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Zatrzymani z marihuaną i metaamfetaminą

Do McDonald’sa dostał się... przez okno

Śmierć na przejściu

Zatrzymano poszukiwanego Bułgara

Zniszczył przystanek, bo się zdenerwował

Wpadł z kokainą w zasadzkę

Przechwycono 32 tys. podrobionych zabawek

 Na terenie gminy Lesznowola policjanci schwytali trzech młodych męż-
czyzn, którzy mieli przy sobie środki odurzające podzielone na „działki” . Me-
taamfetamina i marihuana zostały zabezpieczone, a dwóch 22-latków i 29-la-
tek trafi li do policyjnej celi. W tym samym czasie w Tarczynie mundurowi za-
trzymali 26-latka, który będzie odpowiadał nie tylko za posiadanie narkoty-
ków, ale też za dilerkę. Co gorsza, sprzedawał środki odurzające także osobom 
nieletnim. Mężczyzna trafi ł już do celi, gdzie spędzi najbliższe 3 miesiące.

 Do niecodziennego zdarzenia doszło kilka dni temu w restauracji McDo-
nald’sa przy ul. Okulickiego. Kompletnie pijany (miał w organizmie ponad 2 
promile alkoholu) obywatel Wielkiej Brytanii próbował dostać się do fast fo-
odu oknem typu drive. Wszystko działo się około godz. 20, a przerażeni sytu-
acją pracownicy restauracji natychmiast wezwali policję. Brytyjczyk nie miał 
przy sobie dokumentów, ani nie potrafi ł powiedzieć, u kogo się zatrzymał. 
Na szczęście jednemu z funkcjonariuszy udało się znaleźć znajomych intru-
za za pomocą mediów społecznościowych. Już na komendzie po Anglika 
zgłosił się znajomy, który zabrał go do domu. Pijany uniknie odpowiedzial-
ności karnej, bowiem nie dopuścił się żadnego przestępstwa.

 W poniedziałek wieczorem na przejściu dla pieszych w Baniosze zginął 
62-letni mężczyzna. Potrącił go 28-latek, siedzący za kierownicą opla. Auto 
jechało od strony Góry Kalwarii. Kierowca opla był trzeźwy.

 We wtorek pracownik centrum handlowego w Wólce Kosowskiej roz-
poznał mężczyznę, który w grudniu dokonał kradzieży damskiej bielizny 
o wartości ponad 1000 zł. Na miejsce została wezwana policja, która ujęła 
38-latka. Początkowo obywatel Bułgarii nie chciał podać swojej prawdziwej 
tożsamości, został zidentyfi kowany dopiero po liniach papilarnych. Wów-
czas okazało się, że został skazany na 3 lata pozbawienia wolności za kra-
dzieże, ale „zapomniał” stawić się w zakładzie karnym. Mężczyzna został za-
trzymany i już odbywa zasądzoną wcześniej karę. 

 Około godz. 22 ofi cer dyżurny komisariatu policji w Tarczynie otrzymał 
informację, że ktoś wybija szyby w wiacie przystankowej przy ulicy War-
szawskiej. Na miejsce natychmiast udał się policyjny patrol. 21-latek został 
zatrzymany i trafi ł do celi. Miał w organizmie ponad promil alkoholu, a swo-
je zachowanie próbował tłumaczyć... silnym zdenerwowaniem. Po wytrzeź-
wieniu krewki młodzieniec usłyszał zarzuty. Za zniszczenie mienia grozi mu 
do 5 lat pozbawienia wolności. 

 Policjanci zorganizowali zasadzkę na 28-letniego Piotra S., którego po-
dejrzewali o handel narkotykami. Mimo że mężczyzna był agresywny, szyb-
ko został obezwładniony i trafi ł do aresztu. Śledczy twierdzą, że tylko w 
styczniu 28-latek rozprowadził co najmniej kilkanaście porcji kokainy, po-
bierając za jedną „działkę” 300 zł. Dealował też substancjami psychotropo-
wymi. Mężczyzna usłyszał już zarzut handlu środkami odurzającymi, za co 
grozi do 10 lat pozbawienia wolności i trafi ł na 3 miesiące do aresztu tym-
czasowego. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. 

 Policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą z Piasecz-
na wspólnie z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego 
skontrolowali dwie fi rmy zajmujące się dystrybucją markowych zabawek. Nie-
stety, wiele z nich okazało się podróbkami. Wyprodukowane w krajach Azji 
południowo-wschodniej zabawki nie spełniały żadnych norm określonych 
polskim i europejskim prawem. Nieznany był ich skład chemiczny i właściwo-
ści. Łącznie w dwóch przedsiębiorstwach przejęto 32 tysiące różnego rodzaju 
podróbek o szacunkowej wartości niemal 2 milionów złotych. 

Policjanci będą walczyć 
ze złodziejami samochodów
POWIAT W Komendzie Powiatowej Policji w Piasecznie odbyła się odprawa roczna, podsu-

mowująca ubiegły rok. Funkcjonariusze określili też swoje priorytety na bieżący rok. Wśród 

nich znajduje się ograniczenie liczby najbardziej uciążliwych dla mieszkańców przestępstw

 Oprócz policjantów w odprawie 
wzięli udział piaseczyńscy samo-
rządowcy, a także przedstawiciele 
innych służb mundurowych i pro-

kuratury. Zaproszonych gości po-
witał komendant powiatowy,  mł. 
insp. Robert Chmielewski, zapra-
szając do obejrzenia multimedial-
nej prezentacji.

Prewencja robi, co może

 Prezentacja została podzielona 
na kilka części. W pierwszej pod-
sumowano podejmowane przez po-
licjantów działania prewencyjne. W 
ubiegłym roku funkcjonariusze (w 
prewencji zatrudnionych jest ich aż 
158) interweniowali ponad 25,5 tys. 
razy, z czego 424 interwencje zostały 
podjęte w domach. Średni czas reak-
cji na zdarzenie wyniósł 9 min i 2 se-
kundy. Dokonano też 82 zatrzymań 
na gorącym uczynku lub po pości-
gu (o 16 więcej niż rok wcześniej). 
W 2017 roku odbyło się osiem debat 
społecznych z mieszkańcami róż-
nych gmin dotyczących bezpieczeń-
stwa oraz przeprowadzono kilka-
naście programów prewencyjnych. 
Wiele z nich zostało zrealizowanych 
w szkołach.

Sporo zdarzeń drogowych

 W ubiegłym roku na drogach po-
wiatu doszło do 87 wypadków, w 
których zginęło 15 osób – 5 moto-
cyklistów, 5 pieszych, 2 kierowców 
samochodów i 3 pasażerów – a 87 
zostało rannych. Rok wcześniej od-

notowano 86 wypadków, w których 
zginęło 10 osób. Oprócz tego zgło-
szono aż 2096 kolizji, prawie o 300 
więcej niż rok wcześniej. 
 Zmorą dróg jak zwykle byli nie-
trzeźwi kierujący, których zatrzyma-
no aż 276. Policjanci z ruchu drogo-
wego przeprowadzili 23844 kontrole, 
o ponad 1000 więcej niż w roku 2016. 
Pilną uwagę zwracano też na pie-
szych stwarzających zagrożenie, któ-
rych ukarano aż 1372 mandatami.

Wciąż kradną samochody

 W 2017 roku popełniono 4172 
przestępstwa, o 360 więcej niż 
rok wcześniej. Cieszyć może na-
tomiast ich wyższa wykrywalność 
(54,4 proc.). Przestępstw kryminal-
nych było 2868 (wykrywalność 42,8 
proc.), a rozbójniczych 14 (wykry-
walność ponad 76 proc.). Oprócz 
tego odnotowano 725 kradzieży 
(wykrywalność 15,8 proc.), 104 kra-
dzieże pojazdu (wykrywalność 7,1 
proc.) i 280 kradzieży z włamaniem 
(18,8 proc. wykrywalności). Na tere-
nie powiatu doszło też do 15 bójek i 
pobić, stwierdzono 59 tzw. uszczerb-

ków na zdrowiu, 228 uszkodzeń 
mienia i 131 przestępstw narkotyko-
wych. Podczas odprawy policjanci 
pochwalili się też najbardziej spek-
takularnymi sukcesami, do których 
zaliczyli m.in. schwytanie dwóch 
mężczyzn, którzy zniszczyli 17 przy-
stanków komunikacji miejskiej w 
Konstancinie-Jeziornie, czy 53-lat-
ka, który podczas napadu na sklep 
w Tarczynie poturbował ekspedient-
kę. Schwytano także sprawcę kra-
dzieży dwóch koparek za 300 tys. zł, 
fałszywego lekarza ortopedę i 37-let-
niego Turka, podejrzanego o zabój-
stwo w Ankarze. Z planów na ten 
rok na pierwszym miejscu znalazło 
się ograniczenie kradzieży samo-
chodów, ale też zmniejszenie liczby 
wypadków drogowych, zwiększenie 
wykrywalności przestępstw, szybszy 
czas reakcji na zgłoszenia i spraw-
niejsza obsługa interesantów. Z kolei 
do priorytetów Komendy Głównej 
Policji będzie należało zwalczanie 
najbardziej uciążliwych przestępstw 
oraz poprawa bezpieczeństwa w ru-
chu drogowym. 

Policjantów martwi m.in. duża liczba kradzieży samochodów, 

których w ubiegłym roku odnotowano aż 104

Włodzimierz Piotroń, zastęp-

ca komendanta stołecznego 

policji  poinformował 

o planowanym remoncie 

posterunku policji w Prażmo-

wie oraz modernizacji 

komisariatów w Górze Kalwarii 

i Tarczynie

Zimowisko Dobrej Woli
POWIAT Niepełnosprawne intelektualnie dzieci, będące pod opieką Stowarzyszenia Dobra Wola, już po raz 

trzynasty wyjechały na zimowy wypoczynek. Tym razem udały się do Dębogóry w  Wielkopolsce

 Dębogóra to niewielka miejsco-
wość znajdująca się w gminie Wieleń 
w powiecie czarnkowsko-trzcianec-
kim. Szesnaścioro niepełnospraw-
nych dzieci, m.in. z gmin Piaseczno, 
Lesznowola i Konstancin-Jeziorna 
gości tu od 15 stycznia. – W regionie 
z miejsca staliśmy się atrakcją – cie-
szy się Jacek Zalewski, prezes Sto-
warzyszenia Dobra Wola, organiza-
tor ferii. – Każdego dnia z kimś się 
spotykamy, odwiedziły nas i lokalne 
władze, i miejscowi wolontariusze. 
Był tu nawet ksiądz po kolędzie.
 Każdego dnia podopieczni sto-
warzyszenia chodzą na długie spa-
cery, ale mają też mnóstwo innych  
atrakcji. Jedną z nich była wizyta w 
Muzeum Szalonego Dziadka. Za-
wiadujący ekspozycją starszy pan 
ma bzika ma punkcie militariów, a 
swoją pasją skutecznie stara się za-
rażać innych. W sobotę koloniści 
wzięli natomiast udział w koncercie 
kobzianym oraz wysłuchali wystę-

pu popularnego zespołu Jarzębina. 
Jako że mieszkają w dworze ze staj-
nią, mają też stały kontakt z końmi 
i krowami. Inną atrakcją były wido-
wiskowe jasełka, wystawione przez 
miejscowe przedszkolaki. Ale nie za-
brakło też nietypowych niespodzia-
nek, jak choćby spotkania ze stra-

żakami oraz sekcją strzelecką klu-
bu „Muszkiet”. – Nasi podopiecz-
ni strzelali do tarcz z pneumatycz-
nych karabinków – mówi Jacek Za-
lewski. – Bardzo im się to podobało 
tym bardziej, że w ubiegłym roku też 
mieliśmy zajęcia ze strzelania. 

Tomasz Wojciuk

Członkowie klubu „Muszkiet” uczyli niepełnosprawnych 

obchodzenia się z bronią

Tomasz Wojciuk
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Dowiesz się, 
czym oddychasz
GÓRA KALWARIA/PIASECZNO Czujniki mierzące jakość powietrza zawi-

sną na budynku przy ul. ks. Sajny 2a w Górze Kalwarii i na szkole przy 

ul. Przebudzenia Wiosny 32 w Zalesiu Górnym

 Dla Góry Kalwarii, która wystar-
towała w konkursie Fundacji Aviva 
„Wiem, czym odycham!”, to pierw-
szy czujnik badający stan powietrza. 
W Zalesiu Górnym są natomiast dwa 
inne urządzenia zamontowane przez 
gminę. Dzięki czujnikom przez in-
ternet można sprawdzić, jakim po-
wietrzem oddychamy i czy np. war-
to tego dnia wybrać się na spacer z 
dzieckiem. Dane z mierników mogą 
też być mobilizacją dla miejscowych 
władz, aby skuteczniej działały dla 
poprawy stanu powietrza.
 Szczególna radość panuje w Gó-
rze Kalwarii, gdzie akcję głosowania 
na lokalizację urządzenia zorganizo-
wało Stowarzyszenie Nowa Kalwa-
ria. Wprawdzie miastu nie udało się 
znaleźć w pierwszej setce miejsco-
wości (które mogły być pewne czuj-
ników), ale w drugim etapie zostało 
wybrane przez jury konkursu. – Dzię-
kuję mieszkańcom za wszystkie głosy 
i ożywioną na ten temat dyskusję. Wi-
dać, że temat jakości powietrza, któ-
rym oddychamy jest ważny dla wielu 
z nas – mówi Arkadiusz Strzyżewski, 
szef „Nowej Kalwarii”. – Dlatego dzia-
łamy dalej w tej sprawie. Jako stowa-
rzyszenie złożyliśmy w ratuszu petycję w sprawie budowy gminnego systemu 
czujników jakości powietrza. To nieduży koszt, a świadomość jest bardzo waż-
na i wierzymy, że będzie pierwszym krokiem do działań dla czystego powie-
trza w Górze Kalwarii – uzupełnia. 

PC

Pierwszy czujnik w gminie za-

wiśnie tuż obok kościoła para-

fialnego w Górze Kalwarii   (fot. Airly)

W szkołach szaleje wszawica
POWIAT Problem wszawicy powraca najczęściej w okresie jesienno-zimowym. – Jak z nią 

walczyć, skoro wielu rodziców nie zgadza się, aby pielęgniarki kontrolowały głowy ich 

dzieci? – pyta jedna z mam, która zetknęła się już z tą dolegliwością

 – Wszawica nie jest uznawana 
za chorobę, tylko zaniedbanie higie-
niczne – wyjaśnia Irena Caban, kie-
rownik sekcji higieny dzieci i mło-
dzieży z Powiatowej Stacji Sanitar-

no-Epidemiologicznej w Piasecznie. 
Jednak, mimo że Sanepid wszawicą 
teoretycznie się nie zajmuje, niekie-
dy ma z nią do czynienia. – Zdarza 
się, że proszą nas o pomoc dyrek-
torzy szkół, w których szaleje wsza-
wica – mówi Irena Caban. – Wów-
czas, stosując różnego rodzaju kam-
panie informacyjne, przypominamy 
rodzicom o obowiązku przegląda-
nia głów dzieciom. Oczywiście z po-
wodzeniem mogą robić to także pie-
lęgniarki szkolne, jeśli rodzice wy-
rażą na takie działania zgodę. Jeśli 
w szkole znajdują się dzieci z długo-
trwałą wszawicą, zawsze można wy-
stąpić też do opieki społecznej, zgła-
szając zaniedbanie higieniczne.

Jak rozprzestrzenia się wszawica? 

 Okazuje się, że w szkołach wszy 
często rozprzestrzeniają się, wę-
drując nie tylko po głowach, skó-
rze i włosach dzieci, ale też po zo-
stawionych w szatniach ubraniach, 
w tym szalikach i czapkach. Dlate-
go nie należy rzucać ubrań na ster-
tę. Najlepiej wieszać je oddzielnie, 
a czapkę umieszczać dodatkowo w 
czystym worku. Dziewczynki, które 
mają długie włosy, powinny starać 
się wiązać je w warkocz. – Za sze-
rzenie się wszawicy zawsze odpo-
wiedzialni są rodzice – uważa Do-
rota Kłos, zajmująca się w staro-
stwie ochroną zdrowia. – Nieste-
ty, nie dość że sami nie przeglądają 
głowy dziecku, to często zabraniają 
tego innym. Efekt jest taki, że wsza-
wica szerzy się w całej szkole. To na-
prawdę jest bardzo trudny temat.
 Jednym z objawów wszawicy 
jest nadmierne drapanie się dziec-

ka po głowie. Taka sytuacja powin-
na być już alarmująca dla opieku-
na. Rodzic powinien odgarnąć wło-
sy dziecku, sprawdzić zwłaszcza w 
okolicach uszu, czy skóra na skutek 
ugryzień wszy nie jest zaczerwienio-
na oraz czy na włosach nie ma tzw. 
gnid, czyli przezroczystych, skła-
danych przez wszy jajeczek (jedna 
wesz może składać do 10 jaj dzien-
nie). Dorosłe wszy mają od 2 do 3,5 
mm długości i na początkowym eta-
pie wszawicy trudno je zauważyć. 
Jedną z metod sprawdzania głowy 
dziecku jest też wyczesanie mu mo-
krych włosów gęstym grzebieniem.

Jak pozbyć się wszy?

 – Jeśli wykryjemy u dziecka 
wszawicę, najlepiej działać od razu i 
zwalczyć ją samemu, stosując jeden 
z dostępnych bez recepty leków lub 
środków higienicznych. Apteki są 
w nie dobrze zaopatrzone, a w wy-
borze odpowiedniego pomoże nam 
magister farmacji – radzi Agniesz-
ka Jankowska-Zduńczyk, lekarz ro-

dzinny. – Wszawica to nie choroba, 
dlatego nie ma potrzeby, aby uda-
wać się z nią do lekarza pediatry. Na 
pewno jednak trzeba ją zwalczać, 
ponieważ wszy to pasożyty, któ-
re mogą przenosić różnego rodzaju 
choroby. Nieleczona wszawica może 
też wywoływać objawy i choroby, 
które będą wymagały wizyty lekar-
skiej i leczenia. 
 Do  zwalczania wszawicy naj-
częściej używa się różnego rodza-
ju szamponów. Dany specyfik naj-
lepiej jest zastosować dwukrotnie. 
Później, aby pozbyć się gnid, do-
brze jest przez jakiś czas wyczesy-
wać włosy dziecka gęstym grzebie-
niem. W sprzedaży są już także spe-
cjalne aerozole, którymi pryska się 
włosy, chroniąc je przed wszawicą. 
Zawszone ubrania i pościel dobrze 
jest odłożyć na kilka dni (na przy-
kład umieścić w plastikowej torbie), 
a następnie wyprać. Wszy poza skó-
rą swojego żywiciela nie są w stanie 
przeżyć dłużej niż dwa dni.

Tomasz Wojciuk

Szkoły, które nie radzą sobie 

z wszawicą zawsze mogą 

poprosić Sanepid o zorgani-

zowanie spotkania 

informacyjnego 

Jeśli w danej szkole panuje wszawica, dyrektor placówki 

powinien powiadomić o tym fakcie rodziców

LESZNOWOLA

PIASECZNO

Uczniowie otrzymali odblaski

Można płacić kartą w urzędzie

 Wszyscy uczniowie i wychowankowie publicznych szkół i przedszkoli z 
terenu gminy Lesznowola otrzymali elementy odblaskowe. Noszenie ich ma 
zwiększyć stopień bezpieczeństwa dzieci, nie tylko podczas ferii, ale rów-
nież po ich zakończeniu. 

TW

 W urzędzie gminy zainstalowano terminale płatnicze, umożliwiające doko-
nywanie płatności kartą. - Możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych 
jest odpowiedzią na oczekiwania petentów – podkreśla wiceburmistrz Daniel 
Putkiewicz. Mieszkańcy liczą, że terminale umożliwiające dokonywanie bezgo-
tówkowych płatności pojawią się jeszcze w kasie basenu Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. Tam są o wiele bardziej wyczekiwane niż w urzędzie.  

TW
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Słoneczny maraton w zimową noc
 Już dziś o godz. 19 w Konstancińskim Domu Kultury (ul. Mostowa 15) od-
będzie się Bezsenna noc w Hugonówce – maraton fi lmowy z trzema fi lmami, 
które z pewnością rozgrzeją, przywołają słońce i wprowadzą w wakacyjny na-
strój. Szczegółowe informacje o tytułach można uzyskać bezpośrednio w Hu-
gonówce, telefonicznie: 22 484 20 20 lub mailowo: abachurska@konstancin-
skidomkultury.pl.

PC
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Kamienne płyty 
przygniotły mężczyzn
PIASECZO Podczas rozładunku ciężarówki w zakładzie zajmującym się han-

dlem kamieniem przy ul. Okulickiego doszło do nieszczęśliwego wypadku

 W poniedziałek około godz. 15.10 policja i straż pożarna zostały poinformowa-
ne, że w trakcie rozładunku płyt z konglomeratu część z nich zsunęła się z nacze-
py i przygniotła nogi dwóm mężczyznom w wieku 30 i 35 lat. – Jednym z nich był 
Hiszpan, który przywiózł ładunek – informuje kom. Jarosław Sawicki z Komendy 
Powiatowej Policji w Piasecznie. – Z naszych dokonanych na miejscu ustaleń wyni-
ka, że był to nieszczęśliwy wypadek. Powiadomiliśmy Państwową Inspekcję Pracy. 
 Na miejsce przybyły trzy załogi straży pożarnej. – Najpierw zabezpieczy-
liśmy kolejne płyty przed dalszym osuwaniem, a następnie użyliśmy podu-
szek powietrznych, aby unieść elementy, które przygniotły poszkodowanych 
– podaje st. kpt. Łukasz Darmofalski, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie. Mężczyźni zostali zabrani do szpi-
tali, ich życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo. Jednego z nich lekarze szyb-
ko wypuścili do domu, dłużej pod ich opieką pozostał obcokrajowiec.

PC
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Obwodnica – tak, ale z filtrami
URSYNÓW Włodarze stolicy domagają się, aby powietrze, które będzie wyrzucane z  li-

czącego 2,3 km tunelu południowej obwodnicy warszawy pod Ursynowem było oczyszczane

 Na początku stycznia informo-
waliśmy o tym, że wojewoda wydał 
ostatnią decyzję, zezwalającą na re-
alizację południowej obwodnicy sto-
licy. Dotyczyła ona niespełna 5-ki-
lometrowego odcinka obejmujące-
go przejście przez Ursynów. W do-
kumencie wojewoda nie uwzględ-
nił oczekiwań mieszkańców oraz 
władz dzielnicy i nie nakazał Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad montażu filtrów na wen-
tylatorniach odprowadzających po-
wietrze ze spalinami z tunelu, któ-
ry powstanie w ramach POW. Z tego 
względu kilka dni temu prezydent 
Warszawy złożyła odwołanie od de-
cyzji wojewody do ministra infra-
struktury.
 – Nie jesteśmy przeciwnikami 
budowy POW, to ważna trasa dla 
układu komunikacyjnego Warsza-
wy – mówi Michał Olszewski, za-
stępca prezydenta stolicy. – Ale naj-
ważniejszym naszym postulatem 
podczas jej realizacji jest ochrona 
mieszkańców przed negatywnymi 
skutkami funkcjonowania tej trasy, 
w tym przed zanieczyszczeniem po-
wietrza. Wojewoda nie uwzględnił 
naszych uwag zgłaszanych w proce-
durze wydawania decyzji, nasze ar-
gumenty zostały zignorowane. Tym-
czasem transport samochodowy jest 
największym źródłem zanieczysz-
czeń w mieście w postaci dwutlen-
ku azotu i pyłu zawieszonego PM10. 
Dlatego uważamy, że filtry są nie-

zbędne – uzupełnia wiceprezydent. 
 Pod powierzchnię ziemi trasa 
ekspresowa będzie wchodzić między 
ul. I. Gandhi a rtm. W. Pileckiego, 
a wychodzić na skarpie, za ul. No-
woursynowską. – Nasze odwołanie 
nie wstrzymuje budowy obwodnicy. 
Prace trwają na wszystkich odcin-
kach trasy – od ul. Puławskiej do wę-
zła Lubelska przy drodze S17, poza 
granicami Warszawy informuje Bar-
tosz Milczarczyk, rzecznik prasowy 
warszawskiego ratusza. 
 To co będzie wyrzucane z wen-
tylatorni tunelu ma duże znaczenie 
biorąc pod uwagę fakt, że  teren nad 
tunelem ma w przyszłości stać się 
parkiem, w którym okoliczni miesz-
kańcy będą spędzali dużo czasu. Na 

jego urządzenie, na wniosek burmi-
strza dzielnicy Roberta Kempy, w 
sierpniu Rada Warszawy przeznaczy-
ła 10 mln zł. Pierwsze 1,5 mln zł z tej 
kwoty ma być wydane w roku 2023, a 
reszta w następnym. Nowy teren zie-
lony będzie miał prawie 2 km długo-
ści i 100 metrów szerokości. Wśród 
nowo nasadzonych drzew, krzewów i 
kwiatów zostaną urządzone tereny do 
uprawiania sportów (m.in. siatkówki 
czy jazdy na rolkach), organizowa-
nia pikników oraz koncertów plene-
rowych. W pobliżu al. KEN przewi-
dziano natomiast skwer z wodotry-
skiem. Zarezerwowano też miejsce na 
bazarek (u zbiegu ulic Płaskowickiej i 
Braci Wagów). 

Piotr Chmielewski

Nad tunelem w przyszłości ma powstać park. Władze i miesz-

kańcy nie chcą być zatruwani przez wyziewy z przejeżdżających 

pod Ursynowem aut

Walentynki z Katarzyną Groniec
 Ruszyła sprzedaż biletów (znikają szybko!) na koncert Katarzyny Groniec 
pt. „ZOO z piosenkami Agnieszki Osieckiej”. W sobotę 10 lutego o godz. 18 w 
Konstancińskim Domu Kultury zabrzmią  utwory wybitnej poetki, które Ka-
tarzyna Groniec konfrontuje z własną wrażliwością artystyczną, nadając im 
wyjątkowe brzmienie. Bilety w cenie 45 złotych do nabycia w kasie KDK i na 
www.konsancinskidomkultury.pl
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Sen nocy letniej w Hugonówce
 Jutro o godz. 17 w Konstancińskim Domu Kultury (ul. Mostowa 15) otwar-
ta zostanie wystawa grafi k i pasteli Małgorzaty Pomorskiej „Sen nocy letniej”. 
Dzieła absolwentki Wydziału Grafi ki Warsztatowej Europejskiej Akademia 
Sztuk w Warszawie to głównie prace na papierze, w których powtarzającym się 
motywem jest postać kobieca i towarzyszące jej koty. Artystka zafascynowa-
na techniką pastelu i tradycyjnymi technikami grafi cznymi, przede wszystkim 
akwafortą, od wielu lat tworzy własny, niepowtarzalny świat, nacechowany li-
ryzmem i delikatnością. Wstęp wolny. Wystawa będzie czynna do 25 lutego.

PC



Radni seniorzy zachęcają 
do aktywności
„Bądźmy razem, twórzmy wspólnotę”. Pod takim hasłem Gminna Rada Seniorów (GRS) or-
ganizuje w lokalnych sołectwach spotkania z emerytami i rencistami. Po Brześcach i Obrę-
bie przyszła kolej na Krzaki Czaplinkowskie.

 W ostatnią sobotę w budynku Klubu 
Sportowego Nadstal zgromadzili się miej-
scowi mieszkańcy i goście z sąsiednich wsi. 
Wysłuchali przewodniczącej GRS Elżbie-
ty Banasiak, która opowiedziała o działalności 
i planach tego istniejącego od dwóch lat gre-
mium. Zachęcała także do uczęszczania na zaję-
cia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Górze Kal-
warii i do wstępowania do kalwaryjskiego od-
działu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów. – Musimy was wyciągnąć z domów 
– uśmiechała się do seniorów przewodnicząca.
 Prezentem dla przybyłych był muzyczny 
występ dzieci ze szkoły w Dobieszu. Odbył 
się też wykład „Papierowe koronki. Od sta-
rożytnych Chin do Mazowsza”. Spotkanie 

zakończyła część towarzyska, przygotowana 
przez sołtysa Krzaków Czaplinkowskich.

Strażacy nie tylko gaszą
W gminie rozpoczęły się zebrania ochotniczych straży pożarnych podsumowujące zeszły rok. 
Pierwsze spotkanie zorganizowano 20 stycznia w Wojciechowicach.

 – Poświęcacie prywatny czas, by nieść po-
moc drugiemu człowiekowi. Często naraża-
cie swoje zdrowie i życie. Wasza postawa bu-
dzi podziw – zwrócił się do członków jednost-
ki burmistrz Dariusz Zieliński (który sam na-
leży do OSP Wojciechowice, od 35 lat).
 Wojciechowicka straż uczestniczyła 
w minionym roku w 101 akcjach (interwe-
niowała głównie przy pożarach – 62 wyjaz-
dy). Działała na wielu polach: pogadanki 
z uczniami i przedszkolakami, udział w akcji

charytatywnej „Szlachetna paczka”, uczest-
nictwo w gminnych uroczystościach. Jed-
nostka może się pochwalić zwycięstwem 
w tzw. sprawdzianie wyszkolenia załóg (co-
roczne zawody powiatowe). Powodem do 
zadowolenia jest również fakt, że przybyło 
jej trzech druhów.
 W trakcie zebrania przedstawiono plany 
na 2018 rok – OSP przede wszystkim zbudu-
je nowy garaż. Udzielono także absolutorium 
zarządowi.

Niepodległościowe logo, 
bieg ku czci niezłomnych
 Prezentujemy graficzny symbol 
gminnych obchodów stulecia od-
zyskania przez Polskę niepodległo-
ści. To oczywiście wizerunek Józe-
fa Piłsudskiego z popiersia w Gó-
rze Kalwarii. Autorką logo jest Olga 

Łaska. Świętowanie jubileuszu po-
trwa w naszej małej ojczyźnie cały 
rok. Inauguracją będzie, 4 marca, 
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
„Tropem Wilczym”, który zagości w 
gminie po raz pierwszy. Wtedy też 

ogłosimy, jakie jeszcze wydarzenia 
uświetnią rocznicę odzyskania nie-
podległości. Obchody będą i uro-
czyste, i atrakcyjne.
 Już dziś serdecznie zapraszamy 
do udziału.

R E K L A M A

Góra Kalwaria
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Najważniejsza rada brzmi: walcz z nudą
Minęła już większość stycznia i postanowienie noworoczne, że będziesz więcej trenować i dbać o sylwetkę 

poszło w kąt? Jest wiele sposobów, aby odzyskać motywację do ćwiczeń

 Jeśli już zaczęliśmy być aktywni, 
to połowa sukcesu i nie warto na tym 
poprzestawać. A jeśli nie wystartowa-
liśmy jeszcze z ćwiczeniami, to może 
jest najlepszy moment, aby je zacząć.

Szukaj urozmaicenia, to daje efekty

 Trenując uczymy mięśnie rów-
nież innych ruchów co sprawia, 

że spalają więcej tłuszczu. Z tego 
względu raz w miesiącu warto spró-
bować trudniejszych zestawów ćwi-
czeń. A jeśli gimnastykujesz się 
przed ekranem telewizora, zrób 
pauzę i w ciągu kilku minut wyko-
naj kilka dodatkowych wypadów 
lub „pajacyków”. Ćwicząc w sta-
łym tempie, spalamy od 6 do 8 kalo-

rii na minutę. Jeżeli dodamy co pe-
wien czas 30-sekundowy okres mak-
symalnego wysiłku, będziemy tra-
cili o 30 proc. więcej kalorii. Wyko-
rzystuj też do ćwiczeń każdą wolną 
chwilę. Jeśli tego dnia już gimnasty-
kowałaś się, to nie znaczy, że przez 
resztę dnia masz unikać aktywno-
ści fizycznej. Po prostu: przejdź je-

den przystanek pieszo albo wejdź po 
schodach zamiast korzystać z windy.
 Znudziłaś się ćwiczeniami w 
domu albo siłowni? Wyjdź na spa-
cer, nawet gdy jest chłodno. Warto 
za każdym razem wybierać inny cel 
wędrówki lub w jej trakcie poćwiczyć 
w nietypowym miejscu. Świetnym 
sposobem na zmotywowanie się do 
ruchu jest spacer z psem lub zabawa 
z małym dzieckiem na placu zabaw. 
Dotrzymanie im kroku wymaga spo-
rej energii. A jeśli chcesz spacerować 
lub biegać, ale boisz się sama, po-
szukaj wśród znajomych towarzysza. 
Trenowanie z kimś po pierwsze jest 
bezpieczniejsze, a po drugie umożli-
wia wzajemną motywację.
 Jeśli jesteś osobą lubiąca uroz-
maicenie, co pewien czas zmieniaj 
rodzaj aktywności fizycznej. Zapisz 
się na kurs flamenco, spróbuj pojeź-
dzić na rolkach albo znajdź ściankę 
do wspinaczki. I nie katuj się stale 
tymi samymi ćwiczeniami, kup so-
bie nagranie wideo z kursem jogi, 
ćwiczeniami pilates, stretchingiem 
lub aerobikiem. 

A może jesteś zbyt ambitna?

 Minęło kilkanaście dni ćwiczeń 
i przed lustrem nie widzisz efektu? 
Pamiętaj, zmniejszenia wagi, spa-
lenia tkanki tłuszczowej i rozwo-
ju mięśni należy się spodziewać do-
piero po 2 miesiącach treningu. Po-
patrz na to inaczej. Już kilka pierw-
szych sesji ćwiczeń sprawia, że serce 
pracuje wydajniej i schody możemy 
pokonać bez zadyszki. Zrób też ba-

dania krwi, żeby sprawdzić, jak spa-
da w niej poziom cholesterolu, trój-
glicerydów oraz cukru. To kolejne 
źródło satysfakcji. 
 Brak efektów treningu może 
mieć też inne podłoże: przyjmowa-
nie leków - antydepresantów, ste-
rydów czy środków hormonalnych 
powoduje wzrost wagi. Jeśli chcesz 
wziąć się za siebie, wysypiaj się. 
To poprawi twoją formę i zwiększy 
efektywność spalania kalorii.
 Minęły kolejne tygodnie i widać 
rezultaty, ale ty chcesz zmienić swo-
je plany na ambitniejsze? Nowy cel 
może stać się źródłem frustracji. Za-
stanów się, czy musisz dalej chudnąć. 
Lepiej w takim przypadku zasięgnąć 
rady trenera. Może zalecić odpoczy-
nek, albo zmianę formy aktywności.

Reaguj na swój nastrój

 To może truizm, ale wykonując 
ćwiczenia warto słuchać ulubionej 
muzyki. Działa ona wówczas relak-
sująco, odwraca uwagę od zmęcze-
nia i poprawia koordynację ruchów. 
Dobrze jest też dostosowywać tre-
ning do bieżącego nastroju – przy 
zdenerwowaniu zmęczyć się ćwicze-
niami, które rozładują stres, a przy 
dużym zmęczeniu pójść na spacer 
lub zagrać z dziećmi w berka. 
 Specjaliści od motywacji radzą 
też, aby założyć dziennik i zapisywać 
w nim wykonywane ćwiczenia oraz 
odczucia, jakie nam towarzyszyły. To 
pozwoli wyłowić, co sprawia radość, 
a nad czym powinno się popracować.
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Błyszczące, zdrowe włosy
Dla tych, którzy borykają się z matowymi, połamanymi i zniszczonymi 

włosami zima często przynosi pogorszenie. Ze względu na wysoką tem-

peraturę w pomieszczeniach i niską na zewnątrz problemy narastają. Dziś 

poszukamy odpowiednich zabiegów naprawczych

Zabieg laminowania  

 Laminowanie iNeo-Crystal firmy Estel jest to nowoczesny zabieg regeneracji oraz pie-

lęgnacji włosów, dzięki któremu na powierzchni włosa powstaje specjalna warstwa po-

chodzenia naturalnego. Włosy nabierają objętości, gładkości, elastyczności oraz blasku.

Zabieg zalecany jest osobom, które mają niewystarczająco gęste i puszyste, jak również 

porowate, cienkie  i odbarwione włosy.  Przywraca blask włosom zniszczonym zbyt częsty-

mi koloryzacjami, suchym, łamliwym, matowym. Zabieg poleca się w celu zachowania ko-

loru włosów farbowanych, wówczas można go wykonać nawet tuż po farbowaniu. Efekt 

zabiegu , zależnie od stanu włosów i utrzymuje się od 3 do 5 tygodni.

Zabieg w cenach 50-100 zł zależnie od długości włosów.    

Włosy nawilżone pełne blasku

 Dla włosów przesuszonych, które utraciły blask, są zmęczone codziennym modelo-

waniem, prostowaniem, utrwalaniem  polecamy Magic Efect Botox firmy Tahe.  Podstawo-

wym celem  zabiegu jest wyrównanie gospodarki wodnej wewnątrz włosa. Składnikami 

aktywnymi są naturalny kolagen, kwas hialuronowy, keratyna oraz olej arganowy.

 Naturalny kolagen nawilża i odżywia włosy oraz przywraca je do stanu dawnej świetno-

ści. Kwas hialuronowy, posiada zdolność utrzymania wody. Keratyna to nawilżający i budul-

cowy składnik – naprawia strukturę i ochronną warstwę włókien uszkodzonych chemicznie 

oraz przez czynniki fizyczne.  Olej arganowy walczy z negatywnymi skutkami upływu czasu, 

wzmacnia i nabłyszcza włosy. Połączenie tych składników wyrównuje gospodarkę wodną we 

wnętrzu włosa. Za sprawą kolagenu i kwasu hialuronowego włos przez długi czas po zabie-

gu utrzymuje wilgoć. Ma to ogromny wpływ na wszelkie czynności jakimi poddajemy wło-

sy. Wszystkie zabiegi takie jak codzienna stylizacja suszarką, domowa pielęgnacja, farbowa-

nie włosów czy zabiegi regeneracyjne będą przynosić dużo lepsze rezultaty niż wcześniej.

Zabieg w cenach od 70 zł-150 zł, zależnie od długości włosów.    

Salon BB, ul. Młynarska 6 wejście od Warszawskiej, Tel. 22 401 1234

przed laminacją po laminacji
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Jak wybrać odpowiednie okulary
Okulary nie tylko poprawiają ostrość widzenia, ale także mogą stanowić modny doda-

tek, będący uzupełnieniem naszego stroju

 Osoby, które zaczynają źle wi-
dzieć powinny natychmiast umó-
wić się na wizytę do okulisty, który 
określi wadę wzroku i dobierze od-
powiednie, korygujące ją szkła. Póź-
niej badanie wzroku należy powta-

rzać co najmniej raz do roku, aby na 
bieżąco wprowadzać korekty, umoż-
liwiające ostre widzenie. 

Rodzaje szkieł

 Najczęściej szkła do okula-
rów mają soczewki mineralne, któ-
re uznawane są za pewnego rodza-
ju standard. Jednak soczewki mogą 
być też organiczne bądź poliwęgla-
nowe. Te pierwsze są lekkie, wytrzy-
małe, mają wyższy współczynni-
ka załamania i są niemal o poło-
wę cieńsze od standardowych so-
czewek. Poliwęglanowe charak-
teryzują się natomiast tym, że są 
niezwykle twarde i wytrzymałe, 
dzięki czemu trudno je poryso-
wać. Soczewki stosowane w okula-
rach mogą mieć bardzo różną bu-
dowę. Jednoogniskowe najczęściej 
korygują niewielką wadę wzroku i 
okuliści zalecają je m.in. do czy-
tania. Soczewki dwuogniskowe są 
przeznaczone dla osób, które po-
trzebują dwóch par okularów – do 
dali i do bliży (wzrok, w zależno-
ści od potrzeby, przenosi się z jed-
nej strefy na drugą). Soczewki 
trzyogniskowe zbudowane są na-
tomiast z trzech segmentów. Do-
chodzi w nich jeszcze strefa środ-

kowa, służąca do pracy przy kom-
puterze (możliwość korekcji odle-
głości pośrednich). Soczewki pro-
gresywne spełniają zadania socze-
wek dwu- i trzyogniskowych, ale 
są od nich estetyczniejsze, z kolei 
soczewki asferyczne nie dość, że 
są cienkie, to eliminują efekt znie-
kształcenia oczu i poszerzają pole 
widzenia. W okularach stosowane 
są także soczewki fotochromowe, 
które zaciemniają się (lub rozja-
śniają) w zależności od intensyw-
ności padającego na nie światła.

Dobieramy okulary 

do kształtu twarzy

 Każdy z nas ma inny kształt twa-
rzy, co powinniśmy brać pod uwa-
gę dobierając oprawki okularów. Na 
pewno warto przed dokonaniem wy-
boru oprawki przymierzać,  ale do-

brze jest też stosować się do kil-
ku ogólnych zasad. Pierwsza z nich 
jest taka, że kształt okularów powi-
nien kontrastować z kształtem twa-
rzy. Jeśli więc mamy twarz okrągłą, 
dobrze jest skupić się na oprawkach 
kwadratowych. Inną zasadą jest za-
chowanie odpowiednich proporcji. 
Chodzi o to, aby okulary były do-
brane rozmiarem do wielkości twa-
rzy. Choć ostatnio tej reguły aku-
rat mniej się przestrzega – zgodnie z 
obowiązującymi trendami modowy-
mi, zwłaszcza panie często wybiera-
ją oprawy wyraźnie większe. Istotną 
kwestią jest także odpowiedni dobór 
koloru szkieł oraz koloru oprawek, 
które powinny kontrastować z kolo-
rem twarzy (np. czarne oprawki do-
brze pasują do jasnych włosów i od-
wrotnie).

TW

Oprawki okularów powinny kontrastować zarówno kształtem 

jak i kolorem z naszą twarzą

O źle dobranych szkłach 

w okularach mogą świad-

czyć zawroty i bóle głowy. 

Na dłuższą metę mogą one 

pogorszyć istniejącą wadę 

wzroku lub popsuć go

 nieodwracalnie

R E K L A M A
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Międzynarodowa 
gwiazda Pucharu Zimy
GÓRA KALWARIA Zespół FC Kebavita złożony z Polaków, Ukraińców i 

Turków wygrał niedzielny turniej piłkarski w kalwaryjskiej hali. O tro-

feum walczyło 10 drużyn

 Winter Cup 2018 nie był pierwszą lokalną piłkarską imprezą, w której wziął 
udział reprezentujący Warszawę i Konstancin-Jeziornę FC Kebavita. Latem 
ubiegłego roku, w jednym z kalwaryjskich turniejów, zespół zdobył brąz. Tym 
razem okazał się zdecydowanie najlepszy, pokonując w meczu fi nałowym Ja-
zgarzew Team 4:0 (wcześniej w spotkaniu grupowym z udziałem obu drużyn 
padł wynik 3:1). Przez rozgrywki zespół z obcokrajowcami w składzie prze-
szedł jak burza i stracił tylko jedną bramkę (właśnie z Jazgarzewem).  
 Natomiast brązowe medale zdobyli zawodnicy z Galacticos, reprezentują-
cy gminę Góra Kalwaria. W spotkaniu, w którym stawką było trzecie miejsce 
pokonali 3:1 Bambo Team, który również składał się z mieszkańców gminy. 
 Miano najlepszego bramkarza zdobył Piotr Kalbarczyk (FC Kebavita), naj-
lepszym zawodnikiem został Damian Folwarski (Galacticos), a królem strzel-
ców z siedmioma bramkami na koncie - Oleksandr Zadorożnyj (FC Kebavita).

PC

Zwycięzcy turnieju strzelili łącznie 13 bramek, stracili jedną 

Kierowca: Budowa tylu progów 
to szaleństwo
PRAŻMÓW – Gmina montuje coraz więcej progów spowalniających na jezdniach nie dbając 

o bezpieczeństwo kierowców. Rosną koszty naprawy samochodu – narzeka pan Ireneusz

 Mieszkaniec tłumaczy, że jego 
praca polega m.in. na jeżdżeniu po 
gminie Prażmów. – I jest coraz go-
rzej. Nie po to płacimy podatki na dro-
gi, żeby jeździć po wertepach. Progi są 
budowane nawet na jezdniach, po któ-
rych chodzi niewielu pieszych. To bez 
sensu – krytykuje. Jego zdaniem naj-
gorsze jest to, że część garbów po-
wstało „niezgodnie ze sztuką i są źle 
oznakowane”. Jako przykład wskazuje 
„śpiącego policjanta”, który został nie-
dawno wybudowany na ul. Zielonych 
Sosen w Ławkach, blisko łuku drogi. 
– Ani nie namalowano na nim pasów, 
czyli znaków P-25, ani nie umieszczo-
no elementów odblaskowych. Władze 
za nic mają bezpieczeństwo kierow-
ców, można uszkodzić auto. Poza tym 
ten próg nie powinien powstać na dro-
dze, po której porusza się komunika-
cja publiczna – przekonuje. W innych 
przypadkach w gminie – jego zdaniem 
– nie zachowano właściwych odległo-
ści od skrzyżowania.
 Wójt Sylwester Puchała tłu-
maczy, że garby na jezdniach po-
wstają „tylko i wyłącznie na wnio-
sek mieszkańców wsi”. – Decyzje w 
tej sprawie podejmowane są na ze-
braniach wiejskich, na których dzie-
lony jest fundusz sołecki. Jeśli taka 
jest wola lokalnej społeczności, my 
z nią nie dyskutujemy, bo bezpie-
czeństwo mieszkańców jest najważ-
niejsze – mówi włodarz. Wójt sam 

jest pozytywnie nastawiony do „le-
żących policjantów”, bo jego zda-
niem spełniają właściwą rolę. – Ob-
serwuję, jak progi zamontowane w 
Ławkach, gdzie mieszkam, uspoko-
iły ruch – argumentuje. – Jeśli cho-
dzi o próg wybudowany na ul. Zielo-
nych Sosen, to przypomnę, że nieco 
ponad rok temu w tym miejscu do-
szło do śmiertelnego wypadku sa-
mochodowego. Myślimy o jego lep-
szym oznakowaniu elementami od-
blaskowymi – dodaje. 
 Sołtys Ławek, Grażyna Matysiak 
zdradza, że mieszkańcy wsi zdecy-
dowali, iż w tym roku progi przybę-
dą na ul. Zagórnej. Co do garbu na 
ul. Zielonych Sosen uważa, że „jest 

trochę dziwnie usytuowany”.
 Życia w swojej wsi bez prze-
szkód na drodze nie wyobraża so-
bie już Danuta Błaszczyk, sołtys Kę-
dzierówki. – W naszej miejscowo-
ści jest wiele samochodów. Na pro-
stych odcinkach drogi kierowcy roz-
wijali dużą prędkość, autostradę so-
bie urządzali. Przy braku chodni-
ka, piesi czuli się zagrożeni. Siedem 
progów na odcinku 2 kilometrów 
zmieniło sytuację – tłumaczy. – Ja 
sama codziennie czterokrotnie prze-
jeżdżam przez te przeszkody i mi to 
nie przeszkadza. Taka jest cena bez-
pieczeństwa – podsumowuje. 

Piotr Chmielewski 

Zdaniem mieszkańca nowy próg w Ławkach 

jest źle usytuowany i oznakowany

R E K L A M A
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Piaseczyńska Karta Mieszkańca
Od 1 lutego 2018 roku rusza Program „Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca”. Skierowany jest 
do wszystkich mieszkańców gminy Piaseczno, którzy rozliczają swój podatek dochodowy 
w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie oraz dla członków ich rodzin.
 Gmina Piaseczno jest dość spe-
cyficzna na tle kraju. W przeciwień-
stwie do innych samorządów walczą-
cych z niżem demograficznym, Pia-
seczno stara się nadążyć za wciąż 
rosnącymi potrzebami mieszkań-
ców. Co roku gminie przybywa ich 
ok. 2000. Niestety, nie wszyscy są tu 
zameldowani i nie wszyscy zgłaszają 
w urzędzie skarbowym zmianę swo-
jego miejsca zamieszkania. – Aby 
pokazać, że zależy nam na komfor-
cie życia naszych mieszkańców i aby 
zmobilizować tych, którzy jeszcze nie 
zdecydowali się na rozliczanie swoje-
go podatku na naszym terenie, zde-
cydowaliśmy się na wprowadze-
nie Piaseczyńskiej Karty Mieszkań-
ca – mówi Burmistrz Miasta i Gminy 
Piaseczno Zdzisław Lis. Oferta Kar-
ty powinna przekonać osoby niezde-
cydowane oraz dać pewne przywile-
je tym, którzy od lat płacą swój poda-
tek w Piasecznie – dodaje burmistrz.

Darmowe „eL-ki”
 Na początek Program Piaseczyń-
skiej Karty Mieszkańca oferować będzie 
posiadaczom specjalnych kart elektro-
nicznych darmowe przejazdy wszystkimi 
liniami gminnej komunikacji na liniach 
„L”, których organizatorem jest Gmina 
Piaseczno. Programem objęte będą li-
nie: L-2, L-5, L-12, L-13, L-17, L-19, L-24, 
L-25 na całej długości ich tras. 
 Dodatkowo, na nośniku Piase-
czyńskiej Karty Mieszkańca będzie 
można zakodować bilet ZTM i uży-
wać tej karty tak, jak Warszawskiej 
Karty Miejskiej. Piaseczyńska Kar-
ta Mieszkańca stanowi formalnie 
uzgodniony z ZTM nośnik biletów 
długookresowych. Kartę będzie moż-
na doładować biletem długookreso-
wym w dowolnym punkcie handlo-
wym wyposażonym w terminal doła-
dowujący WKM  lub w jednym z bile-
tomatów stacjonarnych bądź mobil-
nych i korzystać z niej tak jak z do-
tychczasowej karty zbliżeniowej.
 Piaseczyńska Karta to również 
wygoda w korzystaniu z usług Bi-
blioteki Publicznej Miasta i Gminy 
Piaseczno. Dzięki integracji danych 
umieszczonych na karcie z syste-
mem informatycznym, zapisanie się 
do biblioteki i wypożyczanie książek 
będzie bardzo ułatwione.

Dla kogo Karta Mieszkańca
 Aby skorzystać z oferty, któ-
rą proponuje Piaseczyńska Karta 
Mieszkańca, należy złożyć wniosek 
o jej wydanie. Można zrobić to przez 
Internet na stronie: www.karta.pia-
seczno.eu lub osobiście w siedzibie 
Referatu Obsługi Karty Mieszkańca 
przy ul. Puławskiej 5. 
 Przystępując do programu przez 
Internet do wypełnionego wniosku 
należy dołączyć aktualną fotogra-
fię oraz skan pierwszej strony zezna-
nia podatkowego złożonego w Urzę-
dzie Skarbowym w Piasecznie (pod-
czas osobistego składania wniosku 
będzie możliwość wykonania zdję-
cia na miejscu). Po odbiór karty in-
ternauci musza przyjść osobiście do 
Referatu Obsługi Karty Mieszkańca 
przy ul. Puławskiej 5 w Piasecznie.
 Składając wniosek osobiście, zamel-
dowani mieszkańcy Gminy Piaseczno 
oświadczają, że rozliczają swój podatek 
dochodowy na jej terenie i dołączają ak-
tualną fotografię. Karta w takim przy-
padku wydawana jest „od ręki”.

 Z programu mogą skorzystać 
również osoby nie zameldowane na 
pobyt stały na terenie Gminy. W celu 
uzyskania karty, oprócz zdjęcia, mu-
szą one okazać pierwszą stronę for-
mularza PIT za poprzedni rok roz-
liczeniowy złożonego w piaseczyń-
skim Urzędzie Skarbowym. 

 Dostarczona fotografia wraz 
z imieniem i nazwiskiem będzie na-
drukowana na plastikową kartę po-
siadającą chip elektroniczny. Podczas 
osobistego składania wniosku będzie 
możliwość wykonania fotografii na 
miejscu lub jej zeskanowania. 

 Kartę mogą otrzymać zarówno 
osoby dorosłe jak i dzieci, w imie-
niu których wniosek składają rodzi-
ce lub opiekunowie prawni.

 Karta ważna będzie przez dwa 
lata – po tym okresie trzeba bę-
dzie przedłużyć jej ważność, składa-
jąc nowy wniosek przez Internet lub 
osobiście. Karta wydawana będzie 
bezpłatnie.

Korzyści z kart od 1 marca
 - Aby rozładować kolejki, wy-
dawanie kart rusza już od począt-
ku lutego, natomiast z Program  bę-
dzie można korzystać od 1 marca. 
Termin ten wynika bezpośrednio 
z umowy pomiędzy warszawskim 
ZTM a Gminą Piaseczno, ustala-
jącej zasady współpracy przy orga-
nizowaniu transportu publiczne-
go przez trzy najbliższe lata – mówi 
Kierownik Referatu Obsługi Karty 
Mieszkańca Tomasz Pawlak.
 
 Papierowe wnioski można rów-
nież złożyć w Urzędzie Gminy przy 
ul. Kościuszki 5, ale wtedy trzeba 

będzie zdecydować, czy kartę od-
bierzemy osobiście w siedzibie Re-
feratu przy ul. Puławskiej 5, czy 
Urząd ma ją wysłać pocztą na ad-
res wskazany we wniosku – dodaje 
Kierownik Referatu .

Rozwój programu
 Serdecznie zapraszamy firmy, 
punkty usługowe i sklepy z na-
szego terenu do włączenia swo-
jej oferty rabatowej do programu 
Piaseczyńskiej Karty Mieszkań-
ca. Podmioty chcące przystąpić do 
programu prosimy o przesłanie na 
adres mailowy karta@piaseczno.
eu zgłoszenia do programu zawie-
rającego dane firmy oraz propo-
zycję ulg i rabatów dla posiadaczy 
Piaseczyńskiej Karty Mieszkań-
ca. Po otrzymaniu maila Referat 
Obsługi Karty Mieszkańca skon-
taktuje się z Państwem w celu dal-
szych uzgodnień. 

 Formularz zgłoszeniowy dostęp-
ny jest na stronie www.karta.pia-
seczno.eu w zakładce Partnerzy.

 Partner programu uprawniony 
będzie do skorzystania ze specjalnie 
przygotowanego pakietu promocyj-
no-reklamowego.

 - Mamy nadzieję, że zapropono-
wany przez nas program przypadnie 
do gustu mieszkańcom i będą z nie-
go chętnie korzystać. Chcemy aby 
jedna karta niosła za sobą wiele ko-
rzyści dla mieszkańców i dla gminy 
– wyjaśnia Burmistrz Zdzisław Lis.

 Szczegółowy regulamin Pro-
gramu oraz aktualności dotyczycą-
ce Karty dostępne są pod adresem: 
www.karta.piaseczno.eu

Parkomaty
– drugi obszar od 1 lutego
OD 1 lutego 2018 r. obowiązywać będzie płatne parkowanie w obsza-

rze B, czyli na ulicy Kościuszki od ul. Wschodniej do Ronda “Solidarno-

ści”. Na tym odcinku zainstalowane zostały 3 nowe parkomaty.

 Przypominamy, że aby skorzystać z darmowego postoju w strefi e płatne-
go parkowania, konieczne jest wcześniejsze pobranie w parkomacie biletu na 
45 minut. Brak takiego biletu za szybą samochodu skutkował będzie nalicze-
niem opłaty dodatkowej. Strefa jest kontrolowana w sposób ciągły przez kon-
trolerów.
 Obszar A działa już od 4 grudnia 2017 roku. Po uruchomieniu strefy B, sys-
tem będzie obsługiwało 12 parkomatów. Statystyki wyraźnie pokazują, że 
wprowadzenie płatnej strefy wyraźnie zwiększyły rotację miejsc. W ciągu 
półtora miesiąca pobranych zostało ok. 20 tysięcy biletów, z czego ok. 16 ty-
sięcy, to darmowe bilety postoju do 45 minut.

 I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

o ogłoszeniu II przetargu 

 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno działając na podstawie art. 38 ust. 
2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121) informuje,  że w dniu 19 stycznia 2018 r. zo-
stał ogłoszony II przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż niezabudowa-
nej nieruchomości oznaczonej nr ew. 166/2 o powierzchni 0,04ha, położo-
nej w miejscowości Wola Gołkowska gm. Piaseczno, w rejonie ulic Gościniec 
i Krótka, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie  IV Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę wieczystą nr WA1I/00014155/2. Przetarg odbędzie się 

w siedzibie urzędu w dnia 16 marca 2018 r. o godz. 10.00

 Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości 
poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu (I piętro przy 
sekretariacie Burmistrza) oraz na stronie internetowej:  www.piaseczno.eu
Informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, pok. nr 70, 
tel. 22 70-17-523

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno 

Mgr inż. Anna Bednarska

Pełnomocnik Burmistrza – Naczelnik Wydziału Inwestycji

UiA .ZP.6721. 2 .2018.WR           2018-01-23

O G Ł O S Z E N I E

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 części wsi  Henryków Urocze-etap I

 Stosownie do art. 17 pkt. 9 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r.  poz.1073 
ze zm.), art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 październi-
ka 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1405 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej 
w Piasecznie Nr 126/VII/2007 z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego części wsi Henryków Urocze zmienionej Uchwałą nr 485/XVIII/2016 
z dnia 17 lutego  2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu planu  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach  od 5 lutego 2018 r.  do 9 marca 2018 r. 

w pokoju Nr 31 Wydziału Urbanistyki i Architektury na I piętrze, 
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 w  Piasecznie, w godz. 
od 9.00 do 15.00 .
  
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami  od-
będzie się w Urzędzie Miasta i Gminy  Piaseczno, w sali konferencyjnej. 

w dniu 20 lutego 2018 r. w godzinach: od 10.30 do 12.00 .

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym , każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego,  może składać uwagi.
Uwagi do wyłożonego projektu planu należy składać :
1) na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 
2) ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury. Urzędu 
Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e – maill: 
urzad@piaseczno.eu 

Uwagi należy składać d Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest 
organem właściwym do ich rozpatrzenia, z podaniem  imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której dotyczy, w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 2 kwietnia 2018 r. 

z up. BURMISTRZA

Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia

Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury
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Piaseczno miastem
Józefa Wilkonia
PIASECZNO W mieście ustawione zostaną wierne kopie rzeźb znanego 

na świecie artysty. Pierwsza z nich ma stanąć przy ratuszu

 Ścieżka Józefa Wilkonia (który mieszka w Zalesiu Dolnym) ma podnieść 
atrakcyjność Piaseczna i podkreślić jego bliski związek z tym rozpoznawanym 
na całym świecie artystą. W pierwszym etapie w przestrzeni publicznej mają 
stanąć metalowe odlewy czterech stworzonych przez mistrza zwierząt (ory-
ginalne zostały wykonane z drewna). Pierwsza rzeźba – lwica – stanie przy 
miejskim ratuszu i będzie patrzyła w kierunku rynku i fontanny. Z kolei w par-
ku miejskim znajdzie się naturalnych rozmiarów tur, a w okolicach parkowe-
go stawu, który ma niedługo być odmulony i modernizowany, pojawi się hi-
popotam (docelowo ma on być do połowy zanurzony w wodzie). Na terenie 
miasta zostaną ustawione także inne zwierzęta, min. dzik i niedźwiedź, ale na 
razie nie dowiedzieliśmy się, w których miejscach. 

TW

Na razie z Józefem Wilkoniem kojarzy się logo umieszczone na 

Przystanku Kultura, które jest autorstwa tego wybitnego artysty

PIASECZNO

Rozszerzona strefa płatnego parkowania
 Od 1 lutego będzie obowiązywać płatne parkowanie w obszarze B, czy-
li wzdłuż ulicy Kościuszki od ul. Wschodniej do Ronda „Solidarności”. Na tym 
odcinku zainstalowane zostały trzy nowe parkomaty. Bezpłatnie w centrum 
miasta (w granicach strefy) można zostawić samochód na pierwsze 45 mi-
nut. Nie zwalnia to posiadaczy pojazdów od wzięcia biletu parkingowego. 

TW

Mieszkańcy potykają się 
na chodnikach
PIASECZNO Osoby zamieszkałe na osiedlu przy ul. Okulickiego, naprzeciwko restauracji 

McDonald’s, narzekają na fatalny stan chodnika, zakręcającego w kierunku ul. Wojska 

Polskiego. Okazuje się, że jakiś czas temu zmienił on właściciela...

 – To skandal, żeby w mieście 
były takie chodniki – narzeka Nina 
Ignaczak, mieszkająca przy ul. Woj-
ska Polskiego. – Ten chodnik zrobi-
ła kiedyś wspólnota, ale chyba prze-
kazała go gminie. A ta o nas zupeł-
nie nie dba. Ten ciąg jest tak nierów-
ny i dziurawy, że nie nadaje się dla 
pieszych. Wielokrotnie dochodziło 
tu do różnego rodzaju wypadków.
 Innym chodnikiem w tej okolicy, 
który wymaga pilnego remontu, jest 
skrót prowadzący od ul. Okulickiego 
(zaczyna się przy nowej stacji BP) do 
przystanku Lamina. – Został on kie-
dyś zbudowany przez pracowników 
Laminy, ale dziś nie mam pojęcia, 
kto nim zawiaduje – mówi Stanisław 
Zawadzki, prezes Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Jedność”, do której kiedyś 
należała część terenu po drugiej stro-
nie ul. Okulickiego. Prezes Zawadz-
ki wyjaśnia, że jakiś czas temu spół-

dzielnia przekazała pas ziemi mię-
dzy blokami a Okulickiego wraz ze 
starym chodnikiem pod poszerzenie 
drogi 721 (ta inwestycja zaczęła się w 
ubiegłym roku – przyp. red.). Mazo-

wiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, 
który modernizuje Okulickiego, w ra-
mach przebudowy wykona też nowy 
chodnik. 

TW

K O N D O L E N C J E
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Rotmistrz Pilecki zostaje
GÓRA KALWARIA Na byłej ulicy 16 stycznia zawisły już tabliczki z nazwiskiem bohatera ar-

mii podziemnej. Władze miasta po konsultacji z mieszkańcami zrezygnowały z obrony 

starej nazwy arterii

 Zmianę nazwy ulicy wymusił 
wojewoda mazowiecki Zdzisław Si-
piera. W tzw. zarządzeniu zastęp-
czym 13 grudnia miano ul. 16 
stycznia zmienił na „rtm. Witolda 
Pileckiego”. Swoją decyzję oparł 
o tzw. ustawę dekomunizacyjną, 
która zakazuje „propagowania ko-
munizmu lub innego ustroju to-
talitarnego przez nazwy budow-
li, obiektów i urządzeń użyteczno-
ści publicznej”. Bo – jak to okre-
ślił Instytut Pamięci Narodowej, 
który opiniował decyzję wojewo-
dy – nazwa ulicy „prawdopodob-
nie” odnosiła się do daty 16 stycz-
nia 1945, kiedy to nastąpiło wy-
zwolenie miasta spod niemieckiej 
okupacji. Zdaniem IPN nie była to 
data godna upamiętnienia, ponie-
waż po jednej okupacji, nastąpiło 
kolejne zniewolenie Polski.   
 Podczas listopadowego posie-
dzenia komisji oświaty rady miej-
skiej mieszkańcy ulicy z popularnym 
dyskontem oznajmili, że nie chcą 
zmiany jej nazwy. Władze miasta 
wymyśliły zatem fortel i uzasadni-
ły w piśmie do wojewody, że nazwa 
ulicy związana jest z datą 16 stycz-
nia 1919 roku, kiedy miało miejsce 
powierzenie misji tworzenia rządu 
Ignacemu Paderewskiemu. Wojewo-

da jednak nie przyjął tego tłumacze-
nia i wydał swoje zarządzenie. 
 Podczas grudniowej sesji rady 
miejskiej przewodniczący rady miej-
skiej Zenon Nadstawny zapowie-
dział, że gmina zaskarży do sądu za-
rządzenie wojewody, ponieważ opie-
rało się ono na opinii IPN „zawiera-
jącej domysły”, ponieważ w nazwie 
ulicy nie było roku 1945. – Wojewo-
da nie miał powodu do jej zmiany – 
uznał szef rady. 
 Dlaczego jednak gmina odstą-
piła od złożenia skargi do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyj-

nego i jednak powiesiła tabliczki 
z nową nazwą ulicy? – Odbyło się 
kolejne spotkanie radnych z miesz-
kańcami. Kiedy najbardziej zainte-
resowani zaznajomili się ze stano-
wiskiem wojewody oświadczyli, że 
w obecnej sytuacji nie ma proble-
mu i przystają na to, by rtm. Wi-
told Pilecki pozostał patronem uli-
cy – informuje Robert Korczak, 
rzecznik prasowy ratusza. – Z tego 
względu rada miejska zrezygnowa-
ła z podejmowania działań zapo-
wiadanych podczas sesji – dodaje.  

Tabliczki z nową nazwą ulicy zawisły w ostatnich dniach

 Robert Kamiński każdego dnia 
podróżuje rowerem z Gołkowa do 
Magdalenki, gdzie pracuje. – Tra-
sa w jedną stronę liczy około 9 km 
– mówi. – Latem przebycie jej zajmu-

je mi 20 minut. Zimą jadę dwa razy 
dłużej, poza tym narażam się na nie-
bezpieczeństwo, bo ścieżki rowerowe 
w większości są zasypane śniegiem. 
 Pan Robert często przejeżdża 
ścieżką wzdłuż ul. Słonecznej w 
Lesznowoli. – Są miejsca, w któ-
rych jest ona oblodzona, więc trzeba 
bardzo uważać, aby nie wylądować 
w przydrożnym rowie – przestrze-
ga. Sprawdziliśmy: ciąg wzdłuż Sło-
necznej nie wygląda jeszcze najgo-
rzej. Z drogi rowerowej został usu-
nięty śnieg, a nawierzchnię posypa-
no mieszanką solną. O wiele gorsza 
sytuacja jest, już drugi rok z rzędu, 
na ścieżce pieszo-rowerowej biegną-
cej wzdłuż ul. Wojska Polskiego od 
Lesznowoli, do końca Władysławo-
wa. Ta ścieżka jest praktycznie nie-
przejezdna, choć – bez względu na 
porę roku – korzystają z niej zarów-

no spacerowicze, rowerzyści, jak i 
liczni biegacze. Zapytaliśmy w staro-
stwie, które jest zarządcą drogi, dla-
czego nie odśnieża przylegającej do 
niej trasy. – To nie jest zadanie po-
wiatu, ani żadnego innego zarządcy 
drogi – wyjaśnia Ksawery Gut z za-
rządu powiatu. – Zgodnie z ustawą 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach taki obowiązek ciąży na 
właścicielach nieruchomości, wzdłuż 
których przebiega chodnik bądź ciąg 
pieszo-rowerowy. Ten obowiązek po-
winien egzekwować wójt, burmistrz 

lub prezydent miasta. Oczywiście 
dotyczy to zarówno osób prywatnych 
jak i innych właścicieli nieruchomo-
ści, np. lasów państwowych. Taką 
opinię wyraził nawet ostatnio trybu-
nał konstytucyjny, więc będziemy się 
jej trzymać. 
 Jedynym wyjątkiem od tej reguły są 
chodniki, na których obowiązuje płatne 
parkowanie. Zarządca pobiera z tego 
tytułu pieniądze i to na nim spoczywa 
wówczas obowiązek odśnieżania.

Tomasz Wojciuk

 Zasypany śniegiem ciąg pieszo-rowerowy we Władysławowie

Odśnieżanie chodnika czy 

trasy pieszo-rowerowej nie 

leży w gestii zarządcy drogi

Szersza szosa nr 79 za 6 lat? 
To plany drogowców
PIASECZNO/GÓRA KALWARIA Po dekadzie zastoju, Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i Autostrad zabrała się za przygotowywanie rozbudo-

wy szosy z Piaseczna do Góry Kalwarii

 Warszawski oddział GDDKiA wśród swoich planów na 2018 rok zamieścił 
także opiewający na 2,6 mld zł dział „rozbudowy”. W katalogu wymienionych 
inwestycji znajduje się przebudowa szosy krajowej nr 79 na odcinku Piasecz-
no - Góra Kalwaria. Jak informuje nas Marta Małęczyńska z oddziału Dyrek-
cji, dla tego przedsięwzięcia już został przygotowany program inwestycyjny, 
który następnie przekazano do centrali GDDKiA, a ta z kolei przesłała go „do 
uzgodnienia” Ministerstwu Transportu. – Łączny koszt inwestycji we wspo-
mnianym programie został oszacowany na około 413 mln zł – dodaje Marta 
Małęczyńska.
 Zgodnie z przyjętym harmonogramem, do lata – jesieni 2020 ma 
trwać uzyskiwanie decyzji środowiskowej dla inwestycji. Mniej więcej 
za 3,5 roku GDDKiA chciałaby podpisać umowę z wybraną fi rmą na pro-
jekt i budowę szosy. Prace miałyby potrwać do przełomu lat 2024 i 2025. 
Wstępny projekt przewiduje, że roboty obejmą odcinek szosy od skrzyżowa-
nia ul. Puławskiej i Syrenki w Piasecznie do początku powstającej właśnie ob-
wodnicy Góry Kalwarii. Zamiary drogowców są takie, że powstaną dwie jezd-
nie (po dwa pasy ruchu w każdym kierunku), a gdzie będzie trzeba - bezkoli-
zyjne skrzyżowania, przejścia dla zwierząt i ekrany akustyczne. 
 Przygotowania do rozbudowy tej jednej z najbardziej ruchliwych i zakor-
kowanych dróg w powiecie trwały wiele lat, aż w końcu wszystkie uzyskane 
decyzje oraz projekty kilka lat temu straciły ważność i trafi ły do kosza. Z tego 
względu dokumentację trzeba przygotować od podstaw.

PC

Obecnie dyrekcja dróg krajowych zakłada, że przebudowa 

szosy zakończy się na przełomie lat 2024 i 2025

PIASECZNO

Rusza rekrutacja do przedszkoli
 6 lutego rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkol-
nych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w podstawówkach 
na rok szkolny 2018/2019. Rekrutacja przeprowadzona zostanie z wykorzysta-
niem elektronicznego sytemu. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczo-
ne na stronie Portalu Oświatowego Piaseczno http://www.oswiata.piaseczno.
eu w zakładce Rekrutacja 2018/2019. 6 lutego zostanie także zamieszczony 
link do elektronicznego systemu rekrutacji, który umożliwi zapisywanie dzie-
ci do wybranej placówki oświatowej.

TW

R E K L A M A

R E K L A M A

Odśnieżają drogi, ale nie chodniki
POWIAT Zima jak zwykle wywołuje spór o to, kto powinien odśnieżać trasy pieszo-rowe-

rowe. Starostwo stoi na stanowisku, że obowiązek ten spoczywa na właścicielach przy-

legających do nich nieruchomości

PC
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Gmina zaoszczędzi 
na oświetleniu
PIASECZNO Wykonawca przebudowy ul. Okulickiego od cmentarza ko-

munalnego do stacji Orlenu zaproponował gminie zastąpienie prze-

widzianych w projekcie latarni sodowych oprawami typu LED. Są one 

wprawdzie nieco droższe, ale zużywają o wiele mniej energii

 Inwestycję polegającą na rozbudowie ul. Okulickiego, od ul. Julianowskiej 
do Mleczarskiej, realizuje Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Wykonaw-
ca prac, fi rma Skanska, zwróciła się w listopadzie ubiegłego roku do gminy z 
propozycją zastąpienia przewidzianych w projekcie opraw sodowych (ma być 
ich łącznie 273) oprawami ledowymi, które zużywają znacznie mniej energii 
(takie oświetlenie zostało zainstalowane kilka miesięcy temu m.in. na terenie 
Bobrowca). Różnica w koszcie opraw wynosi raptem 32 tys. zł, co przy tak du-
żej inwestycji nie wydaje się szokującą kwotą. 
 Nad propozycją fi rmy Skanska pochylili się podczas ostatniej sesji radni, 
którzy zdecydowali, że warto dołożyć do droższego oświetlenia. Tym bar-
dziej, że jak wyliczyli specjaliści z referatu zarządzania energią, gmina, która 
zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne musi fi nansować oświetlenie dróg wo-
jewódzkich (w tym ul. Okulickiego), na wydatkach na prąd zaoszczędzi w ten 
sposób nawet 45 tys. zł rocznie.

TW

Kolędowanie 
z Dorotą Miśkiewicz
LESZNOWOLA Tradycją jest, że każdy kolejny nowy rok rozpoczyna się 

w Starej Iwicznej od specjalnego koncertu.  Tym razem znakomity wy-

stęp dała Dorota Miśkiewicz

 Organizatorzy, czyli samorząd, ośrodek kultury i miejscowa parafi a pw. 
Zesłania Ducha Świętego, skutecznie dbają o wysoki poziom artystyczny, za-
praszając znanych i cenionych wykonawców z całej Polski. Dorota Miśkiewicz, 
córka słynnego saksofonisty jazzowego Henryka Miśkiewicza, jest znana nie 
tylko z działalności solowej, ale i współpracy z takimi muzykami jak choćby 
Włodzimierz Nahorny, Tomasz Stańko czy Grzegorz Turnau. Kolędy i pasto-
rałki w jej wykonaniu, zarówno te mniej, jak i bardziej znane, zyskały zupełnie 
nowy wymiar dzięki zmienionym, zaskakującym niekiedy aranżacjom. 
 Świetnie operująca głosem wokalistka pozwalała sobie również często na 
ciekawe, jazzujące improwizacje. Dodatkowo towarzyszył jej kwartet znako-
mitych i cenionych instrumentalistów na czele z – uznawanym za jednego z 
najlepszych w Polsce - gitarzystą basowym Robertem Kubiszynem oraz gita-
rzystą Arturem Lesickim, pianistą Tomaszem Kałwakiem i perkusistą Rober-
tem Lutym. Taki skład personalny był już w zasadzie gwarancją udanego wie-
czoru artystycznego. Kameralna i jednocześnie gustowna oprawa koncertu 
dodatkowo wprowadziły zachwyconą i licznie zgromadzoną w kościele pu-
bliczność w świetny nastrój.

Grzegorz Tylec
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Piętnaście lat śpiewu z ogniem
PIASECZNO Wraz z początkiem nowego roku w kościele pw. św. Józefa 

Opiekuna Pracy w Józefosławiu odbył się Jubileuszowy Koncert Kolęd z 

okazji XV-lecia działalności Chóru „Con Fuoco”. Patronami medialnymi  

imprezy były Kurier Południowy i portal PiasecznoNews.pl 

 Jubileuszowy koncert rozpoczął się bardzo nietypowo. Najpierw było słychać 
śpiew jakby z zaświatów, a następnie chórzyści stopniowo wychodzili z różnych 
stron kościoła śpiewając w taki sposób, że publiczność była otoczona dźwiękiem. 
Cały występ podzielony był na trzy części, z których każda poprzedzona zosta-
ła wprowadzeniem słownym autorstwa chórzystów. W pierwszej części ponad 
trzystuosobowa publiczność wysłuchała głównie polskich kolęd i pastorałek w 
artystycznych opracowaniach, a także utworów inspirowanych folklorem. Druga 
część poświęcona była starym łacińskim utworom bożonarodzeniowym z epoki 
średniowiecza i kolędom staroangielskim, a w ostatniej odsłonie zabrzmiały już 
nowsze ludowe utwory bożonarodzeniowe, wśród których znalazł się, między in-
nymi, bardzo popularny utwór pt. „The little drummer boy”. W kilku utworach chó-
rowi akompaniował na klarnecie Paweł Boczkowski. 
 Artyści zasłużyli tego wieczoru na rekordowo długą owację na stojąco - 
nie tylko za ten wieczór, ale za całe ostatnie piętnaście lat. Wiele osób mia-
ło nawet łzy w oczach - zwłaszcza podczas wykonań „Veni, veni Emmanuel” i 
współczesnej kolędy słowackiej „Nebo sa sklonilo k zemi”, kiedy to z solowy-
mi partiami wystąpili Iwona Bagniewska i – co jest rzadkością – sam dyrygent.   

Dyrygent od początku do końca

 Jubileusz był również znakomitą okazją do wspomnień. Przez chór „Con 
Fuoco” przewinęło się już ponad 100 śpiewaków, z których wielu przebywa 
obecnie za granicą – od Niemiec, przez Finlandię, aż po daleką Australię. Jak 
się okazało, jedyną osobą która jest związaną z  chórem, od początku jest... 
jego dyrygent Andrzej Sochocki. Aktualnie śpiewaczką z najdłuższym sta-
żem, zajmującą się również na co dzień wieloma sprawami organizacyjnymi 
chóru, jest natomiast sopranistka Iwona Bagniewska. Nie należy zapominać 
także o Anecie Piwiec - nieobecnej na koncercie jubileuszowym z przyczyn 
zdrowotnych.
 - Zespół znacząco się zmienił - powiedział Andrzej Sochocki. - Kiedyś 
wszystko przygotowywał i organizował sam dyrygent, a dziś „Con Fuoco” jest 
dojrzałą wspólnotą ludzi, którzy wiedzą czego chcą, a także się znakomicie 
organizują. Cały ten jubileusz przygotowali chórzyści, ja tylko prowadziłem 
próby i zadyrygowałem koncertem 
 Nie obyło się również bez podziękowań dla władz gminy Piaseczno, so-
łectw Józefosław i Julianów, piaseczyńskiego Centrum Kultury i innych osób, 
które przez lata wspierały działalność chóru. Szczególnie podkreślona zosta-
ła rola byłego proboszcza parafi i w Józefosławiu księdza Stanisława Śmiga-
siewicza. Wyrazy wdzięczności otrzymał też aktualny proboszcz parafi i - ks. 
Andrzej Pawlak za udostępnienie kościoła na koncert jubileuszowy. W imie-
niu gminy podziękowania na ręce dyrygenta złożyli wiceburmistrzowie Da-
niel Putkiewicz i Hanna Kułakowska-Michalak, którzy odczytali również list 
gratulacyjny od burmistrza Zdzisława Lisa.
 Na bis „Con Fuoco” wykonało jeszcze kompozycję Andrzej Sochockiego „Mo-
tet o Narodzeniu Pańskim”, po czym wszyscy obecni zostali zaproszeni do sali 
obok na symboliczną lampkę szampana. Nie zabrakło również wielkiego i pyszne-
go okolicznościowego tortu oraz odśpiewanego wspólnie „Sto lat” dla jubilatów. 

Z parafii do Centrum Kultury

 Chór „Con Fuoco” powstał w 2003 roku z inicjatywy ks. Śmigasiewicza oraz 
organisty Andrzeja Sochockiego w parafi i w Józefosławiu. „Con Fuoco” jest chó-
rem mieszanym, czterogłosowym. W swoim repertuarze zespół ma wiele utwo-
rów, od renesansu po współczesność i wykonuje różne rodzaje muzyki: sakralną, 
rozrywkową i fi lmową w opracowaniach chóralnych. Zespół regularnie koncertu-
je i jest laureatem wielu konkursów. W roku 2013 wydał swoją pierwszą płytę z ko-
lędami, zawierającą utwory tak polskie, jak zagraniczne, z różnych epok i stylów.
 Od początku swego istnienia, aż do 2017 roku chór działał przy parafi i w 
Józefosławiu, jednak w związku z rezygnacją Andrzeja Sochockiego ze współ-
pracy z miejscową parafi ą (w maju ubiegłego roku), zespół podjął decyzję, że 
nie dopuści do zmiany dyrygenta i prędzej niż jego zmieni miejsce działania. 
- Niektórzy chórzyści wręcz mi powiedzieli, że albo śpiewają pod moją dy-
rekcją, albo kończą swoją przygodę ze śpiewem - podkreślił Andrzej Sochoc-
ki. - Więc co miałem w tej sytuacji zrobić, jak nie kontynuować współpracy z 
chórem „Con Fuoco” poza parafi ą?
 Od września 2017 roku chór działa przy Centrum Kultury w Piasecznie, mając 
próby w Klubie Kultury w Józefosławiu. Ponieważ czuje się on bardzo związany 
z Józefosławiem, oprócz bieżącej działalności koncertowej chętnie angażuje się 
również w inicjatywy lokalnej społeczności. Osiągając coraz większe sukcesy, ze-
spół przyciąga w swoje szeregi osoby lubiące śpiewać i wspólnie spędzać czas. 
Podczas koncertu jubileuszowego dyrygent ogłosił nabór do chóru, więc nie po-
zostaje nam nic innego, jak poprzeć zaproszenie dyrygenta i jubilatów do wspól-
nego chóralnego śpiewania. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie 
internetowej chóru www.confuoco.eu.

Grzegorz Tylec



Po 22 lipca został 
tylko przystanek
PIASECZNO W związku z ustawą dekomunizacyjną kilku ulicom w gmi-

nie zmieniono nazwy. – Proszę, aby nazwę zmieniono też przystanko-

wi w Złotokłosie – apelowała podczas sesji radna Anna Kostyrka

 Przystanek, o którym mówiła radna, znajduje się przy skrzyżowaniu ul. 3 
Maja i Mieczysława Fogga (dawniej 22 Lipca). Zgodnie z ustawą dekomuniza-
cyjną rada miejska w marcu ubiegłego roku zmieniła nazwę kojarzącej się z 
PRL-em arterii. Zapomniano jednak o przystanku, który nadal nosi nazwę 22 
Lipca. – Chcielibyśmy, aby został on zmieniony na Złotokłos 01 – zwróciła się 
ze swym wnioskiem do radnych Anna Kostyrka. – Jak otrzymamy pisemny 
wniosek w tej sprawie, poprosimy operatora linii autobusowej, która się tam 
zatrzymuje, aby dokonał zmiany nazwy – zapewnił Bogdan Krawczyk z wy-
działu infrastruktury i transportu publicznego. 

TW

Choć zmieniono nazwę drogi, zapomniano o przystanku
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Zła Matka w Domu Kultury

PIASECZNO

 We wtorek 30 stycznia w Domu Kultury obejrzeć będzie można „Złą 
Matkę” - spektakl w reżyserii Karoliny Porcari o matkach, dla których macie-
rzyństwo nie jest szczytem marzeń. O kobietach, które nie chcą odgrywać 
ról, jakie im się narzuca i chcą same decydować o sobie. Chcą, żeby ich głos 
był równie ważny jak mężczyzn. To także ironiczna opowieść o relacjach z 
partnerami, mężami i kochankami. Próba opisu świata kobiet w okresie ma-
cierzyństwa, oddania odczuć kobiety w czasie porodu i tuż po nim tworzy 
zabawną opowieść o zmaganiach młodych matek z nową rzeczywistością, 
z którą przychodzi im się zmierzyć. Występują Małgorzata Bogdańska i Ka-
rolina Porcari, dla której jest to także debiut reżyserski. W Teatrze TrzyRze-
cze w Warszawie Karolina Porcari wyreżyserowała spektakl „Zła matka/La 
cattiva madre”, który cieszy się wielkim powodzeniem w Polsce i niebawem 
będzie pokazywany również we Włoszech. Powstał on m.in. dzięki wspar-
ciu Instytutu włoskiej kultury w Warszawie i Zaiksu. Początek o godzinie 20. 
Wstęp: 20 zł.

Tyl.

R E K L A M A

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

 NA WOLNE STANOWISKO:

Kierownika

 

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
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Polsport kontra gmina 1:0
GÓRA KALWARIA Kierownictwo Polsportu odniosło sądowe zwycięstwo w sporze z gminą i li-

czy, że to pozwoli na utrzymanie 200 miejsc pracy na terenie przy ul. kard. Wyszyńskiego

 W czerwcu minionego roku, na 
sesji rady miejskiej prezes i wicepre-
zes liczącej przeszło 90 lat Fabryki 
Artykułów Turystycznych i Sporto-
wych zapowiedzieli, że jeśli włoda-

rze nie zmienią zapisów planu za-
gospodarowania przestrzennego 
dla obszaru miasta, na którym znaj-
duje się zakład, grozi to likwidacją 
dużej części jego działalności. – Na 
tym terenie pracuje około 200 osób. 
Kiedy przygotowaliśmy projekty od-
budowy obiektów, które są na grani-
cy śmierci technicznej, okazało się, że 
uchwalony 5 lat temu plan uniemożli-
wia nam realizację inwestycji, mogą-
cych znacząco oddziaływać na środo-
wisko – tłumaczy Marek Litwiniec, wi-
ceprezes spółki. – Chcielibyśmy przy-
najmniej móc w tym miejscu utrzymać 
naszą aktualną działalność. Obecnie 
nie możemy użytkować części z na-
szych obiektów, ponieważ leje się do 
nich przez dach. Z takim planem nie 
otrzymany pozwolenia na przeprowa-
dzenie inwestycji – tłumaczy. Polsport 
chciałby zainwestować przede wszyst-
kim w lakiernię, galwanizernię i spa-
walnię. – Jednak obecnie nie możemy 
nawet postawić magazynu  – przeko-
nuje wiceprezes.

Gmina nieobecna w sądzie 

 Podczas czerwcowej sesji prze-
wodniczący rady miejskiej Ze-
non Nadstawny zapewniał, że wła-
dze „nie chcą robić kuku” zakłado-

wi i poradził, żeby zarząd Polsportu 
zwrócił się do burmistrza (nieobec-
nego na sesji) o zmianę planu. Z ko-
lei radny Andrzej Posiewka wytykał, 
że spółka nie walczyła o swoje, kiedy 
plan był uchwalany. – Nie wiem, cze-
mu burmistrz nie uwzględnił w pla-
nie działalności fabryki. Nie potra-
fię też powiedzieć, czemu Polsport 
się wówczas nie odwoływał, mnie w 
jego zarządzie wtedy nie było – od-
powiadał wiceprezes firmy.
 Ostatecznie gmina odmówi-
ła zakładowi wszczęcia procedury 
zmiany planu, dlatego kierownic-
two firmy w lipcu zaskarżyło zapi-
sy uchwały do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego. Dwa tygodnie 
temu WSA wydał orzeczenie, któ-
re jest na rękę Polsportowi (uchyla 
część niekorzystnych dla niego zapi-
sów planu). Gmina ma przy tym wy-
płacić producentowi sprzętu sporto-
wego 790 zł tytułem zwrotu kosztów 
postępowania. Co ciekawe, na sali 
sądowej ratusza nikt nie reprezento-
wał. – Według mnie, nastąpiło zanie-
dbanie. Wyjaśniam sprawę – komen-
tuje burmistrz Dariusz Zieliński.

Dojdzie do ugody? 

 Czy władze gminy zamierza-
ją zaskarżyć niekorzystne dla sie-
bie orzeczenie? – Decyzję podej-
miemy po otrzymaniu pisemnego 
uzasadnienia wyroku – ucina te-
mat gospodarz gminy.        
 Marek Litwiniec liczy, że sa-
morząd w imię troski o miejsco-
wych pracodawców i podatni-
ków zaniecha kontynuacji spo-
ru sądowego. – Podejmiemy roz-
mowy z władzami na ten temat. 
Jesteśmy lokalnymi patriotami i 
chcielibyśmy móc kontynuować 
produkcję, a być może ją rozwi-
nąć – tłumaczy.

Piotr Chmielewski

Część budynków, które zakład chciałby wyremontować jest 

„na granicy śmierci technicznej”

Na sali sądowej ratusza 

nikt nie reprezentował. 

– Według mnie nastąpiło 

zaniedbanie. Wyjaśniam 

sprawę – komentuje 

burmistrz Dariusz Zieliński

Równa Żytnia coraz bliżej
PIASECZNO Gmina ogłosiła długo oczekiwany przetarg na wykonanie 

ul. Żytniej na odcinku od ul. Jarząbka do Nadarzyńskiej, na co zare-

zerwowano w budżecie 1,9 mln zł. Wiele wskazuje na to, że ta kwota 

może być niewystarczająca

 O fatalnym stanie ul. Żytniej na odcinku od ul. Jarząbka do Jana Pawła II 
pisaliśmy już wielokrotnie. Inwestycja ta była odsuwana w czasie, jednak w 
związku z budową Centrum Edukacyjno-Multimedialnego i planowanym re-
montem miejskiego targowiska, stała się w tym roku jednym z priorytetów. 
Niedawno został ogłoszony przetarg na wykonanie drogi aż do ulicy Nada-
rzyńskiej. Kompleksowa przebudowa arterii ma objąć m.in. wykonanie no-
wej nawierzchni, chodnika, ścieżki rowerowej i oświetlenia. Oferty przetargo-
we mają zostać otwarte i przeanalizowane pod koniec stycznia, a zadanie ma 
zostać zrealizowane do końca sierpnia. Niestety, już teraz słychać głosy, że za-
rezerwowane na budowę drogi fundusze (1,9 mln zł) mogą być, biorąc pod 
uwagę sytuację na rynku, zbyt skromne. – Zdajemy sobie z tego sprawę, ale 
trzeba też jasno powiedzieć, że bez tej drogi CEM nie będzie funkcjonowa-
ło – zauważa radny Jerzy Mościcki. – Będziemy mądrzejsi po otwarciu prze-
targu. Na pewno Żytnia będzie budowana, ale w tej chwili trudno powiedzieć 
na jakich warunkach. Być może rada miejska, jeśli zajdzie taka potrzeba, doło-
ży brakujące pieniądze. A może zastanowimy się nad etapowaniem inwesty-
cji. Na razie jest jednak za wcześnie, aby się nad tym zastanawiać.

TW

1,9 mln zł może nie wystarczyć na kompleksową

 przebudowę ul. Żytniej

R E K L A M A

R E K L A M A

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

 NA WOLNE STANOWISKO:

Aplikanta
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Czy miasto obejmie 
pierwsza strefa biletowa?
PIASECZNO Trwają przymiarki do wprowadzenia na terenie gminy 

pierwszej strefy biletowej. - Negocjujemy z  ZTM zasady, na jakich mo-

głoby się to odbyć  – informuje Łukasz Wyleziński z gminnego wydzia-

łu promocji

 Negocjacje z warszawskim Zarządem Transportu Miejskiego dotyczą 
dwóch aspektów. Pierwszy z nich jest czysto techniczny. Chodzi o to, w jakich 
granicach i dla których autobusów miałaby obowiązywać pierwsza strefa bile-
towa, wiążąca się dla mieszkańców ze sporymi oszczędnościami. Drugi aspekt 
jest ekonomiczny - gminę interesuje, ile musiałaby dopłacić do pierwszej stre-
fy na swoim terenie. Niestety, wiele wskazuje na to, że mogą to być nawet mi-
liony złotych. Rozmowy w tej sprawie prowadzone są z ZTM od jesieni ubie-
głego roku. Jak poinformował nas Bogdan Krawczyk z wydziału infrastruktu-
ry i transportu drogowego, na razie znajdują się one w zawieszeniu, bo naj-
ważniejszy jest w tej chwili przetarg na autobusy lokalnych linii „L”. Umowy z 
obecnymi operatorami obowiązują do końca lutego. Gdy przetargi na nowych 
operatorów zostaną rozstrzygnięte, temat pierwszej strefy na pewno powró-
ci. - Wzmacnianie transportu publicznego to nasz cel strategiczny – podkreśla 
wiceburmistrz Daniel Putkiewicz. - Sporo w tym kierunku robimy. Myślimy na 
przykład o wprowadzeniu darmowych „elek” dla posiadaczy kart mieszkańca. 
Przygotowania do wydawania kart są mocno zaawansowane.

Tomasz Wojciuk

Na razie Piaseczno jest w II strefie biletowej. Aby dostać się do 

Warszawy trzeba zapłacić 7 zł (bilet normalny). Gdyby miasto 

było w I strefie, bilet kosztowałby 4,4 zł

Mandale Jacka Dittwalda

LESZNOWOLA

 W niedzielę 28 stycznia w Galerii Pasaż w fi lii GOK Lesznowola w Mysia-
dle przy ulicy Topolowej 2 odbędzie się wernisaż wystawy pt. „Mandale” 
autorstwa Jacka Dittwalda. Początek o godzinie 18.

Tyl.

Tęczowe kolędy
 W niedzielę 28 stycznia w kościele parafi alnym w Starej Iwicznej z kon-
certem kolęd wystąpi Zespół Śpiewaczy Tęcza. Początek koncertu po mszy 
o godzinie 18.

Tyl.

R E K L A M A

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

 NA WOLNE STANOWISKO:

Inspektora  ds. budowlanych 
w Wydziale Inwestycji i Remontów

 

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

 NA WOLNE STANOWISKO:

Inspektora w Biurze 

 

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

 NA WOLNE STANOWISKO:
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Świąteczne Grand Prix z wychowankiem
TENIS STOŁOWY W kategorii open piątego turnieju z cyklu Grand Prix Piaseczna w tenisie 

stołowym wygrał Michał Murawski, zawodnik drugoligowego GKTS Wiązowna

 W hali Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w pięciu katego-
riach 6 stycznia wystąpiło  łącznie 
103 uczestników. Najbardziej liczna 
okazała się kategoria open, w której 
amatorzy rywalizują wspólnie z za-
wodowcami. Zwycięzcą został tym 
razem zawodnik drugoligowej dru-
żyny GKTS Wiązowna Michał Mu-
rawski, który w finale pokonał ama-
tora Damiana Świerczka. Przegrany 
miał jednak powody do radości, bo 
triumfował z kolei w kategorii ama-
torów, co uczyniło z niego najwięk-
szego wygranego noworocznej im-
prezy. Swoje trzecie zwycięstwa z 
rzędu zanotowali Alicja Walasek 
w kategorii kobiet oraz Rafał Hre-
siukiewicz w kategorii juniorów. 
Po raz pierwszy w historii swoich 
występów na najwyższym stopniu 
podium uplasował się natomiast 
Adam Smoter, który w finale kate-
gorii dzieci pokonał Bartosza So-
kulskiego (triumfatora grudniowej 
edycji). 
 Niewątpliwą ozdobą turnieju 
był występ Marka Badowskiego, wi-
cemistrza Polski z ubiegłego roku. 
Wychowanek UKS Return Piasecz-
no z przyjemnością odwiedził „sta-
re śmieci” i przez ponad godzinę tre-
nował z dziećmi, które ustawiły się 
w długiej kolejce, aby chociaż przez 
chwilę poodbijać z mistrzem. Ma-

rek Badowski ufundował także ko-
szulkę z autografem, którą w loterii 
wylosował 11-letni Wojtek Żychliń-
ski. Oprócz upominków ufundowa-
nych przez piaseczyńską restaura-
cję „Szara Eminencja” rozlosowa-
no także 30-minutowy indywidual-
ny trening z Markiem Badowskim. 
Szczęśliwcem okazał się Utri Rein-
hold, który miał możliwość uzyska-
nia szeregu porad bezpośrednio od 
samego „Banego” - jak nazywany 
jest wśród kolegów Badowski.

 Kolejny turniej odbędzie się w 
Piasecznie 4 lutego, a organizato-
rzy zapowiadają kolejne emocje i 
spotkanie z jednym z utytułowa-
nych zawodników. A kto nim bę-
dzie? To na razie pozostaje tajem-
nicą, ale znając historię gwiazd za-
praszanych na Grand Prix Piasecz-
na możemy zakładać, że warto bę-
dzie odwiedzić salę GOSiR-u w 
pierwszą sobotę lutego.

Grzegorz Tylec

Lepsi od Pułtuska
KOSZYKÓWKA, III LIGA Podopieczni Cezarego Dąbrowskiego, po przerwie świąteczno-no-

worocznej, powrócili na ligowe parkiety. Zaczęli od wyjazdowego zwycięstwa z sąsia-

dem w tabeli – Pultovią Pułtusk 71:61

 Powrót do gry po tak dłu-
giej przerwie to zawsze trochę 
niewiadoma jeśli chodzi o for-
mę drużyny, a więc tym bardziej 
cieszyć musi dziesięciopunkto-
we zwycięstwo na otwarcie 2018 
roku. – Choć w spotkaniu z Puł-
tuskiem zagraliśmy bardzo ze-
społowo, to na indywidualne wy-
różnienie z pewnością zasłużył 
Kamil Banowicz, który ponow-
nie był najlepszym strzelcem i 
motorem napędowym całej dru-
żyny – mówi Michał Chludziń-
ski, kapitan zespołu. 
 Rozgrywający MUKS Pia-
seczno rzucił tego dnia rywalom 
aż 21 punktów – zdecydowanie naj-
więcej ze wszystkich uczestników 
spotkania.
 – Pracujemy dalej i mamy na-
dzieję, że to zwycięstwo to dobry 
prognostyk przed nadchodzący-
mi spotkaniami – zwłaszcza, że w 
ostatnich pięciu meczach aż cztery 
razy zagramy na wyjeździe – zapo-
wiada Michał Chludziński.
 Ostatni mecz u siebie w pierwszej 
rundzie rozgrywek (przeciwko KS 
Pułaski Warka) piasecznianie roze-
grają w sobotę 3 lutego o godz. 18.30 
w SP nr 5.

Tyl.

Tabela grupy B trzeciej ligi:

1 UKS Gim 92 Ursynów 17 9 8 - 1 3 - 0 5 - 1 865 - 621
2 MUKS Hutnik Warszawa 17 9 8 - 1 5 - 0 3 - 1 724 - 561
3 KS Legion Legionowo 14 8 6 - 2 3 - 1 3 - 1 711 - 576
4 MUKS Piaseczno 13 9 4 - 5 2 - 3 2 - 2 650 - 684

5 Pultovia 10 9 1 - 8 1 - 4 0 - 4 571 - 720
6 Pułaski Warka 10 9 1 - 8 1 - 3 0 - 5 494 - 775
7 NOSiR 9 7 2 - 5 2 - 2 0 - 3 471 - 549

Wynik nie był najważniejszy
PIŁKA NOŻNA W styczniu w hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Piasecznie rywalizowali ze sobą piłkarze z rocznika 2011. Choć nie 

była tego dnia prowadzona żadna klasyfi kacja końcowa, to młodzi pił-

karze pokazali, że mają ogromne serca do gry

 Pełne zaangażowanie, zero boiskowego aktorstwa, ekspresyjna radość 
zwycięzców i niekiedy łzy pokonanych – tego wszystkiego nie zabrakło w trakcie 
piaseczyńskiego turnieju, w którym wzięło łącznie udział 10 zespołów. Miejsco-
wi wystawili tego dnia dwie młode ekipy. Pierwsza drużyna MKS Piaseczno roz-
poczęła zawody od  porażki 0:1 z Galacticos Ostrowiec Świętokrzyski, remisu 2:2 z 
Unią Skierniewice i przegranej 1:3 z drugim zespołem Delty Warszawa. Na pierw-
sze zwycięstwo trzeba było poczekać do pojedynku z Soccer Kids Łowicz (4:1). W 
drugiej fazie turnieju piasecznianie trafi li z kolei na innych reprezentantów powia-
tu – FC Lesznowola. Rywale zza miedzy okazali się być wyraźnie lepiej dyspono-
wani od gospodarzy, wygrywając aż 6:1.
 Druga drużyna MKS Piaseczno rozkręcała się natomiast powoli, czego naj-
lepiej dowodzą porażki w trzech pierwszych spotkaniach – ze Zniczem Prusz-
ków (0:1) i zdecydowanie najlepszą ekipą zawodów - Deltą Warszawa (0:7). 
Pierwsze symptomy poprawy gry i formy strzeleckiej zaobserwować było moż-
na w pojedynku z Lesznowolą, który – po bardzo wyrównanej grze – zakończył się 
ostatecznie minimalną porażką (2:3). Na koniec imprezy wreszcie przyszły w  koń-
cu  zwycięstwa – z Mazurem Karczew (3:1) i z Unią Skierniewice (6:0).
 Należy jednak podkreślić, że w turnieju nie było zwycięzców i pokonanych 
– przynajmniej w sensie formalnym. Każdy z zespołów otrzymał bowiem na 
zakończenie taki sam puchar i takie same medale.
– Wszyscy młodzi piłkarze są wygranymi – za swoje zaangażowanie na bo-
isku – podkreśla Piotr Borowski, trener w MKS Piaseczno i jednocześnie orga-
nizator zawodów. – Celem turnieju jest przede wszystkim zabawa i nauka po-
przez grę, a na wyniki i klasyfi kacje jeszcze przyjdzie czas. Dzieci podchodzą 
do takich imprez bardzo różnie. Jedni się stresują przed pierwszym meczem, 
inni nerwowo reagują na niepowodzenia. Dziękuję za przybycie wszystkim 
drużynom, a zwłaszcza tym które musiały przejechać dużo kilometrów żeby 
do nas dotrzeć. 
 Choć nie było klasyfi kacji końcowej, to mimo wszystko nie zabrakło indy-
widualnych wyróżnień. Trenerzy mieli prawo zgłosić po jednym zawodniku z 
każdej drużyny do najlepszej ekipy turnieju. Ostatecznie znaleźli się w niej: Ja-
kub Górski (MKS Piaseczno) i Szymon Pająk (MKS II Piaseczno), Ksawier Kruk 
(Soccer Kids Łowicz), Ksawery Musiołka (Mazur Karczew), Franek Petrykow-
ski (Unia Skierniewice), Antek Mielewski (Delta II Warszawa), Tymek Rosa (FC 
Lesznowola), Oskar Owsianka (Znicz Pruszków), Antek Kotowski (Delta War-
szawa) i Adam Gruszka (Galacticos Ostrowiec Świętokrzyski). 

Grzegorz Tylec/fot. MKS Piaseczno

XVI Memoriał Walentego Kazubka
PIŁKA NOŻNA W najbliższy weekend w hali Gminnego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Piasecznie zostanie rozegrana szesnasta edycja Memoriału Walen-
tego Kazubka. Najpierw, w sobotę, zmierzą się ze sobą oldboye. Kolejnego 
dnia w nieofi cjalnych mistrzostwach powiatu piaseczyńskiego w piłce nożnej 
halowej zagra natomiast łącznie 12 zespołów. Rywalizacja w grupie A (KS Ra-
szyn, Jedność II Żabieniec, Laura Chylice, Nadstal Krzaki Czaplinkowskie, MKS 
Piaseczno, F4F) odbędzie się w godzinach od 8.30 do 12.15. Następnie będzie 
miała miejsce część ofi cjalna imprezy, po zakończeniu której zmierzą się ze 
sobą, w godzinach od 12.45 do 16.30, zespoły z grupy B (Jedność Żabieniec, 
Perła Złotokłos, KS Konstancin, Sparta Jazgarzew, Orzeł Baniocha, Walka Ko-
sów). Wielki fi nał zostanie rozegrany około godz. 18.

Zwycięstwo na początek roku

SIATKÓWKA, II LIGA Po serii porażek pod koniec ubiegłego roku zawodniczki 
MUKS Krótkiej Mysiadło odniosły pierwsze zwycięstwo w nowym roku. Prze-
łamanie przyszło w świetnym momencie, bo udało się wygrać na wyjeździe 
z trzecim zespołem w tabeli – młodą, ale utalentowaną ekipą Legionovii Le-
gionowo 3:1
 – W siatkówce kobiecej bardzo ważna jest psychika – podkreśla Michalina 
Tokarska, grająca trener MUKS Krótkiej Mysiadło. – W grudniowym meczu w 
Siedlcach byłyśmy ociężałe i grałyśmy słabo, bez woli walki i energii. Teraz w 
końcu wróciłyśmy na właściwe tory, pokazując, że nawet przy sporych ubyt-
kach kadrowych, nikomu w tej lidze nie będzie nas łatwo pokonać.

Grzegorz Tylec

R E K L A M A

Tyl.



Dom Zalesie Vita to:

U nas Senior
poczuje się jak w domu
U nas Senior
poczuje się jak w domu

Dom Zalesie Vita
ul. Słowicza 30B, 05-540 Ustanów

Tel. komórkowy: 784-940-107,
e-mail: info@medvita24.pl

• miła, wyjątkowa i serdeczna opieka
aktywacja w ciągu dnia•

czuwająca  i profesjonalna•

kadra pielęgniarek,
ratowników

i opiekunów medycznych
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BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

 NA WOLNE STANOWISKO:

 

Jesteśmy

 również na: 

www.facebook.com

/kurierpoludniowy

Czytaj on-line!

www.kurierpoludniowy.pl

DAM PRACĘ

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

Firma zatrudni panią do sprzątania na terenie 
gminy Konstancin-Jeziorna, od 13,70 zł brutto/1h,
tel. 533 281 247

Kobieta do pracy z osobami starszymi w ośrodku opie-
kuńczym, Zalesie Dolne – Piaseczno tel. 607 081 930

Mężczyznę na pół etatu, wymagane prawo jazdy 
kat.A, Piaseczno tel. 502 057 375

Pracownika fizycznego, praca przy paletach 
drewnianych, Lesznowola, tel. 722 224 567

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

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

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

Ekspedientkę oraz osobę do wykładania towarów 
do sklepu w Ustanowie, tel. 602 119 041

Firma MEFA Polska z siedzibą w Starej Iwicznej poszu-
kuje Specjalisty ds. Logistyki z dobrą znajomością ję-
zyka angielskiego/niemieckiego. Aplikacje prosimy 
przesyłać na adres: rekrutacja@mefa-polska.com.pl

Przedszkole w Piasecznie zatrudni kucharkę/pomoc 
kuchenną, tel. 668 607 513

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A. zatrudni do pracy w 
hotelu Recepcjonistów. CV prosimy kierować na adres 
e-mail: a.turski@uzdrowisko-konstancin.pl lub 
tel. Kontakt. 667 120 358

Lokalna firma przyjmie do pracy solidnego dekarza na 
stałe. Stawka 20-25 zł/h Łazy, tel. 507 595 394
Poszukujemy osób do pracy na produkcji. Miejsce pra-
cy Piaseczno. Tel. 602 692 964, 607 230 418

Fryzjerkę do zakładu w Górze Kalwarii zatrudnię. 
Tel. 512 449 345

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

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 
Warszawy), 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, ca-
smet-system@wp.pl 

Zatrudnię ekspedienta/-kę Carrefour Express Pomorska, 
Piaseczno, tel. 508 288 773

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

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

Zatrudnię kelnerkę do pizzerii w Piasecznie, CV na: 
kubus.07@vp.pl lub tel. 500 378 084

Zatrudnię kierowcę kat C, tel. 796 240 230

Panie do sprzątania klatek w Piasecznie, spotkanie infor-
macyjne w poniedziałek 29 stycznia, ul. Młynarska 21 lok 
102, godz. 10 -12

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

Panią do poprawek krawieckich (cały i pół etatu), 
tel. 503 032 082

Kucharza/Pomoc Kuchenną, CV: info@PalacykOtrebusy.
pl, tel. 501 359 517

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

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

Zatrudnię do współpracy osoby w wieku do 35 lat w pre-
stiżowej na rynku lokalnym firmie cukierniczej. Oferujemy 
wysokie zarobki, podnoszenie kwalifikacji, miłą atmosfe-
rę. Kontakt telefoniczny: 504 213 222, 504 268 756

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

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

Magazyniera z doświadczeniem, uprawnieniami w zakre-
sie obsługi wózków widłowych, uczciwego, dokładnego, 
firma kosmetyczna Piaseczno, umowa o pracę, CV proszę 
przesłać: estetica@estetica.biz.pl

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

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

Do produkcji i montażu okien aluminiowych, 
z doświadczeniem, tel. 600 446 225

Stylistka paznokci z doświadczeniem do gabinetu 
 w Głoskowie. Warunki do uzgodnienia 515 211 622

Kierowca kat. B. Berlingo, Jumper. Pon.-pt.
Kamionka ok. Piaseczna. tel. 503 739 245

SZUKAM PRACY 

Pani, sprzątanie, tel. 574 533 619

Sprzątanie i prasowanie, tel. 667 161 386

Kierowca zawodowy – dodatkowa, tel. 661 245 043

Kierowca kat. C +E – rencista, tel. 603 424 850

KUPIĘ

Drzewo z wycinki przyjmę okazyjnie, tel. 666 924 505

Kupię 6 stempli metalowych, tel. 723 706 295

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

SPRZEDAM

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

Kopaczkę, sadzarkę, kultywator i obsypnik do ziemnia-
ków, tel. 517 852 464

Sanki firmowe, z pokrowcem, tel. 695 439 184

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 602 77 03 61

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 791 394 791

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

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

AUTO - MOTO  KUPIĘ

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

Skup aut, wszystkie marki, tel. 512 391 270

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

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

Działki budowlane, Tarczyn, tel. 601 236 928

Działki, Łazy/Magdalenka, przy ulicy Wiejskiej i Jasnej, 
tel. 507 966 327

Działkę budowlaną w Korytach k./Prażmowa, 
tel. 600 662 650

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/Konstanci-
na, tel. 782 090 900

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 bud. Wólka Kozodawska tel. 691 913 846

Działki budowlane Jazgarzew. Tel. 502 344 719

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

Mała, ładna, tania działka w Konstancinie tanio !!!, 
tel. 604 624 875 lub 22 750 33 66

Sprzedam piękną, uzbrojoną  działkę w SIEDLISKACH, 
tel. 602 340 549

Sprzedam SUPER DZIAŁKI budowlane 1000 m kw. pod 
Piasecznem. Cena ok. 26 000 zł, tel. 604 624 875

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

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Duży umeblowany pokój, Gołków, tel. 530 095 682

Mieszkanie 37 m kw., Piaseczno, tel. 693 440 622

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

Nowa Iwiczna pomieszczenie magazynowo-warsztatowe, 
60 +60 m kw., tel. 22 750 85 92

Nowa Iwiczna, róg ul. Krasickiego/Torowej, teren niezabu-
dowany 3000 m kw. Tel. 22 750 85 92 

2-pokojowe, Piaseczno, na dłużej, tel. 605 896 425

Pokój w Chylicach, tel. 508 869 511

Pokój w Gołkowie, tel. 696 542 216

Kwatery- domy, tel. 728 899 673

Kwatery pracownicze, Chylice, tel. 698 896 421

Mieszkanie do wynajęcia, Piaseczno, tel. 698 491 981

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Kupię mieszkanie w Piasecznie za gotówkę 
(bezpośrednio). Tel.: 731 565 003

Kupię grunt pod Piasecznem ok 4-5 h, tel. 602 340 549

USŁUGI

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

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
Tel. 504 008 309

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

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

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37
„Złota Rączka” - naprawy, instalacje, remonty, 
tel. 577 162 792

Kierownik budowy, inspektor, tel. 502 120 724

Elektryk, tel. 666 890 886

Hydraulik, tel. 886 576 148

Remonty i inne, tel. 667 356 939

Pranie dywanów, tapicerki meblowej, tel. 535 994 114

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

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

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Hydraulik, tel. 535 872 455

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

Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01

Płyty gipsowe, wykończenia, tel. 692 194 998

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

Krycie, naprawa dachów, tel. 511 928 895

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

Tynki gipsowe i tradycyjne, tel. 604 415 352

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

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

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

NAUKA

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

 RÓŻNE 

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

ZDROWIE I URODA 

Masażysta z doświadczeniem, dojazd do pacjenta, 
tel. 790 500 739

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

Dom Opieki Piaseczno, tel. 22 757 20 19

Terapia pulsacyjna 3D, tel. 533 898 070

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

Znaleziono kota przy ul. Gałczyńskiego, biało-rudy, wyka-
strowany, tel. 695 439 184

Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040

KOMUNIKAT

Szukam świadków kolizji drogowej na ul. Mirkowskiej 
w Konstancinie-Jeziornej w dniu 20.12.2017 (środa), 
o godzinie ok.7.30 – pod kościołem w Mirkowie. 
Tel. 501 261 672

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

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

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 

Kierowca kat.C + uprawnienia HDS, Cendrowice k/Góry 
Kalwarii, tel. 602 292 933, 669 226 700 

Handlowca do hurtowni spożywczej, mile widziany wła-
sny samochód, Góra Kalwaria, tel. 510 197 142

Kierowca kat. B (samochód dostawczy do 3,5t) do hur-
towni 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

Kucharka do przedszkola w Piasecznie, 
praca w godz. 8 -16,  tel. 605 100 933

Kucharka do przedszkola w Piasecznie

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

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

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

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

Działkę budowlaną, tel. 501 083 795

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

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

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  

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

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 

Remonty i przeprowadzki kompleksowo, 
tel. 515 144 294

Wycinka drzew, tel. 883 658 328

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

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

Leczenie pijawkami, tel. 516 172 275

Tarot, tel. 516 490 542
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KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Strażak nie uniknął więzienia.
Czy zostanie uniewinniony?
GÓRA KALWARIA/KONSTANCIN-JEZIORNA Sąd drugiej instancji podtrzymał surowy wyrok dla 

64-letniego Edwarda Pruśniewskiego, który jadąc do pożaru strażacką scanią zmiaż-

dżył w Brześcach fi ata i kierującą nim kobietę. Strażacy rozpoczęli zbiórkę podpisów  

pod petycją do prezydenta RP o ułaskawienie mężczyzny

Wielki mały teatr
LESZNOWOLA W trakcie czternastej edycji dwudniowych Gminnych 

Teatraliów Lesznowolskich zaprezentowało się łącznie 12 grup

 Celem przeglądu w 
Mysiadle jest prezenta-
cja, konfrontacja, wy-
miana doświadczeń, 
ocena i promocja doko-
nań artystycznych ama-
torskich grup i zespołów 
teatralnych. I choć nie 
ma ona charakteru kon-
kursu, to za to uczestni-
cy mogą się na nim spo-
ro nauczyć. Każdy spek-
takl jest bowiem oma-
wiany ze specjalnie po-
wołanym jury, w którym 
zasiedli tym razem: Anna Mizińska (Dział Teatru Mazowieckiego Instytutu Kul-
tury), Elżbieta Zaleska (członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Gminie Lesznowola) i Grzegorz Emanuel (aktor fi lmowy, te-
atralny i telewizyjny oraz reżyser teatralny). 
 Warto również podkreślić, że honorowy patronat nad wydarzeniem objął Ma-
zowiecki Instytut Kultury, a współfundatorem nagród w przeglądzie był Mazowiec-
ki Związek Pracodawców w Gminie Lesznowola. Grupy teatralne, wraz ze swoimi 
instruktorami, otrzymały okolicznościowe statuetki, dyplomy i łakocie.

Grzegorz Tylec

 Do tragedii doszło 30 listopada 
2014 roku w centrum Brześc. Około 
godz. 13 miejscowa, 53-letnia nauczy-
cielka, skręcała w lewo na teren szko-
ły. W tym momencie w jej fiata cinqu-

ecento uderzyła z ogromną siłą sca-
nia, która pędząc w stronę Konstan-
cina-Jeziorny wyprzedzała kolumnę 
pojazdów i wysepkę z kostki bruko-
wej na środku jezdni. Kobieta zginę-
ła na miejscu. Obciążony wodą i pa-
liwem czerwony wóz jak taran pchał 
fiata przed sobą przez 75 metrów.
To był pierwszy kurs nowej scanii, 
którą strażacy z OSP w Bielawie dwa 
dni wcześniej odebrali od władz gmi-
ny. Trzech kierowców wybrało się fe-
ralnej niedzieli na przejazd próbny, 
byli ubrani po cywilnemu. Kiedy zo-
stało im około 5 km do Góry Kalwa-
rii, odebrali wiadomość o palącym się 
garażu w Kępie Okrzewskiej. Posta-
nowili, że zawrócą do remizy, prze-
biorą się w uniformy, zabiorą kolegów 
i ruszą na akcję.

Żony nikt mi nie zwróci

 W lutym ubiegłego roku Sąd Re-
jonowy w Piasecznie skazał Edwar-
da Pruśniewskiego na dwa lata wię-
zienia, pięcioletni zakaz prowadze-
nia pojazdów i nakaz zapłacenia po 
20 tys. zł córce i mężowi tragicznie 
zmarłej Doroty Fornal. – Jadąc rato-
wać cudze życie, oskarżony nie miał 
prawa narazić i odebrać innego ży-
cia. Przecież to by w ogóle nie miało 
sensu. Po co byłyby akcje ratownicze, 
skoro po drodze mogłoby zginąć wię-
cej osób niż jest zagrożonych w poża-
rze – uzasadniał wyrok sędzia Rafał 
Janiszowski-Downarowicz. Tak do-
tkliwego dla oskarżonego orzeczenia 
sądu nie oczekiwała nawet piaseczyń-
ska prokuratura, która wnioskowała 
o rok pozbawienia wolności. 
 Sąd Okręgowy (SO) w Warsza-
wie w październiku podtrzymał wy-
rok pierwszej instancji. – Sąd potrak-
tował mnie jak bandytę – oceniał pra-
womocne już orzeczenie Edward P. 

Obrońca wnosił o jego uniewinnie-
nie. Jednak w ocenie SO „zważyć na-
leżało, iż oskarżony wyprzedzał ko-
lumnę pojazdów, jechał „pod prąd”, 
pojazdem wypełnionym wodą, na te-
renie, gdzie znajdowały się domy i 
szkoła. Przekroczenie w powyższych 
okolicznościach dozwolonej prędko-
ści o 131 proc. nie może być uzna-
ne za prowadzenie pojazdu z pręd-
kością adekwatną, nawet dla pojazdu 
uprzywilejowanego.”
 – Obydwa wyroki były sprawiedli-
we – uznaje Marcin Zawistowski, peł-
nomocnik córki i męża zmarłej, któ-
rzy mieli status oskarżycieli posiłko-
wych. – Nie mogę powiedzieć, że je-
stem zadowolony, bo wyrok niewie-
le zmienia. Żony nikt mi nie zwró-
ci – mówi Zbigniew Fornal, małżonek 
ofiary wypadku. – Cieszy mnie jedy-
nie to, że orzeczenie jest formą reha-
bilitacji mojej żony. Po zdarzeniu w 
internecie wylał się na nią hejt. Sąd 
dwukrotnie potwierdził, że do zda-
rzenia doszło nie z jej winy – dodaje.

Proszą prezydenta o akt łaski

 Niedługo przed prawomocnym 
wyrokiem Związek Ochotniczych 
Straży Pożarnych (ZOSP) przyznał 
strażakowi z Bielawy Złoty Znak 
ZOSP RP, najwyższe korporacyj-
ne odznaczenie. Jednak nie miało 
to wpływu na rozstrzygnięcie sądu. 
W ubiegły czwartek Adam Nowak, 
członek prezydium zarządu główne-

go ZOSP opublikował na stronie pe-
tycje.pl list do prezydenta Andrzeja 
Dudy o ułaskawienie Edwarda Pru-
śniewskiego. W obecnej sytuacji jest 
to jedyna możliwość złagodzenia dla 
niego wyroku. Do tej pory petycję po-
parło  ponad 4 tys. osób. „(...) Skaza-
ny przez praktycznie całe swoje doro-
słe życie, tj. od ok. 15 roku życia do-
browolnie i społecznie wykonywał 
służbę w OSP. W ciągu 45 lat społecz-
nej służby strażackiej bezpośrednio 
uczestniczył w ponad tysiącu zdarzeń, 
w czasie których narażał swoje życie i 
zdrowie celem ratowania życia, zdro-
wia i mienia innych osób – czytamy w 
piśmie. – (...) Tragiczna sytuacja z li-
stopada 2014 roku i długoletnia służ-
ba w szkodliwych warunkach okazała 
się nie bez znaczenia dla zdrowia ska-
zanego. Pan Pruśniewski ma zdiagno-
zowany nowotwór złośliwy (...). Oczy-
wistą jest bowiem rzeczą, że specjali-
styczne leczenia onkologiczne może 
być przeprowadzone tylko w warun-
kach wolnościowych. (...)  Nadzwy-
czaj surowy wyrok wydany na kierow-
cy pojazdu OSP, z pewnością będzie 
niósł negatywne skutki dla aktywności 
strażaków-ochotników, stanowiących 
istotny element systemu bezpieczeń-
stwa publicznego. W całym kraju jest 
700 tysięcy strażaków-ochotników, z 
czego blisko 300 tysięcy bierze bez-
pośredni udział w akcjach ratowni-
czo-gaśniczych. (...)”

Piotr Chmielewski

Sądy pierwszej i drugiej instancji nie miały wątpliwości: kierowca 

rozpędzając nadmiernie scanię nie miał szans na szybką reakcję 

R E K L A M A

W środowisku strażackim wy-

rok dla druha z Bielawy bu-

dzi silne emocje. W ubiegły 

czwartek ruszyła akcja zbiera-

nia podpisów pod listem do 

prezydenta Andrzeja Dudy o 

ułaskawienie mężczyzny

R E K L A M A

KONSTANCIN-JEZIORNA

Odnaleźć w sobie wulkan energii
 Na najbliższy poniedziałek na godz. 18 Strefa Kobiet Pozytywnie Zakręco-
nych zaprasza do Hugonówki (ul. Mostowa 15) na warsztaty, które poprowadzi 
Alicja Stankiewicz, psycholog, coach, muzyko- i choreoterapeutka. Pomoże ona 
paniom odnaleźć w sobie „wulkan energii”. – Każda z nas marzy o tym, aby czuć 
się wolną i pewną siebie, ale nie jest to możliwe, dopóki nie poczujemy, że mamy 
w sobie moc – mówi Alicja Stankiewicz i zaprasza wszystkie kobiety, poszukują-
ce wewnętrznej siły i motywacji do działania. Podczas muzyczno-ruchowych za-
jęć potrzebne będą wygodne ubranie, buty oraz koc lub karimata. Wstęp wolny.

PC


