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Coraz rzadziej rozdają jedzenie...
PIASECZNO/POWIAT Od ponad dwóch lat  
Fundacja Pomocy Bezrobotnym i Bez-
domnym Domus et Labor na terenie 
dawnego żłobka przy ul. Chyliczkow-
skiej 47 prowadzi akcję dożywiania naj-
uboższych. Kiedyś jedzenie było rozda-
wane pięć razy w tygodniu, teraz trafi a 
do potrzebujących tylko w poniedział-
ki, środy i piątki

Mieszka z rodziną 
w 7-metrowym pokoju
PIASECZNO Martyna Duda żyje z partnerem i dwój-
ką małych dzieci w malutkim, gminnym lokalu 
bez kuchni i łazienki. - Ta pani wpisana jest na li-
stę osób oczekujących na zamianę lokalu na więk-
szy – informuje Łukasz Wyleziński z gminy
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Poczta Polska znów irytuje
PIASECZNO Kiedy zakończą się problemy z funkcjonowaniem Urzędu Pocztowego nr 1 
przy ul. Kościuszki? Z relacji klientów placówki wynika, że jakość świadczonych przez 
nią usług – wbrew szumnym zapowiedziom – wcale się nie poprawiła
 O problemach związanych z 
działalnością piaseczyńskiej poczty 
pisaliśmy już wielokrotnie. Począt-
kowo skargi dotyczyły urzędu przy 

ulicy Kościuszki, potem także in-
nych placówek. Pierwsze sygnały, że 
poczta nie działa jak należy pojawi-
ły się latem 2016 roku. Mieszkańcy 
narzekali m.in. na długi czas ocze-
kiwania na przesyłki, wieczne kolej-
ki do okienek oraz niemiły personel. 
– Na bieżąco wykorzystujemy uwa-
gi ze strony klientów w celu popra-
wy jakości świadczonych przez nas 
usług – przekonywał Zbigniew Ba-
ranowski, ówczesny rzecznik praso-
wy Poczty Polskiej. – Dziękujemy za 
ten sygnał. Objęliśmy pracę placów-
ki w Piasecznie dodatkowym moni-
toringiem, aby wyeliminować zgło-
szone niedogodności. 

Listy idą ponad miesiąc
 Mimo podjętych przez pocztę 
działań naprawczych, jakość obsługi 
petentów nie poprawiła się. – 1 mar-
ca otrzymałem list polecony, który 
został nadany 2 lutego – poinformo-
wał nas wiosną ubiegłego roku Se-
weryn Bogdan, mieszkający przy ul. 
Puławskiej w Piasecznie. – Przesyłki 
idą do nas 2-3 tygodnie, a czasami 
nawet dłużej. To niedopuszczalne. 
– A do Zalesia Dolnego od trzech 
tygodni listonosz w ogóle nie do-
ciera – skarżył się z kolei Zbigniew 
Stępniewski. Problemy z funkcjo-
nowaniem poczty odnotowano tak-
że w pobliskim Mysiadle na terenie 
gminy Lesznowola. Poczta obieca-
ła wówczas roznosić korespondencję 

także w soboty, wyjaśniając zaist-
niałą sytuację chorobami listonoszy 
i brakiem osób chętnych do podję-
cia pracy doręczyciela. Minęło kilka 
kolejnych miesięcy, jednak skargi na 
działania poczty nie ustały. W koń-
cu, w czerwcu z jej przedstawicie-
lami spotkali się radni i mieszkań-
cy Piaseczna. Reprezentanci pocz-
ty wyjaśniali, że firma cały czas jest 
na etapie zmian, które mają popra-
wić sytuację. Zapowiedziano otwar-
cie nowej placówki dla Józefosła-
wia i Julianowa oraz nowych agen-
cji pocztowych (jedna z nich powsta-
ła przy ul. Jana Pawła II). – Praw-
dopodobnie jako gmina będziemy 
domagać się zatrudnienia dodatko-
wych osób w urzędzie pocztowym 
przy ul. Kościuszki, gdzie na 9 okie-
nek, mimo kolejek, czynne są zwykle 
3-4 – zapowiadał wówczas Piotr Ob-
łoza, przewodniczący rady miejskiej. 

Ciągle to samo
 Minęło kolejne pół roku i skar-
gi mieszkańców na działanie 

poczty znów przybrały na sile. – 
W Julianowie od trzech tygodni 
nie pojawia się listonosz – za-
alarmował nas kilka dni temu 
Jacek Rokicki. Bożena Kozik z 
Głoskowa zgłosiła natomiast, że 
są znaczne opóźnienia w dostar-
czaniu listów, w tym rachunków 
oraz paczek. – Za każdym ra-
zem mówią, że nie mają listono-
szy – rozkłada ręce mieszkanka. 
– To niech im albo więcej zapła-
cą, albo niech się zamkną, skoro 
nie ma kto pracować. 
 Inną niepokojącą informacją 
było to, że poczta przy Kościuszki 
zwleka z realizowaniem przekazów 
pocztowych (przyjmuje pieniądze, 
ale nie przesyła ich dalej), co było 
podobno spowodowane awarią sys-
temu. Poprosiliśmy o ustosunkowa-
nie się do skarg mieszkańców rzecz-
nika prasowego Poczty Polskiej, jed-
nak do tej pory, choć minął już po-
nad tydzień. nie otrzymaliśmy od-
powiedzi.

Tomasz Wojciuk

Mieszkańcy skarżą się, że przesyłki pocztowe
 idą do nich nawet 3 tygodnie

Petenci już od dwóch lat są 
niezadowoleni z działania 

piaseczyńskiej poczty

K O N D O L E N C J E R E K L A M A

POWIAT

PIASECZNO

LESZNOWOLA

GÓRA KALWARIA

URSYNÓW

Na spacer z kastetem i narkotykami

Brutalne pobicie przy Wyczółkowskiego

Wandale pomazali bloki w Mysiadle

Zatrzymano sprawcę pobicia

Pijany jechał kradzionym rowerem

Pierwsze ofi ary mrozów?

 Policjanci z Lesznowoli zatrzymali w Mysiadle agresywnie zachowują-
cego się 19-latka, który miał przy sobie metalowy kastet i porcję marihu-
any. Kolejnych dwóch młodych ludzi funkcjonariusze skontrolowali w re-
jonie parku miejskiego w Piasecznie. 20-latkowie również mieli przy so-
bie narkotyki, a jeden z nich siedział za kierownicą mazdy, za co usłyszał 
osobny zarzut. Po kilku godzinach ten sam patrol zatrzymał dwóch oby-
wateli Ukrainy, którzy w zaparkowanym w centrum Piaseczna mercedesie 
palili marihuanę. 26- i 29-latek trafi li do celi. Odpowiedzą za posiadanie 
środków odurzających, za co grozi do 3 lat więzienia.

 W czwartek 1 lutego o godz. 20.12 przy ulicy Wyczółkowskiego nie-
znany sprawca próbował wyrwać Ukraince w średnim wieku torebkę. Ta 
jednak nie poddała się i próbowała bronić swojej własności. W efekcie ko-
bieta została ciężko pobita i z licznymi obrażeniami głowy i połamanymi 
rękami trafi ła do szpitala. Napastnik został na szczęście spłoszony przez 
przechodzących drogą ludzi. Niestety, nikt nie był w stanie podać jego 
rysopisu. Dlatego policja apeluje o pomoc do wszystkich świadków tego 
zdarzenia. Osoby, które widziały sprawcę napadu lub znają jego tożsa-
mość proszone są o pilny kontakt z komendą powiatową.

 W sobotę nad ranem niezidentyfi kowani do tej pory sprawcy poma-
lowali sprejami elewacje kilku budynków, wiaty śmietnikowej oraz stacji 
przekaźnikowej przy ul. Okrąg, Osiedlowej i Topolowej w Mysiadle. Całe 
zajście zarejestrował system monitoringu, a zdjęcie sprawcy dostępne 
jest na stronie internetowej komendy powiatowej. Wszystkie osoby mo-
gące pomóc w identyfi kacji chuligana proszone są kontakt z prowadzą-
cym sprawę komisariatem policji w Lesznowoli. 

 W listopadzie ubiegłego roku na ulicy Pijarskiej małżeństwo zwróci-
ło uwagę młodemu mężczyźnie, który zaczepiał obcokrajowców. W od-
powiedzi napastnik zareagował agresją i brutalnie pobił małżonków. Po-
licjanci, po przesłuchaniu świadków zajścia i przeanalizowaniu materiału 
dowodowego kilka dni temu udali się do Łubnej, gdzie zatrzymali podej-
rzanego o dokonanie napaści 23-latka. Mężczyzna usłyszał zarzuty naru-
szenia nietykalności cielesnej, uszkodzenia ciała i kierowania gróźb karal-
nych. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

 Policjanci pełniący służbę w rejonie ulicy Warchałowskiego zauważyli 
jadącego rowerem mężczyznę, któremu wystawały z kieszeni spodni na-
rzędzia w tym cęgi i nożyce do metalu, mogące służyć do kradzieży jed-
nośladów. 25-letni Piotr S. był nietrzeźwy (miał w organizmie ponad 2 
promile alkoholu) i nie potrafi ł powiedzieć, do kogo należy rower. Został 
więc zatrzymany i trafi ł do aresztu. Wkrótce potem na komisariat zgłosił 
się mężczyzna, informując o kradzieży jednośladu z klatki  bloku przy ul. 
Janowskiego. Funkcjonariusze zwrócili właścicielowi jego własność, wy-
cenioną na ponad 2 tys. zł. Za kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwo-
ści Piotr S. został ukarany mandatem w wysokości 500 zł. Odpowie też za 
kradzież, za co grozi mu do 5 lat więzienia.

 W czwartek 1 lutego po południu, w pustostanie przy ul. Czajewicza w 
Piasecznie, znaleziono zwłoki bezdomnego, 53-letniego mężczyzny. Przy-
czyna jego śmierci jest nieznana, więcej będzie można powiedzieć dopie-
ro po przeprowadzeniu sekcji zwłok. Wiele jednak wskazuje na to, że zgon 
mógł nastąpić na skutek wychłodzenia. Kilka dni później, w poniedziałek 
5 lutego, w pustostanie przy ul. Koziej w Konstancinie-Jeziornie znalezio-
no z kolei zwłoki 47-latka. Również w tym wypadku najbardziej prawdo-
podobną przyczyną śmierci wydaje się wyziębienie organizmu.
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Strażacy przeszkolili
piątoklasistów
PIASECZNO Od poniedziałku do środy na Górkach Szymona w Zalesiu 
Dolnym strażacy instruowali młodzież, jak zachowywać się w rejonie 
zamarzniętych zbiorników wodnych

 Zajęcia z 11- i 12-latkami odbywały się w ramach akcji „Kręci mnie bezpie-
czeństwo”. W poniedziałek rano na zorganizowane przez strażaków pokazy 
przybyli uczniowie ze szkół w Głoskowie i Zalesiu Górnym. – Przez trzy dni 
przeszkolimy około 1000 dzieci – mówiła obecna na miejscu Hanna Kułakow-
ska-Michalak, zastępca burmistrza Piaseczna. – Uczymy piątoklasistów, aby 
nie wchodzili na lód na otwartych zbiornikach i wyjaśniamy co zrobić, gdy zo-
baczą kogoś, pod kim się on załamał.
 Kurs miał również wymiar praktyczny dla samych strażaków, którzy mogli 
przećwiczyć w trudnych warunkach kilka scenariuszy akcji ratunkowej. Pokazy-
wano w jaki sposób dostać się do osoby, pod którą załamał się lód z wykonanymi 
z tworzywa noszami, ale także jak podpłynąć do ofi ary wypadku łódką. – Pamię-
tajcie, że z lodem nie ma żartów i nigdy nie wiadomo jaką ma on grubość i wy-
trzymałość – instruował kpt. Robert Jakubowski, na bieżąco komentujący działa-
nia strażaków. – Gdy zobaczycie osobę, która wpadła do wody, najlepiej rzucić jej 
coś, czego będzie mogła się przytrzymać i jak najszybciej zadzwonić po pomoc. 
Nigdy nie ratujcie takiej osoby sami, bo jest to szalenie niebezpieczne.
 Druga część szkolenia została poświęcona udzielaniu pierwszej pomocy, 
także z wykorzystaniem defi brylatora (służącego do reanimacji).

TW

Strażacy pokazywali w jaki sposób ratować osobę, 
pod którą załamał się lód

Seniorze, odbierz kartę
PIASECZNO W piątek ofi cjalnie zainaugurowano piaseczyńską edycję Ogólnopolskiej Kar-
ty Seniora. Dzięki niej mieszkańcy, którzy skończą 60 lat, będą mogli korzystać z róż-
nego rodzaju zniżek, sięgających od 5 do nawet 90 proc.
 Kartę, której patronem jest 
Ministerstwo Zdrowia udało się 
wprowadzić dzięki zaangażowa-
niu w projekt Piaseczyńskiej Rady 

Seniorów. Rozmowy na ten temat 
rozpoczęły się już w sierpniu. W 
październiku rada miejska podję-
ła natomiast uchwałę, umożliwia-
jącą przystąpienie do systemu. – W 
naszej gminie jest ponad 16 tys. se-
niorów i z roku na rok będzie ich 
przybywać – mówi Krzysztof Ka-
sprzycki, asystent burmistrza. – 
Jest to też wyzwanie dla lokalnych 
przedsiębiorców, którzy będą mu-
sieli dostosować do potrzeb star-
szych ludzi swoje usługi. 

Coraz więcej miejsc 
przyjaznych seniorom
 Do programu w całej Polsce 
przystąpiło do tej pory 70 gmin, a 
seniorzy mogą korzystać ze zniżek 
niemal w 1200 miejscach, w tym 
sanatoriach i uzdrowiskach. W 
Piasecznie na razie udało się po-
zyskać 24 partnerów, którzy będą 
honorowali kartę, ale cały czas ich 
przybywa. Wśród nich są: warsz-
tat samochodowy, sklepy z kar-
mą i akcesoriami dla zwierząt, ser-
wis sprzętu sportowego, kwiaciar-
nie, restauracje, kawiarnie, sklep i 
serwis sprzętu komputerowego, za-
kłady fryzjerskie, piekarnia, sklepy 
spożywcze, gabinet weterynarii, a 
nawet kancelaria adwokacka. – Se-
niorzy sami pozyskują partnerów 
do tej akcji, ponieważ najbardziej 
wiedzą jakich towarów i usług po-
trzebują – mówi dr Marek Plich ze 
Stowarzyszenia Manko, które re-
alizuje projekt. 
 Jedną z osób, które zajmują się 
pozyskiwaniem partnerów, goto-
wych do udzielania bonifikat jest  
Maria Mostowska z Klubu Senio-
ra w Gołkowie. – Przedsiębiorcy do-
strzegają nasze pieniądze i w więk-

szości rozumieją, że warto z nami 
współpracować – uważa. – Nie skoń-
czyłam marketingu, ale niezdecydo-
wanych potrafię do tego przekonać. 
 Piotr Jakubowski, przewodni-
czący Piaseczyńskiej rady senio-
rów zwrócił uwagę, że wprowadze-
nie karty będzie wiązało się z real-
nymi oszczędnościami. – A dla se-
niorów często liczy się przecież każ-
dy grosz... – argumentował. 

Sami wydadzą sobie karty
 – Chcemy być miejscem przyja-
znym seniorom. Gratuluję, że w tak 
krótkim czasie udało się Państwu 

pozyskać tylu partnerów – mówiła 
wiceburmistrz Hanna Kułakowska-
Michalak. A jako że sama zaanga-
żowała się w projekt, otrzymała też 
symboliczną kartę z własnym na-
zwiskiem. Co ciekawe piaseczyńscy 
seniorzy byli nie tylko pomysłodaw-
cami wprowadzenia karty, ale teraz 
zajmą się także jej wydawaniem. W 
pierwszy i trzeci poniedziałek mie-
siąca w urzędzie gminy przy ul. Ko-
ściuszki 5 będą odbywały się dyżu-
ry, podczas których będzie można 
nieodpłatnie ją odebrać.

Tomasz Wojciuk

Na razie piaseczyńscy seniorzy mogą liczyć na zniżki 
w 24 punktach na terenie gminy

Ogólnopolską Kartę Seniora 
będą mogli otrzymać 
nieodpłatnie wszyscy 

mieszkańcy gminy, którzy 
skończyli 60 lat

R E K L A M A

R E K L A M A
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Żegnaj stacjo, witaj stacjo?
KONSTANCIN-JEZIORNA Czy uzdrowisko doczeka się stałego zestawu 
urządzeń do pomiaru czystości powietrza? Władze miasta niechętnie 
żegnają się z „superstacją” w samochodzie stojącym na terenie Stocera

 Dzięki temu, że od roku przy ul. Wierzejewskiego parkuje mobilna stacja do 
monitorowania stanu powietrza, mieszkańcy nie tylko gminy uzdrowiskowej, 
ale także całego powiatu piaseczyńskiego wiedzą, kiedy panuje smog i trzeba 
uważać z aktywnością na zewnątrz. Dane ze stacji można stale śledzić za pośred-
nictwem internetu. Samochód – laboratorium ustawiony przez Wojewódzki In-
spektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ), wedle planu instytucji miał parkować na 
terenie Stocera  do końca minionego roku, a następnie pojechać do innej nie-
opomiarowanej gminy na Mazowszu. – Plan jest taki, że zamiast tej ruchomej 
stacji, także przy ul. Wierzejewskiego na początku roku ustawimy stałą, konte-
nerową i mniej widoczną stację – informuje Tomasz Klech, naczelnik wydziału 
monitoringu środowiska WIOŚ w Warszawie. – Zgodnie z ustaleniami z gminą, 
ma ona doprowadzić prąd do miejsca, w którym stanie kontener – dodaje. 
 Burmistrz Kazimierz Jańczuk tłumaczy, że zlecił wykonanie przyłącza 
energetycznego, ale jednocześnie robi wszystko, aby samochodowa „super-
stacja” badała powietrze w Konstancinie-Jeziornie jak najdłużej. 
 Rok z mobilnym laboratorium pokazał, że – niestety – jedyne uzdrowisko 
na Mazowszu nie jest oazą z czystym powietrzem. – Dotychczasowe wyniki 
wskazują, że jego stan w Konstancinie jest momentami tak złej jakości, jak w 
sąsiednich gminach – podsumowuje Tomasz Klech. 

PC

Samochód – laboratorium z ul. Wierzejewskiego ma się 
przenieść w inny rejon Mazowsza   

Dzieła sztuki zawisną tam,
gdzie stały wozy strażackie
PIASECZNO Studenci Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania zainspirowali władze gminy 
do zaadaptowania starej remizy OSP przy ul. Puławskiej na nowoczesną galerię sztuki
 Gmina długo zastanawiała się 
nad przeznaczeniem dla wzniesio-
nego w 1926 roku i objętego opieką 
konserwatora zabytków budynku. 
W końcu o pomoc w zagospodaro-
waniu dawnej strażnicy poproszono 

warszawską Wyższą Szkołę Ekologii 
i Zarządzania. Jej studenci przed-
stawili osiem ciekawych projektów 
rewitalizacji obiektu. Większość z 
nich zakładało rozbudowę zniszczo-
nej remizy. Niemal każda z koncep-
cji skupiała się na dobudowaniu pię-
tra, często z tarasem widokowym, 
oraz wykorzystaniu przestrzeni pod 
budynkiem. Oprócz miejsca na eks-
pozycje, w kilku projektach pojawił 
się pomysł na stworzenie kawiarni, 
a także biblioteki, pomieszczenia, w 
którym mogłyby odbywać się warsz-
taty plastyczne, niewielkiego mu-
zeum pożarnictwa czy małej sali ki-
nowej. Wiceburmistrz Daniel Put-
kiewicz zaproponował, aby opubli-
kować wszystkie propozycje w po-
staci plansz i pokazać je mieszkań-
com (plansze zawisły potem na ścia-
nach dawnej strażnicy). 

Dużo przestrzeni, szkła i drewna
 – O wyborze przeznaczenia gma-
chu zdecydowały wyniki ankiety 
– mówi Daniel Putkiewicz. – Więk-
szość mieszkańców stało na sta-
nowisku, że miejsce to powinno w 
przyszłości pełnić funkcje związane 
z kulturą. Jednocześnie zależy nam 
na zachowaniu zabytkowego charak-
teru strażnicy. Chcemy, aby zmieniła 

się ona w nowoczesny i funkcjonalny 
obiekt, który poprawi estetykę prze-
strzenną centrum miasta.
 Budynek ma zostać przekształ-
cony w galerię sztuki. W związku z 
tym pojawi się w nim wiele szkla-
nych elementów. W miejscu znajdu-
jących się na tyłach garaży powsta-
nie połączona ze starą częścią dwu-
kondygnacyjna dobudówka. Jej ele-
wację pokryją płyty włókno-cemen-
towe oraz elementy z naturalnego 
drewna. Główne wejście do budyn-
ku strażnicy będzie zlokalizowane 
od strony placu przed domem para-
fialnym. Ma ono prowadzić do cen-
tralnego holu, w którym znajdzie 
się kawiarnia i punkt informacyj-
ny. Do kawiarni będzie można do-
stać się także od strony zachodniej 
przez podcień i ogródek w pobudo-
wanym pasażu. Od strony ratusza 
ma znajdować się wejście serwiso-
we, zaś wyjście ewakuacyjne zapla-
nowano od strony ul. Puławskiej. 
 Główna przestrzeń ekspozycyjna 

ma znajdować się w starej części za-
łożenia. Duże dzieła sztuki (w tym 
obrazy i plakaty) mają być prezento-
wane w wysokim na dwie kondygna-
cje holu. Księgozbiór i czytelnię za-
planowano natomiast na antresoli. 
Na piętrze z kolei będą mieściły się 
pomieszczenia administracyjne, so-
cjalne i pomocnicze. Powierzchnia 
użytkowa obiektu ma mieć po prze-
budowie prawie 400 m kw.

W tym roku projekt 
i pozwolenie na budowę
 Koncepcja przebudowy budynku 
po OSP jest właśnie przygotowywa-
na. W tegorocznym budżecie zapla-
nowano także fundusze na opraco-
wanie projektu. Planowane jest rów-
znież uzyskanie pozwolenia na bu-
dowę. –  Jeśli nie zajdą żadne nie-
przewidziane okoliczności jest szan-
sa, że realizacja inwestycji rozpocz-
nie się w przyszłym roku – zakłada 
wiceburmistrz Putkiewicz.

Tomasz Wojciuk

Przebudowa strażnicy roz-
pocznie się prawdopodobnie 

w przyszłym roku i będzie 
kosztowała około 3 mln zł

W nowoczesnym budynku znajdzie się także winda, będąca 
ukłonem w kierunku seniorów i osób niepełnosprawnych
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Plac zabaw w Skolimowie 
wciąż tylko na papierze
KONSTANCIN-JEZIORNA Ile można przygotowywać budowę placu zabaw i to oczekiwanego 
przez mieszkańców? W mieście uzdrowiskowym trwa to czwarty rok. Czy uda się go 
otworzyć przed kolejną zimą?
 – Ręce opadają. Budowa pla-
cu została wybrana do realizacji 
w ramach budżetu obywatelskiego 
na 2014 rok – mówi radny Tomasz 
Nowicki. Nie wie, jak wytłumaczyć 
fakt, że do dziś obiekt nie powstał.
 Pomysł utworzenia wyposażo-
nego w zabawki terenu rekreacyjne-
go przy ul. Kołobrzeskiej, w pobliżu 
ul. Chylickiej, zgłosił ponad cztery 
lata temu Krzysztof Bajkowski. – W 
tej części Skolimowa, poza wiatami 
przystankowymi, nie ma żadnych 
miejsc użyteczności publicznej. Jest 
dużo domów i osiedla, a nie ma do-
kąd pójść – tłumaczy. – Lata temu 
teren, na którym ma powstać plac, 
jego właściciel, pan Preker, przeka-
zał na potrzeby mieszkańców. Naj-
częściej dzieci grały tu w piłkę.
 W ostatnich latach działka była 
niewykorzystana, często zarośnię-
ta. Kiedy projekt został przyjęty do 
realizacji w ramach budżetu obywa-
telskiego gminy, okazało się, że ma 
swoich przeciwników. Protestujący 
uważali, iż zabawki będą zamonto-
wane zbyt blisko ich domostw, bę-
dzie dokuczał im hałas. Jednak pod-
czas konsultacji społecznych w Sko-
limowie z udziałem wielu mieszkań-
ców, opór udało się zażegnać i ów-
czesny dyrektor Gminnego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji zapewnił, że 
będzie pilnował, by przedsięwzięcie 
zostało jak najszybciej wykonane. 

 Gdy projektant przygotował do-
kumentację oddającą oczekiwania 
mieszkańców, okazało się, że miej-
scowy plan zagospodarowania prze-
strzennego częściowo nie pozwa-
la na realizację projektu (fragment 
obiektu miał powstać w tzw. stre-
fie zalewowej Jeziorki). – W czerw-
cu ubiegłego roku rada miejska po-
prawiła plan, a następnie zwiększy-
ła kwotę na budowę placu w budże-
cie gminy z 50 tys. zł do 100 tys. zł. 
Jednak nie mamy informacji, aby 
pracownicy urzędu działali w tym 

względzie – informuje radny Nowic-
ki. Krzysztof Bajkowski przyznaje, 
że w pewnej chwili już „przestał drę-
czyć burmistrza pytaniami”, co da-
lej z placem. – Podobno w tym roku 
jego budowa ma się udać – przeka-
zuje to, co usłyszał. 
 Burmistrz Kazimierz Jańczuk 
mówi krótko: – Plan został zmienio-
ny i w budżecie są pieniądze na bu-
dowę placu. Zleciłem już dostosowa-
nie projektu do zmienionego planu, 
aby inwestycja została wykonana. 

Piotr Chmielewski

Gmina zapewnia, że zabawki na działce 
przy ul. Kołobrzeskiej staną w tym roku 
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Autobusy do Kabat dopiero w maju?
KONSTANCIN-JEZIORNA Warszawski Zarząd Transportu Miejskiego proponuje, by skierować 
do Kabat linie 710, 724 i 742, zmienić trasę linii 139, a bez zmian pozostawić 700
 Konstancińscy radni z podkomi-
sji do spraw transportu miejskiego 
(jej przewodniczący Tomasz Nowic-
ki i Katarzyna Jacyna), a także rad-
na Renata Dąbrowska spotkali się 
w ubiegłym tygodniu z przedstawi-
cielami stołecznego Zarządu Trans-
portu Miejskiego, aby poznać ich 
plany związane z korektą tras auto-
busów, dowożących do stolicy pasa-
żerów z gminy Konstancin-Jezior-
na. Zmiany te wynikają z otwarcia 
nowego połączenia drogowego po-
między Wilanowem i Ursynowem. 
W skrócie: mieszkańcy Konstancina 
od grudnia mają bliżej do metra. 
 Z rozmów, w których brał udział 
Andrzej Franków, dyrektor pionu 
przewozów ZTM wynika, że nowy 
układ komunikacji publicznej zo-
stanie wdrożony, kiedy na Ursyno-
wie zakończy się przebudowa ul. Re-
laksowej. Pętla na Kabatach, dokąd 
będą dojeżdżały przekierowane au-
tobusy, już jest gotowa. – ZTM ra-
zem z nowymi trasami autobusów 
chciałby także od razu poszerzyć 
granice pierwszej strefy biletowej, o 
co zabiega również gmina Konstan-
cin-Jeziorna – relacjonuje Tomasz No-

wicki. – Jest to bowiem związane z po-
trzebą wprowadzenia nowego oznako-
wania na przystankach. Procedury są 
czasochłonne, ponieważ powiększenie 
pierwszej strefy musi jeszcze zaakcep-
tować rada Warszawy – dodaje.

 Jak podaje szef doraźnej podko-
misji ds. transportu, ZTM chciało-
by również, aby zmiany weszły w ży-
cie, kiedy na Grapie (przy poczcie) 
będzie gotowa stacja do ładowa-
nia akumulatorów autobusów elek-
trycznych (na to zadanie samorząd 
Konstancina-Jeziorny zarezerwował 
pieniądze w budżecie). Przewoźnik 
chciałby bowiem, aby Grapa stała 
się ostatnim przystankiem dla linii 
139, dojeżdżającej obecnie do Ogro-
du Botanicznego w Powsinie. Zgod-
nie z założeniem, część kursów tej li-
nii, która miałaby docierać do Me-
tra Wilanowska, będzie obsługiwa-
na przez autobus elektryczny. 
 Biorąc pod uwagę wszystkie 
wspomniane uwarunkowania, zda-
niem ZTM zmiany prawdopodob-
nie zostaną wprowadzone najwcze-
śniej w maju.
 – Dojazd do stacji na Kabatach 
miał ewentualnie przyspieszyć bu-
spas na trasie z centrum Konstanci-
na  w stronę Warszawy. Jednak ZTM 
przekonuje, że na szosie, która ma po 
dwa pasy ruchu w każdym kierunku, 
nie wprowadza się takich rozwiązań 
– ubolewa radny Nowicki. 
 Do propozycji ZTM jeszcze na 
pewno odniosą się władze gminy, 
które dopłacają do kursowania au-
tobusów.

PC

Dzięki nowemu połączeniu z Wilanowa na Ursynów,
 pasażerowie autobusów szybciej dotrą do metra

Mieszka z rodziną 
w 7-metrowym pokoju
PIASECZNO Martyna Duda żyje z partnerem i dwójką małych dzieci w 
malutkim, gminnym lokalu bez kuchni i łazienki. - Ta pani wpisana 
jest na listę osób oczekujących na zamianę lokalu na większy – infor-
muje Łukasz Wyleziński z gminy

 Pani Martyna mieszka w lokalu socjalnym przy ul. Ceramicznej w Gołkowie od 
stycznia 2013 roku. Drobna kobieta prowadzi nas do zajmowanego przez 4-oso-
bową rodzinę lokum. W skromnym pokoju jest ciepło (w rogu stoi koza) i czysto. 
Pod oknem znajduje się sofa, na której drzemie roczny chłopiec. Jego starsza o 
siedem lat siostra jest w szkole. Pod ścianą stoi partner kobiety, Mateusz Turzyń-
ski. - Martyna śpi na sofi e z dziećmi, ja rozkładam sobie materac – tłumaczy. - Naj-
większą naszą bolączką jest niewielki metraż lokalu. Tu nie ma się nawet jak obró-
cić. Gotujemy najczęściej obok, u teściowej. Korzystamy także z jej łazienki.
 - Najbardziej szkoda mi dzieci – dodaje Martyna Duda. - To nie są dla nich 
odpowiednie warunki, nie mają tu własnego kąta. Jak córka wraca ze szkoły 
to musimy zestawić ze stolika telewizor, żeby miała gdzie odrobić lekcje. Boję 
się, że jak tak dalej będzie to opieka społeczna w końcu odbierze nam dzieci. 
Nie wiem jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać od gminy większy lo-
kal. Ja staram się o taki od 4 lat...
 Mateusz Turzyński bezradnie rozkłada ręce. - Obok stoi pusty pokój, ale gmina 
twierdzi, że to pomieszczenie gospodarcze i nie pozwala nam go zająć – mówi. 
 Łukasz Wyleziński z gminnego biura promocji wyjaśnia, że lokal przy ulicy 
Ceramicznej był przydzielony dla dwuosobowej rodziny. - Ta pani tworzy te-
raz czteroosobową rodzinę i oczekuje na zamianę lokalu na większy – mówi. 
- Z uwagi na fakt, iż obecnie gmina odzyskuje lokale tylko w przypadku zgo-
nu lokatora, czyli średnio około 5-7 mieszkań rocznie, trudno jest określić dal-
szy czas oczekiwania na zamianę lokalu. W tej chwili gmina nie dysponuje lo-
kalem dla czteroosobowej rodziny. 

Tomasz Wojciuk

Martyna Duda boi się, że ze względu na trudne warunki
 lokalowe opieka społeczna odbierze jej dzieci

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 propo-
nujemy ekspresowy zabieg   kawio-
rowy. Jest to kilku etapowy zabieg, 
podczas którego substancje aktyw-
ne   rozpuszczają połączenia pomię-
dzy martwymi komórkami naskórka, 
powodując rozjaśnienie, odświeże-
nie i wygładzenie skóry. Kolejny etap 
to rubinowa maska liftingująca. Ma-
ska modeluje owal twarzy, daje uczu-
cie napięcia, liftu skóry. Cera staje się  
promienna, wygląda na wypoczętą i 
młodszą.
 Dla tych pań, które mają problem z 
włosami zniszczonymi,  łamliwymi, po-
zbawionymi blasku proponujemy kil-
ka zabiegów naprawczych, które moż-
na zastosować tuż przed wielkim wyj-
ściem. Pierwszy to  Magic Efect Bo-
tox fi rmy Tahe dla włosów przesuszo-
nych, które utraciły blask, są zmęczo-
ne codziennym modelowaniem, pro-
stowaniem, utrwalaniem .  Podstawo-
wym celem  zabiegu jest wyrównanie gospodarki wodnej wewnątrz włosa. Składnika-
mi 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. Normalizuje procesy metaboliczne skóry głowy, chroni 
mieszki włosowe. Zapewnia intensywne odżywienie i nawilżenie włosów. Stymu-
luje produkcję kolagenu i keratyny. Chroni przed wolnymi rodnikami, przez co ma 
działanie detoksykujące. 
 Zabieg przy użyciu zestawu THERMOKERATIN  fi rmy Estel odbudowuje na-
turalną keratynę włosa, jednocześnie wzmacniając jego strukturę. Włosy stają się 
sprężyste, nie plączą się. Specjalna formuła maski i rozgrzewającego aktywatora 
bogatego w aminokwasy przyspiesza 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 włosów 

z rabatem 10%

Zabieg kawiorowy tylko 99 zł
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Z Żabieńca dookoła świata
PIASECZNO Jan i Monika Czempińscy wyruszają w nietypową podróż poślubną, która po-
trwa przynajmniej dziewięć miesięcy. – Pierwszą część trasy chcemy przejechać na-
szym fi atem uno, potem będziemy improwizować – mówią podróżnicy
 Młode małżeństwo z Żabieńca 
planuje wyruszyć w podróż 4 kwiet-
nia. – Chcemy przeżyć przygodę życia 
i spełnić nasze marzenia – mówi Jan 
Czempiński. – Ruszamy z Żabieńca 
przez Bałkany, Turcję, Gruzję, Azer-
bejdżan, Kazachstan do krajów Środ-

kowej Azji. Mamy nadzieję, że nasz sa-
mochód wytrzyma trudy podróży. 
 Uno państwa Czempińskich z 
1995 roku przeszło już gruntowny 
remont zawieszenia, hamulców i sil-
nika. Ma dosyć niski przebieg, dla-
tego – mimo zaawansowanego wie-
ku – powinno wytrzymać dodatko-
we 20-25 tys. km. – Chcemy sprzedać 
fiata w Tadżykistanie, zanim wjedzie-
my do Chin. Liczymy, że nie będzie 
problemów i uda nam się tam dotrzeć 
– mówi pan Jan. – W Państwie Środ-
ka musielibyśmy zrobić chińskie pra-
wo jazdy oraz przerejestrować samo-
chód. Za dużo z tym zachodu. Dlate-
go tam zamierzamy podróżować au-
tostopem i komunikacją publiczną.

Pójdą do pracy, pojadą do Australii
 Z Chin podróżnicy planują po-
jechać do Birmy, Laosu, Wietnamu 
i Tajlandii. Po Azji Południowo-
Wschodniej chcą poruszać się skute-
rem. Ten najlepiej zaplanowany etap 
podróży powinien zakończyć się na 
przełomie roku. – Liczymy się z tym, 
że w Tajlandii skończą się nam pie-
niądze – mówią. – Aby dalej podró-
żować będziemy musieli podejmo-
wać dorywcze prace. W krajach roz-
winiętych jak Singapur czy Australia 

znalezienie dodatkowego zajęcia nie 
powinno być trudne. Mimo to cze-
ka nas sporo niewiadomych. Dlate-
go na tym etapie naszej podróży bę-
dziemy improwizować. 
 Ta improwizacja ma polegać m.in. 
na podróżowaniu autostopem oraz 
tzw. kałczserfingu, czyli wyszukiwa-
niu darmowych noclegów. Młodzi 
małżonkowie podkreślają jednak, że w 
czasie swojej wyprawy nie chcą być dla 
nikogo ciężarem. – Liczymy przede 
wszystkim na własne oszczędności i 
to, co zarobimy po drodze – dodają.  

Będą obserwować przyrodę i pró-
bować nowych smaków
 Jak sami mówią, na pomysł zor-
ganizowania wyprawy dookoła świa-
ta wpadli podczas licznych wycieczek 
górskich. – Na pewno będziemy chcie-
li odwiedzić dużo parków narodo-
wych, bo oboje bardzo lubimy przy-
rodę – zapowiada Jan Czempiński. 
– Chciałbym zrobić też badania na-
ukowe, bo jestem po geografii i wybie-
ram się na studia doktoranckie. Osob-
ną kwestię stanowi gastronomia. Ta-
kie kraje jak Tajlandia czy Wietnam 

słyną z kuchni ulicznej. Na pewno bę-
dziemy chcieli jej spróbować.
 Po Australii podróżnicy chcą 
odwiedzić jeszcze obydwie Amery-
ki. Jak uda im się spiąć budżet, wy-
prawa może potrwać nawet oko-
ło dwóch lat. Teraz cały wolny czas 
poświęcają na przygotowania. Zała-
twili już kwestię szczepień przyjmu-
jąc przeciwciała m.in. na takie cho-
roby jak żółta febra, cholera, dur 
brzuszny czy żółtaczka. Obecnie są 
na etapie wyrabiania wiz i ustala-
nia, na jakiej zasadzie da się je uzy-
skać już na miejscu. Dużo czytają, 
aby zdobyć wiedzę o krajach, które 
zamierzają odwiedzić. – Będziemy 
regularnie prowadzić bloga i krę-
cić filmy – zdradza Jan Czempiń-
ski. – Zamierzam także pisać arty-
kuły do pism podróżniczych licząc, 
że chociaż w części sfinansują one 
naszą wyprawę. Cały czas komple-
tujemy sprzęt. Kupiliśmy już kame-
rę i aparat. Właśnie wybieramy na-
miot, który jest bardzo ważnym ele-
mentem całego ekwipunku. 

Tomasz Wojciuk

Jan i Monika Czempińscy za-
wsze dużo podróżowali. Szcze-

gólnie chętnie wyjeżdżali w 
góry, w tym leżące na Ukrainie 

Bieszczady Wschodnie

Podróżnicy nie mają sponsorów, bo nie chcą, 
żeby ktoś ingerował w ich wyprawę

Dodadzą gazu 
w dwóch gminach
GÓRA KALWARIA/PRAŻMÓW Polska Spółka Gazownictwa zapowiada, 
że do końca 2021 podłączy ponad 500 nowych odbiorców gazu w gmi-
nach Prażmów i Góra Kalwaria

 O   budowie nowej nitki gazowej ze stacji wysokiego ciśnienia w Czaplin-
ku (koło Góry Kalwarii) do Ustanowa (w gminie Prażmów) mówi się od niemal-
że dekady. Mimo opóźnień budowa nie wypadła z katalogu inwestycji. Zmie-
nił się jednak jej charakter. Początkowo mówiono, że gazociąg jedynie prze-
tnie częściowo gminy Góra Kalwaria i Prażmów, aby dostarczyć gaz do moc-
niej zabudowanego Ustanowa i okolic. Teraz jednak Polska Spółka Gazow-
nictwa (PSG) planuje przyłączyć do sieci wszystkie posesje, których właści-
ciele będą tym zainteresowani. – Inwestycja umożliwi budowę ponad 36 ki-
lometrów gazociągów w ramach gazyfi kacji gmin Prażmów oraz Góra Kal-
waria i podłączenie do sieci gazowej ponad 500 nowych odbiorców w miej-
scowościach: Czaplinek, Obręb, Julianów, Czachówek, Ławki, Gabryelin, Bia-
ły Ług, Uwieliny, Kędzierówka, Bronisławów, Jaroszowa Wola, Krupia Wólka, 
Jeziórka i Ustanówek – zapowiada Artur Michniewicz, rzecznik prasowy PSG.  
Przedstawiciel spółki informuje, że obecnie trwa przygotowywanie dokumenta-
cji projektowej oraz uzyskiwania pozwoleń na budowę. Co z funduszami? PSG 
właśnie podało, że w najbliższych dwóch latach spółka zamierza przeznaczyć 
na inwestycje, w tym gazyfi kację terenów niezgazyfi kowanych, niemal 3 mld zł. 

PC

Polska Spółka Gazownictwa projektuje ułożenie 
36 km nowych gazociągów (fot. PSG)
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Cel: zarazić miłością do tenisa
GÓRA KALWARIA Prywatny inwestor zapowiada powstanie klubu tenisowego przy zespole basenowym. 
Na gminnej działce jeszcze w tym roku ma ruszyć budowa pełnowymiarowych, zadaszonych kortów
 Wolny teren u zbiegu ulic Pijar-
skiej i Chopina od wielu lat czeka na 
inwestora. Okoliczni mieszkańcy wy-
korzystują go jako „dziki” wyjazd z 
zaślepionej Chopina, a także miejsce 
spacerów z psami. Wszystko wskazu-
je jednak, że znaleźli się pasjonaci te-
nisa, którzy są zainteresowani wy-
dzierżawieniem i zagospodarowa-
niem tej liczącej 4320 m kw. działki.

Bo brakuje całorocznych kortów
 Ze słów Michała Borowskiego, 
prezesa spółki Tenisowa Góra Kal-
waria (powołanej specjalnie do re-
alizacji inwestycji przy Pijarskiej) 
wynika, iż przedsięwzięcie jest sta-
rannie przygotowane. – Umówili-
śmy się z wybranymi wykonawca-
mi, że kiedy tylko będziemy dyspo-
nowali pozwoleniem na budowę i 
umową dzierżawy terenu, rozpocz-
niemy prace w terenie – zdradza Mi-
chał Borowski. Spółka dysponuje 
biznesplanem opartym m.in. o wie-
dzę fachowców i doświadczenie no-
woczesnych ośrodków tenisowych w 
Polsce i za granicą, w tym norwe-
skich i szwajcarskich. Na przeszko-
dzie temu, aby obok basenu robo-
ty ruszyły w ciągu najbliższych mie-
sięcy, stoi konieczność zmiany planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
Po spotkaniu z inwestorem lokal-
ni włodarze już rozpoczęli jego do-
stosowywanie, jednak procedura i 
tak potrwa kilka miesięcy. – W ocze-
kiwaniu na niezbędne dokumenty, 
prawdopodobnie w kwietniu wystar-
tujemy z lekcjami pokazowymi w miej-
scowych szkołach i przedszkolach, aby 
zachęcić dzieci do gry w tenisa. Liczę, 
że nasz klub jesienią zaistnieje. To jest 
możliwe – zapowiada prezes TGK.   
 Szef spółki jest mieszkańcem 
gminy Góra Kalwaria. Przedstawia 
się jako wielki fan tenisa, tę dyscy-
plinę uprawiają także jego dzieci. 
– Niestety, w najbliższej okolicy bra-

kuje całorocznych kortów. Dlatego 
postanowiłem to zmienić – tłuma-
czy. Michał Borowski dodaje, że jest 
partnerem w dużej kancelarii praw-
nej, dlatego nie zależy mu na zara-
bianiu na ośrodku tenisowym. – Tak 
projektujemy klub, aby był on w 
stanie samodzielnie się utrzymać. 
Chcemy przy tym, aby stał się wizy-
tówką Góry Kalwarii – przekonuje.

W tenisa zagrają też... niewidomi 
 O tym, co ma powstać w ramach 
ośrodka zostali już poinformowa-
ni burmistrz i radni. Tenisowa  Góra 
Kalwaria jest zainteresowana wybu-
dowaniem czterech pełnowymiaro-
wych kortów ze sztuczną nawierzch-
nią, na której równie dobrze można 
będzie grać w unihokeja czy minipiłkę 
nożną. Trzy z nich będą w nowocze-
sny, ale i estetyczny sposób zadaszo-
ne. Obok kortów przy Pijarskiej stanie 
budynek zawierający recepcję, szat-
nie, łazienki oraz kawiarenkę, gdzie 
rodzice będą mogli poczekać na tre-
nujące dzieci. Sala ma również zachę-
cać mieszkańców do spotkań, szcze-
gólnie osoby zainteresowane grą np. 
w brydża czy szachy.
 Dzięki nowoczesnym rozwią-

zaniom z kortów będą mogły ko-
rzystać także osoby... niedowidzą-
ce i niewidzące. – Nawiązaliśmy już 
kontakt ze Stowarzyszeniem Blind 
Tennis Polska – zaznacza prezes Bo-
rowski. Inwestor przekonuje, że klub 
skupi się jednak przede wszystkim 
na zajęciach grupowych dla dzieci 
oraz młodzieży i uzupełni je ofertą 
treningów indywidualnych dla osób 
w każdym wieku. W tym celu oprócz 
spółki została powołana Fundacja 
Edukacja Sportowa, która będzie 
pozyskiwała fundusze zewnętrzne 
na zajęcia sportowe dla dzieci. 

Gwiazda na otwarciu?
 Wspólnikiem Michała Borow-
skiego jest również zamieszkały w 
gminie trener tenisa Wojciech Joń-
czyk. Do instruktora o międzyna-
rodowym doświadczeniu będzie 
należało przyciągnięcie narybku 
do klubu. Zadba on również o od-
powiedni poziom sportowy ośrod-
ka. Inwestorzy zapowiadają, że 
dzięki ich kontaktom, jest duża 
szansa, że na otwarcie klubu za-
proszony zostanie zawodnik wy-
soko uplasowany w rankingu ATP, 
obejmującym najlepsze rakiety na 
świecie. 
 Z zamierzeń spółki zadowole-
ni są lokalni włodarze. – Byłby to 
ewenement na naszym terenie, po-
nieważ do tej pory wszystkie obiek-
ty sportowe gmina budowała z wła-
snych środków – podkreśla bur-
mistrz Dariusz Zieliński. 

Piotr Chmielewski

Tu na razie jest klepisko... Jest spora szansa, że za niecały rok 
przy Pijarskiej będzie funkcjonował klub tenisowy
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Gospodarka śmieciowa pod lupą WIOŚ
GÓRA KALWARIA Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przyjrzy się gruntownie, jak urzędnicy gmi-
ny radzą sobie z odpadami, które odbierają od mieszkańców. Jak ustaliliśmy, kontrola nie jest przypadkowa

 WIOŚ m.in. zainteresował się na-
szym grudniowym tekstem „Gmina 
zbiera odpady, żeby zgniły”. Napisa-
liśmy w nim, że na pograniczu Góry 
Kalwarii i Moczydłowa służby gmin-
ne, na terenie należącym do samo-
rządu, zrobiły kompostownik na tony 
liści i trawy oddawane przez miesz-
kańców w listopadzie. – My płacimy 
za utylizację tych odpadów, a gmi-
na wyrzuca je na swoją działkę, żeby 
zgniły? Czy tworzenie takiego wy-
sypiska jest legalne? – dociekał pan 
Piotr, mieszkaniec gminy. Wicebur-
mistrz Marek Rutowicz przyznał, że 
część odpadów zostanie rozciągnię-
ta po działce, żeby uległy biodegra-
dacji, a  pozostałe zostaną przetrans-
portowane do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych w 
Górze Kalwarii, gdzie powinny tra-
fić od razu. Jednak nie trafiły, ponie-
waż PSZOK miał chwilowe proble-
my z nadmiarem odpadów, które na-
leży wywieźć do kompostowni.
 – Między innymi sygnał o skła-
dowisku w Moczydłowie spowodo-
wał, że Góra Kalwaria znalazła się w 
gronie 10 proc. gmin na Mazowszu, 
w których w 2018 roku komplekso-
wo skontrolujemy gospodarkę odpa-
dami. Kontrola rozpocznie się nie-
bawem – zapowiedział tydzień temu 
Krzysztof Gołębiewski, zastępca na-
czelnika wydziału inspekcji WIOŚ. – 
Jeśli chodzi o odpady w Moczydło-
wie, to z naszych dotychczasowym 
informacji wynika, że nie są one nie-
bezpieczne. Ale sama kwestia ma-
gazynowania odpadów w tym miej-
scu może wskazywać, iż może to być 
niezgodne z przepisami. Czy gmina 
robi wszystko prawidłowo, będziemy 
mieli jasność po około czterech tygo-
dniach – dodaje urzędnik.

PC

Kontrolerzy sprawdzą m.in. czy gmina zgodnie z prawem  
zmagazynowała odpady biodegradowalne w Moczydłowie

Kolejne życie Brzanki
GÓRA KALWARIA Jeszcze tego lata do ośrodka stojącego nad Wisłą ma wrócić muzyka i taniec. 
– Ten obiekt ma swój klimat i szkoda go zostawić na pastwę losu – mówi jego dzierżawca
 Pan Sławomir (prosi, aby nie po-
dawać jego nazwiska) jest przedsię-
biorcą z Warszawy, działa w branży 
motoryzacyjnej. Brzanka spodobała 
mu się, bo przypomina mu ośrodki 
nad wodą, w których bywał w cza-
sach młodości. – Mam wizję, jak to 
powinno działać, jeszcze dużo pracy 
przed nami – podkreśla.
 Na razie skupił się na naprawie 
murów. Odnowił elewację i dach, za-
murował także okna od strony rze-
ki, ponieważ istniało zagrożenie, że 
będąca w złym stanie ściana zawali 
się. Brzanka przez kilka lat stała pu-
sta, dzięki podjętym pracom obiekt 
przestał niszczeć.
 Pan Sławomir liczy, że pierw-
szych gości ośrodek zacznie przyj-
mować na przełomie czerwca i lip-
ca. – Ze swoją działalnością chcę 
przede wszystkim nastawić się na 
okres letni – podkreśla. – Przygo-
towuję pokoje hotelowe, planu-
ję również stworzyć klub tanecz-
ny dla młodzieży oraz dyskotekę w 
starym stylu dla seniorów, na de-
skach – zapowiada. Przedsiębiorca 
nawiązał już także kontakt z wod-
niakami (obok Brzanki istnieje nie-
wielka przystań, w której cumowa-
ne są łodzie) oraz czterema właści-
cielami firm, organizującymi spły-
wy kajakowe po Wiśle. Aby wyprawy 
kajakowe kończyły się przy ośrod-
ku. Najemca zamierza również zro-

bić przejście do popularnych nadwi-
ślańskich plaży i zachęcić wypoczy-
wających do odwiedzenia Brzanki. 
Zdradza również, że współpracuje 
z inwestorami, którzy są zaintereso-
wani budową parku linowego obok 
ośrodka (wokół którego jest 8 hekta-
rów terenu) oraz zewnętrznej siłow-
ni. – Milionów w tym miejscu się nie 
zarobi, ale ważne, żeby obiekt był w 
stanie się utrzymać – podsumowuje 
dzierżawca.
 Na wspomnienie balów w Brzan-
ce, której w minionym roku stuk-
nęło 60-lecie istnienia, niejednemu 
mieszkańcowi Góry Kalwarii krę-
ci się łza w oku. Wybudowana w la-

tach 50. rękami i ze składek węd-
karzy Brzanka przez lata nie mia-
ła szczęścia. Od połowy lat 90. mi-
nionego wieku niszczała niewyko-
rzystana, w końcu zaczęła być na-
wiedzana przez wandali. Gminie 
przez długi czas nie udawało się wy-
nająć ośrodka nieco oddalonego od 
miasta. W końcu znalazł się ambit-
ny dzierżawca, wyremontował bu-
dynek, ale nie udało mu się ożywić 
ośrodka na dłużej. Brzanka ponow-
nie na kilka lat została zapomniana. 
Czy tym razem ożyje na dłużej? 

Piotr Chmielewski

– W Brzance tkwi potencjał – uważa pan Sławomir, dzierżawca 
ośrodka (fot. UMiG Góra Kalwaria) 

Coraz rzadziej 
rozdają jedzenie...
PIASECZNO/POWIAT Od ponad dwóch lat  Fundacja Pomocy Bezrobot-
nym i Bezdomnym Domus et Labor na terenie dawnego żłobka przy 
ul. Chyliczkowskiej 47 prowadzi akcję dożywiania najuboższych. Kie-
dyś jedzenie było rozdawane pięć razy w tygodniu, teraz trafi a do po-
trzebujących tylko w poniedziałki, środy i piątki

 Najbardziej potrzebujące osoby jeszcze do ubiegłego tygodnia przychodziły po 
artykuły żywnościowe cztery razy w tygodniu. Teraz „wypadł” z tego jeszcze wto-
rek. Gdy w piątek tuż przed godz. 14 zjawiamy się na miejscu, około 40 osób tłoczy 
się za rozciągniętą wzdłuż żłobkowego skweru gumową taśmą. Kilka metrów za nią 
zostały ustawione kartony z jedzeniem. Za chwilę taśma zostanie opuszczona i lu-
dzie rzucą się na produkty spożywcze, aby czym prędzej wybrać co lepsze kąski.

Trudne sytuacje życiowe
 – Przychodzimy tu, bo jesteśmy biedni – przyznaje otwarcie Norbert Bu-
dyta, bezrobotny z Konstancina-Jeziorny. Obok stoi pan Mirek (prosi, aby nie 
podawać jego nazwiska) z Kędzierówki. – Z pomocy korzystam ponad rok – 
mówi. – Jestem, gdy tylko rozdają jedzenie, czyli do tej pory cztery razy w ty-
godniu. Dlaczego? Jestem po prostu głodny. Ta pomoc musi zostać utrzyma-
na. Nikt nie przychodzi tu dla przyjemności.
 W kolejce stoi też wielu emerytów, przeważnie starszych kobiet. Zofi a Wójcik 
z Żabieńca ma 72 lata i chorego na nowotwór męża. – On nie jest w stanie już nic 
zarobić i wymaga stałej opieki – mówi łamiącym się głosem, wycierając spływają-
ce z oczu łzy. – Nasz jedyny dochód to 1000 zł mojej emerytury. Za co mamy żyć?
 Janusz Marian Bołożuk, prezes Domus et Labor, ma już 75 lat i jak sam 
przyznaje, pomaga najuboższym nie dla zysku, ale dlatego, że kocha ludzi. 
Wcześniej zaopatrywał ich w artykuły spożywcze i ubrania na miejskim targo-
wisku. Teraz w tamtym miejscu powstaje szkoła, a on przeniósł się do budyn-
ku dawnego żłobka. – Nasze motto brzmi: „nie pytamy skąd przychodzisz”, bo 
wychodzimy z założenia, że z tej pomocy korzystają tylko osoby z przysłowio-
wym nożem na gardle – mówi Bołożuk. – Są to nie tylko najbiedniejsi, ale też 
często ludzie z uzależnieniami. Trafi ają się Ukraińcy, którym również nie od-
mawiamy kawałka chleba. Osoby stojące w kolejce nie są ewidencjonowane. 
Nie chcemy ich dodatkowo upokarzać.
 Kiedy taśma zostaje opuszczona, kartony z żywnością pustoszeją w kilka 
minut. Większość osób natychmiast się rozchodzi. Kto chce, może wejść jesz-
cze do budynku żłobka i wybrać sobie czyste, suche ubrania. Wcześniej fun-
dacja pobierała za nie symboliczną opłatę, teraz rozdaje wszystko za darmo.

Coraz mniejszy budżet
 Skąd fundacja bierze jedzenie dla najuboższych? Okazuje się, że jej głównym 
dostawcą jest w tej chwili duża sieć marketów spożywczych. Pracujący w Domus 
et Labor wolontariusze objeżdżają wysłużonym lublinem sklepy, zbierając stary 
chleb, ścinki wędlin, kości, na których z powodzeniem można ugotować zupę oraz 
warzywa i owoce nie pierwszej świeżości. Wszystko na miejscu jest sortowane, a 
produkty nie nadające się już do jedzenia, trafi ają na śmietnik. Resztę przekłada się 
w skrzynki i kartony, a następnie wystawia na skwerze przed budynkiem dawne-
go żłobka. Wydziałowi podlega tylko chleb, mięso i wędliny. – Jest porządek, bo 
ludzie pilnują się sami. Znają swoje potrzeby i dbają, żeby nikt nie brał więcej je-
dzenia niż potrzebuje – mówi Janusz Bołożuk. – Mamy tu pewne zasady, których 
przestrzegamy. Nie rozdajemy jedzenia nietrzeźwym, pilnujemy także, aby nim 
nie handlowano, bo takie przypadki też wcześniej się zdarzały.
 Fundacja od lat korzysta z dobrej woli i wsparcia gminy Piaseczno. Wcześniej 
mogła liczyć na roczną dotację w wysokości 30 tys. zł. Pieniądze głównie po-
krywały koszt utrzymania samochodu, służącego do przywożenia jedzenia. W 
ubiegłym roku dotacja została zmniejszona do 20 tys. zł, w tym już tylko do 10 
tys. zł. – Właśnie piszę list do Orlenu z prośbą, aby dali nam do lublina 2000-
2500 litrów paliwa. Może się uda – mówi Janusz Bołożuk. – Chcemy też nawią-
zać współpracę z większą liczbą marketów, aby mieć większy wybór lepszego 
gatunkowo jedzenia. Jestem dobrej myśli i wierzę, że to tylko przejściowe pro-
blemy i niedługo będziemy mogli zwiększyć częstotliwość rozdawania jedzenia. 
Działamy już ponad 15 lat i to co robimy jest ważne. Nie chcę, żeby ludzie szukali 
resztek po śmietnikach, a sklepy wyrzucają przecież całe samochody żywności.
 Zapytaliśmy gminę o przyczyny zmniejszenia dotacji. – Fundacja w ostatnim 
czasie ma problemy z wykorzystywaniem środków, jakie dostaje od gminy – wy-
jaśnia Łukasz Wyleziński z wydziału promocji. – W 2016 r. musieli oddać 6200 zł 
niewykorzystanych środków. Za 2017 rok dopiero jest przygotowywane spra-
wozdanie, ale już wiadomo, że fundacja również będzie zwracała część niewy-
korzystanych pieniędzy. W tym roku pula środków na konkurs, w którym brała 
udział fundacja wynosiła 20 tys. zł. Kwota ta została podzielona na pół, gdyż w 
tym samym konkursie wpłynęła bardzo dobra oferta na realizację zadania przez 
Fundację Patronat i zarówno komisja konkursowa jak i kierownictwo urzędu 
uznało, że działania obu fundacji zasługują na równorzędne wsparcie. 

Tomasz Wojciuk

Zimą po darmowe jedzenie zawsze przychodzi 
co najmniej 40 osób

K O N D O L E N C J E

Pani

Ewie Łukasiuk

serdeczne wyrazy współczucia  
oraz słowa otuchy z powodu śmierci

matki
składają

Kazimierz Jańczuk
Burmistrz 

Gminy Konstancin-Jeziorna

Andrzej Cieślawski 
Przewodniczący  
Rady Miejskiej
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Policjanci przestrzegają seniorów
PIASECZNO Oszustwa „na wnuczka” czy „na policjanta” to jedne z najczęściej popełnia-
nych na naszym terenie przestępstw. Dlatego też policjanci wspólnie z gminą postano-
wili ostrzec przed nimi starszych ludzi
 Tego typu przestępstwa popeł-
niane są nieprzerwanie od kilku lat i 
trzeba przyznać, że oszuści nie dość, 
że działają niezwykle bezwzględnie, 
to jeszcze wykazują się coraz więk-
szą pomysłowością, bez skrupułów 
okradając seniorów z oszczędności 
całego życia. W ostatnim czasie oso-
by trudniące się tym procederem za-
częły podszywać się także pod cie-
szących się dużym zaufaniem spo-
łecznym policjantów, co okaza-
ło się niezwykle skuteczne. Ostatni 
raz do tego typu przestępstwa do-
szło 5 lutego w Konstancinie-Jezior-
nie, gdzie starsze małżeństwo dało 
się uwieść prowadzącej rozmowę, 
fałszywej policjantce, przekazując 
oszustom w sumie około 20 tys. zł.

Postanowili podjąć działania
 Gdyby policzyć wszystkie tego 
typu oszustwa na przestrzeni 
ostatnich kilku lat, których ofia-
rą padli mieszkańcy powiatu pia-
seczyńskiego mogłoby się okazać, 
że łączne straty wyprowadzonych 
w pole seniorów sięgają kilku mi-

lionów złotych. Dlatego też poli-
cja i gmina Piaseczno postanowi-
ły podjąć działania, które utrud-
nią oszustom nikczemny proce-
der. Pierwsze spotkanie szkolenio-
wo-informacyjne z seniorami, pod-
czas którego omówiono stosowane 
przez oszustów metody działania 

odbyło się w ostatnią środę w Cen-
trum Kultury przy ulicy Kościusz-
ki. Wszystkich zaproszonych powi-
tała Hanna Kułakowska-Michalak, 
zastępczyni burmistrza. - Im wię-
cej będziecie państwo wiedzieć o 
metodach działania oszustów, tym 
lepiej dla was – mówiła. - Nasze 
spotkania potrwają do 3 marca. W 
sumie zaplanowaliśmy ich 12. Na-
stępne odbędzie się 13 lutego. 
 Następnie kom. Jarosław Sawic-
ki z Komendy Powiatowej Policji w 

Piasecznie przedstawił krótką pre-
zentację, obrazującą techniki, ja-
kimi posługują się oszuści. Okazu-
je się, że dawnych „wnuczków” czy 
„pracowników administracji” zastą-
pili obecnie „policjanci”. - Ci rzeko-
mi funkcjonariusze często proszą 
starszych ludzi o gotówkę. Tymcza-
sem żaden prawdziwy policjant ni-
gdy by państwa o nią nie poprosił – 
zapewniał. - To jedno wielkie kłam-
stwo i ściema. Uważajcie także na 
fałszywych inkasentów, często wy-
łudzających tzw. „koszty operacyj-
ne” za świadczenie pewnych usług. 

Pomysłowość oszustów
nie zna granic
 Statystyki mówią, że ofiarą 
oszustów działających metodą „na 
wnuczka” bądź „policjanta” pada-
ją najczęściej osoby w wieku 70-79 
lat (44 proc.) oraz powyżej 80. 
roku życia (36 proc.). Jednak prze-
stępcy nabierają swe ofiary także 
w inny sposób, stosując często po-
krewne, niezwykle wymyślne me-
tody. Plądrują domy swych ofiar 

oferując różnego rodzaju towary 
(firanki, dywany), prosząc o po-
moc (drut do samochodu czy dłu-
gopis) czy biorąc starszych ludzi 
na litość (prosząc np. o szklan-
kę wody). Seniorzy często trzy-
mają w mieszkaniach biżuterię 
i całe swoje oszczędności – nie-
rzadko są to dziesiątki, a na-
wet setki tysięcy złotych. Potem, 
pod wpływem zwykłej telefonicz-
nej rozmowy przekazują te dobra 
przestępcom. Komisarz Sawicki 
mówiąc o „wnuczkach” posługi-
wał się wziętymi z życia przykła-
dami. Wiele z nich wzbudzało we-
sołość siedzących na sali starszych 
osób. - Ci ludzie tak silnie działają 
na emocje, że trudno im nie uwie-
rzyć – przekonywał policjant. - Od 
początku tak prowadzą rozmowę, 
aby zyskać wiarygodność. Ostat-
nio do poszkodowanych dzwoniła 

np. kobieta, podająca się za poli-
cjantkę. Była świetnym psycholo-
giem i pewnie dlatego ludzie tak 
chętnie przekazywali jej pieniądze. 
 Komisarz Sawicki podkreślił, 
że fałszywi policjanci nie tylko na-
ruszają dobre imię policji, ale tak-
że bez skrupułów pozbawiają se-
niorów środków do życia. Dlatego 
trzeba robić wszystko, aby utrud-
nić im działanie. Ostatnim przy-
kładem właściwej obywatelskiej 
postawy był pewien, zamówiony 
przez oszustów taksówkarz. Miał 
on podwieźć pewną starszą panią 
do banku, aby wypłaciła pienią-
dze, jednak zaczął coś podejrze-
wać i zadzwonił na policję. Dzięki 
temu udało się zapobiec przestęp-
stwu. Niestety, oszuści tym razem 
nie zostali jeszcze schwytani.

Tomasz Wojciuk

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem
piaseczyńskich seniorów

Ofiarami oszustw „na wnucz-
ka” lub „na policjanta” pada-

ją także osoby młodsze, 
poniżej 60. roku życia

R E K L A M A

GÓRA KALWARIA

Amatorzy tenisa do stołów!
 Puchar Burmistrza będzie najwyższą stawką w VII Otwartych Mistrzo-
stwach Góry Kalwarii w tenisie stołowym.  Zawodnicy zmierzą się w Sali 
sportowej w Baniosze w sobotę 17 lutego od godz. 9. Jako pierwsze wy-
startują dzieci i młodzież, przewidziano osobne kategorie dla dziewcząt i 
chłopców do lat 13 oraz dla chłopców do lat 16. O godz. 10 współzawod-
nictwo rozpoczną uczestnicy kategorii open, a także samorządowcy (na-
leży zabrać ze sobą zaświadczenie o pełnieniu funkcji w instytucji samo-
rządu terytorialnego). Udział jest bezpłatny.

PC

PRAŻMÓW

Teraz pozostaje tylko świetnie się bawić
 Społeczność Uwielin w najbliższą sobotę będzie świętowała ofi cjalne 
otwarcie jedynego w okolicy bogato wyposażonego Podwórka Talentów 
Nivea. Szkoła w Uwielinach to jeden z 20 w Polsce laureatów ubiegłorocz-
nego konkursu koncernu kosmetycznego, w którym stawką były bogato 
wyposażone place zabaw. Wstęp na podwórko jest wolny. 
Festyn „My się zimy nie boimy” rozpocznie się o godz. 14. W programie: 
plenerowe przedstawienie uwielińskiego teatru, zjazdy na „byle czem” z 
górki, dmuchańce-skakańce, gry i zabawy, grochówka, festiwal faworków, 
szarlotka Uwielotka oraz m.in. grzaniec uwieliński. 

PC

KONSTANCIN-JEZIORNA

BCA Flash Walentynkowo
 W następną sobotę o godz. 19 Konstanciński Dom Kultury zorganizu-
je walentynki z przymrożeniem oka. Pełen gorących emocji improwizo-
wany występ, którego klimat wzbudzi miłość w najzimniejszych sercach 
najtwardszych widzów. W repertuarze zarówno romantyczno-rozbrajają-
co-komediowe sceny, jak i pełne zaangażowania publiczności krótkie gry. 
Cały spektakl powstanie bezpośrednio na scenie, bez scenariusza, spon-
tanicznie i celnie doprowadzając całą widownię do łez ze śmiechu. Bilety 
w cenie 20 zł w kasie i na stronie internetowej KDK.

PC

PIASECZNO

Zimowe zawirowanie
 Już dziś w Domu Parafi alnym Św. Anny w Piasecznie odbędzie się wer-
nisaż wystawy Grupy Piaseczno zatytułowanej „Zimowe Zawirowanie”. 
Początek o godzinie 18.30.

Tyl.

Walentynki? Nie w dniu singla w kinie
 W piątek 16 lutego o godz. 19 Konstanciński Dom Kultury (ul. Mostowa 
15) przygotuje fi lmową niespodziankę dla wszystkich, którzy obchodzą wa-
lentynki… szerokim łukiem. Będzie to wyjątkowy seans dla osób z poczu-
ciem humoru, które stronią od wszędobylskich serduszek oraz przesłodzo-
nych komedii romantycznych. Na wydarzenie warto przyjść solo lub w towa-
rzystwie znajomych. Widzowie zostaną zabrani w wielką i piękną podróż po 
hedonistycznym i nostalgicznym Rzymie. Wstęp wolny. Informacja o tytule 
fi lmu pod numerem (22) 484 20 20 lub: biuro@konstancinskidomkultury.pl.

PC



11nr 5 (705)/2018/W1 SPORT
KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Na szczytny cel
PIŁKA NOŻNA W trakcie przerwy zimowej zawodnicy przenoszą się zwykle z piłkarskich 
boisk do hal. W styczniu pod dachem przy ul. Sikorskiego rozegrano Charytatywny 
Turniej Piłki Nożnej Piaseczno Cup 2018. Spośród 16 ekip biorących udział w zawodach 
triumfowała ostatecznie drużyna FC Wilanów
 Około 160 piłkarzy reprezentu-
jących różny stopień umiejętności, z 
których część mogła poszczycić się 
doświadczeniem z ligowych boisk, 
rywalizowało ze sobą najpierw w 
czterech grupach systemem „każdy 
z każdym”. Najlepsi dostali później 
szansę dalszej gry już w fazie pu-
charowej. W wielkim finale FC Wi-
lanów pokonał zespół FC Bankruci 
3:0, zdobywając tym samym Puchar 
Piaseczna. Trzecie miejsce zdobył 
z kolei miejscowy Exclusive Team, 
zwyciężając w meczu o miejsce na 
podium TIS Dropia 4:1. Jak zwykle 
nie zabrakło również wyróżnień in-
dywidualnych. Najlepszym zawod-
nikiem turnieju wybrano Mariusza 
Sobieszka z FC Wilanów, a najlep-
szym bramkarzem został Jarosław 
Malinowski z zespołu FC Bankruci.
 – Udało się nam zebrać komplet 
16 drużyn – cieszy się Karol Koło-
dziejczak, organizator turnieju. Na 
szczęście chętnych jest zawsze spo-
ro – zwłaszcza gdy cel jest szczytny. 
Najważniejsze jest to, żeby po prostu 
pograć i aby była dobra zabawa.

 Charytatywny turniej Piaseczno 
Cup to jednak nie tylko dobra zaba-
wa i zacięta rywalizacja. Głównym 
celem była tego dnia pomoc finan-
sowa i wsparcie dla Domu Dziecka 
w Pęcherach i Fundacji dla Dzieci z 
Piaseczna. 
 – Udało nam się zebrać prawie 3 
tysiące złotych – mówi Karol Koło-
dziejczak. – Pierwszym naszym ce-
lem jest pomoc dla Domu Dziecka 

w Pęcherach. Tam w sześciu dom-
kach mieszkają dzieci, które, tak jak 
my, chcą pograć w piłkę. Za zebra-
ne pieniądze będą teraz mogły zaku-
pić sprzęt piłkarski. Drugim naszym 
celem jest pomoc Fundacji dla Dzie-
ci z Piaseczna. Wspiera ona rodziny 
w ciężkich sytuacjach bytowych i ży-
ciowych.

Grzegorz Tylec

X Fight najlepszym 
klubem w Polsce!
KICKBOXING Na uroczystym Balu Mistrzów Kickboxingu 2017 w Węgrowie organizowanym 
przez Polski Związek Kickboxingu doceniono osoby związane z klubem X Fight Piaseczno
 Wśród wyróżnionych i na-
grodzonych znaleźli się również 
nasi zawodnicy: Paulina Jarz-
mik, Marta Rządkowska-Kich-
ner i Łukasz Wichowski (wyróż-
nienie za wysoki wynik sportowy 
w roku ubiegłym), Paulina Jarz-
mik (Heros 2017, najlepsza za-
wodniczka formuł planszowych), 
Dorota Godzina (Heros 2017, 
najlepsza zawodniczka walk za-
wodowych) i Łukasz Wichowski 
(Heros 2017, najlepszy zawodnik 
walk zawodowych).
 Na podstawie punktacji z im-
prez rangi mistrzowskiej wyłonio-
no również najlepszy klub sporto-
wy w 2017 roku. Herosa w tej kate-
gorii otrzymał klub X Fight z Pia-
seczna. – Na ten wspaniały suk-
ces złożyła się wieloletnia, syste-
matyczna praca zawodników, ka-
dry trenerskiej, działaczy i rodzi-

ców a także pomoc sponsorów, a 
zwłaszcza Gminy Piaseczno, która 
od lat wspiera proces szkolenia w 

tym klubie – mówią trenerzy piase-
czyńskiego klubu.

Grzegorz Tylec

Sparta ma się dobrze
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA Pojawiły się plotki, że Sparta Jazgarzew może 
wycofać drugą drużynę z rozgrywek w lidze okręgowej i stracić do-
tychczasowego sponsora

 – Chciałbym podkreślić, że te pogłoski rozpowiadane są najpewniej przez 
niekompetentne osoby z innego klubu – mówi Marek Gołębiewski, trener 
Sparty Jazgarzew. – Zapewniam, że Sparta ma się dobrze. Cała kadra (oprócz 
przygotowującego się do matury Tomasza Odolińskiego i Cezarego Kura, któ-
ry po wypożyczeniu wrócił do Perły Złotokłos) zostaje i drugi zespół też. Do-
datkowo wzmocnimy się również zawodnikami z drugiej ligi. 
 Szkoleniowiec stwierdził ponadto, że sytuacja klubu jest stabilna, a fi rma 
Bisk jest zadowolona z ostatnich dokonań zespołu – fi nału Pucharu Polski ze 
Świtem Nowy Dwór Mazowiecki w poprzednim sezonie i czwartego miejsca 
po rundzie jesiennej w czwartej lidze.

Grzegorz Tylec

Piaseczno na czele Playareny
PIŁKA NOŻNA Oprócz rozgrywek ligowych 6-osobowej piłki nożnej 
Playarena w ramach poszczególnych miast, regularnie rozgrywane są 
również spotkania pomiędzy ich reprezentacjami
 Organizatorzy zawodów ustalili wpierw wspólnie system punktacji, pre-
miujący – między innymi – spotkania rozgrywane u siebie (punkty za orga-
nizację spotkań), dodatkowe „oczka” za dobre wyniki na wyjazdach i podej-
mowanie różnorodnych rywali. Na czele aktualnego rankingu reprezentacji 
miast znajduje się obecnie Piaseczno – zespół prowadzony wspólnie przez 
Patryka Dudzickiego i Jakuba Osucha.
 – Na ten sukces złożyły się przede wszystkim ambicja i zaangażowanie za-
wodników, którzy reprezentując swoje miasto wkładali w swoją grę całe ser-
ce, nie odpuszczając żadnej piłki – mówi Patryk Dudzicki. – No i oczywiście 
nie bez znaczenia były umiejętności poszczególnych zawodników, które zo-
stały konstruktywnie wykorzystane dla dobra całego zespołu.

Tyl.

Turniej dla młodych piłkarzy
PIŁKA NOŻNA 24 lutego w Piasecznie odbędzie się turniej piłkarski 
rocznika 2008/2009. Patronat nad zawodami objął Kurier Południowy 
i portal PiasecznoNews.pl

PIŁKA NOŻNA W najbliższą niedzielę w hali sportowej w Górze Kalwa-
rii  przy ul. Białka odbędzie się turniej piłkarski organizowany przez lo-
kalny klub Nadstal Krzaki Czaplinkowskie

 – Zapraszamy do udziału w turnieju, który odbędzie się w nowej hali spor-
towej  przy Al. Kasztanów 12 – mówi Karol Kołodziejczak, organizator impre-
zy. – Turniej wspiera potrzebujące dzieci z powiatu piaseczyńskiego, pod-
opiecznych Fundacji dla Dzieci.
 Zasady zawodów: drużyny mogą składać się z maksymalnie 10 zawodników 
(rocznik 2008/2009 lub młodsi); gra toczona będzie systemem 5 plus bramkarz; 
zmiany hokejowe; mecze grupowe potrwają 12 minut, fi nały 15 minut. Nagro-
dy rzeczowe, puchary i medale otrzymają trzy pierwsze drużyny; nagrody i sta-
tuetki również: dla najlepszego zawodnika, króla strzelców i bramkarza. Ponad-
to każdy trener otrzyma poczęstunek i pamiątkową koszulkę. Zapisy telefonicz-
nie (505 575 320) lub internetowo (zapisy@copafootball.pl).

Tyl.

 Zawody, w których będą mogły wziąć udział drużyny klubowe od czwartej 
ligi do B klasy (KS Nadstal, KS II Nadstal, PKS Radość, Jedność Żabieniec, Anprel 
Nowa Wieś, Wisła Maciejowice, Sparta II Jazgarzew, Józefovia II Józefów, Ami-
gos Warszawa, Bar Ulubiona ETV, Korona Góra Kalwaria, Orzeł Baniocha, GKS 
Chynów, KS Warka, Młode Wilki, Czerwone Diabły), rozpoczną się o godz. 8.

Tyl.

Nadstal Cup 2018

R E K L A M A
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Z psem do pracy, 
a może kasa za jazdę rowerem?
 Pozyskanie dobrego pracownika 
lub jego zatrzymanie jest coraz trud-
niejsze. Dlatego firmy coraz częściej 
prześcigają się w oferowaniu zatrud-
nionym dodatkowych profitów. Po-
mysły są wręcz nieograniczone i co-
raz ciekawsze
 Jak jest naprawdę, jeśli chodzi o 
dodatkowe profity w pracy, sprawdził 
portal branżowy Pracuj.pl. 

Wspólne śniadania
lub praca w domu
 Co zachęca nas do zmiany pracy 
oprócz perspektywy wyższych zarob-
ków? Z badań wynika, że już nie tyl-
ko prywatna, dodatkowa opieka me-
dyczna, która w polskich firmach sta-
je się standardem. Pracownicy przy-
znają, że najbardziej oczekiwaliby 
dofinansowania do urlopów (chcia-
łoby ich prawie trzy czwarte ankie-
towanych) oraz szkoleń (70 proc.). Z 
danych tych wynika, że zatrudnieni 

cenią sobie szczególnie benefity, któ-
re pozwalają im na oszczędności. 
 Wśród benefitów coraz więk-
szą popularność zyskuje praca zdal-
na (czyli wykonywana poza siedzi-
bą pracodawcy, np. w domu). Takiej 
możliwości oczekiwałoby 40 proc. 
sondowanych. Ciekawe jest jednak 
to, że wraz z wiekiem badanych, rola 
tego benefitu w istotny sposób maleje. 
 Zdaniem Macieja Bąka, eksper-
ta ds. raportów wynagrodzeń w Pra-
cuj.pl, zróżnicowane w grupach wie-
kowych podejście do pracy zdalnej 
jako dodatku może być sygnałem 
zupełnie nowego trendu w obsza-
rze udogodnień oferowanych pra-
cownikom przez ich firmy. – Coraz 
częściej są to wyróżniki kultury or-
ganizacyjnej firmy i charakteryzu-
ją styl pracy w organizacji. Przykła-
dy takich rozwiązań są już widoczne 
na naszym rynku. Są w Polsce fir-
my, które jako benefit pracowniczy 

określają wspólne śniadania jedzo-
ne przez pracowników, możliwość 
przychodzenia do biura ze zwierzę-
tami, czy 4-dniowy tydzień pracy – 
podkreśla ekspert.
 Wspólne, darmowe śniadania 
zaoferowały swoim pracownikom 
dwie firmy w Krakowie i Wrocławiu. 
Menu jest bardzo szerokie, a śniada-
nia są „tematyczne”, dzięki czemu 
zatrudnieni poznają kuchnie świa-
ta. Z kolei w innym dużym przedsię-
biorstwie promowana jest obecność 
zwierząt w miejscu pracy. W sopoc-
kiej firmie pracownicy otrzymują do-
finansowanie (1 zł) za każdy przeje-
chany kilometr na rowerze w drodze 
do pracy. Rekordzista zarobił w ten 
sposób już ponad 10 tys. zł.  

Żłobek dla dziecka i stomatolog
 Jak się okazuje, prawie trzy 
czwarte Polaków otrzymuje w pracy 
co najmniej jedno świadczenie po-

zapłacowe. Najczęściej jest to wspo-
mniana dodatkowa opieka medycz-
na, zaraz za nią znajduje się karta 
sportowa umożliwiająca darmowy 
wstęp do siłowni, czy na pływalnię. 
Znacznie mniej osób dostaje dopłatę 
do szkoleń, urlopów a nawet nauki ję-
zyka obcego. Inne popularne benefi-
ty to: bony zakupowe, dofinansowa-
nie do biletów na wydarzenia kultu-
ralne, owoce dostępne dla wszystkich 
w firmie. Rzadkością są: dodatkowa 
opieka stomatologiczna czy bezpłat-
ny żłobek lub przedszkole dla dzie-
ci pracowników. Z ankiet wynika, że 
najrzadziej jakiekolwiek benefity tra-
fiają do osób w wieku 40-49 lat.
 Nieprzypadkowo dodatkowa, 

prywatna opieka medyczna staje się 
w firmach czymś oczywistym – do 
niedawna była ona najbardziej po-
żądanym bonusem. Ponieważ stała 
się niemal standardem, pracowniczy 
oczekują dopłat do urlopów i szko-
leń. Karta sportowa zdecydowanie 
im ustępuje. – Zasada rozwoju sta-
nowi, że pracownik jest ukierun-
kowany na rozwój i zamiast premii 
uznaniowej, czuje się bardziej doce-
niony poprzez składniki pozafinan-
sowe. Może to być pochwała wyra-
żająca szacunek dla dokonań pra-
cownika, czy udział w szkoleniach 
– tłumaczy dr Patrycja Chodnic-
ka-Jaworska z Wydziału Zarządza-
nia Uniwersytetu Warszawskiego. 

Zdaniem ekspertów w najbliższych latach rynek benefitów
 dla pracowników będzie bardzo ewoluował (fot. Pracuj.pl) 



nr 5 (705)/2018/W1
WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Młodzi częściej proszą o dodatki
 Jeśli chodzi o oczekiwania kobiet i 
mężczyzn wobec benefitów, to są one 
bardzo podobne. Jedyną znaczącą 
różnicę można zauważyć w podejściu 
do dofinansowania nauki języków ob-
cych. Taka  możliwość jest chętniej wi-
dziana przez płeć piękną. – Aby do-
datki pozapłacowe spełniały swoją 
funkcję motywacyjną, należy pamię-
tać o tym, że każdy pracownik jest 
inny i to co jest wartościowe dla mło-
dego pracownika, może być zupełnie 
nieatrakcyjne z punktu widzenia do-
świadczonego specjalisty albo świe-
żo upieczonej mamy – radzi dr Aga-
ta Trzcińska, psycholog ekonomiczny 
z Uniwersytetu Warszawskiego.
 Wedle wyników badań, co trzeci 
Polak deklaruje, że w obecnej pracy 
brakuje mu benefitów. Jednak mając 
do wyboru wyższe wynagrodzenie 
lub rozbudowany pakiet bonusów, 
pracujący zdecydowanie opowiada-
ją się za podwyżką. Zapotrzebowa-
nie na benefity maleje wraz z rosną-

cym wiekiem pracowników. Młodzi 
dodatki traktują jako formę rekom-
pensaty stosunkowo niskich zarob-
ków na początku kariery. Niemal po-
łowa zatrudnieni w wieku 18-29 lat 
wskazuje nawet, że obecnie w miej-
scu pracy bardziej brakuje im bene-
fitów niż podwyżki. Z drugiej stro-
ny rola dodatków rośnie wraz... ze 
wzrostem pensji. Osoby otrzymujące 
na rękę ponad 4001 zł wskazuje, że w 
obecnej pracy najbardziej brakuje im 
właśnie dodatkowych profitów.  
 – W najbliższych latach rynek be-
nefitów będzie bardzo ewoluował. Fir-
my coraz częściej staja na głowie, by 
utrzymać najlepszych pracowników. 
W jednej mogą oni korzystać z darmo-
wego serwisu sprzątającego w ich do-
mach dwa razy w miesiącu, w innej do 
dyspozycji pracowników jest firmowa 
pralnia, myjnia samochodowa a nawet 
pucybut – mówi Maja Gojtowska, eks-
pertka rynku HR i blogerka. 
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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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Dreamlandia – twórczy angielski, od 1998, indywidual-
nie, z dojazdem, tel. 662 128 913 

Bioenergoterapeutka, tel. 516 490 542

Leczenie pijawkami, tel. 516 172 275

Zapraszamy do nowej grupy wsparcia pracującej 
nad rozwojem osobowości, Piaseczno, tel. 662 128 913

DAM PRACĘ

Firma DachŁącz z siedzibą w Górze Kalwarii zatrudni: 
pomocnika dekarza, tel. 781 796 000

Przystanek Piekarnia szuka sprzedawców do punktów 
firmowych, tel. 533 141 243

Mechanika rowerowego, Piaseczno, tel. 504 011 340

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

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

Szkoła Kierowców SK pilnie zatrudni instruktora nauki 
jazdy, tel. 605 571 350

Fundacja Dom Muzyka Seniora w Kątach poszukuje 
osób na stanowisko opiekunki. Tel.512 979 897

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

Lokalna firma przyjmie do pracy solidnego dekarza na 
stałe. Stawka 20-25 zł/h Łazy, tel. 507 595 394

Firma sprzątająca zatrudni mężczyzn do prac 
porządkowych, tel. 503 173 868

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

Firma zatrudni do serwisu sprzątającego, praca w godz. 
nocnych, mile widziane Panie, Piaseczno, ul. Puławska, 
tel. 512 117 967

Zatrudnię kuriera kat.B. Praca stała w Warszawie. 
Wynagrodzenie – 2,5 – 3 tys, tel. 791 800 193

Do sprzątania w klinice weterynaryjnej w Łazach, 
tel. 506 958 514

Zatrudnię kierowcę kat B i B+C, tel. 697 242 968

Poszukuję współpracowniczki, najchętniej pielęgniarki, 
do domu opieki. Konstancin, tel. 794 379 429

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

Sprzątaczkę do hotelu Konstancin, tel. 691 666 146

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

Praca dla hydraulika od zaraz, podwykonawcom 
dziękuję, tel. 691 056 402

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

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

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

Firma w Tarczynie zatrudni operatorów wózków widłowych 
z doświadczeniem. Umowa o pracę. Kontakt od poniedział-
ku do piątku w godz. 9.00 - 12.00 pod nr tel. 22 715 69 70 

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

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

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

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

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

W gospodarstwie rolnym na stałe z zamieszkaniem z 
umiejętnością przecinania sadu lub tylko do przecinania, 
tel. 574 162 964

Sodexo zatrudni pomoc kuchni do restauracji w Nada-
rzynie. Doświadczenie na podobnym stanowisku mile wi-
dziane. Praca pon-pt. 7-15. Tel.: 600 476 953

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 widziane uprawnienia UDT  
głównie na HDS-y.Oferuję godne wynagrodzenie, umowę 
o pracę i liczę na długoterminową  współpracę. Osoby za-
interesowane proszę o kontakt telefoniczny 604 261 300 
w godzinach 8 - 17.

Poszukujemy Pracownika do prac Wykończeniowych 
z Doświadczeniem, tel. 785 199 183 

Hotel Borowina zatrudni pomoc kuchenną na stałe 
oraz na weekendy.Zainteresowanych prosimy 
o kontakt pod numerem 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

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

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

Zatrudnię kasjera/sprzedawcę do sklepu spożywczego
 w Konstancinie, atrakcyjne wynagrodzenie, elastyczne 
godziny pracy, tel. 515 103 389

Kierowca C+E 2-3dni w tygodniu tel. 504 555 159

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie, tel. 735 652 221

Sprzątanie, zmywanie, tel. 795 508 207

Zaopiekuję się starszą osobą. Jestem mobilna i dyspozy-
cyjna, tel. 784 094 050 

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

Pani sprzątanie, tel. 574 533 619

KUPIĘ

Drzewo z wycinki przyjmę okazyjnie, tel. 666 924 505

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

SPRZEDAM

Piekarnik do zabudowy Siemens, 500 zł, tel. 795 477 071

Drzewo opałowe sosna, tel. 602 77 03 61

Drzewo kominkowe sosna, tel. 791 394 791

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Nexia 97r., tel. 721 108 889

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

Godziwe odszkodowania za działki pod drogi 
publiczne. Obsługa kompleksowa i skuteczna. 
Tel. 500 569 200

Adamów/Grzymek, działki pod domy, rezydencje, 
usługi, tanio, tel. 607 869 775

Węzeł A2 Wiskitki, działki pod domy, rezydencje, firmy, 
tanio, tel. 607 869 775

Działka budowlana – 874 m kw. - Zalesie Dolne, 
tel. 22 756 84 39
  
Działkę budowlaną 6000 m kw, Dąbrówka,
tel. 667 797 094

Działki budowlane, Tarczyn, tel. 601 236 928

Piaseczno 48 m kw. tel. 735 037 247

Działki budowlane i rekreacyjne Prażmów, 
tel. 602 77 03 61

Działka bud. Wólka Kozodawska, tel. 691 913 846

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

Działki budowlane Jazgarzew. Tel. 502 344 719

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

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

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

Lokal Centrum Żyrardowa-sklep, biuro, usługi, 
tel. 607 869 775

Lokal biurowy 31 m kw., 1p, Piaseczno, ul. Jana Pawła II, 
tel. 505 82 82 14

Mieszkanie do wynajęcia, Piaseczno, tel. 698 491 981

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

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

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

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

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

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

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

Kupię zadłużone M4 w Piasecznie. Tel. 792 666 881

Dwupokojowe, Piaseczno, tel. 603 932 284

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

Profesjonalne pranie wykładzin, dywanów, tapicerki, 
usługi sprzątania, tel. 669 002 969

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

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

Hydraulik tel. 886 576 148

Elektryk, tel. 666 890 886

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Tynki maszynowe, tel. 722 139 868

GLAZURA, REMONTY, tel. 609 926 758

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

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Malowanie, tel. 505 58 67 28

Malowanie, gładź, remonty, tel. 513 986 439 

Remonty. Tanio, tel. 533 166 644

Pranie dywanów, tapicerki meblowej, tel. 535 994 114

Jeśli chcesz podnieść swój teren, działkę, zadzwoń,
tel. 514 505 590

Dachy, podbitka, itp.., tel. 692 194 998

Płyty gipsowe, wykończenia, tel. 692 194 998

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

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96 

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

Malarska, tel. 696 120 208

Sprzątania, tel. 506 032 771

Remonty, tel. 537 211 200

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Hydraulik, tel. 535 872 455

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

Instalacje elektryczne,  
tel.  601 41 88 01

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

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

Tynki gipsowe i tradycyjne,tel. 604 415 352

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

Remonty i inne, tel. 667 356 939

 RÓŻNE 

Wspólnota Mieszkaniowa poszukuje firmy budowlanej  
do wykonania odbudowy płyty tarasowo-garażowej  o 
powierzchni 1200 m2.Szczegółowe informacje pod nr 
tel. 510 351 676.

Przyjmę gruz Prażmów, tel. 602 77 03 61

NAUKA 

PRZYJDŹ PO NAUKĘ KOMPUTERA BEZPŁATNIE,  
TEL. 536 031 172, 796 424 412 

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

Terapia pulsacyjna 3D, tel. 533 898 070

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom czekają fun-
dacyjne zwierzaki: pieski małe, większe i całkiem duże, a 
także koty. Wszystkie są zdrowe, zaszczepione i wysteryli-
zowane. Przebywają w Piasecznie i okolicach. Chętnie po-
możemy 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 
PRACA, REJESTRACJA, PRACA OD ZARAZ, 
TEL. 503 018 848

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

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 

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

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

Do sprzątania, tel. 602 522 948 po 17-tej

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

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

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

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

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

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

Usługi transportowe, przeprowadzki  tel. 516 856 115 

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Wycinka drzew, tel. 883 658 328

Remonty budowlane, ogrodzenia, tel. 513 137 581 

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

KWATERY, (8 zł +) tel. 577 88 69 88

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 kolportera z 
własnym samochodem, wymagana znajomość po-
wiatu pruszkowskiego, praca w co drugi piątek, 
tel. 692 488 278 

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

 NA WOLNE STANOWISKO:

Aplikanta

 

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

 NA WOLNE STANOWISKO:

Inspektora w Referacie Podatków, 

 

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

 NA WOLNE STANOWISKO:

Inspektora w Biurze 

 

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

 NA WOLNE STANOWISKO:

Kierownika

 

Jesteśmy
 również na: 

www.facebook.com
/kurierpoludniowy

Czytaj on-line!

www.kurierpoludniowy.pl
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Oświata oczkiem w głowie
POWIAT 33,7 mln zł – co najmniej tyle zamierza w tym roku wydać samorząd na budowy, 
rozbudowy i remonty. Poprawę odczują głównie uczniowie szkół średnich, piesi i kierowcy

 Świętować w tym roku będzie na 
pewno społeczność Liceum Ogólno-
kształcącego przy ul. Chyliczkow-
skiej w Piasecznie. To tu jesienią zo-
stanie oddana nowa hala sportowa 
oraz dodatkowe sale lekcyjne. Po-
wiat opracuje w tym roku także do-
kumentację generalnego remontu 
wnętrza placówki. 

Przybędzie budynków
 Nieco dłużej na halę sportową 
będą musieli poczekać uczniowie Ze-
społu Szkół (ZS) nr 1 przy ul. Szpi-
talnej. Z powodu zejścia wykonaw-
cy z placu budowy, termin jej ukoń-
czenia został przesunięty na jesień 
2019 roku. Z kolei dodatkowe po-
mieszczenia dla uczniów odbywają-
cych zajęcia praktyczne zaczną po-
wstawać w tym roku w piaseczyń-
skim Rolniczym Centrum Kształce-
nia Ustawicznego. Natomiast o nowe 
skrzydło zacznie się w tym roku roz-
rastać siedziba ZS nr 2 przy al. Brzóz 
w Piasecznie. Ruszy również przebu-
dowa Zespołu Szkół Specjalnych w 
Łbiskach, gdzie ma powstać dzien-
ny dom opieki dla 30 dorosłych osób 
niepełnosprawnych intelektualnie. 
– Na taki sam cel zostanie wyremon-
towana jedna z kondygnacji dawnego 
budynku łączności w byłej kalwaryj-
skiej jednostce wojskowej – zapowia-
da Ksawery Gut z zarządu powiatu. 
Na koniec starostwo zleci projekt roz-
budowy „Budowlanki” w Górze Kal-
warii o salę gimnastyczną i budynek 
warsztatowy. W sumie inwestycje w 
edukację mają pochłonąć 12,5 mln zł. 
 Jeśli chodzi o inne powiatowe 
budynki, pełną termomodernizację 
przejdzie Dom Pomocy Społecznej 
w Konstancinie-Jeziornie, wystar-
tuje także rozbudowa byłej siedzi-
by urzędu skarbowego przy ul. Cza-
jewicza w Piasecznie. Obok wyre-
montowanego budynku, w którym 
działa wydział transportu w ciągu 
dwóch lat stanie nie mniejszy gmach 
dla Powiatowego Urzędu Pracy i 
centrum aktywizacji zawodowej, a 
także powiatowe archiwum. Spo-
rą kwotę włodarze przeznaczyli tak-
że na przygotowanie nowej bazy dla 
zarządu dróg powiatowych, który 
ma wyprowadzić się z Wilczej Góry 
(nieruchomość zostanie sprzedana).    

Mosty, ronda, drogi
 Jeśli chodzi o chodniki, w tym 
roku mają się na nie doczekać pie-
si wędrujący wzdłuż jezdni m.in. w 
Wilczynku, Wincentowie, Czarno-
wie, Złotokłosie, Runowie, z Szy-
manowa do Kawęczyna oraz po ul. 
Przesmyckiego w Piasecznie (chod-
ników ma przybyć w sumie 13 km). 
Natomiast równiej zrobi się pod ko-

łami aut jadących ul. Wiekowej So-
sny w Zalesiu Górnym i dalej w kie-
runku Ustanowa. Nową, szerszą na-
wierzchnię zyska też trasa z Pawło-
wic do Kawęczyna w gminie Tarczyn. 
Z kolei na ul. Millenium w Głoskowie 
(w gminie Piaseczno) budowane będą 
dojazdy do mostu, a w sąsiednim Goł-
kowie przebudowę przejdzie skrzyżo-
wanie obok stacji paliw Wadex (w tym 
miejscu powstanie rondo). W tym dru-
gim przypadku inwestycja potrwa dłu-
żej, ponieważ trzeba przygotować pro-
jekt i dokupić gruntu. Wysokie kwoty 
pochłoną również wzmocnienie mo-
stu na Jeziorce w Chylicach (koło Pia-

seczna) oraz przebudowa wiaduktu 
kolejowego w Sierzchowie (w gminie 
Góra Kalwaria). Przygotowywane jest 
też odwodnienie podtapianego odcin-
ka ul. Powsińskiej oraz budowa dwóch 
rond na granicy Konstancina-Jeziorny 
i Bielawy. Ogółem na polepszenie sieci 
dróg powiat planuje wydać w tym roku 
ponad 13 mln zł.
 Tegoroczny budżet powiatu po 
stronie wydatków sięga póki co 240,5 
mln zł. Z tego 45 mln zł powiat musi 
przekazać do budżetu państwa (jako 
tzw. janosikowe) na pomoc dla bied-
niejszych samorządów. 

Piotr Chmielewski 

Jedna ze sztandarowych inwestycji powiatu – rozbudowa 
piaseczyńskiego LO m.in. o halę sportową osiągnęła półmetek

Po raz pierwszy 
„wilczym tropem”
GÓRA KALWARIA 1963 metry – tyle będzie do pokonania w biegu ulicz-
nym, który odbędzie się 4 marca dla upamiętnienia Żołnierzy Wyklę-
tych. Rozpoczęły się zapisy uczestników. Liczba miejsc jest ograniczona!
 Skąd taki nietypowy dystans? Jest to odwołanie do roku, w którym zginął Jó-
zef Franczak ps. Lalek - ostatni żołnierz podziemia niepodległościowego. Takich 
jak on współcześnie nazywa się żołnierzami „wyklętymi”. Biegacze wystartują 
równo o godz. 12 sprzed Ośrodka Kultury przy ul. por. Jana Białka 9. Aby znaleźć 
się w ich gronie, od 1 lutego można zapisywać się telefonicznie pod numerem: 22 
727 48 61. Nie ma opłaty startowej, ale liczba miejsc jest ograniczona (do 55 męż-
czyzn i 35 kobiet). Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal i koszulkę (w 
której pobiegnie). W regulaminie zaznaczono, że wszystkich zawodników będzie 
obowiązywało tempo biegu wynoszące około 6 - 6,20 min na 1 kilometr.
 Po biegu, o godz. 12.45, w Ośrodku Kultury odbędzie się spotkanie z Lesz-
kiem Żebrowskim, który jest  znawcą dziejów Żołnierzy Wyklętych.
 Biegi Wilczym Tropem. Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbyły się w ubie-
głym roku w prawie 300 miejscowościach w kraju i za granicą. Wzięło w nich 
udział ponad 60 tys. osób. 
 W Górze Kalwarii oprócz Ośrodka Sportu i Rekreacji wydarzenie współor-
ganizują Fundacja Wolność i Demokracja oraz Stowarzyszenie Rodzin Polska i 
Tożsamość.
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Wstrząsy 
w starostwie
POWIAT Klub PO jednak nie zagłosował za uzupełnieniem zarządu powia-
tu o Sergiusza Muszyńskiego z PiS. Czy to oznacza koniec trwającej od 3 
lat koalicji i kto teraz będzie rządził powiatem, okaże się w ciągu miesiąca

 Decyzja, czy szef powiatowych struktur Prawa i Sprawiedliwości powi-
nien zająć w zarządzie powiatu miejsce odwołanej miesiąc temu Katarzyny 
Paprockiej, ważyła się w środę do ostatnich minut. 

Daleko idące konsekwencje
 Jak ustaliliśmy, na koalicyjnym spotkaniu przed sesją rady powiatu, radni 
Platformy Obywatelskiej mieli oznajmić kolegom z Prawa i Sprawiedliwości, że 
nie podobał im się styl w jakim przedstawiono im kandydata do zarządu. – Za-
proponowano nam kandydaturę Sergiusza Myszyńskiego i zagrożono, że jeśli 
jej nie poprzemy, premier wprowadzi do starostwa komisarza. Naszym zdaniem 
to stanowisko też prawdopodobnie objąłby Sergiusz Muszyński. Uznaliśmy to za 
próbę zastraszenia nas – mówi Ksawery Gut, jeden z liderów klubu Platformy.
 Zdaniem Roberta Lichockiego, szefa klubu PiS komunikat PO, że nie po-
prze kandydatury Muszyńskiego nie był aż tak jednoznaczny. – Liczyliśmy 
jednak na utrzymanie tej koalicji. W trakcie rozmów koledzy z PO mówili nam, 
że zgadzają się na kandydaturę Sergiusza. O ich rzeczywistym stanowisku do-
wiedzieliśmy się dopiero, kiedy został  ogłoszony wynik głosowania na se-
sji – tłumaczy. Rezultat tajnego głosowania widocznie zaskoczył wielu rad-
nych oraz obserwatorów obrad: za wyborem Sergiusza Muszyńskiego głoso-
wało 7 radnych, a 15 „przeciwko”. – Z pewnością wynik tego głosowania po-
ciągnie za sobą daleko idące konsekwencje. Niebawem wydamy w tej spra-
wie oświadczenie, w którym szerzej przedstawimy nasze stanowisko – sko-
mentował krótko zaistniałą sytuację Muszyński.
 Gut nie dziwi się zachowaniu swoich klubowych kolegów. – Koalicja z PiS była 
dobra, dopóki mieliśmy do czynienia z samorządowcami, którzy działali tylko i 
wyłącznie na rzecz mieszkańców powiatu, a nie własnego ugrupowania politycz-
nego – uważa. – Kiedy pojawił się pan Muszyński, polityk z Warszawy, odczytali-
śmy to jako próbę wplecenia polityki krajowej do lokalnego samorządu. Chcieli-
śmy uniknąć w zarządzie silnych podziałów istniejących obecnie w Polsce.

Jeśli nie my, to kto?
 Póki co nikt nie potrafi  powiedzieć nam, co będzie dalej, kto z kim utwo-
rzy koalicję. Nagle wzrosło znaczenie opozycyjnego klubu Nasza Gmina Nasz 
Powiat (NGNP), którego liderem jest Józef Zalewski. I PiS i PO zapowiadają 
rozmowy z tym ugrupowaniem w celu utworzenia nowej większości. W śro-
dę NGNP wykorzystał swoje pięć minut, i po tym jak nie uzupełniono skła-
du zarządu, złożył podpisany przez swoich radnych (oraz Katarzynę Paproc-
ką) wniosek o odwołanie ze stanowiska starosty Wojciecha Ołdakowskiego. 
W piśmie odczytanym przez Marię Bernacką-Rheims, szefowi urzędu powia-
towego z PiS zarzucono m.in. złą politykę kadrową w starostwie (i znaczący 
rozrost administracji), niewłaściwy nadzór nad podwładnymi, niewykonanie 
części uchwał rady powiatu oraz działanie na szkodę wizerunku powiatu. 
Głosowanie nad odwołaniem starosty, a tym samym całego zarządu powiatu, 
ma być przeprowadzone 9 marca. Do tego czasu będą trwały analizy, spotka-
nia i negocjacje wszystkich ze wszystkimi. Kiedy opadnie bitewny kurz, radni 
zaczną przygotowywać się do wyborów, które już jesienią.

Piotr Chmielewski

Sergiusz Muszyński jednak nie został członkiem zarządu 
powiatu. Ma zbyt wielu przeciwników             


