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POWIAT
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Koparki na celowniku złodziei

Wybił szybę, ukradł torebkę

Odpowie za znęcanie się nad partnerką

Złodziej uciekał ze sklepu na hulajnodze

Porozmawiają o bezpieczeństwie

Twoje światła, twoje bezpieczeństwo

Miłośnicy elektronicznych papierosów

Ciężkie pobicie przy Wyszyńskiego

 W ciągu ostatnich dni na terenie powiatu doszło do dwóch kradzieży mi-
nikoparek o łącznej wartości ponad 60 tys. zł. Jedna zginęła w nocy z 6 na 
7 grudnia w rejonie ul. Żeromskiego w Piasecznie, a druga w nocy z 9 na 10 
grudnia z ulicy Głównej w Wólce Pęcherskiej. 10 grudnia między godz. 18 
a 20 z parkingu pod Auchan skradziono też czarnego range rovera z 2012 
roku o wartości 120 tys. zł, a dwa dni wcześniej w Nosach (gmina Tarczyn) 
zginął quad o wartości 9,5 tys. zł. Policja prosi o kontakt osoby, mogące po-
móc w ustaleniu sprawców tych kradzieży. 

 Policjanci zatrzymali 23-letniego mieszkańca Piaseczna, który jest podej-
rzany o wybicie szyby w zaparkowanej przy drodze toyocie i kradzież dam-
skiej torebki, w której znajdowała się znaczna suma pieniędzy, karty banko-
matowe i kredytowe oraz dwa telefony komórkowe. Zrabowane rzeczy uda-
ło się funkcjonariuszom odzyskać. Zatrzymany będzie odpowiadał za kra-
dzież z włamaniem. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

 Anonimowa osoba poinformowała policjantów, że z jednego z mieszkań 
na terenie Konstancina dochodzą krzyki kobiety. Po przybyciu pod wskaza-
ny adres funkcjonariusze zastali agresywnego, znajdującego się pod wpły-
wem alkoholu mężczyznę. 43-latek został zatrzymany. Okazało się, że znęcał 
się nad swoją konkubiną regularnie, a raz ranił ją nawet nożem. Mniej więcej 
w tym samym czasie funkcjonariusze zatrzymali innego „damskiego bokse-
ra”. 38-latek znęcał się z kolei nad matką. Najbliższe trzy miesiące obydwaj 
mężczyźni spędzą w areszcie tymczasowym. Za znęcanie się nad najbliższy-
mi grozi im do 5 lat pozbawienia wolności. 

 Do sklepu sprzedającego ozdoby świąteczne na terenie jednego z hiper-
marketów wtargnął 27-letni mężczyzna, który podniósł stojący przy kasie 
karton z towarem, załadował go na hulajnogę i odjechał. Wezwali na miej-
sce policjanci zatrzymali go jeszcze na terenie centrum handlowego. W kar-
tonie było 40 małych pudełek na prezenty o wartości 600 zł. Co ciekawe, hu-
lajnoga na której przemieszczał się złodziej, dwa tygodnie wcześniej została 
skradziona jednemu z mieszkańców Lesznowoli. 27-latek usłyszał już zarzu-
ty i stanie przed sądem. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

 Dziś o godz.19 w siedzibie OSP Jazgarzew odbędą się konsultacje 
społeczne dotyczące poprawy bezpieczeństwa. W spotkaniu wezmą 
udział policjanci i burmistrz Piaseczna, którzy zapraszają na debatę 
mieszkańców Jazgarzewa, Bogatek, Łbisk oraz Wólki Kozodawskiej. 

 Policjanci z wydziału ruchu drogowego włączyli się w ogólnopol-
ską akcję „Twoje światła – twoje bezpieczeństwo”. W ramach podjętych 
działań sprawdzali, czy kierowcy mają czyste i dobrze ustawione świa-
tła, umożliwiające wczesne dostrzeżenie przemieszczających się w rejo-
nie jezdni pieszych. Kierowcy, co do których były zastrzeżenia, byli kie-
rowani do punktów bezpłatnie sprawdzających działanie oświetlenia.

 Kilka dni temu w rejonie ul. Jana Pawła kryminalni schwytali 25-let-
niego mężczyznę, podejrzewanego o kradzież wsadów do elektronicz-
nych papierosów. Przestępstwa dopuścił się w miejscu pracy, a wartość 
skradzionego towaru oszacowano na 9,5 tys. zł. O dalszym losie mężczy-
zny zdecyduje sąd.

 W sobotę około godz. 21 na ul. Wyszyńskiego doszło do brutalnego 
pobicia młodego mężczyzny. Jeszcze tego samego dnia, policjanci za-
trzymali dwóch podejrzanych o dokonanie przestępstwa mężczyzn. 26- 
i 27-latek nie unikną odpowiedzialności karnej. Policjanci badają przy-
czyny zdarzenia.
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CBŚP zlikwidowało 
wytwórnię amfetaminy
KONSTANCIN-JEZIORNA Gdańscy funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego oprócz do-

brze wyposażonego laboratorium do produkcji narkotyku, znaleźli na miejscu także 

magazyn z prawie 4,5 tony substancji do produkcji amfetaminy

 Podczas akcji przeprowadzo-
nej na prywatnej posesji, policjanci 
zatrzymali dwóch mężczyzn. Oby-
dwu prokurator postawił zarzut 
posiadania i przerabiania przyrzą-
dów służących do produkcji środ-
ków psychotropowych oraz zarzuty 
udziału w zorganizowanej grupie 
przestępczej zajmującej się produk-
cją substancji psychotropowych.
 W zabudowaniach gospodar-
czych znajdowała się aparatura słu-
żąca do produkcji narkotyków (w 
tym rozdzielacze, kolby, miesza-
dło, chłodnice) oraz 13 kotłów ci-

śnieniowych (tzw. reaktorów) i 44 
stalowe chłodnice. Według infor-
macji CBŚP takie urządzenia mo-
głyby być wykorzystane w labora-
toriach narkotyków syntetycznych 
do stworzenia aż 13 pełnych linii 
produkcyjnych. Na posesji  znajdo-
wał się też magazyn z substancja-
mi chemicznymi (w sumie 4,5 tony) 
wykorzystywanymi w procesie wy-
twarzania amfetaminy. Wszyst-
kie te rzeczy zostały zabezpieczone 
jako materiał dowodowy w sprawie. 
Substancje chemiczne będą podda-
ne dokładnej analizie.

 Jak podaje policja, śledztwo to - 
prowadzone przez gdański wydział 
zamiejscowy Prokuratury Krajowej 
- ma charakter rozwojowy, co ozna-
cza, że możliwe są zatrzymania ko-
lejnych osób. Do tej pory w związku 
ze sprawą schwytano łącznie 8 osób 
podejrzanych o udział w zorganizo-
wanej grupie przestępczej, z czego 6 
zostało tymczasowo aresztowanych. 
W toku śledztwa funkcjonariusze 
zabezpieczyli na poczet przyszłych 
kar majątek o wartości ponad 700 
tysięcy złotych.

PC

W laboratorium koło Konstancina znaleziono urządzenia, z których można byłoby zmontować 

13 linii do produkcji narkotyków syntetycznych (fot. CBŚP)  

Paczki trafiły do potrzebujących
PIASECZNO W sobotę i niedzielę odbył się fi nał piaseczyńskiej Szlachetnej Paczki. W sie-

dzibie OSP przy ulicy Dworcowej wolontariusze i strażacy przyjmowali pakunki od dar-

czyńców i dostarczali je potrzebującym

 - Na taką skalę akcja została zor-
ganizowana w naszej gminie po raz 
pierwszy  – cieszy się Anna Stefa-
niak, jedna z wolontariuszek. Kurier 
Południowy oraz portal piaseczno-
news.pl od początku pisały o prze-

biegu akcji. Najpierw uformowała 
się drużyna Super „W”, w skład któ-
rej weszły energiczne, pozytywnie 
zakręcone osoby gotowe do bezin-
teresownego niesienia pomocy. Po-
tem zaczął się proces wyłaniania 
rodzin, najbardziej potrzebujących 
wsparcia. Wolontariusze przepro-
wadzili z nimi szereg wywiadów. W 
końcu spis rodzin, dla których moż-
na było przygotowywać paczki, po-
jawił się na stronie internetowej ak-
cji. Ogólnopolski finał Szlachetnej 
Paczki odbył się 8 i 9 grudnia.
 Centrum dowodzenia akcji na 
dwa dni stała się strażnica OSP 
Piaseczno. To właśnie tam trafia-
ły paczki od darczyńców. – Przez 
magazyn przeszło ich prawie 500 
o łącznej wartości 104 tys. zł – in-
formuje z dumą Zuzanna Dyttus, 
liderka akcji w rejonie Piaseczna. – 
Pomagało nam w sumie około 300 
osób. 
 Wolontariusze przyjmowa-
li paczki, przepakowywali je i do-

starczali potrzebującym. Było z tym 
sporo pracy, bo niektóre paczki były 
naprawdę ciężkie. Zawierały sprzęt 
AGD, a także żywność, ubrania, 
chemię gospodarczą, zabawki, bony 
do sklepów czy wyposażenie miesz-
kań (pościel, garnki, ręczniki itp.). 
Zasada była taka, że każda rodzi-

na otrzymuje to, czego najbardziej 
jej brakuje. - Dziękujemy wszyst-
kim, którzy podłączyli się do akcji i 
udzielili nam wsparcia – dodaje Zu-
zanna Dyttus. – Na pewno będzie-
my chcieli kontynuować ją za rok.

TW

Osoby pracujące przy rozwożeniu paczek, w tym 20 wolontariu-

szy, otrzymały wsparcie lokalnych firm, które dostarczyły im 

m.in. posiłki

W sumie udało się pomóc 30 

najbardziej potrzebującym 

rodzinom
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Baza terytorialsów?
Jednak nie u nas
POWIAT Wbrew wcześniejszym planom, Wojska Obrony Terytorialnej nie planują na ra-

zie utworzenia batalionu piechoty w naszym powiecie. Ochotnicy trafi ają do Grójca

 Ministerstwo Obrony Narodo-
wej zapowiada, że do końca 2021 
roku żołnierzy Wojsk Obrony Te-
rytorialnej będzie w Polsce 53 tys. 
Obecnie, za sprawą ostatnich rekru-
tacji, ta liczba sięgnęła 17 tysięcy. 
 Na południowym Mazowszu od 
ubiegłego roku formowana jest 6. 
Mazowiecka Brygada OT im. rtm. 
Witolda Pileckiego. W minioną nie-
dzielę niedawno przyjęci i już wstęp-
nie przeszkoleni ochotnicy złoży-
li w Warszawie przysięgę. Aby stać 
się terytorialsem pod koniec listo-
pada kandydaci musieli zaliczyć test 
sprawnościowy (pompki, brzuszki 
oraz bieg na 3 kilometry), a następ-
nie przez 16 dni uczestniczyć w za-
jęciach na poligonie z instruktora-
mi z 61. batalionu lekkiej piechoty z 
Grójca. – Ponad stu terytorialsów z 
południowego Mazowsza poznawa-
ło elementy zielonej taktyki, zasa-
dy użytkowania broni oraz tereno-
znawstwa. Każdy przeszedł szcze-
gółowe szkolenie strzeleckie, przy 
użyciu nowoczesnej broni polskiej 
produkcji-karabinków MSBS Grot 
– mówi  Aleksandra Wic, rzecznik 
prasowy 6. MBOT. Przez kolejny rok 
(przynajmniej raz w miesiącu) żoł-
nierze będą odbywali szkolenie in-
dywidualne. Pełny cykl szkoleń po-
trwa trzy lata, aby WOT były w sta-
nie ściśle współdziałać z wojskami 
operacyjnymi. Jednak podstawo-
wą misją terytorialsów w myśl hasła 
„zawsze gotowi, zawsze blisko!” jest 
przede wszystkim obrona i wspie-
ranie lokalnych społeczności, czyli 
m.in. przeciwdziałanie i zwalczanie 
skutków klęsk żywiołowych. Oprócz 
piechoty, w skład batalionu wcho-
dzą też kompanie – logistyczna, do-

wodzenia, saperów oraz wsparcia i 
pluton medyczny.
 Wiosną tego roku już wydawa-
ło się, że w dużym i zamieszkanym 
przez blisko 200-tysięczną społecz-
ność powiecie piaseczyńskim, zo-
stanie sformowany osobny batalion 
lekkiej piechoty. Dowództwo WOT 
interesowało się przejęciem ukry-
tej w lesie, dawnej jednostki wojsko-
wej w Tomicach koło Góry Kalwa-
rii. Jednak, póki co, plany te zosta-
ły odłożone.  – Obecne i planowane 
miejsca dyslokacji batalionów ma-
zowieckiej brygady to: Grójec, Ra-
dom, Pomiechówek oraz Płock. Na 
ten moment brygada nie ubiega się o 
kolejne lokalizacje, o wszelkich pla-
nach będziemy informować na bie-

żąco – informuje ppłk. Marek Pie-
trzak, rzecznik prasowy Dowództwa 
WOT. – Wszystkich zainteresowa-
nych kandydatów z powiatu piase-
czyńskiego zapraszamy do Wojsko-
wej Komendy Uzupełnień Mokotów, 
gdzie zostaną przekazane informa-
cje, jakie kroki należy podjąć, aby 
wstąpić w nasze szeregi. Zachęcamy 
również do składania wniosków in-
ternetowych poprzez ePUAP. Wnio-
sek o powołanie znajduje się w kata-
logu spraw, w zakładce „bezpieczeń-
stwo narodowe” i dalej „spełnianie 
powszechnego obowiązku obrony”.  
Ochotnicy z tego powiatu będą peł-
nić służbę w 61. batalionie lekkiej 
piechoty w Grójcu  – uzupełnia.

Piotr Chmielewski

Dopiero co zakończyło się ostatnie w tym roku szkolenie teryto-

rialsów z naszego regionu, a w niedzielę złożyli oni przysięgę 

Ile kosztuje rodzinny
wypad na łyżwy?
LESZNOWOLA Porównaliśmy ceny na lodowiskach w naszej okolicy. 

Okazuje się, że wyjście na ślizgawkę wcale nie należy do tanich atrak-

cji. W Lesznowoli zapłacimy najwięcej

 Porównaliśmy ceny, jakie musi zapłacić za sobotnie skorzystanie z lodowi-
ska czteroosobowa rodzina (2+2). W zestawieniu ujęliśmy Konstancin-Jezior-
nę, Piaseczno, Lesznowolę i Górę Kalwarię, które rok w rok w grudniu otwie-
rają sztuczne lodowiska.
 Choć konstancińska ślizgawka w Parku Zdrojowym będzie czynne dopie-
ro od najbliższej niedzieli  (ofi cjalne otwarcie ma nastąpić 16 grudnia o godz. 
16), znany jest już cennik. Za półtoragodzinną, sobotnią sesję osoba dorosła 
będzie musiała zapłacić 5 zł, zaś dziecko – 3 zł. Wypożyczenie łyżew kosztuje 
7 zł. W sumie więc wychodzi 44 zł. W Górze  Kalwarii ślizgawka też jeszcze nie 
działa (prawdopodobnie, jeśli pozwoli na to pogoda, zostanie uruchomiona 
w weekend przed świętami), ale ma być bezpłatna. Zapłacimy tylko za wypo-
życzenie łyżew - prawdopodobnie 5 zł od osoby - co daje 20 zł na rodzinę. W 
Piasecznie wejście na lodowisko kosztuje odpowiednio 7 zł i 4 zł. Łyżwy to wy-
datek kolejnych 6 zł. Łącznie daje to kwotę 46 zł. Jak się okazuje, najdroższe 
dla łyżwiarzy jest lodowisko w Lesznowoli. Bilety kosztują tu odpowiednio 7 
zł i 5 zł, zaś za wypożyczenie łyżew zapłacimy 6 zł. 75-minutowa sobotnia se-
sja spędzona na lodzie będzie więc kosztować aż 48 zł.

TW

R E K L A M A
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Przychodnia jak nowa
PRAŻMÓW Przestronne gabinety lekarskie, nowoczesny pokój zabie-

gowy, pomieszczenie dla matki z dzieckiem, nowa poczekalnia i reje-

stracja – oto atuty rozbudowanego ośrodka zdrowia w Uwielinach

 Ofi cjalne otwarcie przychodni po rozbudowie odbyło się kilka dni temu. 
Od poniedziałku z placówki mogą już korzystać pacjenci. 
 Po poświęceniu budynku przez proboszcza parafi i w Kędzierówce, ks. 
Ryszarda Tomaszkiewicza, odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi, w którym 
uczestniczyli wójt Prażmowa Jan Adam Dąbek, a także inicjatorzy rozbudowy 
ośrodka – przewodnicząca rady gminy Danuta Błaszczyk oraz radny poprzed-
niej kadencji, Adam Morawski. Służbę zdrowia reprezentowały dyrektor SP 
ZOZ w Prażmowie Elżbieta Czupryńska oraz dr Beata Szczytowska. – Dziękuję 
wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego zadania – mówił wójt. – Na-
sza obietnica wyborcza o dodatkowym etacie lekarza jest aktualna. Środki już 
są zabezpieczone. Obecnie pani dyrektor szuka odpowiedniej osoby – dodał.
 Koszt modernizacji ośrodka w Uwielinach wyniósł ponad milion złotych. 
Dzięki dobudowaniu nowej części, będzie mógł on lepiej funkcjonować i służyć 
pacjentom. Placówka zyskała dodatkową powierzchnię, dostępną dla osób star-
szych i niepełnosprawnych. Unowocześniono i poprawiono funkcjonalność re-
jestracji, a starą część obiektu odświeżono. W przychodni powstał nowy gabi-
net zabiegowy, gabinety lekarskie oraz zaplecze socjalne dla personelu. Osob-
ne wejście pozwoli na oddzielenie ruchu pacjentów chorych od zdrowych. 

TW

Wstęgę przecina wójt Prażmowa Jan Adam Dąbek

Marzą o wodnym 
centrum obserwacji
PIASECZNO Projekt ekologiczny, który chce zrealizować Przedszkole nr 8 w Zalesiu Dol-

nym, jest w fi nale programu „Eko odkrywcy”. Aby został dofi nansowany, musi zdobyć 

określoną liczbę głosów. Głosowanie potrwa do 17 grudnia

 Jest to już piąty projekt ekolo-
giczny zaleskiej „ósemki” w sze-
ścioletniej historii konkursu orga-
nizowanego przez fundację Na-
sza Ziemia. – Cztery lata temu 
nasz projekt „Zapraszamy ptaki do 
ogrodu” znalazł się w gronie zwy-
cięzców i otrzymał dotację – przy-
pomina Agnieszka Bukowińska z 
Przedszkola nr 8. – Chcieliśmy tak 
zagospodarować przestrzeń edu-
kacyjną w ogrodzie, żeby dzieci 
miały dobre miejsce do obserwacji 
i mogły przy okazji coś zrobić dla 
ptaków. Założyliśmy kolonię szpa-
ków, odbyły się taż warsztaty, na 
których rodzice i dzieci wspólnie 
robili budki. 
 W tym roku przedszkolni wy-
chowawcy napisali kolejny projekt, 
zatytułowany „Leśne oczko wod-
ne – wielkie centrum obserwacji, ba-
dań i doświadczeń”. Został on do-
brze oceniony i znalazł się w fi-
nałowej 15 projektów poddanych 
pod głosowanie. 5 projektów, któ-
re otrzymają największą liczbę gło-
sów, uzyska dofinansowanie – zwy-
cięzca 20 tys. zł, pozostali – po 3 tys. 
zł. – Dysponujemy ciekawą przyrod-
niczo przestrzenią, którą chcemy tak 
zaaranżować, aby pełniła dodatko-
wo funkcję edukacyjną – wyjaśnia 
pani Agnieszka. – Mamy już i szpa-

ki i poletko konwaliowe. Teraz chce-
my dostosować nasze oczko wodne 
do obserwacji i badań.
 Dzieci mogłyby w przedszkolnym 
zbiorniku badać jakość wody, obser-
wować cykl rozwojowy żaby, sadzić 
rośliny czy budować domki dla owa-
dów. – Chcemy też propagować za-
kładanie oczek wodnych w przydo-

mowych ogrodach, ponieważ tworzą 
one mikroklimat korzystny m.in. dla 
alergików – dodaje przedszkolanka.
 Aby przedszkole uzyskało grant, 
potrzebna jest jednak pomoc miesz-
kańców. Głosować można codzien-
nie, do najbliższej niedzieli, poprzez 
stronę www.ekoodkrywcy.pl.

Wychowawcy dbają, aby poszerzała się przestrzeń w której 

dzieci mogą przeprowadzać badania i eksperymenty

R E K L A M A
Tomasz Wojciuk
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Zamiast marnować, poczęstuj innych
KONSTANCIN-JEZIORNA W okresie przedświątecznym odbywa się dużo „opłatków” i przyjęć fi r-

mowych. Twórcy Jadłodzielni w Skolimowie apelują: przynieście pozostałe potrawy do nas

 Witryna-lodówka i obok niej pół-
ki – to cała Jadłodzielnia przy re-
mizie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Skolimowie i działającym w niej 
Kulturalnym Klubie Drabina (ul. 
Pułaskiego 72). Na dobre punkt, w 
którym można pozostawiać produk-
ty żywnościowe dla potrzebujących, 
działa od miesiąca. Założyciele Ja-
dłodzielni liczą, że w okresie przed-
świątecznym na dzielenie się jadłem 
zdecyduje się więcej osób. – Przygo-
towaliśmy jednorazowe opakowania 
i sztućce. A jak zostawicie inaczej, 
to się zajmiemy. Pamiętajcie, potra-
wy można zamrozić i w Wigilię od-
mrozić. Święta to dla niektórych lu-
dzi duży wydanek, ale też dużo ludzi 
marnuje jedzenie w święta. Warto o 
tym pomyśleć – przekonują. 
 – Wiele osób robiąc porządki, 
wyrzuca suchą żywność typu ma-
karony czy przyprawy, ponieważ 
przekroczona została data „najlepiej 
spożyć przed”. Nie róbcie tego, ta 
żywność jest nadal zdatna do spoży-
cia. Lepiej się nią podzielić – nama-
wia Ewa Wojas-Kacprowicz, która z 
koleżankami z „Drabiny” systema-
tycznie dogląda Jadłodzielnię. Jeśli 
czegoś jest dużo – typu ziemniaki i 
marchewka  przywiezione ostatnio 
przez rolnika – pakują to w mniej-
sze torebki, aby porcji było więcej.  
– Pomysł na Jadłodzielnię w Skoli-
mowie wziął się stąd, że w remizie 
organizowane były różne imprezy 
typu chrzciny, po których zostawało 
sporo potraw. Chcieliśmy też spraw-
dzić, czy na takie przedsięwzięcie 

będzie u nas zapotrzebowanie. Je-
stem mile zaskoczona – dodaje. 
 Idea tzw. foodsharingu nie jest 
polskim pomysłem. Pierwsze jadło-
dzielnie zaczęły powstawać w Niem-
czech w 2012 roku. W naszym kra-
ju - wedle badań - marnuje się 9 mln 
ton żywności rocznie! Jednocze-
śnie niemal 3 mln osób doświadcza 
skrajnego ubóstwa. Stąd Ruch Fo-
odsharing Polska namawia do wy-
robienia w sobie nawyku dzielenia 
się nadmiarem żywności. Do ogól-
nodostępnej  przez całą dobę lodów-
ki w Skolimowie można przynosić 
wszystko, co nadaje się do spoży-
cia, poza mięsem i potrawami z su-
rowych jajek. Jeśli żywność nie znaj-
duje się w oryginalnych opakowa-
niach (mogą to być też  np. otwarte 
opakowania z zawartością, która nie 

zasmakowała nabywcy) warto ozna-
czyć, kiedy potrawa została przygo-
towana lub kiedy mija jej data przy-
datności do spożycia. 
 Jadłodzielnia w Skolimowie jest 
pierwszą w gminie (i - jak wynika 
z naszych informacji - w powiecie), 
ale nie ostatnią. – W ramach budże-
tu obywatelskiego będziemy starali się 
powołać do życia kolejne punty dziele-
nia się żywnością na osiedlach w Mir-
kowie i na Grapie, gdzie jest bardzo 
dużo osób potrzebujących – zapowia-
da pani Ewa. A przy skolimowskiej 
strażnicy panie z „Drabiny” planują 
postawić jeszcze wieszaki, aby moż-
na było także „wymienić się ciepłem”, 
czyli  pozostawiać zalegającą dotych-
czas w szafie odzież zimową dla tych, 
którzy z niej darmowo skorzystają. 

Piotr Chmielewski 

Podzielenie się żywnością to najlepszy sposób na to, 

aby się ona nie zmarnowała

Impresje i abstrakcja 
Doroty Niklewicz
PIASECZNO Do świąt Bożego Narodzenia będzie można oglądać wysta-

wę malarstwa Danuty Niklewicz w Restauracji Odjazd w Piasecznie

 Danuta Niklewicz (ur. 1953 
w Krakowie) od wielu lat zajmu-
je się twórczością plastyczną, a 
w malarstwie preferuje techni-
kę olejną i akwareli (wet-wet), 
tworząc abstrakcje i impresyjne 
pejzaże. Należy do Związku Pol-
skich Artystów Malarzy i Grafi -
ków, Stowarzyszenia Akware-
listów Polskich i do Pracowni 
Malarskiej Jacka Bukowskiego 
w Warszawie. – To jest taka wy-
stawa, gdzie jest wszystkiego 
po trochu – powiedziała o swo-
jej ekspozycji w Odjeździe ma-
larka. – Znajdują się tu zarów-
no moje pierwsze cykle obra-
zów, jak i późniejsze.
 W trakcie wernisażu artyst-
ka podzieliła się również z go-
śćmi swoimi refleksjami na te-
mat współczesnej sztuki abs-
trakcyjnej, którą uważa za in-
teresującą dla osób, które są 
już znudzone pejzażami i reali-
zmem.

Grzegorz Tylec

Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ

tel. 22 756 79 39

R E K L A M A

R E K L A M A
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Spory zarobek na 
płatnym parkowaniu
PIASECZNO Rok temu w centrum miasta zaczęła działać strefa płatnego parkowania. Z 

perspektywy czasu można powiedzieć, że pomysł się sprawdził. Strefa ma się rozrastać

 Niedawno strefa została posze-
rzona o ulicę Szkolną, przy której 
znajduje się bazarek. Być może w 
przyszłości zostanie objęty nią tak-
że rejon cmentarza komunalnego 
przy ul. Julianowskiej. Strefa płat-
nego parkowania w centrum zosta-
ła wprowadzona na wniosek kup-
ców, którzy narzekali na zbyt małą 
rotację samochodów. Często w cią-
gu dnia przy ul. Kościuszki nie było 
wolnych miejsc, w związku z czym 
wiele osób przejeżdżających przez 
Piaseczno rezygnowało ze zrobienia 
zakupów. Ciężko było także zapar-
kować auto w rejonie urzędu gmi-
ny czy sądu. Wraz z wprowadze-
niem strefy te problemy, praktycznie 
z dnia na dzień, się skończyły. 

Ciemna strona strefy

 Dużą zaletą piaseczyńskiej stre-
fy płatnego parkowania jest to, 
że przez pierwszych 45 minut po-
stój w niej jest za darmo. Czas ten 
z reguły wystarcza na załatwie-
nie drobnych spraw czy zrobie-
nie sprawunków. Minus jest taki, 
że osoby, które się nie wyrobią i 
przyjdą do samochodu nawet kil-
ka minut później, od razu są kara-
ne mandatami. – Miałem ostatnio 
taką sytuację, że podjechałem do 
banku spółdzielczego, bo chcia-
łem wziąć pieniądze z bankomatu 
– opowiada pan Władysław z Pia-
seczna. – Odszedłem od samocho-
du może na minutę, a kiedy wró-
ciłem, spotkałem pracownika wy-
pisującego mi mandat. Wszystko 
rozumiem, ale to była złośliwość 
tego pana. Kontroler na pewno wi-
dział jak odchodzę od samochodu 
i stoję przy bankomacie, a mimo 
to mnie ukarał.

Podobnych głosów w ciągu 

roku docierało do nas więcej. 

 Łukasz Wyleziński z gminnego 
biura promocji wyjaśnia. że kontro-
lerzy – zanim wypiszą mandat - mają 
obowiązek sprawdzić, czy w danym 
momencie przy najbliższych parko-
matach nie stoją żadne osoby czeka-
jące na bilet oraz czy nikt nie podąża 

w kierunku parkomatu, ewentualnie 
wraca od niego do auta. Muszą też 
wykonać na miejscu zdjęcie poglą-
dowe całej sytuacji. Inna sprawa, że 
wraz z wprowadzeniem strefy gmina 

od początku informowała, że nawet 
na chwilę odchodząc od samochodu 
należy pobrać bilet parkingowy. Jeśli 
tego nie zrobimy, musimy liczyć się z 
karą. – Po wpisaniu numeru auta do 
systemu, nie ma już możliwości cof-
nięcia tej czynności – wyjaśnia Łu-
kasz Wyleziński.

Niezłe źródło dochodu

 Burmistrz Daniel Putkiewicz 
wielokrotnie podkreślał, że celem 
wprowadzenia strefy jest zwolnie-

nie miejsc parkingowych, a nie gene-
rowanie dochodu do budżetu gmi-
ny. Jedno nie wyklucza jednak dru-
giego. Wielu kierowców dopłaca do 
parkowania, a niepokorni czy niezo-
rientowani są bez skrupułów kara-
ni. Od 4 grudnia 2017 roku do koń-
ca listopada br. wystawiono ponad 
15 tys. tzw. opłat dodatkowych, czy-
li mandatów. Od 1 stycznia do 30 
września z opłat za bilety, abona-
mentów oraz kar uzyskano łącznie 
ponad 354 tys. zł. Po dodaniu do 
tego ostatniego kwartału tego roku, 
który się jeszcze nie zakończył, kwo-
ta ta może urosnąć nawet do około 
500 tys. zł. Zapytaliśmy ilu kierow-
ców ukaranych mandatami składa-
ło reklamacje i czego najczęściej one 
dotyczyły. – Reklamacji na piśmie 
złożono 223, do tego dochodzą re-
klamacje składane w biurze strefy 
płatnego parkowania. W sumie było 
ich 1004 – informuje Łukasz Wyle-
ziński. – Do 30 listopada anulowano 
781 opłat dodatkowych. Najczęst-
szą przyczyną anulacji był błędnie 
wprowadzony numer rejestracyjny 
pojazdu.

Tomasz Wojciuk

Od 4 grudnia ubiegłego roku 

do 30 listopada kontrolerzy 

ukarali mandatami ponad 

15 tys. kierowców, którzy 

parkowali bez biletu, 

albo przekroczyli bezpłat-

ny bądź opłacony wcześniej 

czas parkowania

Za parkowanie dłuższe niż 45 min można zapłacić gotówką, 

kartą a także telefonem poprzez liczne aplikacje

W Józefosławiu i Piasecznie
rozbłysły choinki
PIASECZNO W sobotę uroczyście zapalono lampki na choince, która sta-

nęła przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu, natomiast dzień później od-

było się ofi cjalne odpalenie nowego drzewka na rynku, czemu towa-

rzyszył bożonarodzeniowy kiermasz

 Stara choinka, która od kilku lat była rozstawiana na pl. Piłsudskiego, zo-
stała przeniesiona do parku w Józefosławiu, zaś na rynku ustawiono nowe 
drzewko. Choinka jest wprawdzie sztuczna, ale do złudzenia przypomina 
prawdziwą. Jak co roku jej rozświetleniu towarzyszył pokaz fajerwerków, wy-
stępy artystyczne odbywające się na scenie ustawionej pod Przystankiem 
Kultura oraz życzenia zdrowych, pogodnych świąt, które przekazali miesz-
kańcom burmistrz Daniel Putkiewicz wraz ze swą zastępczynią Hanną Kuła-
kowską-Michalak. 
 Wcześniej mieszkańcy mogli wziąć udział w kiermaszu świątecznym, kupić 
ozdoby i prezenty, a także smakołyki, których w tym roku nie brakowało. Jako że 
aura tego dnia nikogo nie rozpieszczała, można było posilić się gorącym oscyp-
kiem sprzedawanym przez prawdziwych Górali, grzanym winem lub ufundowa-
nym przez gminę czerwonym barszczem i pierogami. Po rynku chodziły śnie-
żynki, a w saniach siedział św. Mikołaj, z którym można było zrobić sobie zdjęcie. 
Była i góralska kapela, i warsztaty z pieczenia pierniczków, i animacje dla dzieci. 
Zabrakło tylko kojarzącego się z Bożym Narodzeniem śniegu.

TW 

Mieszkańcy przyszli na rynek nie tylko obejrzeć nową choinkę, 

ale także zrobić świąteczne zakupy

Jarmark świąteczny 
w Lesznowoli
LESZNOWOLA W sobotę przy urzędzie gminy odbędzie się drugi w hi-

storii jarmark świąteczny z mnóstwem atrakcji dla dzieci i dorosłych

 Jarmark, podczas którego będzie można kupić oryginalne prezenty oraz 
tradycyjnie przygotowywane przysmaki, rozpocznie się o godz. 10 i potrwa 
do 17. Tego dnia w swoim żywiole będą zwłaszcza najmłodsi, dla nich przygo-
towano m.in. wioskę Mikołaja. Zaplanowano też warsztaty z robienia pierni-
ków, a także kartek i ozdób choinkowych. Przyjedzie wielu wystawców, którzy 
będą oferować do sprzedaży oryginalną biżuterię, ubranka dla dzieci, podusz-
ki, czapki, zabawki, naturalne kosmetyki, ale także różnego rodzaju frykasy, 
jak miody, wędliny, ryby wędzone, przetwory. – Swoje stanowiska będą miały 
szkoły, oferujące ozdoby świąteczne – zapowiada Agnieszka Adamus z wydzia-
łu promocji. Na godz. 12.30 zaplanowano przedstawienie dla dzieci „Pingwiny z 
Zimowej Krainy”. Po spektaklu, około godz. 13.30, nastąpi rozstrzygnięcie kon-
kursu na szopkę bożonarodzeniową oraz aukcja najlepszych prac. Dochód z li-
cytacji zostanie przekazany na program „Dzwonek na obiad”, w ramach które-
go dofi nansowywane są obiady dla najuboższych dzieci. – Oczywiście odwie-
dzi nas też Święty Mikołaj ze śnieżynkami i oswojonym, łagodnym reniferem, z 
którym będzie można robić sobie zdjęcia – dodaje Agnieszka Adamus.

TW

Przed urzędem zostaną rozstawione 

kramy z jedzeniem i rękodziełem

KONSTANCIN-JEZIORNA

Muzyczne wprowadzenie w święta
 Konstanciński Chór Kameralny w najbliższą sobotę o godz. 18 zaśpie-
wa najpiękniejsze kolędy, pastorałki i utwory świąteczne. W Konstancińskim 
Domu Kultury (ul. Mostowa 15) zabrzmią zarówno tradycyjne, popularne, pol-
skie kolędy, jak i nieco mniej znane utwory, m.in. „Dzieciątko się narodziło”, 
„Niemowlątko na słomie”. Będą także utwory z innego kręgu kulturowego, 
m.in. „Ya viene la vieja” (hiszpańska kolęda tradycyjna), „White Christmas” (pio-
senka bożonarodzeniowa). Oprócz chóru na scenie zaśpiewają także soliści. 
Nie zabraknie także wspólnego kolędowania z publicznością. Konstanciński 
Chór Kameralny pod dyrekcją Piotra Stawarskiego tworzą pasjonaci muzyki, 
których połączyła idea wspólnego śpiewu. Wstęp wolny – wejściówki do od-
bioru w recepcji KDK w dniu koncertu od godz. 12. Wydarzeniu patronuje Ku-
rier Południowy.

PC 
GÓRA KALWARIA 

Lepszy most w Czersku – jeszcze nie teraz
 Zapowiadana od kilku lat przebudowa i wzmocnienie mostu na drodze 
wojewódzkiej nad Jeziorem Czerskim jeszcze się odsunie. – Projekt przepra-
wy miał być gotowy do końca roku, ale spodziewamy się go raczej w pierw-
szym kwartale przyszłego roku – informuje Monika Burdon, rzeczniczka pra-
sowa Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. - Wedle naszych szacun-
ków, inwestycja zostanie przeprowadzona raczej w 2020 roku, bo to kwestia 
około 8 mln zł – dodaje. 

PC 

PIASECZNO

KONSTANCIN-JEZIORNA

Jutro załatwisz 
sprawę w urzędzie

Po książki 
na Mirkowską

 W sobotę 15 grudnia urząd mia-
sta i gminy będzie otwarty. W tym 
dniu zostanie odpracowany dzień 
wolny, który został zaplanowany 
na 24 grudnia (Wigilia). Interesanci 
będą mogli załatwiać swoje sprawy 
od godz. 8 do 16.

TW

 Główna siedziba konstanciń-
skiej biblioteki publicznej po prze-
prowadzce z ul. Świetlicowej 1 za-
częła pracę w tymczasowej siedzi-
bie przy ul. Mirkowskiej 39a. Do 
przebudowanego budynku przy  
Świetlicowej książnica powróci do 
połowy 2020 roku.

PC
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Zdrowe włosy zimą
Ciepłe dni mamy już za sobą. Teraz spotyka nas huśtawka, na zmianę zimne i gorące po-

wietrze.  Zimne i  mroźne na dworze, a gorące i suche w pomieszczeniach. Nasze włosy i 

skóra tego  nie lubią. Twarz zwykle smarujemy kremem, ale co z włosami? Na zniszczone 

warunkami atmosferycznymi i zabiegami fryzjerskimi włosy proponujemy laminację 

Zabieg laminowania 

 Laminowanie iNeo-Crystal fi rmy Estel jest to nowoczesny zabieg regene-
racji oraz pielęgnacji włosów, dzięki któremu na powierzchni włosa powsta-
je specjalna warstwa pochodzenia naturalnego. Włosy nabierają objętości, 
gładkości, elastyczności oraz blasku.
Zabieg zalecany jest osobom, które mają niewystarczająco gęste i puszyste, 
jak również porowate, cienkie i odbarwione włosy. Przywraca blask włosom 
zniszczonym zbyt częstymi koloryzacjami, suchym, łamliwym, matowym. Za-
bieg poleca się w celu zachowania koloru włosów farbowanych, wówczas 
można go wykonać nawet tuż po farbowaniu. Efekt zabiegu , zależnie od sta-
nu włosów i utrzymuje się od 3 do 4 tygodni.

po laminacjiprzed laminacją

P R O M O C J A

Salon BB, 

ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej)

Tel. 22 401 1234, bbsalon.pl

Kiedy nadwaga 
spotyka odwagę

W Starej Iwicznej gościła Monika Honory – autorka słynnego dietetycznego Programu 
Przemian. – Otyłość to choroba psychiczna – podkreślała kilkukrotnie podczas spotkania 

 Monika Honory przyznała, że 
już od dzieciństwa miała spore pro-
blemy z nadwagą. W trakcie pierw-
szej części spotkania w Lesznowoli 
podzieliła się z licznie przybyłą pu-
blicznością, wśród której – jak moż-
na się było spodziewać – dominowa-
ły zdecydowanie panie, swoimi re-
fleksjami na temat otyłości. W cią-
gu swojego dotychczasowego życia 
próbowała wielu różnych diet (np. 
jedzenia samych jajek bądź jabłek), 
które jednak – po początkowym 
okresie zrzucenia wagi – zawsze, 
prędzej czy później, skutkowały po-
wrotem do wcześniejszych proble-
mów. Niektóre z nich były przy tym 
groźne dla zdrowia (jak np. tablet-
ki powodujące brak łaknienia, któ-
re okazały się być... pochodną amfe-
taminy), ale przede wszystkim wpły-
wały na stan ducha prelegentki.
 – Otyłość to choroba psychicz-
na – podkreślała kilkukrotnie pod-
czas spotkania bohaterka wieczoru. 
– Był taki czas, że ważyłam się po 
kilka razy dziennie i jeśli waga nie 
była odpowiednia, potrafiłam się 

za to karać. Jeszcze mniej jedzenia, 
jeszcze więcej ćwiczeń!
 Druga część spotkania poświę-
cona była z kolei głównie autorskie-
mu programowi odchudzającemu, 
który Monika Honory nazwała Pro-
gramem Przemian i który przetesto-
wała najpierw na sobie. Na podsta-
wie własnego doświadczenia stwo-
rzyła zasady, dzięki którym schu-
dła 40 kg bez efektu jo-jo. Ta ogrom-
na zmiana sprawiła, że różnica po-
jawiła się nie tylko w wymiarze fi-
zycznym, ale także psychicznym. 
W pewnym momencie postanowi-
ła opowiadać o tym i inspirować in-
nych do zmian, pisząc przy tym kil-
ka książek, które spotkały się z du-
żym zainteresowaniem czytelników 
(m.in. „Skuteczne odchudzanie zu-
pami z Moniką Honory”, „Życie bez 
efektu jo-jo” czy „Dziennik Prze-
mian”). Za swoje działania otrzy-
mała wiele nagród – w listopadzie 
wyróżniono ją statuetką Kobieca 
Marka Roku 2018. 
 Program Przemian, w dużym 
skrócie, opiera się na całościowym 

podejściu do człowieka - przeko-
naniu, że waga ciała jest wynikiem 
wielu, powiązanych ze sobą, czynni-
ków i aby ją zmienić trzeba oddzia-
ływać na wszystkie z nich. – Priory-
tetem dla mnie jest człowiek - jego 
zdrowe, satysfakcjonujące życie, 
którego ważnym elementem, ale nie 
głównym punktem, jest prawidłowa 
masa ciała – podkreśla Monika Ho-
nory. – Jestem fanką zup i to wła-
śnie zupa stała się moim sprzymie-
rzeńcem w odchudzaniu. Moją mi-
sją jest inspirowanie, motywowanie 
i wspieranie osób z nadwagą i otyło-
ścią do wprowadzania pozytywnych 
zmian w swoim życiu, dbanie o sie-
bie w różnych wymiarach, pielęgno-
wanie szacunku i miłości do siebie.
 W trakcie spotkania, które odby-
wało się bardziej w formie dialogu 
niż klasycznego, wykładu prelegent-
ka często zadawała publiczności py-
tania i zachęcała do tego, by podzie-
lić się z innymi własnymi doświad-
czeniami w temacie odchudzania. 

Grzegorz Tylec

R E K L A M A



8 nr 46 (746)/2018/W1AKTUALNOŚCI

KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Operacja na żywym organizmie
GÓRA KALWARIA Nieuchronnie zbliżająca się budowa nowego wodociągu i kanalizacji w 

głównych ulicach miasta będzie wymagała od wykonawcy dużej dyscypliny. Ciągną-

cych się w nieskończoność prac nie wybaczą mu kierowcy

 W poniedziałek kalwaryjski Zakład 
Gospodarki Komunalnej zorganizo-
wał konferencję „Modernizacja gospo-
darki wodno-ściekowej w gminie Góra 
Kalwaria”. Ponad stu gości – prezesów 
i dyrektorów zakładów wodociągowych 
głównie z Mazowsza, ale i miejscowych 
sołtysów i radnych, miało możliwość 
wysłuchać na co i kiedy gminna spółka 
wyda ponad 44 mln zł, w ramach pro-
gramu w przeszło połowie finansowa-
nego przez Unię Europejską. 
 Inwestycje (w sumie cztery) roz-
łożono w czasie do końca 2022 roku. 
Spośród nich najbardziej dotkli-
wą dla mieszkańców będzie budo-
wa wodociągu i kanalizacji na liczą-
cym 2,7 km odcinku głównych ulic 
w mieście: Pijarskiej, Dominikań-
skiej, Wojska Polskiego i Grójeckiej. 
Powstaną też 2 km kanalizacji desz-
czowej. – Temat jest trudny, ponie-
waż roboty prowadzone będą na 
drogach krajowych, na których są 
niemal ciągłe korki. Na pewno bę-
dzie to uciążliwe dla mieszkańców i 
wykonawcy – nie kryła w poniedzia-
łek Renata Tywonek, kierowniczka 
jednostki realizującej projekt w ZGK. 
 Dlatego prace muszą być silnie 
skoordynowane z robotami prowa-
dzonymi przez konsorcjum budujące 
obwodnicę miasta, które - na koniec - 
wybuduje od nowa nawierzchnię dróg 
krajowych przecinających miasto. Od 
wykonawcy kontraktu usłyszeliśmy, 
że nowe 9-kilometrowe obejście mia-
sta będzie otwarte dla ruchu dopie-

ro pod koniec przyszłego roku. Z tego 
względu - jak informuje Jerzy Pełka, 
prezes ZGK - w pierwszej kolejności 
(w drugiej połowie przyszłego roku) 
będzie budowany wodociąg. Aby jak 
najmniej zakłócać ruch samocho-
dów, wykonawca będzie go robił me-
todą przecisku, blisko krawędzi jezd-
ni.  A dopiero po otwarciu obwodnicy 
na ulicach zaczną się wykopy pod ka-
nalizację. – Według obecnych założeń 
te prace potrwają od stycznia do maja 
2020 roku – informuje prezes Pełka. 
Obecnie ZGK kończy wybór wyko-
nawcy. Najtańszy wycenił swoje usłu-
gi na prawie 11 mln zł.  
 Pozostałe przedsięwzięcia w ra-
mach unijnego projektu są realizowa-
ne albo trwa ich przygotowanie. Za-

kończyła się budowa 354 metrów ka-
nalizacji w Mikówcu (trwa odbiór ro-
bót), a w marcu rozpocznie się rozbu-
dowa i unowocześnianie stacji uzdat-
niania wody przy ul. Kalwaryjskiej 
(powstanie nowa hala filtrów, zbior-
nik na wodę i centrum sterowania 
wszystkimi ośmioma stacjami pro-
dukującymi wodę w gminie). W tym 
miejscu prace za 7 mln zł potrwają 
do marca 2020 roku. Największe pro-
blemy sprawia planowana i kosztow-
na (27 mln zł) modernizacja oczysz-
czalni ścieków w Moczydłowie. Fir-
ma, która ją zrealizuje ma być wybra-
na za kilka miesięcy, bowiem  obecne 
ceny na rynku znacznie przewyższają 
możliwości finansowe ZGK.

Piotr Chmielewski

ZGK informuje, że dodatkowe utrudnienia w ruchu w centrum 

miasta nastąpią  w drugiej połowie przyszłego roku      

Dariusz Zieliński wiceburmistrzem
Konstancina-Jeziorny
GÓRA KALWARIA Przez ostatnie dwie kadencje był gospodarzem gminy Góra Kalwaria. 

W środę Kazimierz Jańczuk powołał go na swojego drugiego zastępcę

 Dariusz Zieliński (59 lat) ma bo-
gate doświadczenie w pracy w sa-
morządzie. Zanim został burmi-
strzem, był zastępcą burmistrza 
Góry Kalwarii, wcześniej kiero-
wał kalwaryjskim Zespołem Placó-
wek Oświatowych, a przedtem pra-
cował jako dyrektor szkoły podsta-
wowej w Dobieszu. Zanim osie-
dlił się w gminie Góra Kalwa-
ria, mieszkał w Konstancinie-Je-
ziornie. Wolą mieszkańców gminy 
Góra Kalwaria, Dariusz Zieliński 
w II turze (4 listopada) przegrał 
wybory na stanowisko burmistrza 
z Arkadiuszem Strzyżewskim.  
 Decyzją Kazimierza Jańczuka, 
jego drugi zastępca obejmie nad-
zorem całą gminną oświatę i wy-
chowanie przedszkolne (oraz żło-
bek), gospodarkę nieruchomościa-
mi, ochronę środowiska, opiekę 
społeczną,  a także będzie odpo-
wiadał za kontakty z sołectwami i 
realizację funduszu sołeckiego.
 I choć w konstancińskim ratu-
szu jest już drugi zastępca burmi-
strza, cały czas nie ma pierwszego. 
Dotychczas pełniący to stanowisko 
Ryszard Machałek odszedł z urzę-
du z końcem października i obec-
nie znajduje się na trzymiesięcznym 
wypowiedzeniu. Zwolniono go rów-
nież z obowiązku świadczenia pracy 
– a burmistrz nakazał mu wykorzy-
stanie całego zaległego urlopu. Ry-
szard Machałek jest radnym powia-
towym, jeszcze nie złożył mandatu. 

Kazimierz Jańczuk mówi, że jeśli się 
na to zdecyduje, wówczas „jego kan-
dydatura zostanie wzięta pod uwa-
gę przy obsadzaniu fotela I wicebur-
mistrza”. – Zaryzykuję twierdzenie, 

że w bieżącym roku nie powołam 
pierwszego zastępcy – ucina temat 
Kazimierz Jańczuk.

PC

Były burmistrz Góry Kalwarii będzie nadzorował m.in. 

konstancińską oświatę   

PIASECZNO

Jaka to kolęda?
 W najbliższą sobotę w sali Domu Kultury w Piasecznie odbędzie się 
koncert kolęd w wykonaniu uczestników zajęć muzycznych Centrum 
Kultury w Piasecznie. Początek o godz. 18. Wstęp wolny.

Tyl.

Ulotka zamiast 
oczekiwanego listu
PIASECZNO Problemy z piaseczyńską pocztą nie mają końca. Listy i 

paczki docierają do mieszkańców ze sporym opóźnieniem. – Jedy-

ną rzeczą dostarczaną na czas są ulotki reklamowe – drwi jeden z na-

szych czytelników

 Tadeusz Hojda, mieszkaniec Bąkówki, nie kryje swego oburzenia. – List pole-
cony jeszcze listonosz mi przyniósł, ale zwykłej korespondencji już nie otrzyma-
łem – skarży się. – Zamiast tego doręczyciel z poczty w Głoskowe (podlegającej 
pod urząd w Piasecznie – przyp. red.) wręczył mi ulotkę informującą o wyprze-
daży sprzętu wojskowego w Jazgarzewie. Doszło do tego, że listonosze zamiast 
poczty, zaczęli roznosić reklamówki... Nie tak to powinno wyglądać.
 Korespondencja, na którą czekał pan Tadeusz, dotarła do niego cztery dni 
później. Oczywiście listy były przeterminowane. – Zaproszenie na wigilię w 
zakładzie energetycznym, w którym pracowałem przez 46 lat wysłano do 
mnie z Konstancina-Jeziorny 21 listopada, a listonosz przyniósł mi je do 
domu 7 grudnia – narzeka pan Tadeusz. – Do 5 grudnia miałem potwier-
dzić swoją obecność. Prawie trzy tygodnie szedł też z Warszawy rachunek 
za telefon. Termin płatności upłynął, kiedy list z rachunkiem był w drodze. 
Nie winię tu listonoszy, bo co oni mogą, to wina poczty, która powinna 
wprowadzić systemowe rozwiązania poprawiające jakość usług. 
 Poczta w Piasecznie od kilku lat boryka się z niedoborem listonoszy. Podob-
na sytuacja jest w Mysiadle, gdzie zdesperowani mieszkańcy zaprosili kilkanaście 
dni temu ekipę telewizyjną TVN „Uwaga”. Na miejscu obecny był także Krzysztof 
Sołśnia, dyrektor regionu warszawskiego Poczty Polskiej. Twierdził, że poczta od 
zaraz mogłaby przyjąć nawet pięciu nowych doręczycieli obsługujących re-
jon Piaseczna, ale nie ma chętnych, którzy podjęliby pracę za 2600 zł brutto. 
 Zapytaliśmy jakie działania podejmuje poczta, aby usprawnić dostarcza-
nie przesyłek. - Staramy się funkcjonować w trudnej sytuacji na rynku pracy, 
reagujemy na sytuacje incydentalne, wynikające np. z absencji pracowników 
spowodowanych zwolnieniami lekarskimi – informuje biuro prasowe Poczty 
Polskiej. - W Urzędzie Pocztowym Piaseczno, mimo wakatów oraz okresu cho-
robowego, rejony są obsługiwane systematycznie.

TW

Głosków, Mysiadło, Piaseczno – wszędzie poczta ma problemy 

z dostarczaniem przesyłek na czas

Wyrusz w malarską podróż
PIASECZNO Do 18 grudnia w domu parafi alnym przy kościele św. Anny 

w Piasecznie czynna będzie druga indywidualna wystawa malarska 

Sylwii Zabor-Żakowskiej

 Prace wchodzące w skład ekspozycji zatytułowanej „Zapnij pasy” zostały 
wprawdzie stworzone w różnym czasie i okolicznościach, ale łączy je klimat 
z pogranicza surrealizmu, westernu i japońskiego drzeworytu. Czasem przy-
prawiają o dreszczyk emocji, czasem wprawiają w nastrój kontemplacji - chcą, 
by się im oddać. 
 Obrazy łączą w sobie indywidualne zamysły artystki z mnogością inspira-
cji ze świata kultury, a duża część prac zawiera elementy zaczerpnięte z foto-
grafi i Steve’a McCurry. Na wystawie odnaleźć można również nawiązania do 
dzieł takich artystów jak Hokusai, Paul Gauguin, Tadeusz Makowski czy Rene 
Magritte. Sylwia Zabor-Żakowska zaprasza więc wszystkich do zapięcia pa-
sów i wyruszenia w podróż, którą oferują jej dzieła.

Tyl.
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Projekt współfi nansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa

W Lesznowoli  –
bezpłatne szkolenia
dla Mieszkańców 

Z piętnastu szkoleń o tematyce internetowej będą mogli skorzystać mieszkańcy 
gminy Lesznowola. Rekrutacja do programu „Ja w Internecie” ruszyła 10 grudnia.

„Ja w Internecie.” to program bezpłatnych szko-
leń, których celem jest podniesienie kompeten-
cji cyfrowych osób dorosłych, by mogły efektyw-
nie skorzystać z usług elektronicznych, zarówno 
w  życiu zawodowym jak  i prywatnym. Zaintere-
sowani mogą wybierać miedzy 15 szkoleniami w 
ramach 7 modułów tematycznych:
 1. Rodzic w Internecie – bezpieczeństwo w sie-
ci, e-administracja dla rodzin, edukacja w Inter-
necie;
2. Moje finanse i transakcje w sieci – załatwia-
nie spraw biznesowych i urzędowych za pośred-
nictwem Internetu;
3.  Działam w sieciach społecznościowych – efek-
tywne korzystanie z portali typu YouTube, Face-
book, Twitter, Instagram, e-administracja; 
4.  Tworzę własną stronę internetową – zakłada-
nie i prowadzenie strony www lub bloga, formal-
ności, monitoring;
5.  Kultura w sieci – prawo autorskie w Interne-
cie, Baza Legalnych Źródeł, budowa drzewa ge-
nealogicznego;  
6) Mój biznes w sieci – porady dla osób prowa-
dzących działalność gospodarczą lub przygoto-

wujących się do otwarcia własnego biznesu;
7) Rolnik w sieci – składanie wniosków o dotacje, 
e-usługi, portale rolnicze.
Szkolenia będą realizowane od stycznia do maja 
2019 roku. Jedno szkolenie to 12 godzin zegaro-
wych. Poprowadzą je wykwalifikowani instruk-
torzy z udokumentowanym stażem. Docelowo 
grupy szkoleniowe będą liczyły 12 osób, a w ra-
mach szkolenia uczestnicy otrzymają materiały 
szkoleniowe, posiłek i zestaw gadżetów. Po za-
kończeniu projektu laptopy wykorzystywane do 
szkoleń zostaną przekazane do gminnych szkół. 
Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie for-
mularza rekrutacyjnego, który jest dostępny na 
stronie Urzędu Gminy Lesznowola. Projekt jest 
współfinansowany w ramach Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. 
Zapraszamy do zgłaszania się – rekrutacja ru-
szyła 10 grudnia i potrwa do wyczerpania miejsc. 

Agnieszka Adamus 

UG Lesznowola 

Jesteśmy

 również na: 

www.facebook.com/kurierpoludniowy

Czytaj on-line!

www.kurierpoludniowy.pl

R E K L A M A
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Jednak Tarczyn może wszystko
TARCZYN W ostatni weekend 19 rodzin z gminy otrzymało ogromną pomoc w ramach 

Szlachetnej Paczki. – Wydawało nam się, że to nie może się udać, nie damy rady. Bar-

dzo się myliliśmy – mówi Justyna Kołacińska, jedna z wolontariuszek

 Do potrzebujących mieszkańców 
trafiły zestawy paczek warte po kilka-
kilkanaście tysięcy złotych, a wśród 

nich nowy wózek dla niepełnospraw-
nych z napędem elektrycznym, zestaw 
mebli do pokoju dziecięcego, piec 
grzewczy, pełne wyposażenie łazien-
ki, pakiet usług rehabilitacyjnych czy 
darmowych porad prawnych. Jeszcze 
nigdy Tarczyn nie widział tak wspa-
niałej odsłony Szlachetnej Paczki, w 
której ujawnili się darczyńcy z róż-
nych stron Polski  o ogromnych ser-
cach. Gdy internetowa baza tarczyń-
skich rodzin wymagających pomo-
cy została udostępniona, trzeba było 
zaledwie doby, aby wszystkie znalazły 
swoich darczyńców!

Ta bieda nie krzyczy

 Wszystko zaczęło się od Anny 
Krupy, polonistki z niedużego miej-
scowego Liceum Ogólnokształcące-
go im. Ireny Sendlerowej. Jak sama 
mówi, latem przypadkiem trafiła 
na spotkanie w Warszawie, na któ-
rym rekrutowano liderów Szlachet-
nej Paczki (SzP). – Chciałam tro-
chę się udoskonalić, popracować 
nad tremą w czasie wystąpień pu-
blicznych – zdradza pani Anna. Do-
szła jednak do wniosku, że szkolenia 
w ramach „Paczki” mogą być tak-
że cenne dla jej uczniów, którzy czę-

sto nie wierzą w siebie. – To wiedza, 
która pomaga w samorozwoju i jest 
obecnie bardzo przydatna na rynku 
pracy – podkreśla nauczycielka. Tak 
Anna Krupa wzięła na swoje barki 
rolę tarczyńskiej liderki SzP i jesz-
cze w wakacje zaczęła szukać współ-
pracowników. Nie było łatwo (zna-
jomi tłumaczyli się brakiem czasu), 
ale w kolejnych tygodniach z pomo-
cą przyjaciół udało się skompleto-
wać grupę w sumie 21 zdetermino-
wanych, operatywnych osób, goto-
wych do ciężkiej pracy. To oni, po 
odpowiednim szkoleniu, po dwa 
razy odwiedzili 28 zgłoszonych do 
SzP tarczyńskich rodzin, żeby na-
ocznie przekonać się, jak żyją i cze-
go potrzebują. – Pięcioletnia współ-
praca z „Paczką” przekonała mnie, 
że system weryfikacji rodzin w jej 
ramach jest szczelny, że nie ma tu 
ludzi, którzy nauczyli się żyć z po-
mocy, którzy siedzą z założonymi 
rękami – mówi Justyna Kołacińska. 
– To jest bieda, która nie krzyczy, 
nie prosi. Generalnie rodziny, które 
same się do nas zgłosiły po weryfi-
kacji nie otrzymały pomocy. Trafiła 
ona do osób, o których powiedzieli 
nam ich sąsiedzi czy najczęściej soł-
tysi – dodaje. 
 – My nie dajemy ludziom ryby, 
ale próbujemy zmienić ich mental-
ność, pracujemy z nimi i będzie-
my pracowali jeszcze po finale, aby 
paczka usprawniła ich życie i dała 
bodziec do zmiany życia – uzupeł-
nia Anna Krupa. 
 
Zrozumiałam, ile mam szczęścia

 Wsparcie otrzymało m.in. kilko-
ro rodziców samotnie wychowują-
cych dzieci, rodziny, w których lwią 
część skromnych dochodów pochła-

nia leczenie i rehabilitacja. Był też 
przypadek wielodzietnej familii, w 
której wypadkowi uległ główny ży-
wiciel. – Mało kto prosi obecnie o 
żywność. Częściej o rzeczy, których 
brak powoduje marginalizację tych 
rodzin – zauważa Anna Krupa. Nie 
kryła wzruszenia, kiedy zobaczy-
ła jak w sobotę przed magazyn SzP 
w liceum przyjechała pani i przy-
wiozła trzy samochody darów za w 
sumie kilkadziesiąt tysięcy złotych. 
– To są ludzie wielkiego serca, cza-
sem jest tak, że sami dokupują do-
datkowe prezenty, bo wydaje im się, 
że to może przydać się rodzinie. Aż 
trudno wyrazić w stosunku do nich 
wdzięczność – mówi pani Justyna. 
– Szlachetna Paczka zmienia rodzi-
ny, wolontariuszy i darczyńców. Po 
zetknięciu się z potrzebującymi ro-
dzinami zrozumiałam, ile mam w 
życiu szczęścia. Mam gdzie pra-
cować, mam zdrowe dzieci, dom i 
mogę komuś pomóc – mówi.
 W „Paczkę” od kilku lat anga-
żują się tarczyńscy strażacy i w tym 
roku objęli pomocą trzy rodziny. 
– Tegoroczna akcja pokazała, że 
choć żyjemy w małej społeczności, 
jest w niej wielu ludzi pełnych em-
patii, z ogromnymi sercami, z cze-
go wcześniej nie zdawaliśmy sobie 
sprawy. Kiedy zobaczyliśmy listę 19 
rodzin i ich potrzeb powiedzieliśmy: 
nie ma szans, nie damy rady udźwi-
gnąć takiego ciężaru tak małą spo-
łecznością. Myliłam się. Gdy zo-
baczyłam, że pomogliśmy większej 
liczbie rodzin niż zaplanowaliśmy, 
uwierzyłam, że możemy wszystko, 
że Tarczyn może wszystko – kończy 
Justyna Kołacińska. 

Piotr Chmielewski

Wśród darów dla tarczyńskich rodzin 

było także całkowite wyposażenie łazienki

Gdy internetowa baza 

tarczyńskich rodzin wyma-

gających pomocy w ramach 

Szlachetnej Paczki została 

udostępniona, trzeba było 

zaledwie doby, aby wszyst-

kie znalazły swoich 

darczyńców!

Góral spełnił swoje
marzenie
PIASECZNO Paweł Górski, artysta związany od wielu lat z piaseczyń-

skiego sceną kulturalną, wydał niedawno swoją autorską płytę i za-

grał pierwszy z koncertów promujących to wydawnictwo

 Na debiutancki al-
bum popularnego „Góra-
la” trzeba było czekać dłu-
go i rodził się on w bólach. 
Z początku kampania 
crowdfundingowa (czy-
li zbiórka funduszy), ma-
jąca umożliwić powstanie 
płyty, nie spełniała ocze-
kiwań artysty – do tego 
stopnia, że rozważał on 
nawet wycofanie się pro-
jektu. Na szczęście póź-
niej było już tylko lepiej – 
Pawła Górskiego wsparło 
ostatecznie nie tylko sze-
reg osób prywatnych, ale 
i gmina Piaseczno. 
 Płyta zatytułowana „Droga” dedykowana jest jego najbliższej rodzinie i gra 
na niej wielu lokalnych wykonawców – w mniejszym lub większym stopniu 
związanych teraz lub w przeszłości z miejscowym Domem Kultury. Nie sposób 
nie wspomnieć także o jej bardzo ładnym wydaniu, które zdobią przepiękne 
obrazy Adama Kołakowskiego (w trakcie koncertu odbyła się ich wystawa).
 Już w pierwszym utworze muzyk zdradza niejako swoje życiowe credo, 
mówiąc jednak nie o tym kim jest, ale o tym kim nie będzie – między inny-
mi „ani maklerem, ani dealerem, ani raperem, ani kapeli disco leaderem”. „Je-
śli mnie rozumiesz i kołyszę cię ten rytm, moje serce się raduje i dlatego war-
to żyć” - ten fragment tekstu piosenki „Kim nie będę” chyba najpełniej wyraża 
dlaczego ta płyta powinna była zostać wydana. Paweł Górski i jego twórczość 
ma bowiem wielu fanów, którzy tłumnie przyszli na koncert by posłuchać jego 
muzyki w szczególnym wydaniu. O ile „Góral” równie przekonywająco wypa-
da grając na gitarze i śpiewając solo, to jednak – przy udziale wielu świetnych 
muzyków – jego muzyka zyskuje zupełnie nowy wymiar. Tak też było w ostat-
nią środę w Domu Kultury, a do bogatego dźwięku dołączyła również efek-
towna oprawa świetlna. I choć niektóre z tekstów mają już swoje lata, to ich 
osobista i poetycka wymowa wcale się nie zestarzała. Przeciwnie – dziś może 
być odczytywana jeszcze w bardziej dojrzałym kontekście niż kiedyś.
 W trakcie koncertu wszystko zabrzmiało świetnie, a Paweł Górski jeszcze 
długo po występie rozdawał autografy. Uśmiech na jego twarzy zdawał się 
mówić wszystko – dla takich chwil warto żyć i z pewnością warto było tak dłu-
go czekać na realizację swoich muzycznych marzeń. Niestety – wszystkie bi-
lety na najbliższy koncerty artysty są już wyprzedane. Gorąco zachęcamy jed-
nak do zakupu płyty „Droga”.

Grzegorz Tylec

w sprawie ogłoszenia V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości  
o powierzchni 0,3318 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 24 w obrębie 03-02  
położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Grodzkiej 17

- oznaczenie nieruchomości dz.ew nr 24 z obrębu 03-02
- położenie ul. Grodzka 17 o powierzchni 0.3318 ha
- numer kwWA5M/00273750/8
- cena wywoławcza 1.100.000 zł
- wysokość wadium 220.000 zł
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 

2174 ze zm.) Gmina Konstancin-Jeziorna jest zwolniona od podatku VAT.
Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest na terenie Konstancina-Jeziorny przy ul. Grodzkiej róg Długiej, nie-

daleko granicy miasta, za którą położona jest miejscowość Chylice w gminie Piaseczno. Odległość do centrum miasta 
wynosi ponad 3 km. Nieruchomość oznaczona jest jako działka ew. nr 24 o powierzchni 3318 m2 z obrębu 03-02, sąsied-
nie działki są zabudowane budynkami jednorodzinnymi na działkach zadrzewionych. Użytek działki zgodnie z danymi 
z ewidencji gruntów stanowią Lasy V klasy (LsV) oraz grunty zabudowane (B). Kształt działki zbliżony do kwadratu i jest 
wynikiem przedwojennej parcelacji. Dojazd do nieruchomości stanowi ul. Grodzka, o nawierzchni z kostki betonowej, 
lokalna o małym natężeniu ruchu.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: Teren, na którym położona jest nieruchomość objęty jest 
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą nr 179/IV/13/2004 Rady Miejskiej 
Konstancin-Jeziorna z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów 
terenu „Chylice – Letnisko”. Przedmiotowa nieruchomość w przeważającej części leży na obszarze oznaczonym na rysunku 
planu symbolem–MNLs – zabudowa mieszkaniowa na działkach leśnych. Pozostała część nieruchomości przeznaczona 
jest pod poszerzenie ul. Długiej oznaczonej na rysunku planu symbolem KZ oraz pod poszerzenie ul. Grodzkiej (pod tzw. 
trójkąt widoczności) oznaczonej na rysunku planu symbolem KD.

Przetarg odbędzie się 15.02.2019 roku o godzinie 10 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Je-
ziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
12.02.2019 roku na rachunek bankowy Gminy Konstancin-Jeziorna: Nr 15 8002 0004 0200 1111 2002 0067 w Ban-
ku Spółdzielczym O/Konstancin-Jeziorna. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na 
rachunek bankowy.

Dodatkowe informacje na temat warunków przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, tel 22 4842 385 oraz na stornie internetowej www.konstancin-
jeziorna.pl bip.konstancinjeziorna.pl. 

Ogłoszenie znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz stronach internetowych Gminy Konstancin-Jeziorna 
www.konstancinjeziorna.pl bip.konstancinjeziorna.pl.

R E K L A M A

K O N D O L E N C J E



11nr 46 (746)/2018/W1 AKTUALNOŚCI

KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Przedszkole wciąż niegotowe
GÓRA KALWARIA Dzieci miały przeprowadzić się do nowo wybudowanej placówki w Ba-

niosze do końca września, potem października i listopada. Wedle najnowszych zapo-

wiedzi nastąpi to na początku przyszłego roku

 Wybudowane kosztem 2,6 mln 
zł przedszkole przy ul. Kościelnej 
nie ma szczęścia. Najpierw długo 
gmina nie mogła znaleźć wykonaw-
cy inwestycji (firmę udało się wy-
brać dopiero w czwartym przetar-
gu!), a teraz nie można doczekać 
się jego otwarcia. Jeszcze poprzed-
nie władze gminy zapowiadały, że 
obiekt będzie oddany pod koniec 
września. Jednak później okazało 
się, że ze względu na długie oczeki-
wanie na przyłącze gazowe, termin 
inauguracji znów trzeba przesunąć. 
Wydawało się, że najpóźniej na li-
stopad (jak nas informowano). – W 
przedszkolu cały czas trwają  drob-
ne prace wykończeniowe, obecnie 
związane z zaleceniami wydanymi 
przez straż pożarną – informuje wi-
ceburmistrz Mateusz Baj. – Odbio-
ry trwają i zakończą się wydaniem 

pozwolenia na użytkowanie przez 
nadzór budowlany. Jeśli uda nam 
się zakończyć wszystkie procedu-
ry przed świętami, a do tego dąży-
my, chcielibyśmy, aby przedszkole 
zaczęło działalność tuż po nowym 
roku – dodaje.
 Niemal zakończyła się również 
przebudowa ul. Kościelnej. Droga 
również przechodzi oficjalną proce-
durę odbiorczą.
 Problemy może mieć firma bu-
dująca przedszkole. Wedle wyli-
czeń ratusza, za opóźnienie w re-
alizacji inwestycji – zgodnie z zapi-
sami kontraktu – może zostać uka-
rana nawet kwotą około 300 tys. zł. 
Jak bowiem tłumaczy Mateusz Baj, 
obecne władze gminy „chcą odejść 
od automatycznego darowania kar 
wykonawcom niezależnie od tego, 
czy spóźnili się z realizacją inwe-

stycji o 2 miesiące czy pół roku”. 
– Ryzyko, jak w tym przypadku, 
że gaz nie zostanie podłączony do 
budynku na czas, leży po stronie 
przedsiębiorcy. To on powinien z 
odpowiednim wyprzedzeniem zło-
żyć wniosek o przyłącze – tłuma-
czy zastępca burmistrza. Mate-
usz Baj zastrzega, że w tym przy-
padku sprawa kary zostanie jesz-
cze dokładnie przeanalizowana po 
wysłuchaniu argumentacji wyko-
nawcy. – Obecnie czekamy, aż za-
kończy prace i odda nam budynek 
– mówi.
 Przypomnijmy, że na Kościel-
ną przeprowadzi się przedszko-

le z Wilczynka. W nowoczesnym 
obiekcie przygotowywane jest 
miejsce dla trzech oddziałów, czy-
li 75 dzieci. Placówka w Wilczynku 
mieści się w ciasnym, zabytkowym 
dworku,  którego nie udało się roz-
budować ze względu na obostrze-

nia postawione przez mazowiec-
kiego konserwatora zabytków. Po-
jawili się też spadkobiercy właści-
cieli dawnego folwarku Wilczynek 
i zaczęli odnosić sukcesy w odzy-
skiwaniu majątku.

Piotr Chmielewski

Wszystko wskazuje na to, że dzieci zaczną 

korzystać z budynku od stycznia

R E K L A M A

Muzyczna nadzieja 
Piaseczna
PIASECZNO W Domu Kultury w Piasecznie wystąpił Kwiat Jabłoni - bra-

tersko-siostrzany duet wykonujący elektroniczny folk. Już dawno nie 

było tu koncertu, który bez najmniejszego trudu zapełniłby salę publi-

ką złożoną głównie z młodych ludzi

 Kim są Jacek i Katarzyna Sienkiewicz? To dzieci Kuby Sienkiewicza – po-
wszechnie znanego i cenionego lidera zespołu Elektryczne Gitary. Swoje 
pierwsze muzyczne szlify stawiali właśnie u boka ojca, wspierając go w kon-
certach – między innymi w piaseczyńskiej „Ósemce“ w 2011 roku. Trzeba jed-
nak wyraźnie podkreślić, że ich autorska twórczość nie ma wiele wspólnego z 
Elektrycznymi Gitarami. Jest to granie zdecydowanie bardziej kameralne, ale 
z ciekawym pomysłem wykorzystującym współbrzmienie wokali męskiego i 
żeńskiego, a w warstwie instrumentalnej - fortepianu (Katarzyna Sienkiewicz) 
i mandoliny (Jacek Sienkiewicz) z lekką domieszką elektroniki.
 Pomimo dość subtelnego charakteru ich grania, nie jest ono bynajmniej 
pozbawione przebojowości. Świadczy o tym zwłaszcza debiutancki utwór 
duetu „Dziś późno pójdę spać”, który ma już ponad cztery miliony odsłon na 
youtube. Z ciepłym przyjęciem spotkała się również piosenka „Niemożliwe”. 
Premiera debiutanckiej płyty „Kwiatu jabłoni”, który działa ofi cjalnie od mar-
ca, zaplanowana jest na początek przyszłego roku. Czy dzieci Kuby Sienkiewi-
cza przebiją popularnością swojego ojca? Czas pokaże.

Grzegorz Tylec

 Kwiat Jabłoni na początku roku wyda płytę

R E K L A M A



w sprawie ogłoszenia V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości  
o powierzchni 0,1907 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 46 w obrębie 03-04  
położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Letniej 14

- oznaczenie nieruchomości dz.ew nr 46 z obrębu 03-04
- położenie ul. Letnia 14 o pow. 0.1907 ha
- numer kw WA5M/00250273/3
- cena wywoławcza 799.500 zł
- wysokość wadium 159.900 zł 
Opis nieruchomości: Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy  

Letniej 14 na osiedlu Chylice Letnisko. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w odległości około 100 m  od ul. Długiej.  
W odległości około 400 m przepływa rzeka Jeziorka, w pobliżu której posadowiony jest plac sportowy. Działka położona 
jest w bezpośrednim sąsiedztwie terenów niezabudowanych w niedalekiej odległości znajduje się zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna i uzdrowiskowa oraz tereny leśne. W odległości około 200 m jest umiejscowiony Szpital Dziecięcy.  
Od południowej strony nieruchomości w odległości około 300 m położone są tereny pocegielniane oraz glinianki.  W ulicy 
Letniej znajduje się sieć wodociągowa i kanalizacyjna. W dalszej odległości   od nieruchomości w ulicy Letniej znajduje się 
sieć gazowa. W pobliżu nieruchomości ulicą Długą kursuje komunikacja publiczna.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: Teren, na którym położona jest nieruchomość objęty jest 
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą nr 110/IV/8/2003 Rady Miejskiej 
Konstancin-Jeziorna z dnia 22 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
Cegielni Chylickiej z późniejszymi zmianami, działka leży na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 2MN – 
obszar zabudowy mieszkaniowej.

Przetarg odbędzie się 15.02.2019 roku o godzinie 11 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin- 
-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.02.2019 
roku na rachunek bankowy Gminy Konstancin-Jeziorna: Nr 15 8002 0004 0200 1111 2002 0067 w Banku Spółdzielczym  
O/Konstancin-Jeziorna.  Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy.

Dodatkowe informacje na temat warunków przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, tel 22 4842 385 oraz na stornie internetowej www.konstancinjeziorna.pl bip.
konstancinjeziorna.pl.

Ogłoszenie znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz stronach internetowych Gminy Konstancin-Jeziorna 
www.konstancinjeziorna.pl bip.konstancinjeziorna.pl.

Inną drogą do stolicy. 
Czy to się uda?
KONSTANCIN-JEZIORNA/POWIAT Starosta Ksawery Gut przekonuje, że ma dobrze przemyśla-

ną alternatywną drogę z Konstancina do Warszawy. Zyskaliby na tym także mieszkań-

cy Józefosławia oraz gminy Góra Kalwaria

 Ułatwienie mieszkańcom dojaz-
du do Warszawy i przy okazji odkor-
kowanie w porannym i popołudnio-
wym szczycie centrum Konstanci-
na-Jeziorny - to dla nowego staro-
sty jedno z ważniejszych zadań, ja-
kie postawił przed sobą na najbliż-
szą kadencję. Jednak chce przy tym 
wyjść poza ramy samorządu powia-
tu i doprowadzić do szerokiego po-
rozumienia starostwa, gmin Kon-
stancin-Jeziorna i Piaseczno oraz 
władz dzielnicy Wilanów. Tak się 
akurat składa, że włodarze wszyst-
kich tych jednostek dość dobrze się 
znają i reprezentują jeśli nie te same, 
to zbliżone barwy polityczne. 

Ominąć centrum uzdrowiska

 Ksawery Gut zaręcza, że do-
brze przemyślał nowy układ dro-
gowy, który odciążyłby obecne po-
łączenia. Przede wszystkim starosta 
zamierza lepiej połączyć Józefosław 
(w gminie Piaseczno) z Kierszkiem 
(w gminie Konstancin-Jeziorna), po-
nieważ teraz mieszkańcy tego pierw-
szego przedzierają się do Kierszka 
wąską ul. Działkową. – Już opraco-
waliśmy dokumentację kolejnego od-
cinka ul. Cyraneczki w Józefosławiu. 
Z kolei Konstancin-Jeziorna pracuje 
nad projektem drogi wzdłuż torów li-
nii siekierkowskiej. Obie te arterie się 
spotkają – tłumaczy starosta. Kazi-
mierz Jańczuk, burmistrz Konstan-
cina-Jeziorny przyznaje, że to zada-
nie „nie będzie łatwe”. – Gmina nie 
wyłoży samodzielnie tak dużych pie-
niędzy na budowę trasy na naszym 
terenie. Projektanci mówią o kosz-
tach rzędu 17 mln zł, ponieważ trze-

ba m.in. wykupić grunty – informuje. 
 Zamiarom starosty z nadzieją przy-
gląda się Daniel Putkiewicz, burmistrz 
Piaseczna. – Dla nas każde nowe po-
łączenie jest bardzo ważne. Dobrze, że 
powiat chce aktywnie włączyć się w ich 
powstawanie – komentuje.
 Zdaniem Guta konieczne bę-
dzie również wybudowanie przedłu-
żenia ul. Chylickiej (pomiędzy dro-
gą nr 721, a ciągiem ulic Prawdziw-
ka-Borowa w Konstancinie-Jezior-
nie). – Dziś kierowcy z Góry Kalwa-
rii jadą do Warszawy przez centrum 
Konstancina, miasta uzdrowiskowe-
go, które powinno dbać o jakość po-
wietrza. Uważam, że budowa dro-
gi, która przejmie dużą część ruchu 
tranzytowego z centrum jest koniecz-
nością. Na tym powinno zależeć tak-
że burmistrzowi Góry Kalwarii i Pia-
seczna – przekonuje starosta. 
 – Takie przedłużenie ul. Chylic-
kiej jest wrysowane w kolejne eta-
py planu zagospodarowania prze-
strzennego Skolimowa Północ-
no-Zachodniego – podaje Kazi-
mierz Jańczuk. – Rada jednak do 
tej pory ich nie uchwaliła. Na pew-

no niebawem wrócę do tego tema-
tu – zapewnia.

Niewielkie nakłady?

 Zwiększony ruch od strony Józe-
fosławia, jak i „Chylickiej-bis” spo-
tka się na wspomnianej ul. Boro-
wej. Obecnie auta z tej drogi kieru-
ją się na rondo na skrzyżowaniu z ul. 
Warszawską (szosą nr 724) powięk-
szając na niej korki. I tu właśnie do-
cieramy do głównej część koncepcji 
Ksawerego Guta. Uważa on, że po-
wiat wspólnie z gminami powinien 
wybudować częściowo nową dro-
gę w stronę Powsina, równoległą do 
ul. Warszawskiej i Drewny, aby prze-
jęła cały ruch od strony Piaseczna. 
Starosta uważa, że powinna być 
ona poprowadzona na tyłach biu-
rowca Polskich Sieci Elektroenerge-
tycznych, a następnie dotrzeć co naj-
mniej do ul. Korbońskiego, a stąd 
jest już blisko na Ursynów. – Jeżeli 
uda mi się  przekonać burmistrzów 
do tych pomysłów, to będzie można 
je zrealizować niewielkimi nakłada-
mi – uważa starosta Gut.  

Piotr Chmielewski

Zdaniem starosty można i trzeba odciążyć 

drogę łączącą Konstancin z Warszawą

PIASECZNO

List do Mikołaja z Domisiami
 W niedzielę 16 grudnia w Domu Kultury w Piasecznie odbędą się 
dwa (o godz. 14 i 16) spektakle „Domisie: List do Mikołaja”. Przedstawie-
nie dla najmłodszych widzów to wspaniała okazja na wspólną zabawę z 
ukochanymi telewizyjnymi bohaterami. Spektakl jest interaktywny, za-
wiera wątki edukacyjne. Czas trwania ok. 45 min. Bilety: 10 zł.

Tyl.
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Gole to podwójna satysfakcja
PIŁKA NOŻNA Jest niewielka i wygląda niewinnie, przez co bywa lekceważona przez ry-

walki. To wielki błąd! Piętnastoletnia Oliwia Malesa ma bowiem wielkie serce do walki, 

a na boisku wyróżnia się sprytem, szybkością i dobrą techniką użytkową, o czym nie-

jednokrotnie przekonały się już przeciwniczki. Z Oliwią Malesą, najlepszą strzelczynią 

KS Gosirki Piaseczno, rozmawia Grzegorz Tylec

Jak zaczęła się twoja przygoda z pił-

ką nożną? Dlaczego właśnie ta dys-

cyplina? Co w niej lubisz najbardziej?

 Przygodę z piłką zaczęłam w 8. 
roku życia. Mama zabrała mnie na 
trening brata, gdzie siedząc i przy-
glądając się grze chłopaków w pił-
kę, już od pierwszych minut wiedzia-
łam, że to właśnie jest sport stworzo-
ny dla mnie. Na kolejny trening by-
łam już gotowa do zajęć. Ówczesny 
trener Konrad Główka już po kil-
ku minutach dostrzegł we mnie ta-
lent i stwierdził, że koniecznie mu-
szę grać (nie, żebym była nieskrom-
na - to słowa trenera). Trener mówił 
też coś o krzywych nogach, ale nie 
miało to dla mnie znaczenia. Tak to 
się właśnie zaczęło, a chwilę później 
zaczęłam karierę w Mazowszu Gró-
jec, w drużynie chłopców. W tej dys-
cyplinie lubię najbardziej to, że jest 
to sport zespołowy, wymagający du-
żego wysiłku fizycznego i w większo-
ści uprawiany na świeżym powietrzu.

Co uważasz za swój największy pił-

karski atut, a nad czym chciałabyś 

jeszcze mocniej popracować?

 Uważam, że moimi największy-
mi atutami piłkarskimi są technika 
i czytanie gry. Natomiast sądzę, że 
powinnam popracować jeszcze nad 
siłą uderzenia.

Jak oceniasz współpracę z trene-

rem Tomaszem Dudkiem? Czego 

się od niego nauczyłaś?

 Współpraca z trenerem układa 
się prawidłowo i myślę, że dobrze się 
rozumiemy. Trener Dudek przekazał 
mi cenną wiedzę, między innymi z 
zakresu taktyki meczowej oraz tre-

ningów ogólnorozwojowych.

Jaka jest atmosfera w zespo-

le? Dobrze się ze sobą rozu-

miecie na boisku i poza nim?

 Atmosfera w drużynie po-
winna być lepsza. Moim zda-
niem wyższa frekwencja na 
treningach przełożyłaby się na 
lepsze zrozumienie na boisku.

Czy w drużynie możesz li-

czyć na wsparcie bardziej 

doświadczonych koleżanek, 

które mają za sobą grę w Eks-

tralidze?

 Największe wsparcie otrzy-
muje od Kai Ożgo oraz Magdy 
Dudek, które mają bogate do-
świadczenie ekstraligowe.

Na jakiej pozycji najlepiej 

czujesz się na boisku?

 Moją ulubioną pozycją jest gra 
na skrzydle, ale również dobrze czu-
je się na środku ataku.

Co sprawia ci większą satysfakcję – 

strzelanie goli czy asystowanie ko-

leżankom?

 Każda asysta sprawia mi wielką 
radość, gdyż wtedy mój zespół zdo-
bywa gola, ale nie będę ukrywać, że 
gole zdobyte osobiście to podwójna 
satysfakcja.

Czy jesteś zadowolona z rundy jesien-

nej w wykonaniu swoim i zespołu?

 Rundy jesiennej nie mogę zali-
czyć do udanych. Mieliśmy braki 
kadrowe w większości meczów, co 
miało bezpośrednie przełożenie na 
wyniki.

Jakie stawiacie przed sobą cele na 

wiosnę i z ilu goli na koniec sezonu 

będziesz zadowolona?

 Jeśli chodzi o najważniejszy cel, 
to po nieudanej rundzie jesiennej 
jest nim utrzymanie w lidze. Kolej-
ny cel to zdecydowana poprawa po-
zycji w tabeli. Jeżeli chodzi o gole, 
to w następnej rundzie chciałabym 
co najmniej podwoić osiągniecie z 
pierwszej rundy.

Czy planujesz związać swoją dalszą 

przyszłość z grą w piłkę nożną?

 Na pewno na najbliższe kilka lat 
planuję kontynuować karierę piłkar-
ską. Na chwilę obecną całe moje ży-
cie jest oparte na piłce nożnej i wie-
rzę, że tak pozostanie.

Ruszyła liga futsalu
FUTSAL Od zwycięstwa i porażki swój udział w II Polskiej Lidze Futsalu rozpoczął zespół 

El Pistolero Futsal Lesznowola. Nasi przedstawiciele na futsalowych parkietach z tygo-

dnia na tydzień prezentują się coraz lepiej

 W pierwszym meczu na drodze 
lesznowolskich zawodników stanęła 
doświadczona i ograna na futsalo-
wych parkietach (z ośmioma zawod-
nikami w poprzednim sezonie rywa-
lizującymi na parkietach I Polskiej 
Ligi Futsalu w składzie) Victoria Su-
lejówek. Rywale wykorzystali prze-
wagę doświadczenia, ale również… 
własnego obiektu. Hala w Sulejów-
ku, mimo znaczących odstępstw 
względem regulaminowych wytycz-
nych (o 6 metrów za krótka oraz 2 
metry za wąska) otrzymała weryfi-
kację, co dodatkowo utrudniło za-
danie młodym zawodnikom El Pi-
stolero. Ostatecznie mecz ten zakoń-
czył się wysoką porażką (11:1) pod-
opiecznych trenera Zakrzewskiego. 
W zupełnie innych humorach wra-
cali oni jednak ze spotkania wyjaz-
dowego z inną Victorią, tym razem 
z Solca. W starciu z młodym, ambit-
nym zespołem nasi przedstawicie-
le nie pozostawili rywalom żadnych 
złudzeń co do swojej wyższości, od-
nosząc zwycięstwo 5:0. Po dwóch 
kolejkach zawodnicy z Lesznowoli 
plasują się na trzeciej pozycji w ta-
beli rozgrywkowej.

 A już w najbliższą sobotę  o godz. 
19.30 El Pistolero po raz pierwszy w 
tym sezonie zamelduje się na swoim 
domowym parkiecie w Łazach (ul. 
ks. Henryka Słojewskiego 1), gdzie 
zmierzy się z drużyną prowadzoną 

przez inną, znaną z piaseczyńskich 
boisk twarz – Mariusza Milewskie-
go. Emocji bez wątpienia nie za-
braknie. Wstęp wolny.

Tyl.

Puchar pojechał 
do Wilanowa
PIŁKA NOŻNA Siódma edycja Piaseczno Cup 2018 była największym ha-

lowym turniejem piłkarskim w gminie. W zawodach wzięły udział 32 

drużyny z Mazowsza

 Płock, Sochaczew, Radom, Grodzisk Mazowiecki, Warszawa, Góra Kalwa-
ria i Konstancin-Jeziorna – między innymi reprezentanci tych miast rywalizo-
wali przy Kasztanowej 12. W trakcie dwudniowej imprezy rywalizacja toczy-
ła się najpierw w ośmiu grupach po cztery  zespoły w każdej. Szansę na walkę 
o najwyższe cele wywalczyły sobie ekipy: THC Opacz, FC Kebavita, Orły Flo-
riana, A Team Brzóza, EMKA Audio, PRIS, KS Kontra, Gang Słodziakow, FC Wi-
lanów, Wujo Team, Big Game, Kapela Jesienna, Soho Płock, Orły Albina, FC Al-
batros i Red Bulls.
 Ostatecznie w meczu o 3. miejsce zmierzyły się ze sobą drużyny THC Opacz 
i FC Albatros. Pojedynek był bardzo wyrównany i niezwykle emocjonujący dla 
kibiców, bo obie ekipy postawiły zdecydowania na ofensywę, przez co na dwie 
minuty przed końcowym gwizdkiem było aż 4:4. Dzięki determinacji i pięknej 
bramce w ostatniej minucie meczu, THC Opacz objął prowadzenie i nie dał go 
sobie wydrzeć już do końca. Mecz zakończył się wynikiem 5:4. W wielkim fi na-
le spotkały się z kolei jeden z głównych z faworytów całego Turnieju - FC Wila-
nów z ekipą FC Kontra, która po raz pierwszy zagrała o Puchar Piaseczna. Tak jak 
w przypadku meczu o ostatnie miejsce na podium, spotkanie było bardzo wy-
równane, z tą różnicą, że obie drużyny wyczekiwały ataków rywala. W regulami-
nowym czasie spotkanie zakończyło się wynikiem 0:0, dlatego trzeba było prze-
prowadzić konkurs rzutów karnych. W tym elemencie lepsza okazała się ekipa 
z Wilanowa, głównie dzięki wspaniałym interwencjom swojego brakarza Jacka 
Żołnierskiego, który wybronił aż dwa z trzech rzutów karnych.
 Na zakończenie zawodów przyznano wyróżnienia indywidualne dla za-
wodników. Najlepszym bramkarzem został wspomniany Jacek Żołnierski, 
najlepszym zawodnikiem - Marcin Gryglas z FC Albatros, królem strzelców 
- Wojtek Piotrowski z KS Kontra. – Szczególne podziękowania kierujemy do 
wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Piasecznie pani Barbary Ignaczak 
oraz pani Agnieszki Kortylewskiej za udostępnienie boiska oraz pomoc w or-
ganizacji turnieju – mówi Karol Kołodziejczak, organizator Piaseczno Cup.
 Wydarzenie wsparło fi nansowo Fundację Dla Dzieci, a patronem medial-
nym imprezy był Kurier Południowy. Kolejne zawody z cyklu Piaseczno Cup 
odbędą się najprawdopodobniej w lutym.

Grzegorz Tylec

Najlepszy kolarz z Prażmowa
KOLARSTWO Tomasz Grzesiak, zawodnik LUKS Trójka Piaseczno, otrzy-

mał puchar za wybitne osiągnięcia sportowe w 2018 roku, a tym sa-

mym czwarty rok z rzędu odebrał nagrodę dla najlepszego kolarza to-

rowego na Mazowszu

 Nagroda zosta-
ła wręczona 15-letnie-
mu mieszkańcowi Ga-
bryelina w gminie Praż-
mów na gali zorganizo-
wanej przez Mazowiec-
ko-Warszawski Związek 
Kolarski w siedzibie Pol-
skiego Komitetu Olim-
pijskiego. – Nagroda ta 
jest dla mnie zwieńcze-
niem ciężkiej pracy, wie-
lu wyrzeczeń, bo wia-
domo, jestem nastolat-
kiem, a pogodzić szkołę, 
treningi, zawody i jesz-
cze znaleźć czas dla bli-
skich i przyjaciół to mega wyzwanie – nie ukrywa Tomasz Grzesiak. – Bardzo 
mnie cieszy, że mój wysiłek zostaje doceniany przez MWZKol, trenera, spon-
sorów, rodzinę oraz przyjaciół.
 Nasz zawodnik ma na swoim koncie w tym roku trzecie miejsce w sprincie 
indywidualnym na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży (mistrzostwa Polski), 
trzecie miejsce keirin (mistrzostwa Polski LZS) i trzecie miejsce na 500 metrów ze 
startu zatrzymanego (mistrzostwa Polski w konkurencjach nieolimpijskich).

Grzegorz Tylec



przyjmie

KOLPORTERÓW ODRĘCZNYCH
praca w piątki 

przy rozdawaniu gazet

Zgłoszenia telefoniczne 

pod numerem 22 756 79 39
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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

DAM PRACĘ

ZATRUDNIĘ OSOBĘ DO PRACY NA PRODUKCJI 
TEKSTYLNEJ, TEL. 22 757 75 12

Firma zatrudni panią do sprzątania, 
Konstancin-Jeziorna, od 14,70 zł/1h, tel. 533 281 247

Poszukujemy kucharza/pracownika obsługi baru 
Kebab w Zalesiu Górnym, tel. 501 937 055 

Opiekunka Seniorów w Niemczech! Atrakcyjny bo-
nus jesienno-zimowy! Zadzwoń do naszego rekrutera 
i umów się na spotkanie w Warszawie! tel. 506 289 039, 
501 356 229 Promedica24

Pracownika do prac remontowych, układanie glazury, 
zabudowy gk, malowanie tel. 606 975 447

Zatrudnię kobiety na stałe i do prac dodatkowych, 
sprzątanie, w Wólce Kosowskiej k. Mrokowa , 
tel. 504 246 180

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstanci-
nie poszukuje osób chętnych do pracy w charakterze: 
opiekuna nad osobami niepełnosprawnymi i fizjotera-
peuty. Możliwość zamieszkania. Osoby zainteresowa-
ne prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 607 241 707 
lub adresem e-mail: tabita@luxmed.pl 

Dom Pomocy Społecznej Konstancin-Jeziorna 
ul. Potulickich 1, zatrudni opiekunów i pokojowych, 
tel. 22 756 41 36 

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

Zatrudnię osobę do pracy w sklepie spożywczym 
w Piasecznie - atrakcyjne wynagrodzenie, miła 
atmosfera, wolne wszystkie niedziele.,tel. 604 072 877

STOLARZA ZATRUDNIĘ, TEL. 504 166 952

Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę pilnie, tel. 605 322 756, 
607 048 046

Zatrudnię mężczyzn do ochrony obiektów,  Ursynów,
Piaseczno,  tel. 694 434 191

Przyjmę do pracy hydraulika, tel. 693 785 277

Firma zatrudni do sprzątania magazynów, wym. ks. sa-
nep. Praca Piaseczno, ul. Jana Pawła II 66, tel. 512 117 967

Zatrudnimy mężczyzn do ochrony budów z terenu 
Mokotowa, Wilanowa, Konstancina, Piaseczna. 
Tel. 22 834 34 00

Pracownik fizyczny – magazyn rusztowań, Konstancin 
– Jeziorna, tel. 502 782 558

Ekspedientkę do delikatesów w Józefosławiu, 
tel. 606 205 646

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

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

Zatrudnię pracowników do masarni i do przyuczenia, 
tel. 606 259 458

Cukiernika i pomoc, tel. 608 079 659

Zatrudnię do przedszkola: sprzątaczkę, kucharkę i pomoc 
kucharki. Praca na pełny etat, umowa o pracę, atrakcyjne 
wynagrodzenie. Tel. 601 778 504 

Zatrudnię kierowcę, kat.B na UE, tel. 606 920 798

Pracownik na Stacji Paliw w Tarczynie, tel. 605 276 594 

Agenta ochrony Konstancin, Piaseczno tel. 506 158 658

Firma zatrudni elektromonterów.Umowa o pracę.
Tel. 602 653 398, 22 201 19 01

Mechanika/elektromechanika i blacharza samochodowe-
go. umowa o pracę, dobre zarobki tel. 519 376 670

Podnajmę stanowisko fryzjerskie, Piaseczno-Centrum, 
Sierakowskiego 2, 750 zł + opłaty, tel. 512 906 575

Pracownik myjni samochodowej – praca w miejscowości 
Dębówka ( Konstancin – Jeziorna), atrakcyjne wynagro-
dzenie, tel. 504 555 159

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie, tel. 880 450 968

Sprzątanie, prasowanie, tel. 788 124 024

KUPIĘ

Kupię Quada 110/250 cm, „chińskiego” - uszkodzone-
go, do remontu, tel. 698 698 839 

Kupię kasety i czarne płyty muzyczne, tel. 501 781 933

SPRZEDAM

Choinki prosto z plantacji w Henrykowie-Uroczu, 
tel. 501 70 13 70

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

Suszone podgrzybki, tel. 504 509 539

Miód z własnej pasieki, tel. 501 51 66 52

Sosna opałowa, tel. 602 77 03 61

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Opla, toyotę, volkswagena, tel. 502 968 566

Skup aut, tel. 793 304 091

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

Stare Mercedesy, osobowe, dostawcze i ciężarowe, 
tel. 668 171 639

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Działka z domkiem w Głoskowie, tel. 512 002 909

3 ha w Pieczyskach, tel. 512 002 909

Częstoniew 1ha 10zł/m, tel. 513 219 400

Mieszkanie własnościowe, 3-pokojowe , 54 m kw., 
w Górze Kalwarii, tel. 519 470 497

Ziemia rolna, w trakcie odralniania, 10 800m kw., 

Jaroszowa Wola, przy głównej drodze, tel. 604 44 23 13
Budowlana,  2364 m kw., Wólka Kozodawska, media 
w drodze, tel. 602 463 705

Budowlana, 2364 m kw., Wólka Kozodawska, media 
w drodze, tel. 602 463 705

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

Poszukuję kawalerki lub samodzielnego mieszkania, 
Piaseczno/Konstancin, tel. 517 499 366

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Dom Bobrowiec tanio, tel. 664 008 528

Mieszkanie do wynajęcia, Piaseczno, tel. 698 491 981

Kwatery, Chylice, tel. 513 626 068

Wynajmę halę 1000 m kw. lub inne propozycje, 
Prażmów, tel. 602 77 03 61

Bliźniak 70 lub 120 m kw. Zalesie D. centrum, 
tel. 601 330 079

Magazyny w Antoninowie, ochrona całodobowa, 
tel. 604 470 270, 604 470 370

Lokal użytkowy 54 m kw Piaseczno, tel. 504 506 124

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

2-pokojowe w Piasecznie, oprócz Jedności i Multi-Hekk, 
tel. 605 896 425

USŁUGI

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

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Dachy, tel. 601 310 413

Hydraulik, tel. 886 576 148

Remonty, malowanie mieszkań, tel. 601 310 413

Malowanie, gipsowanie, tel. 721 224 856

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

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Elektryk, tel. 666 890 886

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

Hydraulik z doświadczeniem i uprawnieniami; 
awarie instalacji i nowe sieci; Piaseczno i okolice, 
tel. 605 079 907

Remonty mieszkań i domów – malowanie, gładzie 
gipsowe, adaptacja poddaszy, glazura, terakota, 
zabudowy k/g – solidnie, tel. 504 786 100

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

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU, 
TEL. 501 129 679

Złom, uprzątniemy, wywieziemy, tel. 502 898 418

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

Sprzątanie tel. 536 043 434 

Mycie dachów, elewacji, kostki, tel. 798 836 860

Dachy, Kominy, rynny, tel. 798 836 860

Budowy domów tel. 798 836 860 

Remonty, wykończenia, tel. 692 194 998

Hydrauliczne. Uprawnienia, oceny techniczne, 
tel. 665 345 472

Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01

Hydraulik, tel. 535 872 455

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

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

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

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

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. 22 307 27 91

Dachy-naprawa, tel. 792 354 779

Tynki gipsowe i tradycyjne kont 604 415 352

Tynki wewnętrzne, tel.  533 125 444

Tynki, tel. 533 125 444

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

 RÓŻNE 

Złom odbierzemy (ale również uszkodzone: narzędzia, piły, 
wiertła itp.; silniki, armaturę, baterie łazienkowe, stare piece 
na paliwa stałe, piece i podgrzewacze gazowe, bojlery, ka-
loryfery), tel. 502 898 418

Kredyty bankowe www.procesuj.pl, tel.  887 887 559

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

Miejsce na starym cmentarzu w Piasecznie, 
tel. 537 437 603

NAUKA 

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

ZDROWIE I URODA 

Protezy zębowe, 450 zł, tel. 508 357 334

Dom Opieki Piaseczno, tel. 601 870 594, 781 287 396

ZWIERZĘTA

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

Oddam kotka, tel. 693 217 170

Montażysta do firmy produkcyjnej, tel. 22 754 46 70(71)

Focus I - kombi, srebrna strzała, 2004r., 1.6 z LPG, kra-
jowy, przebieg tylko 199 tys. km.,  porządny-dobrze się 
prowadzi, nie bity, cena: 6500 zł, tel. 668 172 777

MELDUNEK, PESEL, UMOWA,Ok! Tel. 720 90 80 80

Para (300+/os), 1-osobowy (480+) tel. 577 88 69 88

ELEWACJE TEL. 792 456 182

Malowanie, tapetowanie, układanie glazury, 
tel. 600 254 705

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Remonty budowlane, ogrodzenia, tel. 513 137 581 

Elektromechanik, tel. 781 031 001

ANTENY TV, SAT. Konfiguracja sprzętu RTV,  
tel. 501 700 315

Malowanie wewnątrz mieszkań, tel. 723 528 851

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

Dom dziennej opieki, Zalesie Dolne, tel. 605 576 406
Anteny, wideo – domofony, montaż, naprawa, 
tel. 603 375 875

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

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

OKAZJA! Sprzedam posesję: dom, 2 garaże, pomiesz-
czenia gospodarcze na działce o pow. 1600 m kw. 
w Piasecznie, ul. Mickiewicza. Dobra lokalizacja! 
Możliwość prowadzenia różnego rodzaju usług, 
tel. 604 591 159

Działki budowlane 800 - 1200 m kw. Prażmów, 
tel. 602 77 03 61

Działki rekreacyjno - budowlane, leśne, Prażmów, 
tel. 602 77 03 61

1200 m kw. Ursynów- budowlana,1200 m kw.,wolnosto-
jący lub bliźniak cena do uzgodnienia, tel. 501 376897

Pracująca para bez dzieci poszukuje bezpośrednio do 
wynajęcia domu, z samodzielną działką, na wynajem 
długoterminowy (minimum 2 lata), do 1500 zł, 
tel. 793 213 493

Gazeta Kurier Południowy poszukuje specjalisty ds. 
sprzedaży powierzchni reklamowej. Wymagania: umie-
jętność negocjacji, dobry kontakt z klientem, wykształ-
cenie średnie lub wyższe, doświadczenie na podob-
nym stanowisku mile widziane. Oferujemy wynagrodze-
nie stałe plus prowizja, pakiet medyczny. Cv i list moty-
wacyjny prosimy wysyłać na e-mail: 
a.staniszek@kurierpoludniowy.pl 
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Sprawy damsko-męskie na wesoło
 Już dziś w Domu Kultury w Piasecznie zostanie wystawiony spek-
takl „Mistrzowie Seksu” na podstawie „Animals and Other Lovers” Johna 
Tobiasa, w tłumaczeniu Elżbiety Woźniak. Reżyseria: Jerzy Gudejko, zdję-
cia i kostium: Grażyna Gudejko. „Mistrzowie Seksu” to błyskotliwa komedia 
przekraczająca granice treści i formy. Polską wersję stworzyli: mistrz ironii 
Jerzy Hutek oraz lider „Kabaretu Moralnego Niepokoju” Robert Górski. Ma-
rek Bukowski z właściwym sobie wdziękiem balansuje na granicy kabareto-
wego stand-up’u i aktorskiego monodramu. Jest równie wiarygodny jako 
pretensjonalny macho, obiektywny naukowiec czy udręczony kochanek. 
Kto widział „Supermenkę” w wykonaniu Jowity Budnik, rozpozna w bohate-
rze „Mistrzów Seksu” partnera Moniki. Początek o godz. 20. Bilety: 40 zł.

Tyl.GÓRA KALWARIA 

Jest taki dzień...
 Jutro o godz. 16 w Ośrodku Kultury (ul. Białka 9) zagra miejscowy Air 
Band. Zespół wprowadzi słuchaczy w bożonarodzeniowy klimat, usły-
szymy m.in. „Mario, czy już wiesz?” i „Jest taki dzień” . wstęp wolny.  

PC

Piłeczka nadal jest w grze
GÓRA KALWARIA Wraca temat prywatnego ośrodka tenisowego, który miałby powstać 

obok basenu, na gminnej działce. Inwestor nie rezygnuje, choć ratusz do tej pory mu 

nie pomagał. Czy to się zmieni?

 O spółce Tenisowa Góra Kalwa-
ria powołanej specjalnie do realiza-
cji inwestycji przy ul. Pijarskiej, pisa-
liśmy w lutym tego roku. Michał Bo-
rowski, mieszkaniec gminy i fan teni-

sa ziemnego zaoferował samorządo-
wi, że wydzierżawi od niego zanie-
dbaną od lat działkę o powierzch-
ni 4320 m kw. i za pieniądze swoje i 
wspólników wybuduje ośrodek te-
nisowy, w którym  szkolone będą 
przede wszystkim miejscowe dzieci 
i młodzież. – Niestety, w najbliższej 
okolicy brakuje całorocznych kortów. 
Dlatego postanowiłem to zmienić – 
deklarował.

Stawka jak za zboże

 Lokalne władze, a zwłaszcza 
burmistrz Dariusz Zieliński, wypo-
wiadały się o projekcie w superlaty-
wach, bo byłby to pierwszy obiekt 
sportowy w gminie wybudowany 
przez prywatnego inwestora. Nieste-
ty, kiedy przyszło do wsparcia przed-
sięwzięcia, magistrat wykazał się już 
mniejszym entuzjazmem. Rada miej-
ska zgodnie z zapowiedzią uchwali-
ła konieczną zmianę planu zagospo-
darowania dla terenu w widełkach 
ulic Chopina i Pijarskiej, aby umoż-
liwić budowę ośrodka. Jednak został 
on uchylony przez wojewodę i... ko-
nieczne było przeprowadzenie pro-
cedury jeszcze raz. Kolejna rzecz to 
umowa dzierżawy. W pierwszym po-
dejściu gminni prawnicy zapropo-
nowali bowiem w jej projekcie staw-
kę – zdaniem inwestora – zaporo-
wą. – Mielibyśmy płacić około 20 tys. 
zł miesięcznie, dziesięć razy więcej 
niż oczekiwaliśmy patrząc na staw-
ki dzierżawy dla terenów sportowych 
obowiązujące w gminie. To nieporo-
zumienie, ponieważ z istnienia klu-
bu nie czerpalibyśmy zysków. Uzy-
skane pieniądze w całości przezna-
czylibyśmy na otrzymanie obiektów, 
a przede wszystkim szkolenie dzie-
ci i pozostałych mieszkańców – prze-
konuje Michał Borowski. Dla reali-
zacji inicjatyw sportowych, inwestor 
powołał także Fundację Edukacja 

Sportowa, która zamiast spółki mia-
łaby wybudować ośrodek i prowadzić 
go jako organizacja pożytku publicz-
nego. W ostatnich miesiącach orga-
nizacja m.in. propagowała grę w te-
nisa w okolicznych szkołach. 

Entuzjazm przygasł, 

ale inwestor się nie poddaje

 Jednak to nie był koniec trud-
ności. Ratusz bowiem skłaniał się 
do ogłoszenia otwartego przetargu 
na dzierżawę działki obok basenu. 
– Nie bylibyśmy w stanie zapropo-
nować wyższej stawki od firm, któ-
re chciałyby wybudować w tym miej-
scu kolejny sklep czy bloki, a plan 
pozwala również na takie inwestycje. 
Naszym zdaniem, przepisy zezwala-
ją, aby gmina wydzierżawiła funda-
cji ten kawałek łąki bez przetargu i 
za rozsądną cenę, ale pod konkretną 
działalność realizującą zadania gmi-
ny. Przecież za własne pieniądze chce-
my wybudować i utrzymywać ośrodek, 
wizytówkę gminy, z którego będą ko-
rzystali mieszkańcy– przekonuje inwe-
stor. – Jest mi przykro, że potraktowa-
no nas jak osoby, które próbują pozy-
skać grunt, aby ubić na tym własny in-
teres. Ja naprawdę nie muszę tego klu-
bu budować w tym miejscu, mogę rów-
nież przeznaczyć swoje pieniądze na 
inne wydatki – dodaje.
 Kolejna zła informacja pojawiła 
się w ostatnim czasie. Okazało się bo-
wiem, że w październiku gmina pod-
pisała umowę z energetykami na bu-
dowę stacji trafo na działce przy Cho-
pina, co częściowo kolidowałoby z 
projektem ośrodka tenisowego. Inwe-
stor jednak nie rezygnuje, jest skłon-

ny zmodyfikować układ trzech kry-
tych kortów. O ile gmina w końcu za-
pali dla niego zielone światło.
 Na najbliższej sesji (21 grudnia) 
rada miejska ma ponownie zmie-
nić plan dla działki przy basenie 
uwzględniając w nim uwagi wojewo-
dy. – Będziemy dążyć do tego, aby 
ten ośrodek powstał – zapewnia bur-
mistrz Arkadiusz Strzyżewski.

Zagraniczne doświadczenia 

 Jeśli tym razem wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, otwarcie ośrodka 
tenisowego nastąpi za około rok. Za 
łącznie około 1,5-2 mln zł inwestor 
planuje wybudować cztery pełnowy-
miarowe korty ze sztuczną nawierzch-
nią, na których równie dobrze można 
będzie grać w unihokeja czy minipiłkę 
nożną. Trzy z nich będą w nowocze-
sny, ale i estetyczny sposób zadaszone 
(kolorystyka obiektu ma nawiązywać 
do sąsiedniego basenu). Zespół kor-
tów przy Pijarskiej ma uzupełniać bu-
dynek zawierający recepcję, szatnie, 
łazienki oraz kawiarenkę, gdzie ro-
dzice będą mogli poczekać na tre-
nujące dzieci. Dzięki nowoczesnym 
rozwiązaniom z kortów będą mo-
gły korzystać także osoby... niedo-
widzące i niewidzące. – Nawiązali-
śmy już kontakt ze Stowarzyszeniem 
Blind Tennis Polska – zaznacza Bo-
rowski. Inwestor podpisał również 
porozumienie o współpracy z amery-
kańską Washington Tennis & Educa-
tion Foundation, która od ponad 50 
lat poprzez tenis „przywraca do ży-
cia” młodzież z trudnych środowisk.

Piotr Chmielewski

Projekt kompleksu zakłada budowę trzech 

kortów krytych i jednego zewnętrznego (materiały inwestora)

– Będziemy dążyć do tego, 

aby ośrodek powstał 

– deklaruje burmistrz 

Arkadiusz Strzyżewski. 

 Zachęcamy Państwa do zaku-
pienia bombki, którą umieścimy 
na naszym świątecznym drzew-
ku w przedświątecznym numerze 
„Kuriera Południowego”. Bombka 
zawierać będzie logo Państwa fir-
my, natomiast jej lokalizacja uza-
leżniona jest od wysokości kwoty 
przekazanej na Dom Dziecka – im 
większa, tym wyższa gałązka, na 
której pojawi się Państwa bomb-
ka. Logo firmy, która przekaże naj-
większą kwotę znajdzie się na sa-
mym szczycie choinki – wpisane w 
gwiazdkę.  „Kurier Południowy” nie 
pobiera żadnej prowizji z tytułu or-
ganizowania akcji. Państwa daro-
wizna zostanie przekazana w cało-
ści dla:

  Centrum Administracyjnego 
Placówek Opiekuńczo-Wychowaw-
czych, Pęchery, ul. Bolesława Chro-
brego 85, 05-502 Piaseczno

dzięki bezpośredniej wpłacie na 
jego konto: 

33 1020 1169 0000 8102 

0230 1927

 Gorąco zachęcamy do udziału w na-
szej akcji, wierząc, że jest ona jednocze-
śnie interesującą formą reklamy Pań-
stwa fi rmy. Razem możemy sprawić, że 
dla żadnego dziecka nie zabraknie pre-
zentów pod choinką. Im więcej bom-
bek, tym więcej prezentów, więcej ra-
dości i szczęścia w tym wyjątkowym 
okresie Świąt Bożego Narodzenia. 
  

 Osoby zainteresowane naszą ak-
cją prosimy o kontakt telefoniczny z 
redakcją: 22 756 79 39

Ufunduj bombkę i radość
„Kurier Południowy” już po raz siedemnasty organizuje akcję na rzecz Domu Dziecka 

pod hasłem „Świąteczna Choinka”. 
R E K L A M A

Wycięto dęby. Ratusz: 
Stanowiły zagrożenie
KONSTANCIN-JEZIORNA Z placu zabaw przy remontowanej willi Gryf 

gmina usunęła dwa okazałe drzewa. – Boli mnie, że z miasta uzdrowi-

skowego znikają zdrowe drzewa - komentuje mieszkaniec, pan Rafał. 

Gmina tłumaczy, że dęby trzeba było ściąć

 – Nasza gmina słynie z tego, że prześwietla dziesięć razy każde drzewo 
zanim podejmie decyzję o jego usunięciu – przekonuje burmistrz Kazimierz 
Jańczuk. Takiego wrażenia nie ma pan Rafał, który w środę zawiadomił nas o 
wycięciu dwóch dorodnych okazów z placu zabaw u zbiegu ul. Sobieskiego 
i Mickiewicza. – Jestem poruszony. Mieszkamy w mieście uzdrowiskowym, a 
drzewa znikają z niego w dziwny sposób. Tyle się teraz mówi o smogu i ochro-
nie środowiska! Te dęby wyglądały na zdrowe okazy – mówi mężczyzna.
 Agnieszka Milewska-Galczak z gminnego Wydziału Ochrony Środowiska i 
Rolnictwa tłumaczy jednak, że obydwa dęby stanowiły zagrożenie. – Zlecili-
śmy opracowanie ekspertyzy dendrologicznej. Wynikało z niej, że pnie tych 
drzew są uszkodzone i zajęte przez grzyby. Zgodę na ich usunięcie, po do-
kładnej analizie naszego wniosku, wydał mazowiecki konserwator zabytków 
– informuje pracownica ratusza.
 Pana Rafała niepokoi również wycinka drzew w Parku Zdrojowym. Jak 
ustaliliśmy, gmina otrzymała od konserwatora zezwolenie na wycinkę czte-
rech dorodnych sosen, które również stanowiły zagrożenie i zostały dokład-
nie obejrzane przez specjalistę od drzew. Dwie z tych sosen były już suche, 
jedna usychająca, a jedna mocno uszkodzona. – Suche drzewa w parku są od 
razu atakowane przez agresywną odmianę kornika. Dlatego jak najszybciej je 
wycinamy, aby szkodnik nie przenosił się na inne drzewa – objaśnia Agniesz-
ka Milewska-Galczak. W przyszłym roku zostaną wykonane zalecone przez 
konserwatora nasadzenia zastępcze.

PC 

Zgodę na wycinkę dębów przy Sobieskiego wydał konserwator 

zabytków, obejrzał je wcześniej dendrolog
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