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Już za tydzień (26 stycznia)!

Koncertowy WOŚP

POWIAT Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Górze Kalwarii, Konstanci-

nie-Jeziornie i Piasecznie. Wszędzie było kolorowo, przyjaźnie i ofi arnie, a do puszek 

trafi ło łącznie około 300 tys. złotych
str. 4, 5, 12

Fałszywi policjanci 
wyłudzili ponad 120 tys. zł
POWIAT W ciągu ostatnich dwóch tygodni przestępcy 

udający policjantów wyłudzili od dwóch starszych 

kobiet oszczędności całego życia



 O wyłączenie jawności procesu 
zawnioskował oskarżyciel posiłko-
wy, ojciec zabitej Agnieszki K., która 
była prostytutką. Nie chciał, aby pu-
blicznie to roztrząsano. Sąd zdecy-
dował się utajnić przebieg postępo-
wania także ze względu na intymne 
szczegóły, o których podczas składa-
nia wyjaśnień miał mówić oskarżony. 
Mężczyzna w trakcie śledztwa przy-
znał się do zarzucanych mu czynów.

Nie wiadomo, dlaczego zabił

 Do dramatycznego zdarzenia do-
szło na zamkniętym osiedlu przy ul. 
Bielawskiej, 7 listopada 2016 roku. 
Jakub K. oraz jego przyszła ofiara 
poznali się w prowadzonym przez 
niego sklepie zoologicznym w Jan-
kach. Postawny mężczyzna (przez 
rok w areszcie znacznie schudł) do-
rabiał sobie, dbając o akwaria klien-
tów. Dlatego kryminalni prowadzący 
śledztwo nazwali tego bezdzietnego 
kawalera „akwarystą”. 
 Śledczym nie udało się ustalić, 
dlaczego 28-latek zabił. Prawdopo-
dobnie nie uda się tego ustalić także 
w trakcie przewodu sądowego. Kie-
dy mężczyzna w dniu zabójstwa po 
raz kolejny (w ciągu czterech lat zna-
jomości) przyjechał do Agnieszki K., 
ona akurat miała spotkać się z klien-
tem. Umówili się na późniejszą go-
dzinę. Kiedy około godz. 19 Jakub 
K. wrócił na miejsce, pomiędzy nim 
a 36-latką doszło do kłótni. W czasie 
śledztwa nie udało się jednoznacznie 
wyjaśnić, co było jej powodem (jed-
nak wykluczono motyw seksualny). 
W poprzedni czwartek odczytując 
akt oskarżenia prokurator zarzucił 

Jakubowi K., że działając w zamia-
rze bezpośrednim szarpał Agnieszkę 
K., przytrzymywał za ręce oraz zaci-
skał swoje dłonie na jej szyi. W trak-
cie zabójstwa dwukrotnie uderzył ją 
drewnianą pałką w okolice głowy, a 
następnie zacisnął na szyi ofiary pa-
sek od torby turystycznej. Następnie 
trzymając za ten pasek, ciągnął ciało 
kobiety po podłodze.

Ukrył ciało w walizce

 Jakub K. przeraził się tym, co zro-
bił, dlatego w nocy szczelnie owinął cia-
ło ofiary folią i zapakował je do walizki, 
którą następnie zawiózł samochodem 
na swoją posesję w Belsku Dużym za 
Grójcem. Tam ukrył walizkę w garażu. 

 Po dwóch dniach zabójca wrócił 
do mieszkania ofiary, aby nakarmić 
jej psa, a kilka dni później popłynął 
do Szwecji po rybki do swojego skle-
pu. Kiedy wrócił promem 17 listo-
pada z zakupami, w Świnoujściu już 
czekali na niego policjanci z wydzia-
łu do walki z terrorem kryminalnym 
i zabójstw Komendy Stołecznej Poli-
cji. Przy Jakubie K. znaleziono m.in. 
telefony komórkowe Agnieszki K., jej 
kartę płatniczą oraz dokumenty. Ich 
kradzież oraz wywiezienie poza gra-
nice kraju to kolejne zarzuty, które 
mężczyzna usłyszał w sądzie. Dopie-
ro po powrocie do Polski Jakub K. 
wskazał, gdzie ukrył ciało. 

Piotr Chmielewski
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W warsztacie handlował narkotykami?

Chińczyk zdemolował hotel

Ukradł z samochodu sprzęt sportowy

Odpowie za handel marihuaną

Płacili za zakupy nieswoją kartą

Obrzucono kamieniami gabinet stomatologiczny

Z mieszkania babci trafi ł do aresztu

Świadkowie zatrzymali pijanego Ukraińca

 Funkcjonariusze otrzymali informację, że w jednym z warsztatów sa-
mochodowych w Piasecznie mogą znajdować się środki odurzające. Na 
miejsce pojechała załoga z psem tropiącym. Na terenie zakładu zabezpie-
czono 70 g amfetaminy, ponad 16 g marihuany i tabletki ekstazy. 35-letni 
właściciel nieruchomości został zatrzymany. Tego samego dnia w Piasecz-
nie został schwytany mężczyzna, podejrzany o rozprowadzanie środków 
odurzających. Policjanci z komendy stołecznej znaleźli w jego miejscu za-
mieszkania aż 44 g kokainy. Obydwie sprawy mają charakter rozwojowy i 
policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

 Policjanci zostali wezwani do jednego z hoteli, w którym obywatel 
Chin powybijał szyby i zniszczył drzwi wejściowe. Mężczyzna wściekł się, 
poproszony przez właściciela o opuszczenie budynku. Funkcjonariusze 
nie zastali na miejscu 29-latka, ponieważ zdążył zbiec. Dowiedzieli się na-
tomiast, że jest on stałym bywalcem pobliskiego centrum handlowego. 
Następnego dnia po południu mężczyzna został zatrzymany. Po spędze-
niu nocy w celi usłyszał zarzut zniszczenia mienia, za co grozi mu do 5 lat 
pozbawienia wolności.

 Nocą na ul. Roentgena 39-letni mężczyzna włamał się do audi, kradnąc 
z samochodu dwie torby ze sprzętem sportowym o wartości 2 tys. zł. Poli-
cjanci szybko ustalili dane personalne podejrzanego i go zatrzymali. Przy 
Adamie P. znaleziono narzędzia, którymi posłużył się podczas włamania oraz 
skradzione mienie. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, do 
którego się przyznał. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Kara może 
być surowa, bowiem 39-latek działał w warunkach recydywy. 

 W poniedziałek wieczorem w rejonie ul. Leśnej policjanci zatrzyma-
li młodego mężczyznę, podejrzewanego o rozprowadzanie środków odu-
rzających. Przy zatrzymanym znaleziono marihuanę i amfetaminę. Sprawa 
jest rozwojowa, a funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań. 

 61-letni mężczyzna i jego 27-letnia znajoma dokonali ponad 40 płat-
ności przywłaszczoną kartą kredytową. Na szczęście po kilku dniach na 
ich trop wpadli policjanci, którzy przeszukali ich miejsce zamieszkania, 
znajdując w nim nielegalną broń gazową i amunicję. Para trafi ła już do 
aresztu i usłyszała zarzuty. O ich dalszym losie zdecyduje sąd.

 Do nietypowego zdarzenia doszło w poprzedni piątek po południu 
na ul. Geodetów w Józefosławiu. Niezidentyfi kowany do tej pory sprawca 
obrzucił kamieniami gabinet stomatologiczny. Mężczyzna próbował po-
wybijać w nim szyby, ale bez powodzenia. Wszystkie osoby, które widzia-
ły moment zdarzenia lub znają personalia chuligana są proszone o kon-
takt z najbliższą jednostką policji. 

 Policjanci z Ursynowa zatrzymali poszukiwanego listem gończym 
28-letniego Pawła N. Mężczyzna zniszczył kilka przystanków autobuso-
wych podczas Ursynaliów w 2015 roku, za co został skazany przez sąd na 
6 miesięcy pozbawienia wolności. Nie zamierzał jednak stawić się do od-
bycia kary, często zmieniając miejsca pobytu. W końcu wpadł w mieszka-
niu babci, skąd został przewieziony do zakładu karnego. 

 W poniedziałek przed południem na ul. Jana Kazimierza siedzący za kie-
rownicą samochodu osobowego, pijany mężczyzna uszkodził dwa inne, za-
parkowane przy drodze auta. Zdarzenie widzieli świadkowie, którzy zatrzy-
mali 32-latka i wezwali na miejsce policję. Sprawca kolizji, jak się po chwili 
okazało, miał w organizmie ponad 2,2 promila alkoholu. Został ujęty, a po 
wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty. Grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności. 
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Akwaryście grozi dożywocie
KONSTANCIN-JEZIORNA Ruszył proces Jakuba K., który w mieszkaniu przy ul. Bielawskiej 

zabił 36-letnią kobietę. Przebieg postępowania sądowego został utajniony ze wzglę-

du na intymne szczegóły sprawy

Prokuraturze nie udało się ustalić, z jakiego 

powodu oskarżony zabił Agnieszkę K.

Gmina dołoży ponad 5 mln zł 
do powiatowych inwestycji
PIASECZNO W przyjętym na ten rok budżecie gminy, 5,2 mln zł ma zostać przeznaczone 

na inwestycje, związane z poprawą stanu powiatowych dróg

 Aż 2 miliony zł gmina da po-
wiatowi na budowę ronda na new-
ralgicznym, często korkującym się 
skrzyżowaniu w Gołkowie. To wła-
śnie tam, obok stacji Wadexu, sty-
kają się ulice Pod Bateriami, Goł-

kowska, Główna i Pułku IV Ułanów. 
Drogę 722 w kierunku Jazgarzewa 
ma remontować Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich. Powiat ma zro-
bić natomiast porządek ze skrzyżo-
waniem, co może wiązać się nawet z 
koniecznością wykupu położonych 
przy nim nieruchomości. Podpisa-
no już umowę na wykonanie projek-
tu ronda. Jak wszystko sprawnie pój-
dzie, w połowie roku zostanie ogło-
szony przetarg na jego wykonawcę.
 Drugą powiatową inwestycją, do 
której gmina dołoży okrągły milion, 
ma być rozbudowa i przebudowa 
ulic Starochylickiej oraz Dworskiej 
(ciąg łączący Piaseczno z Chylicz-
kami). Pół miliona zł gmina dołoży 
do przebudowy drogi, łączącej Za-

lesie Górne z Ustanowem i Uwieli-
nami oraz drugie tyle do rozbudowy 
ulic Julianowskiej i Przesmyckiego. 
Milion złotych powiat otrzyma tak-
że na przebudowę drogi z Głosko-
wa do Złotokłosu. Chodzi o budo-
wę chodnika na odcinku od szko-
ły w Głoskowie w kierunku Wól-
ki Prackiej. W przyszłości chod-
nik powstanie też na ul. Wiekowej 
Sosny i Koralowych Dębów w Za-
lesiu Górnym od ul. Pionierów do 
końca miejscowości. W tym roku 
gmina da powiatowi 90 tys. zł na 
zaprojektowanie ciągu. Zosta-

ną zlecone także projekt chodni-
ka wzdłuż ulicy Asfaltowej w Bą-
kówce oraz projekt chodnika wraz 
ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy 
Głównej w Żabieńcu na odcinku 
od ul. Leśnej do mostu nad rzeką. 
Łącznie ma to kosztować 110 tys. 
zł, a rachunek za te zadania rów-
nież zapłaci gmina. - Konsekwent-
nie wspieramy powiat w budowie 
dróg, mając na uwadze, że korzy-
stają z nich również nasi miesz-
kańcy - mówi wiceburmistrz Da-
niel Putkiewicz.

Tomasz Wojciuk

Skrzyżowanie w Gołkowie, które jest zmorą wielu kierowców, 

być może już w tym roku zamieni się w rondo

Gmina chętnie dofinansowu-

je powiatowe inwestycje 

mając świadomość, że będą 

one służyły wszystkim 

mieszkańcom



W oczekiwaniu na nadejście zimy...
PIASECZNO Na zimowe utrzymanie dróg gmina zarezerwowała w tegorocznym budżecie 

2 mln zł. O dobry stan ulic ma zadbać 7 solarek i dwa ciągniki

 Jeśli wierzyć w to co mówią syn-
optycy, zima stoi za progiem i puka 
do drzwi. Tymczasem wielu miesz-
kańców zadaje sobie – jak co roku 
zresztą pytanie – czy uda się jej zno-
wu zaskoczyć drogowców? Spraw-
dziliśmy, czy miejskie służby są 
przygotowane na zamiecie i gwał-
towne opady śniegu. 
 Zimowym utrzymaniem dróg 
na terenie gminy zajmuje się Przed-
siębiorstwo Usług Komunalnych 
Piaseczno, które w mieście dyspo-
nuje trzema solarkami, a na tere-
nie otaczających Piaseczno sołectw 
– dodatkowymi czterema. Utrzy-
maniem w czystości i odśnieża-
niem ciągów pieszych zajmą się na-
tomiast dwa ciągniki, również wy-
posażone w pługi. PUK nabył już 
700 ton soli, która czeka w maga-
zynach. – Piach do mieszanki pia-
skowo-solnej kupujemy na bie-
żąco – informuje Anna Grzejsz-
czyk z gminnego biura promocji. 
 Dużo pracy przed nastaniem 
zimy miał zajmujący się miejską zie-
lenią wydział utrzymania terenów 
publicznych. Jeszcze jesienią, w celu 
ochrony zieleni przed zasoleniem, 
zostały zamontowane pionowe osło-
ny drzew i krzewów, które mają za-
bezpieczać rośliny przed zmiesza-
nym z solą błotem pośniegowym, 
odgarnianym z dróg. 
 – Zabezpieczone zostały, przede 
wszystkim, młode nasadzenia drzew 
i krzewów, rosnące wzdłuż głównych 
ciągów komunikacyjnych – dodaje 

Anna Grzejszczyk. – Rabaty kwia-
towe, na których posadzone zostały 
jesienią rośliny cebulowe, przykry-
te zostały stroiszem jodłowym. Ma 

to ustrzec je przed przemarzaniem 
oraz  ewentualnymi uszkodzeniami 
ze strony ptaków.

Tomasz Wojciuk

Drogowcy zapewniają, że na zapowiadane nadejście 

zimy są dobrze przygotowani. Jeszcze jesienią zabezpieczono 

miejską zieleń przed zasoleniem
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Wieczernik „miejscem świętym”
 Decyzją metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza Wieczer-
nik na Mariankach stanie się sanktuarium. Jest to kościółek, który wybu-
dował i w którym następnie spoczął ogłoszony świętym w 2016 roku o. 
Stanisław Papczyński, założyciel zgromadzenia marianów. To, że świąty-
nia zostanie wpisana na listę miejsc świętych archidiecezji zostanie ogło-
szone 20 maja podczas uroczystości na Mariankach.

PC 

R E K L A M A

Pijany prowadził trzeźwego
PIASECZNO Noc sylwestrowa rządzi się swoimi prawami. Przekonali się 

o tym pasażerowie wracający po godzinie 3 nad ranem nocnym auto-

busem ZTM jadącym z Warszawy do Piaseczna

 Autobus N83 docierał tej nocy na kolejne przystanki kilkanaście minut 
spóźniony. Przyczyną była zapewne... nieznajomość trasy kierowcy. Zamiast 
wjechać bezpośrednio do Piaseczna prowadzący pojazd postanowił bowiem 
pojechać drogą 79 w kierunku Góry Kalwarii, ale szybko zorientował się w sy-
tuacji i zrobił nawrotkę na pobliskiej stacji benzynowej. W tym momencie z 
pomocą postanowił mu przybyć jeden z pasażerów, który – mimo wyraźne-
go bycia pod wpływem alkoholu – zdecydował się samozwańczo zostać pilo-
tem nocnego autobusu. 
 Pomimo wyraźnego zaangażowania ze strony krewkiego mężczyzny, który 
głośno wydawał kierowcy N83 kolejne instrukcje, nie obyło się bez kolejnych wpa-
dek. Zamiast skręcić w Puławską autobus wybrał trasę ulicą Okulickiego, nie bar-
dzo wiedział gdzie jest jego przystanek na Szkolnej, po czym nie skręcił w Dwor-
cową i chciał jechać dalej ulicą Jana Pawła. Ostatecznie, po kolejnej nawrotce, po-
jazd dotarł bezpiecznie do pętli przy dworcu kolejowym. 
 Pasażerowie przyjęli całą sytuację z humorem, a pilotujący pojazd otrzy-
mał od nich na zakończenie burzę braw – niczym po szczęśliwym wylądowa-
niu samolotu.
 - Polska to chyba jedyny kraj, w którym pijany z powodzeniem prowadzi 
trzeźwego – śmiał się jeden z podróżnych.

Grzegorz Tylec



Wycinka przy Czeremchowej
PIASECZNO Zewnętrzna fi rma wycięła drzewa w niewielkim lasku mię-

dzy ulicą Czeremchową, a drogą 722 w Zalesiu Dolnym. Okazuje się, że 

porządki odbywały się na zlecenie gminy

 O wycince poinformowali nas kilkanaście dni temu mieszkańcy Zalesia. 
- Ten niewielki las to siedlisko różnych gatunków roślin, m.in. zawilców oraz 
ptaków – mówi pani Maria, mieszkająca przy pobliskiej alei Kasztanów. - Nie 
wiem kto i w jakim celu wycina tam drzewa.
 Jak udało się nam ustalić, prace prowadzone były na zlecenie gminy, któ-
ra jest właścicielem terenu. - Wycinkę zlecił wydział utrzymania terenów pu-
blicznych – poinformowała nas Jolanta Łączyńska, naczelnik gminnego wy-
działu ochrony środowiska. - Oczywiście wcześniej została ona uzgodniona z 
Nadleśnictwem Chojnów. 
 Za zgodą Nadleśnictwa wycinamy tylko suche drzewa – podkreśla Łukasz 
Wyleziński z gminnego wydziału promocji. - Są to głównie sosny i brzozy.

TW

W lesie przy Czeremchowej rośnie 

wiele starych drzew, w tym dębów
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Wrak Race pojechał dla Orkiestry
LESZNOWOLA W niedzielę w Mysiadle odbyła się kolejna edycja Mazowieckiego Wrak Ra-

ce’u, czyli wyścigu zdezelowanych samochodów. Najpierw zorganizowano licytację 

aut, którymi można było się ścigać, a podczas zawodów wolontariusze WOŚP zbierali 

pieniądze do puszek. W sumie udało się zebrać ponad 5 tys. zł

 Po raz pierwszy w historii wyści-
gi gruchotów odbyły się niedzielę, co 
miało związek z finałem Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. Wcze-
śniej do wylicytowania przekazano 
pięć samochodów. Zebrane pienią-
dze zasiliły konto fundacji Owsiaka. 
W dniu zawodów na licytację trafił 
jeszcze opel combo, który „poszedł” 
za 600 zł. Łącznie za samochody 
udało się uzbierać 4550 zł. Do tego 
doszły jeszcze datki do puszek. 

76 załóg w dwóch kategoriach

 W 19. edycji Wrak Race’u do 
startu zgłosiło się łącznie 76 załóg, 
44 wystartowały w kategorii „se-
ria”, a pozostałe (32) w kategorii 
madmax. „Seria” jest przeznaczo-
na dla amatorów, jeżdżących samo-
chodami seryjnymi. Tu jedyną do-
puszczalną modyfikacją jest prze-
niesienie na górę najbardziej na-
rażonej na uszkodzenie chłodnicy. 
W „madmaksie” samochody mogą 
mieć wzmocnienia między tylnymi 
i przednimi podłużnicami, metalo-
wą osłonę pod silnikiem, orurowa-
nie i klatkę chroniącą część pasażer-
ską. Zawody jak zwykle stały na wy-
sokim poziomie i żaden z kierow-
ców nie oszczędzał ani siebie, ani 
sprzętu. Efekt był taki, że ponad jed-
na trzecia  samochodów nie doje-
chała do mety, były też stłuczki oraz 
efektowne dachowanie, w którym 

na szczęście nikt nie ucierpiał (wy-
ścig został przerwany, a auto szyb-
ko postawiono na koła). – Takie rze-
czy zdarzają się niemal podczas każ-
dych zawodów – uspokaja Łukasz 
Cabaj, jeden z organizatorów impre-
zy. – Nie jest to jednak nic niezwykłe-
go. Zawodnicy jeżdżą w pasach i ka-
skach. Naprawdę, staramy się mak-
symalnie dbać o bezpieczeństwo.
 W kategorii „seria”  pierwsze 
miejsce zajęli Mariusz Melion i Łu-
kasz Dobrzyński w toyocie corol-
li,  na drugiej pozycji uplasowa-
li się  Marian Szczepański i Mar-
cin Czółkowski jadący hondą ci-
vic, a na trzeciej - Maciej Danel-
czyk i Ewelina Górecka w polone-
zie atu. W „madmaksie” wszyst-
kie najlepsze załogi jechały na ci-
vikach. Triumfowali  Łukasz Krzy-
cholik i Magdalena Karwowska, 
drugie miejsce zajął Dawid Gabry-
szak, który przyjechał do Mysiadła 
aż z Poznania, a trzecie -  Dariusz i 
Ewelina Chomiccy. 

Kolejny Wrak Race 

z udziałem kobiet

 Następny Wrak Race odbędzie 
się 10 lub 11 marca. W tym czasie 
powinno być na torze dużo bło-
ta, co bez wątpienia podniesie wi-
dowiskowość imprezy. – Mieliśmy 
sporo sygnałów, że niedziela jest 
lepszym dniem na organizowanie 
zawodów – mówi Łukasz Cabaj. – 
Dlatego będziemy chcieli przepro-
wadzić wśród zawodników ankie-
tę. Dostosujemy się do tego, co po-
stanowi większość.
 Kolejną modyfikacją, związaną 
z wypadającym 8 marca Dniem Ko-
biet ma być zorganizowanie oddziel-
nego biegu tylko dla pań. Kobiety nie 
chcą ścigać się razem z mężczyzna-
mi bo uważają, że ci jeżdżą zbyt agre-
sywnie. – Już dziś zachęcam wszyst-
kie panie do udziału w imprezie – do-
daje Łukasz Cabaj. – Dodatkowym 
bonusem będzie tańsze wpisowe.

Tomasz Wojciuk

 Tym razem na Wrak Race, ze względu na zimno, przyszło 

niewielu kibiców. Dlatego m.in. odwołano zaplanowane 

wcześniej malowanie wraka

Organizatorzy imprezy dużą 

wagę przywiązują do 

bezpieczeństwa. Od niedaw-

na przed startem wszyscy 

kierowcy poddawani są 

badaniu na trzeźwość

Orkiestra ciut 
poprawiła rekord
GÓRA KALWARIA Furorę na ulicach podczas kalwaryjskiego fi nału Wiel-

kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zrobił mini volkswagen. – Nie na-

dążaliśmy ze zbieraniem pieniędzy – przyznaje jego właściciel

 Mariusz Cholewski, który wybudował vw na bazie... japońskiego subaru, 
wpadł na pomysł, że w niedzielę zaparkuje nim przy rondzie w mieście. Przy-
strojone sercami i balonami auto-maskotka przyciągnęło uwagę mnóstwa 
kierowców. – Zbieraliśmy pieniądze w pięć osób i w pewnej chwili nie nadą-
żaliśmy – cieszył się pan Mariusz. Do puszek trafi ło aż 9 walut! – Przez cały 
dzień zjadłem jedną kanapkę, ale nie jestem głodny, bo karmię się radością, 
entuzjazmem i pozytywną energią ludzi, którzy wspierają Orkiestrę. Dusza 
rośnie – podsumowywał właściciel vw. 
 Wiele ciepłych słów, gratulacji i podziękowań usłyszały w niedzielę także wolon-
tariuszki Kasia Kęsik, Kasia Oleszczuk i Gabrysia Mróz. – Żeby przekazać pieniądze 
ludzie w kapciach wybiegali z domów na ulice, a inni zatrzymywali samochody 
– opowiadały zmarznięte. Niektórzy też częstowali dziewczęta ciastkami. Wo-
lontariuszki przyznają jednak, że w ich kierunku padały też przykre uwagi, choć 
było ich mniej niż w ubiegłych latach. Jeden ze starszych mężczyzn zapytał „na 
co tym razem Owsiak zbiera, skoro już dom i samochód sobie kupił?”. 
 – Obyło się jednak bez incydentów – przyznaje Piotr Walczak, szef kalwaryj-
skiego sztabu WOŚP. 60 wolontariuszy zebrało w tym roku 44 471, 93 zł, o 40 zł 
więcej niż przed rokiem. Rekordzistka miała w puszce około 2800 zł. Fundacja 
Jurka Owsiaka zbierała w tym roku fundusze na zakup sprzętu, który pomoże 
wyrównać w szpitalach szanse w leczeniu noworodków.
 Kwaterą główną gminnego sztabu Orkiestry była po raz pierwszy siedzi-
ba Ośrodka Kultury przy ul. Białka. To tu wystąpili miejscowi raperzy, zespół 
Kurs oraz Bartas Szymoniak, który przyjechał aż ze Szczecina. A wcześniej nie 
brakowało chętnych do udziału w warsztatach relaksacyjnych z origami oraz 
w zakończonym uzyskaniem certyfi katu kursie udzielania pierwszej pomocy 
dzieciom i noworodkom, które odbyły się w Powiatowym Ośrodku Interwen-
cji Kryzysowej. Wyraźnie więcej mieszkańców przybyło na godz. 20, kiedy ku 
niebu wystrzeliło „światełko do nieba”, tym razem wyjątkowo bogate. 

PC

Wolontariusze WOŚP zebrali w tym roku niespełna 44,5 tys. zł, 

o 40 zł więcej niż przed rokiem

R E K L A M A
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Przekładali ferie, żeby kwestować
KONSTANCIN-JEZIORNA Przejmujące zimno nie wystraszyło wolontariuszy i darczyńców. 68 

osób uzbierało łącznie 55 728,15 zł. Kweście towarzyszyły atrakcje muzyczne i sporto-

we, a na koniec widowiskowy pokaz fajerwerków 

 Przez całą niedzielę w ramach 
finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy w Parku Zdrojo-
wym można było bezpłatnie jeź-
dzić na łyżwach. Z kolei w Gmin-
nym Ośrodku Sportu i Rekreacji 
piłkarze rozegrali turniej, z którego 
dochód przekazali na rzecz funda-
cji Jurka Owsiaka. Jednak najwię-
cej działo się w Konstancińskim 
Domu Kultury. Tu wystąpili lokal-
ni i warszawscy wykonawcy, pre-
zentujący różne gatunki muzycz-
ne. Jak zwykle nie zabrakło mocne-
go, rockowego brzmienia w wyko-
naniu czterech kapel. – Bardzo cie-
szymy się, że możemy uczestniczyć 
w tym koncercie, bo idee WOŚP są 
nam szczególnie bliskie. W naszym 
zespole gra bowiem troje lekarzy i 
magister ratownictwa medycznego 
– mówiła z uśmiechem Elisabeth 
Drozd, wokalistka zespołu Sound 
of Touch. 
 Pomiędzy występami na scenie, 
które poprowadził Tomasz Nowic-
ki, organizowano aukcje. Tradycją 
konstancińskich finałów jest licyta-
cja wielkiego „wośpowego” bochna 
chleba. Tym razem został zlicytowa-
ny za 850 zł, a potem zjedzony przez 
wszystkich uczestników koncertu. W 
tym roku częstował nim burmistrz 
Kazimierz Jańczuk. 
 Nowością było to, że dwa kon-
stancińskie sztaby (jeden gmin-
ny, drugi ze szkoły „Dwójki”) za-
grały w tym roku razem. Dołączy-

ła do nich jeszcze ekipa z Powsina. 
– Wolontariusze byli tym razem 
wyjątkowi. Wielu poprzekładało 
sobie feryjne wyjazdy, żeby wziąć 
udział w finale i kwestować. Do 
tego darczyńcy byli bardzo życzli-
wi – chwali Daria Michalska, te-
goroczna maturzystka szefująca 
konstancińskiemu sztabowi. 
 Najmłodsza wolontariuszka 
miała 6,5 roku. Wzruszała też hi-
storia miejscowych bliźniaczek Zosi 
i Marysi, które ocaliły życie dzięki 
sprzętowi od WOŚP i w podzięce na 
rzecz fundacji odkładały pieniądze 
przez cały rok. W sumie aż 581,62 zł. 
W uzdrowisku po raz szósty kwesto-
wali także seniorzy. To jedyna gru-
pa najstarszych mieszkańców po-

wiatu, która systematycznie bierze 
udział w corocznej zbiórce funduszy 
na zakup sprzętu medycznego. – Za-
czynaliśmy, kiedy Orkiestra zbierała 
na oddziały geriatryczne, i tak zosta-
ło. Cieszy, że teraz już nie spotykamy 
żenujących komentarzy, które jeszcze 
5-6 lat temu rzucano w naszym kie-
runku – mówi Alina Rybarczyk, li-
derka seniorów - wolontariuszy. Star-
szej grupie towarzyszył 12-letni Leon 
Szachramanian ukraińskiego pocho-
dzenia. On też dołożył swoją cegiełkę 
do finału i na licytacje w Hugonówce  
namalował obraz.
 W tym roku WOŚP zagrał na 
rzecz wyrównywania szans w lecze-
niu noworodków.

PC

W tym roku dwa konstancińskie sztaby połączyły swoje siły  

Była twarzą PiS, jest twarzą wsi
GÓRA KALWARIA/POWIAT W trakcie kilkutygodniowego zamieszania wokół swojej osoby rad-

na powiatowa Katarzyna Paprocka została sołtysem Kątów, w których mieszka od 10 lat

 Poprzedni reprezentant wsi – 
Zbigniew Świderski – zrezygno-
wał z funkcji i z tego względu 
trzeba było ogłosić przedtermi-
nowe wybory sołtysa. Spośród 
zgłoszonych kandydatów, naj-
większe poparcie zdobyła Kata-
rzyna Paprocka, wówczas jesz-
cze członkini zarządu powiatu 
piaseczyńskiego. Jak już infor-
mowaliśmy, na wniosek starosty 
Wojciecha Ołdakowskiego, któ-
ry m.in. „stracił do niej zaufa-
nie”, 8 stycznia została odwo-
łana z piastowanego przez trzy 
lata stanowiska. Nowa sołtys po-
została radną powiatową, ale już 
poza klubem Prawa i Sprawiedli-
wości (z którego ją usunięto, po-
dobnie jak z partii). W trakcie po-
przedniej kampanii przed wybo-

rami samorządowymi, Katarzyna 
Paprocka była jedną z twarzy lo-
kalnych struktur PiS. 
 Pani Katarzyna ma nadzieję (a 
wraz z nią mieszkańcy Kątów), że 
doświadczenie zdobyte w admi-
nistracji powiatowej pomoże jej w 
dobrym sprawowaniu nowej funk-
cji. – Mocno liczę na współpracę 
z mieszkańcami. Chciałabym, aby 
mieli w stosunku do mnie oczeki-
wania i podsuwali mi pomysły, któ-
re warto byłoby zrealizować – tłu-
maczy nowa pani sołtys.
 Jej obecna kadencja potrwa nie-
co ponad rok. Po wyborach burmi-
strza, na początku przyszłego roku, 
odbędą się ponowne wybory sołty-
sów w całej gminie na nową, cztero-
letnią kadencję. 

PC   

Katarzyna Paprocka 

pozostanie sołtysem

przez przynajmniej rok

R E K L A M A



6 nr 2 (702)/2018/W1AKTUALNOŚCI

KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Nowe rozdanie na kolejce
PIASECZNO W ubiegły piątek odbyło się walne zgromadzenie członków stowarzysze-

nia zawiadującego piaseczyńską wąskotorówką. Podczas spotkania wybrano nowego 

prezesa i wiceprezesa, którzy opowiedzieli nam o swoich planach

 Podczas spotkania z pełnionej 
funkcji zrezygnował dotychczaso-
wy prezes Piaseczyńsko-Grójeckie-
go Towarzystwa Kolei Wąskotoro-
wej Jerzy Walasek. - Złożyłem rezy-
gnację z przyczyn osobistych – mówi 
były prezes. - Cały czas jestem jed-
nak członkiem stowarzyszenia. Nie 
wiem jednak, co będę w nim dalej ro-
bił. Czas pokaże.

 Jerzy Walasek nie ukrywa, że od 
pewnego czasu był skonfliktowany z 
innymi członkami stowarzyszenia, w 
tym członkami zarządu. - Mam do 
niektórych osób żal – mówi wprost.

Dwóch nowych prezesów

 12 stycznia członkowie stowarzy-
szenia podjęli uchwałę o uzupełnie-
niu zarządu, w którym nadal zasia-
dają Wilhelm Józef Maksa, Zdzisław 
Gosk i Tadeusz Warsza, o dwie nowe 
osoby. Nowym prezesem został Piotr 
Nowicki, twórca modelarni, związa-
ny z piaseczyńską wąskotorówką od 
10 lat, zaś wiceprezesem – Michał 
Duraj, wcześniej zajmujący się m.in. 
drezyniarnią. Obydwaj na członków 
zarządu zostali wybrani jednogło-
śnie. I obydwaj tryskają optymizmem 
oraz pomysłami na ożywienie terenu 
stacji i przywrócenie wąskotorówce 
należnego, ważnego miejsca  w hi-
storii Piaseczna. 
 Dwa lata temu firma PDV Archi-
tekci przygotowała na zlecenie gmi-
ny koncepcję zagospodarowania tere-
nu stacji wąskotorówki. Architekci za-
proponowali m.in. wybudowanie tam  
dużej hali teatralno-widowiskowej. Te-
raz inna firma pracuje nad projektem 
wykonawczym inwestycji, która może 
pochłonąć nawet kilkadziesiąt milio-
nów złotych. Nowi prezesi jednak na 
razie o dużych inwestycjach, na które 
gmina będzie chciała pozyskać unij-
ne dotacje, mówić nie chcą. - Na pew-
no trzeba zrobić remont torów i tabo-

ru, co może kosztować nawet kilka mi-
lionów złotych – ocenia Piotr Nowic-
ki. - Na tym etapie jest jednak za wcze-
śnie na konkrety.

Chcą zadbać o wizerunek 

wąskotorówki

 Teraz Piotr Nowicki i Michał Du-
raj chcieliby przede wszystkim po-
budzić do życia teren kolejki i udo-
stępnić go mieszkańcom. - Chcemy 
zaistnieć w świadomości społecznej 
– mówi Piotr Nowicki. - Zamierza-
my w sezonie organizować pikniki i 
pokazywać się na stacjach, nie tylko 
w powiecie piaseczyńskim, ale tak-
że grójeckim. Kolejka musi zazna-
czyć swoją obecność. Jak to się sta-
nie, szlak kolejowy przestanie być de-
gradowany. Będziemy do tego dążyć, 
na inwestycje przyjdzie czas później. 
 Jednym z ciekawszych pomy-
słów jest stworzenie na stacji w Pia-
secznie ścieżki historycznej, która 
byłaby uzupełnieniem oferty prze-
jazdów turystycznych wąskotorów-
ką. Nowi członkowie zarządu stowa-
rzyszenia planują też zainteresować 
kolejnictwem młodzież z piaseczyń-
skich szkół, zwłaszcza technicznych. 
- Myślimy o organizowaniu na sta-
cji warsztatów. Chodzi o zarażenie 
innych naszą pasją – mówi Michał 

Duraj. - Przy pomocy wolontariuszy 
moglibyśmy także uruchomić stare, 
nieużywane maszyny jak tokarkę do 
zestawów kołowych czy dłutowni-
cę. Pracujemy też nad przygotowa-
niem oferty edukacyjnej dla młodzie-
ży. Nie chcemy, żeby kolejka kojarzy-
ła się tylko z przejazdem pociągiem. 
To miejsce ma żyć.
 Cały czas niezrealizowanym ma-
rzeniem towarzystwa jest zakup paro-
wozu, który kiedyś stanowił wizytów-
kę piaseczyńskiej wąskotorówki. - To 
nasz wizerunkowy priorytet – mówi 
Piotr Nowicki. - Niestety, kupno i re-
mont parowozu to koszt około 1 mln 
zł. Póki co nas na taki wydatek nie stać.
 Nowemu zarządowi kibicuje wi-
ceburmistrz Piaseczna Daniel Put-
kiewicz (gmina ma 68 proc. udzia-
łów w majątku wąskotorówki). - Li-
czymy, że towarzystwo będzie ak-
tywnie wspierało nas w zakresie re-
witalizacji kolejki – mówi wicebur-
mistrz Putkiewicz. - Ale spodziewa-
my się, że nowy zarząd będzie też 
proponował własne pomysły. Cze-
kają nas nowe wyzwania związane z 
przejęciem majątku wąskotorówki. 
Myślę tu o inwestycjach, na które 
będziemy się starali pozyskać środ-
ki zewnętrzne. 

Tomasz Wojciuk

Nowy prezes ma wiele pomysłów na ożywienie terenu stacji

Wizerunkowym priorytetem 

jest dla stowarzyszenia 

kupno parowozu, który 

jednak może kosztować 

nawet milion złotych

Pani

Ewie Winek 
Dyrektor Tęczowego Przedszkola

serdeczne wyrazy współczucia  
i słowa otuchy z powodu śmierci

męża
składają

Kazimierz Jańczuk
Burmistrz 

Gminy Konstancin-Jeziorna

Andrzej Cieślawski 
Przewodniczący  
Rady Miejskiej

K O N D O L E N C J E

K O N D O L E N C J E

PIASECZNO

Supermenka
 Już dziś w Domu Kultury w Pia-
secznie obejrzeć będzie można „Su-
permenkę” - monodram Jowity Bud-
nik. „Supermenka” to opowieść o kilku 
latach życia współczesnej Polki. Kobie-
ty wykształconej, inteligentnej, błysko-
tliwej i pracowitej. Matki, żony, pracow-
nika, pracodawcy, kobiety szczęśliwej 
i nieszczęśliwej, zakochanej i samot-
nej, spełnionej i zdesperowanej. Jowi-
ta Budnik znana jest, między innymi, z 
„Placu Zbawiciela”, „Nikifora” czy „Papu-
szy”. W „Supermence”, jak w życiu, dra-
mat miesza się z komedią, ironia z życz-
liwością, fi lozofi a z banałem, a śmiech 
następuje po łzach i wściekłości. W 
opowiadanej przez Jowitę Budnik hi-
storii pojawia się galeria groteskowych, 
choć z życia wziętych postaci. Despe-
rackie próby bohaterki, aby poradzić 
sobie na niebezpiecznych zakrętach 
życia wzbudzają z jednej strony wiel-
ki podziw, a z drugiej wywołują salwy 
śmiechu. Początek o godzinie 20. Bilet 
w dniu imprezy – 35 złotych.

Tyl.

PIASECZNO

Koncert Amaze
 W sobotę 20 stycznia w Domu Kultury w Piasecznie odbędzie się kon-
cert projektu Amaze. Początek o godzinie 19. Wstęp: 10 złotych.

Tyl.

Bajkowa Niedziela
 W niedzielę 21 stycznia w Domu Kultury w Piasecznie obejrzeć bę-
dzie można spektakl Teatru Małe Mi „Fintikluszki folkowe okruszki”. Impre-
za skierowana do dzieci od 3 roku życia odbędzie się o godzinach 14.30 i 
16. Bilety w cenie 10 złotych.

Tyl.
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Wyzwani od komunistycznych kanalii
PIASECZNO/POWIAT O mały włos radni powiatu nie uchwaliliby nowego patrona 

dla piaseczyńskiego liceum – rtm. Witolda Pileckiego. Podniósł się szum 

wśród działaczy PiS i w prawicowej prasie

 O tym, kto powinien zostać no-
wym patronem LO pod koniec li-
stopada zdecydowała w głosowa-
niu społeczność szkoły, a przede 
wszystkim młodzież. Rotmistrz Pi-
lecki, bohater powojennego pod-
ziemia niepodległościowego, zdo-
był połowę głosów i pokonał czte-
rech innych kandydatów. – Uwa-
żam, że uczniowie dokonali bar-
dzo rozsądnego i dojrzałego wybo-
ru – komentowała decyzję liceali-
stów Barbara Chwedczuk, dyrek-
torka placówki. Zmianę nazwy LO 
musiała jeszcze zaakceptować rada 
powiatu – tzw. organ prowadzący 
placówki. Chyba nikt w listopadzie 
nie spodziewał się, że temat tak po-
dzieli radnych. 

Wstydzę się za radnych

 Zdaniem Instytutu Pamięci Na-
rodowej poprzedni patron liceum 
– I Dywizja Kościuszkowska –  nie 
mógł się ostać, ponieważ naruszał 
ustawę o zakazie propagowania ko-
munizmu. Zdaniem IPN powołana 
przez Stalina dywizja oswabadzając 
Polskę spod okupacji niemieckiej, 
przyniosła jej nowe, komunistycz-
ne zniewolenie. Zamiar usunięcia 
kościuszkowców z nazwy LO wy-
wołał w Piasecznie burzę, szczegól-
nie wśród potomków żołnierzy, któ-
rzy trafili „z piekła stalinowskiej wy-
wózki, do piekła wojny”. 
 Kontynuacja tej debaty mia-

ła miejsce podczas grudniowej se-
sji, na której rada powiatu podej-
mowała uchwałę o zmianie na-
zwy liceum. Radni Prawa i Spra-
wiedliwości, spośród których Ser-
giusz Muszyński i Michał Grze-
sło zainicjowali cały proces, po-
parli uchwałę. Natomiast radni z 
klubów Platformy Obywatelskiej 
i Nasza Gmina Nasz Powiat albo 
zagłosowali przeciw, albo wstrzy-

mali się od głosu. Witold Pilecki 
stał się patronem dzięki przewa-
dze zaledwie trzech głosów! – Nie 
spodziewałem się, że ktoś „odwa-
ży” się zagłosować przeciw Rot-
mistrzowi – skomentował rezul-
tat głosowania radny Muszyński. 
– Sądziłem, że nowy patron zo-
stanie przyjęty przez aklamację.
Ale głośna dyskusja rozpętała się 
dopiero później. – Każdy kto był 
na „nie” jest zwykłą czerwoną ko-
munistyczną kanalią! – skwitował 
bez ogródek na portalu społecz-
nościowym Martin Świegodziński 
z zarządu konstancińskich struk-

tur PiS. Jego słowa oburzyły byłe-
go już radnego Zygmunta Laskow-
skiego (który akurat głosował za 
nadaniem nowej nazwy): – Tak nie 
wolno prowadzić debaty publicz-
nej – stwierdził. 
 – Wstydzę się za radnych, na 
których głosowałam – żachnęła 
się pani Genowefa, nasza 79-letnia 
czytelniczka z Piaseczna. 

To część naszej tożsamości

 Z radnych powiatu piaseczyń-
skiego drwiły też ogólnopolskie, 
prawicowe media. – POstkomuna 
walczy z Pileckim – napisała Joan-
na Lichocka na portalu Niezależna.
pl. – PO woli kościuszkowców od Pi-
leckiego – oznajmiła z kolei Gazeta 
Polska Codziennie. 
 W swojej obronie klub radnych 
PO wydał oświadczenie, wyjaśniają-
ce jego stanowisko. „Nasz sprzeciw 
wyrażony w głosowaniu nad uchwa-
łą dotyczącą zmiany nazwy patro-
na szkoły nie dotyczył osoby rtm. 
Pileckiego, który bezdyskusyjnie 
był wielkim Polakiem i bohaterem, 
i niewątpliwie zasługuje na uhono-
rowanie – czytamy. – Mieliśmy za-
strzeżenia co do samej konieczno-
ści zmiany nazwy Liceum i okolicz-
ności w jakich to nastąpiło. Uważa-
my, że pod przykrywką walki z po-
zostałościami totalitarnego systemu 
sprzed 89 roku dąży się do wykorze-
nienia i zanegowania istotnej części 

polskiej historii. Historii, która by-
wała różna i czasem kontrowersyj-
na, ale jest Naszą Historią i stano-
wi część naszej tożsamości i dzie-
dzictwa narodowego. Uważamy, że 
należy oddzielić polityczny wymiar 
wykorzystania przez Stalina I Dy-
wizji Kościuszkowskiej, od losu sze-
regowych żołnierzy, którym Sowie-
ci uniemożliwili rekrutację do Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 
(…).” . PO zażądało też przepro-

sin ze strony szefa struktur powiato-
wych PiS Sergiusza Muszyńskiego 
„za skandaliczne i nie do zaakcep-
towania wypowiedzi członków PiS” 
kierowane pod adresem radnych.
 – Nie byłam przeciwko rtm. Pi-
leckiemu i bohaterstwu, ale totalne-
mu oszołomstwu i zmianie wszyst-
kiego na inne. Bo nie wszystko co 
stare jest złe – tłumaczyła z kolei 
radna Maria Bernacka-Rheims.

Piotr Chmielewski

Głosowanie nad nowym patronem dla liceum 

mocno podzieliło radnych

– Każdy kto był na „nie” jest 

zwykłą czerwoną komuni-

styczną kanalią! – uznał  

bez ogródek na portalu 

społecznościowym Martin 

Świegodziński, działacz PiS

KONSTANCIN-JEZIORNA

Słoneczny maraton 

w zimową noc
 W piątek 26 stycznia o godz. 19 
Konstanciński Dom Kultury (ul. Mo-
stowa 15) zaprasza na Bezsenną noc 
w Hugonówce – maraton fi lmowy z 
trzema fi lmami, które z pewnością 
rozgrzeją, przywołają słońce i wpro-
wadzą w wakacyjny nastrój. Szcze-
gółowe informacje o tytułach moż-
na uzyskać bezpośrednio w Hugo-
nówce, telefonicznie (22) 484 20 20 
lub mailowo: abachurska@konstan-
cinskidomkultury.pl.

PC 

R E K L A M A

R E K L A M A
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Opóźniona rewolucja 
na Chyliczkowskiej
PIASECZNO Przebudowa skrzyżowania Chyliczkowskiej z obwodnicą jednak zakończy się 

w sierpniu. Dopiero wówczas zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy na prowa-

dzącej do centrum miasta ulicy

 Roboty na skrzyżowaniu ulic 
Chyliczkowskiej i Armii Krajowej 
miały ruszyć pół roku temu. Jednak 
wykonawca przedsięwzięcia miał 
poważne problemy ze skompletowa-
niem niezbędnych uzgodnień bran-
żowych. Przygotowania udało się 
dopiąć dopiero w ostatnich tygo-
dniach. – Etap dokumentacji pro-
jektowej jest zakończony – oznaj-
mia Marta Małęczyńska z warszaw-
skiego oddziału Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad (GDD-
KiA). – W obecnej chwili  doku-
mentacja ta znajduje się u wojewo-
dy, który będzie wydawał pozwole-
nie na budowę, związane z przebu-
dową linii energetycznej i zaświad-
czenie o zgłoszeniu pozostałych ro-
bót budowlanych – dodaje.
 Ze względu na wspomniane trud-
ności, GDDKiA podpisała aneks w 
firmą. Przewiduje on, że inwestycja 
zostanie zrealizowana do 31 sierpnia 
tego roku. – Jeśli warunki pogodowe 
będą korzystne, to roboty budowla-
ne powinny rozpocząć się w lutym – 
mówi ostrożnie Marta Małęczyńska. 
 Przypomnijmy, że po zakoń-
czeniu prac drogowych, na odcin-
ku Chyliczkowskiej w stronę cen-
trum miasta zostanie wprowadzo-
ny ruch dwukierunkowy. Ta rewolu-
cyjna wręcz zmiana budzi duże kon-

trowersje, dlatego przede wszystkim 
gmina stara się do niej dobrze przy-
gotować. – Już wybraliśmy biuro 
projektowe, które do końca czerwca 
opracuje nową organizację ruchu na 
ulicy wraz z projektem przebudowy 
sygnalizacji świetlnej na skrzyżo-
waniu Chyliczkowskiej z ul. Puław-
ską (przy PZU) oraz budowy świa-
teł na przecięciu Chyliczkowskiej z 
Warszawską – mówi Włodzimierz 
Rasiński, naczelnik wydziału infra-

struktury i transportu publicznego 
piaseczyńskiego magistratu.
 Do ruchu dwukierunkowego na 
tej ulicy jako pierwsze przygotowały 
swoją arterię władze powiatu piase-
czyńskiego. Przebudowały wylot Ju-
lianowskiej w Chyliczkowską i na tej 
ostatniej przygotowały pas dla jadą-
cych w stronę centrum miasta, choć 
ten manewr póki co jest jeszcze nie-
dozwolony.

Gmina rozpoczęła przygotowania do wprowadzenia ruchu 

w dwóch kierunkach na Chyliczkowskiej  

Stara plebania rozebrana 
niemal do fundamentów
PIASECZNO Mimo zimowej aury cały czas trwają prace remontowe w 

budynku sąsiadującym z kościołem św. Anny w Piasecznie

 Obecnie na plebanii trwają prace rozbiórkowe. Zdemontowano już dach, 
podłogi i ściany na pierwszym piętrze oraz ściany murowane wewnętrzne 
parteru wraz z posadzkami. Rozebrana została także ściana zewnętrzna od 
strony kościoła. Wiosną plebania będzie budowana niejako od nowa.
 Po przebudowie powierzchnia użytkowa budynku będzie wynosiła 328 
m kw. W piwnicy będą znajdowały się pomieszczenia gospodarcze i węzeł 
cieplny, zaś na parterze sala ekspozycyjna o powierzchni ponad 90 m kw., 
sala konferencyjno-edukacyjna (38 m kw.), recepcja, pomieszczenia biurowe, 
sanitarne i magazynowe. Na pierwszym piętrze mają znaleźć się natomiast 
dwie sale ekspozycyjne o powierzchni 72 m kw. i 66 m kw. – Na podstawie 
programu funkcjonalno-użytkowego przygotowanego przez Centrum Kul-
tury, w trakcie remontu wykonawca opracuje projekt docelowej aranżacji i 
wyposażenia wnętrza budynku – informuje Anna Grzejszczyk z gminnego 
biura promocji.

Remont budynku ma zakończyć się 

w tym roku i kosztować około 4 mln zł

R E K L A M A
Piotr ChmielewskiTomasz Wojciuk
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Wy nam miliony i my wam miliony
KONSTANCIN-JEZIORNA Samorząd stawia warszawskiej Szkole Głównej Gospodarstwa Wiej-

skiego twarde warunki. Sprzeda uczelni 192 hektarów, jeśli ta pójdzie mu na rękę

 SGGW chciałaby stać się właści-
cielem gruntów w podkonstanciń-
skich wsiach, których jest obecnie 
użytkownikiem wieczystym. Wyni-
kająca z przepisów cena tych pól i 
łąk dla uczelni wynosi 9 mln zł, ale 
tak naprawdę owe 192 ha są warte 
wielokrotnie więcej. Ponadto jako 
właściciel SGGW nie będzie mu-
siała już wnosić do gminy opłaty za 
użytkowanie wieczyste działek. 
 W ubiegłym roku uczelnia zwró-
ciła się do władz Konstancina-Je-
ziorny, aby sprzedały jej te grunty  z 
50-procentową bonifikatą. Podczas 
październikowego spotkania z rad-
nymi przedstawiciele szkoły wyja-
śniali, że SGGW jest zadłużona i nie 
stać jej na wyłożenie całej kwoty za 
owe 192 ha.
 Samorząd Konstancina-Jezior-
ny jest skłonny pójść na rękę uczel-
ni, ale stawia swoje warunki. Rad-
ni  przyjęli stanowisko, w którym 
zgodzili się na udzielenie bonifika-
ty, lecz nie tak wysokiej, jak oczeku-
je SGGW, bo wynoszącej 20 proc. 
– Rada miejska zwraca uwagę, że 

maksymalna stawka bonifikaty sto-
sowanej przez nią w tego rodzaju 
transakcjach wynosiła 10 proc. Pro-
ponowana dla SGGW wyjątkowo 
wysoka stawka wynika ze zrozumie-
nia sytuacji uczeni i jej działalności 
prospołecznej i edukacyjnej – tłuma-
czą rajcy. W ten sposób szkoła mia-
łaby zapłacić gminie 7,7 mln zł. Jed-

nak to nie koniec rozliczeń, ponie-
waż władze Konstancina chcą jed-
nocześnie upiec kilka pieczeni na 
jednym ogniu. 
 Domagają się, żeby w jednym 
porozumieniu SGGW zgodziła się 
także na sprzedaż gminie 18,4 ha 
przy wjeździe do Konstancina-Je-
ziorny od strony Góry Kalwarii 
pod budowę Centrum Sportu i Re-
kreacji. Radni chcą przy tym, aby 

uczelnia również udzieliła jej 20 
proc. rabatu (gmina miałaby za-
płacić 3,5 mln zł). To nie wszyst-
ko – rajcom zależy również, aby 
z bonifikatą SGGW sprzedała jej 
drogi i tereny publiczne na osie-
dlu Obory oraz uregulowała sta-
tus sąsiedniego terenu, na którym 
działa  Klub Sportowy „Konstan-
cin”.  Mieszkańcy osiedla narzeka-
ją, że gmina obecnie nie ma możli-
wości inwestowania na terenie wo-
kół bloków, bo nie jest jego właści-
cielem. A sportowcy i działacze są 
niezadowoleni, ponieważ  klub nie 
może się rozwijać.
 Ponadto gmina domaga się od 
uczelni, aby przelała na jej konto po-
łowę z 2,7 mln zł zaległej opłaty za 
użytkowanie wieczyste Łąk Obor-
skich za lata 2008, 2009 i dwa mie-
siące 2010. Przypomnijmy, że po 
sporze sądowym, gmina zakupiła 
86 ha Łąk w centrum miasta właśnie 
od SGGW, ku jej niezadowoleniu. 
Po tej transakcji stosunki pomiędzy 
uczelnią a konstancińskim ratuszem 
mocno się ochłodziły. 

 Szkoła jeszcze nie odpowie-
działa w pełni na stanowisko rady 
miejskiej, ale prawdopodobnie jest 
duża szansa, że dojdzie do poro-
zumienia pomiędzy stronami. Wie-
sław Bielawski, rektor uczelni odpi-
sał jedynie, iż ostateczne stanowi-
sko SGGW zostanie przedstawio-
ne, kiedy szkoła zorientuje się któ-

re tereny na osiedlu Obory i za jaką 
cenę może przekazać gminie. Nie-
oficjalnie dowiedzieliśmy się, że 
szkoła tak jak podważała, nadal 
będzie podważać wysokość zale-
głej opłaty za Łąki Oborskie, jakiej 
żąda od niej gmina. 

Piotr Chmielewski

Radni dążą do tego, aby w ramach wzajemnych rozliczeń, 

SGGW przekazała gminie 18,4 ha przy ul. Wilanowskiej pod 

Centrum Sportu i Rekreacji

Jeśli obie strony zakończą 

długoletni spór porozumie-

niem, można będzie to uznać 

za jeden z największych suk-

cesów obecnych władz miasta

29 stycznia 

godz. 17.30
sala posiedzeń UMiG 

ul. Świetlicowa 1 

Konstancin-Jeziorna 

5 lutego 
godz. 17.30

sala posiedzeń UMiG 

ul. Świetlicowa 1 

Konstancin-Jeziorna 

Biuro Komunikacji Społecznej 
Urzędu Miasta i Gminy  
Konstancin-Jeziorna
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BEZPŁATNE  
SZKOLENIA

ZAPISY: komunikacjaspoleczna@konstancinjeziorna.pl 
INFO: www.konstancinjeziorna.pl; tel. 22 201 19 73

Jak poprawnie  

przygotować ofertę  

na realizację zadania  

publicznego? 

Szkolenie skierowane jest do działających  

w gminie Konstancin-Jeziorna organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności  

pożytku publicznego i o wolontariacie 

Zasady działania  

organizacji pozarządowych 

Szkolenie skierowane jest do działających  

w gminie Konstancin-Jeziorna m.in.: 

organizacji pozarządowych, kół gospodyń 

wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, 

lokalnych liderów oraz mieszkańców gminy 

zainteresowanych założeniem i prowadzeniem 

stowarzyszenia lub fundacji

Prowadzący:
Artur Gluziński 

administracji publicznej 

R E K L A M A

Satyra sekretarza powiatu
LESZNOWOLA Do 6 lutego w Galerii Wystaw Artystycznych OKNO w Gmin-

nym Ośrodku Kultury Lesznowola w Starej Iwicznej przy ulicy Nowej 6 czyn-

na będzie wystawa rysunku satyrycznego Macieja M. Michalskiego – arty-

sty, który na co dzień pełni funkcję sekretarza powiatu piaseczyńskiego

 Wernisaż wystawy, na 
który przybyło liczne gro-
no zaproszonych gości, 
na czele ze starostą piase-
czyńskim Wojciechem Oł-
dakowskim, otworzył kon-
cert skrzypcowy w wy-
konaniu dzieci – uczniów 
Studia Suzuki Marii Mi-
chalskiej (żony autora 
wystawy). Młodzi artyści 
(wśród których znalazło 
się czworo dzieci bohate-
ra wieczoru), pod czujnym 
okiem swojej nauczyciel-
ki i przy akompaniamen-
cie Marii Boreckiej, wyko-
nali łącznie 10 utworów, 
za które otrzymali od pu-
bliczności gromkie brawa, a od organizatorów - słodycze.
 Po koncercie dyrektor GOK Jolanta Walentyna Sobolewska przeprowadziła 
z kolei krótki wywiad z autorem ekspozycji. Maciej Michalski chętnie opowie-
dział wszystkim zgromadzonym o swojej twórczości i zdradził pewne tajemni-
ce warsztatowe.
- Dla złapania inspiracji mogę pójść pod prysznic, pobiegać albo, w przypad-
ku powstawania tzw. rysunku umęczonego, spędzać długie godziny przy biur-
ku – powiedział Maciej M. Michalski. - Uczono mnie na ASP żeby w sztuce po-
szukiwać jak najmniej oczywistych skojarzeń, ale jednocześnie trafi ających w 
nasz kontekst kulturowy. Studia dały mi też warsztatową umiejętność prze-
twarzania tematów. Niektóre moje prace mogą być niezrozumiałe, bo nie są 
aktualne i dlatego podopisywałem do nich ołówkiem lata, w których one po-
wstały. Przeglądając te rysunki przypominam sobie, jak mocno media przeży-
wały niektóre tematy.
 Po części ofi cjalnej organizatorzy wystawy oraz autor zaprosili wszystkich 
gości do sali Galerii OKNO, gdzie wyeksponowane zostały prace artysty.
- Rysunki Macieja Michalskiego trafnie komentują absurdy naszego życia co-
dziennego – uważa Jan Drewicz, opiekun wystawy. - Autor posiada nie tylko 
duże poczucie humoru, ale jest również doskonałym i bardzo wnikliwym ob-
serwatorem. W krzywym zwierciadle ukazuje nam różne zjawiska, obyczaje, 
stosunki społeczne i politykę. Jego twórczość jest spontaniczna i na gorąco 
chwytająca wszystko, co się dookoła nas dzieje.
 Maciej Michalski (1978) jest absolwentem ASP w Warszawie i Wydziału So-
cjologii UW, rysownikiem, samorządowcem i laureatem kilkudziesięciu na-
gród w konkursach rysunku satyrycznego w Polsce i za granicą. Współpraco-
wał z „Gościem Niedzielnym”, „Frondą” i „Pulsem Biznesu”, a obecnie rysuje dla 
„Tygodnika Solidarność”. W latach 2010-2014 był zastępcą wójta gminy Praż-
mów. Prywatnie jest zakochany w żonie, z którą wychowuje czworo dzieci.
 Ekspozycję w Starej Iwicznej będzie można oglądać w poniedziałki i w 
czwartki od godziny 8 do 20, a w pozostałe dni powszednie od godziny 8 do 
15.30. Wstęp wolny.

Grzegorz Tylec
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Burmistrz namawia mieszkańców
do korzystania z dentysty
GÓRA KALWARIA Od pół roku można bezpłatnie leczyć zęby w przychodni w Sobikowie. 

Okazuje się jednak, że… brakuje chętnych

 O to, aby w sobikowskiej filii Sa-
modzielnego Publicznego Zakła-
du Opieki Zdrowotnej w Górze Kal-
warii były świadczone usługi denty-
styczne w ramach kontraktu z Naro-
dowym Funduszem Zdrowia, stara-
nia trwały od kilku lat. Wielokrotnie 
upominali się o to mieszkańcy, ape-
le w tej sprawie kilkukrotnie na sesji 
rady miejskiej wygłaszał Zbigniew 
Adamczyk, sołtys Czaplina. 
 A gdy kontrakt z NFZ na stoma-
tologię stał się faktem, okazuje się, 
że wielu pacjentom nie po drodze 
jest dentysta z Sobikowa. – Mamy 
zjawisko, którego nie mogliśmy prze-
widzieć. Okoliczni mieszkańcy przez 
lata korzystali z usług innych stoma-
tologów i w tej chwili o ich powrót do 
Sobikowa jest bardzo trudno – przy-
znaje burmistrz Dariusz Zieliński. 
– Od lipca usługi dentystyczne w tej 
filii funkcjonują na minusie.
 Z tego względu włodarz zaapelował, 
żeby w miarę możliwości korzystać z 
usług stomatologa w Sobikowie.  – Cho-

dzi o to, żebyśmy nie utracili punktów, 
które pozwolą nam zapracować na ko-
lejne kontrakty – wyjaśnia. Włodarz za-
znacza, że w ramach kontraktu dentysta 
w Sobikowie dostępny jest nie tylko dla 
mieszkańców gminy Góra Kalwaria. 
 Diametralnie inna sytuacja panuje, 

jeśli chodzi o usługi rehabilitacyjne w 
ramach kontraktu, które – również wy-
czekane – w ośrodku w Sobikowie ru-
szyły 1 grudnia. Jest na nie wielu chęt-
nych i zapisywać się trzeba z kilkuty-
godniowym wyprzedzeniem.

PC

Póki co – jak informuje burmistrz – stomatologia w ośrodku 

w Sobikowie „jest na minusie”

Zwierzęta, portrety, kwiaty
PIASECZNO Magdalena Shummer-Fangor wystawiała swoje prace, 

między innymi, w galeriach w Nowym Jorku, Paryżu czy w Genewie. 

Tym razem jej jedyne w swoim rodzaju obrazy można podziwiać na 

wystawie w Kolonii Artystycznej w Zalesiu Dolnym
 - Bardzo mi miło powitać pań-
stwa na drugiej wystawie Magdale-
ny Shummer-Fangor w Kolonii Arty-
stycznej – otworzyła wernisaż Mira 
Walczykowska, właścicielka galerii. 
- Malarstwo artystki wyraża jej emo-
cje, uczucia i coś co wypływa z niej i 
trafi a do każdego z nas. Na ogół jest 
tak, że jak ktoś już pokocha prace 
Magdy, to wraca z utęsknieniem po 
jej następny obraz.
 Artystka, prywatnie osoba o du-
żym poczuciu humoru i niezwykłej 
wyobraźni, w swoim malarstwie po-
zostaje wierna zarówno stosowanym 
materiałom, jak i ulubionej tematy-
ce – zwierzętom, portretom i kwia-
tom. Magdalena Shummer-Fangor 
chętnie sięga również do historycz-
nych kanonów kompozycji, a swój 
styl określa jako poetycki realizm.
 - Życzę państwu żeby wychodząc z wystawy nadal pozostali państwo w 
świecie tego malarstwa – mówi Mira Walczykowska. - Żebyście cały czas mie-
li w oczach te piękne kolory i piękne postaci -  radosne i uśmiechnięte.
Wystawa w Kolonii Artystycznej, na którą Magdalena Shummer-Fangor przy-
gotowała specjalnie kilka nowych prac, będzie czynna do 10 lutego.

Grzegorz Tylec

R E K L A M A
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Będzie więcej terenów zielonych!
PIASECZNO Po burzliwej dyskusji radni uchwalili nowy plan miejscowy dla Józefosławia. 

- Na terenie tej miejscowości w ostatnich latach popełniono wiele błędów planistycznych, 

które staramy się teraz naprawić – mówił podczas sesji wiceburmistrz Daniel Putkiewicz

 Prace nad dwoma miejscowymi 
planami zagospodarowania prze-
strzennego, które zastąpią kilkana-
ście wcześniejszych, obowiązujących 
dla różnych części Józefosławia pla-

nów, trwały od sześciu lat. Wcześniej 
gmina przeprowadziła konsultacje z 
mieszkańcami oraz zasięgnęła opi-
nii architektów z Holandii, którzy 
zaproponowali rozwiązania, mające 
poprawić komfort życia mieszkań-
ców gęsto zaludnionej miejscowo-
ści. Niemniej jednak wprowadzeniu 
nowego planu od początku towarzy-
szyły duże kontrowersje. Najwięk-
szym problemem było wypracowa-
nie kompromisu, który zadowoliłby 
większość mieszkańców. 

Boją się korków, chcą więcej zieleni

 Najpierw o głos poprosili miesz-
kańcy Józefosławia. Andrzej Gra-
doń ze stowarzyszenia Józefosław 
Nasz Wspólny Dom, skupiającego 
1500 mieszkańców, wyraził swoje 
zaniepokojenie niektórymi rozwią-
zaniami komunikacyjnymi, które – 
jego zdaniem – spowodują jeszcze 
większe niż do tej pory korkowanie 
się miejscowości i pogorszą jakość 
życia wielu mieszkańców. - Między 
ul. Komety, Księżycową a Słoneczny 
Sad ma nastąpić połączenie, które 
spowoduje, że ulica Wilanowska na 
odcinku 300 m będzie się korkować 
– mówił. - Poprzeczne strumienie 
ruchu kompletnie ją zablokują, bo 
małe ulice osiedlowe wejdą w ciąg 
dróg zbiorczych i lokalnych. Sta-
ną się przejazdowe i będzie klops. 
Zamiast polepszyć sytuację, wpro-
wadzimy w tym miejscu ogrom-
ny chaos. Poza tym małe uliczki 
momentalnie zostaną rozjeżdżo-
ne przez samochody i zaraz trze-
ba będzie je naprawiać. Do tego 
dochodzi aspekt bezpieczeństwa, 
te uliczki nie są przystosowane do 
takiego natężenia ruchu.
 Inne zgłaszane uwagi dotyczy-
ły możliwego uszczuplenia tere-
nów zielonych na terenie miejsco-
wości, których i tak jest w tej chwi-
li niewiele oraz wskaźników dla bu-
downictwa wielorodzinnego na ob-
szarze Józefosławia 3, które – zda-
niem członków stowarzyszenia – do-
puszczają gęstszą niż dotychczas za-
budowę, ograniczając powierzchnię 
biologicznie czynną. 

Kto zepsuł Józefosław?

 Głos w dyskusji zabrał także soł-
tys Józefosławia Jan Dąbek. - Nasi 
mieszkańcy oceniają ten plan bar-
dzo źle. Uwag do niego jest kilkana-
ście tysięcy, a nasza władza nie słu-
cha niestety ludzi – mówił. - Józe-

fosław na przestrzeni ostatnich kil-
kunastu lat  jest planistycznie psu-
ty. Każdy z powstających planów 
jest gorszy od tych, które obowiązy-
wały w latach 90. Może nie były one 
szczegółowe, ale dawały fajny ob-
raz i wizję Józefosławia. Józefosła-
wia zielonego, przyjaznego miesz-
kańcom z dobrze rozwiniętą siatką 
dróg. Dzisiaj robi się pozorne ruchy 
drogowe. Nie tworzy się komunika-
cji szkieletowej, tylko otwiera drogi, 
które nigdy nie istniały w żadnych 
planach, robiąc to wbrew mieszkań-
com. W tym planie nie ma wresz-
cie rozwiązań  infrastrukturalnych, 
m.in. w kwestii odwodnienia. Trze-
ba oczywiście porządkować Józe-
fosław, ale nie wolno zwiększać za-
gęszczenia. Nie ma potrzeby otwie-
rania nowych terenów budownictwa 
wielorodzinnego. A to się niestety 
dzieje. Jedynym plusem tego planu 
jest to, że nareszcie Józefosław nie 
będzie miał 10 czy 12 planów miej-
scowych, tylko dwa. 
 W związku z licznymi uwaga-
mi mieszkańców radny Józef Wierz-
chowski złożył wniosek o zdję-
cie uchwały z porządku obrad, jed-
nak nie zyskał on wymaganej więk-
szości głosów. - Zmiana planu ni-
gdy nie zadowoli wszystkich. Trzeba 
mieć tego świadomość – mówił rad-
ny Robert Widz. - Staramy się jed-
nak wprowadzać rozwiązania ko-
munikacyjne, które ułatwią poru-
szanie się po naszej miejscowości.
 Do uwag mieszkańców odniósł 
się też wiceburmistrz Daniel Put-
kiewicz, który podkreślił że wszyst-
kie one zostały dogłębnie przeanali-
zowane. - Próbujemy teraz naprawić 
popełnione wcześniej błędy – mó-
wił. - Wiedzieliśmy już przystępu-
jąc do planu, że każda zmiana bę-
dzie postrzegana negatywnie. Za-
wsze mieszkańcy obawiają się ruchu 
tranzytowego, który chcielibyśmy 
odrzucić jak najdalej od naszych 
okien. Mam nadzieję, że pewnego 
dnia nasze drogi staną się lokalne. 
Nie oznacza to, że teraz mamy się 
zamykać. Układ drogowy od strony 
ul. Wilanowskiej został zamieniony 
na układ dróg ruchu uspokojonego. 

Nie mamy jeszcze przebicia Cyra-
neczki do Puławskiej i ronda w uli-
cy Geodetów. Ale za kilka lat to się 
zmieni. Wtedy zorganizujemy ruch 
inaczej, tak aby działał na korzyść 
mieszkańców.
 Wiceburmistrz Putkiewicz mó-
wił również o terenach zielonych. 
Przypomniał, że to za jego kadencji 
gmina wydzierżawiła od Politechni-
ki teren pod park przy ulicy Ogrodo-
wej. - Jednak negocjując z Politech-
niką warunki dzierżawy, uwzględni-
liśmy jej wnioski do studium. Stąd 
pojawiła się przy parku zabudo-
wa ekstensywna – podkreślił. - Na-
tomiast teren zielony jest bez prawa 
zabudowy, dlatego mamy w przy-
szłości duże szanse negocjować jego 
wykupienie. Wcześniej będziemy 
musieli wykupić grunty pod inne te-
reny zieleni, których w nowym pla-
nie przewidzieliśmy kilkanaście.
 - Każdy z mieszkańców patrzy 
na plan wybiórczo – mówił prze-
wodniczący rady miejskiej Piotr Ob-
łoza. - Radni podejmując uchwałę 
muszą spojrzeć na niego jako na ca-
łość. Ja uważam, że jest on i tak o 
wiele lepszy od tego, co było.
 Inni radni mieli podobne zdanie. 
Po chwili odbyło się głosowanie, w 
wyniku którego przyjęto dwa nowe 
plany miejscowe dla Józefosławia.  

Tomasz Wojciuk

Park przy ul. Ogrodowej to zielona wizytówka Józefosławia. 

Jednak podobnych terenów ma w przyszłości przybywać

Wiceburmistrz Putkiewicz 

zapewnił, że gmina robi 

wszystko aby poprawić 

funkcjonowanie układu 

komunikacyjnego na terenie 

Józefosławia

Miasto ma pierwszy
słoneczny zegar
GÓRA KALWARIA Na skwerku pomiędzy ul. bpa Wierzbowskiego, ks. 

Sajny i Strażacką zamontowano gnomon. Wskaże godziny na cyfrach 

znajdujących się na ławce

 Słoneczny czasomierz powstał w trakcie przebudowy pobliskiego skweru 
z pomnikiem Adama i Ewy. Ostatnio wzbogacił się o najważniejszy i najbar-
dziej rzucający się w oczy element, który w pogodne dni rzuca cień. 
 Pomysł budowy zegara słonecznego zrodził się podczas dyskusji w gro-
nie młodzieżowej rady gminy. Zaprojektował go Paweł Szczesnowski, były 
członek rady i absolwent miejscowego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. 
Zygmunta Sajny. Tłumaczy, że architektura to jedno z jego hobby. – Sko-
ro nadarzyła się okazja, żeby zrobić coś dla mojego miasta, przyszło mi do 
głowy, że w Górze Kalwarii nie ma jeszcze zegara słonecznego, który bę-
dzie mógł stać się charakterystycznym punktem spotkań. To był sponta-
niczny pomysł – mówi 20-latek. Sam lubi „kiedy wokół niego jest ładnie”. 
O pomysł na zagospodarowanie zielonego placyku pomiędzy wyjazdami z 
ul. Wierzbowskiego i Strażackiej 2,5 roku temu do młodych radnych zwrócił 
się wiceburmistrz Marek Rutowicz. – Nie jestem zaskoczony kreatywnością 
młodzieży, dajemy jej szansę, by niektóre z jej pomysłów zostały zrealizowa-
ne – mówi zastępca burmistrza. Włodarze liczą, że nowy skwerek stanie się 
miejscem wypoczynku i spotkań, szczególnie dla młodzieży. Kamienny mu-
rek z tzw. gambionów (czyli koszy ze stalowej siatki, do których wsypano gra-
nitową kostkę) na tarczy zegara jest jednocześnie ławką. To na niej będą cy-
fry - godziny, które  wskaże cień.  – Postaramy się, żeby pokazywał chociaż go-
dzinę 12 – żartował przed wykonaniem instalacji Marek Rutowicz.

PC

Czasomierza, ze względu na charakterystyczną wskazówkę 

gnom nie sposób nie zauważyć

R E K L A M A

R E K L A M A

LESZNOWOLA

Wieczorek taneczny
 W sobotę 20 stycznia w  godzinach od 19 do 21 w fi lii GOK Lesznowola 
w Łazach (ul. Przyszłości 8) odbędzie się karnawałowy wieczorek tanecz-
ny dla dorosłych z Big Bandem Dla Frajdy. Bilet: 10 zł./os.

Tyl.
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W drodze po kolejny rekord
PIASECZNO Jest spora szansa by pobić ubiegłoroczny rekord piaseczyńskiego sztabu WOŚP. 

Obecnie brakuje do tego około tysiąca złotych, ale do końca miesiąca trwać będą jeszcze 

licytacje na szczytny cel

 Każdego roku Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy stawia sobie ja-
kiś cel przewodni. Tym razem, pod-
czas 26. finału, grano na rzecz wy-
równania szans w leczeniu nowo-
rodków.  W Piasecznie, jak zresztą 
co roku, postanowiono sprowadzić 
gwiazdę. Tym razem wybór padł 
na Sylwię Grzeszczak – piosenkar-
kę będącą aktualnie na topie, któ-
rej przeboje (takie jak choćby „Małe 
rzeczy”, „Księżniczka” czy „Tamta 

dziewczyna”) grane są z dużą regu-
larnością przez rozgłośnie radiowe w 
całym kraju. Wybór organizatorów 
okazał się prawdziwym strzałem w 
dziesiątkę. Pomimo mroźnej pogody 
na parkingu przy ulicy Sierakowskie-
go, gdzie ustawiono scenę, pojawiło 
się kilka tysięcy mieszkańców. 
 Sylwia Grzeszczak, choć nie była 
tego dnia w najlepszej dyspozycji 
zdrowotnej, dała z siebie wszystko 
i nie zawiodła licznie zebranej pu-
bliczności. Od pierwszych sekund 
złapała błyskawiczny kontakt z ludź-
mi, którzy razem z nią śpiewali ko-
lejne piosenki. Muzyka w konwencji 
pop-rockowej wyróżniała się przede 
wszystkim ze względu na niespoty-
kane walory głosowe artystki, która 
nie tylko śpiewała i grała na piani-
nie, ale również popisywała się licz-
nymi, ozdobnymi wokalizami. Nie-
stety, ze względu na stan zdrowia i 
pogodę, Sylwia Grzeszczak nie wy-
szła po koncercie - jak rok temu 
Margaret – do swoich fanów, nie 
rozdawała autografów i nie pozowa-

ła do wspólnych zdjęć. Chyba nikt 
z obecnych nie mógł być jednak za-
wiedziony poziomem jej występu.
 Gdy gwiazda wieczoru udała się 
już do garderoby, na scenie pojawiła 
się Katarzyna Biernadska-Hernik z 
Centrum Kultury w Piasecznie, któ-
ra przybliżyła nieco faktów związa-
nych z tegorocznym finałem.
 - Co roku zastanawiamy się co 
robić – Sylwestra czy duży kon-
cert WOŚP w środku zimy – mówi-
ła. - Zapraszamy do nas największe 
gwiazdy i ten koncert ma, poza za-
bawą, także swój głębszy sens. Po-
magamy słabszym, czyli tym, na 
rzecz których zbiera Wielka Orkie-
stra Świątecznej Pomocy. 
 Wolontariuszom, których tym 
razem – z uwagi na ferie – było nie-
co mniej niż ostatnio podziękowa-
li również za zaangażowanie wice-
burmistrzowie Daniel Putkiewicz 
i Hanna Kułakowska-Michalak. 

Warto również podkreślić, że naj-
młodszy z kwestujących miał ledwie 
14 miesięcy, a na rzecz akcji Jurka 
Owsiaka działały nawet... okoliczne 
zwierzęta domowe. 
 Zwieńczeniem 26. finału był efek-
towny pokaz fajerwerków ufundowa-
ny przez Biuro Promocji i Informacji 
Gminy Piaseczno. W trakcie trwania 
imprezy i po jej zakończeniu w sztabie 
przy ulicy Kościuszki cały czas liczo-
ne były z kolei napływające z kolejnych 
puszek pieniądze.
 - Czy pracowało się nam ciężko? 
- mówi Beata Zawadzka, od dziesię-
ciu lat pracująca co roku w sztabie 
piaseczyńskiego WOŚP-u. - Wcale 
nie, bo mamy już spore doświadcze-
nie i podstawą jest u nas w sztabie 
dobra atmosfera. Fakt pobijania ko-
lejnych rekordów dodatkowo mobi-
lizuje do pracy i mam nadzieję, że w 
tym roku padnie kolejny. 

Grzegorz Tylec

R E K L A M A

Sylwia Grzeszczak, mimo kłopotów zdrowotnych, stanęła na 

wysokości zadania, dając wspaniały koncert

Ponad 200 tys. złotych 

zebrał do wczoraj 

piaseczyński WOŚP 

i kwota ta może jeszcze 

wzrosnąć
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Rozgrywki Playarena 
coraz popularniejsze
PIŁKA NOŻNA Mamy już za sobą połowę sezonu w rozgrywkach piłkarskich szóstek Play-

arena. Po raz pierwszy w historii powiatu piaseczyńskiego zmagania odbywają się nie 

w jednym, a aż w trzech ośrodkach. W tym roku, po czterech latach funkcjonowania w 

Piasecznie, Playarena objęła również gminy Konstancin-Jeziorna i Góra Kalwaria

 W Piasecznie, w ramach rozgry-
wek do lat 18, o prymat walczą naj-
młodsze zespoły w całym powie-
cie. Na półmetku nie miała sobie 
równych drużyna Kojotów Piasecz-
no, która bez żadnej porażki pew-
nie zmierza ku mistrzostwu miasta. 
Drużyna Huberta Ostracha zdetro-
nizowała do tej pory najlepszą dru-
żynę piaseczyńskiego minifutbo-
lu do lat 18-tu Gwardię Piaseczna. 
Teoretycznie szansę na zepchnięcie 
Gwardii na trzecie miejsce w ligowej 
tabeli ma jeszcze Inter Piaseczno, 
który w dalszym ciągu ma zaległy 
mecz do rozegrania, a w przypad-
ku zwycięstwa przesunie się na dru-
gą lokatę w tabeli. Na dalszych miej-
scach w tabeli panuje z kolei duży 
ścisk, a różnica pomiędzy czwartym 
a szóstym miejscem wynosi jedynie 
cztery punkty.
 - Zwiastuje to olbrzymie emo-
cje aż do samego końca rozgrywek 
– mówi Patryk Dudzicki, organiza-
tor rozgrywek Playarena w powiecie 
piaseczyńskim. - Wszystko wskazu-
je jednak na to, że losy mistrzostwa 
zostały już rozstrzygnięte, a zespo-
łom pozostaje rywalizacja o wicemi-
strzostwo.
 W Konstancinie-Jeziornie w szran-
ki stają drużyny z kategorii OPEN 
(powyżej szesnastego roku życia). 
 - Także tutaj mamy zdecydowa-
nego lidera, który znacznie uciekł 
pozostałej stawce zespołów – ko-
mentuje Patryk Dudzicki. - Mowa o 
najbardziej rozpoznawalnej na ogól-
nopolskiej arenie drużynie futbolu 
sześcioosobowego z całego naszego 
powiatu – El Pistolero. 
 Zespół ten przez całą rundę je-
sienną nie znalazł swojego pogrom-
cy i pewnie kroczy po mistrzostwo. 
Na drugim miejscu plasuje się nato-
miast drużyna FC Interes, a na trze-

cim, z jednopunktową stratą do wi-
celidera, Madridistas. Paradok-
salnie, prawdopodobnie jedy-
ną drużyną, która jest w stanie 
odebrać mistrzostwo liderowi 
jest dopiero czwarty w tabeli ze-
spół – Albicelestes Calvaria, któ-
ry - podobnie jak lider - nie prze-
grał dotychczas ani jednego me-
czu. Do tego ekipa z Góry Kal-
warii ma kilka zaległych meczów 
na koncie, między innymi z lide-
rem i wydaje się, że to właśnie w 
trzech pozostałych do rozegrania 
starciach, pomiędzy El Pistolero a 
Albicelestes Calvaria, rozstrzygnie 
się kwestia pierwszego w historii 
mistrzostwa Konstancina-Jezior-
ny Playarena.
 Powoli tworzy się również liga 
w Górze Kalwarii, do której w dal-
szym ciągu można się zapisać. Do-
tychczas rozegrane zostały dwa 
spotkania tychże rozgrywek, a li-
derem jest zespół Młodych Wil-

ków Góra Kalwaria. Rozpoczę-
te zostały również zapisy do, w 
pełni darmowych, rozgrywek pił-
ki nożnej sześcioosobowej w Lesz-
nowoli, Prażmowie oraz Tarczynie. 
 Aby zgłosić, wraz ze znajomymi, 
zespół do ligi, wystarczy zarejestro-
wać się na stronie www.playarena.pl. 
Następnie, za pośrednictwem strony 
internetowej, kapitan „tworzy” ze-
spół, a pozostali zawodnicy apliku-
ją o przyjęcie do niego. W końcu ka-
pitan przyjmuje zgłoszenia zawod-
ników i zgłasza zespół do ligi.
 - Umawiamy się na mecz przez 
internet, bądź telefon, a gramy na 
orlikach i boiskach szkolnych w 
naszych miastach – zachęca Pa-
tryk Dudzicki. - Wszystko jest pro-
ste, przejrzyste i - co ważne - w peł-
ni darmowe, dlatego zapraszamy do 
zgłoszeń wszystkich spragnionych 
piłkarskich wrażeń, bez względu na 
wiek czy umiejętności. 

Grzegorz Tylec

Konstancin znów lepszy od Piaseczna
SIATKÓWKA, IV LIGA, SPS KON-

STANCIN - ASTORIA PIASECZNO 

II 3:1 (25:22, 25:27, 25:18, 25:19) 

W pierwszym w tym roku spotka-

niu siatkarze SPS-u Konstancin 

gościli u siebie rywali zza między 

– zespół Astorii Piaseczno. Po raz 

drugi w tym sezonie triumfowali 

podopieczni Mirosława Kapitana

 Gospodarze mogli zaimpo-
nować przede wszystkim dobrym 
przyjęciem na poziomie 63 pro-
cent, które – jak wiadomo – stano-
wi w siatkówce podstawę do przy-
gotowywania skutecznych ataków. 

Szczególnie udane zawody roze-
grał tego dnia przyjmujący SPS 
Konstancin Przemysław Rowiń-
ski, który zdobył 16 punktów (12 
atakiem, trzy zagrywką i jeden 
blokiem). Niemniej udany występ 

odnotował także środkowy Kuba 
Stępniak (10 punktowych ataków 
przy 83 proc. skuteczności, do 
których dołożył dwa asy serwiso-
we oraz jeden blok).

Mecz bez historii
SIATKÓWKA, III LIGA, ASTORIA PIA-

SECZNO – MKS MDK WARSZAWA 0:3 

 W spotkaniu z liderem trzeciej ligi 
drużyna z Piaseczna uległa, dość wy-
raźnie, faworyzowanym przyjezd-
nym. Zwycięzcy niedawnego Me-
moriału im. Wiesława Gawłowskie-
go to zespół młody, ale dysponują-
cy świetnymi warunkami fi zyczny-
mi i przygotowaniem motorycznym. 
Obie drużyny popełniały tego wie-
czoru błędy, ale to jednak goście po-
trafi li zdecydowaną większość z nich 
zamienić na punkty.

Tyl.

Dominik Piwowarski, 

kapitan Astorii Piaseczno:

 - W meczu z MDK było nas, z powodu kontuzji i chorób, tylko ośmiu. Z 
tego względu musiał nas wspomóc swoją grą również trener. Swój najlepszy 
okres mieliśmy w drugim secie, ale to było za mało żeby pokonać rywali.

Sukcesy naszych kickboxerów
KICK-BOXING W styczniu zawodnicy Bąkowski Fight Club wzięli udział 

w Mistrzostwach Polski federacji WKSF w Mińsku Mazowieckim

 Józefosław reprezentowali Daria Sosnowska (trener prowadzący Mateusz 
Dmowski, pierwsze miejsce kick light kadetów), Dominika Rembelska (trener 
prowadzący Piotr Bąkowski, drugie miejsce K1 rules seniorów) i Krzysztof Cha-
biera (trener prowadzący Łukasz Łuki Jesionowski, trzecie miejsce kick light). 
 Także grupa dziecięca, pod opieką Aleksandry Malczyk, wróciła z impre-
zy obwieszona medalami. Tarczyńską grupę młodzieżową reprezentował z ko-
lei niezawodny Maciek Oprządek (prowadzony przez trenera Łukasza Łuki Je-
sionowskiego), który zdobył brązowy medal w jednej z najliczniej obsadzonych 
konkurencji juniorów kick light. Dodatkowo sekcję z Tarczyna, jako sędziowie, 
reprezentowali Robert Suchecki, Rafał Synak, Patryk Puchala i Natan Malinowski. 
- Dziękuję zawodnikom, trenerom, sędziom i rodzicom za zaangażowanie – 
skomentował zawody Piotr Bąkowski.

Grzegorz Tylec

Rembet gromi w finale
PIŁKA NOŻNA Ostatni w ubiegłym roku turniej piłkarski o Puchar Pia-

seczna rozegrany został na hali w szkole przy Al. Kalin. W zawodach 

wzięło łącznie udział 16 drużyn - z Warki, Kozienic, Góry Kalwarii, War-

szawy i oczywiście z Piaseczna

 Faworytem do zwycię-
stwa był, po raz kolejny, ze-
spół Rembetu, który – ma-
jąc w składzie znanych z lo-
kalnych ligowych boisk za-
wodników – ma już na swo-
im koncie kilka Pucharów 
Piaseczna. Pomimo jed-
nej porażki w grupie i za-
ciętej rywalizacji w półfi na-
le, mecz o pierwsze miej-
sce nie pozostawił już cie-
nia wątpliwości, kto był najlepszą ekipą turnieju. Rembet rozbił w nim Druży-
nę A aż 7:1, a w meczu o ostatnie miejsce na podium Landryniarze pokonali 
Królewskich 2:0. Najlepszym bramkarzem turnieju został Damian Ambroziak, 
najlepszym zawodnikiem - Kamil Malutka, a królem strzelców - Paweł Wolski.
 - Mimo że hala jest mniejsza niż ta w GOSiRze, to zarówno mi jak i reszcie 
zespołu grało się bardzo dobrze – mówi Michał Walczak, zawodnik Rembetu. 
- Niestety, jeden z naszych kolegów doznał poważnej kontuzji zrywając ścię-
gno achillesa. Klucz do sukcesu Rembetu tkwi w dobrym zgraniu zespołu i – nie 
ukrywajmy - wysokim poziomie umiejętności kilku z zawodników. 
 A już w najbliższą sobotę 20 stycznia w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji 
w Piasecznie odbędzie się tradycyjny charytatywny turniej piłki nożnej halowej.
- Już od sześciu lat robimy ten turniej – mówi Karol Kołodziejczak, organizator 
imprezy. -  Cel jest szczytny, bo zbieramy pieniądze na Dom Dziecka w Pęche-
rach i dla fundacji Dla Dzieci z Piaseczna, która pomaga rodzinom z naszych 
okolic. Początek zawodów o godzinie 9.

Grzegorz Tylec

Szczeg

R E K L A M A

Tyl.
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KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

DAM PRACĘ

ZATRUDNIĘ NA UMOWĘ O PRACĘ DIAGNOSTĘ 
Z UPRAWNIENIAMI, tel. 502 210 073 w godz.8.00 - 16.00

Zatrudnię elektromonterów z uprawnieniami, 
tel. 602 253 763

Fryzjerkę do salonu fryzjerskiego w Mysiadle. 
Dobre warunki, miła atmosfera, czekamy na Ciebie, 
tel. 501 781 930

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

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

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

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

Szukam Niani z doświadczeniem do rocznej
dziewczynki na pełen etat, Krzaki Czaplinkowskie, 
k. Góry Kalwarii. Tel. 603 334 380

Zatrudnię do kuchni w małej restauracji w hotelu 
(k. Piaseczna) osobę potrafiącą i lubiącą gotować. 
Od zaraz, praca na zmiany 2/2. 
tel. 601 236 271

Apteka w Konstancinie zatrudni Technika Farmacji, 
tel. 602 348 628

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

EKO-LED PIASECZNO – JÓZEFOSŁAW POSZUKU-
JE PRACOWNIKÓW NA STANOWISKO MONTER - PRA-
COWNIK PRODUKCJI PRACA SIEDZĄCA, OD ZARAZ, 
TELEFON: 508 561 379

PRACA OD ZARAZ NA MAGAZYNIE. WOLA  
MROKOWSKA. TEL. 501 551 656

Delikatesy Centrum w Zalesiu Dolnym i w Prażmowie 
– atrakcyjna praca dla sprzedawców, tel. 797 188 368, 
22 737 35 83

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

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni do pracy 
na piekarni. Praca w nocy i w dzień, tel. 666 023 283

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni ekspedytorów.
 Pakowanie pieczywa. Praca w nocy, tel. 534 140 941

Pracownika do działu sprzedaży - place zabaw, 
Piaseczno, pergola@pergola.com.pl, tel. 501 130 598

Do serwisu sprzątającego w Nadarzynie na obiekt
logistyczny Stawka 12 zł netto. Mile widziane osoby 
z orzeczeniem, tel. 668 280 998

Zatrudnię pana do sprzątania na teren zewnętrzny 
z Piaseczna lub bliskich okolic, tel. 609 153 202

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

Ludzi do pracy – remonty, wykończenia, glazura, 
tel. 601 304 250

Przyjmę do pracy przy remontach, tel. 665 206 284

Zatrudnię ślusarza, spawacza, do 40 lat, Prażmów, 
tel. 693 653 165

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

Zatrudnię glazurników, tel. 504 100 418

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

Magazyniera rusztowań, praca fizyczna, tel. 502 782 558

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

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

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

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

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

Cukiernika, pomoc cukiernika, tel. 608 079 659

Atrakcyjne warunki dam fryzjerce, tel. 501 143 827 

Zatrudnimy operatora prasy krawędziowej, ślusarza 
– do przyuczenia, Gołków k/Piaseczna, tel. 602 253 180, 
casmet-system@wp.pl 

Zatrudnię ślusarza-spawacza. Miejsce pracy: 
W-wa Wilanów. Tel. 501 228 081

Praca Piaseczno Piekarnia Oskroba. Poszukujemy eks-
pedientkę na cały etat, wiadomość na miejscu bądź pod 
nr tel. 505 675 786

Firma Sorted zatrudni murarzy brukarzy ślusarzy 
cieśli ogrodników, tel: 600 423 005

Kierowca C+E ADR praca w kraju, tel. 691 742 949 

Magazyniera z doświadczeniem, uprawnieniami 
w zakresie obsługi wózków widłowych, uczciwego, do-
kładnego, 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

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

Zatrudnię emeryta lub rencistę w charakterze dozorcy. 
Tel. 505 056 532 

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

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

Zatrudnię stolarza. Doświadczenie mile widziane. 
Firma NEXT Piaseczno teren Laminy, tel. 510 075 658

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

Specjalista ds. sprzedaży w salonie Orange, umowa
o pracę, podstawa plus prowizje. Doświadczenie 
w sprzedaży.  CV na adres: hr@oex.pl 

Zatrudnimy Pracowników Ochrony na osiedlu 
mieszkaniowym – Lipków, tel.602 629 760

Spedytor Piaseczno. Damy pracę otwartym i komunika-
tywnym. Niemiecki cenimy wyżej niż doświadczenie. 
Kontakt 607 619 548

Zatrudnię ekspedientkę do pracy w sklepie spożywczym, 
Łazy, tel. 609 477 481

Introligatora, Piaseczno, tel. 602 383 474

Maszynista offsetowy, Piaseczno, tel 602 383 474

Zatrudnię panią, do sprzątania klatek schodowych 
w Piasecznie, tel. 503 514 774

SZUKAM PRACY 

Kierowca zawodowy – dodatkowa, tel. 661 245 043

KUPIĘ

Drzewo z wycinki przyjmę okazyjnie, tel. 666 924 505

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

SPRZEDAM

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

Drewno sosnowe. Złotokłos. Tel. 509 744 847

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

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 602 77 03 61

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 791 394 791

Drewno sosnowe. Złotokłos. Tel. 509 744 847

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

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

AUTO - MOTO  KUPIĘ

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

Skup aut, tel. 793 304 091

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

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Działkę budowlaną 1350 m kw., Dobiesz, 
koło Piaseczna, tel. 661 885 525

Działkę rolną 2,84 ha, miejscowość Many, tel. 506 639 229

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

Dom – promocja, tel. 535 487 338

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

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

Działki budowlane, Tarczyn, tel. 601 236 928

Piaseczno 48 m kw. tel. 735 037 247

Działki rekreacyjne Prażmów, tel. 602 77 03 61

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

Działka budowlana w Ustanowie. 966 m kw., 
wszystkie media, bezpośrednio. tel. 601 244 096

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

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

Sprzedam ostatnią SUPER DZIAŁKĘ pod Piasecznem, 
budowlana, uzbrojona i tylko 1/3 ceny rynkowejm o pow. 
1500 m kw., tel. 22 750 33 66 lub 604 624 875
 
Sprzedam działkę 1000 m kw., w Henrykowie Urocze/Naj-
ładniejsza, ul.. Kaliny, tel. 602 340 549
 
Do sprzedania najładniejsza i najtańsza działka w Kon-
stancinie Jeziornie, okolica ul. Wierzbnowskiej (od strony 
Jastrzebia), tel. 604 624 875

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

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Lokal użytkowy 140 m kw., Konstancin, tel. 797 700 610

Duży umeblowany pokój, Gołków, tel. 530 095 682

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

Mieszkanie do wynajęcia, Piaseczno, tel. 698 491 981

Mieszkanie 40 m kw., Piaseczno, tel. 609 832 422

Pokój w Gołkowie, tel. 696 542 216

Kwatery-domy, tel. 728 899 673

Wynajmę pracownikom, również z Ukrainy pokój 
z dostępem do kuchni i łazienki, Konstancin - Chylice, 
tel. 698 896 421

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Dwupokojowe Piaseczno, tel. 664 695 444

Mieszkanie 30-60 m kw. w Piasecznie i okolicach, 
może być do remontu. Tel. 608 642 729

Kupię za gotówkę mieszkanie 1 lub 2 pokojowe, 
do remontu w Piasecznie. Tel. 665 932 507

USŁUGI

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
Tel. 504 008 309

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Usługi glazurnicze, tel. 664 136 268

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

Kierownik budowy, inspektor, tel. 502 120 724

Elektryk, tel. 666 890 886

GLAZURA, REMONTY, tel. 609 926 758

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

Hydraulik, tel. 535 872 455

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

Malowanie, gładź, remonty, tel. 513 986 439 

Elektryk, instalacje, przyłącza, tel. 602 876 843

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

Remonty. Tanio, tel. 533 166 644

Hydrauliczne i gazowe, tel. 602 651 211

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

Kominki, tel. 609 644 757

Instalacje elektryczne, tel.  601 41 88 01

Płyty gipsowe, wykończenia, tel. 692 194 998

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

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

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

Tłumaczenia, tel. 607 685 074

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Wylewki agregatem, styrobeton, tel. 668 327 588

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

Malowanie, tapetowanie, remonty, tel. 787 231 129

Glazura, terakota, gres, tel. 502 720 600

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

Oczyszczanie działek, piwnic, garaży, wywóz złomu, 
tel. 519 874 891

Tynki gipsowe i tradycyjne, tel. 604 415 352

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

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

Elektryk, tel. 509 280 724

Remonty wykończenia, tel. 796 682 431

Tynki wewnętrzne, tel. 533 125 444

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639
 
Remonty, wykończenia, glazura, instalacje – wolny termin, 
tel. 535 395 588

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Pranie dywanów, tapicerki meblowej, tel. 535 994 114

 RÓŻNE 

MEDIACJE, TEL.603 667 149

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

NAUKA 

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

Masaże, tel. 576 059 387

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

Dom Opieki Piaseczno, tel. 22 757 20 19

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom czeka-
ją fundacyjne zwierzaki: pieski małe, większe i całkiem 
duże, a także koty. Wszystkie są zdrowe, zaszczepio-
ne i wysterylizowane. Przebywają w Piasecznie i oko-
licach. 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

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

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

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

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

Handlowca do hurtowni spożywczej, mile widziany 
własny samochód, Góra Kalwaria, tel. 510 197 142

Kierowca kat. B (samochód dostawczy do 3,5t) 
do hurtowni spożywczej, mile widziana książeczka 
Sanepidu, Góra Kalwaria, tel. 510 197 142

Przyjmę do pracy w kwiaciarni z doświadczeniem 
w Konstancinie, tel. 606 10 59 22

Rehabilitanta, do osoby po wylewie, 
Konstancin-Jeziorna, Piaseczno, tel. 668 172 777

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

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

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

Działkę budowlaną, tel. 501 083 795

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

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

Usługi transportowe, przeprowadzki  tel. 516 856 115 

Instalacje sanitarne i grzewcze, tel. 501 083 795

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Remonty budowlane, ogrodzenia, tel. 513 137 581 

Wycinka drzew, tel. 883 658 328

Hydraulik tel. 886 576 148

Remonty i przeprowadzki kompleksowo, tel. 515 144 294

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

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

Leczenie pijawkami, tel. 516 172 275

Tarot, tel. 516 490 542

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

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

KWATERY, (8 zł +) tel. 577 88 69 88

SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ 1000 METRÓW 
W JEZIÓRKU. TEL. 602 489 649

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, że w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, wywieszony został wykaz nw. nieruchomości 
przeznaczonej do oddania w dzierżawę:
•  grunt o pow.  24 m2 położony w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Literatów,  

(dz. ew. nr 108/15 z obrębu 03-12).
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,  
osobiście lub telefonicznie tel. (22) 756 44 91 lub na stronie bip.konstancinjeziorna.pl



 Do pierwszego zdarzenia doszło 
w poniedziałek, 8 stycznia. 76-let-
nia mieszkanka Lesznowoli ode-
brała telefon od mężczyzny, który 
przedstawił się jako Wiktor i popro-
sił ją o pieniądze. Jako że kobieta nie 
znała swojego rozmówcy i całe ży-
cie była bardzo ostrożna, odmówi-
ła. Po chwili telefon odezwał się po-
nownie. Z relacji rodziny poszko-
dowanej wynika, że tym razem za-
dzwoniła kobieta podająca się za 
policjantkę, st. sierż. Monikę Nowak 
z wydziału kryminalnego Komendy 
Stołecznej Policji. Kobieta poprosiła 
76-latkę o pomoc w ujęciu sprawców 
oszustw. Zapytała ją o zgromadzone 
w domu i banku oszczędności, a na-
stępnie poprosiła, aby je wypłaciła i 
„pożyczyła” na czas przeprowadza-
nej przez policję akcji. Starsza pani 
udała się do jednego z banków w 
Piasecznie, gdzie podjęła 57 tys. zł. 
Następnie, zgodnie z instrukcją, po-
łożyła gotówkę przy tylnym kole sa-
mochodu. Rzekoma policjantka cały 
czas pozostawała z poszkodowaną 
w kontakcie telefonicznym. Była na 
tyle bezczelna, że namawiała ją na-
wet na zaciągnięcie w banku kre-
dytu, do czego na szczęście nie do-
szło. Pieniądze zostały przekaza-
ne przy ulicy Ludowej (między nu-
merami 3 a 5) po godz. 14. Osoby, 
które widziały moment zdarzenia są 
proszone o kontakt z policją. Do tej 
pory oszustów, którzy wyłudzili od 
76-latki wszystkie oszczędności nie 
udało się zatrzymać. 
 Przedstawiciel banku, z którego 
76-latka wypłaciła pieniądze poin-
formował nas, że kasjerzy przecho-
dzą kompleksowe szkolenia w zakre-
sie wykrywania sytuacji mających 
znamiona oszustwa. Niestety, w tym 
przypadku pracownik placówki nie 

dostrzegł przesłanek, które wzbu-
dziłyby jego podejrzenia. 
 Zaraz po tym zdarzeniu poli-
cjanci z Komendy Powiatowej Policji 
w Piasecznie spotkali się z władzami 
gminy Piaseczno. Wspólnie podję-
to decyzję o przeprowadzeniu szere-
gu spotkań prewencyjno-informacyj-
nych z seniorami. - Chodzi o to, aby 
uczulić starszych ludzi na tego typu 
sytuacje i nauczyć ich właściwych 
zachowań w przypadku zetknięcia z 
oszustami – wyjaśnia kom. Jarosław 
Sawicki z KPP w Piasecznie. - Choć 
mówiłem to już wielokrotnie, jeszcze 
raz podkreślę, że policja nigdy nie 
prosi mieszkańców o pieniądze. 
 Pierwsze spotkanie z seniora-
mi ma odbyć się 7 lutego w Domu 
Kultury przy ul. Kościuszki w Pia-
secznie. Niestety, oszuści nie za-
mierzają czekać aż seniorzy zdobę-
dą wiedzę na temat metod ich dzia-
łania. We wtorek popełnione zo-
stało kolejne przestępstwo według 
stosowanego wcześniej schema-
tu. Najpierw do 69-letniej miesz-
kanki Głoskowa zadzwonił męż-
czyzna, który poprosił o 60 tys. zł. 

Gdy się rozłączył, zadzwoniła zna-
joma „policjantka”, prosząc o po-
moc w ujęciu oszusta. W efekcie 
mieszkanka Głoskowa pojecha-
ła do banku i wypłaciła 70 tys. zł 
(w tym czasie cały czas była w kon-
takcie telefonicznym z oszustką, co 
miało uniemożliwić jej kontakt z 
kimś z rodziny). Po wyjściu z ban-
ku kobieta podjechała samocho-
dem pod wskazaną pizzerię, zapar-
kowała, wysiadła, a gotówkę umie-
ściła pod autem. Fałszywa poli-
cjantka, podobnie jak poprzednim 
razem, namawiała jeszcze swoją 
ofiarę na wzięcie kredytu, ale bank 
– gdy starsza pani się do niego uda-
ła – odmówił jej udzielenia pożycz-
ki z powodu braku niezbędnych za-
świadczeń. W tej sytuacji sprawa 
jest o tyle bardziej dramatyczna, 
że odłożone przez seniorkę pienią-
dze miały zostać przeznaczone na 
leczenie niepełnosprawnego dziec-
ka... Oszuści próbowali też oszu-
kać starszą mieszkankę Magdalen-
ki. Na szczęście ta w porę zoriento-
wała się i zawiadomiła policję.
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Znów rosną mieszkania 
przy Świętojańskiej
PIASECZNO Trwają prace przy budynku komunalnym przy ul. Święto-

jańskiej w Piasecznie. Problemy z pierwszym wykonawcą spowodo-

wały, że inwestycja jest opóźniona niemal o rok

 W połowie ubiegłego roku gmina rozwiązała umowę z poprzednim wyko-
nawcą inwestycji. Potem przeprowadzono inwentaryzację i ogłoszono prze-
targ na nową fi rmę. Teraz, mimo że to połowa stycznia, prace przy budowie 
bloku, w którym znajdzie się 49 mieszkań, trwają w najlepsze. Obecnie koń-
czone są roboty konstrukcyjne stropu nad trzecim piętrem. Rozpoczęto też 
budowę muru oporowego, a wykonawca przygotowuje się do montażu sto-
larki okiennej i wewnętrznych robót instalacyjnych. Budynek ma zostać ukoń-
czony do 17 listopada i zasiedlony do końca tego roku. 
 Komunalny blok mieszkalny, w którym znajdzie się 20 mieszkań, zo-
stanie wybudowany także przy pobliskiej ulicy Jerozolimskiej. 15 wrze-
śnia ubiegłego roku gmina podpisała umowę z fi rmą Eko-Invest, która za 
prawie 3,4 mln zł ma zrealizować tę inwestycję do 17 grudnia tego roku.

Tomasz Wojciuk

Tylko w tym roku gmina wyda na wykonanie budynku 

komunalnego przy ul. Świętojańskiej ponad 5,8 mln zł

Czeczeni próbowali 
okraść hipermarket
PIASECZNO Dwóch młodych ob-

cokrajowców wybrało się na „za-

kupy” do Auchan. Nie zamierzali 

jednak za nie płacić. Na szczęście 

na miejscu była ochrona sklepu...

 W poprzedni czwartek Czeczeni 
próbowali wynieść z marketu m.in. 
golarki, wiertarki, szlifi erki oraz radio 
i trzeba przyznać, że prawie im się to 
udało. Moment kradzieży zauważy-
li jednak pracownicy ochrony, którzy 
niezwłocznie powiadomili policję. 
23- i 33-latek zostali zatrzymani przy 
samochodzie na parkingu, kiedy pró-
bowali przepakować fanty do bagaż-
nika. Obydwaj trafi li na komendę. Za 
kradzież grozi im do 5 lat więzienia. O 
ich dalszym losie zdecyduje sąd.
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GÓRA KALWARIA

Marianie upamiętnią 

męczennika
 Kalwaryjscy kapłani zapowie-
dzieli utworzenie w mieście izby 
pamięci ks. Zygmunta Sajny. Dla-
tego zwrócili się do  mieszkańców 
o udostępnianie do zeskanowa-
nia oraz przekazywanie pamiątek 
po błogosławionym. Zdjęcia, listy i 
inne przedmioty należy przynosić 
do kancelarii parafi alnej. Ks. Saj-
na od 1938 roku był proboszczem 
Góry Kalwarii. W trakcie wojny pa-
triotycznymi  kazaniami podtrzy-
mywał parafi an na duchu. Nie 
uległ namowom, by uciec z mia-
sta – nie chciał opuścić wiernych. 
W 1940 roku, 17 września, Niem-
cy rozstrzelali 43-letniego kapłana 
w lesie w podwarszawskich Palmi-
rach. Duchownego beatyfi kował 
papież Jan Paweł II.
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R E K L A M A

Fałszywi policjanci 
wyłudzili ponad 120 tys. zł
POWIAT W ciągu ostatnich dwóch tygodni przestępcy udający policjantów wyłudzili od 

dwóch starszych kobiet oszczędności całego życia


