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PIASECZNO Wojciech Bolek, przedsiębiorca z gminy 
Piaseczno twierdzi, że fi rma windykacyjna stara się 
wyłudzić od niego pieniądze za usługę, której nie zle-
cał i nie otrzymał. Zbigniew Panek, który wystawił 
faktury uważa z kolei, że Bolek nie chce wywiązać się 
ze swoich zobowiązań. Sprawę bada policja

„Wyprali” 67 mln zł i wyłudzali VAT
LESZNOWOLA Centralne Biuro An-
tykorupcyjne zatrzymało w po-
przednią środę trzech Azjatów, 
którzy robiąc interesy w Wólce 
Kosowskiej prali brudne pienią-
dze i na dużą skalę obracali fał-
szywymi fakturami 

Spór o usługę 
za 75 tys. zł
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KRONIKA POLICYJNA
PIASECZNO

LESZNOWOLA

KONSTANCIN-JEZIORNA

Poszukują wandali, którzy zniszczyli dworzec

Skradziono kolejnego lexusa

Wdrapał się na słup i zniszczył kamerę

Bijatyka po alkoholu

Zatrzymano damskiego boksera

Wyłudzili 100 tys. zł metodą „na policjanta”

Spowodował kolejną kolizję po alkoholu

 W piątek 22 grudnia prawdopodobnie trzy młode osoby pomalowa-
ły sprejami odnowiony dworzec PKP w Piasecznie. Policja przesłuchała w 
tej sprawie kilka osób i zabezpieczyła nagrania z monitoringu. Nikomu 
nie udało się jednak postawić zarzutów. Zdjęcia podejrzanych o dokona-
nie zniszczeń kilka dni temu zostały opublikowane na stronie interneto-
wej Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. Wszyscy, którzy mogą po-
móc w ustaleniu tożsamości lub miejsca pobytu tych osób proszone są o 
kontakt z komendą powiatową pod nr tel. 22 60 45 213. 

 W nocy z 22 na 23 stycznia w rejonie ul. Zawiłej w Nowej Iwicznej skra-
dziono białego lexusa z 2015 roku o wartości około 150 tys. zł. Wszystkie 
osoby, które mogą mieć jakiekolwiek informacje dotyczące tego zdarze-
nia są proszone o kontakt z najbliższą jednostką policji. 

 W piątek policjanci zatrzymali 21-latka, który wszedł na słup energe-
tyczny przy jednej z głównych ulic Konstancina i rozbił znajdującą się na 
nim kamerę monitoringu miejskiego. Straty oszacowano na 2,5 tys. zł. 
Wandal nie wiedział, że jego poczynania rejestruje druga kamera. Funk-
cjonariusze zastali 21-latka w miejscu zamieszkania i przewieźli na ko-
mendę. Mężczyzna przyznał się do popełnienia przestępstwa, a swoje 
bezmyślne zachowanie tłumaczył wypitym wcześniej alkoholem. Usły-
szał zarzut zniszczenia mienia i zobowiązał się do pokrycia kosztów in-
stalacji nowej kamery.

 W sobotę w lokalu przy ul. Modrzewiowej dwóch Ukraińców w wie-
ku 19 i 21 lat pobiło przebywającego z nimi Polaka, łamiąc mu m.in. 
nos. Podobno kompan nie chciał spożywać z obcokrajowcami alkoho-
lu. Mężczyźni zostali zatrzymani i trafili na komendę. O ich dalszym lo-
sie zdecyduje sąd. 

 Funkcjonariusze z patrolówki schwytali 42-letniego mężczyznę, który 
znęcał się psychicznie i fi zycznie nad swoją żoną. Na podstawie zebrane-
go materiału dowodowego sąd zdecydował o zastosowaniu wobec „dam-
skiego boksera” 3-miesięcznego aresztu. Za znęcanie się nad najbliższymi 
grozi do 5 lat więzienia.

 Mimo licznych przestróg dotyczących tego typu oszustw okazuje się, 
że przestępcy wciąż są w stanie wyłudzić duże kwoty od niczego nie po-
dejrzewających starszych osób. Tym razem ofi arą przestępców podają-
cych się za policjantów padło małżeństwo w wieku 87 i 81 lat z Magda-
lenki. Uwierzyli oni, że „policjanci” prowadzą akcję, do której pilnie po-
trzebują gotówki i przekazali im około 100 tys. zł. Zawinięte w ręcznik pie-
niądze zostały położone pod bramą wjazdową. – Niech cała Polska usły-
szy i zapamięta: prawdziwy policjant nigdy nie zażąda, aby wpłacić mu 
swoje pieniądze – mówi Jarosław Sawicki z KPP w Piasecznie.

 Kilka dni temu jadący oplem mężczyzna spowodował w Magdalence 
kolizję, w której uszkodzone zostały dwa inne samochody i uciekł z miej-
sca zdarzenia. O sytuacji natychmiast zostali poinformowani będący aku-
rat w okolicy komendant komisariatu policji w Lesznowoli podinsp. Piotr 
Wars oraz asp. Kamil Woźniak. Obaj namierzyli opla i podjęli akcję pości-
gową. Uciekając przed policją sprawca kolizji wielokrotnie łamał przepisy, 
zmuszając innych kierujących do niebezpiecznych manewrów. W końcu 
funkcjonariusze zajechali mu drogę i wyciągnęli pirata z auta. Znajdują-
cy się pod wpływem alkoholu 38-latek trafi ł na komisariat. Okazało się, że 
od 3 lat ma całkowity zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Nie 
stosował się do niego, bo do kolizji po alkoholu doprowadził już trzy ty-
godnie wcześniej. Zdarzenie w Magdalence było jego kolejnym bezmyśl-
nym wybrykiem. O dalszym losie mężczyzny zdecyduje sąd. 
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Tak czy owak Sergiusz Muszyński
POWIAT W środę rada powiatu zagłosuje nad powołaniem Sergiusza Muszyńskiego (PiS)
do zarządu powiatu, w miejsce odwołanej 8 stycznia Katarzyny Paprockiej. Wygląda 
na to, że PO-PiS-owa koalicja przetrwa, choć nie będzie już tak słodko jak dotychczas
 Liczący 26 lat Sergiusz Muszyń-
ski w trakcie kilku ostatnich miesię-
cy stał się najważniejszym lokalnym 
politykiem partii Jarosława Kaczyń-
skiego w powiecie piaseczyńskim. 
Pod koniec minionego roku został 
wybrany szefem struktur PiS na jego 
terenie (oraz w gminie Konstancin-
Jeziorna) i przy tym cieszy się du-

żym zaufaniem władz okręgowych 
partii z ministrem Mariuszem Ka-
mińskim na czele. Pod koniec mi-
nionego roku w radzie powiatu ko-
mentowano, że to przede wszystkim 
Sergiusz Muszyński doprowadził do 
niedawnego odwołania Katarzyny 
Paprockiej z zarządu powiatu. Sam 
zainteresowany stanowczo temu 
zaprzecza i przekonuje, że odej-
ście Paprockiej było tylko i wyłącz-
nie rezultatem jej konfliktu ze sta-
rostą Wojciechem Ołdakowskim. 
Wcześniej (jesienią 2016) Muszyń-
ski przyczynił się do odwołania wi-
ceszefowej rady powiatu Honoraty 
Kalicińskiej i zajął jej fotel.  
 
Nie dano nam wyboru
 Z naszych rozmów z radny-
mi powiatu wynika, że i tym razem 
szef PiS w powiecie zagrał na no-
sie  przede wszystkim koalicjantom 
z Platformy Obywatelskiej. Klub PO 
długo pomrukiwał, że jeśli to Ser-
giusz Muszyński stanie się kandy-
datem na członka zarządu powiatu, 
współpraca obu klubów się zakoń-
czy. Sam zainteresowany spokojnie 
odpowiadał, że zgodnie z umową 
koalicyjną „nikt z innego klubu niż 
PiS nie będzie nam wybierał nasze-
go przedstawiciela w zarządzie”. 
 Oficjalnie kandydatura 26-lat-
ka została przedstawiona w piątek, 
w trakcie spotkania wierchuszki 
klubów PiS i PO. Udało nam się 
ustalić, że Sergiusz Muszyński za-
strzegł, że jeśli nie otrzyma popar-
cia PO, zacznie w radzie powia-
tu szukać innej większości (a to 
wywróciłoby zarząd powiatu do 
góry nogami). Ostrzegł również, 
iż – jeśli zarząd powiatu nie zosta-
nie uzupełniony do środy – zgod-
nie z prawem premier będzie mógł 
wprowadzić do starostwa komisa-
rza. – Zostaliśmy postawieni pod 
ścianą. W naszej ocenie dano nam 
do wyboru członka zarządu Ser-
giusza Muszyńskiego albo komi-
sarza Sergiusza Muszyńskiego – 
mówi  Ksawery Gut, który jako je-
den z liderów PO w radzie powia-
tu brał udział w rozmowach koali-
cyjnych. 
 
Deklaruję chęć dobrej współpracy
 W niedzielę radni PO w swoim 
gronie ustalili, że przystaną na tę 
kandydaturę, a w poniedziałek oba 
ugrupowania ponownie się spotka-
ły, żeby potwierdzić, iż koalicja trwa, 
a starostą pozostanie Wojciech Oł-
dakowski (PiS). Głosowanie nad 
wprowadzeniem Sergiusza Muszyń-
skiego do zarządu powiatu zostanie 
przeprowadzone w najbliższą środę. 
Jeśli młody polityk uzyska większość 
głosów, zrezygnuje z pracy w Mini-
sterstwie Obrony Narodowej, dokąd 
przeszedł wraz z ministrem Mariu-
szem Błaszczakiem jako jeden z jego 
bliższych współpracowników. – Jako 
przewodniczący struktur powiato-

wych partii nie uchylam się od odpo-
wiedzialności i jeśli taka będzie wola 
rady przyjmę na siebie to zobowią-
zanie. Deklaruję chęć dobrej współ-
pracy ze wszystkimi radnymi bez 

względu na ich barwy klubowe oraz 
z członkami zarządu – mówi w roz-
mowie z nami Sergiusz Muszyński.

Piotr Chmielewski

W ciągu kilku miesięcy Sergiusz Muszyński stał się najważniejszą 
postacią PiS w powiecie. Wygląda, że i tym razem dopnie swego

- Zostaliśmy postawieni pod 
ścianą - mówią nam radni PO

K O N D O L E N C J E
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PUK Piaseczno zatruwa
życie sąsiadom
PIASECZNO W ubiegły piątek wokół siedziby gminnej spółki przy ul. 
Technicznej rozchodził się niemiłosierny smród. –  To nie był pierwszy 
taki przypadek, przez te „aromaty” tracimy klientów – skarżą się wła-
ściciele sąsiadujących ze spółką fi rm

 Z naszych ustaleń wynika, że do bazy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 
zwożone są odpady zielone z gmin Lesznowola i Piaseczno. Stamtąd są one od-
bierane i utylizowane, jednak na przełomie roku bioodpadów nagromadziło się 
wyjątkowo dużo, bo specjalistyczne fi rmy nie nadążały z ich przetwarzaniem. 
–  Te odpady trafi ały na Techniczną od wiosny ubiegłego roku, jednak nigdy nie 
było ich aż tyle – mówi anonimowo jeden z pracowników pobliskiej fi rmy. –  Za-
wsze jednak ich wywożenie powodowało uciążliwości zapachowe. 
 Tak było również w poprzedni piątek, kiedy to całą okolicę spowił gryzący 
w oczy i gardło smród gnijących liści, trawy i rozdrobnionych gałęzi. –  Dooko-
ła jest taki fetor, że trudno wytrzymać – skarżyły się osoby pracujące i miesz-
kające w sąsiedztwie PUK-u. – Tak nie da się dłużej żyć.
 Okoliczni przedsiębiorcy poszli o krok dalej i napisali w tej sprawie kilka 
pism do burmistrza Zdzisława Lisa. –  Teraz kiszącą się trawę rzeczywiście usu-
nięto. Pytanie jednak na jak długo – zastanawia się jeden z nich. –  Te zapachy 
odstraszają naszych klientów. Zagroziliśmy, że jeśli tak będzie nadal, to wystą-
pimy do gminy o zadośćuczynienie. 
 Mimo kilku prób, z Renatą Skalską, prezesem gminnej spółki, nie udało nam 
się skontaktować. –  Nic nie wiem o skargach mieszkańców – mówi natomiast 
Barbara Wysocka z gminnego referatu gospodarki odpadami. –  Słyszałam nato-
miast, że docelowo bioodpady mają być gromadzone w rejonie miejskiej oczysz-
czalni, na działce przy ul. Mazurskiej, gdzie nikomu nie będą przeszkadzały.

Tomasz Wojciuk

W piątek gnijące bioodpady zgromadzone przy ul. Technicznej 
zostały uprzątnięte. Na razie nie wiadomo, czy problem powróci

„Wyprali” 67 mln zł i wyłudzali VAT
LESZNOWOLA Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w poprzednią środę trzech 
Azjatów, którzy robiąc interesy w Wólce Kosowskiej prali brudne pieniądze i na dużą 
skalę obracali fałszywymi fakturami 
 Są to kolejne osoby podejrzane w 
śledztwie dotyczącym m.in. wysta-
wiania i używania faktur VAT w ra-
mach zorganizowanej grupy prze-
stępczej. Śledczy zarzucili im uszczu-
plenie należności skarbu państwa z 
tytułu podatku od towarów i usług, a 
także legalizowanie pieniędzy pocho-
dzących z przestępstw. Zatrzymani 
przez agentów CBA są biznesmenami 
pochodzenia wietnamskiego i dzia-
łali dotychczas w branży tekstylnej 
w centrum handlowym w Wólce Ko-
sowskiej. – Funkcjonariusze przeszu-
kali mieszkania zatrzymanych, zabez-
pieczyli m.in. kilkaset tysięcy złotych 
i walutę obcą oraz złoty zegarek zna-
nej marki. Czynności były wykonywa-
ne przy udziale funkcjonariuszy łódz-
kiego urzędu celno-skarbowego – in-
formuje Piotr Kaczorek z CBA.
 Z ustaleń Prokuratury Okręgo-
wej w Łodzi wynika, że tylko od mar-
ca 2017 roku ich spółki wystawiły fak-
tury VAT poświadczające niepraw-
dę na blisko 13 mln zł. Zatrzymani 
przez CBA członkowie zorganizowa-
nej grupy przestępczej usłyszeli także 
zarzuty prania pieniędzy na kwotę co 
najmniej 67 mln zł. Kwoty te mogą się 
zwiększyć, czynności trwają. 
 Przedwczorajsze zatrzymania to 
rezultat śledztwa toczącego się od 
dłuższego czasu. W czerwcu ubie-
głego roku CBA w jednej z łódz-
kich restauracji przyłapało biznes-
mena na sprzedaży fikcyjnych fak-
tur VAT. Do dziś w tym postępowa-

niu zarzuty dotyczące m.in. udzia-
łu w latach 2014-2017 w zorganizo-
wanej grupie przestępczej usłyszało 
29 podejrzanych: pośredników, po-
mocników i przedstawicieli spółek. 
Grupy te miały na celu popełnianie 
przestępstw polegających na fikcyj-
nym obrocie m.in. towarami tekstyl-
nymi i wystawianiu nierzetelnych 
faktur VAT. Jeden z zatrzymanych 
przez CBA przedstawicieli warszaw-

skiej spółki należącej do cudzoziem-
ców miał „wyprać” blisko 25 mln zł 
„brudnej” gotówki. Piotr Kaczorek 
przypomina, że po zmianach w pra-
wie za oszustwa na taką skalę grozi 
kara pozbawienia wolności do 25 lat. 
 CBA i łódzka prokuratura nie 
wykluczają kolejnych zatrzymań w 
tej sprawie. 

PC

Po zmianach w przepisach za wyłudzenia VAT na dużą skalę 
grozi nawet 25 lat wiezienia

KONSTANCIN-JEZIORNA

Fenomen Michaela Keatona
 Konstanciński Klub Filmowy zaprasza na spotkanie poświęcone amery-
kańskiemu aktorowi Michaelowi Keatonowi. W najbliższy wtorek o godz. 
19 przy ul. Mostowej 15 zostanie wyświetlony jeden z fi lmów z jego udzia-
łem. Tematem spotkania będzie historia znanej na całym świecie restaura-
cji, która oferowała dania podawane klientom w niecałą minutę. Informa-
cje o tytule fi lmu pod numerem telefonu 22 484 20 25. Wstęp wolny.

PC
R E K L A M A
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Spór o usługę za 75 tys. zł. 
Czy policja wyjaśni sprawę?
PIASECZNO Wojciech Bolek, przedsiębiorca z gminy Piaseczno twierdzi, że fi rma windy-
kacyjna stara się wyłudzić od niego pieniądze za usługę, której nie zlecał i nie otrzy-
mał. Zbigniew Panek, który wystawił faktury uważa z kolei, że Bolek nie chce wywią-
zać się ze swoich zobowiązań. Sprawę bada policja

 Wojciech Bolek kładzie na sto-
le pismo od firmy windykacyjnej, 
w którym ta wzywa go do zapła-

ty czterech zaległych faktur z jesieni 
ubiegłego roku na łączną kwotę po-
nad 75 tys. zł. – Cały problem polega 
na tym, że ja tej usługi nie zlecałem i 
nie za bardzo w ogóle wiem, o jaką 
robotę chodzi – mówi mężczyzna. 
– Nigdy w firmie, która wykonała rze-
komą pracę i wystawiła faktury nie 
byłem. Nie znam też jej właściciela. 

Dwóch ludzi, dwie wersje
 Sprawa jest o tyle dziwna, że obie 
zaangażowane w nią strony mówią 
co innego. Wojciech Bolek twierdzi, 
że firma windykacyjna współpracują-
ca z właścicielem warsztatu samocho-
dowego chce najzwyczajniej w świe-
cie wyłudzić od niego pieniądze. – Ni-
gdy w życiu nie miałem takiej sytuacji 
– dodaje piaseczyński przedsiębior-
ca. – Oczywiście nie zamierzam płacić. 
Zresztą już zgłosiłem sprawę na policję.
 Cztery faktury za rzekome wyko-
nanie usługi zostały wystawione przez 
firmę Auto Gaz Zbigniew Panek z po-
wiatu kozienickiego. Udało nam się 
skontaktować z jej właścicielem, który 
chętnie przedstawił swoją wersję zda-
rzeń. – Jeśli ktoś nie uiszcza swoich zo-
bowiązań to trudno, aby firma windy-
kacyjna nie pukała do jego drzwi – dzi-
wi się Zbigniew Panek. – Na szczęście 
to nie ja ściągam te należności. Mam 
podpisaną umowę faktoringową z Ide-
aMoney. To oni w zamian za prowi-
zję przejmują moje faktury i je opła-
cają. Później starają się odzyskać peł-
ną kwotę od wierzyciela. Ja wykona-
łem swoją usługę, a że ten pan ma inne 
zdanie na ten temat, to jego sprawa. 
Próbowałem z nim rozmawiać, kon-
taktować się, ale to jest trudne...

 Zbigniew Panek twierdzi, że wy-
konane przez niego zlecenie obej-
mowało usługi „ogólnosamochodo-
we”. Mówi, że firma z Piaseczna (auta 
miały podobno rejestrację WPI) przy-
prowadziła do niego co najmniej kil-
kanaście samochodów. Ich numery 
nie zostały jednak nigdzie zarejestro-
wane, a system monitoringu warsztatu 
obejmuje jedynie dwa tygodnie wstecz. 
– Wykonałem pracę, zapłaciłem pro-
wizję od faktur, a teraz mnie się cią-
ga – irytuje się Panek. – To bank powi-
nien najpierw sprawdzić wiarygodność 
tej firmy. Ja się przed nikim nie chowam, 
noszę przy sobie telefon, dlatego pewne 
sprawy trochę mnie dziwią... Z Bolkiem 
rozmawiałem może trzy razy. Ostatni 
raz kilka tygodni temu. Był poruszony. 
Wcześniej dzwonił we wrześniu i pytał, 
dlaczego samochody nie są jeszcze go-

towe. Dwa razy byłem też w Piasecznie. 
Ale go nie zastałem. Teraz dzwoni do 
mnie, bo przyszedł do niego windykator.

Ma raptem jeden 
firmowy samochód
 Wojciech Bolek bezradnie rozkłada 
ręce i kręci głową. – Nie wiem jakie sa-
mochody z rejestracją WPI ten pan ma 
na myśli – zastanawia się. – Ja mam do-
słownie jeden firmowy samochód. To nie 
jest żadna flota. Trudno więc sobie wy-
obrazić, aby jego naprawa mogła po-
chłonąć aż 75 tys. zł. Za taką kwotę moż-
na kupić nowe auto – dodaje. Zadzwo-
niliśmy na Komendę Powiatową Policji 
w Piasecznie z pytaniem, czy w sprawie 
udało się już coś ustalić. – Nie komen-
tujemy tej sprawy – uciął rozmowę kom. 
Jarosław Sawicki, rzecznik jednostki.  

Tomasz Wojciuk

Jedno z kluczowych pytań w tej sprawie brzmi: czy usługa 
w warsztacie rzeczywiście została wykonana?

Każdy z mężczyzn przedsta-
wia inną wersję wydarzeń. 
Nie sposób ocenić, która 

z nich jest prawdziwa

Głośny dworzec PKP
PIASECZNO Osoby mieszkające w pobliżu piaseczyńskiej stacji kolejo-
wej narzekają na zbyt głośne komunikaty, informujące o przyjazdach 
oraz opóźnieniach pociągów

 – W procesie modernizacji dworca ostatnim „innowacyjnym” pomysłem 
było zainstalowanie na peronach głośników i gongu, zwiastującego komunika-
ty dotyczące ruchu pociągów – utyskuje mieszkający obok dworca Tomasz Go-
win. – Problem w tym, że ten gong jest niezwykle głośny i doskonale słychać 
go w pobliskich mieszkaniach, nawet przy zamkniętych oknach. Najgorzej jest 
nocą, bo charakterystyczny, donośny dźwięk wielu osobom zakłóca sen. Pró-
bowaliśmy zainteresować tym problemem PKP. Niestety, jak dotąd bez efektu.
 Karol Jakubowski z biura prasowego PKP PLK potwierdza, że do kolejarzy 
dotarły głosy niezadowolonych mieszkańców. – Sprawdziliśmy głośność sy-
gnałów dźwiękowych w rejonie dworca – mówi rzecznik. – Gong został nieco 
przyciszony. Mam nadzieję, że mieszkańcy nie będą już zgłaszać uwag. Zależy 
nam, aby komunikaty o opóźnieniach pociągów były dobrze słyszane przez 
pasażerów, ale też staramy się robić wszystko, aby nie były uciążliwe dla osób 
mieszkających w sąsiedztwie.

Tomasz Wojciuk

PKP twierdzi, że po wyregulowaniu gongu hałas 
nie przeszkadza już okolicznym mieszkańcom

R E K L A M A

KONSTANCIN-JEZIORNA

Pogotowie misiowe w Hugonówce
 W sobotę 10 lutego o godz. 15 przy ul. Mostowej 15 odbędą się warsz-
taty rodzinne – Pogotowie misiowe. Każdy w domu ma jakiegoś ukocha-
nego misia lub inną ulubioną pluszową zabawkę, która potrzebuje pomo-
cy. Trzeba je zszyć, naprawić uszko albo zrobić brakujące oczko. Wszyst-
kie przyniesione przez dzieci przytulanki zostaną naprawione. Warsztaty 
są propozycją dla najmłodszych oraz rodziców i dziadków. Należy przy-
nieść własne pluszowe zabawki. Udział: 5 zł od osoby.

PC GÓRA KALWARIA

Gdzie jest wskazówka zegara słonecznego
 Niedawno informowaliśmy o tym, że u zbiegu ulic bpa Wierzbowskie-
go i ks. Sajny został zamontowany pierwszy w mieście zegar słoneczny. Tak 
go zaprojektowano, aby jednocześnie pełnił rolę ławki i miejsca spotkań. 
W ostatnich dniach okazało się jednak, że główny element czasomierza – 
wskazówka – zniknęła. Czy padła łupem złomiarzy? – Nie, niebawem wró-
ci – uspokaja Robert Korczak z kalwaryjskiego magistratu. – Po sprawdzeniu 
jak działa, okazało się, że wskazówkę trzeba poprawić – dodaje.

PC
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Wraca ból głowy o targowisko
KONSTANCIN-JEZIORNA Niebawem ożyje temat targu i związanych z nim miejsc parkingo-
wych. Wzdłuż al. Wojska Polskiego, gdzie obecnie – w większości nielegalnie – parkują 
setki osób robiących zakupy, będzie budowana trasa rowerowa
 Władze gminy nie są zadowolone 
z obecnego targowiska, które prowa-
dzi prywatna spółka Łąki Konstan-
cińskie. Stan placu pozostawia wiele 
do życzenia. Narzekają zarówno ku-
pujący jak i sprzedający, często bro-
dzący w błocie, gdyż teren nie jest 
odpowiednio utwardzony. Brak tu 
również wiat, odwodnienia i zaple-
cza sanitarnego, które są nieodzow-
ne na cywilizowanych targowiskach. 
Najgorszą sprawą jest jednak deficyt 
miejsc parkingowych (mimo że gmi-
na dwa lata temu znacząco zwiększy-
ła liczbę miejsc postojowych za pocz-
tą i bankiem spółdzielczym). Kierow-
cy w sobotę rano blokują ruchliwą al. 
Wojska Polskiego i parkują na jej po-
boczu, pomimo linii ciągłej na jezd-
ni. Ten stan jeszcze może się pogor-
szyć, ponieważ obecnie trwa przetarg 
na budowę drogi rowerowej wzdłuż 
ulicy. – To ból głowy dla właściciela 
targowiska – ucina temat burmistrz 
Kazimierz Jańczuk. 
 Jacek Rowiński, prezes Łąk Kon-
stancińskich, przekonuje, że ograni-
czenia dla powiększenia  parkin-
gu przy targu wynikają z aktualne-
go planu zagospodarowania prze-
strzennego tego fragmentu mia-
sta. – My dysponujemy w tym miej-
scu 22 hektarami, ale w planie więk-
szość tego areału rada miejska prze-
znaczyła pod „zieleń nieurządzo-
ną”. Jeżeli gmina zmieni plan i doło-
ży 1,5 hektara pod parking obok tar-
gowiska, my go wybudujemy wraz z 

dogodnymi  dojazdami do al. Woj-
ska Polskiego i rozwiążemy problem 
– tłumaczy szef spółki. 

Jeśli nie na Grapie, to gdzie?
 Władze gminy stawiają jednak na 
własne targowisko. Dyskutują o jego 
budowie od prawie 20 lat i dotąd bez 
skutku. Zależy im nie tylko na ucywili-
zowaniu handlu, ale również uniknię-
ciu sytuacji, w której prywatny właści-
ciel placu nagle zdecyduje o zamknię-
ciu bazarku. – Nie oszukujmy się, lu-
dzie nie rozumieją, że plac targowy nie 
jest gminny. To bije w nas wizerunko-
wo – mówi Andrzej Cieślawski, prze-
wodniczący rady miejskiej.
 Od roku 2014 burmistrz oraz 
radni pracowali nad usytuowaniem 
targowiska na terenie Łąk Obor-
skich, obok istniejącego placu han-
dlowego. Jednak rok temu skrzydła 
włodarzom podcięła Regionalna 
Dyrekcja Ochrony Środowiska. Od-
mówiła bowiem uzgodnienia planu 
zagospodarowania terenu pod nowy 
targ. Uznała bowiem, że wielka łąka 
za Grapą to nie miejsce na handel, 

gdyż jest częścią parku krajobrazo-
wego i obszaru chronionego krajo-
brazu, a także sąsiaduje z rezerwa-
tem. Impas trwa do dziś. Burmistrz 
widzi plac handlowy na innych, li-
czących 3,7 hektara działkach za 
osiedlem na Grapie, ale ich właści-
ciele nie chcą o tym słyszeć i szukają 
sprawiedliwości w sądzie. Ten spór 
jeszcze potrwa. W rozmowach z rad-
nymi burmistrz wskazywał pod roz-
wagę również lokalizację bliżej Mir-
kowa i Habdzina. Ci jednak krę-
cą nosami. – Nie wyobrażam sobie, 
aby targowisko zostało przeniesione 
w inny rejon miasta, albo poza nie. 
Ludzie się przyzwyczaili – zaznacza 
Andrzej Cieślawski.
 – Jestem przeciwna istnieniu tar-
gowiska w miejscu reprezentacyjnym 
jakim jest centrum miasta. Dni targo-
we powodują dodatkowo paraliż ko-
munikacyjny – stwierdza z kolei Iwo-
na Wiercińska, przewodnicząca ko-
misji uzdrowiskowej, zdrowia i opieki 
społecznej rady miejskiej. – Uważam, 
że plac handlowy powinien powstać 
na obrzeżach Konstancina, gdzie nie 
będzie szkodziło nikomu, ani walo-
rom uzdrowiskowym miasta. Gmina 
powinna zapewnić mieszkańcom do-
bry dojazd do tego miejsca.

Skoro nie jeden plac, to może kilka?
 – Nie mamy obecnie dobrego, wy-
starczająco dużego terenu pod targo-
wisko – nie kryje radny Cezary Że-
gliński. – Nie możemy jednak odkła-

dać tematu, trzeba szukać rozwiązań 
– uważa. Zdaniem radnego Włodzi-
mierza Wojdaka, skoro nie ma jed-
nego wystarczająco dużego placu 
na targ, gmina powinna zapropono-
wać 2-3 różne miejsca w mieście na 
bazarki i je zagospodarować. – Łąki 
Oborskie nie powinny być niszczone 
– mówi z naciskiem.

W ocenie Kazimierza Jańczuka nie 
ma mowy, aby temat nowego targo-
wiska został rozstrzygnięty w najbliż-
szych miesiącach przy tak rozbież-
nych zdaniach rajców. A to oznacza, 
że problemem będą musiały zająć się 
kolejne władze Konstancina-Jeziorny.

Piotr Chmielewski

Al. Wojska Polskiego w dni targowe jest zastawiona autami. 
Wkrótce parkowanie utrudni trasa rowerowa

– Nie wyobrażam sobie, aby 
targowisko zostało prze-

niesione w inny rejon mia-
sta, albo poza nie. Ludzie się 

przyzwyczaili – stwierdza 
Andrzej Cieślawski, przewod-

niczący rady miejskiej

Próbowali wyłudzić 
z banku 35 tys. zł
GÓRA KALWARIA Do zdarzenia doszło w piątek wczesnym popołudniem. 
Oszustów rozszyfrował jednak pracownik placówki i wezwał policję

 O kredyt starało się dwóch mężczyzn w wieku 42 i 45 lat. – To nie byli 
mieszkańcy naszego powiatu – zaznacza kom. Jarosław Sawicki z komendy 
policji w Piasecznie. Mężczyźni starali się wyłudzić pieniądze, posługując się 
fałszywymi dokumentami. Na szczęście pracownik banku w porę zorientował 
się i wezwał funkcjonariuszy. Podejrzani zostali zatrzymani w momencie po-
dejmowania pieniędzy. Grozi im teraz do 5 lat pozbawienia wolności.

TW
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Hydrozagadka 
z Zalesia Dolnego
PIASECZNO Mieszkańcy Zalesia skarżą się, że gmina nie czyści rowu biegną-
cego wzdłuż ul. Królowej Jadwigi. – Na domiar złego w tym kanale non stop 
stoi woda, spuszczana przez sąsiada z pobliskiej posesji – mówi pani Ma-
rianna, która od dawna stara się zainteresować problemem urzędników

 Panie Maria i Marianna prowadzą nas do rowu odwadniającego przy skrzy-
żowaniu ulic Kopernika i Królowej Jadwigi. – O, znowu wodę leje! – mówi jed-
na z kobiet o mieszkającym przez drogę sąsiedzie, wskazując palcem plasti-
kowy wypust. – Tak jest cztery razy na dobę. Drugi sąsiad regularnie zatyka 
przepust, aby woda nie płynęła wzdłuż ul. Kopernika, tylko skręcała do rowu 
przy Królowej Jadwigi, gdzie mieszkam.
 – Tak nie da się dłużej żyć – załamuje ręce pani Maria. – Do rowu spadają 
liście, które pod wpływem sączącej się ciągle wody zamieniają się w błotnistą 
breję. Wszystko śmierdzi i nie ma tego jak wybrać. Ja mam już swoje lata i naj-
zwyczajniej w świecie nie daję rady...
 Mieszkanki poinformowały o sytuacji gminę. Dowiedziały się, że sąsiad 
ma pozwolenie na spuszczanie wody do rowu. – Tylko skąd ten człowiek bie-
rze tyle wody? – zastanawia się pani Marianna. – Przecież to nie jest desz-
czówka, bo ostatnio nic nie padało. Może ma na działce wywierzysko. Znajo-
my profesor powiedział mi, że to takie wydajne źródło, z którego wypływają 
na powierzchnię wody podziemne. 
 – Boimy się, że jak nadejdzie wiosna i wody zrobi się naprawdę dużo, to zale-
je nasze posesje – dodaje pani Marianna. – Tym bardziej, że naprzeciwko moje-
go domu rów jest niedrożny. Zrobiono za wysoko przepust i woda nie spływa.
 Włodzimierz Rasiński, naczelnik gminnego wydziału infrastruktury i trans-
portu publicznego zna problem mieszkanek Zalesia. – Jedna z tych pań rze-
czywiście ma działkę w najniższym punkcie terenu – mówi. – Wiosną postara-
my się poprawić rów, aby już więcej nie stała w nim woda. Wkrótce odbędzie 
się też przetarg na fi rmę, która na bieżąco będzie konserwowała rowy na te-
renie całego Zalesia.

Tomasz Wojciuk

Ludzie mieszkający przy ul. Królowej Jadwigi narzekają,
że do ich rowu wciąż leje się woda

Policzyli ptaki w parku Książąt Mazowieckich
PIASECZNO W sobotę w parku miejskim odbyła się doroczna akcja Zimowe Ptakoliczenie, 
której organizatorem jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. W ciągu trwa-
jącego ponad godzinę spaceru udało się namierzyć i sklasyfi kować ponad 140 osobni-
ków, należących do 10 gatunków
 Akcja wzorowana jest na bry-
tyjskiej inicjatywie Big Garden Bir-
dwatch i organizowana była już 14 
raz (wcześniej funkcjonowała pod 

nazwą  Zimowe Liczenie Ptaków w 
Parkach i Ogrodach). Zawsze ptaki 
liczone są w ostatni weekend stycz-
nia w miejscach ich występowania 
położonych w sąsiedztwie siedzib 
ludzkich, a więc w ogrodach, przy-
blokowych skwerach, parkach, są-
siedztwie karmników itp. W tym roku 
ptakoliczenie odbywało się w około 
300 miejscach na terenie całej Polski.

Jakie ptaki mieszkają obok nas?
 Akcja ma na celu policzenie 
osobników najczęściej występują-
cych gatunków oraz zorientowa-
nie się, które z nich w danym roku 
dominują. Spacer po parku, czy in-
nym miejscu, w którym przebywają 
ptaki zawsze odbywa się pod opie-
ką przewodnika-ornitologa. Wy-
znaczona trasa nie powinna prowa-
dzić dwa razy przez to samo miejsce, 
aby ograniczyć ryzyko policzenia da-
nych osobników dwukrotnie. Uczest-
nicy wycieczki obserwują te gatun-
ki, które zimą można spotkać najbli-
żej człowieka. Wyniki ptakoliczenia 
są potem analizowane, co pozwala 
zdobyć wiedzę o liczebności popula-
cji oraz zachodzących w ptasim świe-
cie zjawiskach i zmianach.

Najwięcej kaczki krzyżówki
 W sobotniej akcji w piaseczyń-
skim parku przy ul. Chyliczkow-

skiej wzięło udział sześć osób, w tym 
dwoje dzieci. Przewodnikiem grupy 
była Monika Klimowicz, pasjonatka 
ornitologii, badająca zwyczaje pta-
ków od kilkunastu lat. - Mimo zim-
na, deszczu i panującej w parku śli-
zgawicy udało nam się spotkać oko-
ło 140 ptaków – mówi wolontariusz-
ka. - Najwięcej było kaczek krzyżó-
wek, kawek i gołębi. Zauważyliśmy 
także gawrony, wrony siwe, trzy bo-
gatki, modraszkę, grubodzioba, sój-

kę, która miauczała jak kot i dwie 
mewy śmieszki.
 Monika Klimowicz przekonuje, 
że obecnie – w skali całego kraju – 
jednym z najczęściej występujących 
gatunków ptaków jest właśnie kacz-
ka krzyżówka. - W tym roku obser-
wujemy też dużo wróbli, w ubiegłym 
z kolei doliczono się dużej liczby ka-
wek – mówi. 

Tomasz Wojciuk

W parku miejskim najliczniej występują kaczki krzyżówki

Wróbel, który kiedyś był jed-
nym z najczęściej występują-
cych gatunków ptaków i na-
gle zniknął, teraz zaczyna się 

odradzać

POWIAT

Nie było chętnych do budowy ścieżek
 Ani jedna fi rma nie złożyła oferty w pierwszym przetargu na budowę i 
oznakowanie 87 km dróg rowerowych w gminach Piaseczno, Konstancin-Je-
ziorna i Góra Kalwaria. Ogłoszono kolejne postępowanie, w którym otwarcie 
ofert zaplanowano na 9 lutego. Włodarze są zdeterminowani, ponieważ na 
realizację 16 nowych szlaków rowerowych gminy otrzymały wspólnie 10,5 
mln zł unijnego dofi nansowania. Aby z niego skorzystały, trasy muszą być 
gotowe do końca października. – W drugim przetargu zmniejszyliśmy wy-
magania dla fi rm jeśli chodzi o doświadczenie związane z budową dróg dla 
rowerów – mówi Zdzisław Lis, burmistrz Piaseczna, które jest liderem trzech 
gmin. Na blisko 87 km dróg dla cyklistów, niemal 19 km ma powstać zupeł-
nie od nowa, pozostałe będą wydzielone i oznakowane na już istniejących 
jezdniach. Ponadto przy trasach zostaną zamontowane 282 stojaki na rowe-
ry oraz 19 stacji do samodzielnej naprawy jednośladów.
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 Sporo atrakcji dla swoich gości 
zaplanował hotel Holiday Inn w Jó-
zefowie. W niedzielę 11 lutego hote-
lowa restauracja zaprasza rodziny z 
dziećmi na walentynkowy brunch z 
licznymi animacjami dla dzieci. Bę-
dzie można wybierać spośród 30 
propozycji potraw, w tym zup, dań 
gorących i zimnych przekąsek. Bę-
dzie też bufet sałatkowy, deserowy, 
specjalne menu dla najmłodszych 
oraz stacja live cooking, gdzie bę-
dzie można spróbować potraw przy-
gotowywanych na bieżąco przez ku-
charza. - Wśród dań znajdą się też 
afrodyzjaki i owoce morza – zapo-
wiada Grzegorz Nowakowski, szef 
kuchni. Podczas brunchu (85 zł od 
osoby) ballady miłosne zagra i za-
śpiewa Krzysztof Podstawka.
 - 14 lutego zapraszamy nato-
miast na romantyczną kolację dla 
dwojga z muzyką w tle – mówi Syl-
wia Kociszewska, menadżer hotelu. 
- Mamy jeszcze wolne miejsca.

Fontanna z ponczem 
w Pałacu Kobylin
 Znajdujący się pod Grójcem Pa-
łac Kobylin zaprasza na swoją im-
prezę ostatkową w piątek 9 lutego. 
Za 165 zł od osoby na gości będzie 
czekał bogato zastawiony stół (trzy 
dania gorące, przystawki, słodki bu-
fet, stół wiejski, alkohol) oraz atrak-
cja specjalna – fontanna z własnej 
receptury ponczem. Impreza za-
cznie się o godz. 20.30. Dzień póź-
niej, w sobotę 10 lutego będzie moż-
na zabawić się natomiast w Klubie 
Muzycznym 35+, który znajduje się 
w Pęcławiu obok Góry Kalwarii. 
- Wstęp na dyskotekę kosztuje 20 zł, 
jednak lepiej wcześniej zrobić rezer-
wację – mówi Mateusz Lech, mena-
dżer klubu. - Będziemy grać muzykę 
z lat 80. i 90., ale w repertuarze znaj-
dą się także współczesne przeboje. 
Alkohol będzie dostępny przy barze.
 Na bal zaprasza też hotel Pod-
zamcze z Góry Kalwarii. - U nas 
będzie królowała tego dnia muzyka 
taneczna, grana przez DJ-a Rober-
ta – mówi Marta Cieplak z hotelu. 
- Nasz szef kuchni przygotuje pysz-
ny poczęstunek z daniami gorącymi, 
przystawkami i słodkościami. Zaba-
wa zacznie się o godz. 20 i potrwa 
do białego rana. Cena za osobę to 
149 zł, mamy jeszcze wolne miejsca.

A może bal maskowy?
 Koniec karnawału sprzyja tak-
że organizowaniu bali maskowych. 
Skąd jednak wziąć nieszablonowy, 
oryginalny strój, którym mogliby-
śmy zaskoczyć znajomych? Otóż naj-
lepszym pomysłem jest skorzystanie 
z usług wypożyczalni. Jedna z nich 
– Hokus Pokus – znajduje się w Ra-

szynie. Dorośli i dzieci mogą wybie-
rać z aż 1000 dostępnych na miej-
scu kostiumów. - Ceny strojów dzie-
cięcych, które wypożyczamy na 3 dni 
zaczynają się od 35 zł, zaś kostiumów 
dla dorosłych – od 50 zł – wylicza Ja-
cek Maur, właściciel wypożyczalni.

TW
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WOW! Weekend 
w Holiday Inn w Józefowie

„Nasz cel jest prosty: pragniemy organizować najsmaczniejszy brunch i najciekawsze rodzinne popołudnia 
w okolicy. I chcemy na naszych Gościach zrobić wspaniałe wrażenie, aby odwiedzając nas pomyśleli: WOW!” 
– mówi Sylwia Kociszewska, Kierownik Marketingu w hotelu Holiday Inn w Józefowie.

Jaki jest pomysł Holiday Inn Józefów na udaną 
rodzinną niedzielę?
 To brunch w przystępnej cenie* z atrak-
cjami specjalnymi, które pozwolą całej ro-
dzinie odpocząć i dobrze się bawić. Prze-
pysznie, bez limitu, w eleganckiej atmos-
ferze. Dla dzieci przygotowana jest Sala Za-
baw (m.in.: basen z kulkami, dmuchany tor 
przeszkód, klocki) oraz program animacyjny 
w godzinach 13:00 – 17:00, m.in.: warsztaty 
plastyczne z tematami przewodnimi (04.02 
– lokomotywa, 11.02 – miłość, 25.02 – cyrk), gry sportowe, skręcanie baloników i malowanie 
buziek. W cenie brunchu na Gości czekają atrakcje specjalne, m.in. wielka makieta kolejkowa 
aż 100m2! (04.02), teatrzyk dla dzieci z animacjami tematycznymi (18.02, 11.03, 29.04)** czy 
spotkanie z zabawnymi klaunami (25.02). Podczas brunchu walentynkowego (11.02) ballady 
miłosne zagra i zaśpiewa pan Krzysztof Podstawka, wykorzystując aż trzy instrumenty: piani-
no cyfrowe, gitarę akustyczną i fortepian.  

Brunch w pakiecie z biletem na koncert lub kabaret
 Nowością jest możliwość zakupu brunchu w specjalnej cenie zaledwie 35 PLN/brut-
to przy zakupie biletu na koncert lub kabaret polskich artystów. W ramach projektu Kul-
turalny Józefów w Holiday Inn  w hotelu będą gościć między innymi Michał Szpak, Ma-
ciej Maleńczuk, Piotr Bukartyk, Jerzy Kryszak czy Kabarety Ani Mru Mru i Smile. Bilety na 
wydarzenia są dostępne w Recepcji hotelu i w serwisie www.biletyna.pl.

Ponad 30 smakołyków w ramach jednego bufetu
 Niedzielny brunch w Holiday Inn Józefów to rozbudowany bufet składający się z 
ponad 30 pozycji kulinarnych: zup, dań gorących, zimnych przekąsek, bufetu sałatko-
wego, deserowego i dziecięcego oraz stacji live cooking. W menu dominuje kuchnia 
polska, uzupełniana o najsmaczniejsze dania kuchni międzynarodowej i unikalne w 
naszej okolicy stacje z kucharzem. 
 „W niedzielę 4 lutego poczęstujemy naszych Gości pieczonym prosięciem oraz do-
mowymi pączkami z budyniem z wanilią, czekośliwką i różą, zaś podczas Zakochane-
go Weekendu (11.02) będziemy serwować afrodyzjaki i owoce morza” – mówi Grze-
gorz Nowakowski, Szef Kuchni w Holiday Inn Józefów.

Hotel Holiday Inn w Józefowie, ul. Telimeny 1,  tel. 22 77 83 342,  restauracja@holiday.aquila.pl

www.holiday.aquila.pl 
* W lutym 85 PLN brutto/osoba, dzieci: 0-3 lata: gratis, 4-13 lat: 50% ceny. W hotelu jest Tesla Destination Charging Station. Parking do 3 godzin gratis.* W lutym 85 PLN brutto/osoba, dzieci: 0-3 lata: gratis, 4-13 lat: 50% ceny. W hotelu jest Tesla Destination Charging Station. Parking do 3 godzin gratis.

** program animacyjny z teatrzykiem w godzinach 14:00 – 17:00.** program animacyjny z teatrzykiem w godzinach 14:00 – 17:00.

 W Walentynki (14 lutego) restauracja LunaSol zaprasza wszystkie Zakochane Pary
 na romantyczną kolację z menu degustacyjnym inspirowanym afrodyzjakami 

oraz koncertem skrzypaczki.

Zabawowe zapusty
Już we wtorek 13 lutego wypadają ostatki. Ostatnie przed Wielkim Postem huczne 
bale planowane są zatem na poprzedzający tę datę weekend. Okazuje się, że na na-
szym terenie jest sporo miejsc, w których można się rozerwać i miło spędzić czas

R E K L A M A

Na pierwsze dwie osoby, które dodzwonią się do redakcji Kuriera Południowego
pod  numer 22 737 23 48 w dn. 5 lutego w godzinach 12.00-12.05 i podadzą hasło:

Holiday Inn Warszawa Józefów

Czekają dwa vouchery (dla 2 osób dorosłych i 2 dzieci każdy) na wybrany brunch niedzielny 
z atrakcjami wg agendy na stronie www.holiday.aquila.pl

KONKURS

Przed wielkim wyjściem
Każda z nas chciałaby wzbudzać zachwyt każdego dnia, a w szczególności podczas wy-
jątkowych okazji. Karnawał i dzień zakochanych to dobry powód, aby pomyśleć o sobie.
 Przed  wielkim wyjściem proponujemy ekspresowy zabieg  kawiorowy. Jest to kilku eta-
powy zabieg, podczas którego substancje aktywne  rozpuszczają połączenia pomiędzy mar-
twymi komórkami naskórka, powodując rozjaśnienie, odświeżenie i wygładzenie skóry. Kolejny 
etap to rubinowa maska liftingująca. Maska modeluje owal twarzy, daje uczucie napięcia, liftu 
skóry. Cera staje się  promienna, wygląda na wypoczętą i młodszą.
 Dla tych pań, które mają problem z włosami zniszczonymi,  łamliwymi, pozbawionymi blasku 
proponujemy kilka zabiegów naprawczych, które można zastosować tuż przed wielkim wyjściem. 
Pierwszy to  Magic Efect Botox fi rmy Tahe dla włosów przesuszonych, które utraciły blask, są 
zmęczone codziennym modelowaniem, prostowaniem, utrwalaniem .  Podstawowym celem  za-
biegu jest wyrównanie gospodarki wodnej wewnątrz włosa. Składnikami aktywnymi są naturalny 
kolagen, kwas hialuronowy, keratyna oraz olej arganowy.
 Kolejny zabieg  to Thallaso Therapy fi rmy Estel, który  delikatnie oczyszcza włosy i skórę 
głowy. Nasyca aktywnymi mikroelementami i poprawia miękkość i elastyczność włosów. Nor-
malizuje procesy metaboliczne skóry głowy, chroni mieszki włosowe. Zapewnia intensywne 
odżywienie i nawilżenie włosów. Stymuluje produkcję kolagenu i keratyny. Chroni przed wol-
nymi rodnikami, przez co ma działanie detoksykujące. 
 Zabieg przy użyciu zestawu THERMOKERATIN  fi rmy Estel odbudowuje naturalną ke-
ratynę włosa, jednocześnie wzmacniając jego strukturę. Włosy stają się sprężyste, nie plączą 
się. Specjalna formuła maski i rozgrzewającego aktywatora bogatego w aminokwasy przy-
spiesza wnikanie keratyny do wnętrza włosów. 

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

P R O M O C J A

W lutym
Zabiegi pielęgnacyjne do włosów z rabatem 10%

Zabieg kawiorowy tylko 99 zł
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Mają dość PKS, 
marzą o autobusach ZTM
TARCZYN – Czy musimy być skazani na autobusy grójeckiego PKS-u? – pyta mieszkanka Tar-
czyna. – Kierowcy bywają niemili i w drodze do Warszawy często im się nie spieszy – narzeka
 Pasażerka (chciała pozostać 
anonimowa) na co dzień korzystają-
ca z połączeń obsługiwanych przez 
PKS Grójec ubolewa, że tak blisko 
stolicy ma do wyboru tylko tego jed-

nego przewoźnika. – Sąsiednie gmi-
ny wprowadzają u siebie autobusy 
warszawskiego Zarządu Transpor-
tu Miejskiego oraz linie lokalne „L”. 
Tracimy na tym, bo musimy w sto-
licy kupować kolejny bilet na trans-
port miejski – skarży się. Zdaniem 
pasażerki to niejedyny problem. 
– Najgorsze jest to, że kierowcy są 
bardzo niemili i kursują do War-
szawy w wycieczkowym tempie, nie 
trzymając się rozkładu. Jeżeli zwra-
ca się im uwagę, że przy pustej trasie 
jadą z Tarczyna do Warszawy aż go-
dzinę i piętnaście minut, to pokrzy-
kują. Rozumiem, że muszą prze-
strzegać przepisów, ale są jakieś gra-
nice. Za bilet płacimy miesięcznie 
ponad 200 zł i mamy chyba prawo 
wymagać jakości i odrobiny kultury. 
PKS jest na naszym terenie mono-
polistą i robi co chce – bulwersuje się 
tarczynianka. 

Gminy nie stać na współpracę 
z ZTM
 Kobieta jest krytycznie nasta-
wiona do grójeckiego przewoźni-

ka także dlatego, że niemal wyco-
fał połączenia ze szlaków prowa-
dzących przez wioski wokół Tarczy-
na. – Są przez to odcięte od świa-
ta. Do Suchodołu dociera jeden au-
tobus dziennie. W sezonie wakacyj-
nym, gdy nie ma autobusów szkol-
nych, to nie ma połączenia z Tar-
czynem. Najbardziej cierpią star-
si ludzie. Dzieci czy wnuczęta są 
w pracy, a oni nie mogą dostać się 
do przychodni. Kuleją też połącze-
nia z Piasecznem, które jest stolicą 
powiatu. Ostatnio, żeby odebrać do-
kumenty jechałam przez Warszawę – 
opowiada.
 Zdaniem naszej czytelniczki 
znaczenie ma to, że gmina Tarczyn 
jest współwłaścicielem PKS Grójec 
(ma w nim niecałe 8 proc. udziałów 
– przyp. red.) i „konserwuje” obec-
ną sytuację, zamiast wprowadzić 
zdrową konkurencję. – Podejmując 
współpracę z warszawskim ZTM 
działalibyśmy na niekorzyść przed-
siębiorstwa, którego jesteśmy współ-
właścicielem – przyznaje Graży-
na Wiśniewska-Sas, wiceburmistrz 
Tarczyna reprezentująca gminę w 
radzie nadzorczej grójeckiej spół-
ki przewozowej. Dodaje przy tym, 
że gminy póki co nie stać byłoby na 
dopłacanie znaczących kwot do jaz-
dy autobusów ZTM. Z drugiej stro-
ny – jak tłumaczy zastępca burmi-
strza – gmina ma wpływ na usłu-
gi świadczone przez PKS. – W mo-
jej ocenie liczba kursów z Tarczyna 
do Warszawy jest duża. Jeśli chodzi 
o jakość usług, kiedy docierają do 
mnie skargi, proszę prezesa spółki, 
aby zwrócił uwagę na dany problem. 

Tak było ze zbyt wolną jazdą na tra-
sie do stolicy – mówi Grażyna Wi-
śniewska-Sas. 

Prawda zwykle leży pośrodku
 Wiesław Celejewski, prezes PKS 
Grójec przekonuje nas, że „kierowcy 
autobusów mają rozkład jazdy, któ-
ry ich obowiązuje. Muszą trzymać 
się odpowiedniej prędkości.”. – Jeże-
li autobus się spóźnia, zawsze pro-
szę niezadowolonego pasażera o po-
danie konkretnego kursu. W autobu-
sach są tachografy i jesteśmy w sta-
nie sprawdzić, jak jechał – tłumaczy. 
– Inaczej sytuacja przedstawia się w 
przypadku skarg na niekulturalne 
zachowanie kierowcy. W takim przy-
padku wzywam go i proszę o wyja-
śnienie. Nie tolerujemy złego trak-
towania pasażerów, za takie zacho-
wania naszym pracownikom gro-
żą kary finansowe. Z doświadczenia 
powiem jednak, że w przypadku ta-
kich skarg  zwykle prawda leży po-
środku. 
 Odnosząc się do innych uwag 
mieszkanki, prezes Celejewski przy-
znaje, że w gminie Tarczyn jego fir-
ma praktycznie wozi pasażerów tyl-
ko na trasie do Warszawy i Piasecz-
na. – Utrzymujemy się wyłącznie z 
wpływów z biletów, gminy nie wy-
kazują żadnej chęci do dofinanso-
wania kursów. Dlatego musimy rezy-
gnować z nierentownych tras – roz-
kłada ręce. – Praca w warunkach, jak 
to się dzieje w przypadku ZTM, któ-
re otrzymuje od gmin dofinansowa-
nie, to nasze marzenie – dodaje. 

Piotr Chmielewski

Na przystankach nie brak jednak ludzi, którzy chwalą 
autobusowe połączenie Tarczyna z Warszawą 

– Podejmując współpracę 
z warszawskim ZTM 

działalibyśmy na niekorzyść 
przedsiębiorstwa, którego 

nasza gmina jest współwła-
ścicielem – przyznaje

 wiceburmistrz Tarczyna

W kotłowni grzeją
zgodnie z prawem
PIASECZNO Straż miejska skontrolowała budynek dawnej kotłowni 
przy ul. Wojska Polskiego. Mieszkańcy skarżą się na gęsty, szary dym, 
z który podczas mrozów wydobywa się z komina znajdującego się przy 
południowej ścianie budynku

 – Tyle mówi się o ekologii, a w centrum miasta ktoś pali świństwami – zaalarmo-
wała nas pani Eugenia, mieszkanka bloku przy ulicy Szkolnej (budynek dawnej ko-
tłowni znajduje się między ulicami Szkolną, a Fabryczną). – Tam obok jest przecież 
przedszkole. To niedobrze, aby dzieci wdychały takie „aromaty” – dodaje kobieta.
 Straż miejska informuje, że odebrała więcej tego typu zgłoszeń i w tym roku już 
trzykrotnie dokonywała kontroli pieca, używanego przez urzędującą w starej ko-
tłowni fi rmę. – Te kontrole nie wykazały żadnych nieprawidłowości – wyjaśnia Ma-
riusz Łodyga, komendant formacji. – W tym piecu palą tylko węglem i drewnem. 
Jednak dla pewności pobraliśmy jeszcze próbkę z paleniska.
 Strażnicy miejscy zapewniają, że reagują na wszystkie sygnały mieszkańców, 
dotyczące palenia śmieciami. 4 stycznia na przykład skontrolowano jeden z do-
mów w rejonie ul. Pomorskiej. Strażnicy, nie wierząc w zapewnienia właścicie-
la, pobrali i przekazali do laboratorium próbkę popiołu. Badanie wykazało, że 
wśród popiołu znajdują się elementy folii aluminiowej oraz nadpalone tworzy-
wa sztuczne. – Właściciel pieca został ukarany mandatem w wysokości 500 zł 
– mówi Mariusz Łodyga. – Kara byłaby łagodniejsza, gdyby ten pan od razu się 
przyznał i obiecał używać do ogrzewania tylko dozwolonych, „czystych” paliw.

Tomasz Wojciuk

W budynku starej kotłowni straż miejska przeprowadziła już 
trzy kontrole, które nie wykazały żadnych nieprawidłowości
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 Oprócz czysto piłkarskiej rywaliza-
cji ważnym aspektem imprezy jest co-
roczne upamiętnienie Walentego Ka-
zubka – zasłużonego, wieloletniego 
prezesa piłkarskiego Jedności Żabie-
niec. Wśród oldboyów tytuł najlepszej 
drużyny z zeszłego roku obronił zespół 
Kasztan Team, pokonując w meczu fi-
nałowym 2:1 KS Nadstal Krzaki Cza-
plinkowskie. Trzecie miejsce wywalczy-
ło z kolei „stare” KS Piaseczno, zwycię-
żając 2:0 Jeziorkę Prażmów.
 W turnieju seniorów, uchodzącym 
za nieoficjalne mistrzostwa powiatu 
piaseczyńskiego w piłce halowej, zabra-
kło tym razem kilku drużyn, na których 
udział można było liczyć w poprzednich 
edycjach. Wobec absencji Korony Góra 
Kalwaria, FC Lesznowola i Jeziorki 
Prażmów szansę gry dostał więc zespół 
spoza naszego powiatu – KS Raszyn.

Najważniejsza ostatnia akcja  
 Z początku rywalizacja odbywała 
się w dwóch grupach systemem „każ-
dy z każdym”. W pierwszej z nich nie 
zawiódł jeden z faworytów turnieju 
– MKS Piaseczno, który – choć nie 
odniósł kompletu zwycięstw – spo-
kojnie awansował do fazy pucharo-
wej. Korzystnie zaprezentowali się 
również zawodnicy obecnego lidera 
A klasy. Laura Chylice powinna na-
wet wygrać grupę A, ale w ostatnim 
spotkaniu chyba nieco zlekceważy-
ła drugą ekipę Jedności Żabieniec i 

pozwoliła gospodarzom zdobyć je-
dyne punkty w zawodach. Korzyst-
nie wypadli również goście z Raszy-
na i amatorska drużyna Football 4 
Fun. Grupę B wygrała z kolei Perła 
Złotokłos, która od samego począt-
ku udowadniała swoją postawą, że 
poważnie podeszła do memoriału. 
Największym rozczarowaniem może 
być z kolei postawa innego czwarto-
ligowca. Sparta Jazgarzew przyje-
chała do Piaseczna w mocno rezer-
wowym składzie i w efekcie przegrała 
wszystkie swoje mecze. Zdecydowa-
nie na plus należy za to docenić grę 
Orła Baniocha, który – podobnie jak 
KS Konstancin – w dobrym stylu wy-
walczył prawo do gry w fazie pucha-

rowej, a z kolei Walce Kosów zabra-
kło do tego celu naprawdę niewiele.
 O ile w ćwierćfinałach nie było 
w zasadzie niespodzianek, to praw-
dziwe emocje zaczęły się w półfinale. 
Szczególnie ciekawy był zwłaszcza 
pojedynek Perły z Raszynem, w któ-
rym piłkarze ze Złotokłosu zapew-
nili sobie grę w finale dosłownie w 
ostatniej akcji meczu. Piaseczno wy-
punktowało z kolei Laurę Chylice, a 
szczególnie dobrą partię rozegrał w 
tym meczu Zbigniew Obłuski, któ-
ry nie tylko strzelał gole, ale i świet-
nie asystował. Mecz o trzecie miej-
sce określić można chyba najlepiej 
sformułowaniem, że grały wpraw-
dzie dwie drużyny, ale gole strze-
lała tylko jedna. Raszyn, w przeci-
wieństwie do Laury, mniej kombi-
nował pod bramką rywala i zamiast 
rozgrywania kolejnych akcji kombi-
nacyjnych, oddawał celne strzały na 
bramkę Maksa Litki.

Decydujący cios Ambroziaka
 W wielkim finale spotkały się 
w pełni zasłużenie dwie najlepsze 

ekipy turnieju. I choć faworytem 
do zwycięstwa byli raczej bia-
ło-niebiescy, to Perła przez cały 
mecz niemalże dosłownie gryzła 
parkiet i nie pozwoliła przeciw-
nikom na zbyt wiele. Pierwsze-
go gola, po prostej stracie Pia-
seczna na własnej połowie, strze-
lił Michał Ambrozik. Wyrównał 
strzałem głową, po szybkim roze-
graniu stałego fragmentu gry, Ro-
bert Majewski. I kiedy wydawało 
się już, że o wyniku finału rozstrzy-
gną rzuty karne, na dwie sekundy 
przed końcem decydujący cios zadał 
Piasecznu Ambrozik. I już po chwili 
Perła mogła cieszyć się zwycięstwa 
w turnieju na środku boiska. Kró-
lem strzelców imprezy został Mi-
chał Ambrozik, najlepszym bram-
karzem – Paweł Reszka (obaj Perła 
Złotokłos), a najlepszym zawodni-

kiem imprezy wybrano Kamila Ma-
tulkę (MKS Piaseczno).

Grzegorz Tylec
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Perła grała 
do końca
PIŁKA NOŻNA Szesnasta edycja Memoriału im. Walentego 
Kazubka zgodnie z oczekiwaniami, obfi towała w wie-
le sportowych emocji. Pierwszego dnia zmierzyli się ze 
sobą oldboye, a drugiego seniorzy

Zwycięstwo 
po pięciu setach
SIATKÓWKA, III LIGA, UKS POWSINEK WILANÓW – ASTORIA PIASECZNO 
2:3 Zawodnicy Astorii Piaseczno stoczyli niezwykle wyrównany bój na 
wyjeździe z ekipą UKS Powsinek Wilanów

 Sytuacja na boisku zmieniała się tego dnia jak w kalejdoskopie. W pierw-
szym secie długo grano punkt za punkt, ale w decydujących momentach to 
jednak goście okazali się skuteczniejsi. Kolejne dwie partie były już jednak z 
korzyścią dla gospodarzy. Powsinek był wtedy na fali i zwłaszcza w drugim 
secie umiejętnie wykorzystywał błędy rywali, wygrywając go zdecydowanie. 
Piaseczno odrodziło się jednak niczym feniks z popiołów i w kolejnej partii 
zaczęło grać swoje, doprowadzając do tie-breaku. Decydujący set to była już 
wymiana ciosów, w której - w samej końcówce - ostatecznie lepsi okazali się 
piasecznianie.
 A już w najbliższą niedzielę Astoria podejmie w hali SP nr 5 zespół UKS 
Olimp Skaryszew.

Grzegorz Tylec

TENIS STOŁOWY

Przełożone Grand Prix Piaseczna
 W związku z przełożonym turniejem WTK Juniorów na dzień, w którym 
miał być rozegrany turniej Grand Prix Piaseczna, zawody w Piasecznie od-
będą się nie w najbliższy weekend, a w niedzielę 11 lutego.

GT

Grupa A
Jedność II Żabieniec 3-1 Laura Chylice
KS Raszyn 2-0 Nadstal 
Krzaki Czaplinkowskie
Football 4 Fun 2-4 MKS Piaseczno
KS Raszyn 3-2 Jedność II Żabieniec
Laura Chylice 2-4 MKS Piaseczno
Football 4 Fun 4-1 Nadstal 
Krzaki Czaplinkowskie
MKS Piaseczno 0-0 KS Raszyn
Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 5-0 Jedność 
II Żabieniec
Laura Chylice 2-0 Football 4 Fun
MKS Piaseczno 2-2 Nadstal Krzaki 
Czaplinkowskie
KS Raszyn 0-2 Laura Chylice
Football 4 Fun 3-2 Jedność II Żabieniec
Laura Chylice 2-1 Nadstal Krzaki 
Czaplinkowskie
Jedność II Żabieniec 0-1 MKS Piaseczno
KS Raszyn 4-0 Football 4 Fun

Grupa A
1. MKS Piaseczno
5  3      2 0 11 6 5 11
2. KS Raszyn
5  3 1 1 9 4 5 10
3. Laura Chylice
5  3 0 2 9 8 1 9

4. Football 4 Fun
5  2 0 3 9 13 -4 6
5. Nadstal Krzaki Czaplinkowskie
5  1 1 3 9 10 -1 4
6. Jedność II Żabieniec
5  1 0 4 7 13 -6 3

Grupa B
KS Konstancin 2-3 Perła Złotokłos
Jedność Źabieniec 3-2 Sparta Jazgarzew
Orzeł Baniocha 2-0 Walka Kosów
Jedność Źabieniec 0-2 Perła Złotokłos
KS Konstancin 2-1 Orzeł Baniocha
Walka Kosów 3-1 Sparta Jazgarzew
Jedność Źabieniec 0-1 Orzeł Baniocha
Sparta Jazgarzew 1-2 Perła Złotokłos
KS Konstancin 1-1 Walka Kosów
Orzeł Baniocha 3-1 Sparta Jazgarzew
Jedność Źabieniec 2-1 KS Konstancin
Perła Złotokłos 1-1 Walka Kosów
KS Konstancin 2-0 Sparta Jazgarzew
Perła Złotokłos 3-1 Orzeł Baniocha
Jedność Źabieniec 1-1 Walka Kosów

Gruba B
1. Perła Złotokłos
5  4 1 0 11 5 6 13
2. Orzeł Baniocha
5  3 0 2 8 6 2 9

3. KS Konstancin
5  2 1 2 8 7 1 7
4. Jedność Źabieniec
5  2 1 2 6 7 -1 7
5. Walka Kosów
5  1 3 1 6 6 0 6
6. Sparta Jazgarzew
5  0 0 5 5 13 -8 0

1/4 Finału
MKS Piaseczno 6-2 KS Konstancin
KS Raszyn 3-0 Jedność Żabieniec 
Laura Chylice 2-0 Orzeł Baniocha 
Football 4 Fun 2-5 Perła Złotokłos 

1/2 Finału
MKS Piaseczno 4-1 Laura Chylice 
KS Raszyn 1-2 Perła Złotokłos 

Mecz o 3 miejsce
Laura Chylice 0-5 KS Raszyn  

Finał
MKS Piaseczno 1-2 Perła Złotokłos

Wyniki XVI Memoriału im. Walentego Kazubka:

Jacek Rzepliński,
 trener Perły Złotokłos
 Wahaliśmy się czy za-
grać na memoriale, bo 
tego typu turnieje są kon-
tuzjogenne, a wczoraj jesz-
cze graliśmy, w tym samym 
składzie, sparing. Warto było jednak przyje-
chać. Bardzo się cieszę z tego triumfu. Dzisiaj aż 
w trzech meczach strzeliliśmy w końcowych se-
kundach zwycięskie bramki. W fi nale graliśmy 
mecz szczególny, bo z Piasecznem, z którym 
– nie ma co ukrywać – nie kochamy się i nie bę-
dziemy się kochać. Gdziekolwiek jednak byśmy 
nie grali, zawsze robimy to na 100 procent. Po-
mimo ostatniego miejsca w czwartej lidze, na-
stroje są u nas pozytywne. Przyszedł do nas z 
Ursusa Michał Ambrozik i liczymy, że pomoże 
nam w skutecznej walce o utrzymanie.

Dariusz Zabiżewski, 
trener Jedności 
Żabieniec 
(organizatora turnieju)
 Myślę, że weekendo-
we zawody wypadły okazale 
pod względem sportowym i organizacyjnym. 
Cieszymy się, że wspólnie z tak wieloma druży-
nami możemy tworzyć halowe święto piłki noż-
nej w naszym powiecie. Miejmy nadzieję, że pa-
mięć o wieloletnim prezesie naszego klubu - Jed-
ności - Walentym Kazubku, dzięki temu turniejo-
wi nigdy nie zginie, a my będziemy mogli integro-
wać nasze piłkarskie piaseczyńskie środowisko każ-
dego roku przy okazji turnieju. Dziękujemy wszyst-
kim, którzy wsparli tę inicjatywę, przyczynili się do 
niej oraz ją tworzyli.

Perła Złotokłos – Zwycięzcy XVI Memoriału im. Walentego Kazubka

Kamil Matulka 
– Najlepszy zawodnik

Michał Ambrozik 
– Król strzelców

Paweł Reszka 
– Najlepszy bramkarz



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

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) Burmistrz Gminy 
Konstancin-Jeziorna informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin- 
-Jeziorna, ul. Warszawska 32, wywieszone zostały wykazy nw. nieruchomości 
przeznaczonej do oddania w dzierżawę:

2 położony w Konstancinie-Jeziornie 
przy ul. Warszawskiej, część dz. ew. 12/3 z obr. 01-16,

2 położony w Konstancinie-Jeziornie
 przy ul. Warszawskiej, część dz. ew. 12/3 z obr. 01-16,

2 położony w Konstancinie-Jeziornie 
przy ul. Warszawskiej, część dz. ew. 12/3 z obr. 01-16,

2 położony w Konstancinie-Jeziornie
 przy ul. Warszawskiej, część dz. ew. 12/3 z obr. 01-16,

2 położony w Konstancinie-Jeziornie 
przy ul. Świetlicowej, część dz. ew. 12/5 z obr. 01-16,

2 położony w Konstancinie-Jeziornie 
przy ul. Świetlicowej, część dz. ew. 12/5 z obr. 01-16.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 
tut. Urzędu osobiście lub telefonicznie tel. (22) 756-44-91 lub na stronie  
bip.konstancinjeziorna.pl
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DAM PRACĘ

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

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

Panią do sprzątania małej szkoły w Józefosławiu 
(Piaseczno), tel. 882 008 720

Panią do pomocy w kuchni w małej szkole 
w Józefosławiu (Piaseczno), tel.882 008 720

Kierowca kat. C na samochód asenizacyjny, 
tel. 600 426 673

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

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

Zatrudnię elektromonterów z uprawnieniami, 
tel. 602 253 763

Zatrudnię operatora koparki do firmy wod-kan, 
tel. 601 522 969

Zatrudnię ekspedientkę na stałe - sklep 
w Czaplinie, tel. 508 175 816

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

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

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

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

Zatrudnię osobę z doświadczeniem do pracy 
w sklepie w Sobikowie 1800 zł „na rękę”, 
tel. 796 033 350, 508 329 485

Firma sprzątająca zatrudni kobiety  do pracy, 
Wólka Kosowska tel. 519 112 478

Zatrudnię księgową/Młodszą księgową 
CV na adres biuro@em-perfekt.pl

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

Podnajmę stanowisko fryzjerskie i kosmetyczne, Chylice/
Piaseczno, tel. 534 728 000

Praca dla hydraulika od zaraz, podwykonawcom dzięku-
ję, tel. 691 056 402

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

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

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

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

Zatrudnię Panią, pomoc lub samodzielny kucharz. 
Warunki do ustalenia Góra Kalwaria, tel. 571 422 482

Poszukujemy Pracownika do prac Wykończeniowych 
z Doświadczeniem, tel. 785199 183 

Stacja paliw w Solcu zatrudni pracownika obsługi klienta 
kontakt andrzej@jaso.com.pl 501 268 422 

Zatrudnię pracownika do branży elektrycznej na terenie 
powiatu piaseczyńskiego.Wymagania prawo jazdy kate-
goria C+E oraz HDS, tel. 601 319 730, 603 655 413

Mechanika samochodowego do warsztatu samochodów 
ciężarowych i osobowych, tel. 602 615 674

Ślusarz spawacz do warsztatu Wola Prażmowska 
wykonywanie bram ogrodzeń balustrad, tel 603 373 646

Zatrudnię brukarza. Wymagane doświadczenie, odpowie-
dzialność, brak nałogów, dyspozycyjność. Mile widziane 
prawo jazdy kat.B. Tel 507 526 922

Firma Ogrodnicza  zatrudni  ogrodnika/pracownika  fizycz-
nego. Mile  widziane  doświadczenie, prawo  jazdy kat.B. 
Wymagana  odpowiedzialność oraz  brak nałogów. CV na  
adres  praca.ogrodyjpg@gmail .com lub tel.  507 526 922 

Hotel Borowina zatrudni pomoc kuchenną na stałe oraz na 
weekendy.Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nume-
rem 500 -703-666 lub mailowo recepcja@hotelborowina.pl

Hotel Borowina zatrudni kucharza na stałe oraz na week-
endy.Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem 
500 703 666 lub mailowo: recepcja@hotelborowina.pl

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

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

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

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

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

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

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

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

Cukiernika, pomoc cukiernika, tel. 608 079 659

Atrakcyjne warunki dam fryzjerce,
 tel. 501 143 827 

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

Stolarz. Firma zatrudni stolarza meblowego. Piaseczno. 
tel. 604 094 034

Pomocnik lakiernika od zaraz, tel. 607 348 271

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

Sprzątaczkę do hotelu Konstancin, tel. 691 666 146

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

Przychodnia Stomatologiczna w Piasecznie zatrudni asy-
stentkę stomatologiczną z doświadczeniem lub po kursie/
szkole, tel. 501 277 106

Firma Totalbud Sp. z o.o. zatrudni kierowcę BUS-a Praca 
w zaopatrzeniu budów na terenie Warszawy. W nagłych 
przypadkach konieczność zastąpienia kierowcy samo-
chodu ciężarowego.Wymagania:
- prawo jazdy C+E, - kurs na przewóz rzeczy, Mile widzia-
ne uprawnienia UDT głównie na HDS-y.
Oferuję godne wynagrodzenie, umowę o pracę i liczę na 
długoterminową współpracę. Osoby zainteresowane pro-
szę o kontakt  telefoniczny 604 261 300 w godzinach 8 - 17.

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie i prasowanie, tel. 880 450 968

Pani sprzątanie, tel. 574 533 619

Sprzątanie i prasowanie, tel. 667 161 386

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

KUPIĘ

Drzewo z wycinki przyjmę okazyjnie, tel. 666 924 505

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

SPRZEDAM

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

Meble sklepowe (półki, lada, wyspa) Hartowane 
szkło, podświetlenie ledowe, tel. 661 503 050

Kopaczkę, sadzarkę, kultywator i obsypnik 
do ziemniaków, tel. 517 852 464

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Sprzedam Busa Nissan Primastar diesel 2006 rok 
ze Szwecji cena 16500 zł, tel. 797 504 845 

Matiz, 20 000 km,  tel. 22 702 50 59

Nexia 97r., tel. 721 108 889

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

AUTO - MOTO  KUPIĘ

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

Skup aut, tel. 516 745 753

Skup aut, wszystkie marki, tel. 512 391 270

Skup aut, tel. 793 304 091

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Bezpośrednio 74 m kw., Góra Kalwaria, tel. 601 336 557

Konstancin, dom 380/1000 m kw., super okazja 
1,49 mln zł, dobra lokalizacja, tel. 601 720 840

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

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

Działki budowlane, Tarczyn, tel. 601 236 928

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

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

Piaseczno 48 m kw. tel. 735 037 247

Działkę budowlaną 6000 m kw, Dąbrówka, 
tel. 667 797 094

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

Zamienię mieszkanie komunalne 28,5 m kw na większe 
mieszkanie (może być zadłużone). Mieszkanie klimatyzo-
wane, zadbane w nowym bloku w Konstncinie-Jeziornie, 
tel. 537 457 123

Sprzedam SUPER DZIAŁKI budowlane 1000 m kw., 
pod Piasecznem. Cena ok. 27 000 zł, tel. 501 610 072

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

Mała, ładna, tania działka w Konstancinie tanio !!!, 
tel. 604 624 875

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

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

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

Mieszkanie w okolicy Tarczyn-Piaseczno, 
tel. 502 870 325

Pokój w Gołkowie, tel. 696 542 216

Kwatery pracownicze, Chylice, tel. 698 896 421

Pawilon handlowy Piaseczno, tel. 601 933 178

Garaże 60 m kw. na warsztat- Dąbrówka, 
tel. 667 797 094

Poszukuję współlokatora do pokoju w Dąbrówce, 300 zł  
tel. 667 797 094

Pokój w Dąbrówce, 400 zł ,tel. 667 797 094

Wynajmę kawalerkę, w domu wolnostojącym, osobne 
wejście, Konstancin Jeziorna, tel. 661 095 124

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

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

Tanio wynajmę lokal użytkowy 30 m kw., Bobrowiec,  
tel. 608 489 110

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

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

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

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

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 termino-
wo, gwarancja, www.dobrybrukarz.pl, tel. 698 698 839

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

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

Hydraulik tel. 886 576 148

Kierownik budowy, inspektor,  tel. 502 120 724

Elektryk, tel. 666 890 886

Księgowość, kadry Zus, JPK, pity roczne  
tel. 501 083 432

GLAZURA, REMONTY, tel. 609 926 758

Sprzątania, tel. 506 032 771

Remonty, tel. 537 211 200

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Remonty i inne, tel. 667 356 939

Pranie dywanów, tapicerki meblowej, tel. 535 994 114

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Hydraulik, tel. 535 872 455

Elektryk, instalacje, przyłącza, tel. 602 876 843

Instalacje elektryczne,   tel.  601 41 88 01

Tynki gipsowe i tradycyjne, tel. 604 415 352

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

Elektryk, tel. 509 280 724

Remonty wykończenia, tel. 796 682 431

Tynki wewnętrzne, tel.  533 125 444

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

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

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

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

Tłumaczenia, tel. 607 685 074

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

Malowanie, tapetowanie, złota rączka, tel. 787 231 129

Krycie, naprawa dachów, tel. 511 928 895

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Glazurnik, tel. 880 880 690

Remonty, wykończenia, glazura, instalacje – wolny termin, 
tel. 535 395 588

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

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

Glazura, terakota, samodzielnie, tel. 694 126 583

Malarska, tel. 696 120 208

Hydrauliczne i gazowe, tel. 602 651 211

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96

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

 RÓŻNE 

MEDIACJE TEL.603 667 149

NAUKA 

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

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

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

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 okoli-
cach. Chętnie pomożemy przy doborze zwierzaka. Tel. w 
sprawie adopcji: 503 069 502, 502 906 532, 604 531 952,
608 504 380

Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040

KRAWCA/KRAWCOWĄ DO ZAKŁADU POPRAWEK 
KRAWIECKICH, WARSZAWA – OKĘCIE, STAŁA PRA-
CA, REJESTRACJA, PRACA OD ZARAZ, 
TEL. 503 018 848

Apteka w Konstancinie zatrudni Technika Farmacji 
tel. 602 348 628

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

KWATERY, (8 zł +) tel. 577 88 69 88

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

Kwatery dla grup pracowniczych w Piasecznie, 
tanio, tel. 604 274 417

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

Kupie działkę z domem do 450 tys., tel. 501 029 473

Dom do 250 tys. z działką, tel. 666 924 505

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, GLAZU-
RA, TERAKOTA TEL. 792 456 182  

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

Tarot, tel. 516 490 542

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

Leczenie pijawkami, tel. 516 172 275
Instalacje hydrauliczno – gazowe, kompleksowo, 
tel. 784 363 960

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

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

AUTO KAŻDE KUPIĘ, TEL. 603 903 405

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

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

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 

Uczennicę do salonu fryzjerskiego w Zalesiu Dolnym, 
tel. 507 600 570

Mechanik samochodowy Konstancin-Jeziorna, 
możliwość zamieszkania, tel. 509 449 706

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

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

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

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

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

  Informacja Burmistrza Gminy       
    Konstancin-Jeziorna

 

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, że na tablicy ogłoszeń 
oraz na stronie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl dostępny jest pełen 

tekst ogłoszenia i regulaminu konkursu ofert na dzierżawę niezabudowanej 
nieruchomości gruntowej położonej we wsi Obory na okres do 3 lat.

 Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie 
z ww. dokumentami oraz o udział w konkursie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami tut. Urzędu osobiście lub telefonicznie, tel. (22) 756-44-91.

z własnym samochodem, ze znajo-
mością powiatu pruszkowskiego. 

Praca co drugi piątek,
 tel. 22 756 79 39

poszukuje
KOLPORTERA



12 nr 4 (704)/2018/W1AKTUALNOŚCI
KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Trasy rowerowe to numer jeden
GÓRA KALWARIA W roku wyborczym w mieście i gminie wiele będzie się działo. Na budo-
wy, przebudowy i remonty władze planują wydać ponad 27 mln zł. Drżą, czy to się uda 
 Przy zeszłorocznych wydatkach 
budżetowych na inwestycje sięgają-
cych 16 mln zł, w tym roku włoda-
rze mogą sobie pozwolić na znacz-
nie więcej dzięki pozyskaniu około 12 
mln zł funduszy unijnych i krajowych.

Ogrom pracy
 Jeśli samorządowi uda się zrealizo-
wać cały katalog zamierzeń (lista inwe-
stycji liczy 81 pozycji), mieszkańcy zapa-
miętają rok 2018, bo dużo zmieni się w 
ich otoczeniu. Burmistrz Dariusz Zieliń-
ski w trakcie uchwalania budżetu pod-
kreślał, że w obecnej sytuacji panującej 
na rynku (mniejsza liczba wykonawców 
zainteresowanych realizacją gminnych 
inwestycji i ich rosnące oczekiwania ce-
nowe) właśnie zrealizowanie wszystkich 
zaplanowanych zadań może być naj-
trudniejsze. – Przed nami ogrom pracy. 
Ten budżet daje jednak szansę na dyna-
miczny rozwój gminy we wszystkich ob-
szarach – podkreślał gospodarz gminy.  
 Najwięcej, bo 5 mln zł w tym 
roku ma pochłonąć realizacja sieci 
dróg rowerowych w mieście i gmi-
nie. Kolejne kosztowne przedsię-
wzięcia to: dokończenie budowy sali 
gimnastycznej przy szkole w Cza-
chówku, budowa przedszkola w Ba-
niosze wraz z ul. Kościelną i przebu-
dowa skarpy na park miejski. Nowy 
wygląd zyska więcej miejskich tere-

nów zielonych, m.in. skwer u zbiegu 
ul. Dominikańskiej i 3 Maja oraz te-
reny przy ul. Kilińskiego i Sajny 4. 
Powstanie również nowe targowisko, 
kanalizacja w ul. Leśnej w mieście, zo-
staną dokończone rozbudowa szkoły w 
Baniosze i generalny remont kamieni-
cy przy ul. ks. Sajny 7 w mieście. W tym 
roku rozpocznie się także wznoszenie 
nowych mieszkań socjalnych w Łub-
nej, a gruntowny remont przejdzie ra-
tusz (nowością będzie w nim winda i 
większa sala ślubów). Budowa, prze-
budowa i remonty dróg oraz chodni-
ków mają kosztować ponad 11 mln 
zł. Znaczna kwota pieniędzy zostanie 
przeznaczona na odnawianie i wypo-
sażanie placów zabaw w gminie. 
 Na liście inwestycji nie ma jeszcze 
budowy sieci wodociągowej i kanaliza-
cyjnej w ul. Pijarskiej i Dominikańskiej, 
które przejdą przebudowę po wybudo-
waniu obwodnicy. – To zadanie wyko-
na gmina, albo nasz Zakład Gospo-
darki Komunalnej. Jeszcze trwają w tej 

sprawie uzgodnienia z Generalną Dy-
rekcją Dróg Krajowych i Autostrad – 
wyjaśnia Dariusz Zieliński.  

Kosztowna edukacja
 Choć po stronie wydatków projekt 
budżetu gminy osiągnął 140 mln zł, jak 
jeszcze nigdy dotąd, podczas jego oma-
wiania burmistrz dużo mówił o „niepo-
kojącym trendzie”. Największe zmar-
twienie włodarzy to rosnące wydatki na 
edukację, za którą nie idzie wzrost sub-
wencji przekazywanej przez państwo. 
W tym roku utrzymanie gminnych 
szkół (wraz z inwestycjami) ma koszto-
wać 48,4 mln zł, o prawie 5 mln zł wię-
cej niż w ubiegłym. Tymczasem pomoc 
państwa rok do roku wzrosła o... 56 tys. 
zł. – Wszyscy czekamy na zapowiadaną 
zmianę sposobu naliczenia subwencji 
oświatowej. Bo gminy w pewnym mo-
mencie tego obciążenia nie wytrzyma-
ją – wieszczy Dariusz Zieliński.
 Tegoroczną nowością w kalwa-
ryjskim planie dochodów i wydatków 
jest deficyt. Po raz pierwszy w obec-
nej kadencji samorządu budżet zakła-
da wzrost zadłużenia gminy o 5,7 mln 
zł m.in. na spłatę wcześniej zaciągnię-
tych pożyczek. – Nie wyemituję obli-
gacji na spłatę zadłużenia, jeżeli nie 
będzie takiej potrzeby – zapewnił jed-
nak burmistrz. Radni uchwalili bu-
dżet jednogłośnie. 

Piotr Chmielewski

Jeśli samorządowi uda się 
zrealizować cały katalog za-
mierzeń, mieszkańcy dobrze 
zapamiętają ten rok, bo dużo 

zmieni się w ich otoczeniu W końcu z kopyta ma ruszyć przebudowa skarpy na park. 
Gmina wreszcie ma na to pieniądze

Boją się, że drzewa runą.
I są bezsilni
PRAŻMÓW Mieszkańcy ul. Podleśnej w Łosiu od miesięcy alarmują 
urzędy, że kilka drzew pochylonych nad drogą zagraża bezpieczeń-
stwu ludzi i linii energetycznej. Okazuje się, że nie ma na nie mocnych

 Podleśna to wąska uliczka, na której zamieszkane posesje poprzecinane 
są działkami leśnymi. I to właśnie sosny i brzozy porastające nieduże zalesio-
ne tereny zdaniem naszych czytelników, wprowadzają największe zagroże-
nie. – Niektóre z tych drzew chylą się nad linią energetyczną. Pnie są tak wy-
bujałe i przekrzywione, że w każdej chwili mogą spaść na przewody i przejeż-
dżające samochody. Nie ma na co czekać, bo będzie coraz gorzej. Niestety, 
gmina informuje nas, że nic z tym faktem nie może zrobić – zżyma się 80-let-
ni mieszkaniec jednego z domów przy Podleśnej.
 – Osoby, które tu mieszkają, zdają sobie sprawę z zagrożenia i nawet ze 
swoich posesji usuwają lub przycinają drzewa mogące stanowić zagrożenie. 
Co innego właściciele działek, którzy w ogóle na Podleśnej się nie pojawia-
ją – załamuje ręce sąsiadka mężczyzny, który poprosił nas o interwencję.  
 Mieszkańcy podkreślają, że to nie są wymyślone zagrożenia. Pod koniec 
ubiegłego roku fragmenty trzech dużych sosen z zaniedbanego lasu przy 
Podleśnej 7 odłamały się i runęły na sąsiednią działkę. Poszkodowana od kil-
ku miesięcy stara się o usunięcie kolejnego zagrożenia. Napisała do gminy, 
a ta przekazała skargę Nadleśnictwu Chojnów, które nadzoruje m.in. pielę-
gnację drzew na prywatnych działkach leśnych. – Nie mamy prawa wycinać 
drzew z prywatnej działki, ani nakazywać komuś, aby sam to zrobił. Ze swej 
strony na Podleśnej kilka razy obcinaliśmy gałęzie znajdujące się tuż nad dro-
gą – przekonuje wójt Sylwester Puchała.
 Jak się okazuje, bezsilni są również pracownicy Nadleśnictwa. Próbowa-
li dotrzeć do posiadacza zadrzewionej działki przy Podleśnej 7, aby nakłonić 
go do dokonania cięć pielęgnacyjnych, ale  do tej pory im się to nie udało. 
– Zgodnie z prawem, jedynie właściciel działki może wystąpić do nas o usu-
nięcie żywego drzewa. My nie możemy żądać od niego dokonania wycinki 
– wyjaśnia Eugeniusz Tokaj, specjalista ds. lasów niepaństwowych. Jak infor-
muje nas leśnik, do tej pory na Podleśnej oglądał drzewa na jednej działce 
(pod wspomnianym numerem 7). Tymczasem mieszkańcy mają uwagi do so-
sen i brzóz (w jedną, rosłą uderzył piorun i jest pęknięta) z dwóch kolejnych 
zalesionych posesji. – Jeżeli wpłyną do nas pisma mieszkańców w tej sprawie, 
Nadleśnictwo wyśle na miejsce kontrolę – zapewnia Eugeniusz Tokaj.

Piotr Chmielewski    

Właściciele posesji przy ulicy w Łosiu obawiają się podmuchów 
silnego wiatru i opadów mokrego śniegu

PIASECZNO

Chopin na strunach
 W najbliższy wtorek w Domu 
Kultury w Piasecznie odbędzie się 
wyjątkowy koncert jazzowy. Troje 
znakomitych muzyków: skrzypek 
jazzowy Maciej Strzelczyk, klasycz-
ny gitarzysta Romuald Erenc oraz 
kontrabasista jazzowy Piotr Rodo-
wicz stworzyli wspólnie przepięk-
ny projekt zatytułowany „Chopin 
na strunach”. Początek o godz. 20. 
Wstęp: 20 złotych.

Tyl.
R E K L A M A

R E K L A M A

PIASECZNO

10 sekretów Marilyn Monroe
 Już dziś w Domu Kultury w Piasecznie wystąpi Sonia Bohosiewicz - jedna 
z najciekawszych i najzdolniejszych aktorek młodego pokolenia. Artystka ma 
przejmujący, niski głos, którym potrafi  operować zarówno agresywnie, jak i 
zmysłowo, dlatego z powodzeniem bierze udział w projektach muzycznych. 
Tym razem Sonia Bohosiewicz zaprasza wszystkich do świata Marilyn Mon-
roe - tego nieznanego i skrywającego wiele tajemnic. W repertuarze utwory 
Marilyn Monroe, Elli Fitzgerald czy Franka Sinatry, w tym piosenki znane pu-
bliczności z fi lmu Janusza Majewskiego „Excentrycy, czyli po słonecznej stro-
nie ulicy”. W programie m.in. „Diamonds are the best girl’s friend”, „New York, 
New York”, „I’ve got you under my skin”, „Teach me, Tiger” czy „I’m beginning to 
see the light”. Bilety dostępne tylko w przedsprzedaży w cenie 40 złotych w 
kasie Domu Kultury oraz na www.biletyna.pl. Początek koncertu o godz. 20.

Tyl.


