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Pili i wsiedli za kierownicę

Odpowie za kradzież markowych kurtek

Fałszywa policjantka oszukała 82-latkę

Za klocki trafi ł do aresztu

Zatrzymano fałszywego kuriera

Okradł wynajmowane mieszkanie

Znów skradziono „japończyka”

W samochodzie trzymał 200 g „zioła”

 W ciągu ostatniego tygodnia na terenie powiatu piaseczyńskiego za-
trzymano aż 8 nietrzeźwych kierowców. Wszyscy wpadli nad ranem w 
różnych miejscowościach: Kawęczynie, Wólce Kosowskiej, Górze Kalwarii, 
Konstancinie-Jeziornie oraz Lesznowoli. Rekordzista miał w organizmie 
ponad 2 promile alkoholu. Wszyscy nietrzeźwi stracili prawo jazdy i staną 
przed sądem. Grozi im do 2 lat pozbawienia wolności.

 Kilka tygodni temu w jednym z salonów odzieżowych na terenie cen-
trum handlowego skradziono kurtkę o wartości 700 zł. Po paru dniach w 
tym samym sklepie skradziono identyczny model kurtki, tyle że w innym 
kolorze. Po obejrzeniu nagrań z monitoringu, piaseczyńskim policjantom 
udało się wytypować sprawcę kradzieży, którym okazał się 32-letni miesz-
kaniec Warszawy. Mężczyzna został zatrzymany, trafi ł do celi i usłyszał za-
rzuty. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. 

 Mimo pojawiających się w mediach ostrzeżeń i spotkań z seniorami, 
starsi ludzie nadal dają się oszukiwać metodami „na wnuczka” i „na poli-
cjanta”. Tydzień temu w Konstancinie-Jeziornie oszustka podająca się za 
policjantkę wmówiła 82-letniej kobiecie, że jej córka spowodowała wy-
padek i trzeba zapłacić kaucję, aby nie trafi ła do więzienia. Starsza pani 
przekazała jej 13 tys. zł w gotówce i złotą biżuterię. Kolejnym oszukanym 
podobną metodą był 86-letni mężczyzna, który najpierw przekazał prze-
stępcom kilkadziesiąt tysięcy zł, a potem pojechał do banku, żeby wypła-
cić następne 50 tys. zł. Na szczęście tam jego zapędy ostudzili kasjer i cze-
kający na miejscu prawdziwi policjanci.

 W jednym ze sklepów 40-letni Sebastian P. zaatakował ochroniarza, 
który próbował uniemożliwić mu wyniesienie markowych klocków o war-
tości 300 zł. Po chwili do akcji wkroczyli wezwani przez innych pracowni-
ków sklepu policjanci. 40-latek został zatrzymany. Przy okazji okazało się, 
że wcześniej okradł sklep z artykułów spożywczych o wartości około 700 
zł. Sebastian P. usłyszał już zarzut kradzieży rozbójniczej oraz kradzieży za 
co grozi mu do 10 lat więzienia. Na razie został tymczasowo zatrzymany na 
dwa miesiące. 

 Policjanci zatrzymali 27-latka, który wyszukiwał przez internet telefo-
ny komórkowe, a następnie zgłaszał się po nie jako kurier, wystawiając po-
kwitowanie (pieniądze miały trafi ać do zbywających telefon przekazem 
pocztowym). W sumie udowodniono mu aż 7 oszustw na terenie Piasecz-
na i Warszawy. Mężczyźnie grozi do 8 lat pozbawienia wolności. 

 W ciągu dwóch ostatnich tygodni stycznia mężczyzna wynajmują-
cy mieszkanie przy ul. Jana Pawła II kompletnie je ogołocił, kradnąc m.in. 
sprzęt agd, rower, meble, telewizor i lodówkę o łącznej wartości 25 tys. zł. 
Mężczyzna ulotnił się, ale policja zna jego personalia. Ujęcie złodzieja jest 
jedynie kwestią czasu.

 Tym razem, w nocy z 6 na 7 lutego łupem złodziei padła bordowo-ce-
glana honda civic. 2-letnie auto o wartości około 75 tys. zł było zaparkowa-
ne przy ulicy Młynarskiej. Policja prosi o kontakt świadków zdarzenia. 

 Worek foliowy z zapięciem strunowym, a w nim prawie 200 gramów 
marihuany znaleźli policjanci z Ursynowa podczas kontroli drogowej przy 
ulicy Roentgena. Towar został odkryty w samochodzie prowadzonym 
przez 28-letniego Przemysława J. Mężczyzna usłyszał już zarzut posiada-
nia znacznej ilości środków odurzających. Grozi mu do 10 lat pozbawienia 
wolności. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. 

Redakcja: 05-500 Piaseczno, ul. Ludowa 2; tel./fax: (22) 737 23 48; e-mail: redakcja@kurierpoludniowy.pl

Redaktor naczelny: Kamil Staniszek

Redaguje zespół: Tomasz Wojciuk, Adam Braciszewski,
Grzegorz Tylec, Piotr Chmielewski

Dział reklamy: Piaseczno tel. (22) 756 79 39 e-mail: reklama@kurierpoludniowy.pl. 
Dyrektor: Anna Staniszek, Katarzyna Paradowska (z-ca dyrektora ds. reklamy i promocji), 
Marek Marciniuk, Michał Deryngowski, Przemek Matyjasiak, Anna Modzelewska

Wydawca: Kamil Staniszek Skład: Galia Reklama Poligrafia

Nakład: 50 tys. egz. (powiat piaseczyński i Ursynów), 30 tys. egz. (powiat pruszkowski i grodziski)

ISSN: 1643 - 2843

www.kurierpoludniowy.pl
Re dak cja nie zwra ca ma te ria łów nie za mó wio nych i  za strze ga so bie pra wo do ich skra ca nia 
i  re da go wa nia. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych zarówno w formie elektronicznej, 
jak i papierowej bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione 

PiS: Będziemy stanowczo bronić starosty
POWIAT Zdaniem Sergiusza Muszyńskiego nie uzupełniając zarządu powiatu, rada po-
wiatu znalazła się „w stanie w sposób rażący naruszającym przepisy prawa”
 Przypomnijmy, że w poprzed-
nią środę radni mieli uzupełnić 
skład zarządu powiatu po odwoła-
niu Katarzyny Paprockiej. Choć je-
dyna kandydatura na to stanowi-
sko – Sergiusza Muszyńskiego – wy-
dawała się uzgodniona, nie uzyska-
ła poparcia większości. Z dużym 
prawdopodobieństwem oznacza to 
koniec koalicji PO-PiS istniejącej w 
radzie powiatu od 3 lat. Jakby tego 
było mało, radni z dotychczas opo-
zycyjnego klubu Nasza Gmina Nasz 
Powiat na sesji złożyli wniosek o od-
wołanie starosty Wojciecha Ołda-
kowskiego (i tym samym całego za-
rządu powiatu). Głosowanie w tej 
sprawie odbędzie się 7 marca.
 W poniedziałek Sergiusz Mu-
szyński, jako przewodniczący struk-
tur powiatowych Prawa i Sprawie-
dliwości, wydał oświadczenie odno-
szące się do ostatnich wydarzeń. Za-
uważa w nim, że zwolnione w zarzą-
dzie stanowisko, zgodnie z umową 
koalicyjną, przypadało PiS. Oznaj-
mia, że 29 stycznia Arkadiusz Strzy-
żewski w imieniu klubu radnych PO 
poinformował koalicjanta o zaakcep-
towaniu przedłożonej przez niego kan-
dydatury. „W związku z powyższym z 
dużym zaskoczeniem przyjęliśmy wy-
nik głosowania, świadczący o tym, że 
Klub Radnych Platformy Obywatel-
skiej wbrew własnej zapowiedzi (...) 
zagłosował przeciw wcześniej zaak-
ceptowanej kandydaturze. Na skutek 
nieodpowiedzialnej postawy radnych 
PO znaleźliśmy się w sytuacji, w któ-
rej Rada Powiatu nie dokonując wy-
boru nowego członka zarządu w ter-
minie przewidzianym ustawą, znala-
zła się „w stanie w sposób rażący na-
ruszającym przepisy prawa” – oznaj-
mia szef PiS w powiecie. 
 Sergiusz Muszyński odniósł się 
również do słów, które Ksawery Gut 
z PO wypowiedział na naszych ła-
mach. „Zdecydowanie zaprzeczam 

wypowiedziom prasowym (...) za-
rzucającym nam szantażowanie ko-
alicjanta wprowadzeniem komi-
sarza do Starostwa Powiatowego. 
Kierując się troską o dobro powia-
tu i chcąc uniknąć sytuacji, w któ-
rej ingerencja organów nadzoru sta-
łaby się zasadna, w dobrej wierze 
poinformowaliśmy przedstawicie-
li Platformy Obywatelskiej o usta-
wowych terminach, odnoszących się 
do powołania nowego członka za-
rządu oraz konsekwencjach, które 
mogą nas spotkać w razie narusze-
nia przepisów prawa”. Muszyński 
nie zgadza się również na to, by na-
zywać go „politykiem z Warszawy”. 
– Jestem mieszkańcem gminy Kon-
stancin-Jeziorna, zaś mój dom ro-
dzinny, w którym do dzisiaj miesz-
kają moi rodzice, znajduje się na te-
renie gminy Piaseczno – tłumaczy. 
 PiS odniosło się również do 
wniosku o odwołanie starosty na-

zywając go „nieuzasadnionym i 
sprzecznym z interesem mieszkań-
ców powiatu”. – Jesteśmy zdecy-
dowani w sposób stanowczy bro-
nić Starosty oraz jego dorobku 
wspólnie ze wszystkimi radnymi, 
którym leży na sercu dobro powia-
tu, bez względu na ich przynależ-
ność klubową – podkreśla lokalny 
polityk partii rządzącej.
 Ksawery Gut, na portalu spo-
łecznościowym, również skomento-
wał to, co wydarzyło się na sesji rady 
powiatu: „Niestety chore ambicje 
polityczne jednej osoby z Warszawy 
nieustannie próbują popsuć naszą 
przyjaźń i chęć wspólnej pracy. (...) 
Radni PO wyraźnie zakomunikowa-
li - nie chcemy polityków i polityki w 
naszym samorządzie. Osobiście nie 
pozwolę sobie na to, żeby ktoś stra-
szył mnie utratą pracy. Znam swoją 
wartość i tego się nie boję.”

PC

Czy Wojciech Ołdakowski pozostanie starostą? 
Prawdę poznamy dopiero 7 marca 

R E K L A M A K O N D O L E N C J E
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Mała Gabrysia, wielki koncert
GÓRA KALWARIA/PIASECZNO Gabrysia jest na świecie od zaledwie 15 miesięcy i już musi wal-
czyć o swoją sprawność i życie. Dziś wieczorem odbędzie się koncert charytatywny, z 
którego dochód zostanie przeznaczony na leczenie dziewczynki
 O godz. 18 w Ośrodku Kultury 
przy ul. por. Białka 9 w Górze Kal-
warii wystąpią: Maciej Kozłowski 
(iluzjonista i półfinalista „Mam Ta-
lent”), zespół Air Band i The Stars 
(grający covery), a w przerwach od-
będą się licytacje wartościowych 
przedmiotów. Koncert zorganizo-
wali Ośrodek Kultury oraz przyja-
ciele rodziców dziewczynki (jej tata 
pochodzi z gminy Góra Kalwaria).
 Gabrysia jest jednym z trojga 
dzieci w Polsce, u których zdiagno-
zowano niezwykle rzadką choro-
bę genetyczną – Zespół Aicardiego-
Goutièresa (AGS). Urodziła się zdro-
wa, ale w 3 miesiącu życia przestała 
się prawidłowo rozwijać ruchowo: 
nie potrafiła przewrócić się na bok, 
chwycić zabawki, była wiotka, wystą-
piła u niej padaczka. Lekarze podej-
rzewali u dziecka  komplikacje zwią-
zane z zapaleniem opon mózgowych. 
– Jeździliśmy od szpitala do szpita-
la. W końcu poradzono nam, aby-
śmy na własny koszt wykonali bada-
nia genetyczne, ponieważ Narodowy 
Fundusz Zdrowia ich nie refundu-
je. Tak dowiedzieliśmy się, że nasza 
ukochana córeczka ma AGS – opo-
wiada Katarzyna Wiśniewska, mama 
dziewczynki. – Obawiam się, że gdy-
byśmy nie zrobili tych badań uznano 
by, że Gabrysia jest chora na dziecię-
ce porażenie mózgowe.  
 Pani Katarzyna podejrzewa, że 
ma obecnie w Polsce największą 
wiedzę na temat nieuleczalnej cho-

roby córki, kontaktowała się w tej 
sprawie z zagranicznymi ośrodka-
mi. Tak naprawdę Gabrysia przecie-
ra szlaki w radzeniu sobie z ASG w 
naszym kraju. Jest intensywnie re-
habilitowana i to póki co odnosi 
skutki. – Zaczęła przewracać się z 
boku na bok i mówić „ma-ma” – cie-
szy się pani Katarzyna. Dopiero nie-
bawem dziewczynka  zostanie pod-
dana eksperymentalnemu leczeniu, 
które prowadzi lekarz we Francji (i 
nie jest ono refundowane przez nasz 
NFZ). Leki hamują postęp choro-
by. – Aby rozpocząć terapię, której 
nie można przerwać, musimy uzbie-
rać pieniądze na przynajmniej pół-
roczne leczenie. Miesięczny koszt 
to 20 tys. zł. Przez następne miesią-
ce będziemy zbierali na kolejne pół 
roku – zakłada mama dziewczyn-
ki. Kosztowna jest także rehabilita-
cja, ponieważ NFZ oferuje tylko 80 
godzin ćwiczeń w roku. – Nie byli-
śmy przygotowani na taki wydatek, 
na rehabilitację córki przeznaczyli-
śmy pieniądze, które odłożyliśmy na 
wesele – mówi pani Katarzyna. Ma 
„żal do państwa polskiego”, za to, że 
w takiej sytuacji pozostawiło rodzi-
ców samych sobie. Mieszkanka Pia-
seczna zapowiada, że jeśli drogie le-
czenie Gabrysi zacznie odnosić sku-
tek, „będzie koczowała w namiocie 
przed  Ministerstwem Zdrowia”, aby 
dofinansowało ono terapię, bo lek 
trzeba przyjmować do końca życia. 
– Choroba córki sprawiła, że razem 

z Pawłem (tatą Gabrysi – przyp. 
red.) przewartościowaliśmy nasze 
życie. Poświęcamy nasz czas córce 
wierząc, że kiedyś będzie chodziła i 
będzie najszczęśliwsza – dodaje.
 Gabrysia jest pod opieką fundacji 
„Zdążyć z pomocą” (Jaworska Ga-
briela Piaseczno), jej walkę o zdro-
wie można wesprzeć także odpisu-
jąc 1 procent od podatku.  Szczegó-
ły znajdują się na stronie Facebook/
DzielnaGabrysia – walka z AGS.

Piotr Chmielewski

Aby choroba Gabrysi 
nie postępowała, musi 
być ona poddana drogiej, 
eksperymentalnej terapii  

R E K L A M A
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Pościg jak 
w sensacyjnym filmie
KONSTANCIN-JEZIORNA We wtorkowy wieczór kierowca audi nie za-
trzymał się na wezwanie policji i podjął desperacką próbę ucieczki. 
Policjanci ruszyli w pościg

 Było około godz. 21, gdy mężczyzna jadący audi przez centrum Jezior-
ny nie zatrzymał się na przejeździe kolejowym. Policjanci używając sygna-
łów świetlnych i dźwiękowych próbowali zmusić kierowcę do zatrzyma-
nia. Mężczyzna jednak zignorował wezwania, audi przyśpieszyło i rozpo-
częło szaleńczą ucieczkę, odbijając w boczne uliczki. – Zachowanie kie-
rowcy stwarzało zagrożenie dla innych pojazdów oraz pieszych – infor-
muje kom. Jarosław Sawicki z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.
Rajd uciekiniera początkowo odbył się w rejonie ulic: Południowej, Zielo-
nej, Świeżej i Bielawskiej. W pewnym momencie uciekające audi zajecha-
ło drogę prawidłowo jadącemu seatowi, a ten uderzył w radiowóz. Poli-
cjanci ocenili szybko, że straty nie są zbyt poważne i kontynuowali pościg.
Ścigany ruszył ulicą Bielawską w stronę ronda Armii Krajowej, pokonał je 
pod prąd i ściął znak drogowy. Gnając ulicą Piaseczyńską w kierunku Pia-
seczna uciekinier nagle skręcił w ulicę Ciechanowską, a następnie w Ka-
backą, w stronę Konstancina. Policjanci nie przerywali pościgu, a gdy 
wreszcie zajechali zbiegowi drogę, ten próbował staranować radiowóz.
Funkcjonariusze wybiegli z rozbitego auta, wybili boczną szybę w audi i wy-
ciągnęli mężczyznę na zewnątrz. Piratem okazał się 39-letni mieszkaniec Kon-
stancina-Jeziorny. Miał przy sobie marihuanę i był pod wpływem alkoholu 
(badanie wykazało 1,5 promila). Jak wynika z policyjnych ustaleń, zatrzyma-
ny w przeszłości był powiązany z nieistniejącą już zorganizowaną grupą prze-
stępczą tzw. „Bukaciaka”, która przed laty terroryzowała okolicę.

AB

 Zatrzymany w końcu uciekinier (jego rozbite auto na zdjęciu) 
okazał się pijany, był już także znany policji (fot. KPP Piaseczno)
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Trudne operacje 
na żywych organizmach
KONSTANCIN-JEZIORNA W ratuszu trwają gorączkowe przygotowania do rozbudowy dwóch 
podstawówek – przy ul. Szkolnej i Wojewódzkiej. Chodzi o to, by roboty były jak naj-
mniej dotkliwe dla uczniów i nauczycieli
 Na przełomie lutego i marca ra-
tusz planuje ogłosić przetargi na wy-
konawcę obu inwestycji, opiewających 
łącznie na kilkanaście milionów zło-
tych. Plan jest taki, że firmy wystar-
tują z robotami na początku wakacji. 
 Główny gmach „Piątki” przy ul. 
Szkolnej wzniesiono niedługo po 
odzyskaniu przez Polskę niepodle-
głości. Do placówki uczęszcza gru-
pa dzieci niepełnosprawnych, a na 
piętrze nie ma toalet. Brakuje również 
windy, którą uczniowie z trudnością 
w poruszaniu mogliby dotrzeć z szat-
ni w części piwnicznej na lekcje. Za 
mało jest też pracowni. Dlatego wła-
dze gminy zdecydowały, że nadbudu-
ją nowsze skrzydło placówki, aby od 
września przyszłego roku blisko 300 
uczniów miało dużo lepsze warunki 
do zajęć (na nowym piętrze powsta-
ną m.in. toalety i 3 nowe sale). 
 Niestety, aby przeprowadzić ope-
rację, społeczność szkoły musi opu-
ścić i zamknąć nowszą część budyn-
ku. A to oznacza, że trzeba będzie 
przenieść szatnię, a do sali gimna-
stycznej dzieci będą wchodziły przez 
wyjście ewakuacyjne. Aby były za-
chowane standardy bezpieczeń-
stwa, straż pożarna nakazała w sta-
rej częsci placówki wybicie dodatko-
wych drzwi do ucieczki w przypad-
ku sytuacji alarmowych. – Zorgani-
zujemy życie szkoły w najstarszej czę-
ści i prawdopodobnie wprowadzimy 
dwuzmianową naukę. Wszystko po 
to, aby na rok nie zamykać siedzi-
by „Piątki” i nie przenosić uczniów 
do  innego budynku – mówi wicebur-
mistrz Ryszard Machałek.
 Podobne problemy powstaną w 
„Jedynce” na Wojewódzkiej. Ta in-
westycja będzie miała jeszcze więk-

szy rozmach, bo obejmie budowę 
hali sportowej o rozmiarach boiska 
22,2 na 37 metrów, łącznika, do-
datkowych sal lekcyjnych oraz no-
wej kuchni i stołówki. I to właśnie 
z tymi ostatnimi elementami bę-
dzie najwięcej kłopotu. Bowiem naj-
pierw stara, nie trzymająca współ-
czesnych standardów kuchnia i ja-
dalnia zostaną wyburzone, a co-
dziennie korzysta z nich prawie 300 
uczniów i nauczycieli. – Zakłada-
my, że spośród pomieszczeń szkol-
nych na około rok wydzielimy tym-
czasową stołówkę, a obiady będą do 
niej dowożone przez firmę katerin-
gową – informuje zastępca burmi-
strza. Przy Wojewódzkiej prace po-
trwają dłużej i zakończą się najpóź-
niej przed rozpoczęciem roku szkol-
nego 2020/2021. 
 Ta placówka ma najmniejszą po-
wierzchnię wśród szkół w mieście, a 

przy tym największą liczbę uczniów, 
około 550. Zrobiło się w niej ciasno. 
– Dzieci nam stale przybywa. Gdy-
by nie planowana rozbudowa, grozi-
ła nam dwuzmianowość – tłumaczy 
Paulina Karczmarczyk, dyrektorka 
„Jedynki”. Najgorzej jest jeśli cho-
dzi o wychowanie fizyczne, którego 
każda klasa ma cztery godziny tygo-
dniowo. Zajęcia organizowane są w 
niedużej sali gimnastycznej powsta-
łej w latach 60. ubiegłego wieku (kie-
dy budowano placówkę) oraz dru-
giej salce przerobionej ze starej ko-
tłowni. To za mało, dlatego są rów-
nież zajęcia na korytarzu.
 O wszystkich poważniejszych 
manewrach związanych z przyszło-
roczną pracą obu szkół gmina musi 
poinformować potencjalnych wyko-
nawców, aby nie byli zaskoczeni, gdy 
podejmą się realizacji robót.

Piotr Chmielewski

Z powodu rozbudowy szkoły, życie „Piątki” 
na rok skupi się w najstarszej części budynku  

W środę wraca 
całodobowa apteka
PIASECZNO/POWIAT W połowie grudnia została zamknięta jedyna w 
Piasecznie czynna non stop apteka, mieszcząca się przy ul. Kościusz-
ki 33. Od 21 lutego placówka, która zmieniła właściciela, znów będzie 
otwarta 24 godziny na dobę

 Zamknięcie jedynej w Piasecznie całodobowej apteki wywołało wśród 
mieszkańców falę niezadowolenia. Aby kupić nocą leki, trzeba było jechać aż 
na Ursynów. Dorota Kłos, która pełni w starostwie funkcję inspektora ds. ochro-
ny zdrowia, zorganizowała dwa spotkania z aptekarzami (jedno z udziałem wi-
cestarosty Arkadiusza Strzyżewskiego), podczas których próbowano nakłonić 
innych aptekarzy do podjęcia nocnych dyżurów. Chętnych było niewielu, po-
nieważ właściciele aptek argumentowali, że takie rozwiązanie jest dla nich nie-
opłacalne. Tym bardziej, że starostwo (gmina zresztą też) nie było w stanie za-
pewnić aptekarzom żadnych bonusów fi nansowych. 
 W końcu przedstawiciele lokalnych władz skontaktowali się z nowym wła-
ścicielem dawnej apteki Juventa, pytając go o możliwość kontynuowania ca-
łodobowego dyżuru. Okazało się, że nowy właściciel chce prowadzić aptekę 
przy ul. Kościuszki na starych zasadach. Rozpoczęła się procedura przepisy-
wania koncesji, prowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny, 
która miała potrwać około miesiąca. Teraz wszystkie dokumenty są już skom-
pletowane i nowa-stara apteka ma zacząć pracować w trybie 24-godzinnym 
od środy, 21 lutego.

TW
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KONSTANCIN-JEZIORNA

POWIAT

GÓRA KALWARIA

Rośnie zainteresowanie Kartą Mieszkańca

Rajd Monte Calvaria po raz 53.

Kobieta na zakręcie życiowym

Z deskorolką dookoła świata

Bezpłatna rehabilitacja z pomocą robota

 Zapowiedź, że być może już od marca posiadacze Konstancińskiej Kar-
ty Mieszkańca (KKM) będą mogli bezpłatnie podróżować po gminie liniami 
busowymi L, spowodowała wzrost zainteresowania kartą. – Kolejek nie ma, 
ale codziennie kilka osób składa u nas wniosek o jej wydanie – mówi Jolan-
ta Kanabus z Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia magistratu. KKM wprowa-
dzono 3 lata temu, do tej pory wyrobiło ją sobie około 2 tys. mieszkańców 
gminy, zainteresowanych zniżkami m.in. w miejscowych ośrodkach kultu-
ry, sportu, żłobku i lokalnych punktach usługowych. 

PC

 Jutro przez nasz powiat przemkną załogi biorące udział w najstarszym 
polskim rajdzie dla kierowców samochodowych – amatorów. Będzie to jed-
nocześnie pierwsza runda  Mistrzostw Okręgu Warszawskiego Kierowców 
Amatorów PZM. W Górze Kalwarii zostaną rozegrane cztery próby – na placu 
manewrowym byłej jednostki wojskowej i w jej sąsiedztwie (o godz. 9, 12.30, 
15.30), i na ul. ks. Sajny od ul. św. Antoniego do ul. Strażackiej (o godz. 15.45). 
Na ten czas ulica zostanie zamknięta i organizator prosi o nieparkowanie. 

PC

 Jutro o godz. 17 na scenie Ośrodka Kultury (ul. Białka 9) w monodramie „Lifting” 
wystąpi Jolanta Żółkowska (znana m.in. jako Basia z serialu „Dom”). Jest to ujmują-
ca i zabawna historia 50-letniej kobiety, która stanęła na zakręcie życiowym i pomi-
mo wszystko odnajduje wiarę w sens życia. Spektakl z piosenkami Ewy Zelenay i 
muzyką Piotra Golli był grany w wielu miastach w Polsce oraz w Niemczech (Berlin) 
i Holandii (Utrecht). Wstęp 30 zł – bilety do nabycia w kasie OK oraz na bilety.pl.

PC

 W czwartek 22 lutego o godz. 19 w Hugonówce (ul. Mostowa 15) odbę-
dzie się spotkanie z wyjątkowym podróżnikiem Adamem Szostkiem, który 
przemierza świat z „kawałkiem drewna na kółkach”. Opowie o swoich pasjo-
nujących podróżach po Europie i Azji, przytoczy interesujące historie i aneg-
doty. W czasie swoich wypraw m.in. próbował przejechać na desce 1000 km 
wybrzeża Malezji, uczył jeździć na deskorolce… buddyjskich mnichów, tego 
sprzętu używał też w Indiach, Palestynie i na Murze Chińskim. Wstęp wolny. 

PC

 Centrum Rehabilitacji Constance Care w Kierszku k. Konstancina (ul. Działkowa 
125) rozpoczęło nabór dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w wieku 5-18 
lat, do nieodpłatnego programu obejmującego nowoczesną diagnostykę i rehabi-
litację, którego koszty pokrywa Unia Europejska. Trzyletni program polega na tera-
pii chodu z wykorzystaniem najnowszych, robotycznych urządzeń do rehabilitacji. 
Na Mazowszu to jedyny taki robot. Więcej informacji pod nr tel.: 22 111 00 57. 

PC
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Domagają się szerszej drogi i chodnika
PIASECZNO Mieszkańcy ulicy Wiśniowej mają dość samochodów, które rozjeżdżają ich 
drogę i powodują zagrożenie dla pieszych. – Droga jest wąska, a nie ma przy niej na-
wet chodnika – skarży się Anna Jagielak, której niepełnosprawna córka codziennie po-
rusza się między pędzącymi autami na wózku inwalidzkim
 Jeszcze kilkanaście lat temu Wi-
śniowa była niewielką, nieutwardzo-
ną drogą, którą od czasu do czasu 
przejechał jakiś samochód. Potem 

jednak w okolicy zaczęły powsta-
wać osiedla, co spowodowało nara-
stający ruch pojazdów. Kilkanaście 
lat temu gmina utwardziła Wiśnio-
wą. Nie na wiele się to jednak zdało, 
ponieważ niedługo potem na drogę 
wjechały ciężarówki dowożące ma-
teriały budowlane i niszczące pobo-
cza. Dziś samochody non stop jadą 
Wiśniową w obu kierunkach, pobo-
czy praktycznie nie ma, a jedynym 
„batem” ma kierowców są łagodne 
spowalniacze. 

Boją się chodzić do autobusu
 Przy drodze spotykamy się z 
trzema mieszkankami, które doma-
gają się jak najszybszego remon-
tu Wiśniowej. – Kiedyś było tu tak 
spokojnie. A teraz... Lepiej nie mó-
wić – Maria Wodnicka bezradnie 
rozkłada ręce. – Proszę spojrzeć, 
samochody jadą jeden za drugim w 
obydwu kierunkach. Pobocza poza-
rywane, nie ma chodnika, chodze-
nie wzdłuż Wiśniowej jest bardzo 
niebezpieczne. 
 Anna Jagielak zwraca uwagę, 
że najbardziej zagrożone są dzieci i 
osoby poruszające się na wózkach. 
– Moja córka jest niepełnospraw-
na, a każdego dnia musi dojechać do 
Warszawy – tłumaczy. – Aby dotrzeć 
do przystanku przy ulicy Puławskiej, 
najpierw musi pokonać 200-metrowy 
odcinek Wiśniowej, bez chodnika, z 

wyrwami w jezdni i ciągle jeżdżącymi 
samochodami, które nie przestrze-
gają ograniczenia prędkości, często 
trąc zawieszeniami o spowalniacze. 
Gdy córka wychodzi z domu, mam 
duszę na ramieniu. Tym bardziej, 
że wzdłuż Łabędziej, też na krótkim 
odcinku, nie ma wystarczająco sze-
rokiego dojścia, na którym mógłby 
zmieścić się wózek. 
 Zofia Filipek podnosi, że kolej-
nym problemem Wiśniowej jest brak 
odwodnienia. – Gdy  popada albo są 
roztopy, woda leje się nam na pose-
sje – wyjaśnia. – W kałuże wjeżdżają 
też samochody, rozchlapując brudną 
wodę po ogrodzeniach. Chcemy, aby 
ta ulica była jednokierunkowa, miała 
porządny chodnik i kanalizację desz-
czową – dodaje.

Zacznie się od koncepcji
 Włodzimierz Rasiński, naczel-
nik gminnego wydziału infrastruk-

tury i transportu publicznego do-
skonale zna sytuację. – Fundusze 
na remont Wiśniowej nie zosta-
ły wprowadzone do tegoroczne-
go budżetu, chociaż ta droga rze-
czywiście znajduje się w złym sta-
nie – przyznaje naczelnik. – Cięż-
kie samochody zniszczyły tam po-
bocza, które staramy się na bieżąco 
reperować. Jeśli droga byłaby jed-
nokierunkowa, musielibyśmy zmie-
nić organizację ruchu także na któ-
rejś z równoległych ulic. 
 Radny Michał Mierzwa poin-
formował nas, że w tym roku ma 
powstać koncepcja przebudowy 
Wiśniowej, na co zostały zarezer-
wowane pieniądze. – Zobaczymy, 
co wymyślą architekci – mówi rad-
ny. – Największym problemem Wi-
śniowej jest to, że jest ona strasz-
nie wąska... 

Tomasz Wojciuk

Mieszkanki mają dość bierności gminy. 
Postanowiły walczyć o stan ulicy

Mieszkańcy proponują,
 aby Wiśniowa stała się dro-

gą jednokierunkową, z chod-
nikiem i odwodnieniem

Łatwiej zapłacisz 
telefonem za parkowanie
PIASECZNO System mPay udostępnił nową wersję usługi, za pomocą 
której można płacić za parkowanie na terenie miasta przy użyciu te-
lefonów komórkowych

 Nowa wersja aplikacji (można ją pobrać za darmo z Google Play albo App 
Store wpisując „płatności mobilne mPay”) stawia przede wszystkim na intu-
icyjność i szybkość transakcji. Po uruchomieniu aplikacji kierowcy łatwo prze-
łączają się pomiędzy trzema dostępnymi metodami parkowania i od razu 
mogą wybrać tę, która jest dla nich w danej sytuacji najbardziej odpowied-
nia: bez limitu, na określony czas lub za daną kwotę. Z poziomu ekranu użyt-
kownicy mają dostęp do wszystkich kluczowych funkcji usługi, jak dodawa-
nie i edytowanie pojazdów, historia transakcji czy cennik strefy płatnego par-
kowania. Aplikacja pozwala też w dowolnym momencie sprawdzić aktualny 
koszt parkowania, czas jaki upłynął od jego rozpoczęcia oraz za ile minut zo-
stanie ono automatycznie zakończone. 
 Dodatkowym udogodnieniem w najnowszej wersji aplikacji jest możliwość 
korzystania z geolokalizacji. Dzięki niej kierowcy nie muszą samodzielnie okre-
ślać miasta i strefy parkowania. W każdej chwili mogą też użyć funkcji „znajdź 
auto”, która pozwala szybko zlokalizować zaparkowany samochód na podstawie 
współrzędnych GPS. Przydatną nowością jest również specjalny formularz, za po-
mocą którego można zamówić naklejkę, potrzebną do oznaczenia pojazdu. 
 Najszybszą z dostępnych w mPay metod płatności za parkowanie jest „bez 
limitu”. Kierowcy mogą dzięki niej całkowicie uniknąć konieczności przewidy-
wania, jak długo zajmie im postój i płacą tylko za jego faktyczny czas. Wystar-
czy, że wysiadając z auta rozpoczną naliczanie opłaty przyciskiem „start”, a po 
powrocie zatrzymają je dotykając przycisku „stop”. W każdej chwili mogą też 
sprawdzić, ile czasu pozostało do zakończenia obowiązywania strefy płatne-
go parkowania. Jeżeli nie zatrzymają naliczania opłaty przed jego upływem, 
aplikacja zrobi to automatycznie o właściwej dla strefy godzinie.

TW

Telefonem można płacić za parkowanie już w 23 miastach
Polski. Jednym z nich jest Piaseczno
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Czytaj on-line!

Jesteśmy
 również na: 

www.facebook.com
/kurierpoludniowy

www.kurierpoludniowy.pl

Piękna również zimą
Zima nam nie sprzyja. Cera staje się ziemista, wysuszona, brakuje jej blasku. Włosy przez 
cześć dnia ukryte pod czapką pozostawiają wiele do życzenia. A wszystko przez zimową 
aurę. Ciągłe zmiany temperatury i wilgotności powietrza, powodują niekorzystne efek-
ty widoczne na naszej skórze i włosach

 Szybki efekt naprawczy uzyska-
my dzięki ekspresowemu zabiego-
wi kawiorowemu. Jest to kilkuetapo-
wy zabieg, podczas którego substan-
cje aktywne  rozpuszczają połączenia 
pomiędzy martwymi komórkami na-
skórka, powodując rozjaśnienie, od-
świeżenie i wygładzenie skóry. Kolej-
ny etap to rubinowa maska liftingują-
ca. Maska modeluje owal twarzy, daje 
uczucie napięcia, liftu skóry. Cera sta-
je się  promienna, wygląda na wypo-
czętą i młodszą.
 Dla tych pań, które mają problem z 
włosami zniszczonymi,  łamliwymi, po-
zbawionymi blasku proponujemy kil-
ka zabiegów naprawczych. Pierwszy 
to  Magic Efect Botox fi rmy Tahe dla 
włosów przesuszonych, które utraciły 
blask, są zmęczone codziennym mo-
delowaniem, prostowaniem, utrwala-
niem.  Podstawowym celem  zabiegu 
jest wyrównanie gospodarki wodnej 
wewnątrz włosa. Składnikami aktywnymi są naturalny kolagen, kwas hialuronowy, ke-
ratyna 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

Plac piękny, radość wielka
PRAŻMÓW Dmuchane zjeżdżalnie, teatr i zumba w plenerze, a nawet szarlotka na cie-
pło... z lodami – takie atrakcje zimowego festynu towarzyszyły sobotniemu otwarciu 
Podwórka Talentów w Uwielinach
 Już nie pierwszy raz społecz-
ność szkoły zorganizowała impre-
zę pod hasłem „my się zimy nie bo-

imy”. I choć w sobotę słupek rtęci w 
termometrze zatrzymał się tuż poni-
żej zera, a w Pjongczangu za chwilę 
miał skakać Kamil Stoch, na szkol-
ny plac przybyło mnóstwo osób. 

Babcie na trampoliny!
 Najważniejszą okazja do świę-
towania było otwarcie wyjątkowe-
go placu zabaw – Podwórka Talen-
tów. Społeczność Uwielin i okoli-
cy wygrała go w internetowym kon-
kursie koncernu Nivea. I choć mała 
miejscowość konkurowała z dużymi 
miastami, dzięki dużemu zaangażo-
waniu lokalnej społeczności, zabaw-
ki trafiły do niej. – Głosowałam co-
dziennie, jak chyba każdy rodzic z 
naszej szkoły – zarzekała się Anna 
Salwa. W sobotę razem z córką Pa-
trycją testowały atrakcje podwórka. 
– Mnie najbardziej podoba się mini 
park linowy – mówiła dziewczynka. 
– Pełnia radości będzie w lato – uwa-
ża Radosław Opałko, również ro-
dzic, który pomagał wygrać zabaw-
ki. – Dzieciaki mają tu naprawdę wie-
le do odkrycia – był przekonany. W 
sobotę nikt nie prosił dorosłych o po-
zostawienie zabawy dzieciom. Wręcz 
przeciwnie. Teresa Wójcicka, sołtys 
Uwielin i przewodnicząca rady rodzi-
ców w szkole namawiała zebranych, 
aby na Podwórko Talentów rodzice i 
dziadkowie przychodzili razem z po-
ciechami. – Niech babcia skacze na 
trampolinie i huśta się, żeby razem 
spędzić czas z wnukiem – radziła 
pani Teresa.
 Największymi ciekawostkami 
placu zabaw podzielonego na strefy 
sportową, naukową i artystyczną są: 
rowerek z prądnicą (zasilającą lamp-
kę i wiatraczek), planetarium, zegar 
słoneczny, zestawy cymbałków do 
wygrywania melodii czy naukowa 
piaskownica. – Serce się raduje, jak 
widzi się, co tu powstało. Inwestycja 

w dzieci to inwestycja w przyszłość 
– stwierdził wójt Sylwester Pucha-
ła po przecięciu symbolicznej wstę-
gi. Wcześniej dzieci wręczyły wło-
darzowi statuetkę „przyjaciel szko-
ły”, co było wyrazem wdzięczności 
za m.in. oddanie przed rokiem no-
wego skrzydła podstawówki. Robert 
Radoński, dyrektor szkoły, kończąc 
krótką uroczystość mówił, iż „czu-
je się ogromnym szczęściarzem, że 
może współpracować z tak wspa-
niałymi rodzicami”. Zapowiedział 
również kolejne inwestycje na szkol-
nym placu: bieżnię lekkoatletycz-
ną i boisko wielofunkcyjne. Dzięko-
wał też wszystkim, którzy głosowa-
li na ulokowanie Podwórka Talen-
tów w Uwielinach. Na swój sposób 
– występami – wdzięczność wyrazili 
również najmłodsi uczniowie szkoły.

Od Uwielotki po Uwielak
 Nowy plac nie był jedyną atrak-
cją imprezy. Dzieci na „byle czem” 
zjeżdżały z zaśnieżonej górki oraz 
dmuchanych zabawek, a zgłodniali 
mogli wybierać pomiędzy daniami z 
grilla i słodkościami. Tych ostatnich 
było multum, ponieważ rozstrzy-
gnięto konkurs na najlepszą szarlot-
kę. W szranki stanęło 29 ciast. Jury 
pod przewodnictwem wicewójta 
Jana Dąbka uznało, że w tym roku 

najsmaczniejszy, najatrakcyjniej wy-
glądający i najbardziej innowacyj-
ny jabłecznik upiekła Iwona Kinel, 
mama ucznia z klasy 3b. Zwycię-
skie ciasto, które zasłużyło na mia-
no „Uwielotki” momentalnie znik-
nęło ze stoiska. Jednak na pociechę 
można było próbować wielu innych 
wypieków, w tym wersji szarlotki na 
ciepło z lodami. Słodkie menu uzu-
pełniał m.in. „festiwal faworków”. 
W tym roku po raz pierwszy pod-
czas zimowego pikniku zapachem 
kusił grzaniec Uwielak podgrzewa-
ny na ognisku. – Pomarańcze, cytry-
na, miód, goździki i imbir oraz ani 
kropli alkoholu – wymieniała skład-
niki napoju Izabela Ratajczyk, która 
go przygotowała. – W sezonie gry-
powym taki grzaniec jest bardzo do-
bry. Przygotowuję go w domu i ser-
wuję zawsze, kiedy wracam z rodzi-
ną ze spaceru – zdradzała.
 Humory zebranym poprawi-
ło też troje miejscowych aktorów – 
amatorów: Waldemar Czubak, Iwo-
na Ciechocińska i Zbigniew Wrotek. 
W przebraniach zagrali w „Bajce o 
kotku i kogutku” wyreżyserowanym 
przez sołtys Wójcicką. Opowiastkę 
zaczerpnęła ona z dawnego wydania 
„Elementarza” Mariana Falskiego.

Piotr Chmielewski

Plac jest tak pomyślany, aby rozwijał w dzieciach pasje 
sportowe, artystyczne i naukowe

W sobotę nikt nie prosił doro-
słych o pozostawienie zabawy 

dzieciom. Wręcz przeciwnie

R E K L A M A
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PROMOCJA/REKLAMA

Konwent Samorządowy Powiatu 
Piaseczyńskiego w Tarczynie

Na początku lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarczynie odbył się Konwent Samorzą-
dowy Powiatu Piaseczyńskiego. Obecni na spotkaniu zarządzający i przedstawiciele jedno-
stek samorządowych z całego regionu poruszyli m.in. następujące tematy:  

1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne – prawa i obowiązki jednostek samorządu tery-
torialnego powiatu piaseczyńskiego.
2. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego powiatu piaseczyńskiego w dziedzinie go-
spodarki odpadami.
3. Możliwości wykorzystania funduszy zewnętrznych przez jednostki samorządu terytorialne-
go powiatu piaseczyńskiego.

SW

Gratulacje dla 
młodych kickbokserów

Za godne reprezentowanie gminy Tarczyn na arenie ogólnopolskiej i  międzynarodowej, 
a także w uznaniu zasług kickbokserów z UKS Akrobata dla rozwoju sportu, burmistrz 
Barbara Galicz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Faliszewski  wręczyli im 
dyplomy gratulacyjne

 Uroczystość odbyła się podczas sesji Rady Miejskiej w Tarczynie. Gratulując zawodnikom i 
trenerom dotychczasowych osiągnięć, Barbara Galicz i Mirosław Faliszewski życzyli im jednocze-
śnie dalszej konsekwencji oraz wytrwałości, jak również osiągania kolejnych sukcesów i spełnie-
nia marzeń.
 Zawodnicy sekcji kickboxingu UKS Akrobata, wyróżnieni za wybitne osiągnięcia sportowe: 
Maciej Oprządek, Maja Radziach, Maja Sobczyk, Kacper Gwiazda, Wiktoria Gwiazda, Filip Kosiec, 
Zuzia Kosiec, Zuzia Kiljańczyk, Artur Szymczak, Hubert Niedolistek i Adam Wierzbicki. Wyróżnie-
ni trenerzy zawodników UKS Akrobata: Piotr Bąkowski, Aleksandra Malczyk, Robert Suchecki i 
Łukasz Jesionowski.

SW

R E K L A M A

Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ
tel. 22 756 79 39
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Na Paluch  po nowego pana
GÓRA KALWARIA Czworonogi odłowione w gminie Góra Kalwaria trafi ą do schroniska dla 
bezdomnych zwierząt Na Paluchu. Wczoraj włodarze podpisali w tej sprawie porozu-
mienie z władzami stolicy
 Przytułek dla psów i kotów na war-
szawskich Włochach to jedyne w Pol-
sce samorządowe schronisko. Jesz-
cze siedem lat temu nie radziło sobie 
z dużą liczbą bezdomnych zwierząt, 
które trafiały pod jego dach. W najgor-
szym okresie było ich w sumie 2400. 

Psy muszą zapomnieć o krzywdzie
 Udało się jednak temu zaradzić 
wprowadzając wysokie standardy. 
Obecnie wszystkie przywiezione Na 
Paluch psy są badane przez wetery-
narza, a następnie czipowane (wsz-
czepia im się elektroniczną pastyl-
kę pod skórę, zwierającą dane o wła-
ścicielu), kastrowane lub sterylizo-
wane i poddane kwarantannie. Nad 
niektórymi pracuje także behawiory-
sta, aby zwierzęta nie bały się m.in. 
wsiadać do autobusów miejskich czy 
pociągów. – Psy muszą u nas za-
pomnieć o krzywdzie ze strony lu-
dzi – podkreśla Henryk Strzelczyk, 
dyrektor warszawskiego schroniska. 
– Wszystkie nasze działania sprawi-
ły, że choć obecnie przyjmujemy oko-
ło 4 tys. zwierząt rocznie, w schroni-
sku stale mieszka średnio 700 psów i 
40 kotów. Nasze czworonogi są teraz 
bardziej poszukiwane do adopcji niż 
psy czy koty od sąsiada – przekonuje.
 To właśnie system adopcji oraz 
współpracy z około 300 wolonta-
riuszami (taka liczba to ewenement) 
jest największą zaletą „Palucha”. 
Zdjęcia wszystkich przebywających 
w schronisku psów i kotów możliwie 
szybko trafiają do internetowej bazy 
obiektu (www.napaluchu.waw.pl), 
dzięki czemu 41 proc. zwierząt od-
bierają ich dotychczasowi właścicie-
le. Większość pozostałych znajduje 
nowego pana. W sobotę na parkin-
gu przy schronisku czasem nie ma 
gdzie zaparkować, tyle jest osób za-
interesowanych adopcją zwierząt
. 
Prywatne trudno kontrolować
 Dawidowi Fabjańskiemu z Fun-
dacji Animal Rescue Poland, któ-
ra działa głównie w powiecie pia-
seczyńskim, bardzo podoba się to, 
że Na Paluchu wszystko jest jawne. 
– Czego nie da się powiedzieć o 
działających komercyjnie prywat-
nych schroniskach, które bardzo 

niechętnie widzą u siebie wolon-
tariuszy. Czasem zwierzęta, które 
zgodnie z umową taki obiekt miał 
oddać do adopcji, po prostu zni-
kają – tłumaczy. Fabjański nama-
wiał władze Góry Kalwarii do za-
warcia umowy z „Paluchem”. – Cho-
dzi o standardy i uczciwość. Psy, któ-
re były odławiane w tej gminie, usłu-
godawca zza Wisły miał kastrować i 
czipować. Udowodniliśmy urzędni-
kom na przykładach, że to nie było 
robione, mimo że za jednego odło-
wionego bezdomnego psa samorząd 
płacił schronisku 2500 zł.
 Szef Animal Rescue Poland pod-
kreśla, że „Paluch” to także całodobo-
wa opieka weterynaryjna. – Warszaw-
skie schronisko to w tej chwili wzorzec 
dla innych tego typu obiektów – pod-
sumowuje. Wysoką ocenę „Paluchowi” 
wystawiła też Najwyższa Izba Kontro-
li. – Schronisko prowadzone przez sa-
morząd Warszawy daje gwarancje, że 
wszystkie procedury w zakresie ochro-
ny nad zwierzętami będą wypełnione. 
Komercyjne schroniska trudno kontro-
lować – komentuje Dariusz Zieliński, 
burmistrz Góry Kalwarii.

Nie chodzi o to, żeby było taniej 
 Góra Kalwaria będzie po Pia-

secznie drugim samorządem, któ-
ry podpisze porozumienie ze sto-
licą Warszawą w sprawie odłowu i 
opieki nad bezdomnymi zwierzęta-
mi. – Bardzo delikatnie zwiększa-
my liczbę czworonogów, które mogą 
do nas trafić. Nie chcemy powrócić 
do liczby psów i kotów w schroni-
sku sprzed 5-6 lat – zaznacza Hen-
ryk Strzelczyk. 
 Po niespełna rocznej współpra-
cy z „Paluchem” Piaseczno jest za-
dowolone. – Nie mamy uwag, nie do-
szła do mnie żadna skarga związana 
ze współpracą z warszawskim schro-
niskiem – mówi Daniel Putkiewicz, 
wiceburmistrz Piaseczna. – Płacimy 
więcej, niż zapłacilibyśmy prywatne-
mu schronisku, ale z punktu widze-
nia społecznego nie ma to większe-
go znaczenia. Bo ważne jest, abyśmy 
radzili sobie skutecznie z bezdomno-
ścią zwierząt, a nie płacili za opiekę 
nad nimi o 100-200 zł taniej. 
 W ramach współpracy Góra Kal-
waria będzie przekazywała Warszawie 
dotacje w wysokości zależnej od licz-
by przyjętych zwierząt odłowionych na 
jej terenie. Gmina pod koniec stycznia 
zarezerwowała na ten cel 153 tys. zł. 

Piotr Chmielewski

 Już niebawem wszystkie bezdomne psy pojadą z Góry Kalwarii 
do Warszawy. Te na zdjęciu ktoś porzucił w pudełku w lesie

Seniorzy będą 
mieli swoją radę
LESZNOWOLA Radni zdecydowali o powołaniu Lesznowolskiej Rady 
Seniorów, która będzie pełniła rolę doradczą, reprezentując interesy 
starszych mieszkańców gminy
 Zgodnie z podjętą tydzień temu uchwałą, w radzie zasiądzie 15 osób (mu-
szą mieć skończone 60 lat), a jej kadencja potrwa 4 lata. Rada seniorów ma 
mieć wpływ na sprawy dotyczące lokalnej społeczności oraz dbać o interesy 
najstarszych mieszkańców gminy, których systematycznie przybywa. Dziś w 
gminie zameldowanych jest 3905 osób, które ukończyły 60 lat, co stanowi 15 
proc. całej społeczności. Rada ma także podejmować nowe inicjatywy i akty-
wizować skupionych wokół niej ludzi. 
 Radni zdecydowali też o wprowadzeniu Lesznowolskiej Karty Seniora. 
Program skierowany jest do osób, które skończyły 60 lat i mieszkają na te-
renie gminy. Umożliwia on korzystanie z systemu zniżek, ulg, preferencji i 
uprawnień przygotowanych przez Gminny Ośrodek Kultury, Centrum Sportu 
oraz partnerów programu. LKS jest spójna z Ogólnopolską Kartą Seniora, sta-
nowiąc jej uzupełnienie. Jej posiadacze będą mogli liczyć na zniżki sięgające 
od 5 do nawet 90 proc. w niemal 1200 sklepach, sanatoriach i punktach usłu-
gowych na terenie całego kraju.

TW
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PIASECZNO

Bezpłatnie zaczipuj i wykastruj czworonoga
 Ruszyła akcja kastracji, sterylizacji i czipowania zwierząt, których 
właściciele są mieszkańcami gminy Piaseczno. Czipowanie psów i ko-
tów jest zabiegiem całkowicie bezbolesnym. Pod skórę zwierzęcia 
wprowadzany jest niewielki moduł, którego numer wraz z nazwiskiem i 
kontaktem do właściciela jest zapisany w ogólnopolskiej bazie danych. 
Dzięki temu, gdy zwierze się zgubi, łatwo będzie odszukać jego pana. 
Warunkiem skorzystania z bezpłatnej sterylizacji lub kastracji jest wy-
pełnienie specjalnego formularza, okazanie dowodu, książeczki zdro-
wia zwierzęcia, a w przypadku psów – zaświadczenia o szczepieniu na 
wściekliznę. Zwierzę musi być także oznaczone czipem. W akcji bierze 
udział 12 gabinetów weterynaryjnych. Ich dane dostępne są na stronie 
internetowej gminy Piaseczno.

TW
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Zmienić prawo na lepsze 
Michał Otręba jest nie tylko radnym gminy Lesznowola i prowadzącym przedszkole 
„Nutka”, które na skutek administracyjno-sądowych perturbacji zasłynęło na całą Pol-
skę. Od lat działa także w stowarzyszeniu Niepokonani 2012, które pomaga osobom 
pokrzywdzonym przez sądy i urzędy. W zeszłym tygodniu zarząd stowarzyszenia spo-
tkał się z Prezydentem RP Andrzejem Dudą
Spotkanie z Prezydentem RP nie 
zdarza się często. Czego dotyczyło?
 Zmian, których wymaga polskie 
sądownictwo oraz inne przepisy ad-
ministracyjno-prawne. Poruszyliśmy 
problem przewlekających się postę-
powań sądowych i administracyjnych. 
Proponowaliśmy rozwiązanie proble-
mów, z którymi jako stowarzyszenie 
mamy do czynienia na co dzień. Pre-
zydent przyjął nas z życzliwością, wy-
rażając chęć do współpracy i uczest-
nictwa w planowanych przez nas pro-
jektach. Biorąc udział w wielu spra-
wach sądowych i przyglądając się po-
stępowaniom administracyjnym jako 
stowarzyszenie zdobyliśmy dużo prak-
tycznej wiedzy, która pozwala nie-
co inaczej spojrzeć na pojawiające się 
problemy. 

Na czym będzie polegała dalsza 
współpraca z prezydentem?
 Przedstawiliśmy pomysł na cykl 
szkoleń, które chcemy przeprowadzić 
w całym kraju pod patronatem Pre-
zydenta RP. Miałyby one uświado-
mić ludziom, jak poruszać się w ad-
ministracyjno-sądowej rzeczywisto-
ści. Często brak wiedzy wpędza w 
poważne kłopoty. Osoby, które na co 
dzień nie mają do czynienia z sąda-
mi pozbawione są elementarnej wie-
dzy o tym, jak one funkcjonują. 

Jakich zmian potrzebuje polskie 
sądownictwo?
 Jest wiele aspektów, które wyma-
gają radykalnych zmian lub dosto-
sowania do zmieniających się wa-
runków. Tempo naszego życia, roz-
woju technologicznego jest zawrot-
ne – przepisy prawa często za nim 
nie nadążają. Właściwie każdy zapis 
prawny prędzej czy później wymaga 
uściślenia czy modyfikacji. 
 Sądy zawalane są wieloma 
bzdurnymi sprawami, które nie-
potrzebnie zajmują czas i pochła-
niają koszty. Uważam, że powin-
na powstać instytucja tzw. „przed-
sędziego”, która eliminowałaby po-
zwy nie nadające się do rozpatrywa-
nia przez sądy. Mnóstwo postępo-
wań  niepotrzebnie absorbuje czas 
i uwagę sędziów oraz powoduje wy-
dłużanie terminów naprawdę istot-
nych spraw. Terminy się wydłużają, 
bo sądy zajmują się bzdurami. Sam 
wielokrotnie doświadczyłem niedo-
rzecznych pozwów, które zostawa-
ły umarzane zajmując czas zarówno 
mi jak i sądowi, a podatników nara-
żając na niepotrzebne koszty. Insty-

tucja „przedsędziego” mogłaby takie 
kurioza eliminować. 

Skąd pomysł, aby angażować się 
w sprawy innych?
 Zainspirowali mnie ludzie, od któ-
rych otrzymałem pomoc i wsparcie. 
To było dla mnie bardzo ważne, bo w 
czasie tej wieloletniej batalii miałem 
chwile zwątpienia i rozpaczy. Wiele 
osób stanęło za mną murem, dodając 
otuchy i wiary w zwycięstwo. Rodzice 
naszych przedszkolnych dzieci dawali 
nam wsparcie, niektórzy nawet przy-
chodzili jako publiczność na rozpra-
wy. Postanowiłem tę pozytywną ener-
gię przekazać innym. Zaangażowa-
łem się w działalność stowarzyszenia 

Niepokonani 2012 i zacząłem poma-
gać innym, dodając im siły i dzieląc się 
swoimi doświadczeniami.  

Nikomu nie odmawiacie pomocy?
 Czasami się zdarza. Każda ze 
zgłaszanych spraw jest szczegóło-
wo analizowana. Nigdy nie anga-
żujemy się w sprawy rodzinne czy 
sąsiedzkie konflikty. Interesują nas 
takie przypadki, gdy obywatel wal-
czy z urzędem, albo doszło do ra-
żącego naruszenia prawa. Przykła-
dem może być ostatnia sprawa pana 
Żonki ze Szczecina, który był ofia-
rą wypadku, a starano się zrobić 
z niego sprawcę. Pojechaliśmy na 
miejsce, zrobiliśmy wizję lokalną, 
zaangażowaliśmy w sprawę biegłe-
go sądowego specjalizującego się 
w rekonstrukcji wypadków samo-
chodowych i udało się sprawę do-
prowadzić do pomyślnego finału. 
Takich spraw było w ciągu ostat-
nich lat bardzo dużo – w Zamościu 
udało nam się zablokować przejęcie 
dokumentów jednego z przedsiębior-
ców przez Urząd Kontroli Skarbowej. 
W Poznaniu po naszym zaangażo-

waniu się w sprawę pani Agnieszki 
skazanej na 1,5 roku w zawieszeniu i 
200 tys. zł doprowadziliśmy do unie-
winnienia. Pani Elżbieta z Gniezna 
została skazana przez sąd na 1,5 roku 
bezwzględnego więzienia, odwołanie 
było 23 grudnia i w finale spędziła z 
rodziną spokojne święta. Doprowa-
dziliśmy też do tego, by wiele spraw w 
ogóle nie weszło na wokandę sądową 
instruując uczestników w jaki sposób 
powinni się zachować, by uniknąć 
wieloletniego sporu. 

Czy zgłaszają się 
tylko ludzie niewinni?
 Zgłaszają się różni ludzie – i 
niewinni i tacy, którzy tylko czu-
ją się niewinni, ale też ci którzy my-
ślą, że dzięki naszemu stowarzysze-
niu uda im się uniknąć sprawiedli-
wości. Dlatego, jak już wspomnia-
łem, bardzo uważanie przyglądamy 
się opisom zgłaszanych spraw zanim 
w ogóle poprosimy o dokumenty. 

Czy wszystkie sprawy związane z 
przedszkolem już się zakończyły?
 Nie, one wciąż trwają nieprze-
rwanie od 11 lat. Mam za sobą po-
nad 40 wyroków i chyba już ponad 
setkę decyzji administracyjnych. 
Kiedyś zażartowałem, że jak bę-
dzie trzeba to będę taczką to wszyst-
ko woził. Dziś już wiem, że tych ta-
czek potrzebowałbym ze trzech. Mój 
przypadek pokazuje ogromną nie-
moc systemu. Gazeta prawna zaty-
tułowała artykuł o moim przypad-
ku „Zaprocesować człowieka na 
smierć”. Trzeba doprowadzić do ta-
kich zmian legislacyjnych, by prawo 
ludziom służyło, a nie stawało się 
orężem w rękach tych, którzy chcą 
innym uprzykrzyć życie. 

Jaka jest skala działania
stowarzyszenia? 
 Działamy na terenie całego kra-
ju. W ciągu ostatnich 5 lat braliśmy 
udział w ok. 500 rozprawach. Na sa-
lach sądowych spędziliśmy ponad 
700 godzin, a przejechaliśmy łącz-
nie 250 tys. kilometrów, poświęca-
jąc  czas, który moglibyśmy poświę-
cić swoim rodzinom.

Kiedy i gdzie rozpocznie się cykl 
szkoleń prowadzonych przez sto-
warzyszenie?
 Chciałbym byśmy zaczęli od gmi-
ny Lesznowola, w której mieszkam i w 
której pełnię funkcję radnego. Szcze-
góły szkoleń i terminy zostaną dopre-
cyzowane z Kancelarią Prezydenta. 

Rozmawiał: Kamil Staniszek

Spotkanie zarządu stowarzyszenia Niepokonani 2012 
z Prezydentem RP Andrzejem Dudą               (fot.Jakub Szymczuk/KPRP)



Kolejarze instruują kierowców
PIASECZNO We wtorek pracownicy PKP, policjanci i funkcjonariusze straży ochrony kolei 
w Zalesiu Górnym rozdawali kierowcom ulotki uczące, jak bezpiecznie zachowywać 
się w sąsiedztwie przejazdów kolejowo-drogowych
 Wybór padł na Zalesie Gór-
ne, ponieważ właśnie tu doszło kil-
ka miesięcy temu do niezwykle nie-
bezpiecznego zdarzenia. Jeden z kie-
rowców wjechał na przejazd mimo 
zamykających się szlabanów i na 

nim utknął. To cud, że nie doszło do 
zderzenia z przejeżdżającym akurat 
pociągiem. Potem nierozważny kie-
rujący został odszukany przez poli-
cję i ukarany mandatem w wysokości 
500 zł. – Regularnie przypominamy 
kierowcom, jak zachowywać się na te-
renie przejazdów – mówi Karol Jaku-
bowski z biura prasowego PKP Pol-
skich Linii Kolejowych. – Tym bar-
dziej, że 99 proc. wypadków na prze-
jazdach spowodowali w ubiegłym 
roku właśnie nieostrożni kierowcy. 
 We wtorek pracownicy PKP oraz 
policjanci rozdawali ulotki informa-
cyjne kierowcom, którzy zatrzymy-
wali się przed przejazdem. Wyszcze-
gólniono na nich niepożądane oraz 
właściwe zachowania na rogatkach. 
Piesi otrzymywali elementy odbla-
skowe, a dzieci – specjalne, eduka-
cyjne kolorowanki. Akcja trwała trzy 
godziny i rozdano podczas niej kil-
kaset materiałów informacyjnych.

Największe grzechy kierujących
 W ubiegłym roku w całej Polsce 
doszło na przejazdach kolejowych 
do 183 zdarzeń z udziałem pojaz-
dów. Zginęło w nich aż 29 osób (w 
2016 roku – 30). Najczęstsze grze-
chy kierowców to ignorowanie zna-
ku „stop” lub włączonej sygnalizacji 

ostrzegawczej, wjeżdżanie na prze-
jazd przy zamykających się rogat-
kach, omijanie zamkniętych szlaba-
nów, wjeżdżanie na tory mimo zbli-
żającego się pociągu lub mimo bra-
ku możliwości kontynuowania jaz-
dy. Aby ograniczyć liczbę wypadków 
PKP PLK zdecydowało się rozpo-
cząć kampanię informacyjną „Bez-
pieczny Przejazd – Szlaban na Ry-
zyko”. W ramach akcji kierowcy i 
piesi otrzymali ponad ćwierć mi-
liona ulotek, omawiających zasady 
bezpieczeństwa. Przeszkolono także 
ponad 50 tys. dzieci, rozdając im po-
nad 100 tys. materiałów dydaktycz-
nych. Kolejarze organizowali także 
liczne warsztaty, spotkania plenero-
we, symulacje wypadków (ku prze-
strodze), kampanie spotowe. Reali-
zowano też filmy, pokazujące jak 
odpowiedzialnie zachowywać się w 
rejonie przejazdów.

PKP stawia na monitoring
 Równolegle z działaniami in-
formacyjno-edukacyjnymi prowa-

dzone były przebudowy najbardziej 
niebezpiecznych przejazdów. – Mo-
dernizacje linii kolejowych zapew-
niają wyższy poziom  bezpieczeń-
stwa – podkreśla Karol Jakubow-
ski. – Cały czas budowane są bezko-
lizyjne skrzyżowania, remontowa-
ne przejazdy kolejowo-drogowe oraz 
montowane nowe urządzenia sygna-
lizacyjne, ostrzegające o przejeździe 
pociągów. 
 Coraz więcej przejazdów jest też 
wyposażanych w kamery. W ubie-
głym roku przybyło 120 miejsc ob-
jętych monitoringiem. W tej chwili 
w całej Polsce kamery zamontowane 
są już na 1170 przejazdach. Nagra-
nia przydają się do ustalania perso-
naliów łamiących przepisy kierow-
ców (tak było m.in. w Zalesiu Gór-
nym), pokazują, jakie wykroczenia 
są popełniane najczęściej oraz sta-
nowią doskonały materiał instrukta-
żowy dla instruktorów jazdy i przy-
szłych kierowców. 

Tomasz Wojciuk

 Akcja rozdawania ulotek w rejonie przejazdu 
w Zalesiu Górnym trwała trzy godziny

Nagrania z kamer zainstalo-
wanych na przejazdach 

pozwoliły ukarać w ubie-
głym roku aż 977 łamiących 

przepisy kierowców

Korty tenisowe 
w nowej odsłonie
PIASECZNO Do września najemca trzech kortów ziemnych na stadionie 
miejskim na własny koszt ma je zadaszyć, wyposażyć oraz wymienić 
zniszczoną nawierzchnię

 Przejęty przez gminę stadiom miejski z roku na rok pięknieje. W najbliż-
szym czasie planowana jest rozbudowa budynku administracyjnego oraz 
modernizacja zewnętrznych kortów tenisowych, znajdujących się obok lo-
dowiska. Do tej pory korty były wynajmowane, na mocy trzyletniej umowy. 
W pewnym momencie przedsiębiorca stwierdził jednak, że korty wymagają 
unowocześnienia. – Chodziło o to, aby w pełni wykorzystać ich potencjał – 
mówi Marek Frącz, dyrektor zawiadującego stadionem miejskim Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. – O tej porze roku korty są niewykorzystywane. 
Byłoby inaczej, gdyby zostały zadaszone.
 Najemca zwrócił się do burmistrza Zdzisława Lisa z prośbą o przedłużenie 
umowy najmu kortów na preferencyjnych warunkach do 2027 roku. W zamian 
zobowiązał się do września tego roku je zmodernizować. Inwestycja miałaby 
objąć wykonanie zadaszenia (pierwotnie mówiło się o tzw. pneumatycznym, 
ogrzewanym i oświetlonym balonie), a także wymianę nawierzchni i doposaże-
nie kortów w niezbędne akcesoria jak słupki, nowe siatki czy niewielkie trybu-
ny. – Nie będziemy ponosili żadnych kosztów związanych z tymi pracami – in-
formuje Marek Frącz. – Gdyby jednak najemca nie wykonał tego, do czego się 
zobowiązał, umowa dzierżawy obiektu będzie  renegocjowana.

TW
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10 nr 6 (706)/2018/W1AKTUALNOŚCI
KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Ukłon w kierunku dzieci 
i seniorów
PIASECZNO Radna Katarzyna Wypych zaproponowała nieodpłatne udo-
stępnienie seniorom miejskiego basenu, a radna Ewelina Wójcik zorgani-
zowanie konkursu fotografi cznego, mającego aktywizować starszych ludzi
 Z bezpłatnego, miejskiego basenu mieliby korzystać posiadacze wpro-
wadzonej niedawno w Piasecznie, Ogólnopolskiej Karty Seniora. - Oczy-
wiście starsi ludzie mogliby wchodzić na basen o określonych godzinach i 
w wybrane dni – zaznaczyła radna Katarzyna Wypych. Z kolei radna Eweli-
na Wójcik zaproponowała zorganizowanie konkursu fotografi cznego „Ak-
tywni seniorzy w waszych oczach”. W zamyśle miałby on aktywizować star-
szych ludzi i promować wśród nich ruch i zdrowy tryb życia. Inny pomysł 
radnej Wójcik dotyczył najmłodszych mieszkańców gminy. - Zwracam się z 
prośbą o zamontowanie w Parku Książąt Mazowieckich muzycznych zaba-
wek – zaproponowała radna. - Nie tylko będą one miały walor edukacyjny, 
ale także będą stanowiły świetne uzupełnienie parkowej architektury – ar-
gumentowała Ewelina Wójcik. Na razie nie wiadomo, jak do pomysłów rad-
nych odniosą się władze gminy. 

TW

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

 NA WOLNE STANOWISKO:

 

  

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                                 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn.zm) oraz 
art. 39 ust. 1  i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 
z późn.zm) zawiadamiam o podjęciu  uchwały nr 647/VII/38/2017 Rady Miejskiej 
Konstancin-Jeziorna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
działki o nr ew. 28/2 oraz fragmentu działki o nr ew. 38 z obrębu ew. 0013 
(Kierszek) gm. Konstancin-Jeziorna. 

Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w Wydziale Planowania Przestrzennego przy 
ul. Mirkowskiej 39A w Konstancinie-Jeziornie w godz. od 900 do 1500. 
Wnioski należy składać na piśmie w  terminie do dnia 16 marca 2018 r. do 
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-
-Jeziorna.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia ww. wniosków jest Burmistrz Gminy 
Konstancin-Jeziorna.

Konstancin-Jeziorna, dnia  14.02.2018 r.

 Burmistrz  
/-/ Kazimierz Jańczuk

R E K L A M A

R E K L A M A

PIASECZNO

Szaradziarskie mistrzostwa Piaseczna
 W sobotę 24 lutego w fi lii biblioteki publicznej w Zalesiu Dolnym przy 
alei Kasztanów 12 odbędą się I Szaradziarskie Mistrzostwa Piaseczna, skiero-
wane do miłośników logogryfów, krzyżówek i rebusów. Zgłoszenia przyjmo-
wane są do 22 lutego. Imprezę objął swym patronatem burmistrz Piaseczna. 
Udział w niej jest bezpłatny.

TW
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Albania na wakacje
LESZNOWOLA Mieszkający w Nowej Iwicznej Jacek Zalewski tym razem wybrał się ze swoim niepełnospraw-
nym intelektualnie synem Kubą do Albanii, skąd obydwaj przywieźli wiele niesamowitych wrażeń
 Lesznowolski podróżnik jeździ 
ze swoim synem po całej Europie, 
zapewniając mu mnóstwo atrakcji, 
ale jednocześnie sprawdzając, jak 
wygląda w poszczególnych krajach 
kwestia podejścia do osób niepeł-
nosprawnych oraz jak przygotowa-
na jest dla nich baza noclegowa i sa-
nitarna. 

Górzysty kraj z pięknym morzem
 Do Albanii ojciec z synem wybra-
li się samochodem. W jedną stronę 
mieli do przejechania grubo ponad 
2 tys. km. Podróżowali przez Czechy, 
Słowację, Węgry, Serbię i Macedonię. 
Nocowali na Węgrzech, nad Jezio-
rem Ochrydzkim. W Albanii zarezer-
wowali apartament w miejscowości 
Qeparo z widokiem na morze i grec-
ką wyspę Korfu. – Zanim jednak tam 
dojechaliśmy, musieliśmy pokonać 
słynne albańskie góry – mówi Jacek 
Zalewski. – Było to spore wyzwanie. 
Drogi są wprawdzie równe i nowe, 
ale jednocześnie bardzo wąskie i z 
ostrymi zakrętami. Często można 
spotkać za nimi stada kóz czy owiec, 
więc trzeba bardzo uważać. Albania 
to kraj smaków, zapachów i dźwię-
ków. Dla Kuby, który stracił wzrok, 
to idealne miejsce z dużą ilością róż-
nego rodzaju bodźców. 
 Jacek Zalewski zapewnia, że Al-
bańczycy są niezwykle życzliwi i 
przyjacielscy. Kuchnia jest śród-
ziemnomorska – bazuje na oliwie, 
świeżym pieczywie, oliwkach, winie, 
serach. Mają też wspaniałą, bardzo 
tanią kawę. Największe atrakcje to 
dzikie góry z roztaczającym się po 
zmroku aromatem olejków eterycz-
nych i piękne, turkusowe morze. 

Problemy z toaletami
 – Albania to kraj wielkich kontra-
stów. Są tam i drogie kurorty i miej-
sca, w których ludzie żyją... w jaski-

niach – relacjonuje podróżnik z No-
wej Iwicznej. – Jeśli chodzi o toalety, 
to są z reguły duże i czyste, ale z wą-
skim, często krętym dojazdem. My z 
Kubą jakoś sobie radziliśmy, ale lu-
dzie poruszający się na wózkach in-
walidzkich mogliby mieć z nimi pro-
blem. Albania to jest w ogóle kraj, 
który bardzo przypomina mi Polskę 
z lat 90. Wiele osób inwestuje tam te-
raz w turystykę, dlatego za kilka lat 
baza noclegowa z pewnością znacz-
nie się poprawi. Póki co dobrze jest 
robić rezerwację ze znacznym wy-
przedzeniem, bo w sezonie po pro-
stu brakuje wolnych miejsc.
 Mimo pewnych niedociągnięć 
trwająca ponad tydzień wypra-
wa okazała się niezwykle udana. Z 
większych miejscowych atrakcji war-
to wspomnieć na pewno o Blue Eye, 
które znajduje się blisko Sarandy. 
Jest to źródło z wypływającą z zie-
mi lodowatą wodą. Podobno ludzie, 
którzy się w niej wykąpią będą mie-
li w życiu szczęście. Podróżnicy od-

wiedzili też port Himara, gdzie zje-
dli ośmiornicę z grilla. Byli też w 
Gjirokastra, czyli mieście srebrnych 
dachów, w którym urodził się komu-
nistyczny przywódca Albanii Enver 
Hodża. Sporą atrakcją była wyciecz-
ka szlakiem bunkrów, które są pozo-
stałością po czasach komunizmu i 
zamek Ali Paszy, który był albań-
skim Janosikiem. Całej wyprawie 
towarzyszyły niesamowite zapachy 
i wszechobecne cykady. Pewnego 
dnia w swoim pokoju spotkali nawet 
skorpiona. – Zrobiliśmy mu zdjęcie 
i wypuściliśmy na wolność – opo-
wiada Jacek Zalewski. – W Albanii 
przeżyliśmy też wielką burzę, pod-
czas której z gór spadały kamienie. 
Z rzeczy, które nas szokowały war-
to wymienić znajdujące się przy dro-
dze, dzikie wysypiska śmieci. Takich 
„kwiatków” jest tam więcej, jednak 
wszelkie niedogodności rekompen-
suje z nawiązką wszechobecna ludz-
ka życzliwość. 

Tomasz Wojciuk

Wszędzie na swej drodze podróżnicy z Polski spotykali się 
z gestami przyjaźni i zrozumieniem

Przenosi widzów 
do magicznego snu
KONSTANCIN-JEZIORNA W Hugonówce wyeksponowano malarstwo i 
grafi ki Małgorzaty Pomorskiej. Wystawa „Sen nocy letniej” otwarta 
będzie do 25 lutego, wstęp jest wolny

 Dzieła Małgorzaty Pomorskiej to głównie prace na papierze, w których po-
wtarzającym się motywem jest postać kobieca i towarzyszący jej kot. Artystka zafa-
scynowana techniką pastelu i tradycyjnymi technikami grafi cznymi, przede wszyst-
kim akwafortą, od wielu lat tworzy własny, niepowtarzalny świat, nacechowany liry-
zmem i delikatnością. Tytuł wystawy „Sen nocy letniej” odnosi się do znanego dzie-
ła Williama Szekspira. – Nie chciałabym, żeby moje obrazy były odzwierciedleniem 
rzeczywistości, mają widza przenieść do innego, magicznego świata, lekkiego, let-
niego snu, by mógł na swój sposób zwiedzać intymny świat moich obrazów – mówi 
Małgorzata Pomorska. W swojej ulubionej technice akwaforcie również dostrzega 
elementy magii, ponieważ końcowy efekt pracy jest odwrotnością projektu, jego lu-
strzanym odbiciem. W dodatku, trudno przewidzieć, w jaki sposób to, co wyrysowa-
ne na płytce pokrytej werniksem, po wytrawieniu, zaistnieje na odbitce. 
 – Zaprosiliśmy do nas tę artystkę, ponieważ grafi ki, powstające zgodnie 
z tradycyjnymi metodami, stają się rzadkością. W dobie wirtualizacji i cyfry-
zacji artystę zastępuje komputer, a pani Małgorzata tworzy swoje grafi ki tra-
dycyjnie, bez użycia najnowocześniejszych technologii, co sprawia, że są wy-
jątkowe – powiedziała Hanna Kaniasta, kurator wystawy podczas wernisażu. 
Otwarcia ekspozycji dokonała z nią Edyta Markiewicz-Brzozowka, dyrektor 
Konstancińskiego Domu Kultury oraz autorka obrazów. 
 Małgorzata Pomorska (38 lat) jest absolwentką Wydziału Grafi ki Warsztatowej 
Europejskiej Akademii Sztuk. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w 2004 roku, pod 
kierunkiem prof. Waldemara Szysza. Aneks do dyplomu z suchego pastelu, zrobi-
ła pod kierunkiem dr Anety Jaźwińskiej. Od kwietnia 2004 roku jest pedagogiem i 
menadżerem w Montessori Academy for International Children. Artystka prezen-
towała swoją twórczość na wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jej prace 
znajdują się w zbiorach prywatnych w Nicei, Sztokholmie, Londynie, Miami na Flo-
rydzie, Waszyngtonie, Paryżu, Kopenhadze, Warszawie, Gdańsku i Olsztynie.

PC

W swojej ulubionej technice - akwaforcie - artyskta również 
dostrzega elementy magii

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn.zm) oraz 
art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 
1405 z późn.zm) zawiadamiam o podjęciu  uchwały nr 693/VII/41/2017 Rady 
Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego w dolinie rzeki Jeziorki, przy ul. Chylickiej w Konstancinie-Jeziornie.  

Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w Wydziale Planowania Przestrzennego przy 
ul. Mirkowskiej 39A w Konstancinie-Jeziornie w godz. od 900 do 1500 .

Wnioski należy składać na piśmie w  terminie do dnia 9 marca 2018 r. do Burmistrza 
Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia ww. wniosków jest Burmistrz Gminy 
Konstancin-Jeziorna. 

Konstancin-Jeziorna, dnia  14.02.2018 r.

 Burmistrz  
/-/ Kazimierz Jańczuk

 

 

Na podstawie art. 37 b ust. 2  pkt  8  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073z późn zm.)  
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie 
zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych 
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.

Projekt uchwały wyłożony zostanie w dniach od 27 lutego 2018 r. do  20 marca 2018 
r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w Wydziale Planowania 
Przestrzennego przy ul. Mirkowskiej 39A w Konstancinie-Jeziornie w godz. od 9:00 
do 15:00 oraz na stronie internetowej: bip.konstancinjeziorna.pl
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie uchwały zasadami odbędzie 
się w dniu 12  marca 2018 r. w Sali Posiedzeń  przy ul. Świetlicowej 1 
w Konstancinie-Jeziornie o godz. 17:00.

Zgodnie art. 37 b ust. 2  pkt  8  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z poźn. zm.), 
każdy zainteresowany może wnieść uwagi do projektu uchwały. Uwagi należy 
składać na piśmie do Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, 
05-520 Konstancin-Jeziorna  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, w dniach od 27 lutego 2018 r. do dnia 4 kwietnia 2018 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione ustnie do protokołu 
i za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Adres poczty elektronicznej - urzad@konstancinjeziorna.pl - w przypadku uwag 
opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Adres elektronicznej 
skrzynki podawczej gminy Konstancin-Jeziorna na platformie ePUAP: /4576mqsekc/
SkrytkaESP – w przypadku uwag opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem 
zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Konstancin-Jeziorna, dnia  14.02.2018 r.

 Burmistrz  
/-/ Kazimierz Jańczuk

R E K L A M A
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Imieniny u hrabiny.
Czuj się zaproszony
KONSTANCIN-JEZIORNA W najbliższą niedzielę miasto uzdrowiskowe 
będzie świętowało Imieniny Konstancji. Wstęp jest wolny, a atrakcji 
dla całych rodzin nie zabraknie

 Na cześć swojej rodzicielki hrabia Witold Skórzewski, przeszło 120 lat 
temu nazwał letnisko, które dało początek Konstancinowi-Jeziornie. Od 
przedpołudnia 18 lutego w Konstancińskim Domu Kultury (ul. Mostowa 
15), pod patronatem Kuriera Południowego, będzie wiele słodkich nie-
spodzianek i świetna zabawa.
 W programie: 11–18 Stoiska z produktami ziołowymi, leczniczymi, kosme-
tykami i biżuteria; 10–12.30 - warsztaty: lecznicze właściwości kory. Uczest-
nicy poznają właściwości kory typowej dla obszaru Konstancina-Jeziorny i 
umiejętność wykorzystywania jej właściwości leczniczych w życiu codzien-
nym. Warsztat przeznaczony dla osób dorosłych i dla dzieci z opiekunami; 
13.30–15 warsztat cukierniczy,  podczas którego animatorzy z fi rmy Cukier-
Lukier nauczą tworzenia lizaków i cukierków; 10.30–12 musicon – czyli no-
watorski przedmiot edukacyjny, będący jednocześnie maszyną do progra-
mowania, komponowania i zabawy (jest to warsztat dla dzieci w wieku lat 
4-6); 13–15 w podróży - warsztat plastyczny dla dzieci w wieku 7-10 lat (zapi-
sy: tel. 22 484 20 20); spotkania: 14–15 dbaj o siebie Forever - prelekcja Anny 
Łatacz, ambasadorki zdrowia, urody i przedsiębiorczości fi rmy Forever na te-
mat zwiększania poziomu energii, sił witalnych, dbania o siebie, korzystania z 
wszechstronnego działania aloesu, a także wiary w siebie i budzenia w sobie 
ducha kreatywności i przedsiębiorczości; 16–17.30 jak się to robi? - spotkanie 
z Dominiką Jurkiewicz, pilotem, stylistką, projektantką i konstruktorką odzie-
ży. Wydarzenie zakończy koncert o godz. 18 w wykonaniu jazzowego Grand 
Slam Quartetu, tworzonego przez młodych muzyków pasjonujących się gyp-
sy jazzem. Wstęp wolny, wejściówki na koncert do odbioru w recepcji.

PC

Dzień ze spotkaniami i warsztatami zakończy koncert gypsy 
jazzu w wykonaniu kwartetu Gram Slam

Młodości dodadzą skrzydeł
POWIAT Starostwo i jego jednostki pozyskały i wciąż starają się zdobyć duże kwoty, któ-
re mają pomóc w wejściu w życie zawodowe młodym mieszkańcom powiatu

 W styczniu, po raz pierwszy w hi-
storii, aż 6 szkół średnich z powiatu 
wystąpiło z wnioskiem o unijne do-
finansowanie wyjazdów zagranicz-
nych dla uczniów w ramach progra-
mu Erazmus. Pierwszy raz zdecydo-
wały się na to Budowlanka i szko-
ła gastronomiczna z Góry Kalwarii 
oraz konstanciński „Reymont”. Wy-
jazdy umożliwiają młodzieży zdo-
bywanie za granicą praktycznych 
umiejętności.
 Natomiast już udało się pozy-
skać ponad 2 mln zł dla czterech po-
wiatowych szkół w ramach projektu 
„Atrakcyjni na rynku pracy”. Dzięki 
niemu umiejętności uczniów zbliżą 
się do konkretnych wymagań pra-
codawców. Młodzież ukończy do-
datkowe kursy zawodowe, prakty-
ki i szkolenia. W ramach projektu 
powstaną również warsztaty i pra-
cownie przypominające rzeczywiste 
miejsca pracy. Konstanciński „Rey-
mont” niebawem pochwali się pra-
cownią dla przyszłych techników-lo-
gistyków i spedytorów oraz wirtu-
alnym laboratorium logistycznym. 
W Rolniczym Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Piasecznie wyposa-
żone zostaną pracownie zawodowe 
dla przyszłych techników weteryna-

rii, hodowli koni, architektury krajo-
brazu i ogrodników. Z kolei ucznio-
wie kalwaryjskiego „Gastronomika” 
odbędą staże i warsztaty w restaura-
cjach i hotelach, a młodzież z piase-
czyńskiego „Wiaduktu” skorzysta ze 
specjalistycznych kursów m.in. dla 
przyszłych speców od reklamy.
 Młodzi mieszkańcy otrzymają w 
tym roku także wsparcie w Powiato-
wym Urzędzie Pracy (PUP), który na 
szkolenia i staże dla osób w wieku od 
18 do 29 lat pozyskał w sumie 900 tys. 
zł. Można już składać wnioski. Po-

nadto 1 mln zł w PUP zostanie prze-
znaczony na jednorazową pomoc dla 
bezrobotnych, podejmujących dzia-
łalność gospodarczą. – Młodzież to 
nasza przyszłość, stąd szczególnie w 
nią inwestujemy. Dlatego poza po-
dejmowaniem działania, które mają 
na celu dostosowanie umiejętności 
naszych młodych mieszkańców do 
zmieniających się potrzeb pracodaw-
ców, w tym roku uruchomimy nowe 
kierunki nauczania – zapowiada wi-
cestarosta Arkadiusz Strzyżewski.

Piotr Chmielewski

Młodzież z kilku szkół w powiecie ukończy dodatkowe staże 
i kursy, które ułatwią zdobycie pracy po maturze 

Tajemnicze mandale Jacka Dittwalda
LESZNOWOLA Do końca lutego w w fi lii GOK Lesznowola w Mysiadle, przy ul. Topolowej 2, czynna będzie  
niezwykła wystawa prac Jacka Dittwalda
 Artysta przyznaje, że malar-
stwo jest jego wielką życiową pasją. 
– Dlaczego maluję obrazy w formie 
koła? – głośno zastanawia się Ja-
cek Dittwald. – Istnieje pewnie kilka 
powodów. Jeden z nich to fascyna-
cja okręgami, które od zarania dzie-
jów pojawiały się w kulturach całego 
świata. Inspiruje mnie ziemia, niebo 
i gwiazdy. W moich obrazach - man-
dalach są różne symbole i znaki.
 Autor wystawy podkreśla przy 
tym, że natchnienie do pracy twór-
czej czerpie z różnorodnych źródeł.  
– Jedno z nich to wędrówki  szamań-
skie w głąb ziemi przy użyciu bębna 
– zdradza malarz. – Podróże te po-
zwalają mi na uzyskanie odpowiedzi 

na ważne dla mnie pytania. Obecnie 
do grona moich inspiracji doszła ko-
lejna, a mianowicie malowanie ob-
razów z przestrzeni serca. Już samo 
postrzeganie świata z tej perspek-
tywy pozwala na odkrywanie i do-
strzeganie tego co piękne i niezwy-
kłe. Taki obecnie jest mój świat.
  Jacek Dittwald (urodzony 19 li-
stopada 1959 roku) ukończył studia 
na Uniwersytecie Mikołaja Koperni-
ka w Toruniu (1988-1993). Otrzymał 
dyplom z malarstwa z wyróżnieniem 
w 1993 roku na Wydziale Sztuk Pięk-
nych w pracowni malarstwa profeso-
ra Janusza Kaczmarskiego. 

Grzegorz Tylec

Wystawa piętnastu artystów
GÓRA KALWARIA W Galerii Communio Graphis trwa właśnie wystawa malarstwa członków 
oddziału mazowieckiego Związku Artystów Plastyków. Do 25 lutego będzie można 
oglądać różnorodne prace aż 15 artystów
 Oddział Mazowiecki ZAP od 
samego początku swojego istnie-
nia związany był z Górą Kalwarią. 
Obecnie jego prezesem jest kalwa-
ryjski artysta plastyk Jan Drewicz 
i liczy on 22 aktywnych członków. 
Związek, działający na terenie ca-
łego Mazowsza, organizuje plene-
ry, wystawy i warsztaty artystyczne, 
nie stroniąc również od działalności 
charytatywnej poprzez przekazywa-
nie swoich prac na cele społeczne. 
Współpracuje również z wieloma lo-
kalnymi stowarzyszeniami.
 A co można zobaczyć ogląda-
jąc ekspozycję w Galerii Commu-
nio Graphis przy ul. Pijarskiej 40? 
Przede wszystkim pejzaże, kwiaty, 
ale i twórczość bardziej abstrakcyj-
ną. Jedno co łączy wszystkie dzie-
ła to ich wysoki poziom artystyczny. 

Swoje prace prezentują: Jan Drewicz, 
Małgorzata Filipowicz, Krzysztof 
Kozłowski, Teodora Kurek, Elżbie-
ta Kwapińska, Janusz Maśnik, Tere-
sa Pietras, Maryla Piotrowska-Brej-

nak, Elżbieta Rączka, Anna Siłuch, 
Jolanta Walentyna-Sobolewska, Bry-
gida Śniatecka, Iwona Uliasz, Tade-
usz Witek i Iwona Żelazko.

Grzegorz Tylec

Wkrótce rozpoczęcie 
sezonu rowerowego
PIASECZNO Radni zgodzili się na zawarcie porozumień z gminą Konstan-
cin-Jeziorna, miastem Warszawa oraz fi rmą Nextbike Polska, które mają 
na celu ujednolicenie systemów wypożyczalni rowerów. Dzięki temu bę-
dzie można swobodnie podróżować jednośladem między trzema strefami

 Przetarg na obsługę systemu odbył się jesienią ubiegłego roku. Wygra-
ła go fi rma Nextbike Polska S.A., która obsługuje również stacje rowerowe 
w Warszawie i Konstancinie-Jeziornie. - Teraz  nasze systemy będą kompaty-
bilne – zapowiada Łukasz Wyleziński z gminnego biura promocji. Zgodnie z 
umową, sezon rowerowy trwa od 1 marca do 30 listopada. Jeżeli warunki po-
godowe będą sprzyjające, rowery pojawią się na piaseczyńskich stacjach przy 
dworcu PKP, budynku sądu oraz skrzyżowaniu ulic Cyraneczki i Julianowskiej 
w Józefosławiu (wszystkie po 15 rowerów) już za niespełna dwa tygodnie. 
- Jeśli będzie załamanie pogody rowery zostaną dostarczone w późniejszym, 
ustalonym z gminą terminie – dodaje Łukasz Wyleziński.

TW
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Kobiety też grają w piłkę!
Z Karoliną Sobalą, 19-letnią wychowanką KS Gosirki Piaseczno, rozmawia Grzegorz Tylec
Jak to się stało, że zaczęłaś treno-
wać i grać właśnie w piłkę nożną?
 Od dziecka mam styczność ze 
sportem. W mojej rodzinie aktyw-
ność fizyczna zawsze stanowiła nie-
odłączny element życia. Mój tata jest 
byłym szermierzem, a w swoim za-
wodniczym dorobku może poszczy-
cić się między innymi takimi tytu-
łami jak wicemistrz świata, czy też 
dwukrotny mistrz Europy. Obecnie 
spełnia się jako sędzia na najwyż-
szych rangą zawodach w szermierce. 
Mama w przeszłości pracowała jako 
instruktorka fitness, a brat jest tre-
nerem pływania w sekcji MKS Pia-
seczno. W swoim życiu podejmowa-
łam się naprawdę wielu różnych ak-
tywności ruchowych. Przez dłuższy 
okres trenowałam pływanie, jednak 
było ono dla mnie chyba zbyt mo-
notonne. Niezwykle cenię sobie kie-
dy sport jest nieprzewidywalny i do-
starcza wyjątkowych emocji. Moja 
sportowa kariera zahaczyła także 
o siatkówkę i tenis ziemny. Dlacze-
go jednak zdecydowałam się na pił-
kę nożną? Myślę, że istotny wpływ 
miał na to mój o dwa lata straszy 
brat, z którym już jako mała dziew-
czynka wychodziłam na boisko 
szkoląc swoje umiejętności wśród 
starszych kolegów. Tata widząc ra-
dość jaką czerpałam z kopania pił-
ki zasugerował, że powinnam spró-
bować swoich sił w profesjonalnej 
drużynie. Po rozmowie z trenerem 

Krzysztofem Dudkiem otrzymałam 
propozycję przyjścia na trening do 
klubu KS Gosirki Piaseczno i tam 
już pozostałam do dziś.                                                          

Jak mogłabyś scharakteryzować 
specyfikę kobiecej piłki? Czym róż-
ni się ona od męskiej?
 Moim zdaniem kobiecą piłkę ce-
chuje większa nieprzewidywalność 
i emocjonalność. Spotkania roz-
grywane przez kobiety są na pewno 
bardzo widowiskowe i pełne walki. 
Często są także bardziej zacięte niż 
w przypadku meczów panów. Jeżeli 
chodzi o poziom gry, to pewnie jest 
on gorszy od tego reprezentowanego 
przez mężczyzn, ale nie jest to regu-
łą. Z własnego doświadczenia mogę 
powiedzieć, że wspólnie z koleżan-
kami rozgrywamy czasem sparingi z 
przeciwnikami płci przeciwnej i nie-
rzadko wygrywamy takie spotkania. 
Dużą radość sprawia nam pokazy-
wanie chłopakom, że płeć piękna też 
potrafi dobrze grać w piłkę. 

W czym czujesz się na boisku najlepiej, 
a co chciałabyś jeszcze poprawić?
 Myślę, że dobrze wychodzi mi 
gra głową. W minionej rundzie uda-
ło mi się za jej pomocą strzelić nie-
jedną bramkę. Dodatkowo wydaję 
mi się, iż stosunkowo dobrze czytam 
grę. Pozwala to na przecięcie wielu 
kluczowych podań drużyny prze-

ciwnej. Na moją piłkarską dyspozy-
cję pracuję jednak nie tylko na bo-
isku. Regularnie chodzę na siłownię, 
aby zwiększać swoją siłę. Od zeszłe-
go roku także morsuję. To wszyst-
ko wpływa na moją kondycję zdro-
wotną oraz przyczynia się do po-
lepszenia efektywności pracy na tre-
ningach. Oczywiście jestem również 
świadoma swoich błędów. Uważam, 
że muszę pracować nad wszystki-
mi cechami motorycznymi i stale je 
rozwijać.
 
Najpiękniejsza boiskowa chwila i 
ta, o której chciałabyś jak najszyb-
ciej zapomnieć? 
 Pięknych chwil na boisku prze-
żyłam z pewnością sporo. Miłym 
wspomnieniem są bez wątpienia 
bramki, które udało mi się strzelić, 
a także mecze wygrane po napraw-
dę ciężkiej walce. Chwila, o któ-
rej chciałabym jak najszybciej za-
pomnieć to z pewnością moja kon-
tuzja, której uległam dwa lata temu 
podczas meczu. Po diagnozie spe-
cjalisty okazało się, że zerwaniu ule-
gły więzadła krzyżowe przednie w 
kolanie. Skutkowało to operacją i 
długotrwałą rehabilitacją. Dzięki 
pomocy specjalisty Bogusława Zają-
ca oraz wytrwałej pracy udało mi się 
jednak powrócić do dawnej spraw-
ności. Oczywiście na kolano mu-
szę stale uważać, jednak nie wpływa 
ono znacząco na rozwój mojej karie-

ry w piłce. Przykrym momentem dla 
naszej drużyny była również decy-
zja o wycofaniu z rozgrywek Ekstra-
ligi. Myślę, że było to bolesne wyda-
rzenie, które uderzyło w serca wie-
lu osób. Ja jednak nie chciałabym się 
do niego odnosić, bo jestem szczę-
śliwa z obecnej sytuacji i atmosfery 
panującej w klubie

Jak porównałabyś grę w Ekstralidze 
do gry na poziomie drugiej ligi?
 Przede wszystkim znaczą-
co zmieniła się moja rola w druży-
nie. W ekstraligowych meczach by-
łam raczej zawodniczką epizodycz-
ną, która głównie z ławki rezerwo-
wych obserwowała poczynania star-
szych i bardziej doświadczonych ko-
leżanek. W drugiej lidze wychodzę 
na murawę od pierwszych minut. Je-
żeli chodzi o samo porównanie gry, 
to różnica poziomów jest widoczna. 
W drugiej lidze na pewno częstszym 
zjawiskiem jest niedokładność pod-
czas meczów oraz niezwykle szyb-
kie zwroty akcji. W Ekstralidze gra 
toczyła się raczej spokojniej i była 
ustabilizowana. Powodem tego jest 
oczywiście doświadczenie posiada-
ne przez zawodniczki w utrzymaniu 
się przy piłce.

Jeszcze niedawno byłaś jedną z 
młodszych w zespole. Teraz jesteś 
niemalże weteranką. Czy czujesz 

na sobie szczególną odpowiedzial-
ność w drużynie?
 Owszem, ostatnimi czasy sytu-
acja zmieniła się diametralnie. My-
ślę, że jako na starszej wiekowo za-
wodniczce ciąży na mnie większa 
odpowiedzialność. Przede wszyst-
kim pozycja środkowego obrońcy, 
którą zajmuję na boisku, ma istot-
ny wpływ na przebieg spotkania. 
Na boisku zawsze muszę zacho-
wać szczególną uwagę, bo każdy 
błąd może być przyczyną utraconej 
bramki. 

Jak określiłabyś atmosferę 
panującą w klubie? 
 Uważam, że to obecnie nasz naj-
mocniejszy aspekt. Mamy ze sobą 
naprawdę świetny kontakt. Zarów-
no w szatni, jak i na boisku, zawsze 
jest wesoło. Trener chwilami nie ma 
z nami lekko, bo żartujemy nawet w 
momentach, które wymagają sku-
pienia i uwagi. Na szczęście sam 
jest obdarzony dużym poczuciem 
humoru, więc ma do nas wyjątko-
wą cierpliwość. Wiele z nas utrzy-
muje ze sobą kontakt również poza 
boiskiem. Dzięki temu, że wszystkie 
jesteśmy zbliżone do siebie wieko-
wo, nigdy nie brakuje nam tematów 
do rozmów. Na trening przychodzę 
zawsze z dużą przyjemnością, bo 
wiem, że oprócz ciężkiej pracy mam 
okazję na spotkanie z osobami, któ-
re wiele dla mnie znaczą.

A jak oceniasz minioną rundę? 
Jesteś zadowolona z gry swojej 
i zespołu?
 Minioną rundę oceniam pozy-
tywnie, ale nie popadam w szczegól-
ną euforię. Myślę, że wiele czynni-
ków jest wciąż do poprawy. Istotny 
jest jednak fakt, iż była to nasza in-
auguracja w drugiej lidze. Zważyw-
szy na to, nie miałyśmy ze sobą tak 
dobrego zgrania jak drużyny, w któ-
rych zawodniczki trenują ze sobą od 
zawsze. Oczywiście były mecze gor-
sze, jednak nie ujmowały one miej-
sca tym, które zapisały się dla nas na 
plus. W wielu spotkaniach pokaza-
łyśmy swoje zaangażowanie i wolę 
walki. Udowodniłyśmy, że drużyna 
stanowi jedność, a pracą zespołową 
jesteśmy w stanie pokonać każdego 
przeciwnika.

Jakie macie cele na resztę sezonu?
 W następnej rundzie na pewno 
popracujemy nad zwiększeniem sku-
teczności w meczach. 
 Postaramy się również zniwelo-
wać liczbę niedokładnych zagrań. 
Naszym celem jest oczywiście upla-
sowanie się w czołowej części tabeli. 

Czemu warto przychodzić 
na wasze mecze? 
 Odnosząc się do męskiej części 
kibiców myślę, że wystarczającą za-
chętą jest fakt, iż to płeć piękna jest 
boiskowym bohaterem podczas me-
czów. A w przypadku naszej druży-
ny, jest to naprawdę  „atrakcyjny” ar-
gument. Tak na poważnie, to nasza 
gra jest bardzo nieprzewidywalna i 
w każdym meczu odsłaniamy swo-
je inne, piłkarskie umiejętności. Me-
cze są pełne emocji i trzymają w na-
pięciu aż do ostatniego gwizdka. Na 
boisku cechujemy się walecznością i 
wytrwałością. Z pewnością jesteśmy 
w stanie zaskoczyć widza. O tym 
jednak przekonać się można dopiero 
przychodząc na nasz mecz, do czego 
gorąco zachęcam!

Pierwsza jesień 
nowych Gosirek
PIŁKA NOŻNA Podsumowanie rozgrywek drugiej ligi grupy mazowiec-
kiej kobiet sezonu 2017/2018
KS GOSIRKI PIASE-
CZO (4. miejsce, 16 
punktów) - Po wy-
cofaniu się z Ekstra-
ligi, Gosirki rozpo-
częły nowy sezon 
w drugiej lidze i w 
zupełnie odmienio-
nym składzie per-
sonalnym. Tym ra-
zem zdecydowano 
się postawić przede 
wszystkim na wy-
chowanki. Z czasów 
Ekstraligi zostały je-
dynie doświadczo-
ne Magda Dudek (która jednak przez większość rundy miała problemy zdro-
wotne), grająca sporadycznie bramkarka Kaja Ożgo i wciąż młode, utalento-
wane zawodniczki z Piaseczna – 18-letnia Maja Rębiś (kapitan) i o rok od niej 
starsza Karolina Sobala. Trenerzy, Krzysztof Dudek i Tomasz Dudek, nie ukry-
wali, że Gosirki zaczynają budować zespół od podstaw i w ich pierwszym se-
zonie nie należy oczekiwać nie wiadomo jakiej gry i nie wiadomo jakich wy-
ników. Sezon zaczął się od bolesnej lekcji z najlepszym, póki co, zespołem w 
drugiej lidze – wyjazdowej porażki 0:5 z Piastovią Piastów. Na pierwsze zwy-
cięstwo (2:1 z Pogonią Zduńska Wola) trzeba było jednak czekać ledwie ty-
dzień. Skutecznością błysnęła wówczas Marianna Borkowska, która okazała 
się mocnym punktem drużyny w ofensywie (cztery gole). Kolejne  cztery ligo-
we trafi enia (i jedno w rozgrywkach pucharowych) dołożyła jeszcze Julia Mor-
del. Piasecznianki miały swoje lepsze i słabsze momenty na wiosnę – udane 
występy przeplatając kilkoma wpadkami. Generalnie jednak czwarte miejsce 
należy uznać za wynik dobry. Drużyna jest młoda, ma spory potencjał i z cza-
sem powinna grać coraz lepiej. Rundę wiosenną Gosirki zaczną od meczu u 
siebie z liderkami z Piastowa.

Grzegorz Tylec

Tabela drugiej ligi mazowieckiej kobiet
1.  Piastovia Piastów 10 25 8 1 1 25-6
2.  Stomil Olsztyn 10 22 7 1 2 25-8
3.  Loczki Wyszków  9 18 5 3 1 28-9
4.  GOSiR Piaseczno 10 16 5 1 4 18-19
5.  Ząbkovia Ząbki 10 16 5 1 4 32-16
6.  Wilga Garwolin 10 14 4 2 4 13-18
7.  Pogoń Zduńska Wola  9 11 3 2 4 12-17
8.  Jantar Ostrołęka 10 9 2 3 5 12-23
9.  Akademia 2012 Suwałki   10 9 3 0 7 17-36
10.  UMKS Zgierz 10 8 2 2 6 9-25
11.  KU-AZS UW Warszawa 10 5 1 2 7 7-21
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DAM PRACĘ

HOTEL*** ZATRUDNI NA UMOWĘ O PRACĘ RECEP-
CJONISTĘ I KELNERA. CV PROSZĘ WYSŁAĆ  
NA SZKOLENIA@DWORKONSTANCIN.PL 

Wspólnota Mieszkaniowa poszukuje firmy budowlanej 
do wykonania odbudowy płyty tarasowo-garazowej o 
powierzchni 1200 m kw.. Szczegółowe informacje pod 
numerem tel. 510 351 676

Poszukuję specjalisty do sprzedaży części 
zamiennych do Tirów, Łazy, tel. 601 35 63 24

Zatrudnię kierowcę C+E w transporcie międzynaro-
dowym, załadunki i rozładunki w okolicach Warszawy, 
weekendy wolne, atrakcyjne wynagrodzenie,
tel. 501 19 66 83

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

Ekspedientkę do sklepu spożywczego w Nowej
Iwicznej, od zaraz, tel. 503 00 60 27

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

Ekspedientkę do delikatesów, pilnie, tel. 502 159 936

Firma DachŁąc z 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

Kobietę z doświadczeniem do pracy w sklepie w So-
bikowie, do ręki 1800 zł, tel. 796 033 350, 508 329 485

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

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

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

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

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

Brukarza, pomocników budowlanych, możliwość 
zamieszkania, tel. 507 809 834

Stolarza zatrudnię, okolice Piaseczna, tel. 504 166 952

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

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

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

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

Sprzątaczkę do hotelu Konstancin, tel. 691 666 146

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

Atrakcyjne warunki dam fryzjerce, tel. 501 143 827
Do produkcji i montażu okien aluminiowych, z doświad-
czeniem, tel. 600 446 225

Pracownika na składu drewna Łazy, pół etatu 
(emeryt, rencista) tel. 602 476 553, 22 757 95 81

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 produkcyjna z Piaseczna k/Warszawy zatrudni 
TOKARZA CNC tel. 668 128 571, 604 220 442. 
mail: e.jaworska@sertapolska.pl

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

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

Opiekunce Dom Opieki Piaseczno. Różne godziny pracy. 
Tel. 601 870 594

Pomoc w domu, tel. 504 576 561

Opiekunkę do żłobka/przedszkola w Piasecznie zatrudnię 
tel. 506 12 52 82 lub 504 022 284

Szkoła Podstawowa w Mysiadle (ul. Kwiatowa 28) zatrud-
ni od zaraz na stanowisko nauczyciela j. angielskiego 
(na zastępstwo, cały etat) oraz nauczyciela wspomaga-
jącego (cały etat). CV proszę przesyłać na adres e-mail: 
sekretariat@spwmy.edu.pl,telefon kontaktowy - (22) 462 85 20 

Firma zatrudni monterów sieci wod-kan lub całą brygadę. 
Tel. 601 522 969

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

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

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

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

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

Stolarza, pomocnika (do przyuczenia) zatrudnię, 
Głosków, tel. 501 130 886

Przyjmę do pracy  pomocnika tapicera na szkolenie. 
Info pod tel. 787 002 273

Firma produkcyjna w Baniosze, zatrudni operatorów 
maszyn oraz osobę do prac pomocniczych i sprzątania 
na produkcji. Kontakt tel. 22 736 68 23

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

Panią do sprzątania domu, okolice Konstancina, 
tel. 602 522 948 dzwonić po 17-stej

SZUKAM PRACY 

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

Sprzątanie, tel. 735 652 221

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

Opryskiwacz, kosiarkę, glebogryzarkę. 
Tel. 515 486 338

SPRZEDAM

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

Opony zimowe, Komplet + felgi 195/65/15, Tanio, 
tel. 504 464 635

Kompresor Bass. 50L, 1.1 kW, tanio, 
tel. 504 464 635

Drzewo opałowe sosna,tel. 602 77 03 61

Drzewo kominkowe sosna, tel. 791 394 791

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

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

Nexia 97r., tel. 721 108 889

AUTO - MOTO  KUPIĘ

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

Skup aut, tel. 737 312 465

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

Pilnie. Ziemię z sadem 2,05 h, tel. 608 303 093 

Chyliczki gm. Piaseczno, 5670 m kw., całość ogrodzona, 
możliwość budowy i podziału, cena 250 zł/m kw., 
tel. 502 580 355

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

Działki budowlane, Tarczyn, tel. 601 236 928

Piaseczno 48 m kw. tel. 735 037 247

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

Dom parterowy nowy 105/850 Sułkowice, tel. 790 600 608

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

Sprzedam działki budowlane w Łazach, tel.  501 610 072

Sprzedam piękną, uzbrojoną  działkę w SIEDLISKACH, 
tel.  604 624 875

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

Sprzedam działkę rolno-budowlaną Piskórka 2979  m kw. 
tel. 696 633 991

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

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Duży, umeblowany pokój, Gołków, tel.530 095 682

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

Pokój w okolicy Tarczyn-Piaseczno, tel.  516 27 00 85

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

Mieszkanie, Piaseczno, tel. 693 440 622

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

Tanio wynajmę lokal użytkowy 30 m kw., Bobrowiec lub 
przyjmę do spółki do sklepu spożywczego (mam aktualną 
koncesję), tel. 608 489 110

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

Wynajmę lub sprzedam lokal użytkowy 107 m kw. 
w Piasecznie, tel. 602 253 180

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

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

KUPIĘ GRUNT SŁABEJ KLASY POD PIASECZNEM OK 4-5 H, 
TEL.  602 340 549

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

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

USŁUGI

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

Elektryk, tel. 666 890 886

Krycie, naprawa dachów, tel. 511 928 895

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

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

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

Hydraulik, tel. 886 576 148

GLAZURA, REMONTY, tel. 609 926 758

Pranie dywanów, tapicerki meblowej, tel. 535 994 114

Firma wykona elewację – docieplenie budynku, 
układanie kostki brukowej, usługi koparko-ładowarką, 
tel. 508 090 346

Ciesielstwo, poszycie dachu, wiaty, altany, tarasy, 
tel. 665 49 50 11

Remonty i inne, tel. 667 356 939

Malowanie, gładź, remonty, tel. 513 986 439 

Remonty. Tanio, tel. 533 166 644

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 

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

Glazura, terakota, samodzielnie, tel. 694 126 583

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

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

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

Tłumaczenia, tel. 607 685 074

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

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

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Malowanie, tel. 505 58 67 28

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

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

Elektryk, tel. 509 280 724

Remonty wykończenia, tel. 796 682 431

Tynki wewnętrzne, tel. 533 125 444

Glazurnik, tel. 880 880 690

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

 RÓŻNE 

Wspólnota Mieszkaniowa poszukuje firmy budowlanej 
do wykonania odbudowy płyty tarasowo-garazowej o 
powierzchni 1200 m kw.. Szczegółowe informacje pod 
numerem tel. 510 351 676

Przyjmę gruz Prażmów, tel. 602 77 03 61

Załatwię najtrudniejsze sprawy w Urzędach: zalania, spory, 
niekompetencje, opieszałość urzędnicza. Tel: 602 218 516

 

ZDROWIE I URODA 

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

Terapia pulsacyjna 3D, 5 zabiegów bezpłatnie, 
tel. 533 898 070

Dom Opieki Piaseczno, tel. 22 757 20 19

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom czeka-
ją fundacyjne zwierzaki: pieski małe, większe i całkiem 
duże, a także koty. Wszystkie są zdrowe, zaszczepio-
ne i wysterylizowane. Przebywają w Piasecznie i oko-
licach. Chętnie pomożemy przy doborze zwierzaka. 
Tel. w sprawie adopcji: 503 069 502, 502 906 532, 
604 531 952, 608 504 380

Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040

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

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

Leczenie pijawkami, tel. 516 172 275

Bioenergoterapeutka, tel. 516 490 542

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

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

Remonty budowlane, ogrodzenia, tel. 513 137 581 

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

ZWALCZANIE KRETÓW tel. 512 00 99 66

KWATERY, (8 zł +), tel. 577 88 69 88

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

Biuro rachunkowe poszukuje księgowej. 
CV prosimy przesyłać ma maila korn@korn.pl 

Hurtownia piwa bajka w Gołkowie zatrudni kierowców 
z kat. B, tel. 603 807 472,  ela@bajwid.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

Zatrudnię Pana do sprzątania osiedla w Piasecznie, 
tel. 728 373 935

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

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

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

AUTO KAŻDE KUPIĘ, TEL. 603 903 405

Pielęgniarkę do domu opieki, tel. 503 00 60 27

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

Wycinka drzew, tel. 883 658 328

  

 
 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                                 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn.zm) oraz 
art. 39 ust. 1  i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1405 z późn.zm) zawiadamiam o podjęciu  uchwały nr 646/VII/38/2017 
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działek o nr ew. 54/9, 59/5, 57, 58, 104 i 105 z obrębu 
ew. 0013 (Kierszek) gm. Konstancin-Jeziorna. 

Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w Wydziale Planowania Przestrzennego przy 
ul. Mirkowskiej 39A w Konstancinie-Jeziornie w godz. od 900 do 1500 .

Wnioski należy składać na piśmie w  terminie do dnia 16 marca 2018 r. 
do Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, 05-520 
Konstancin-Jeziorna.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia ww. wniosków jest Burmistrz Gminy 
Konstancin-Jeziorna.

Konstancin-Jeziorna, dnia  14.02.2018 r.

 Burmistrz  
/-/ Kazimierz Jańczuk

największy nakład 
największa skuteczność 

w każdy piątek

cena od 3 zł za słowo

Zamów 
ogłoszenie drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2
tel. 22 756 79 39 pon-pt 8:30-18
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Z Góry Kalwarii 
prosto na lotnisko?
GÓRA KALWARIA/PIASECZNO Informując o zakupie nowych pociągów 
dla Kolei Mazowieckich przewoźnik zapowiedział, że uruchomi bezpo-
średnie połączenie z Góry Kalwarii do Modlina

 Koleje Mazowieckie właśnie podpisały ze Stadlerem Polska najwyższy 
kontrakt  na zakup pociągów w historii polskich spółek kolejowych. Siedlec-
ki producent dostarczy 71 elektrycznych zespołów trakcyjnych o wartości 2,2 
mld zł. Unia Europejska dofi nansuje to przedsięwzięcie kwotą przeszło 1,2 
mld zł. Pociągi będą jednoprzestrzenne, klimatyzowane, wyposażone w urzą-
dzenia informacji wizualno-dźwiękowej czy bezprzewodowy dostęp do in-
ternetu i będą osiągały prędkość nie mniejszą niż 160 km/h.
 Przy okazji Donata Nowakowska, rzeczniczka prasowa Kolei Mazowieckich 
podała, że zakupione przez przewoźnika pociągi (w latach 2019-2022) obsłu-
żą połączenia w tzw. Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym, wśród nich wy-
mieniła linię Góra Kalwaria – Czachówek – Warszawa – Modlin. – Mamy w pla-
nach uruchomienie takiego połączenia – potwierdza pani rzecznik. Aby taka 
linia zaistniała PKP Polskie Linie Kolejowe muszą przebudować torowiska na 
dworcu Warszawa Zachód. Jest to zaplanowane na lata 2019-2021. 
 Dodajmy, że obecnie pociągi Kolei Mazowieckich dojeżdżają do stacji PKP 
Modlin, ale jest ona oddalona od lotniska, z którego starują tanie linie lotni-
cze, o około 5 km (trzeba się przesiadać do autobusu). PKP PLK pracują jednak 
nad tym, aby w ciągu 3-4 lat pasażerowie mogli wysiadać przy samym ter-
minalu. W ten sposób pociągi z lotniska Modlin (które obsłużyło w ubiegłym 
roku 3 mln pasażerów) mogłoby m.in. dojeżdżać do lotniska Chopina na Okę-
ciu w ciągu 40 minut (obecnie, z przesiadkami trwa to 1,5 godziny).

PC 

W najbliższych latach pasażerowie pociągów Kolei Mazowiec-
kich mocno odczują wzrost komfortu podróży (fot. Mateusz Włodarczyk)

Nagrodzono najlepszych sportowców
PIASECZNO W piątek na stadionie miejskim odbyła się doroczna Gala Sportu, podczas 
której nagrodzono statuetkami nie tylko najlepszych sportowców, ale także trenerów, 
działaczy oraz sponsorów
 Imprezę oficjalnie otworzył bur-
mistrz Piaseczna Zdzisław Lis, któ-
ry opowiedział o inwestycjach spor-
towych zrealizowanych w ciągu ostat-
nich 7 lat. Wśród najbardziej spekta-
kularnych projektów burmistrz wy-

mienił piaseczyński skate park i budo-
wę hal sportowych przy szkołach (SP 
nr 1, SP w Józefosławiu oraz placów-
kach w Zalesiu Górnym i Zalesiu Dol-
nym). Oprócz tego wspomniał o mo-
dernizacji stadionu miejskiego. – Gdy 
go przejęliśmy był totalnie zaniedba-
ny – podkreślił Zdzisław Lis. – Póź-
niej powstało boisko treningowe, bież-
nia, boiska boczne i do siatkówki, ze-
wnętrzna siłownia, lodowisko. Teraz 
stadion wygląda zupełnie inaczej. A to 
jeszcze nie koniec inwestycji.

Tam, gdzie teraz jest ściernisko...
 Burmistrz poświęcił też sporo 
miejsca terenom rekreacyjnym, któ-
re w ostatnich latach zyskały zupełnie 
nowe oblicze, w tym Górkom Szymo-
na w Zalesiu Dolnym, parkowi w Jó-
zefosławiu, parkowi zachodniemu czy 
parkowi miejskiemu przy ul. Chylicz-
kowskiej. Podano też kwoty, jakimi 

gmina wspiera kluby sportowe, po-
cząwszy od 2011 roku (1,84 mln zł), 
aż do roku 2018 (2,9 mln zł). Jest to 
związane także z tym, że coraz więcej 
osób uprawia sport. W 2011 roku do 
klubów i sekcji należało niecałe 2000 
zawodników, teraz jest ich ponad dwa 
razy więcej. To właśnie dla nich orga-
nizowane są na terenie gminy różne-
go rodzaju imprezy sportowe, w tym 
biegowe (jest ich zdecydowanie naj-
więcej), rowerowe, piłkarskie czy gale 

sportów walki. Co jakiś czas do na-
szego miasta przyjeżdżają też słynni 
sportowcy jak Marcin Gortat, Otylia 
Jędrzejczak, Dorota Świeniewicz czy 
Kajetan Kajetanowicz. 
 Drugą część prezentacji poprowa-
dził wiceburmistrz Daniel Putkiewicz, 
który opowiedział o planach gminy na 
najbliższe lata. Sztandarową inwesty-
cją ma być budowa nowego centrum 
sportu przy ulicy Chyliczkowskiej, 
nieopodal skrzyżowania z ul. Armii 
Krajowej. W tej chwili rosną tam po-

rzeczki. Jednak okazuje się, że 9-hek-
tarowy teren można o wiele lepiej wy-
korzystać, budując tam nowy basen z 
prawdziwego zdarzenia, lodowisko, 
ale też inne obiekty sportowe. – Będą 
kontynuowane także inwestycje na 
stadionie miejskim, w Julianowie za-
mierzamy wybudować nową szkołę 
z halą sportową, planujemy też upo-
rządkować ośrodek „Wisła” w Zalesiu 
Górnym. Nowe boisko powstanie w 
Jazgarzewie, a hala sportowa w Zło-

tokłosie. Chcemy też ucywilizować te-
ren cegielni Gołków i połączyć siecią 
dróg rowerowych obszar wzdłuż Je-
ziorki. Mamy nadzieję, że rzeka bę-
dzie pełniła funkcję integracyjną i sta-
nie się rajem nie tylko dla rowerzy-
stów, ale także kajakarzy – mówił wi-
ceburmistrz.
 Daniel Putkiewicz zachęcił także 
wszystkich do wypełniania ankiet, w 
które można było wpisywać własne 
pomysły i oczekiwania. Okazuje się, 
że najwięcej osób głosowało za... bu-
dową nowego basenu.

Odebrali nagrody i statuetki
 Podczas gali wyróżniono prawie 
150 osób, w większości byli to mło-
dzi sportowcy. Nagrody wręczano w 
ośmiu kategoriach: „Nadzieja spor-
towa” (24 osoby), „Szkoły“ (7), „Klu-
by sportowe” (8), „Działacz” (19), 
„Zawodnik – wyróżnienia” (18), 
„Sponsor” (27), „Trener” (26) i „Za-
wodnik - nagrody” (21). Wyróżnie-
nie specjalne odebrała Dorota Go-
dzina, utytułowana kick bokserka, 
która w ubiegłym roku ukończyła za-
wodniczą karierę. – Dziękuję za ten 
dowód uznania, jestem bardzo wzru-
szona. Teraz chcę przekazywać swo-
ją wiedzę i umiejętności innym – mó-
wiła. Następnie, jako że gala zbiegła 
się z obchodami 20-lecia GOSiR-u, 
kilkanaście osób, w tym zawodników, 
trenerów, samorządowców i działaczy 
otrzymało tytuły „Przyjaciela Piase-
czyńskiego Sportu 2018”, a Katarzy-
na Kondraciuk i Tomasz Stuczyński  z 
GOSiR-u opowiedzieli o trudnych po-
czątkach gminnego ośrodka sportu 
przy ul. Sikorskiego. Na zakończenie 
były gratulacje, kwiaty, brawa i grom-
kie „sto lat”. Uroczystość jak zwykle 
zwieńczył bankiet i impreza taneczna.

Tomasz Wojciuk

Wszyscy nagrodzeni otrzymali przypominające
Oscara statuetki

Impreza połączona była 
z obchodami 

20-lecia GOSiR-u

R E K L A M A

R E K L A M A

Kickbokserka Dorota Godzina odebrała specjalne wyróżnienie 
z rąk burmistrza Zdzisława Lisa


