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ne podejście do lecznicy. 
– Kamienne kostki zostały
krzywo ułożone. Łatwo się
na nich przewrócić i zrobić
sobie krzywdę – mówi Da-
nuta Bury, która o mało nie
złamała sobie w tym miej-
scu ręki
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KRONIKA POLICYJNA
PIASECZNO

W rowie znaleziono zwłoki mężczyzny

Kot wpadł w sidła kłusowników

 We wtorek w rowie biegnącym wzdłuż ul. Leśnej w Jazgarzewie znalezio-
no zwłoki 31-letniego mężczyzny, zameldowanego na terenie powiatu pia-
seczyńskiego. Makabrycznego odkrycia dokonał jeden z mieszkańców miej-
scowości, który natychmiast zawiadomił policję. Przyczyna śmierci mężczy-
zny nie jest na razie znana. Więcej będzie można powiedzieć po przeprowa-
dzeniu sekcji zwłok. 

 Zalesie Dolne nie jest bezpiecznym miejscem dla kotów. Jakiś czas temu 
znaleziono czworonoga postrzelonego z wiatrówki (sprawcy do tej pory nie 
odnaleziono), a w sobotę w metalowych, zastawionych przez kłusownika si-
dłach, zatrzasnął się kolejny kot. Na przeraźliwe miauczenie zwrócili uwa-
gę mieszkańcy, którzy wezwali na miejsce zdarzenia policję, strażaków oraz 
przedstawicieli fundacji Animal Rescue Poland, którzy zabrali ranne zwierzę 
do weterynarza. Funkcjonariusze ustalili, że profesjonalne sidła zostały zało-
żone prawdopodobnie przez 46-letniego mężczyznę. Sprawa ma charakter 
rozwojowy.
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Seniorzy wywracają się przed szpitalem
PIASECZNO Pacjenci przychodni i szpitala św. Anny zwracają uwagę na nierówne podej-
ście do placówki. – Kamienne kostki zostały krzywo ułożone. Łatwo się na nich prze-
wrócić i zrobić sobie krzywdę – mówi Danuta Bury, która o mało nie złamała sobie w 
tym miejscu ręki

 Pani Danuta jest pacjentką przy-
szpitalnej przychodni. – Moje „pro-
blemy” zaczęły się, gdy najbliższe 
sąsiedztwo szpitala wyłożono gra-
nitową kostką – opowiada kobieta. 
– Jest ona bardzo ładna, ale nieste-
ty strasznie nierówna. 
 Nasza czytelniczka twierdzi, że naj-
większe nierówności są na podjeździe do 
szpitala (z boku znajduje się wejście do 
przychodni), gdzie często parkują karetki. 
– Mam już swoje lata i kilka razy się tam 
potknęłam, a w ostatni wtorek nie utrzy-
małam już równowagi i się przewró-
ciłam – relacjonuje. – Mocno stłukłam 
prawą rękę, na szczęście kość jest cała.
 Personel przychodni udzielił kobie-
cie fachowej pomocy i poinformował ją, 
że... do tego typu zdarzeń dochodzi w 
tym miejscu dość często. – Bardzo mnie 
to zaniepokoiło, przecież do przychodni 
przychodzi wiele starszych osób. W koń-
cu komuś z powodu tej kostki stanie się 
krzywda – martwi się nasza czytelniczka.
 Anna Szewczuk-Łebska, rzecz-
niczka prasowa zawiadującej szpita-
lem i przychodnią firmy EMC Instytut 
Medyczny poinformowała nas, że pro-
blem jest spółce znany. – Planujemy 
wymianę  nawierzchni w tym miejscu 
na taką, która będzie zapewniała więk-
szy komfort naszym pacjentom – zapo-
wiada Anna Szewczuk-Łebska. – W tej 
chwili nie potrafię jeszcze wskazać kie-
dy to nastąpi, ale oczywiście chcieliby-
śmy, aby było to jak najszybciej. 

TW

Nierówne podejście do przychodni i szpitala wymaga, 
aby zachować w tym miejscu szczególną uwagę
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PIASECZNO

Przystanek Komiks
 W niedzielę w Przystanku Kultura przy pl. Piłsudskiego 9 odbędzie się II 
Festiwal Przystanek Komiks, adresowany do wszystkich miłośników komik-
sów. W programie m.in. warsztaty komiksowe, spotkania z autorami i wykła-
dy. Na miejscu będzie też można oczywiście nabyć komiksy. Impreza roz-
pocznie się o godz. 11 i potrwa do 20. Wstęp wolny.
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Burmistrz stawia ultimatum
PIASECZNO Samorząd chce kupić od powiatu starą siedzibę wydziału komunikacji przy 
ul. Czajewicza, aby umieścić w nim straż miejską i centrum monitoringu. Powiatowi 
radni kręcą jednak nosami i nie mogą się zdecydować

 Podczas niedawnej sesji rada po-
wiatu miała podjąć uchwałę w spra-
wie bezprzetargowego zbycia bu-
dynku, w którym do ubiegłego roku 
można było wyrobić sobie dowód re-
jestracyjny. Obiekt stoi obecnie pu-
sty, ponieważ urzędnicy starostwa 
wyprowadzili się z niego i póki co 
włodarze powiatu nie mają pomysłu 
na jego wykorzystanie (i pieniędzy na 
remont). Na tej sytuacji postanowiła 
skorzystać gmina. Już niemalże rok 
temu proponowała starostwu zamia-
nę budynków, ale nic z tego nie wy-
szło. Zaoferowała więc, iż wydzier-
żawi nieruchomość przy Czajewicza. 
– Usłyszałem jednak od zarządu po-
wiatu, że wolą nam ten obiekt sprze-
dać. Chcemy tam umieścić straż 
miejską. Obiecałem też mieszkań-
com rozwój monitoringu, ale obec-
nie nie mamy możliwości rozbudo-
wy centrum jego dozoru, ponieważ 
mieści się w małym pomieszczeniu 
Komendy Powiatowej Policji – mówi 
burmistrz Zdzisław Lis.
 Gdy przyszło do podjęcia decy-
zji, radni powiatu większością gło-
sów uznali, że wstrzymają się ze 
sprzedażą budynku gminie. O wy-
cofanie uchwały spod obrad zwrócił 
się Kazimierz Porębski, przewodni-
czący komisji strategii gospodarczej, 
ochrony środowiska i rolnictwa. Jak 
nam tłumaczy, członkowie komisji 
chcieli bowiem, aby zarząd powiatu 
zlecił ponowną wycenę nieruchomo-
ści (poprzednia opiewała na 1,6 mln 

zł). – Musimy ponadto jeszcze raz 
zastanowić się, czy nie pozbywamy 
się majątku, który może mieć strate-
giczne znaczenie dla powiatu – tłu-
maczy Kazimierz Porębski. – Więk-
szość radnych powiatowych jest za 
przeniesieniem biblioteki powiato-
wej w inne miejsce, ponieważ obec-
nie zajmuje ona przy ul. Chyliczkow-
skiej suterenę niedostępną dla nie-
pełnosprawnych. Szukamy dla niej 
nowego miejsca, budynek przy Cza-
jewicza także jest brany pod uwagę 
– mówi dodając jednak, że „kwestia 
sprzedaży tej nieruchomości gminie 
pozostaje otwarta”.
 Decyzją radnych obruszył się 
burmistrz. – Nie rozumiem pań-

stwa motywacji. Czy macie pienią-
dze na remont tego budynku na bi-
bliotekę, czemu ich nie zarezerwo-
waliście? – pytał zaskoczony. – Jesz-
cze raz zwracam się o analizę gmin-
nego wniosku. Biorę pod uwagę wy-
cofanie naszej oferty, bo obiecałem  
strażnikom, że poprawię warunki 
ich pracy – zastrzegł. W rozmowie 
z naszym dziennikarzem Zdzisław 
Lis zapowiedział, że jeśli w kwiet-
niu radni powiatu nie podejmą sto-
sownej uchwały, zacznie szukać dla 
strażników innego budynku. 
 Na remont obiektu przy Czaje-
wicza gmina zarezerwowała póki co 
500 tys. zł.

Piotr Chmielewski 

Sprzedać, nie sprzedać? – zastanawiają się nad przyszłością 
nieruchomości przy Czajewicza 1a radni powiatowi 

Odwołano część 
pociągów
PIASECZNO Do końca miesiąca pociągi pomiędzy Piasecznem a Czachów-
kiem Południowym będą kursowały po jednym torze, co ma związek z 
ostatnimi pracami modernizacyjnymi prowadzonymi przez kolejarzy

 – Mniej więcej do 10 kwietnia będzie trwało umacnianie skarpy w rejo-
nie ul. Sienkiewicza w Piasecznie, co wiąże się z koniecznością wyłączenia 
z ruchu jednego toru – informuje Karol Jakubowski z biura prasowego PKP 
Polskich Linii Kolejowych. – Natomiast około 16 kwietnia zaczną się ostatnie 
prace związane z modernizacją trakcji na odcinku między Piasecznem a Cza-
chówkiem Płd., co wymaga z kolei zamknięcia drugiego toru. Przepraszamy 
podróżnych za wszelkie niedogodności i utrudnienia. 
 Niestety, zamknięcie jednego toru i wiążące się z tym zmniejszenie prze-
pustowości trasy spowodowało odwołanie części pociągów Kolei Mazowiec-
kich, co jest uciążliwe dla pasażerów zwłaszcza w godzinach szczytu. Aktual-
ny rozkład jazdy pociągów można znaleźć na stronie internetowej KM.

TW

R E K L A M A



4 nr 13 (713)/2018/W1AKTUALNOŚCI
KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Dzik wzbudził popłoch i... poszedł
KONSTANCIN-JEZIORNA W Wielki Piątek po centrum miasta wędrował pokaźnych rozmiarów 
dzik. Wreszcie na kilka godzin zaległ na odpoczynek na posesji przy ul. Sobieskiego 9
 Zdjęcie z dziką świnią, któ-
ra akurat przechodziła obok siedzi-
by konstancińskiej straży miejskiej 
otrzymaliśmy od pani Marty. Strażni-
cy dostali natomiast zawiadomienie, 
że zwierzę ułożyło się na jednej z po-
bliskich, mocno zarośniętych posesji. 
– Funkcjonariusze oznakowali dobrze 
to miejsce taśmami i rozwiesili kart-
ki z ostrzeżeniem, aby się nie zbliżać 
– informuje Stanisław Grudzień, ko-
mendant konstancińskiej straży miej-
skiej. – W naszym mieście takie są re-
alia, że dziki wędrują sobie po mie-
ście. Bywało ich więcej – przyznaje 
szef strażników. 
Komendant tłumaczy, że straż miej-
ska robi wszystko, aby wizyta dzikich 
zwierząt w mieście nie niosła ze sobą 
zagrożenia, chociażby w ruchu dro-
gowym. – Nie mamy uprawnień, żeby 
odławiać dziki, a z kolei ich przegania-
nie to zabawa w kotka i myszkę. Nie-
wiele daje także telefonowanie  do my-
śliwych, ponieważ nie mogą oni pro-
wadzić odstrzału w terenie zabudo-
wanym – argumentuje Stanisław Gru-
dzień. Do najpoważniejszego zdarze-
nia doszło, kiedy locha oprosiła się w 
sąsiedztwie jednej z konstancińskich 
szkół. Dzicza matka potrafi być agre-
sywna, były obawy o bezpieczeństwo 
dzieci. – Poradzono nam, abyśmy nie 
niepokoili lochy przez kilka dni, bo jak 
warchlaki staną na nogi, to cała gro-
mada odejdzie do lasu. I tak się sta-
ło – informuje komendant. 
 Ogromny dzik, który odpoczy-
wał w piątek przy Sobieskiego 9, 

późnym popołudniem stanął na 
nogi i asekurowany przez strażni-
ków przeszedł ul. Sobieskiego, Ko-
pernika, a następnie po przekro-
czeniu ul. Wilanowskiej (z pomo-
cą straży miejskiej) powędrował na 
Łąki Oborskie. 
 –  Dzikie świnie chętnie wchodzą 
na tereny miejskie, ponieważ są życz-
liwie traktowane przez mieszkańców, 
często dokarmiane, mimo że prosimy, 
aby tego nie robić. Jednak wystarczy, 
aby śmieci zostały wystawione przed 
posesję w niefrasobliwy sposób, a już 

jest to zanęta dla tych zwierząt – za-
uważa Stanisław Grudzień.
 Przypomnijmy, że z powodu pa-
nującego na naszym terenie wirusa 
afrykańskiego pomoru świń (ASF), 
wojewoda wydał zakaz dokarmiania 
tych zwierząt. A powiatowa lekarz 
weterynarii nakazała do końca mar-
ca odstrzelenie 176 dzików ponad 
wyśrubowany plan polowań. Dlate-
go w ocenie myśliwych widok dzi-
kich świń na ulicach naszych miast 
może stać się rzadkością.

PC

Pokaźnych rozmiarów dzik po odpoczynku powędrował 
w stronę Łąk Oborskich 

Ratusz zaczyna walkę
z dziką reklamą
PIASECZNO Prace nad uporządkowaniem miasta rozpoczęły się już dwa lata 
temu od uchwały rady miejskiej. Teraz mają zostać określone zasady dotyczą-
ce tego, co można umieszczać w przestrzeni publicznej i na jakich warunkach
 W 2015 roku weszła w życie tzw. ustawa krajobrazowa, a rok później rada 
miejska podjęła uchwałę  o przystąpieniu do sporządzenia zasad i warunków 
sytuowania na terenie gminy obiektów małej architektury, tablic, urządzeń re-
klamowych oraz ogrodzeń. - Z możliwości, jakie daje ustawa krajobrazowa, 
skorzystało już wiele miast – mówił wówczas wiceburmistrz Daniel Putkiewicz. 
-  Jestem przekonany, że również w Piasecznie uda się osiągnąć kompromis po-
między tymi którzy zwracają uwagę na potrzebę ładu w przestrzeni publicznej, 
a przedsiębiorcami świadczącymi usługi i potrzebującymi reklamy.
 W Piasecznie dzika reklama wszechobecna jest praktycznie na każdym kro-
ku. Gmina wybrała więc fi rmę, która ma sporządzić projekt uchwały określa-
jącej zasady, jaka reklama jest dozwolona, a jaka nie. Projekt uchwały ma zo-
stać przygotowany do połowy grudnia. Prace podzielono na kilka etapów. Do 
tej pory zrobiono analizę przestrzenną i krajobrazową gminy oraz podzielono 
ją na obszary, w których będą obowiązywały różne zasady umieszczania szyl-
dów, reklam, małej architektury i ogrodzeń. Taki podział każdy mieszkaniec 
może podejrzeć na e-mapie. Dodatkowo na stronie internetowej gminy zosta-
ną umieszczone propozycje dotyczące tego,  jakie rodzaje reklam będzie moż-
na umieścić w danych obszarach. Zaplanowano też konsultacje społeczne z 
mieszkańcami – pierwsze spotkanie odbyło się wczoraj. 
 Gminni urzędnicy podkreślają, że praca nad uchwałą krajobrazową nastrę-
cza sporo trudności, co wynika z faktu, że nie ma modeli, które można by naśla-
dować. Dopiero kilka gmin w Polsce podjęło się jej uchwalenia. Nad podobny-
mi projektami pracują obecnie także gminy Konstancin-Jeziorna i Góra Kalwa-
ria oraz kilka dużych miast z Warszawą na czele.
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Dwudziestolecie zespołu to zna-
komita okazja do podsumowań. 
Najpiękniejsze i te najtrudniejsze 
momenty waszej muzycznej ka-
riery?
  Trudne pytanie, bo i pięknych, 
i trudnych chwil nie brakowało. A 
te naj? Wygranie Złotego Bączka, 
otrzymanie Płyty Rocku za „Balono-
wy Album” to piękne chwile i duże 
emocje, ale koncerty dla przewspa-
niałej publiczności to najpiękniejsze momenty. Trudnych chwil lepiej nie roz-
pamiętywać, ale okres gdy Kabanos wydawał płytę „Zęby w Ścianę” to na 
pewno z jednej strony zawirowania personalne, a z drugiej walka o jakikol-
wiek byt. Pamiętam jak pożyczałem od siostry pieniądze na wytłoczenie pły-
ty i rzuciłem pracę poświęcając się Kabanosowi, kiedy to zespół ten przynosił 
same straty. Wtedy rzeczywiście trzeba było wbić te zęby w ścianę i - na prze-
kór wszystkiemu - jak ten czołg iść do przodu.  
 
Gdybyś miał w jednym zdaniu opisać czym jest Kabanos? 
 A to akurat jest proste. Kabanos to cienka, sucha, pomarszczona kiełbaska 
(śmiech). Zespół taki sam jak żaden i tyle. 
   
Dlaczego, waszym zdaniem, warto was słuchać, kupować płyty i przy-
chodzić na koncerty?
 Warto słuchać, jeśli sprawia ci to frajdę. Posłuchaj, sprawdź sam i przeko-
naj się czy to coś dla Ciebie. Warto kupować płyty, jeśli chce się wspierać arty-
stę. Taka płyta to mnóstwo pracy, często spore koszty i podziękowanie za nią 
w formie zapłacenia za krążek daje twórcom możliwość dalszego tworzenia. 
Warto chodzić na koncerty, bo to najlepsza forma obcowania z muzyką i arty-
stami. Wtedy nie tylko spotykasz się z ludźmi, którzy słuchają tej samej muzy-
ki, ale też możesz przybić pionę z osobami, których szanujesz za ich muzykę.

Najzabawniejszy moment w trakcie występu na żywo? 
 Co najmniej kilkanaście razy płakałem ze śmiechu na scenie. Chyba najza-
bawniejszy moment wydarzył się na Cieszanów Rock Festiwal, gdzie pod sce-
ną nagle zawitała jedna z kucharek festiwalowych. Zeskoczyłem ze sceny tak 
szczęśliwie, że przedarłem sobie nowiutkie spodnie na tyłku i zatańczyłem z 
nią, staropolskim zwyczajem, „Jagodę”. Potem ta kucharska wskoczyła na falę 
i wyglądało to przekomicznie. Otworzyła się na moc cienkiej kiełbasy. No cóż, 
takie historie się zdarzają (śmiech). 
 
Jakie są wasze plany na przyszłość – tę najbliższą i tę... za 20 lat?
 Nie wybiegamy tak daleko. Na razie w planach jest dokończenie trasy, któ-
rej fi nał w warszawskiej Proximie odbędzie się 22 kwietnia. A następnie kon-
certy plenerowe i juwenalia. Wszystko będzie ogłoszone na naszej stronie 
www.kabanos.net.
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Dwadzieścia lat minęło
PIASECZNO W marcu zespół Kabanos po raz kolejny wystąpił w Piasecznie – miejscu swo-
ich narodzin. Tym razem okazja do koncertu w Domu Kultury była wyjątkowa, bo gru-
pa obchodziła niedawno piękny jubileusz
 Wielu fanom trudno jest uwie-
rzyć, że minęło aż 20 lat odkąd pa-
nowie rozpoczęli swoją działalność 
artystyczną. Początki zespołu Ka-
banos były skromne – amatorskie 
nagrania, dalekie od wirtuozowskich 
umiejętności instrumentalno-wokal-
ne, ale nie da się ukryć, że grupa za-
wsze miała w sobie to coś. Dziś Ka-
banos jest znany i ceniony w całym 
kraju – ma swoją wierną i oddaną 
publikę oraz prezentuje w pełni pro-
fesjonalny poziom. Trudno cokol-
wiek zarzucić brzmieniu zespołu na 
płytach, poziomowi scenicznej ener-
gii czy też odmówić inwencji i jakości 
teledyskom. Pomimo wielu ogólno-
polskich tras koncertowych, świetnie 
przyjętych występów na Przystanku 
Woodstock i koncertów zagranicz-
nych muzycy Kabanosa nie zmieni-
li się – wciąż pozostają tymi samymi, 
mniej lub bardziej zwariowanymi, 
ludźmi, którzy zawsze znajdą wolną 
chwilę dla swoich fanów. 
 Koncert w Piasecznie był z jed-
nej strony sentymentalną podró-
żą w przeszłość i numerów, bez któ-
rych chyba żaden występ na żywo 
tego zespołu nie mógłby się obejść 
(jak choćby „Czołg” czy „Buraki”), 
ale również i okazją do zaprezen-
towania nowego materiału. Zenek 
zaśpiewał, między innymi, po nie-
miecku tekst, za który pani uczą-
ca go tego języka w szkole wystawi-
ła mu wiele mówiącą ocenę „zero”. 

Wokalista w pewnym momencie 
zszedł również ze sceny, żeby dołą-
czyć do publiczności, a jego miejsce 
zajęła... oficjalna maskotka zespo-
łu – człowiek znany szerzej w lokal-
nym środowisku jako Sołtys. – Kon-

certy w rodzimym Piasecznie to za-
wsze dobra okazja na kreatywny 
szał ciał i uprzęży – skomentowała 
maskotka, śpiewając na scenie pio-
senkę „Ptaszek”.

Grzegorz Tylec

Otworzyć się na moc
cienkiej kiełbasy
Z Zenkiem, liderem zespołu Kabanos, rozmawia Grzegorz Tylec

KONSTANCIN-JEZIORNA

Z Konstancina do Patagonii
 W najbliższy czwartek globtroter Wojciech Lewandowski spotka się z pu-
blicznością w ramach konstancińskiego Klubu Podróżnika. Zabierze zebra-
nych na wędrówkę przez Patagonię - od Przylądka Horn, przez mityczne wy-
spy, niesamowite góry, fi ordy i atlantyckie wybrzeże do półwyspu Valdes. 
Wyprawa wystartuje z Hugonówki (ul. Mostowa 15) o godz 19. Wstęp wolny. 

PC
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Z podpalaczami gra w kotka i myszkę
POWIAT Strażacy z niepokojem patrzą na poprawę pogody. Wystarczył jeden ciepły i 
suchy weekend marca, żeby od razu zapłonęły suche trawy. Straż apeluje o pomoc w 
schwytaniu podpalaczy
 Ubiegły rok nie był najgorszy jeśli 
chodzi o liczbę pożarów nieużytków. 
Aby je gasić strażacy z całego powia-
tu wyjeżdżali z garaży 324 razy (w 
roku 2016 – 408). Tegoroczny marzec 
też był łaskawy dla pożarników, ogień 
trawił nieużytki 24 razy. Wszystko za-
tem wskazuje, że apogeum podpaleń 
jest dopiero przed nami. – W ubie-
głym roku bywało i 40 takich zdarzeń 
dziennie, największy pożar nieużyt-
ków wydarzył się 1 kwietnia w Pęche-
rach w gminie Piaseczno, gdzie pło-
nęło 7 hektarów łąk – przypomina st. 
bryg. Leszek Szcześniak, komendant 
powiatowy Państwowej Straży Pożar-
nej z Piaseczna.

Strażacy z Baniochy już obserwują
 Od kilku lat strażacy i lokalne 
samorządy robią wiele, aby powiat 
piaseczyński przestał być niechlub-
nym liderem w liczbie podpaleń traw 
na Mazowszu. Dziesiątki pogada-
nek w szkołach, akcje informacyjne 
skierowane do rolników, a także pa-
trole policji, strażaków, straży miej-
skiej i leśników w newralgicznym 
okresie przynoszą jednak umiar-
kowany efekt. – Mam wrażenie, że 
społeczność jest już w pełni świado-
ma, jakie zagrożenie niosą tego typu 
pożary dla przyrody oraz ludzi i ich 
majątku. Dlatego naszym zdaniem 
główny nacisk powinien być położo-
ny na ujawnianie sprawców podpa-
leń – uważa komendant powiatowy. 
– Apeluję do mieszkańców, aby rów-
nież nie byli obojętni i reagowali na 
próby podkładania ognia.
 O pomoc w dotarciu do lokalnych 
społeczności i motywowaniu ich do 
zwracania uwagi na potencjalnych pi-
romanów st. bryg. Szcześniak zaape-
lował niedawno do radnych powia-
towych. Największa liczba podpa-
leń nieużytków od lat notowana jest 
w Baniosze i okolicy. Dlatego w tym 
roku tamtejsi strażacy-ochotnicy na 
własną rękę zaczęli patrolować i bacz-
niej obserwować rejony, gdzie poża-
rów ugorów było najwięcej. – Już pod-
jęliśmy pierwsze działania w cieplejsze 
dni i na razie to pomogło – mówi na 
jeden z członków zarządu Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Baniosze.
 – Strażacy są zbulwersowa-
ni tym, że pada na nich cień podej-

rzenia, iż mogą mieć z tymi podpa-
leniami coś wspólnego, dlatego po-
dejmują także działania obserwacyj-
ne – mówi komendant powiatowy.  

Piroman aktywny w gminie 
Prażmów
 W ubiegłym roku niespodziewa-
nie podpalacz (lub podpalacze) za-
czął być aktywni w okolicach Usta-
nowa i Jeziórka w dotychczas spo-
kojnej gminie Prażmów.  O ile w 
2016 roku na jej terenie było 35 zda-
rzeń, o tyle w 2017 – 138, z czego 
123 to zdaniem strażaków ewident-
ne podpalenia. – Boję się, że tym nie-
odpowiedzialnym osobom nie wy-
starczą podpalenia na tym terenie 
i zaczną  go poszerzać – komentu-
je komendant Szcześniak. Kierownik 
posterunku policji asp. sztab. Ra-
dosław Dębski poinformował nas, 
że teren, na którym działa piroman 
jest pod baczną obserwacją funkcjo-
nariuszy. Bo policja dowiaduje się 

o każdym przypadku podpalenia. 
Sprawcy grożą konsekwencje karne.    
 Szef straży pożarnej w powie-
cie zdradza, że jego jednostka po-
ważnie zastanawia się nad pozyska-
niem drona do obserwacji terenów za-
grożonych podpaleniami. Jak mówią 
strażacy, zdarza się, że kiedy oni ga-
szą nieużytki w jednym miejscu, 200 
metrów dalej wybucha kolejny pożar. 
Z powietrza byłoby łatwiej zlokalizo-
wać sprawcę, który być może jeździ 
rowerem lub motorowerem. – W cie-
pły i suchy weekend pożary traw na-
stępują jeden po drugim. Ktoś musi 
podkładać ogień – nie ma wątpliwo-
ści st. kpt. Łukasz Darmofalski, rzecz-
nik Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Piasecznie. 
 – Wysokie koszty gaszenie kilku-
set pożarów łąk nie są w żaden spo-
sób społecznie uzasadnione i idą w 
setki tysięcy złotych – ubolewa Le-
szek Szcześniak.

Piotr Chmielewski

 Największy ubiegłoroczny pożar nieużytków: 1 kwietnia, 
Pęchery koło Piaseczna, 29 załóg strażackich, ogromne koszty

Piją w parku, ale straż 
miejska trzyma rękę na pulsie
PIASECZNO Zbigniew Mucha podczas sesji rady miejskiej złożył wnio-
sek, aby w parku przy Chyliczkowskiej regularnie pojawiały się patro-
le straży miejskiej. – Wiele osób spożywa tam alkohol i zostawia śmie-
ci – argumentował samorządowiec

 Radny Mucha zwrócił uwagę, że najwięcej odpadów znajduje się w rejo-
nie Perełki i przebiegającego nad nią mostka oraz stawu. – To tam przesiadują 
najczęściej miłośnicy mocnych trunków – wskazywał. – Po spożyciu zawarto-
ści butelek czy puszek, wyrzucają je najczęściej za siebie, mimo że w sąsiedz-
twie znajdują się kosze na śmieci. 
 Wniosek radnego dotarł już do straży miejskiej. Komendant jednostki Ma-
riusz Łodyga twierdzi jednak, że w tym roku strażnicy nie otrzymywali sygna-
łów jakoby w parku działo się coś niepokojącego. – Kilka osób rzeczywiście 
przyłapaliśmy tam na spożywaniu alkoholu, ale to było latem ubiegłego roku 
i raczej nie w rejonie stawu, a przy słynnych schodkach – mówi Mariusz Łody-
ga. – Wszyscy pijący zostali ukarani mandatami w wysokości do 500 zł. Oczy-
wiście nie chcę przez to powiedzieć, że w innych częściach parku nikt nie spo-
żywa alkoholu, bo pewnie się to zdarza.
 Być może problem rozwiąże system monitoringu, który od kilku dni działa 
na terenie parku. Zapis z 44 kamer trafi a do rejestratora, w którym jest prze-
chowywany przez kilka tygodni. – Chcemy mieć podgląd całego parku „na 
żywo” jeszcze w tym roku – zakłada Mariusz Łodyga. – Wierzę, że to się uda.
 Na razie na terenie miasta działa 38 kamer monitoringu (bez parku). Nowe 
mają wkrótce pojawić się w Józefosławiu, przy ul. Kusocińskiego (w ramach budże-
tu obywatelskiego) oraz przy ul. Sienkiewicza. Osobne systemy monitoringu mają 
także m.in. park w Józefosławiu (8 kamer) oraz Żabieniec (6 kamer). 

TW

W parku miejskim kilka dni temu zaczął działać monitoring

KONSTANCIN-JEZIORNA

Chcesz zmienić otoczenie? Zgłoś pomysł!
 800 tys. zł – taka kwota jest do rozdysponowania w ramach konstanciń-
skiego budżetu obywatelskiego na rok 2019. Od trzech dni każdy miesz-
kaniec gminy (trzeba mieć ukończone 13 lat) może składać w magistracie 
wniosek, na co przeznaczyć 500 tys. zł z puli na projekty inwestycyjne i/lub 
300 tys. zł na przedsięwzięcia kulturalne, sportowe i rekreacyjne.  W przy-
padku pierwszej kwoty jedna inwestycja nie może kosztować więcej niż 100 
tys. zł, dla pozostałych projektów suma ta wynosi 50 tys. zł. Jak złożyć swo-
ją propozycję, aby spełniała ona wszystkie kryteria napisano na stronie: kon-
stancin.budzet-obywatelski.org. Termin składania wniosków mija 30 kwiet-
nia, a lista zwycięskich projektów będzie znana do 28 września.

PC

Piłkarskie szóstki na boisko!
 Wystartowały zapisy drużyn do turnieju piłki nożnej Góra Kalwaria Or-
lik Open Cup. Impreza odbędzie się w niedzielę 22 kwietnia na sztucznej 
murawie przy ul. Kalwaryjskiej. Udział w niej należy zgłaszać pod nr tel. 535 
967 609. Powalczyć o puchar mogą piłkarze w wieku powyżej 16. roku życia. 
Liczba miejsc ograniczona do 15 drużyn. Regulamin na stronie organizato-
ra – Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii.

PC
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Remont zabytku 
z problemami
PIASECZNO Wstrzymano przebudowę 200-letniej plebanii przy koście-
le św. Anny w centrum miasta. Okazało się że ściany i fundamenty bu-
dynku są w gorszym stanie niż przypuszczano

 Gruntowny remont zabytku rozpoczął się w ubiegłym roku. Jeszcze w stycz-
niu zdemontowano dach, podłogi i ściany na pierwszym piętrze oraz ściany we-
wnętrzne parteru wraz z posadzkami. Rozebrana została także ściana zewnętrz-
na od strony kościoła. Nagle, dość niespodziewanie, prace stanęły. Dlaczego? 
Okazało się, że przyczyną był kiepski stan ścian i fundamentów, na których miał 
opierać się remontowany gmach, co stwierdzono po ich odkryciu i przeprowa-
dzeniu ekspertyzy technicznej. – Nie można było tego przewidzieć na podsta-
wie istniejącej dokumentacji – informuje Anna Grzejszczyk z gminnego biura 
promocji. – Teraz konieczne jest przeprojektowanie konstrukcji budynku. 
 Może to być czasochłonne. Umocnienie fundamentów musi zostać 
uzgodnione z Wojewódzkim Mazowieckim Konserwatorem Zabytków. Ko-
nieczne jest wykonanie dokumentacji zamiennej i uzyskanie zamiennego po-
zwolenia na budowę. Do tego czasu budowa została wstrzymana. Oddanie 
plebanii do użytku opóźni się. Inwestycja prawdopodobnie zostanie zakoń-
czona dopiero w przyszłym roku.

TW

Nietrafiony zarzut śledczych?
GÓRA KALWARIA Dzierżawca kalwaryjskiej strzelnicy podważa wiarygodność materiału 
dowodowego zgromadzonego przez prokuraturę i liczy, że wszczęte przeciwko niemu 
śledztwo zostanie umorzone
 Przypomnijmy: kilka tygodni 
temu Prokuratura Rejonowa w Pia-
secznie postawiła przedsiębiorcy, 
który od 2014 roku wynajmuje po-
wojskowy obiekt (prosił o niepoda-
wanie swoich danych), zarzut „nara-
żenia w okresie od kwietnia 2017 r. 
do połowy stycznia 2018 r. na bez-
pośrednie niebezpieczeństwo utra-
ty życia albo ciężkiego uszczerbku 
na zdrowiu 7 mieszkańców Karoliny 
w związku z prowadzeniem strzelni-
cy na terenie gminy Góra Kalwaria, 
która była niewłaściwe zabezpieczo-
na przed możliwością wylotu poci-
sku lub rykoszetu poza teren strzel-
nicy, podczas oddawania strzałów.” 
To echo opisywanej przez nas spra-
wy Jarosława Mazurkiewicza z Ka-
roliny. Mężczyzna utrzymuje, że od 
czasu do czasu na jego posesję od-
daloną o niespełna dwa kilometry 
od strzelnicy spadają wystrzelone 
na niej pociski. Przekonuje, że słyszy 
świst przelatujących kul, a część z 
nich uszkodziło ścianę werandy jego 
domu. To on, czując zagrożenie, po-
wiadomił organy ścigania. Składał 
też wiele skarg w starostwie, do któ-
rego należy strzelnica. 

Błędne założenia ekspertyzy 
 Aby sprawdzić, czy strzelnica w 
Górze Kalwarii jest właściwie za-
bezpieczona przed „ucieczką” poci-
sków, śledczy zlecieli wykonanie eks-
pertyzy biegłym z Instytutowi Tech-
niki Uzbrojenia Wydziału Mecha-
troniki i Lotnictwa Wojskowej Aka-
demii Technicznej. Zdaniem specja-
listów konstrukcja kulochwytów kal-
waryjskiego obiektu powoduje po-
wstawanie tzw. rykoszetów dalekich 
i może „stwarzać zagrożenie dla 
okolicznych mieszkańców oraz ich 
mienia.” Eksperci uznali również, że 
pocisk karabinowy znaleziony w we-
randzie Jarosława Mazurkiewicza 
„mógł być” wystrzelony ze strzelni-
cy w Górze Kalwarii.
 Jednak dzierżawca obiektu (nie 
przyznał się do przedstawionego mu 
zarzutu) stanowczo podważa wiary-
godność ustaleń biegłych. – Zosta-
ła oparta o błędne założenia. Pro-
kuratura zapytała pracowników 
WAT, czy nasza strzelnica spełnia 
zapisy rozporządzenia Ministerstwa 
Obrony Narodowej, które nie doty-
czą naszego obiektu. Nasza sporto-
wa strzelnica działa zgodnie z regu-
laminem opartym o przepisy dla cy-
wilnych obiektów wydane przez Mi-
nisterstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji – podkreśla. 
 W ocenie przedsiębiorcy nikt tak 
naprawdę nie podjął się rzetelne-

go sprawdzenia, czy w ogóle moż-
liwe jest, aby pocisk wystrzelony na 
strzelnicy w Górze Kalwarii zgod-
nie z balistyką był w stanie dolecieć 
do posesji w Karolinie, a do tego ko-
mukolwiek zagrozić lub cokolwiek 
uszkodzić. – To niemożliwe – stwier-
dza dzierżawca.

Strzelanie  pod kontrolą 
 Aby przekonać nas do tego, że 
kalwaryjska strzelnica jest wyjąt-
kowo dobrze zabezpieczona, dzier-
żawca oraz Maciej Szadkowski, pre-
zes Nadwiślańskiego Towarzystwa 
Strzeleckiego z Piaseczna (skupia 
ono 2000 strzelców) zaprosili na-
szego dziennikarza na strzelnicę, w 
trakcie  wiosennych zawodów strze-
leckich. – Sport strzelecki ma ści-
śle określone zasady i zachowanie 
strzelców podlega ciągłej kontroli 
instruktorów lub sędziów – tłuma-
czy Maciej Szadkowski. – To było-
by zupełnie pozbawione sensu, gdy-
by ktoś przyjeżdżał na ten obiekt, 
rejestrował się, podpisywał, że za-
poznał się z regulaminem, a następ-
nie strzelał w powietrze, by kule spa-
dły w przypadkowe miejsce. Zresztą 
takie zachowanie w czasie zawodów 
zakończyłoby się dyskwalifikacją za-
wodnika – argumentuje. 
 Z wyjaśnień obu panów wyni-
ka, że ponieważ strzelnica w Górze 
Kalwarii dawniej należała do woj-
ska (jako jedyna na Mazowszu ma 
300-metrowy tor strzelecki), zasto-
sowane w niej zabezpieczenia przed 
„ucieczką” pocisków wielokrotnie 
przekraczają normy dla strzelnic 
sportowych. – Aby pocisk przeleciał 

poza wyjątkowo wysoki kulochwyt 
i przechwytywacze, trzeba byłoby 
w rażący sposób złamać regulamin 
strzelnicy – wskazuje dzierżawca. 
Dodaje przy tym, że kąt pod jakim 
wystrzeliwana jest kula z broni jest 
mocno ograniczany już przy stano-
wisku strzeleckim, ponieważ strzel-
cy celują do tarczy przez szparę mię-
dzy przechwytywaczami.

Pocisk mocno zardzewiały
 Nasi rozmówcy podważają tak-
że autentyczność dowodu – poci-
sku, który Jarosław Mazurkiewicz 
przekazał śledczym jako znalezio-
ny na swojej werandzie. – Balistyk 
stwierdził, że ponieważ pocisk za-
wiera ślady rdzy, nie został wystrze-
lony w ostatnim czasie – tłumaczy 
dzierżawca. – Wedle naszej oceny 
jest to tzw. wykopek, czyli kula, któ-
ra długo przeleżała w ziemi, ponie-
waż nie jest możliwe, aby tak szybko 
zardzewiała od momentu wystrzele-
nia. Dodam, że to pocisk specjalny, 
wojskowy. Takich nie używa się na 
naszej strzelnicy – uzupełnia. 
Dzierżawca liczy, że prokuratura po 
dokładnym zapoznaniu się ze spra-
wą, umorzy śledztwo lub ewentu-
alnie później uniewinni go sąd. Ze 
swej strony wniósł przeciwko miesz-
kańcowi Karoliny prywatny akt 
oskarżenia, w którym domaga się, 
aby ten zaprzestał go szkalować. 
Sprawa jest w toku.
 W czerwcu ubiegłego roku sta-
rosto podpisało z przedsiębiorcą 
nową, 3-letnią umowę dzierżawy 
strzelnicy.

Piotr Chmielewski

Dzierżawca strzelnicy twierdzi, że nie jest realne, aby wystrzelo-
ne na niej pociski mogły zagrozić komuś lub czemuś w Karolinie

PIASECZNO

Przebudowa ulicy Ogrodowej
 W środę został zamknięty fragment ul. Ogrodowej w Józefosławiu, na 
odcinku od ul. Geodetów do al. Bzów. Do końca maja na być tam budowa-
ny kanał deszczowy i wykonywane roboty drogowe. W związku z remontem 
zmieniła się nieco trasa autobusu L-39, który jeździ teraz czasowo ulicami 
Wilanowską i Geodetów. 

TW
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IV liga

Kolejka 18, 31 marca
Wilga Garwolin 1-2 LKS Jedlińsk  
Broń Radom 4-0 Mazur Karczew  
Pogoń Grodzisk Mazowiecki 0-0 Oskar Przysucha  
Znicz II Pruszków 0-1 Sparta Jazgarzew  
Błonianka Błonie 0-0 LKS Promna  
Energia Kozienice 4-0 Perła Złotokłos  
Mszczonowianka Mszczonów 1-1 Naprzód Skórzec  
Pilica Białobrzegi 2-2 MKS Piaseczno 

Tabela grupy południowej IV ligi
1.  Pilica Białobrzegi 16 36 11 3 2 34-11
2.  Mszczonowianka Mszczonów 
  17 35 11 2 4 37-23
3.  Broń Radom 16 33 10 3 3 44-20
4.  Sparta Jazgarzew 17 33 11 0 6 38-31
5.  Błonianka Błonie 18 30 9 3 6 35-26
6.  Mazur Karczew 18 29 8 5 5 37-26
7.  Energia Kozienice 16 28 9 1 6 32-26
8.  Oskar Przysucha 17 28 8 4 5 36-23
9.  MKS Piaseczno 18 25 7 4 7 37-27
10.  Pogoń Grodzisk Mazowiecki 
  17 25 7 4 6 34-19
11.  Wilga Garwolin 17 21 6 3 8 24-42
12.  LKS Jedlińsk 16 20 6 2 8 24-23
13.  Znicz II Pruszków 17 13 3 4 10 19-35
14.  LKS Promna 17 9 2 3 12 18-45
15.  Naprzód Skórzec 17 9 2 3 12 23-58
16.  Perła Złotokłos 16 7 1 4 11 10-47

Liga okręgowa

Kolejka 18, 30-31 marca
Naprzód Brwinów 1-4 Przyszłość Włochy  Sparta II Ja-
zgarzew 1-5 Piast Piastów  
LKS Chlebnia 3-2 Błękitni Korytów  
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 2-1 SEMP Ursynów 
KS Raszyn 3-1 Naprzód Stare Babice  
KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 3-2 AP Żyrardów  
Józefovia Józefów 3-0 Ursus II Warszawa  
Grom Warszawa 3-2 KS Teresin 

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej
1.  KS Raszyn 18 42 13 3 2 49-27
2.  Józefovia Józefów 18 41 13 2 3 57-18
3.  Grom Warszawa 17 39 12 3 2 50-15
4.  SEMP Ursynów 17 37 11 4 2 38-17
5.  LKS Chlebnia 18 32 9 5 4 41-26
6.  AP Żyrardów 17 30 9 3 5 49-32
7.  Ursus II Warszawa 17 25 7 4 6 32-24
8.  Przyszłość Włochy 18 25 7 4 7 32-28
9.  KS Teresin 17 24 7 3 7 30-36
10.  KS Konstancin 17 21 6 3 8 29-41
11.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki
  17 19 5 4 8 28-46
12.  Piast Piastów 17 16 5 1 11 29-39
13.  Sparta II Jazgarzew 17 16 4 4 9 40-48
14.  Naprzód Stare Babice 18 10 2 4 12 27-57
15.  Błękitni Korytów 18 8 2 2 14 26-72
16.  Naprzód Brwinów 17 6 1 3 13 23-54

A klasa

Kolejka 15, 30-31 marca
Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 4-1 FC Lesznowola  
Grom II Warszawa 3-1 Laura Chylice  
Tur Jaktorów 1-5 Jedność Żabieniec  
MKS II Piaseczno 8-1 Anprel Nowa Wieś  
Okęcie Warszawa - GLKS Nadarzyn (odwołany z powo-
du złego stanu boiska)
Rozwój Warszawa 0-4 Świt Warszawa  
UKS Siekierki (Warszawa) 0-0 Gwardia Warszawa

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy
1.  Laura Chylice 15 35 11 2 2 50-27
2.  Okęcie Warszawa 14 31 10 1 3 48-14
3.  MKS II Piaseczno 14 30 9 3 2 50-16
4.  Nadstal Krzaki Czaplinkowskie
  15 29 9 2 4 49-30
5.  Jedność Żabieniec 14 29 9 2 3 46-22
6.  Świt Warszawa 14 23 7 2 5 33-33
7.  GLKS Nadarzyn 14 23 7 2 5 46-29
8.  FC Lesznowola 14 21 6 3 5 37-42
9.  Rozwój Warszawa 15 17 5 2 8 26-41

10.  UKS Siekierki 14 15 4 3 7 24-28
11.  Gwardia Warszawa 14 12 3 3 8 26-37
12.  Anprel Nowa Wieś 15 10 3 1 11 24-50
13.  Grom II Warszawa 15 8 2 2 11 18-47
14.  Tur Jaktorów 15 4 0 4 11 16-77

II liga kobiet

Kolejka 12, 24-31 marca
Pauza: Pogoń Zduńska Wola.
Stomil Olsztyn - UMKS Zgierz (goście zrezygnowali z 
wyjazdu na mecz)
KU-AZS UW Warszawa 0-3 Ząbkovia Ząbki  
Wilga Garwolin 2-3 Loczki Wyszków  
Jantar Ostrołęka 3-2 Akademia 2012 Suwałki  
GOSiR Piaseczno 0-3 Piastovia Piastów

Tabela grupy mazowieckiej drugiej ligi kobiet
1.  Piastovia Piastów 11 28 9 1 1 28-6
2.  Loczki Wyszków 11 24 7 3 1 34-11
3.  Stomil Olsztyn 10 22 7 1 2 25-8
4.  Ząbkovia Ząbki 11 22 7 1 3 38-15
5.  GOSiR Piaseczno 11 16 5 1 5 18-22
6.  Jantar Ostrołęka 11 12 3 3 5 15-25
7.  Pogoń Zduńska Wola 10 11 3 2 5 12-20
8.  Wilga Garwolin 11 11 3 2 6 14-24
9.  Akademia 2012 Suwałki
  11 9 3 0 8 19-39
10.  UMKS Zgierz 10 8 2 2 6 9-25
11.  KU-AZS UW Warszawa 11 5 1 2 8 7-24

Ligowe zapowiedzi

IV liga

Kolejka 19, 7-8 kwietnia
Pilica Białobrzegi - Wilga Garwolin  
MKS Piaseczno - Mszczonowianka Mszczonów 
7 kwietnia, g.11 
Naprzód Skórzec - Energia Kozienice   
Perła Złotokłos - Błonianka Błonie 7 kwietnia, g.16.30 

LKS Promna - Znicz II Pruszków  
Sparta Jazgarzew - Pogoń Grodzisk Mazowiecki 
8 kwietnia, g.11  
Oskar Przysucha - Broń Radom  
Mazur Karczew - LKS Jedlińsk 

Liga okręgowa

Kolejka 19, 7-8 kwietnia
Grom Warszawa - Naprzód Brwinów  
KS Teresin - Józefovia Józefów  
Ursus II Warszawa - KS Konstancin 8 kwietnia, g.11 
AP Żyrardów - KS Raszyn  
Naprzód Stare Babice - Pogoń II Grodzisk Mazowiecki  
SEMP Ursynów (Warszawa) - LKS Chlebnia  
Błękitni Korytów - Sparta II Jazgarzew 8 kwietnia, 
g.15.30 
Piast Piastów - Przyszłość Włochy (Warszawa) 

A klasa

Kolejka 16, 7-8 kwietnia
FC Lesznowola - UKS Siekierki  8 kwietnia, g.12 
Gwardia Warszawa - Rozwój Warszawa  

Świt Warszawa - Okęcie Warszawa  
GLKS Nadarzyn - MKS II Piaseczno 7 kwietnia, g.16 
Anprel Nowa Wieś - Tur Jaktorów 
Jedność Żabieniec - Grom II Warszawa 7 kwietnia, g.14 
Laura Chylice - Nadstal Krzaki Czaplinkowskie  
7 kwietnia, g.11

II liga kobiet

Kolejka 13, 7-8 kwietnia
Pauza: Stomil Olsztyn.
KU-AZS UW Warszawa - Loczki Wyszków  
Pogoń Zduńska Wola - GOSiR Piaseczno  
Piastovia Piastów - Jantar Ostrołęka  
Akademia 2012 Suwałki - Wilga Garwolin  
Ząbkovia Ząbki - UMKS Zgierz 

Nie bierzemy odpowiedzialności za terminy błędnie podane nam 
przez kluby, zmienione lub odwołane.

Wyniki naszych zespołów ligowych

Postrzelali po przerwie
PIŁKA NOŻNA, A KLASA, KS NADSTAL KRZAKI CZAPLINKOWSKIE – FC LESZNOWOLA 4:1 W pierwszej poło-
wie mecz był wyrównanym widowiskiem z lekką przewagą gospodarzy. Po zmianie 
stron kibice w końcu doczekali się goli
 W 51. minucie prowadzenie dał 
Nadstalowi strzał Adama Myszkow-
skiego. Szansę na wyrównanie miał 
kilka minut później Oskar Śliwowski, 
ale jego uderzenie z bliskiej odległo-
ści zdołał odbić bramkarz miejsco-
wych. Lesznowola miała w tym okre-
sie spore problemy z wyprowadze-
niem piłki z własnej połowy. Po pro-
stej stracie Łukasz Kowalski zmu-
szony był do faulu w polu karnym, 
ale obronił jedenastkę wykonywa-
ną przez Karola Książka. Przy kolej-
nej kontrze bramkarz Lesznowoli nie 
miał już jednak nic do powiedzenia. 
Na listę strzelców wpisał się w 71. mi-
nucie Przemysław Zowczak. 
 Trzy minuty później przyjezd-
ni złapali jednak kontakt. Po rzucie 
rożnym głową piłkę do siatki skie-
rował Jakub Komendarczyk, ale to 
było wszystko na co stać było tego 

dnia gości. Kolejne straty Lesznowo-
li wykorzystali bowiem bez litości go-
spodarze. W 77. Arkadiusz Olejnik 
strzelił na 3:1, a kropkę nad „i” – po 

ładnym kombinacyjnym rozegraniu – 
postawił w 89. minucie Myszkowski.

Grzegorz Tylec

Walka lepsza 
od Jeziorki
PIŁKA NOŻNA, B KLASA W spotkaniach B klasy jest za-
wsze dużo biegania i twardej gry. Pokazali to kilka dni 
temu zawodnicy Walki Kosów
 W spotkaniu pierwszej kolejki rundy wiosennej Walka 
Kosów pokonała na boisku w Grójcu Jeziorkę Prażmów, a 
jedynego gola strzelił w tym meczu Mateusz Piątek. Sytu-
acja w tabeli stawia w korzystnej sytuacji dwie drużyny z na-
szego powiatu – Orła Baniochę i wspomnianą Walkę, które 
znajdują się obecnie na czele tabeli drugiej grupy warszaw-
skiej B klasy z kilkupunktową przewagą nad KS Glinianka i 
Perłą II Złotokłos. Do A klasy awansują dwie najlepsze druży-
ny z tej grupy.

Tyl.

Zbyt wiele strat
PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA, SPARTA II JAZGARZEW – PIAST PIASTÓW 1:5 
Nie będą dobrze wspominać 18. kolejki ligi okręgowej zawodnicy dru-
giej drużyny Sparty Jazgarzew

 Choć Sparta przegrała wyraźnie, to obraz gry przez większość meczu wca-
le nie sugerował aż tak złego dla niej wyniku. Przez pierwszy kwadrans to go-
spodarze (mecz odbył się w Piasecznie) mieli więcej z gry, ale gole zaczęli strze-
lać – lepiej wyglądający szybkościowo – przyjezdni. Najpierw w 16. minucie Ra-
dosław Jankiewicz umieścił piłkę w siatce uderzając po krótkim rogu, cztery mi-
nuty później Marcin Karczewski dobił strzał kolegi, a w 34. minucie Jankiewicz 
ładnym strzałem wykończył szybką kontrę Piasta. 
 W drugiej połowie ten sam zawodnik, przy biernej postawie obrony, 
skompletował swój hat trick, a piątego gola dla ekipy z Piastowa strzelił z rzu-
tu karnego Maciej Matuszewski. Sparta miała więcej piłkę, ale popełniała zbyt 
dużo błędów w środku pola, po których szły zabójcze kontry. W doliczonym 
czasie jedenastkę na otarcie łez wykorzystał Konrad Rudnicki.

Grzegorz Tylec

Grzegorz Ura, 
trener KS Nadstal Krzaki Czaplinkowskie

Mój zespół zostawił bardzo dużo zdrowia, za co bardzo dziękuję, bo w ten sposób wy-
grywa się mecze. Do 30. minuty mecz toczył się na dobrym, wyrównanym poziomie ze 
wskazaniem na Nadstal, chociaż kontry zespołu z Lesznowoli były bardzo groźne. Po 
tym okresie przejęliśmy inicjatywę. Trochę szkoda, że straciliśmy bramkę i nie udało się 

skończyć „na zero z tyłu”, bo linia obrony w tym meczu, jak i w tym poprzednim z Gromem, wyglądała bardzo 
przyzwoicie. Błąd indywidualny w kryciu jednego z obrońców przy rzucie rożnym zaważył na tym, że stracili-
śmy bramkę. W dalszym ciągu musimy pracować nad wykańczaniem akcji, ponieważ nasza indolencja strze-
lecka jest porażająca, mogliśmy jeszcze strzelić minimum cztery bramki. Wynik 4:1 i trzy punkty z trudnym 
przeciwnikiem bardzo cieszą, a przede wszystkim zadowalające jest to, że chłopaki spełniają założenia tak-
tyczne, które ustalamy w szatni. Mam nadzieję, że wraz ze wznowieniem treningów na boisku trawiastym i 
pełnowymiarowym forma zespołu będzie jeszcze wyższa.

Oskar Śliwowski,
grający trener 
FC Lesznowola

Pierwsze koty za płoty. Za-
prezentowaliśmy dziś sła-
bą organizację po stratach 

piłki w akcjach ofensywnych. Oddawaliśmy przy 
tym za mało strzałów na bramkę z dalszej odle-
głości. Nasze błędy wykorzystali rywale i chwała 
im za to. Z gry wyglądaliśmy dobrze w pierwszej 
połowie, a w drugiej zabrakło już chyba nieco sił.

Olaf Kubat,
zawodnik Sparty II Jazgarzew

To był taki dramat, że trudno jest mi mówić o tym meczu. Najpierw ja miałem setkę 
(stuprocentową szansę na gola – przyp. red.), potem „Rudy”  miał setkę, ale nie trafi li-
śmy, no i straciliśmy trzy bramki w pierwszych 25 minutach. I to wszystkie po utracie 
piłki w środku pola. Druga połowa to „autobus” Piasta i w sumie nuda do końca. Tro-
chę się odechciewa grać, gdy popełniamy takie proste błędy. Bez dobrego środka nie 
ma nawet po co wychodzić na mecz.

LEKKOATLETYKA

Ruszyły zapisy na Memoriał
 W niedzielę 20 maja na na stadionie w Piasecznie przy ul. 1-go Maja odbę-
dzie się pierwszy Memoriał Sławomira Rosłona - polskiego trenera lekkoatle-
tycznego, wychowawcy wielu pokoleń biegaczy i prekursora lekkiej atletyki w 
Piasecznie. W ramach imprezy odbędą się następujące konkurencje: 100 m, 110 
m ppł, 200 m, 400 m, 600 m, 800 m, 1000 m, 1500 m, 5000 m, skok w dal oraz 
4x110 m ppł. Zgłoszenia odbywają się za pomocą strony internetowej: www.
domtel-sport.pl/zgloszenia/. Organizator zastrzega sobie prawo ich weryfi kacji.

Tyl.
SIATKÓWKA

Upamiętnią Mariusza Walczaka
 W sobotę 14 kwietnia w Hali Centrum Sportu w Gminie Lesznowola (ul. 
Kwiatowa 28 w Mysiadle) odbędzie się IV Memoriał im. Mateusza Walczaka w 
piłce siatkowej. W imprezie, która potrwa od godz. 9.30 do 19.30 weźmie udział 
12 zespołów. Organizatorzy zapraszają kibiców dobrej siatkówki, a dla głod-
nych i spragnionych przewidują napoje oraz poczęstunek. Wstęp wolny.

Tyl.
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Z bezrobocia do własnej firmy
POWIAT Jak ciepłe bułeczki rozchodzą się dotacje Powiatowego Urzędu Pracy dla osób 
szukających zatrudnienia oraz przedsiębiorców. W tym roku – na razie – pośredniak ma 
ponad 6 mln zł do rozdysponowania
 Hitem jeśli chodzi o wsparcie 
udzielane przez Powiatowy Urząd 
Pracy (PUP) są dotacje na założenie 
własnej działalności gospodarczej. 
W ubiegłym roku wsparcie w kwo-
cie 20-22 tys. zł otrzymało 208 osób. 
Za uzyskane pieniądze można kupić 
narzędzia i zaadaptować pomiesz-
czenie na miejsce pracy. Aby ich nie 
zwracać, należy jednoosobowo pro-
wadzić firmę przez co najmniej rok 
i nie zatrudniać się dodatkowo na 
umowę o pracę. Okazuje się, że na 
naszym terenie bezrobotni najchęt-
niej  (w ubiegłym roku było takich 
osób 34) zakładają firmy budowlane 
i remontowe. – Z naszych badań wy-
nika, że wszystkie osoby prowadzą-
ce działalność w branży budowlanej 
miały zajęcie i bez problemu pozo-
stały na rynku – podkreśla Danuta 
Świetlik, dyrektor PUP w Piasecz-
nie. – Podobne wzięcie ma fryzjer-
stwo i inne zabiegi kosmetyczne.
 Bezrobotni często działają nieszablo-
nowo. W ubiegłym roku byli tacy, któ-
rzy założyli firmy szkoleniowo-doradcze, 
m.in. załatwiające sprawy w urzędach 
w zastępstwie inwestorów. Jedna z osób 
otworzyła warsztat szklarski, a inna... 
wypożyczalnię samochodów. 
 W tym roku, nabór wniosków dla 
zakładających własną działalność 
PUP ogłosił miesiąc temu. – Mamy 
możliwość przydzielenia 110 dotacji 
dzięki pozyskanym funduszom unij-
nym. Jednak staramy się o kolejną 
pulę środków na dotacje, ponieważ 
cieszą się ogromną popularnością. 
Liczymy, że w drugiej połowie roku 
ogłosimy kolejny nabór wniosków  – 
zakłada Danuta Świetlik. 

 Z kolei ogromnym zaintereso-
waniem pracodawców cieszą się 
dotacje na różnego rodzaju szko-
lenia, na które mogą oni wysyłać 
swoich pracowników (zatrudnio-
nych na umowę o pracę, przynaj-
mniej na pół etatu). W ubiegłym 
roku przeszkolono w ten sposób 
332 osoby z powiatu (6 skorzysta-
ło z dofinansowania do studiów 
podyplomowych). W tym roku 
pula pieniędzy na dokształcanie 
jest dużo niższa, dlatego dotacje 
rozeszły się w ciągu kilku dni. – W 
tym przypadku również wystąpi-
liśmy o dodatkowe środki do mi-
nisterstwa – informuje dyrektor 
PUP. Pracodawcy biją się także o 
stażystów. To bezrobotni, którzy 
nabierają umiejętności zawodo-
wych u przedsiębiorcy, a pośred-
niak wypłaca im co miesiąc prawie 

1000 zł stypendium. Przedsiębior-
cy mogą też uzyskać pomoc finan-
sową na osobę zatrudnioną w ra-
mach tzw. prac interwencyjnych. 
Wówczas PUP refunduje praco-
dawcy składkę ZUS i częściowo 
wypłacane wynagrodzenie, w su-
mie też około 1000 zł miesięcznie. 
 Bezrobotni, ale już samodziel-
nie, mogą jeszcze starać się o dota-
cję na szkolenia indywidualne, pod-
noszące ich  kwalifikacje. Natomiast 
jeśli chodzi o przedsiębiorców, w 
maju zostanie otwarty dla nich na-
bór wniosków o refundację zakupu 
wyposażenia lub doposażenia sta-
nowiska pracy. Można w ten sposób 
otrzymać nawet 27 tys. zł. – Właści-
ciele firm najczęściej kupują sprzęt 
oraz oprogramowanie komputero-
we – informuje Danuta Świetlik. 

Piotr Chmielewski



 

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.,  poz. 121 ze zm.) 
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  
i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, wywieszony został wykaz nw. 
nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę:

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

Zatrudnię monterów okien, z doświadczeniem lub do 
przyuczenia, atrakcyjne wynagrodzenie, tel. 503 046 668

Kucharkę (od sierpnia) do kuchni w prywatnej szkole 
w Józefosławiu (Piaseczno), tel.882 008 720

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

Panią do pomocy w kuchni na 1/2 etatu w małej szkole 
w Józefosławiu (Piaseczno), tel. 882 008 720

Odstąpię dzierżawę szatni, Konstancin, tel. 502 475 075

Krawcową do poprawek sukni ślubnych, praca 
w Piasecznie, tel. 504 100 806

Przedszkole w Piasecznie zatrudni dyrektora oraz 
nauczyciela, CV na: przedszkole@koala.com.pl

Zatrudnię magazynier – kierowca, Piaseczno, 
tel. 602 199 832

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu mięsnego 
w Piasecznie, tel. 602 199 832

Ekspedientki „Groszek” Ustanów i Gołków, tel. 508 23 85 86

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

Kelnera/kę do pracy w restauracji w Żabieńcu, 
cały etat, tel. 692 165 855

Firma ogrodnicza zatrudni: ogrodnik, pomocnik, 
brukarz, tel: 607 811 727

Nowe Delikatesy Centrum, Zalesie Górne, Zatrudnię 
pracowników, tel.: 797 188 368

Ogrodników z umiejętnością układania kostki 
brukowej, tel. 698 698 83

Zatrudnię Kasjera-Sprzedawcę w sklepie spożywczym w 
Piasecznie, ul. Jarząbka. Praca zmianowa. Tel. 792 600 525

Krawcową do poprawek sukni ślubnych, praca w
Piasecznie, tel. 504 100 806

POSZUKUJE BYSTREGO PRACOWNIKA DO PRAC 
ELEWACYJNYCH, TEL. 785 199 183

Praca dla hydraulika, tel. 691 056 402

Panie do sprzątania przedszkola i żłobka w Baszkówce, 
tel. 22 757 80 83

Zatrudnię fryzjera do salonu w Zalesiu Górnym, tel. 515 233 014

Do wymiany opon z doświadczeniem, Piaseczno, 
tel. 501 277 407

Zatrudnię fryzjera/kę, Zalesinek, tel. 608 58 94 12

Pracownika obsługi baru i kucharkę,  Zajazd 
w Konstancinie, tel: 663 065 676

Montera sieci i instalacji wod-kan-gaz, tel. 602 788 614 
Góra Kalwaria

Pracowników budowlanych zatrudnię tynkarzy, murarzy, 
cieśli glazurników, tel. 883 377 711

Tynkarzy na agregat zatrudnię, chętnych do przyuczenia 
zawodu, tel. 883 377 711

Dekarza, tel. 692 194 998

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

Zatrudnię kuriera, firma medyczna, tel. 602 637 732

Pani do sprzątania raz w tygodniu Julianów tel 697 515 989

Firma produkcyjna poszukuje pracownika biurowego. 
CV prosimy przesyłać na adres: biuro@kesur-palety.pl 

Przyjmę do sklepu spożywczego w Bogatkach, tel. 601 970 036

Piekarza zatrudnię. Łazy gm.Lesznowola, 
tel. 506 595 555, 22 757 77 46

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

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

Dodatkowe zarobki fizjoterapeuty, tel. 606 22 44 89

Stolarz, pomocnik stolarza, tel. 604 094 034,
matulka@2mstyl.pl

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego 
Konstancin, tel. 602 126 840

Salon strzyżenia psów poszukuje pomocnika groomera. 
Umowa o pracę, Piaseczno. Praca pon. - pt. godz. 10:00 – 
18:00, sobota – 8:00 – 15:00, tel. 603 99 12 88

Ekspedientkę do sklepu spożywczego w Józefosławiu, 
tel: 503 706 115

Zatrudnię panią do sprzątania z Piaseczna lub bliskich 
okolic, tel. 609 153 202

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie, tel. 727 824 358

Sprzątanie, tel. 508 848 599

Zaopiekuję się starszą osobą. Jestem mobilna 
i dyspozycyjna, tel. 784 094 050 

KUPIĘ

Drzewo z wycinki kupię okazyjnie, tel. 666 924 505

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

SPRZEDAM

Wertykulator firmy SABO, nowy, 5.5 kM, 
tel. 698 698 839

Agregat prądotwórczy, 3 kW,tel. 698 698 839

Kosiarkę, 5.5 kM, szerokość 53 cm, bez napędu, 
tel. 698 698 839

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

QUADA 80 cm3, młodzieżowy, tel. 698 698 839

Sprzedam kopaczkę ciągnikową i inne sprzęty,tel. 508 493 707

Tuje, bukszpany i inne,  tel. 880 479 679

Komplet opon z felgami stalowymi ET49, 4 Letnie koła Mi-
chelin 175/65 R14 - rozstaw: 4x100, pasują min. do 
Opla Corsa, tel. 668 172 777

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Honda Accord, sedan, 2007r, przebieg: 112 000 km, 
tel. 604 407 873

Mercedes ciężarowy 12 t., 1997 r., przebieg 360 000 km, 
tel. 602 407 719

Opel Corsa, 2009r, 1.3d, tel. 695 58 48 53

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

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup aut, tel. 793 304 091

Skup aut, tel. 737 312 465

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Działka budowlana 1000m kw w Koseranach, 
tel. 502 082 759

Sprzedam dwie działki zalesione o łącznej pow. 1,03 ha, 
Plewica k. Bielina, tel. 512 148 458

Atrakcyjne działki budowlane w Tarczynie, 
tel. 601 236 928

Działka, mazury w pobliżu jezior, tel: 513 774 311

Budowlana 1500 m kw., w gminie Prażmów, 30 km 
od Warszawy, 65 zł/m kw., tel. 604 823 665

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

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

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

48 m kw.,biuro lub kancelarię, Piaseczno, 
ul.Kościuszki (na dole Bank ING)  tel: 509 694 645

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Mieszkanie w Piasecznie, 47 m kw., tel. 691 505 119

48 m kw biuro lub kancelarię, Piaseczno, ul. Kościuszki 
(na dole Bank ING)  tel. 509 694 645

Lokal gastronomiczny w Henrykowie – Urocze 
100 m kw., tel. 502 082 759

Wynajmę magazyn, 120 m kw., Lesznowola,  tel. 508 493 707

2 pokoje z kuchnią, 60 m kw., Chylice, tel. 516 228 558

Pomieszczenia warsztatowe z wyposażeniem (podnośniki 
dwukolumnowe, kompresor i drobne wyposażenie), 2 sta-
nowiska z zapleczem socjalnym, Piaseczno, tel. 506 125 181

Do wynajęcia nowe mieszkanie 45 m kw. na I piętrze 
+ garaż w Górze Kalwarii, kontakt: 603 870 872

Dwupokojowe, 48 m kw., i trzypokojowe 56m kw, 
Piaseczno,  tel. 505 82 82 14 

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

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Mieszkanie do 400 000 zł, Konstancin, Piaseczno, okolice, 
tel. 602 407 719

Zamienię M2 na M4 lub dom, tel. 506 281 153

USŁUGI

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

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

TARASY, TEL. 690 61 30 31

Układanie kostki brukowej, profesjonalnie i termino-
wo, gwarancja, www.dobrybrukarz.pl, tel. 698 698 839

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

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

Hydraulik tel. 886 576 148

Układanie kostki brukowej,  tel. 509 069 235

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Elektryk oraz naprawa urządzeń elektrycznych 
i spalinowych, tel. 503 471 422

Otwórz bramę telefonem, tel. 790 331 339

Automatyka do bram: przesuwnych, dwuskrzydło-
wych, garażowych –  sprzedaż, montaż, serwis, 
tel. 790 331 339

KUCHNIE, SZAFY, www.ADWID.pl

Układanie kostki brukowej,  tel. 604 174 152

Brukarstwo, meritumbruk@o2.pl,  tel. 696 437 501

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

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

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Pranie dywanów, tapicerki meblowej, tel. 535 994 114

Prace ogrodowe, tel. 518 745 782

Glazura, hydraulika, malowanie, elektryka, tel. 604 404 254

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

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

Malowanie, tel. 722 920 650

Instalacje elektryczne, tel. 604 94 36 92

Malarskie, tel. 696 120 208

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

Instalacje elektryczne,   tel.  601 41 88 01

Wodociągi, kanalizacja, odwodnienia, przyłącza, 
kompleksowo - projekty i zezwolenia, tel. 515 170 443
(proszę o sms)

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96 

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

Hydraulik, tel. 535 872 455

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

Oczyszczanie działek, zakładanie trawników, ogrodnicze, 
tel. 519 874 891

Naprawy AGD pralki, lodówki, zmywarki, piekarniki, 
płyty. Tel. 511 204 952

Dachy-krycie, naprawa, podbitka. Tel. 530 248 771

Tynki gipsowe i tradycyjne, tel. 604 415 352

Biuro rachunkowe - prowadzenie, pomoc, konsultacje, t
el. 502 354 917

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

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

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

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Budowa domów, rozbudowy, tel. 730 358 998

Pokrycia dachowe, ocieplenia, elewacje, tel. 730 358 998

Dachy, pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Dachy papą termozgrzewalną, tel. 502 473 605

Wylewki agregatem, styrobeton, tel. 668 327 588

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Remonty, wykończenia, glazura, instalacje – wolny termin, 
tel. 880 880 690

Hydroizolacje, tel. 690 61 30 31

Transport i usługi HDS,wywrotka. Tel. 531 021 359

 RÓŻNE 

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

Autoholowanie, tel. 503 471 422

NAUKA 

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

Rehabilitacja schorzeń - zabiegi polem magnetycznym, 
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

GAZETA KURIER POŁUDNIOWY POSZUKUJE KOL-
PORTERA Z WŁASNYM SAMOCHODEM, WYMAGA-
NA ZNAJOMOŚĆ POWIATU PRUSZKOWSKIEGO, 
PRACA W CO DRUGI PIĄTEK, TEL. 692 488 278 

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

Mechanik samochodowy Konstancin-Jeziorna, 
atrakcyjne zarobki, kwatera, tel. 509 449 706

Blacharza samochodowego, atrakcyjne zarobki, 
kwatera, tel. 501 311 130

Przyjmę pomoc w kuchni oraz Panią bufetową, 
Piaseczno, tel. 508 383 525

Przedszkole w Piasecznie pilnie zatrudni nauczycie-
la wych.przedszkolnego. Atrakcyjne warunki 
zatrudnienia. Tel. 503 171 741

Pracownik magazynu do hurtowni spożywczej, 
Góra Kalwaria, tel. 510 197 142

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

Glebogryzarka, 6,5 kM Gx – 160. tel. 698 698 839
Dom do 250 tys. z działką, tel. 666 924 505

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

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

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

Usługi transportowe, przeprowadzki  tel. 516 856 115 

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Angielski korepetycje, 30 zł za godzinę, tel 571 373 118

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

AUTO KAŻDE KUPIĘ, TEL. 603 903 405

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

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

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

Pielęgniarki, lekarzy medycyny rodzinnej, 
medycyny pracy, internistę, neurologa, kardiologa  
tel. 605 440 831, 609 373 582

Piaseczyńsko-Grójecka Kolejka Wąskotorowa zaprasza 
do współpracy osoby, które zajmują się atrakcjami
plenerowymi, tel. 516 836 878

Pilne, elektryk, pomocnik, tel. 503 031 091

R E K L A M A



12 nr 13 (713)/2018/W1AKTUALNOŚCI
KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Rzeka euro popłynie do gminy
GÓRA KALWARIA Zakład Gospodarki Komunalnej otrzyma 23 mln zł unijnego wsparcia na 
przebudowę kanalizacji, sieci wodociągowej i oczyszczalni ścieków
 To największe unijne dofinanso-
wanie, jakie do tej pory udało się po-
zyskać samorządowi Góry Kalwa-
rii (ZGK jest spółką należącą w ca-
łości do gminy). Zgodnie z zasada-
mi przyznawania tych funduszy, ko-
lejne kilkanaście milionów złotych 
na zaplanowane inwestycje w ciągu 
najbliższych pięciu lat zostanie wy-
asygnowane z budżetów gminy i za-
kładu jako tzw. wkład własny. Zatem 
łącznie realizacja programu unowo-
cześniania gospodarki wodno-ście-
kowej w gminie ma pochłonąć 44,3 
mln zł. ZGK planuje podpisanie 
umowy, na podstawie której uzyska 
dofinansowanie, w pierwszej poło-
wie maja. Obecnie trwa negocjowa-
nie jej ostatnich zapisów.

Grzech nie skorzystać 
 Jerzy Pełka, prezes ZGK przy-
znaje, że o unijne fundusze na po-
prawę jakości sieci spółka starała 
się od 2014 roku. Jednak dopiero w 
ubiegłym roku nadarzyła się realna 
szansa, żeby po nie sięgnąć. – Grze-
chem byłoby nie skorzystać z 23 mln 
zł, tym bardziej, że inwestycje, któ-
re zaplanowaliśmy i tak musieliby-
śmy wykonać – tłumaczy prezes Peł-
ka. Burmistrz Dariusz Zieliński do-
daje, że dofinansowanie znacznie 
przyspieszy inwestycje.
 Czego mogą spodziewać się 
mieszkańcy? Znaczna część robót 
zostanie przeprowadzona w cen-
trum Góry Kalwarii. W ramach bu-
dowy obwodnicy miasta, na zakoń-
czenie inwestycji, od nowa zosta-
ną wykonane nawierzchnie jezdni i 
chodników ulic Pijarskiej, Domini-
kańskiej i częściowo Grójeckiej oraz 
Wojska Polskiego. Wcześniej ZGK 
wespół z gminą muszą wymienić w 
tych drogach blisko 3 km wodociągu 
i wybudować od nowa kanalizację 
(bo obecna to stara tzw. sieć ogól-

nospławna, którą płyną ścieki i desz-
czówka). Wedle informacji prezesa 
spółki, budowa wodociągu prawdo-
podobnie rozpocznie się już pod ko-
niec bieżącego roku i nie będzie zbyt 
uciążliwa dla kierowców. Gorzej z 
instalacją ściekową. Ta ma powsta-
wać od połowy przyszłego roku do 
połowy 2020, gdy obwodnica będzie 
już przejezdna. Dodatkowo kanali-
zacja powstanie w ul. Brzozowej w 
Mikówcu.

Lepsza woda z Kalwaryjskiej
 Za euro gruntowny remont przej-
dzie również jedna z najstarszych 
stacji uzdatniania wody  w gminie 
– przy ul. Kalwaryjskiej. Założenie 
jest takie, że cała technologia pom-
powania i uzdatniania wody zosta-
nie wymieniona. Powstanie również 
nowy budynek stacji oraz zbiornik 
na wodę gotową do podania do sie-
ci. SUW przy Kalwaryjskiej zaopa-
truje w wodę połowę miasta. 
 Miliony złotych zostaną tak-

że przeznaczone na unowocześnie-
nie oczyszczalni ścieków w Moczy-
dłowie, która została otwarta 20 
lat temu. Po inwestycji obejmującej 
głównie wymianę urządzeń, obiekt 
będzie spełniał coraz bardziej wy-
śrubowane wymagania ochrony śro-
dowiska.

Piotr Chmielewski

Dzięki dofinansowaniu, unowocześniona zostanie 
m.in. stacja uzdatniania wody przy ul. Kalwaryjskiej w mieście        

Nowe okręgi wyborcze 
w Lesznowoli
LESZNOWOLA Podczas jesiennych wyborów samorządowych gmina zo-
stanie podzielona na trzy okręgi wyborcze. Z każdego do rady gminy 
zostanie wybranych siedmiu kandydatów

 To nowość, bo od zawsze w Lesznowoli obowiązywały jednomandatowe okrę-
gi wyborcze (było ich 21). Jednak mieszkańców gminy w ostatnich latach przyby-
ło – z końcem grudnia ubiegłego roku fi gurowało ich w rejestrze 24390. Przepisy 
mówią, że jeśli liczebność gminy przekracza 20 tys. osób, należy wprowadzić wie-
lomandatowe okręgi wyborcze, co odbyło się na sesji rady gminy 29 marca.
 I tak okręg wyborczy nr 1 obejmie Mysiadło i Nową Iwiczną, okręg nr 2 – Jan-
czewice, Podolszyn, Zamienie, Zgorzałę, Nową Wolę, Lesznowolę i Lesznowo-
lę Kolonię, Starą Iwiczną, Władysławów, Wilczą Górę, Łoziska oraz Jazgarzewsz-
czyznę, a okręg nr 3 – Magdalenkę, Łazy, Marysin, Kosów, Wólkę Kosowską, Ste-
fanowo, Jabłonowo, Kolonię Warszawską, Wolę Mrokowską, Kolonię Mrokow-
ską, Mroków, Warszawiankę, Stachowo, Jastrzębiec i Garbatkę. W każdym wyło-
nionych zostanie 7 radnych. Nie będzie jednak decydowała o tym bezpośred-
nio liczba głosów oddanych na danego kandydata, ale także wynik, jaki wy-
pracuje cała lista danego komitetu wyborczego. Te ugrupowania, które zyska-
ją największe społeczne poparcie, wprowadzą do rady najwięcej swoich repre-
zentantów (do przeliczania stosuje się specjalny algorytm). Taki, proporcjonalny 
system premiuje silne ugrupowania, które wystawiają dużą liczbę kandydatów 
na terenie całej gminy. – Wyznaczając okręgi chcieliśmy, aby w każdym znalazła 
się mniej więcej taka sama liczba wyborców – mówi radny Marcin Kania. – Chy-
ba się to udało, bo uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 Wybory samorządowe odbędą się jesienią. Nie ma jeszcze kalendarza wy-
borczego, ale swoich reprezentantów będzie można wybierać albo pod ko-
niec października, albo na początku listopada. 

TW

W Lesznowoli będzie można głosować w 13 lokalach wyborczych, 
8 będzie dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

PIASECZNO

Przedstawienie dla Wojtka
 W poniedziałek 9 kwietnia o godz. 18.30 w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecz-
nie przy ulicy Szkolnej 14 odbędzie się przedstawienie pt. ,,Bajka o dobrym wilku”, 
przygotowane przez Teatr Bliżej Nieba. Wstęp: 5 złotych. Podczas wydarzenia bę-
dzie prowadzona zbiórka na rzecz grupy OPP - 11497- Wojtek Budzik, pokonać raka. 
Cały dochód ze zbiórki zostanie przeznaczony na zakup nierefundowanego leku.

TWLESZNOWOLA

Znów można zarejestrować samochód w gminie
 Od wtorku mieszkańcy gminy Lesznowola ponownie mogą składać w 
urzędzie przy ul. Gminnej wnioski dotyczące rejestracji pojazdów, wymiany 
dowodów rejestracyjnych oraz wydawania praw jazdy. 

TW

GÓRA KALWARIA

Stand-up ponownie 
w Górze Kalwarii

Zdjęcia jak 
namalowane

 Tym razem 14 kwietnia o godz. 
19 na scenie przy ul. Białka 9 wystą-
pią Cezary Jurkiewicz i Wojtek Fie-
dorczuk. Pierwszy to komik, który 
w tekstach „wywala swoją  brudną  
duszę  na lewą  stronę”. Drugi zaś 
kieruje się absurdem, prowokacją i 
delikatnym, acz znaczącym wariac-
twem. Bilety po 30 zł. 

PC

 Na wernisaż wyjątkowo cieka-
wej wystawy fotografi i zaprasza 
Ośrodek Kultury. W najbliższą nie-
dzielę o godz. 18 swoje prace zapre-
zentują adepci sekcji fotografi cznej. 
Za zadanie mieli wykonanie zdjęć 
zainspirowanych obrazami wiel-
kich mistrzów malarstwa. Zobaczy-
my więc „Dziewczynę z perłą”, „Sie-
rotę z Poronina” i 16 innych kolo-
rowych fotografi i. Wystawa będzie 
dostępna dla oglądających do koń-
ca kwietnia w pracowni plastycznej 
przy ul. Pijarskiej 40. Wstęp wolny. 
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