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Przypomnijmy zasady naszej akcji. Firmy przekazują dowolną kwo-
tę bezpośrednio na konto Centrum Administracyjnego Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych w Pęcherach, my umieszczamy ich 
loga w grafi cznym kształcie bombki choinkowej. Im większa 
darowizna, tym wyższa gałązka przeznaczona na fi rmową bomb-
kę. Serdecznie dziękujemy wszystkim fi rmom i osobom, które wspar-
ły naszą inicjatywę. Już dziś pragniemy zaprosić do uczestnictwa w ak-
cji, która odbędzie się za rok. Razem możemy więcej!

Po raz siedemnasty przeprowadzaliśmy 

akcję na rzecz domu dziecka

Choinka dla dzieci

CENTROSAN-BUD 

Salon Firmowy

ul. Julianowska 24B
05-500 Piaseczno
tel. 22 737 08 28

www.centrosan.pl

Wesołych Świąt 

życzy WADEX

Komitet Prawa i Sprawiedliwości

w Piasecznie

ul. Młynarska 5
05-500 Piaseczno
tel. 790 330 577
facebook/pispiaseczno

Hurtownia Elektryczna -  SEA

ul. Jana Pawła II 62
05-500 Piaseczno
Tel. 22 735 40 00, 01
www.seapiaseczno.pl

JARPER Sp. z o.o.

Kolonia Warszawska k/Wygody
Al. Krakowska 108A
05-552 Wólka Kosowska
tel. 22 756 16 66
www.jarper.pl

Michał Rosa

Radny Miasta i Gminy Piaseczno

ARCHE TRANS Paweł Klimek

ul. Szolc-Rogozińskiego 6/24
02-777 Warszawa
tel. 509 275 720
 
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 

I ŻŁOBEK U ŻWIRKA

ul. Sadowa 14 b
05-503 Baszkówka 
tel. 22 757 80 83

BAJKA DYSTRYBUCJA PIWA

D.D. PRZYBYLSCY

Al. Lipowa 65
05-502 Piaseczno

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe 

Danuta Zalewska

ul. Jana Pawła II 31
ul. Młynarska 15
05-500 Piaseczno
tel. 602 120 838

Monika Jaroszewska



KRONIKA POLICYJNA

POWIAT

PIASECZNO

PRAŻMÓW

KONSTANCIN-JEZIORNA

Bezpieczne święta i sylwester

Zatrzymano gang Gruzinów

Ruszyła budowa posterunku policji 

Policjanci ostrzegali uczniów

 przed zagrożeniami

 Policjanci proszą mieszkańców o odpowiedzialne zachowanie podczas 
świąt i unikanie wszelkiego rodzaju zagrożeń. Okres Bożego Narodzenia to 
czas, w którym aktywni są różnego rodzaju przestępcy, zwłaszcza złodzieje, 
oszuści i włamywacze. Bądźmy ostrożni robiąc zakupy przez internet. Zama-
wiajmy droższe rzeczy tylko u sprawdzonych sprzedawców, a za podejrzanie 
tanie sprzęty płaćmy przy odbiorze. Wyjeżdżając na święta z domu zamykaj-
my dokładnie drzwi, okna, aktywujmy instalację alarmową, ale też prośmy o 
czujność sąsiada, który – jak wynika ze statystyk – może być najlepszym straż-
nikiem naszego dobytku. Podróżując samochodem zadbajmy o właściwy 
stan techniczny auta, nie przekraczajmy dozwolonej prędkości i wykazujmy 
zrozumienie dla innych uczestników ruchu. Środki bezpieczeństwa należy za-
chować także podczas sylwestra. Uważajmy zwłaszcza przy odpalaniu fajer-
werków, których nie powinny dotykać osoby będące pod wpływem alkoholu. 

 Kilka dni temu na terenie powiatu zatrzymano trzech obcokrajowców, 
których policja podejrzewa o dokonanie szeregu włamań do domów oraz 
kradzieży w centrach handlowych. Wiadomo, że mężczyźni dokonywali 
przestępstw m.in. na terenie Piaseczna i Góry Kalwarii. Sprawa jest rozwojo-
wa, a policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. 

 Komenda Stołeczna Policji rozpoczęła budowę nowego posterunku przy 
ul. Ryxa w Prażmowie. Ma on zapewnić lepsze warunki pracy funkcjonariu-
szom oraz podnieść poziom obsługi interesantów. W budynku będzie pełni-
ło służbę 15 policjantów. Do ich dyspozycji będzie dwustanowiskowy garaż 
z wydzielonym pomieszczeniem magazynowym i osobnym wejściem, wy-
godne pomieszczenia biurowe, szatnie i toalety. Powstanie też strefa tech-
niczna z pomieszczeniami serwerowni, rozdzielni oraz obszernym magazy-
nem na sprzęt.

 O rasizmie, agresji i hejcie w sieci rozmawiali uczniami Szkoły Podsta-
wowej w Konstancinie-Jeziornie funkcjonariusze Komendy Powiatowej Po-
licji w Piasecznie. Mundurowi przestrzegali młodzież przed udostępnianiem 
w sieci swoich zdjęć i danych osobowych, z których mogą skorzystać prze-
stępcy. Opowiadali też o rodzajach przestępstw popełnianych za pośred-
nictwem sieci i ostrzegali jak się przed nimi uchronić. - Poruszaliśmy też te-
mat ograniczonego zaufania, jakie powinna okazywać młodzież nieznajo-
mym osobom, kontaktującym się z nieletnimi za pośrednictwem interne-
tu – mówi nadkom. Jarosław Sawicki z KPP w Piasecznie. Osobnym tematem 
było uzależnienie od internetu i telefonu oraz metody ograniczania nega-
tywnych skutków tego zjawiska. 

 Funkcjonariusze z wydziału kryminalnego zatrzymali 59-letniego męż-
czyznę, którego podejrzewali o posiadanie i handel narkotykami. I rzeczy-
wiście, w jego mieszkaniu i miejscu pracy ujawniono dwanaście porcji ko-
kainy, dziewięć torebek z amfetaminą, dwadzieścia pięć działek marihuany 
oraz 41 tabletek ekstazy. Ponadto w należącym do zatrzymanego samocho-
dzie kryminalni ujawnili broń gazową przerobioną na ostrą amunicję. Spra-
wa prowadzona jest pod nadzorem prokuratury rejonowej. Mężczyźnie gro-
zi długoletnie więzienie.

 Do groźnego zdarzenia doszło w niedzielę w samo południe w Złoto-
kłosie, gdzie osobowe volvo wjechało pod pociąg kolejki wąskotorowej. Vo-
lvo jechało ulicą Tarczyńską, a jego kierowca najwyraźniej się zagapił i zapo-
mniał sprawdzić, czy do niestrzeżonego przejazdu nie zbliża się skład. Loko-
motywa uderzyła w bok auta. Na skutek zdarzenia dwie osoby jadące oso-
bówką zostały ranne i trafi ły do szpitala. Żadna z 69 osób jadących pocią-
giem nie ucierpiała.

Zabezpieczono narkotyki i broń

Volvo wjechało pod wąskotorówkę
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To tylko 450 metrów, ale ucieszy
PIASECZNO/GÓRA KALWARIA Na wiosnę rozpoczną się prace, dzięki którym ul. Puławska zy-

ska trzeci pas ruchu w obu kierunkach na odcinku od Energetycznej do ul. Syrenki

 W tym roku Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad (GDD-
KiA) poprawiła nawierzchnię głów-
nego skrzyżowania na krajówce w 
Piasecznie. Wydłużone zostały tak-
że pasy dla skręcających w lewo. Le-
woskręt dla jadących od strony War-

szawy kończy się na wysokości ul. 
Syrenki (która nie ma wylotu na 
ul. Puławską). I to właśnie od tego 
miejsca, do ul. Energetycznej, zapla-
nowana  jest budowa trzeciego pasa 
ruchu. – Projekt poszerzenia Pu-
ławskiej został wykonany na zlece-
nie i koszt gminy Piaseczno, otrzy-
maliśmy go w tym miesiącu – mówi 
Łukasz Wyleziński, naczelnik biu-
ra promocji i informacji w magistra-
cie. – Dokumentacja przewiduje bu-
dowę trzeciego pasa ruchu w obu kie-
runkach, obniżenie jezdni pod wia-
duktem oraz przebudowę i zabez-
pieczenie urządzeń podziemnych. 
Szacowany koszt robót wynosi ok. 6 
mln zł – uzupełnia. Zgodnie z usta-
leniami, pieniądze na prace wyłoży 
warszawski oddział GDDKiA. Jego 
rzeczniczka Małgorzata Tarnowska 
potwierdza gotowość Dyrekcji do re-
alizacji inwestycji. – Jednak więcej in-
formacji na ten temat będziemy mo-
gli podać, kiedy otrzymamy projekt 
– zastrzega.
 Choć odcinek, który będzie po-
szerzony liczy zaledwie 450 metrów, 
nie będzie to łatwe zadanie. Bowiem 
najpierw właściciel tzw. linii siekier-
kowskiej będzie musiał zlikwidować 
„wąskie gardło” czyli przebudować 
wiadukt kolejowy nad Puławską. 
– Głównym zadaniem wykonaw-
cy prac będzie zawężenie środkowej 

podpory, aby zmieściły się pod nim 
dodatkowe pasy jezdni oraz chodni-
ki dla pieszych – zdradza szczegóły 
projektu Włodzimierz Rasiński, kie-
rujący gminnym wydziałem infra-
struktury i transportu publicznego. 
Mariusz Orzełowski, rzecznik pra-
sowy spółki PGNiG Termika (do 
której należy wiadukt) informuje, 
że rozpoczęcie przebudowy obiektu 
nad Puławską zaplanowano na wio-
snę przyszłego roku. – Prace budow-
lane ruszą na początku maja, a za-
kończą się na przełomie lipca i sierp-
nia. Obecnie wykonawca prowadzi 
przygotowania techniczne do roz-
poczęcia inwestycji – uszczegóławia. 
Rozbiórka stojącej obok wiaduktu 
starej konstrukcji wsporczej dla nie-
istniejącego ciepłociągu nastąpi już 
w czasie prac drogowych.
 Można zapytać, dlaczego GDD-
KiA wespół z gminą poszerzają tyl-
ko fragment Puławskiej liczący nie-
spełna pół kilometra, skoro na prze-
budowę czeka cały odcinek drogi 
krajowej nr 79 od Energetycznej do 
początku obwodnicy Góry Kalwarii. 
Odpowiedź jest gorzka: bo przygo-
towania do tej dużej inwestycji jesz-
cze potrwają. Małgorzata Tarnow-
ska podaje, że wedle obecnych pla-

nów, do końca zimy drogowcy ogło-
szą przetarg na wykonanie studium 
techniczno-ekonomiczno-środowi-
skowego dla przedsięwzięcia. Zgod-
nie z wcześniejszą informacją, umo-
wa na przygotowanie tego doku-
mentu miała być zawarta pół roku 
temu. Wedle harmonogramu, kolej-
nym etapem będzie uzyskanie decy-
zji środowiskowej, a następnie do-
piero wyłonienie wykonawcy projek-
tu (i robót), którego zadaniem bę-
dzie uzyskanie zezwolenia na reali-
zację inwestycji drogowej. Zatem re-
alnie patrząc, prace w terenie roz-
poczną się nie wcześniej niż w poło-
wie 2023 roku i potrwają przez kolej-
ne dwa lata. – Rozbudowa drogi kra-
   jowej jest dla nas zadaniem priory-
tetowym,    dlatego będziemy monito-
rować cały proces przygotowawczy i 
postęp prac – zapewnia Daniel Put-
kiewicz,    burmistrz Piaseczna. – De-
klarujemy też pełne wsparcie wszyst-
kim zaangażowanym podmiotom, 
   aby ta inwestycja zrealizowana zo-
stała jak najszybciej i jak najspraw-
niej. Od niej bowiem w dużej mierze 
zależy jak dalej rozwijała się będzie 
gmina Piaseczno – przekonuje. 

Piotr Chmielewski

W przyszłym roku energetycy zlikwidują „wąskie gardło” 

czyli przebudują wiadukt nad szosą

Koszt przebudowy niespeł-

na półkilometrowego odcin-

ka Puławskiej przy wjeździe 

do Piaseczna jest szacowany 

na – bagatela – 6 mln zł

Wigilia z Dobrą Wolą
POWIAT Z okazji zbliżających się świąt w starostwie spotkali się ludzie Dobrej Woli - sto-

warzyszenia działającego na rzecz osób upośledzonych umysłowo lub fi zycznie

 Wieczór Mikołajkowo-Gwiazd-
kowy Dobrej Woli różni się zasad-
niczo od podobnych imprez tego 
typu. Tutaj to nie przedstawiciele 
władzy lokalnej czy inne VIP-y są 
bowiem najważniejsi, ale właśnie 
osoby niepełnoprawne i ich rodzi-
ny. W starostwie mogą się one tego 
dnia poczuć jak naprawdę waż-
ni goście – nie tylko podejmowani, 
ale wręcz obsługiwani przez staro-
stę i innych członków zarządu po-
wiatu. Imprezę wspomaga także 
liczne grono wolontariuszy, z któ-
rych część dba o to by na stołach 
nie brakowało wigilijnych potraw, 
część je własnoręcznie przygotowu-
je, a jeszcze inni dbają o stworzenie 
odpowiedniej, świątecznej atmos-
fery. Podczas wieczoru nie brakuje 
ani opłatka, ani życzeń czy Święte-
go Mikołaja, który – wraz ze swoim 
reniferem – nigdy nie zapomina o 
prezentach dla podopiecznych Do-
brej Woli.
 Warto podkreślić, że rodzina 
stowarzyszenia stale się powiększa 
i z roku na rok pojawiają się coraz 
to nowe firmy i osoby, które chcą 
wspomóc jej działalność. – Bardzo 
dziękujemy wszystkim naszym przy-

jaciołom i wolontariuszom za po-
moc, oprawę muzyczną, przygoto-
wanie miejsca i sprzątanie – mówi 
Jacek Zalewski, prezes Stowarzysze-
nia Dobra Wola. – Hotelowi Książę 
Poniatowski za fantastyczne pierogi, 
La Musice za pyszny żurek, Piekar-
ni Krzosek za zdrowe wypieki, HBO 
Polska za owoce, Wioletcie Grocho-
wicz za tradycyjną kapustę z grzy-

bami, Danucie Mroczek za świetny 
barszcz, parafii św. Anny za opłat-
ki oraz Marcinowi Liwińskiemu za 
pachnące siano. Wszystkim ludziom 
Dobrej Woli życzymy wesołych 
świąt i szczęśliwego nowego roku!
 Wieczór zwieńczyło wspólne 
śpiewanie kolęd.

Grzegorz Tylec

Na spotkaniu w starostwie nie mogło zabraknąć Świętego 

Mikołaja
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Budżet 
„rozsądny” i „realny”
PRAŻMÓW Poprzedni wójt Prażmowa, Sylwester Puchała traktował bu-

dżet po gospodarsku – nie wydawał więcej pieniędzy niż miał do dyspo-

zycji. Wszystko wskazuje na to, że za obecnego wójta Jana Dąbka będzie 

podobnie

 Budżet Prażmowa na 2019 rok został przyjęty kilka dni temu. Planowane 
dochody gminy mają wynieść nieco ponad 50 mln zł, zaś wydatki – nieco po-
nad 48,6 mln zł. Na inwestycje zostanie przeznaczone w przyszłym roku 6,8 
mln zł. Z ważniejszych zadań na pewno warto wspomnieć o budowie kanali-
zacji sanitarnej w Ustanowie (3 mln zł), budowie gminnych dróg (0,4 mln zł), 
zakupie samochodu dla OSP w Uwielinach (0,2 mln zł) czy rozbudowie zespo-
łu szkolno-przedszkolnego w Prażmowie, co ma kosztować ponad 2,2 mln zł 
(zadanie 3-letnie, które ma zostać zakończone w przyszłym roku). Gmina bę-
dzie inwestowała także w oświetlenie uliczne, place zabaw (m.in. w Ławkach, 
Piskórce, Zadębiu, Nowym Wągrodnie) czy stawiała nowe wiaty przystanko-
we (Gabryelin, Jeziórko). 

TW

Jedną z największych przyszłorocznych inwestycji ma być 

dokończenie rozbudowy zespołu szkolno-przedszkolnego 

w Prażmowie

P R O M O C J A

Jasełka w Nutce
W poniedziałek 17 grudnia na deskach sali widowiskowej domu parafi alnego w Piasecznie, dzieci z  Niepu-

blicznego Przedszkola Nutka w Starej Iwicznej zaprezentowały przedstawienia jasełkowe.
 Co roku występy dzieci przy-
ciągają wielu gości, nie tylko ro-
dziców, ale też babcie, dziadków 
oraz innych członków rodziny 
i przyjaciół bowiem jasełkowa tra-
dycja w Nutce trwa już 16 lat. 
 W niecodzienny klimat gości
wprowadziła nastrojowa, pięknie 
oświetlona dekoracja, wyjątkowa 
muzyka grana na żywo przez mu-
zyków pracujących w przedszkolu 
oraz przez same dzieci. I tak mo-
gliśmy podziwiać kolędy grane na 
pianinie, skrzypcach, gitarze, ca-
jon, na dzwonkach, trójkątach, bęb-
nach, janczarach i wielu innych in-
strumentach.  
 Występy rozpoczęła grupa czte-
rolatków śpiewając żywiołową ko-
lędę pt. „Gore gwiazda Jezusowi”, 
dzieci przebrane w piękne kostiumy 
wcieliły się w role aniołów, miesz-
kańców Betlejem, pastuszków pilnu-
jących swojej trzody oraz diabełków. 
Ci ostatni zatańczyli taniec z chust-

kami wśród reflektorów światła ul-
trafioletowego. 
 Wiele wzruszeń dostarczy-
ły najmłodsze dzieci czyli trzylatki, 
a wszystko za sprawą przedstawie-
nia pt. „Gwiazdka Elfów”. Malusz-
ki przebrane w stroje skrzatów i el-
fików wyglądały uroczo i radośnie. 
Takie też były ich występy. Dzieci 
podczas pomysłowego tańca z łyż-
kami gotowały zupę elfową, któ-
rą degustował bałwanek. Podczas 
wykonywania piosenki angielskiej 
pt. „Little Snowflakes” niespodzie-

wanie  na scenie pojawiła się, sypiąc 
śniegiem, Pani Zima (mama jednego 
z występujących przedszkolaków). 
 Grupa pięciolatków wyruszyła 
w świat w poszukiwaniu Świętego 
Mikołaja. Przy akompaniamencie 
skrzypiec, pianina i cajonu, mali arty-
ści zaśpiewali piosenkę dla Mikołaja. 
Wraz z pierwszą gwiazdką, szczęśli-
wie  Mikołaj został przez dzieci odna-
leziony. Cóż to była za radość! 
 Ostatnia z grup, czyli zerówecz-
ka, próbowała rozwikłać zagadkę 
detektywistyczną. Dzieci śledziły 
fałszywego Mikołaja, który nama-
wiał ich, aby to jemu przynosić pre-
zenty. Na całe szczęście w porę poja-
wił się bystry detektyw, który odna-
lazł prawdziwego Mikołaja. I histo-
ria zakończyła się, jak to w bajkach 
bywa, happy endem.
 Uwieńczeniem Jasełek była 
wzruszająca piosenka wykonana 
przez sześciolatków pt. „I Ty mo-
żesz zostać św. Mikołajem” z prze-
słaniem nie tylko na święta, ale na 
całe nasze życie: „bo tak naprawdę, 
to nie ważne, czy jesteśmy dziećmi, 
dorosłymi, najważniejsze jest żeby 
mieć dobre serce dla bliźnich”. 

R E K L A M A
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Lesznowolska Rada Seniorów powołana

Będzie głosem swojego pokolenia 
17 grudnia odbyły się wybory do Lesznowolskiej Rady Se-
niorów.  Nowo wybrana Rada składa się z 15 osób, a jej ka-
dencja będzie trwała 4 lata.
 Lesznowolski samorząd od lat 
podejmował liczne inicjatywy prze-
znaczone dla  najstarszych miesz-
kańców gminy. Powołanie Rady 
Seniorów, która będzie ciałem do-
radczym reprezentującym intere-
sy swojego środowiska, to kolejna 
z nich. Nowo powołana Rada będzie 
wspierać swoją wiedzą i doświadcze-
niem lesznowolski samorząd gminy 
we wszystkich sprawach związanych 
z seniorami. Rada będzie konsul-
towała politykę senioralną Gminy 
i opiniowała projekty aktów prawa 
miejscowego dotyczące seniorów. Do 
jej zadań będzie należało także in-
tegrowanie środowiska, budowanie 
wolontariatu i zapobieganie wyklu-
czeniu społecznemu osób starszych. 
 W skład Lesznowolskiej Rady 
Seniorów weszło 15 osób spośród 
23 kandydatów. Wybory odbyły się 
17 grudnia br. w Urzędzie Gminy. 

Członkiem Rady mogła zostać wy-
łącznie osoba, która ukończyła 60 lat 
i jest zameldowana na terenie gminy. 
Ponadto, kandydat do Rady musiał 
się wykazać rekomendacją którejś 
z organizacji pozarządowych  dzia-
łających na rzecz seniorów, Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku, Klubu Se-
niora lub przedstawić listę poparcia 
podpisaną przez 20 osób w wieku se-
nioralnym. Podczas zebrania wybor-
czego kandydaci do Rady osobiście 
zaprezentowali swoje kandydatury, 
a następnie głosowali na kartach odda-
jąc głos na maksymalnie 15 osób z 22 
znajdujących się na liście (jedna osoba 
zrezygnowała przed wyborami). 
 Inauguracyjne posiedzenie Lesz-
nowolskiej Rady Seniorów odbędzie 
się na początku stycznia.  

Agnieszka Adamus 

UG Lesznowola

  
Skład Lesznowolskiej Rady Seniorów

Zenon Gawrych, Marian Lasota, Jerzy Klimek, Marianna Rybar-
czyk, Alicja Skowrońska-Marczuk, Marian Pasek, Janina Chmie-
lewska, Stanisława Kondracka, Hanna Cudowska, Marian Gra-
nowicz, Hanna Jóźwiak, Krystyna Mastalerczuk, Hanna Dą-
browska, Hanna Liwińska, Anna Sobczak. 

Stół prezydialny, od lewej:  Przewodnicząca Rady Gminy Bożenna Korlak, Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik i Małgorzata Wiśniakowska Główny 
specjalista ds. organizacji pozarządowych wraz z przedstawicielami lokalnych organizacji pozarządowych.

Kandydaci do Rady Seniorów podczas głosowania. 

R E K L A M A



Sławomir Szymaniak 
nowym wicewójtem Prażmowa
PRAŻMÓW Jest specjalistą w zakresie ochrony środowiska. W urzędzie 

gminy Prażmów pracuje od 1989 roku

 Tę nominację wójt Jan Dąbek długo trzymał w tajemnicy. W końcu jednak 
zdecydował się odkryć karty. - To najlepsza możliwa osoba, bo od lat tu miesz-
ka i jest związana z gminą, przez co zna problemy lokalnej społeczności – mówi 
wójt Dąbek. - Tak, jak obiecywałem, nie jest to nominacja polityczna. 
 W kuluarach mówiło się, że wicewójtem Prażmowa może zostać Marek Ru-
towicz, wcześniej wiceburmistrz Góry Kalwarii. - Ludzie plotą różne rzeczy – 
ucina Jan Dąbek.
 Sławomir Szymaniak ma 52 lata, żonę i dwóch synów. W urzędzie gminy 
dotychczas zajmował się między innymi gospodarką gruntami, utrzymaniem 
dróg, oświetleniem ulicznym oraz współpracą ze starostwem.

TW

P R O M O C J A

Bajkowe jasełka w przedszkolu
„W ten świąteczny dzień niech Was błogosławi Bóg, 

niech da szczęście by znów każdy cieszyć się mógł!”

 Tradycją naszego przedszkola są co-

roczne JASEŁKA przygotowywane przez 

dzieci pod opieką nauczycieli. Nie ina-

czej było w tym roku; we wtorek, 18 grud-

nia 2018 roku o godzinie 16.00, w sali re-

kreacyjnej zebrali się: goście, rodzice i 

dziadkowie. Piękna scenografia i ogrom-

na ilość zapalonych lampek wprowadziła 

publiczność w świąteczny, wyjątkowy na-

strój. O dobrą atmosferę i miłe doznania 

wizualne oraz słuchowe zadbali zaś zdol-

ni aktorzy i wokaliści. Publiczność po raz 

kolejny mogła przeżyć historię Maryi i Jó-

zefa, którzy po bezowocnych poszukiwa-

niach miejsca do schronienia na noc, zde-

cydowali się przenocować w stajni. Dla 

nich i małego Jezuska przybyli pasterze 

oraz tak honorowi goście, jak trzej mę-

drcy, którzy złożyli Dzieciątku pokłon i 

dary. Całość przedstawienia, pokazująca 

scenki z życia nowo narodzonego Dzie-

ciątka, pasterzy, Heroda, mędrców, dzieci 

oraz aniołów przeplatana była kolędami, 

pastorałkami i tańcami. Ogromne zaan-

gażowanie młodych aktorów, chórzystów, 

solistów, instrumentalistów, nauczycieli  

opłaciło się, gdyż przedstawienie wywar-

ło duże wrażenie i poruszenie. Natomiast 

dzieci miały możliwość uczestniczenia w 

tradycji, a także sposobność zaprezento-

wania swoich umiejętności artystycznych.

 Dzieci ubrane były w kolorowe, orygi-

nalne stroje ludowe, co podkreśliło tra-

dycyjny, polski charakter Jasełek. Arty-

ści zachwycili wszystkich krakowiakiem 

i tańcem góralskim. Dziewczynki z gru-

py baletowej wykonały „Taniec anio-

łów”, unoszących się jakby w obłokach 

zadymionej scenerii.

 Na zakończenie zgromadzeni go-

ście wysłuchali świątecznych życzeń 

od dyrekcji. Dyrektor Krystyna Otrę-

ba-Kurasiewicz wyraziła również 

wdzięczność wszystkim, którzy zaan-

gażowali się w realizację przedstawie-

nia bożonarodzeniowego. Podzięko-

wanie to skierowała do artystów i na-

uczycieli.   Podkreśliła, że: „godna po-

dziwu była gra aktorska, ilość zapa-

miętanego tekstu, bogate stroje ma-

łych artystów, wyjątkowe układy cho-

reograficzne i taneczne”.

ul. Księcia Janusza I Starego 5 

05-500 Piaseczno

tel. 22 715 52 07

11 Listopada 21

05-500 Zalesie Dolne

tel. 22 736 00 66

Publiczne Przedszkole

Muzyczne „Bajka”

Gmina wzniesie dwie kamienice
TARCZYN Włodarze Tarczyna jako pierwsi w naszym powiecie uchwalili budżet gminy na przyszły rok. 

Liczą, że im prędzej wybiorą wykonawców inwestycji, tym mniej będą musieli im zapłacić

 Przyszłoroczne dochody póki co 
zaplanowano na 58,2 mln zł, a wy-
datki – 62,6 mln zł. Różnica mię-
dzy obiema kwotami (czyli deficyt) 
w wysokości 4,4 mln zł zostanie po-
kryta przychodami pochodzącymi z 
emisji obligacji. Dodatkowo ratusz 
planuje zaciągnąć w tym roku kre-
dyt w wysokości 3,5 mln zł, aby spła-
cić wcześniej zaciągnięty dług.

Prawie 30 nowych mieszkań

 Tarczyn musi pożyczać, aby zre-
alizować wszystkie zaplanowane in-
westycje. A te wedle obecnych zało-
żeń mają kosztować prawie 8,8 mln 
zł (łącznie z wydatkami z fundu-
szu sołeckiego sięgającymi 475 tys. 
zł). Najbardziej kosztowna (w tym 
roku ma pochłonąć  5,2 mln zł) bę-
dzie budowa dwóch domów komu-
nalnych – przy ul. Stępkowskiego i 
we wschodniej pierzei rynku. Pierw-
szy z obiektów powstanie w miej-
sce dwóch starych budynków, któ-
re są do wyburzenia. Z jednego zo-
stali już wykwaterowani mieszkań-
cy, a sześć rodzin z drugiego prze-

prowadzi się do właśnie przygoto-
wywanych mieszkań w Drozdach, 
pozyskanych przez gminę od Pol-
skiej Akademii Nauk. – Niebawem 
otrzymamy pozwolenie na budo-
wę obiektu przy ul. Stępkowskie-
go i na początku roku rozpocznie-
my poszukiwanie wykonawcy – in-
formuje Marek Lewtak, szef gmin-
nego wydziału inwestycji. Klu-
cze do 20 mieszkań komunalnych 
na trzech kondygnacjach mają być 
oddane lokatorom w roku 2020 
roku. Trzy czwarte z nich zamiesz-
ka w lokalach po 33 m kw., dwa 
największe mieszkania będą miały 
po 60 m kw. Z kolei w kamienicy w 
rynku, której budowa też ma roz-
począć się za kilka miesięcy (pro-
jekt jest na ukończeniu), oprócz 9 
mieszkań na piętrze, na poziomie 
ulicy powstaną lokale usługowe.  
 Na początku przyszłego roku 
zakończy się rozbudowa szkoły 
podstawowej w Tarczynie, rozpo-
częta pod koniec 2017 roku. Dzieci 
rozpoczną zajęcia w nowej części 
po feriach zimowych. Ostateczne 

rozliczenia z wykonawcą i zakup 
wyposażenia pochłoną jeszcze 1,6 
mln zł. Na razie niewielką kwotę 
– jak na zakres projektu – gmina 
przeznaczyła pieniądze na oczysz-
czenie i zagospodarowanie zbior-
ników w Drozdach, które mają 
pełnić rolę rekreacyjną, ale i reten-
cyjną. – Główny Inspektor Ochro-
ny Środowiska narzucił nam ko-
nieczność wykonania raportu od-
działywania na środowisko przed-
sięwzięcia, przygotowywanie do-
kumentu potrwa do połowy roku. 
Później wystąpimy o dotację – za-
powiada Barbara Galicz. W sumie 
przygotowanie stawów dla miło-
śników kąpieli i pływania łódkami 
i kajakami ma pochłonąć 5-6 mln 
zł. Gmina zarezerwowała na razie 
290 tys. zł na dalsze uatrakcyjnia-
nie terenów zielonych przy zbior-
nikach w Drozdach.

Rozpocną zachodnią obwodnicę 

 Włodarze mają też plany zwią-
zane z budową dróg. Wiadomo już, 
że na pewno zostanie wybudowa-

na ul. Dębowa w Pawłowicach, bo 
na to zadanie gmina otrzyma do-
finansowanie z zewnątrz, odwod-
nienie zyska natomiast ul. Oszkiela 
w Tarczynie. Kolejne pieniądze na 
budowę dróg, jak zapewnia Barbara 
Galicz, znajdą się w budżecie wio-
sną, gdy będą dzielone tzw. wolne 
środki z lat ubiegłych. – Strategicz-
na dla nas jest budowa zachodniej 
obwodnicy centrum Tarczyna a tak-
że połączenia z gminą Żabia Wola 
– podkreśla pani burmistrz. Ratusz 
obecnie oczekuje na zezwolenie na 
realizację inwestycji drogowej – uli-
cy Długiej, która ruch z ul. 1 Maja 
(czyli drogi nr 876) wyprowadzi na 
ul. Błońską, a następnie Gawarskie-
go (w przyszłości ma powstać jesz-
cze łącznik do ul. Polnej). Warto do-

dać, że w budżecie zostało zarezer-
wowane także 900 tys. zł na wykupy 
gruntów pod drogi.
 Za przyjęciem budżetu 6 grudnia 
zagłosowało 10 radnych, 5 wstrzy-
mało się od głosu. – Uważamy, że w 
planie wydatków zabrakło środków 
na poprawę komunikacji publicznej 
z Tarczyna do Piaseczna i Warsza-
wy oraz wewnątrzgminnej. Naszym 
zdaniem zbyt małe kwoty przezna-
czono także na remonty dróg. Byli-
śmy też za tym, aby opłata adiacenc-
ka została zmniejszona do 0 proc. 
Stąd głosy wstrzymujące – tłuma-
czy Daniel Płużyczka, przewodni-
czący opozycyjnego klubu radnych 
Gospodarna Gmina Tarczyn.   

Piotr Chmielewski

Tak będzie wyglądał nowy budynek komunalny 

z 20 mieszkaniami przy ul. Stępkowskiego 

R E K L A M A
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 Jako przykład, nasz czytelnik 
podaje jedną z posesji przy ul. 
Warszawskiej. – Mieszka tam sa-
motna kobieta, która dostaje od 
opieki społecznej niskiej jakości 
węgiel – twierdzi. – Kiedy rozpa-
la w piecu, całą okolicę spowija 
gęsty dym. Dookoła są bloki, w 
których mieszka mnóstwo ludzi. 
Wszyscy oni są skazani na wdy-
chanie tych zanieczyszczeń. Czy 
gmina nie mogłaby sfinansować 
tej pani zakupu promiennika i 
raz na jakiś czas płacić jej za na-
pełnianie butli gazem? To roz-
wiązałoby problem.
 Skargi dotyczące posesji przy ul. 
Warszawskiej wielokrotnie kierowa-
ne były także do straży miejskiej. 
– Zaglądaliśmy tam chyba z osiem 
razy i pobieraliśmy próbki z paleni-
ska. Nic jednak w nich nie wyszło, 
nie znaleźliśmy zakazanych sub-
stancji. Ta pani pali węglem, a nie 
śmieciami – podkreśla Mariusz Ło-
dyga, komendant straży miejskiej. 

Nad miastem zaczną latać drony!

 Na wniosek mieszkańców 
strażnicy miejscy kontrolują wie-
le posesji, co do których zgłasza-
ne są skargi lub wątpliwości. Ci, 

którzy nie przestrzegają przepisów 
i palą w piecach zakazanymi ma-
teriałami, są z całą bezwzględno-
ścią karani. Niektóre sprawy znaj-
dują swój finał w sądzie. Tak było 
m.in. z posesją przy ul. Pomorskiej 
w Zalesiu Dolnym. Trujący sąsia-
dów mężczyzna nie dość, że został 
przyłapany na paleniu odpadami, 
to odmówił zapłacenia mandatu. 
Sąd ukarał go grzywną w wyso-
kości 3000 zł, a dodatkowo będzie 
musiał zapłacić 700 zł kosztów są-
dowych. – W tym sezonie kilkana-
ście osób ukaraliśmy już manda-
tami, przeważnie w wysokości 500 
zł – informuje Mariusz Łodyga.
 Nasz czytelnik twierdzi, że po-
bieranie próbek z palenisk nie jest 
miarodajne. – O wiele lepszą me-
todą jest pobieranie próbek sadzy 
z komina – przekonuje. – Dzię-
ki temu można wyodrębnić wię-
cej substancji. Taką metodę sto-
suje się m.in. w Czechach. – Nasz 

sposób też jest skuteczny – uspo-
kaja komendant straży miej-
skiej. – Pozwala wyodrębnić do 
15 substancji odpowiadających 
za jakość powietrza. Od począt-
ku przyszłego roku będziemy ko-
rzystać także z pomocy dronów, 
które będą badały skład wylatu-
jącego z kominów dymu. 

Gmina dotuje rozwiązania 

proekologiczne

 Wielu mieszkańców nie zdaje so-
bie sprawy, że swoją cegiełkę do wal-
ki ze smogiem dokłada gmina, do-
tując zarówno rozwiązania przyczy-
niające się do poprawy jakości po-
wietrza, jak i systemy pozwalające 
pozyskiwać tzw. ekologiczną ener-
gię. Tylko w tym roku na wymianę 
w domach jednorodzinnych pieców 
z węglowych na gazowe magistrat 
przeznaczył 200 tys. zł (po 4000 zł 
do jednego pieca). Instalacje foto-
woltaiczne zamontowano w 10 bu-
dynkach na terenie gminy, a łączne 
dofinansowanie wyniosło tu prawie 
49 tys. zł. Sześciu inwestorów zde-
cydowało się też na montaż pompy 
ciepła (16,6 tys. zł łącznej dotacji), 
a 13 zainwestowało w instalacje so-
larne (67,5 tys. zł gminnej dotacji). 
 – Na dofinansowanie inwestycji 
związanych z wykorzystaniem od-
nawialnych źródeł energii mogą li-
czyć właściciele i współwłaściciele 
nieruchomości mieszkalnych lub na-
jemcy posiadający tytuł prawny do 
dysponowania nieruchomością – in-
formuje Łukasz Wyleziński z gmin-

nego biura promocji. – Inwestycja 
może być dokonana tylko za zgodą 
wszystkich właścicieli budynku. 
 Druki wniosków o dofinansowa-
nie są dostępne w urzędzie. Można 
pobrać je także poprzez stronę inter-
netową gminy. Dotacja zostaje prze-
kazana po zrealizowaniu inwestycji.

Tomasz Wojciuk
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Mieszkańcy skarżą się na smog
PIASECZNO – Są na terenie miasta domy, których właściciele z premedytacją trują sąsia-

dów wyziewami z kominów – twierdzi pan Ryszard. – Uważam, że gmina powinna bar-

dziej promować rozwiązania proekologiczne i bezwzględnie walczyć z osobami wrzu-

cającymi śmieci do pieców

Coraz więcej osób 

narzeka, że w sezonie

 grzewczym miasto spowija 

gęsta warstwa dymu 

Na terenie Piaseczna wciąż wiele domów jest opalanych wę-

glem. Nie wszyscy wiedzą, że na wymianę pieców na gazowe 

jest udzielana dotacja

PIASECZNO

Kiermasz świąteczny w Świetlicy Żabka
 W niedzielę 23 grudnia w Świetlicy Żabka w Żabieńcu (ul. Główna 11) 
odbędzie się kiermasz świąteczny. Oprócz ręcznie malowanych bombek czy 
oryginalnych zawieszek, będzie można nabyć stroiki świąteczne. Wszystkie 
ozdoby wykonane zostały przez dzieci uczęszczające do świetlicy. Kiermasz 
odbędzie się w godz. 9.30 – 13.. 

TW

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

R E K L A M A
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Królestwo Świętego Mikołaja
i rękodzielników
KONSTANCIN-JEZIORNA Ciepła, rodzinna atmosfera, wielu wystawców i świetna, świąteczna 

zabawa szczególnie dla dzieci – to już znak fi rmowy konstancińskich jarmarków bożo-

narodzeniowych

 W tym roku świąteczny kier-
masz w niedzielę zorganizowano 
przy nowym ratuszu w Jeziornie. 
– Kreujemy nowe centrum mia-
sta, sprawdzamy czy to rozwiąza-
nie spodoba się mieszkańcom. W 
zależności od głosów, będziemy 
powtarzali jarmarki w tym miej-
scu lub organizowali je raz w Par-
ku Zdrojowym, raz  przy ratuszu 
– zapowiada burmistrz Kazimierz 
Jańczuk. Wystawcy i mieszkańcy 
mieli podzielone zdania. Dla jed-
nych park „miał swoją atmosfe-
rę” i przyciągał więcej osób, które 
zaglądały do kramów przy okazji 
spacerów. Inni mówili z kolei, że 
handel udał im się podobnie jak w 
minionych latach.
 Nie narzekała Wioleta Pacusz-
ka, piaseczyńska producentka li-
zaków. Najszybciej sprzedawa-

ły się duże Mikołaje, ale nie tyl-
ko. Dużym powodzeniem cieszy-
ły się również tradycyjne tatarskie 

wypieki, z którymi do Konstan-
cina-Jeziorny przyjechał Stefan 
Muchla aż z Suchowoli na Pod-
lasiu. Robione z ciasta listko-
wego (przypominającego fran-
cuskie) rolady są ręcznie wyra-
biane i nadziewane różnościami. 
– Tatarzy też obchodzą świę-
ta Bożego Narodzenia, bo wro-
śliśmy w polską kulturę, miesz-
kamy tu od 300 lat – mówił pan 
Stefan. Liczne kramy uginały się 
w tym roku od najróżniejszych 
ozdób świątecznych. Większość 
z nich została misternie wyko-
nana przez rękodzielników. Pani 
Ela z Tarczyna swoje bombki i 
gwiazdy zrobione na szydełku 
przygotowywała od kilku mie-
sięcy. – Serwety to lata pracy. To 
moja pasja, odpoczywam przy 
niej – przyznawała kobieta pra-
cująca na co dzień w służbach 
mundurowych. 
 Dzieci tradycyjnie przyciąga-
ła zagroda z żywymi zwierzętami 
– m.in. lamami, osiołkiem i kozą, 
które można było karmić oraz 
Święty Mikołaj i śnieżynki. A w ra-
tuszu przygotowano dla najmłod-
szych świąteczne przedstawienia 
i zabawy z Bajkostworami. Punk-
tem kulminacyjnym kiermaszu 
była wigilia miejska. – W oczeki-
waniu na Święta Bożego Narodze-
nia, tworzymy wielką rodzinę na-
szej gminy, aby wspólnie podzie-
lić się opłatkiem i złożyć sobie na-
wzajem życzenia – mówił ze sce-
ny Kazimierz Jańczuk. – Korzy-
stając z tej okazji na nadchodzą-
ce święta życzę państwu i państwa 
rodzinom wszystkiego najlepsze-
go. Abyście mogli spotkać się przy 
stole wigilijnym całymi rodzina-
mi, przebaczyć sobie wzajemne 
winy, pojednać się i aby zapano-
wała miłość. A na nowy rok życzę, 
aby był lepszy od mijającego, spo-
kojny i, aby w Polsce i na świecie 
panował pokój. 
 Zanim zebrani podzielili się 
opłatkiem, wysłuchali również ży-
czeń od ks. Tadeusza Janka, pro-
boszcza parafii w Klarysewie.
 Wspólnemu kolędowaniu z 
udziałem kapeli Goralska Hora 
oraz telewizyjnej pogodynki Alek-
sandry Kostki  towarzyszyła wspól-
na wieczerza, na którą kucharze 
przygotowali po 700 porcji piero-
gów z kapustą i grzybami, śledzi z 
cebulką, kapusty zasmażanej, bura-
czanego barszczu i makowca. 
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Podczas jarmarku burmistrz złożył zebranym życzenia, 

odbyła się też wspólna wieczerza 

Wystawcy przygotowali mnóstwo 

pięknych ozdób świątecznych 

R E K L A M A

 Z okazji zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia, mieszkań-
com Powiatu Piaseczyńskiego
składam serdeczne życzenia 
zdrowia, pogody ducha oraz 
wszelkiej pomyślności. Niech 
rodzinnym spotkaniom przy 
Wigilijnym stole towarzyszy 
atmosfera radości i pokoju. 
Życzę Państwu sukcesów w ży-
ciu osobistym i zawodowym oraz 
szczęścia w Nowym 2019 Roku. 

Komendant Powiatowy Policji 

w Piasecznie 

insp. Robert Chmielewski



Gmina
Piaseczno BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY PIASECZNO

OGŁOSZENIE
w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektów:

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna w granicach terenu urba-

nistycznego oznaczonego w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 

3UO;zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna w granicach terenu 

urbanistycznego oznaczonego w obowiązującym mpzp symbolem 2P-S/U – etap I.

Odbiór odpadów od 1 stycznia 2019 r.
Gmina Piaseczno uprzejmie informuje,  że do 31 marca 2019 
r. nie ulegną zmianie wysokości opłat za gospodarowanie 
odpadami jak również zasady gromadzenia odpadów, tzn:
• odpady zmieszane wrzucamy do oznaczonego pojemni-
ka dowolnego koloru
• odpady selektywne „suche” wrzucamy do żółtego lub 
oznaczonego pojemnika dowolnego koloru lub żółtego 
worka
• odpady szklane wrzucamy do zielonego lub oznaczone-
go pojemnika dowolnego koloru lub zielonego worka
• odpady biodegradowalne wrzucamy do oznaczonego 
worka dowolnego koloru z wyjątkiem zielonego i żółtego 
o pojemności max. 120 l.
Nie zmienią się też fi rmy odbierające odpady komunalne 
z terenu Gminy Piaseczno, tzn:
• sektory 1 i 2 będą obsługiwane przez fi rmę PUK Piasecz-
no Sp. z o.o.
• sektor 3 będzie obsługiwany przez fi rmę PPHU Lekaro 
 Worki do selektywnej zbiórki (żółte i zielone) dostarczane 
są przez wykonawcę na zasadzie 1:1, natomiast worki na od-
pady bio właściciel posesji zapewnia we własnym zakresie.

 Odpady należy udostępnić przed godziną 07:00 w dniu 
odbioru odpadów.  
 Jednocześnie informujemy, że wyznaczone dni tygodnia 
odbioru odpadów oraz częstotliwość ich wywozu ustalone 
we wcześniejszych harmonogramach nie ulegną zmianie 
w okresie do 31 marca 2019 roku. Terminarze odbioru są 
dostępne na stronie internetowej www.odpady.piaseczno.
eu oraz w Wydziale Gospodarki Odpadami przy ul. Wojska 
Polskiego 54 w Piasecznie a także w kancelarii Urzędu Mia-
sta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.
 Dodatkowo zawiadamiamy, że od 1 kwietnia 2019 r. na 
terenie Gminy Piaseczno zacznie obowiązywać nowy sys-
tem selektywnej zbiórki odpadów, który wprowadzi  podział 
odpadów na pięć frakcji: papier, plastik, szkło, bio oraz odpa-
dy zmieszane. O wszystkich działaniach będziemy informo-
wać na bieżąco.
 W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt 
z Wydziałem Gospodarki Odpadami pod numerami telefo-
nów: (22) 736-29-83, 736-29-84, 736-29-88 bądź mailowo: 
go@piaseczno.eu. 

Urząd nieczynny

 24 grudnia
Informujemy, że 24 grudnia 2018 r. (Wigilia) będzie dniem wol-
nym dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie. 
Dzień ten został przez pracowników urzędu odpracowany w so-
botę 15 grudnia 2018 r.
Skrócone będą też godziny pracy urzędu w dniu 21 grudnia, 
w związku ze spotkaniem opłatkowym pracowników, tego dnia 
urząd czynny będzie do godz. 14.00.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
działając na podstawie 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. 
poz. 2204) informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 – na I piętrze przy 
sekretariacie Burmistrza oraz na stronie internetowej www.
piaseczno.eu został udostępniony do publicznej wiado-
mości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania 
w użyczenie, położonych w Piasecznie przy ul. Kościuszki 
14, zabudowanych budynkiem Sądu Rejonowego i Prokura-
tury Rejonowej.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 
na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze 
zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gmi-
ny Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 – na I piętrze przy sekre-
tariacie Burmistrza oraz na stronie internetowej www.pia-
seczno.eu zamieszczony został do publicznej wiadomości 
„Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia” lo-
kal użytkowy, usytuowany w budynku przy ul. Fabrycznej 2 
w Piasecznie przeznaczony do wynajęcia w trybie bezprzetar-
gowym, na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego Najemcy.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, 

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec,

Wójt Gminy Belsk Duży oraz Wójt 

Gminy Błędów
działając na podstawie 35 ust. 1 i 2  Ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. 
poz. 2204) informują, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 – na I piętrze przy sekre-
tariacie Burmistrza oraz na stronie internetowej www.piaseczno.
eu został udostępniony do publicznej wiadomości wykaz nieru-
chomości wchodzących w skład tzw mienia Grójeckiej Kolei Do-
jazdowej, przeznaczonych do oddania w użyczenie, położonych 
na terenie Gminy Piaseczno, Tarczyn, Grójec, Belsk Duży , Błę-
dów, Mogielnica, Nowe Miasto.

Stosownie do art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz. U. 2018 r. poz. 1945) art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2087) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie 1391/XLVI/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta 
Piaseczno (zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1484/XLVIII/2014 z dnia 02.07.2014 r. w granicach tere-
nu urbanistycznego oznaczonego w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 
3UO oraz Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie 1324/XLIV/2018 z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna (zatwierdzonego Uchwa-
łą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010 r.) w granicach terenu urbanistycznego oznaczonego 
w obowiązującym mpzp symbolem 2P-S/U, zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu:

Projektu dla obszaru oznaczonego symbolem 3UO w planie Nr 1484/XLVIII/2014

oraz

Projektu dla obszaru oznaczonego symbolem 2P-S/U w planie Nr 1340/XLIV/2010

w dniach od 28 grudnia 2018 r. do 21 stycznia 2019 r. w pokoju nr 46 I piętro, Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzę-
du Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 w Piasecznie w godz. od 8.00  do 14.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu  rozwiązaniami odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta 
i Gminy Piaseczno w dniu 14 stycznia 2019 r.:

o godz. 10.00 dla projektu w obszarze oznaczonym symbolem 3UO w planie Nr 1484/XLVIII/2014
o godz. 11.00 dla projektu w obszarze oznaczonym symbolem 2P-S/U w planie Nr 1340/XLIV/2010
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu  miejscowego, może składać uwagi.

Uwagi do wyłożonego  projektu planu należy składać:
1) na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, 
2) ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu 
Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest właściwym organem do rozpatrzenia uwag z po-
daniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy,  w  nie-
przekraczalnym terminie do dnia 5 lutego 2019 r.

Równocześnie informuję, iż na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
i na podstawie uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, znak: WOOŚ-III.410.727.2018.JD 
z dnia 27 listopada 2018r. i znak: WOOŚ-III.410.730.2018.JD z dnia 27 listopada 2018r. oraz Opinii Sanitarnej Państwo-
wego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie, znak: ZNS.4700.118.z.2018 z dnia 18 października 2017 r. 
i znak: ZNS.4700.119.z.2018 z dnia 18 października 2017 r. odstąpiono od przeprowadzenia  strategicznej oceny od-

działywania na środowisko do wyżej wymienionych projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia

Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury
Główny Architekt Miasta i Gminy Piaseczno

Orszak Trzech Króli

27. Finał WOŚP 
w Piasecznie

Zapraszamy  na Orszak Trzech Króli, który odbędzie się 

6 stycznia 2019 roku w Piasecznie.

13 stycznia 2019 roku o godz. 17:30 odbędzie się fi nałowy 

koncert WOŚP w Piasecznie.

 Start Orszaku przewidziano na godzinę 12:30 na piaseczyń-
skim rynku, a fi nał czyli  wspólne kolędowanie  na godzinę 13:15.
W tym roku Orszakowi organizowanemu przez Fundacja Na 
Swoim Miejscu,  przy wsparciu Gminy Piaseczno,  towarzyszyć 
będą dwa konkursy:
1. “Przebierz się na Orszak”. Wystarczy przyjść w przebraniu zwią-
zanym z tematyką Orszaku i zgłosić się w wyznaczonym punkcie 
na rynku. Zgłoszenia od godz. 12.
2. “Konkurs na gwiazdę”. Należy wykonać własnoręcznie orsza-
kową gwiazdę betlejemską. Prace będę przyjmowane w dniu Or-
szaku o godz. 11 w Auli Niebieskiej domu parafi alnego.

 Zapraszamy na parking miejski przy ul. Sierakowskiego w Pia-
secznie. Gwiazdą XXVII Finału WOŚP w Piasecznie będzie CLEO, 
natomiast support zapewnią KOLOROFONIA oraz DJ MARTIN 
ROSA. Wstęp wolny.
 Podczas koncertu będzie prowadzona zbiórka na rzecz Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
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Seniorzy proszą 
o własny kąt
GÓRA KALWARIA Seniorzy spotkali się z nowymi władzami gminy i organi-

zacjami pozarządowymi, aby dowiedzieć się, co mają im do zaoferowania

 Emeryci to coraz większa grupa mieszkańców gminy. Choć w sali Ośrodka 
Kultury zgromadzili się tylko jej reprezentanci, i tak była ich ponad setka. To 
słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także członkowie Gminnej Rady 
Seniora (GRS). Przed wciąż młodymi duchem mieszkańcami zaprezentowa-
ło się kilka najbardziej aktywnych kalwaryjskich organizacji społecznych oraz 
miejscowe instytucje zajmujące się szerzeniem kultury. Seniorzy pytali, co go-
ście mogą im zaproponować. – Tylko obiecując pamiętajcie, że  my wszystko 
zapamiętamy, bo nie mamy sklerozy – mówiła żartem Elżbieta Banasiak, prze-
wodnicząca GRS. Prelegenci zapraszali seniorów do współpracy i aktywności, 
a także prezentowali najróżniejsze pomysły na zajęcia dla obecnych na sali.
 Było to jednocześnie pierwsze spotkanie szerokiej reprezentacji senio-
rów z nowymi władzami gminy. Z tej okazji Elżbieta Banasiak wygłosiła czte-
ry postulaty najstarszych mieszkańców do realizacji przez samorządowców. 
Pierwszym było powołanie pełnomocnika burmistrza do współpracy z oso-
bami starszymi. W dwóch kolejnych seniorzy poprosili o lokale na swoją dzia-
łalność w Górze Kalwarii i Baniosze. – Dajcie nam miejsce na centrum aktyw-
ności seniora, a my już ściągniemy pieniądze na najróżniejsze zajęcia – zapo-
wiadała przewodnicząca GRS. Uczestnicy spotkania poprosili również o przy-
jęcie przez radę miejską strategii senioralnej opracowanej przez Gminną Radę 
Seniora. – Chcemy bardziej zaistnieć, bo my ciągle jesteśmy normalnymi ludź-
mi – tłumaczyła pani Elżbieta. 
 Jeszcze na tym samym spotkaniu burmistrz Arkadiusz Strzyżewski oznaj-
mił, że jego pełnomocnikiem do współpracy z seniorami zostanie Piotr Wal-
czak (obecnie odpowiedzialny za wprowadzanie innowacji w ratuszu). – Z re-
alizacją reszty postulatów nie zejdzie mi się już tak szybko – dodał gospodarz 
gminy. Zapewnił jednak, że oczekiwania najstarszej grupy mieszkańców zo-
staną spełnione i zachęcał do współpracy. – Razem możemy wiele osiągnąć 
– dodawał z entuzjazmem.
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Najstarsi mieszkańcy gminy chcą być coraz 

bardziej aktywni i zauważani 

Znikają drzewa, mieszkańcy 
są „zdruzgotani”
KONSTANCIN-JEZIORNA – W Konstancinie dzieje się coś niedobrego, usuwanych jest dużo 

drzew – alarmują mieszkańcy. Ostatnio protest wzbudziła wycinka pięciu klonów 

sprzed bloku przy ul. Wilanowskiej 5

 – Drzewa kładziono na raty, w 
dwie soboty – opowiada nam miesz-
kanka budynku. – Kiedy drwale 8 
grudnia wycięli dwa klony, w dzie-
więć osób napisaliśmy pismo do za-
rządu spółdzielni, w którym wyrazi-
liśmy swój sprzeciw. Jednak zostali-
śmy zupełnie zignorowani. W ostat-
nią sobotę firma pojawiła się po-
nownie, żeby ściąć kolejne trzy drze-
wa – dodaje rozżalona kobieta. –  Je-
steśmy zdruzgotani. Nasz blok jest 
położony tuż przy ruchliwej drodze 
wojewódzkiej. Latem korony tych 
drzew zapewniały nam cień aż do 
trzeciego piętra. Teraz będzie piekło, 
kurz i hałas. W naszej ocenie więk-
szość tych drzew była zdrowa, ro-
sły przy bloku od 50 lat – narzeka 
mieszkanka. – Boli też to, że choć to 
my płacimy zarządowi za jego pra-
cę, nie skonsultował z nami usunię-
cia drzew, a wręcz zrobił to bez na-
szej zgody. 
 Justyna Rawska, prezes konstan-
cińskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej Lokatorsko-Własnościowej tłu-
maczy, że „jest ostatnią osobą, któ-
ra chciałaby wycięcia drzewa”, a jeśli 
taką decyzję musi podjąć, „robi to z 
wielkim bólem serca”. – Od pewne-
go czasu przychodziło do nas kilko-
ro mieszkańców bloku przy ul. Wila-
nowskiej 5 ze zgłoszeniami o suchym 
drzewie przy budynku – wyjaśnia. 
– W ślad za tymi głosami, 9 paź-
dziernika zwróciliśmy się do Ma-
zowieckiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków w Warszawie o 
dokonanie oceny stanu dwóch klo-
nów i decyzję, czy należy je usunąć. 
Podczas oględzin drzew, także z 
moim udziałem, konserwator przy-
rody uznał, że nie tylko te dwa klo-
ny, ale także trzy sąsiednie stanowią 
poważne zagrożenie dla użytkow-

ników terenu, ponieważ są spróch-
niałe i w każdej chwili mogą runąć 
na chodnik, jezdnię lub budynek. W 
konsekwencji 20 listopada udzielił 
spółdzielni zgody na wycięcie tych 
drzew – dodaje. 
 Czemu wycinka była prowadzo-
na „na raty”? – Wykonawca miał 
wątpliwości, o które konkretnie 
drzewa chodzi, a nie chciał wyciąć 
zdrowych okazów, dlatego poprosił 
konserwatora o ponowne wskaza-
nie klonów wymienionych w decyzji 
– wyjaśnia Justyna Rawska. Pani 
prezes informuje, że odpowiedź 
mieszkańcom została udzielona, 
ale ponieważ odmówili jej przyję-
cia z rąk pracownika spółdzielni, pi-
smo zostało wysłane pocztą. Pre-
zes Rawska podkreśla również, że 
zgodnie z zaleceniami konserwatora 
mieszkańcy zostali powiadomieni o 

planowanej wycince (poprzez ogło-
szenie na klatkach) i mieli czas na 
wyrażenie swojego zdania.
 Jak przekonuje nas pani Wanda, 
długoletnia mieszkanka Konstanci-
na-Jeziorny, przypadek wycinki z ul. 
Wilanowskiej 5 nie jest w ostatnim 
czasie odosobniony. – Od wiosny 
obserwowałam usuwanie długolet-
nich drzew sąsiadujących z oczkiem 
wodnym przy Starej Papierni, z oko-
lic parkingu w Mirkowie, znajdują-
cych się w alei prowadzącej do pa-
łacu w Oborach, czy położonych w 
pobliżu osiedla w Oborach i ser-
ce mnie coraz bardziej boli. Wiele 
z tych drzew było zdrowych, ale ko-
muś przeszkadzały. Niepokoi mnie 
to, co dzieje się w naszym mieście, 
bądź co bądź, uzdrowiskowym – 
mówi kobieta. 

Piotr Chmielewska

Część mieszkańców bloku przy Wilanowskiej 5 ma żal do władz 

spółdzielni o wycięcie klonów, a także brak konsultacji w tej sprawie       

PIASECZNO

Krajewski na jazzowo
 We wtorek 8 stycznia w Domu Kultury w Piasecznie odbędzie się kon-
cert „Krajewski smooth jazz”. Seweryn Krajewski posiada niezwykły talent pi-
sania pięknych i przebojowych melodii. Okazuje się, że potrafi ą one fanta-
stycznie zabrzmieć nie tylko w oryginale, lecz także w smooth jazzowych 
aranżacjach. Przygotował je Piotr Rodowicz, kontrabasista jazzowy, kompo-
zytor, aranżer i pedagog. Skład zespołu: Bogdan Hołownia - fortepian, Piotr 
Rodowicz - kontrabas, Robert Murakowski - trąbka, Kazimierz Jonkisz - per-
kusja.  Początek o godz. 20. Bilety po 20 zł. 

Tyl.

Mietek Szcześniak na nowy rok
 W niedzielę 6 stycznia w kościele w Starej Iwicznej z koncertem nowo-
rocznym wystąpi Mietek Szcześniak, który wykona zarówno kolędy jak i 
swoje największe przeboje. Początek o godz. 19. Wstęp wolny.

Tyl.
LESZNOWOLA

Wyprawa na Alaskę
 W środę 2 stycznia w ramach Klubu Podróżnika „Po Horyzont” w fi lii GOK 
Lesznowola w Mysiadle odbędzie się spotkanie „Wyprawa życia na Alaskę”. O 
swojej podróży opowie Sebastian R. Bielak – doktor nauk technicznych, foto-
graf, wykładowca, autor książek, wystaw fotografi cznych oraz ponad setki ar-
tykułów i reportaży o tematyce przyrodniczej lub podróżniczej. Absolwent 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej. Z 
wykształcenia inżynier, ale z zamiłowania przyrodnik i podróżnik zafascyno-
wany dziką przyrodą Alaski. Prowadzi stronę internetową poświęconą przy-
rodniczym podróżom po Polsce i świecie www.sebastianbielak.pl oraz kanał 
na YouTube „Podróże Bliskie Naturze”. Początek o godz. 18.30. Wstęp wolny.

Tyl.

Mieszkanka Józefosławia 
napisała książkę dla dzieci
PIASECZNO Kilka tygodni temu nakładem wydawnictwa Novae Res 

ukazała się książka dla dzieci  „Pamiętnik Jadzi, czyli wakacje u Baby 

Jagi” autorstwa Dominiki Tabernackiej

 Bohaterką książki jest 10-letnia Ja-
dzia, która ma głowę pełną pomysłów, 
szaloną rodzinkę oraz mały sekret, któ-
ry nie daje jej spokoju... Na szczęście 
zbliżają się wakacje i wyjazd do babci. 
Na nieszczęście – Jadzia nie za bardzo 
przykładała się do nauki i ma w wakacje 
napisać wypracowanie o swojej rodzi-
nie. A przecież są ciekawsze rzeczy do 
robienia latem. Tym bardziej, że babcią 
Jadzi jest Baba Jaga, w której otoczeniu 
zawsze dzieją się rzeczy niezwykłe…
 - Jest to książka dla dzieci w wie-
ku 7-12 lat – mówi Dominika Taber-
nacka. - Pewnego dnia przyszedł mi 
do głowy pomysł na fabułę i go zre-
alizowałam. Napisałam też książ-
kę dla dorosłych, która trafi ła na ra-
zie do szufl ady. Może pewnego dnia 
zdecyduję się ją wydać...
 „Pamiętnik Jadzi, czyli wakacje u Baby 
Jagi” można już kupić w kilku księgarniach 
internetowych. Cena różni się w zależno-
ści od sklepu, ale nie przekracza 20 zł.

TW

Autorka książki

jest mamą trójki dzieci

GÓRA KALWARIA

Czeka nas drożyzna 

śmieciowa?
 36 złotych za osobę – tyle od 
1 kwietnia zapłacą mieszkań-
cy gminy za wywóz posegre-
gowanych odpadów, o ile bur-
mistrz przyjmie ofertę tańszej z 
dwóch firm, które wzięły udział 
w przetargu ogłoszonym przez 
ratusz. Przedsiębiorstwo osza-
cowało swoje usługi na około 21 
mln zł (w ciągu dwóch lat). Wła-
dze gminy oczekiwały, że będzie 
to kwota o połowę niższa. Z la-
winowo rosnącymi kosztami go-
spodarki śmieciowej boryka się 
wiele gmin w naszym regionie. 
Wpływ na cenę mają m.in. trud-
ności z wywozem odpadów (bra-
kuje składowisk i segregatorni na 
Mazowszu), rosnące koszty pali-
wa i robocizny oraz mała konku-
rencja firm. Burmistrz Arkadiusz 
Strzyżewski zapowiedział, że de-
cyzję o tym czy podpisze umowę 
z tańszą firmą podejmie do końca 
roku. Jeśli nie – przetarg zostanie 
unieważniony, a kolejny ogłoszo-
ny prawdopodobnie na krótszy, 
roczny okres.

PC   
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Uczniowie z Jazgarzewa
gościli rówieśników z zagranicy
PIASECZNO W ramach projektu „Różne pochodzenie – wspólna przy-

szłość” kilka dni temu społeczność szkolna w Jazgarzewie przyjęła 

uczniów i nauczycieli z Łotwy, Niemiec, Danii i Finlandii

 Spotkanie odbyło się w ramach programu Erazmus Plus i miało na celu pozna-
nie kultury innych, biorących udział w projekcie krajów oraz wzajemne uczenie 
się tolerancji wobec innych narodowości. Tematem przewodnim wizyty w Polsce 
była sztuka. Na cztery dni sala widowiskowa szkoły zamieniła się w artystyczne 
atelier, w którym, w międzynarodowych grupach, tworzono niesamowite dzieła 
plastyczne. Wykonywano przede wszystkim ozdoby i dekoracje świąteczne, cha-
rakterystyczne dla poszczególnych państw. Zwieńczeniem zajęć było wspólne 
dekorowanie choinki, połączone z kolędowaniem w różnych językach. – Stwo-
rzyliśmy też niesamowite graffi  ti – mówi Dorota Dyguła ze szkoły w Jazgarze-
wie. – Na pięciu ogromnych płytach uczniowie przedstawili swoje wizje dotyczą-
ce akceptacji i tolerancji. Był do wstęp do naprawdę ciekawej dyskusji.
 Intersującym przerywnikiem były także warsztaty z robienia dekoracyj-
nych, świątecznych świec. Potem, podczas kiermaszu, trafi ły one na licytację. 
Oczywiście spotkaniu towarzyszyły także inne aktywności, jak zawody spor-
towe czy wspólne tańce. Goście z zagranicy zwiedzili też Warszawę i poznali 
miejscowe atrakcje. Spróbowali również klasycznych potraw polskiej kuchni, 
które bardzo przypadły im do gustu. 

TW

Goście z zagranicy spędzili w Jazgarzewie cztery dni

Rosną wydatki bieżące, 
bo gmina buduje
LESZNOWOLA We wtorek radni jednogłośnie uchwalili budżet gminy na przyszły rok. 

Dochody zaplanowano na ponad 229 mln zł, a wydatki na 252,5 mln zł. Ponad 58 mln 

zł, a więc niemal jedna czwarta wydatków, zostanie przeznaczone na inwestycje

 Obszerne wprowadzenie przed 
podjęciem uchwały budżetowej zro-
biła, jak co roku, wójt Lesznowoli 
Maria Jolanta Batycka-Wąsik. Tym 

razem pani wójt pochwaliła się liczba-
mi (dochodami, wydatkami i środka-
mi, które mają zostać przeznaczone na 
inwestycje), porównując je do wskaź-
ników z 1995 roku. Być może dziś 
trudno w to uwierzyć, ale 23 lata temu 
dochody gminy wynosiły zaledwie 7,9 
mln zł, zaś wydatki – 8,4 mln zł, z cze-
go 2,8 mln zł stanowiły inwestycje. 

Rosną dochody, 

ale i wydatki bieżące

 – Opieramy się przede wszyst-
kim na dochodach własnych – pod-
kreśliła wójt Lesznowoli. W przy-
szłym roku ponad 81,4 mln zł gmi-
na uzyska z tytułu podatku od osób 
fizycznych, ponad 43 mln zł z tytu-
łu podatków lokalnych i 3,3 mln zł 
z podatku dochodowego od osób 
prawnych. 45,7 mln zł wyniosą sub-
wencje oraz 29 mln zł dotacje. Wy-
datki bieżące w 2019 roku mają za-
mknąć się w kwocie 194 mln zł. 
– Nasze wydatki bieżące wciąż ro-
sną – mówiła Maria Jolanta Batyc-
ka-Wąsik. – Jeszcze w 2016 roku wy-
nosiły one „zaledwie” 156 mln zł. Na 
ten wzrost duży wpływ miała refor-
ma systemu edukacji.
 W tym miejscu ponownie pani 
wójt przedstawiła kilka liczb. I tak 
w 2013 roku wydatki bieżące na pu-
bliczną oświatę wyniosły „jedynie” 
49 mln zł, podczas gdy w roku 2018 – 
aż 70 mln zł. Pięć lat temu na dotacje 
dla niepublicznych placówek oświato-
wych gmina wydawała 11 mln zł, te-
raz – 22 mln zł. Zwiększyła się jedno-
cześnie liczba uczniów (jest ich o 1249 
więcej niż pięć lat temu) i nauczycie-
li (389 w 2013 roku i 551 obecnie), ale 
także szkolnych psychologów, bo co-

raz więcej dzieci ma różnego rodza-
ju dysfunkcje. Na wydatki bieżące ma 
też wpływ rosnące „janosikowe”, któ-
re w przyszłym roku ma wynieść po-
nad 9,6 mln zł. – Gmina buduje kolej-
ne place zabaw, boiska, szkoły, przed-
szkole, dlatego trudno spodziewać 
się, że ta tendencja się odwróci – mó-
wiła wójt Batycka-Wąsik. – Te obiek-
ty będzie trzeba potem utrzymywać, 
więc nasze wydatki nie zmaleją.

Nowi radni zaznaczyli swoją 

obecność

 Jeśli chodzi o przyszłoroczne in-
westycje, to tu warto wspomnieć 
przede wszystkim o budowie szko-
ły w Zamieniu, rozbudowie szkoły w 
Nowej Iwicznej oraz budowie przed-
szkola w Wólce Kosowskiej. Choć na 
te trzy zadania zaplanowano najwię-
cej pieniędzy – łącznie około 29 mln 
zł – priorytetem ma być gospodarka 
wodno-ściekowa, na którą pójdzie 
ponad 10 mln zł. – Chcemy dokoń-
czyć budowę kanalizacji sanitarnej – 
zadeklarowała wójt Lesznowoli. Pra-
wie 18,5 mln zł zostanie też przezna-
czone na budowę dróg oraz transport. 
W sumie gmina chce w przyszłym roku 
realizować 64 zadania inwestycyjne. 
Być może na niektóre przedsięwzię-
cia będzie trzeba zaciągnąć pożyczki 
w formie obligacji. Mimo to wójt pod-
kreśliła, że sytuacja finansowa gminy 
jest dobra, a zobowiązania wynoszą-
ce około 9 mln zł rocznie mieszczą się 
w rozsądnych granicach. – Wskaźniki 
zadłużenia są w normie – przekonywa-

ła radnych wójt. – Dlatego uważam, że 
plan który nakreśliliśmy jest pragma-
tyczny i realny. 
 Następnie skarbnik Elżbieta Obłu-
ska odczytała opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej dotyczącą projektu 
budżetu. Choć opinia była pozytyw-
na, RIO zwróciła uwagę na wysokie 
planowane dochody z tytułu sprzeda-
ży gruntów (12,7 mln zł), które może 
być gminie trudno zrealizować. – A co 
jeśli nie osiągniemy spodziewanego 
pułapu dochodów, czy będziemy ciąć 
wydatki – dopytywała radna Monika 
Maciak. – Będziemy wspólnie o tym 
decydować – uspokoiła młodą radną 
wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik. 
 Głos w poprzedzającej podjęcie 
uchwały dyskusji zabrali też radni 
PiS, którzy zasygnalizowali potrze-
bę rozbudowy stołówki w szkole w 
Łazach (Krzysztof Łupiński zaży-
czył sobie, aby ta inwestycja zosta-
ła wpisana do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej), budowy ścieżki rowe-
rowej wzdłuż ul. Łączności prowa-
dzącej od alei Krakowskiej do szko-
ły oraz zwiększenia o 50 tys. zł do-
tacji dla uczniowskich klubów spor-
towych. – Ten budżet powinien być 
bardziej zrównoważony – zauwa-
żył Bartłomiej Soszyński z PiS. Wójt 
Batycka-Wąsik wyjaśniła, że na każ-
dej sesji przyjęty budżet będzie nie-
co zmieniany, a wszystkie zgłoszone 
uwagi zostaną przeanalizowane. To 
uspokoiło radnych, którzy jednogło-
śnie poparli projekt uchwały.

Tomasz Wojciuk

Wójt przekonywała, że wbrew informacjom które pojawiają się 

w przestrzeni publicznej, sytuacja finansowa gminy jest dobra

Nowi radni domagali się 

umieszczenia w budżecie 

dodatkowych inwestycji. 

Wójt obiecała, że przeanali-

zuje wszystkie wnioski

Ponad 100 portretów wielkich Polaków
PIASECZNO Znany artysta Robert Lisowski otworzył w ubiegły piątek w Willi Staropolskiej wystawę, którą 

określa mianem „dzieła swojego życia”. Ekspozycję tworzą obrazy, które malował przez ponad 25 lat

– Jest to galeria portretu Roberta Li-
sowskiego – chwali się artysta plastyk. 
– Wernisaż wystawy odbył się 14 grud-
nia. Teraz, za zgodą właścicieli willi, w 
określonych porach, można oglądać 
obrazy. Jeśli któryś wpadnie komuś w 
oko, można taki sam u mnie zamówić.
 Ponad 100 portretów wybitnych 
Polaków zostało zaprezentowanych 
z okazji 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Właścicie-
lem kolekcji jest psycholog, ale też 
emerytowany oficer Wojska Polskie-
go Eugeniusz Maciejewski. To on z 
dumą pokazał nam starannie skom-
ponowaną ekspozycję. Na zamówie-
nie swojego mecenasa Robert Li-
sowski sportretował polskich nobli-
stów, prezydentów, wybitnych na-
ukowców, duchownych, polityków, 
wojskowych, literatów. O każdej z tych 
osób Eugeniusz Maciejewski mógł-

by mówić godzinami, z wielką pa-
sją przytaczając niesamowite histo-
rie i anegdoty z ich życia. Ale pomię-
dzy portretami wybitnych Polaków 
są także cudzoziemcy – amerykań-
scy prezydenci, głowy innych państw, 
uczeni, przedstawiciele świata kultu-

ry. – Wiele z tych osób bezpośrednio 
lub pośrednio wpłynęło także na dzie-
je Polski – wyjaśnia właściciel kolek-
cji. – Wszystkie te osoby szanuję i po-
ważam. Cieszę się, że mogę mieć je na 
wyciągnięcie ręki.

Wiele obrazów zostało podpisanych przez sportretowane osoby

Wielkie serca Czytelników!
PIASECZNO W środę do portalu PiasecznoNEWS.pl zgłosił się 44-letni 

mężczyzna, który samotnie wychowuje 14-letniego syna. – Wstyd mi 

to mówić, ale potrzebuję wsparcia – powiedział i poprosił o artyku-

ły spożywcze na Wigilię. Szczodrość czytelników portalu przeszła naj-

śmielsze oczekiwania

 – Biłem się z myślami czy do was w ogóle przyjść, bo jest mi zwyczaj-
nie wstyd – rozpoczął swoją smutną historię pan Grzegorz. – Z powodu po-
ważnej choroby, wielonarządowej sarkoidozy, nie jestem w stanie praco-
wać. Jestem na rencie, z której muszę utrzymać siebie i syna. Wychowuję 
go sam, bo cztery lata temu opuściła mnie żona. To nie jest łatwe…
 – Pieniądze z renty też w przeważającej części idą na rachunki i leki. Czę-
sto jest tak, że nie ma czego do garnka włożyć – wyznał mężczyzna.
 Mieszkaniec Piaseczna prosił ludzi dobrego serca o pomoc. Portal Piaseczno-
NEWS.pl, który co miesiąc odnotowuje ponad milion odsłon, zwrócił się z ape-
lem do swoich czytelników. Efekt zbiórki przeszedł najśmielsze oczekiwania. Już 
następnego dnia przed południem dziennikarze zawieźli mężczyźnie kilkanaście 
toreb wypełnionych produktami spożywczymi, środkami czystości, prezentami. 
Po godzinie 13 portal był zmuszony ogłosić zakończenie aukcji. – Pierwotnie pla-
nowaliśmy zbierać produkty przez dwa dni – mówi wydawca portalu Kamil Sta-
niszek. – Tak wielu czytelników zareagowało, że musieliśmy przerwać zbiórkę, bo 
prezenty dla potrzebującego mężczyzny przestały się mieścić w naszej redakcji.
 Wczoraj wieczorem ojciec i syn otrzymali kolejne kilkadziesiąt pakunków, 
zawierających nie tylko żywność i chemię gospodarczą, ale także bony do skle-
pów, prezenty, gry i ozdoby choinkowe. –  Wielu naszych czytelników było roz-
czarowanych, że akcja zakończyła się tak szybko i nie zdążyli się do niej włączyć 
– mówi Kamil Staniszek. –  Zachowali się wspaniale, deklarując nie tyko żyw-
ność, ale także pomoc materialną i fi nansową. Były osoby, które chciały w Wi-
gilię dowieźć mężczyźnie gotowane, ciepłe potrawy, a nawet zaprosić go wraz 
synem do siebie na kolację.

AB TW



 W połowie środowych obrad rady 
miejskiej padł wniosek o odwołanie wi-
ceszefów rady, którzy zostali powołani 
podczas pierwszej sesji 21 listopada. Jak 
wówczas pisaliśmy, zakończyła się ona 
dużą niespodzianką, ponieważ prze-
wodniczącą została wybrana najmłod-
sza radna, Aleksandra Kostrzewska 
wybrana z listy Koalicji Obywatelskiej 
Platformy i Nowoczesnej (KO). W gło-
sowaniu przegrał z nią uznawany jesz-
cze wówczas za faworyta Andrzej Cie-
ślawski ze związanego z burmistrzem 
Konstancina Jutra, który był szefem 
rady w dwóch poprzednich kadencjach.
 Ponieważ pomiędzy radnymi KO 
i Konstancina Jutra nie doszło do po-
rozumienia, choć tuż po wyborach 
wydawało się, że będą działać wspól-
nie, wiceprzewodniczącymi zostali 
przedstawiciele mniejszych klubów – 
Sławomir Stoczyński z Prawa i Spra-
wiedliwości i Arkadiusz Głowacki z 
komitetu Jerzego Wojdaka – Rodzi-
ny Konstancińskie.
 Po pierwszej sesji rozmowy po-
między największym, bo 8-oso-
bowym klubem Konstancin Jutra 
i 5-osobowym klubem KO nadal 
trwały i jedenatego grudnia zakoń-
czyły się podpisaniem porozumie-
nia. Na jego mocy Stanisław Sto-
czyński i Arkadiusz Głowacki zo-
stali odwołani, a w ich miejsce po-
jawili się Andrzej Cieślawski i Ar-
kadiusz Zewar. – Niefortunnie sta-
ło się, że do tego przesilenia doszło 

dzień po gminnej wigilii, na której 
wszyscy dzieliliśmy się opłatkiem. 
Środowe zmiany zostały przeprowa-
dzone w nieelegancki i przykry dla 
nas sposób. Przecież można było naj-
pierw ogłosić, że powstała koalicja, 
a następnie w styczniu zmienić wice-
przewodniczących. Źle, że duża, kra-
jowa polityka wdziera się do samorzą-
dów – komentuje Krzysztof Bajkow-
ski z 3-osobowego Klubu Ponad Po-
działami, którego członkiem jest  Ar-
kadiusz Głowacki. 
 Andrzej Cieślawski tłumaczy, że 
nowa koalicja przez miesiąc „dociera-
ła się”. – Do tej pory rada miejska kon-
struowała się. W środę zakończyliśmy 
ten proces, dzięki czemu samorząd bę-
dzie lepiej i sprawniej działał – dodaje. 
 Koalicja, która dysponuje teraz 
13 głosami w 21-osobowej radzie, 
w środę miała również decydujący 
głos w wyborach składu komisji. We 

wszystkich ma większość, co ozna-
cza, że obsadzi również fotele prze-
wodniczących w tych gremiach. 
 Pytanie po co była ta zabawa w 
kotka i myszkę przez miesiąc, czemu 
od razu nie zawiązano obecnej koali-
cji? Dobrze poinformowany samorzą-
dowiec KO wyjaśnia, że gdyby pięcio-
ro konstancińskich radnych Koalicji 
Obywatelskiej, debiutujących w radzie 
miejskiej, od razu nie zagrało agresyw-
nie i nie ustawiło się w pozycji języcz-
ka u wagi, prawdopodobnie skończyli-
by jako przystawka bardziej doświad-
czonego i większego Konstancina Ju-
tra. Choć bez powodzenia próbowali 
wynegocjować także stanowisko wice-
burmistrza Konstancina, ostatecznie 
mogą czuć satysfakcję, bo mają swo-
ją przewodniczącą rady i realny wpływ 
na działalność władz gminy.  

Piotr Chmielewski

GÓRA KALWARIA

Od soboty pojeździmy na łyżwach
 W sobotę zostanie otwarty „biały orlik” przy ul. Kalwaryjskiej. Wstęp na 
lodowisko jest bezpłatny, trzeba tylko zapłacić za wypożyczenie łyżew (5 zł 
za godz., 2 zł za każde kolejne 30 min), kasku (2 zł za godz.) i zakup jedno-
razowych wkładek do łyżew (1 zł za parę). Na miejscu można również na-
ostrzyć łyżwy (10 zł za parę). W weekend ślizgawka będzie czynna w godzi-
nach 10-21, a w dni powszednie 16-21. W okresie świątecznym (24, 27, 28 i 
31 grudnia) lodowisko będzie otwarte w godz. 10-15, w drugi dzień świąt 
– 14-21, natomiast w pierwszy dzień świąt i 1 stycznia będzie zamknięte.

PC   
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Po miesiącu nowa koalicja
KONSTANCIN-JEZIORNA Stanisław Stoczyński i Arkadiusz Głowacki przestali 

być zastępcami przewodniczącej rady miejskiej

Andrzej Cieślawski (z lewej) i Arkadiusz Zewar są od środy nowymi wiceszefami rady miejskiej

Ania Rusowicz i goście, 
czyli gwiazdy na Gwiazdkę
KONSTANCIN-JEZIORNA Konstanciński Dom Kultury tradycyjnie muzycznie umili nam okres 

świąteczny i noworoczny. Tym razem autorskie pastorałki zaśpiewa Ania Rusowicz

 Koncert odbędzie się w niedzielę 6 stycznia o godz. 18 
w sali koncertowej Hugonówki przy ul. Mostowej 15. Pa-
storałki Ani Rusowicz to prawdziwe perełki pełne bigbito-
wego klimatu lat 60. i 70. Koncert będzie nawiązywał nie 
tylko do tradycji polskich zespołów poprzednich dekad, 
lecz także do góralskich zwyczajów oraz rockandrollo-
wego klimatu. Nie zabraknie pięknych tekstów i niezapo-
mnianych melodii oraz wspaniałych gości zaproszonych 
przez Anię Rusowicz do wspólnego świętowania. Na sce-
nie zaśpiewa plejada gwiazd: Adam Nowak (Raz, Dwa, 
Trzy), Stanisław Karpiel-Bułecka i Szymon Chyc (Future 
Folk) oraz Ania Brachaczek (Pogodno). 
 Ideą wydarzenia jest radosne przeżywanie Świąt Bo-
żego Narodzenia oraz świętowanie nowego roku w dosko-
nałym humorze i doborowym towarzystwie. Koncert do-
pełnią wyjątkowe oświetlenie oraz nietypowe instrumen-
ty. Bilety w cenie 70 złotych są do nabycia w kasie KDK 
oraz na stronie www.konstancinskidomkultury.pl.
 Ania Rusowicz to wokalistka już dobrze znana na polskiej 
scenie muzycznej. Urodziła się w rodzinie o tradycjach mu-
zycznych, jest córką Ady Rusowicz i Wojciecha Kordy (oby-
dwoje tworzyli zespół Niebiesko-Czarni). Jest laureatką na-
grody polskiego przemysłu fonograficznego - „Fryderyka”, a 
w 2016 roku nagrała swoją trzecią płytę „Retronarodzenie”.  
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Pastorałek w bigbitowym klimacie będzie 

można wysłuchać 6 stycznia

R E K L A M A

Prażmów dopomina się 
o więcej pieniędzy
POWIAT/PRAŻMÓW – To jest wstyd i hańba! Brak szacunku dla wybor-

ców! – denerwowali się mieszkańcy Prażmowa domagając się zwięk-

szenia środków inwestycyjnych dla swojej gminy z budżetu powiatu 

piaseczyńskiego

 Z wyliczeń radnych powiatowej opozycji wynika, że udział gminy Praż-
mów w wydatkach inwestycyjnych starostwa w stosunku do pozostałych pię-
ciu gmin, wyniesie w przyszłym roku zaledwie 0,3 proc. Projekt budżetu, któ-
ry przedstawiono radnym zakłada łączną pulę na inwestycje  na poziomie 
31,8 mln zł. Zarząd planuje wydać na inwestycje zlokalizowane w Piasecznie 
ponad 25 mln zł, w Konstancinie-Jeziornie - 3 mln 900 tys. zł, w Tarczynie - 1 
mln 250 tys. zł, w Lesznowoli -  900 tys. zł, w Górze Kalwarii -  600 tys. zł. W 
Prażmowie to ma być tylko 100 tys. zł. Taki podział funduszy zbulwersował 
mieszkańców, dlatego przyszli na wczorajszą sesję rady powiatu  z transpa-
rentem. Jak można było oczekiwać, debatę nad budżetem zdominowała dłu-
ga i gorąca dyskusja o rozdziale środków inwestycyjnych. O większe pienią-
dze dla gminy Prażmów upomniał się wójt Jan Dąbek, jednomyślni w tej kwe-
stii byli także radni Grzegorz Pruszczyk i Sylwester Puchała. Padła propozycja 
przeznaczenia 1 mln zł na przebudowę drogi powiatowej w Krępie, pienią-
dze miałyby pochodzić z innej, kilkuletniej inwestycji w Konstancinie-Jezior-
nie. – My nie chcemy wykreślenia z budżetu konstancińskiej inwestycji, tylko 
przesunięcia płatności za nią o rok  – wyjaśnia wójt Dąbek.
 Przewodniczący rady powiatu Włodzimierz Rasiński apelował by przegło-
sować projekt budżetu bez poprawek, a do tematu powrócić w przyszłym 
roku i wówczas dopiero rozpatrzyć apel o zwiększenie budżetu inwestycyj-
nego dla Prażmowa. – Obiecanki cacanki mnie nie interesują – zareagował na 
te słowa radny Puchała. – Starosta nie wykazuje dobrej woli. Skoro w nowym 
roku pieniądze mają się znaleźć, to uzupełnijmy ten milion dla Prażmowa już 
teraz. 
 W przerwie w obradach mieszkańców uspokajał wicestarosta Zdzisław 
Lis, deklarując, że środki fi nansowe dla Prażmowa znajdą się, ale dopiero w 
marcu przyszłego roku. – Teraz nie można zakłócać procedury budżetowej 
– przekonywał zastępca starosty, który sam jest mieszkańcem gminy Prażmów.
– Zmiany możemy dokonać zawsze, teraz również – wtrącał radny Sergiusz 
Muszyński. – Zagłosuję za przyjęciem projektu budżetu w takim kształcie 
jaki proponuje zarząd – mówił Zdzisław Lis po wznowieniu obrad. – W lutym, 
marcu pojawią się wolne środki i będą one rozdysponowywane sprawiedli-
we. Zaufajcie mi – obiecywał Zdzisław Lis. 
 W drodze głosowania większość radnych odrzuciła poprawkę do projek-
tu budżetu, zakładającą przeznaczenie miliona złotych na remont drogi po-
wiatowej w Krępie. Cały budżet został przyjęty w wersji zarządu. – Uważam, że 
presja mieszkańców i nasze rozmowy o przyszłorocznym podziale funduszy 
dadzą pozytywny efekt – skomentował wójt Jan Dąbek. – Jednak po stronie 
starosty nie widzę dobrej woli i chęci współpracy. Obawiam się, że inwestycje 
drogowe w Prażmowie mogą być przez niego torpedowane. Mam jednak na-
dzieję, że radni ze strony rządzącej dotrzymają słowa i przekonają pana staro-
stę do tego, by dodatkowy milion złotych został przeznaczony na remont dro-
gi przebiegającej przez gminę Prażmów. Powiat powinien wrócić do ustalonej 
jeszcze za mojej kadencji zasady zrównoważonego dzielenia środków pomię-
dzy gminy naszego powiatu – dodaje wójt Dąbek.
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Mieszkańcy gminy Prażmów przybyli na wczorajszą sesję 

z wymownym transparentem



Usiądź i wdychaj. 
Na zdrowie
TARCZYN W naszym powiecie już nie tylko Konstancin będzie się chwa-

lił tężnią. Inhalatorium pod chmurką pozazdrościł mu Tarczyn i w przy-

szłym roku wybuduje taką konstrukcję u siebie

 Projekt i wszelkie pozwolenia są gotowe i magistrat jest już nawet po dwóch 
przetargach na wykonawcę. – Zostały unieważnione, ponieważ fi rmy oferowa-
ły zbyt wysokie ceny, ale w styczniu ogłosimy kolejne postępowanie – zapowiada 
Marek Lewtak, odpowiedzialny w tarczyńskim ratuszu za realizację inwestycji.
 W Polsce rośnie moda na mini tężnie, które nie tylko poprawiają samopo-
czucie i oczyszczają powietrze, ale są też wykorzystywane w profi laktyce i lecze-
niu schorzeń górnych dróg oddechowych. Tarczyńskie inhalatorium ma stanąć 
na terenie rekreacyjnym w Drozdach jako kolejna atrakcja. Drewniana, moduło-
wa konstrukcja zostanie wypełniona gałęziami tarniny, po których będzie ście-
kać bogata w jod solanka (to dzięki temu powstaje leczniczy aerozol). Zbiornik z 
solanką, a także urządzenia do jej pompowania na szczyt tężni zostaną umiesz-
czone poniżej poziomu gruntu. Sanatoryjny krajobraz dopełnią ławki, na któ-
rych będzie można spocząć wokół atrakcji. Skąd będzie dowożona solanka – (z 
uzdrowiska czy kopalni soli) to już okaże się po wyborze fi rmy wykonawczej.
 Mini tężnie powstałe w Warszawie okazały się strzałem w dziesiątkę, ich 
mikroklimat w okresie wiosenno-letnim ściąga tłumy. 
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Niedużych tężni przybywa. Na zdjęciu konstrukcja w Kaskach 

koło Baranowa

Ceny za odbiór śmieci (na razie) 
pozostają bez zmian
PIASECZNO/LESZNOWOLA Do 31 marca przyszłego roku mieszkańcy Piaseczna zapłacą za 

odbiór śmieci tyle samo, co dotychczas. Od 1 kwietnia należy spodziewać się podwyż-

ki. W Lesznowoli, która ma podpisaną umowę na odbiór odpadów do końca 2020 roku, 

też nie jest ona wykluczona

 Piaseczno ogłosiło przetarg na 
odbiór śmieci od 1 kwietnia. Nowa 
umowa ma obowiązywać przez dwa 
lata, ale być może okres ten zostanie 
jeszcze skrócony. Przez najbliższe 
trzy miesiące śmieci z terenu mia-
sta będą odbierały te same firmy, co 
dotychczas, a więc PUK Piaseczno 
(obsługuje dwa sektory) i Lekaro. 
 Od stycznia do końca mar-
ca będzie obowiązywał nowy har-
monogram odbioru odpadów, któ-
ry jednak praktycznie się nie zmie-
ni – śmieci, z podziałem na czte-
ry frakcje, będą zbierane w te same 
dni (mieszkańcy muszą udostępnić 
je przed godz. 7 w dniu odbioru) i z 
tą samą co dotychczas częstotliwo-
ścią. Od kwietnia należy spodziewać 
się większych zmian. Nie tylko, jeśli 
chodzi o cenę odbioru odpadów, ale 
także sposób ich segregacji. Nieczy-
stości będą dzielone bowiem już na 
pięć frakcji – papier, plastik, szkło, 
odpady bio oraz śmieci zmieszane.

 W pobliskiej Lesznowoli za-
warta przez gminę umowa na od-
biór odpadów będzie obowiązywa-
ła jeszcze przez dwa lata – do koń-
ca 2020 roku. Nie oznacza to jednak, 
że przez ten czas ceny dla mieszkań-
ców nie wzrosną. Na razie nie wia-

domo jednak, kiedy (i czy w ogóle) 
to nastąpi. - Aktualnie obowiązują 
dotychczasowe stawki – ucina Lech 
Kilanowski, kierownik referatu go-
spodarki odpadami komunalnymi.

Tomasz Wojciuk

Za pieniądze z szopek kupią 
obiady dla dzieci
LESZNOWOLA W sobotę w Lesznowoli odbył się przedświąteczny jarmark, podczas którego 

można było zrobić oryginalne zakupy i wziąć udział w licytacji bożonarodzeniowych szopek

 Na miejscu na dzieci czekał Świę-
ty Mikołaj z saniami i reniferem. 
Sympatycznego zwierzaka można 
było pogłaskać, a z Mikołajem zro-
bić sobie zdjęcie. Sporo było trady-
cyjnego rzemiosła w różnej posta-
ci, od oryginalnej, ręcznie robionej 
biżuterii, poprzez wyroby z wełny, 
naturalne kosmetyki, a na zabaw-
kach skończywszy. Na miejscu moż-
na było kupić miód, dżemy z boró-
wek, pyszne chałwy, oscypki, wędzo-
ne ryby. Dzieci chętnie brały udział 
w warsztatach z robienia pierników, 
a także kartek i ozdób choinkowych. 
Punktem kulminacyjnym imprezy 
było rozstrzygnięcie konkursu na 
najładniejszą szopkę, na który zgło-
szono aż 27 prac. Zwyciężyła wyko-
nana z różnych rodzajów makaronu, 
pomalowana na złoty kolor, szop-
ka państwa Lizut z Nowej Iwicznej. 
Drugie miejsce zajęła szopka pań-
stwa Roguzińskich z masy solnej, 
a trzecie – szopka rodziny Amelki 
Jabłonkowskiej. Po ogłoszeniu wy-
ników konkursu odbyła się aukcja, 

podczas której sprzedano trzy szop-
ki za łączną kwotę 500 zł. – Pienią-
dze z licytacji zasilą konto fundacji 
„Być Bardziej” i zostaną przekaza-
ne na program „Dzwonek na obiad”, 
w ramach którego dofinansowywa-
ne są obiady dla najuboższych dzie-

ci – informuje Agnieszka Adamus z 
gminnego wydziału promocji. – Za 
uzyskane środki będzie można sfi-
nansować cztery miesiące obiadów 
dla jednego dziecka.

Tomasz Wojciuk

Podczas kiermaszu można było nie tylko kupić smakołyki czy 

oryginalne prezenty, ale także wspomóc szczytny cel

14 nr 47 (747)/2018/W1AKTUALNOŚCI

KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

R E K L A M A

GÓRA KALWARIA

Ułatwienia w magistracie dla mieszkańców
 W punkcie kasowym istniejącym w kalwaryjskim ratuszu, a także fi lii wy-
działu komunikacji starostwa, od kilku dni można płacić nie tylko gotówką, 
ale również kartą jak i telefonem. To nie jedyny ukłon w kierunku mieszkań-
ców. Od początku roku likwidacji ulegną „środy bez interesantów”, inaczej 
nazywane „dniami pracy wewnętrznej” urzędu. Co więcej – od 6 grudnia pe-
tentom załatwiającym sprawy w magistracie łatwiej przy nim zaparkować, 
ponieważ pracownicy gminy pozostawiają samochody dalej od urzędu.
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Od kwietnia mieszkańcy gminy Piaseczno będą musieli 

dokładniej segregować odpady 

PIASECZNO

Z jazzem przez świat
 We wtorek 8 stycznia w fi lii GOK Lesznowola w Mysiadle odbędzie się 
koncert dla dzieci w wykonaniu Filharmonii Narodowej pt. „Z jazzem przez 
świat”. W poszukiwaniu pięknych piosenek i ciekawych rytmów okrążymy 
razem z dziećmi kulę ziemską. Zatrzymamy się w Afryce, na Madagaskarze, 
na wyspach Ameryki Środkowej, a nawet zanurkujemy pod wodą w poszu-
kiwaniu Małej Syrenki. Nie zapomnimy również o ojczyźnie jazzu - Stanach 
Zjednoczonych. Początek o godz. 13.30. Wstęp wolny.

Tyl.
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Ścieżka rowerowa 
donikąd
LESZNOWOLA Zarząd Dróg Miejskich zakończył budowę ścieżki rowero-

wej po zachodniej stronie ul. Puławskiej, która kończy się na granicy War-

szawy i Lesznowoli. – Musimy ją przedłużyć, aby mogli z niej korzystać 

nasi mieszkańcy – mówi Mirosław Wilusz, lesznowolski radny

 – Zakończenie ścieżki wygląda trochę dziwnie, bo nie ma na nią jak wje-
chać – zauważa Mirosław Wilusz. – To zastanawiające, że ZDM nie podjął z 
nami wcześniej w tym zakresie współpracy. 
 Radny wystosował więc pismo do wójt Lesznowoli Marii Jolanty Batyckiej-
Wąsik, w którym wskazuje, że 3-kilometrową ścieżkę trzeba przedłużyć o około 
200 m, aby sięgała ona do poprzecznej drogi, łączącej Puławską z Centrum Edu-
kacji i Sportu. Radny prosi wójt o przeanalizowanie możliwości przeprowadze-
nia tej inwestycji. – Skomunikowanie ścieżki z infrastrukturą znajdującą się na te-
renie naszej gminy to absolutny priorytet – podkreśla radny Wilusz. – Trzeba zro-
bić to jak najszybciej.
 Niestety, na razie brakuje w tej kwestii konkretów. Nie ma projektu łączni-
ka, a w przyszłorocznym budżecie nie zagospodarowano na razie na ten cel 
pieniędzy (wcześniej i tak trzeba będzie zrobić kosztorys). Dlatego na razie 
nie wiadomo, kiedy ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców 
inwestycja doczeka się realizacji.
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Ścieżka rowerowa kończy się obok cerkwi w Mysiadle

Idą zmiany w ZGK. Burmistrz
odwołał swoich przedstawicieli
GÓRA KALWARIA Utrata zaufania i niewłaściwy nadzór nad gminną spółką – z tych powo-

dów burmistrz Arkadiusz Strzyżewski odwołał wszystkich troje członków rady nadzor-

czej Zakładu Gospodarki Komunalnej

 Niezadowolenie z działalno-
ści firmy, której jedynym właścicie-
lem jest gmina, Arkadiusz Strzy-
żewski wyrażał już w trakcie kam-
panii wyborczej. Tematy złej jakości 
wody i awarii wodociągów były jed-
nymi z główniejszych w przedwybor-
czych debatach. Zdaniem obecnego 
burmistrza spółka w niedostatecz-
ny sposób informowała i ostrzegała 
mieszkańców m.in. o skażeniu wody. 
Jednak lista zarzutów była dłuższa – 
dotyczyła m.in. kar, jakie gmina na-
łożyła za ZGK w związku z niezgod-
nym z prawem poziomem odzysku 
surowców wtórnych z odbieranych 
przez nią odpadów, czy przegranym 
przetargiem na pielęgnację zieleni 
miejskiej w Górze Kalwarii. – Spół-
ka nie była właściwie nadzorowa-
na, a działania jej zarządu budziły w 
ostatnich latach duże społeczne nie-
zadowolenie – wyjaśnia powód od-
wołania całej rady nadzorczej Arka-
diusz Strzyżewski.
 Jan Rokita, przewodniczący rady 
miejskiej mówi, że „całkowicie popiera 
działania burmistrza w tym zakresie”. 
– Uważam, że jest to krok oczekiwany 
również przez mieszkańców – dodaje.
 – Nowy szef, nowa miotła – 
stwierdza z kolei Andrzej Posiewka z 
Łubnej, radny gminny od sześciu ka-
dencji. – Jeżeli burmistrz chce mieć 
swoich ludzi w spółce, na których 
może polegać, ale i poprawić jakość 
działania ważnego dla gminy ZGK, 
to ma do tego pełne prawo.
 Burmistrz wytyka organowi nad-
zorczemu, że był zbyt mało aktywny, 
o czym ma świadczyć niewielka licz-
ba odbytych posiedzeń. W sierpniu 
portal gorakalwaria.net poinformo-
wał, że w 2017 roku rada nadzorcza 

zebrała się tylko sześć razy, a przy 
tym jej przewodnicząca zainkasowa-
ła ponad 25 tys. zł brutto, zaś pozo-
stali dwaj członkowie po 21,5 tys. zł. 
Kierująca radą Mariola Dąbrowska 
prostowała następnie te doniesienia 
informując, że członkowie rady „wy-
konując swoje obowiązki, pracują 
także poza posiedzeniami.”
 Jak podaje ratusz, na decyzję go-
spodarza gminy miał też wpływ fakt 
przyznania przez radę dodatkowe-
go rocznego wynagrodzenia za rok 
2017 prezesowi Jerzemu Pełce. Wy-
jaśniano później, że owe 24,5 tys. zł 

jest nagrodą wynikającą z realizacji 
celów zarządczych, jakie rada posta-
wiła przed szefem spółki na począt-
ku roku (z czterech celów prezesowi 
udało się zrealizować połowę). 
 Następców mec. Marioli Dą-
browskiej, dra Andrzeja Ludwickiego 
i dra Piotra Rytko burmistrz planu-
je powołać do końca roku. Jak usta-
liliśmy, dopiero nowa rada nadzor-
cza dokona pełnej oceny działalności 
spółki oraz pracy Jerzego Pełki i po-
dejmie decyzję czy ogłosi konkurs na 
nowego prezesa ZGK.

Piotr Chmielewski

Nowa rada nadzorcza spółki ma być powołana do końca roku. 

To ona oceni działalność prezesa 

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

PIASECZNO

Mikołaj odwiedzi Jazgarzew
 W sobotę 22 grudnia o godz. 16 w OSP Jazgarzew odbędzie się świątecz-
ne spotkanie na góralską nutę z Mikołajem. O oprawę artystyczną wydarze-
nia zadba Teatr Złoty Dukat. 

TW

KONSTANCIN-JEZIORNA/PIASECZNO

Dwie drogi będą jak nowe
 Dwie inwestycje drogowe na naszym terenie znalazły się w przyjętym w śro-
dę rekordowym budżecie województwa mazowieckiego na rok 2019. Radni sej-
miku zarezerwowali 10 mln zł na przebudowę dwukilometrowego odcinka ul. 
Franciszka Ryxa (drogi nr 722) w Prażmowie oraz dokończenie przebudowy rów-
nież szosy nr 722 od ul. Pod Bateriami w Piasecznie do ul. Górnej w Jagarzewie.

PC   
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Świąteczne kiermasze 
WTZ
POWIAT Warsztat Terapii Zajęciowej KSNAW w Piasecznie i jego fi lia 

w Górze Kalwarii jest jedynym ośrodkiem w powiecie piaseczyńskim 

wpierającym w codziennej pracy dorosłe osoby niepełnosprawne. Jed-

nym z elementów prowadzonej terapii jest rehabilitacja społeczna

 Ośrodek każdego roku uczestniczy w kiermaszach świątecznych, które 
mają dwa cele. Pierwszy to pokazanie mieszkańcom produktów, które po-
wstają w pracowniach terapeutycznych oraz przedstawienie procesu ich 
tworzenia. Drugim celem jest pozyskanie środków fi nansowych na działal-
ność ośrodka. W grudniu tego roku ośrodek przeprowadził cztery duże kier-
masze. Trzy z nich odbyły się na terenie powiatu piaseczyńskiego, natomiast 
jeden w Warszawie - w siedzibie dużej fi rmy zajmującej się m.in. wsparciem 
osób niepełnosprawnych. – Dwa największe kiermasze, jak co roku, odbyły 
się przed kościołem w Zalesiu Dolnym, dzięki uprzejmości naszego przyjacie-
la, ks. proboszcza Tadeusza Huka oraz przed siedzibą WTZ w Górze Kalwarii 
przy ul. ks. Sajny – relacjonuje Łukasz Owczarek, kierownik WTZ. 
 Najwięcej środków zebrano na kiermaszu w Zalesiu Dolnym. Posłużą one 
teraz poprawie warunków w ośrodku w Piasecznie, do którego na co dzień 
uczęszcza 39 osób z różnymi niepełnoprawnościami. W tym roku pierw-
szy raz, dzięki współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Piaseczna i Drukarnią 
Axendor, w czasie kiermaszu świątecznego na rynku w Piasecznie została 
również przeprowadzona loteria na rzecz budowy nowego ośrodka dla WTZ. 
– Bardzo dziękujemy kolejnym osobom za wsparcie idei przeniesienia nasze-
go WTZ, tak aby mógł spełniać najwyższe standardy i aby wielkość pomiesz-
czeń umożliwiła przyjęcie wszystkich chętnych na terapię – podsumowuje 
Łukasz Owczarek.

Grzegorz Tylec

Kiermasz WTZ w Zalesiu Dolnym odwiedził 

również burmistrz Daniel Putkiewicz

Od mistrza canicrossu 
po olimpijczyka
KONSTANCIN-JEZIORNA Burmistrz nagrodził listami gratulacyjnymi i nagrodami pieniężnymi 

53 sportowców z gminy, którzy sławią imię rodzinnej gminy na arenach Polski i świata

 To nie przesada. Wśród laure-
atów znalazł się Artur Nogal, łyż-
wiarz szybki, który reprezentował 
nasz kraj na dwóch zimowych igrzy-
skach – w Soczi (2014) i Pjongczan-
gu (2018), a jest wychowankiem 
UKS Zryw Słomczyn. Gratulacje 
odebrał w poprzedni piątek także 
pływak przygotowujący się do para-
olimpiady (i paraolimpijczyk z 2016 
roku) – Jacek Czech, znajdujący się 
w swojej kategorii na drugim miej-
scu na świecie jeśli chodzi o pływa-
nie na 100 metrów stylem grzbieto-
wym. Władze miasta nagrodziły też 
Stefana Wnorowskiego, zdobywcę 
Pucharu Świata i Pucharu Polski w 
tak mało znanej i stosunkowo mło-
dej dyscyplinie jak canicross, czyli 
biegi z psem. W sumie nagrody tra-
fiły do zawodników, którzy osiągnę-
li sukcesy w 12 dyscyplinach sporto-
wych: korfballu, łyżwiarstwie szyb-
kim, jeździe szybkiej na wrotkach, 
karate kyokushin, pływaniu, tańcu  
sportowym, koszykówce, szachach, 
lekkoatletyce, piłce ręcznej, siatków-
ce i wspomnianym canicrossie.  
 Sportowców do nagrody do 15 
listopada zgłaszały kluby, pojedyn-
czy mieszkańcy, ich rodzice, a także 
szkoły. Wpłynęły w sumie 22 wnio-
ski, które następnie oceniła komi-
sja złożona z urzędników magistra-

tu i radnych. Zdecydowała ona o po-
dziale 35 tys. zł dla 53 sportowców. 
Gratyfikacje wyniosły od 280 do 
1900 zł. – Pula na nagrody z roku 
na rok rośnie, ponieważ przybywa 
wniosków – tłumaczy Patryk Siep-
siak, kierownik konstancińskiego 
Biura Komunikacji Społecznej. – W 
ubiegłym roku komisja rozdyspono-
wała 17 tys. zł pomiędzy 40 spor-
towców – przypomina.
 Podczas uroczystości w ratu-
szu, w której oprócz laureatów wzię-
li udział także ich rodzice i szkole-
niowcy oraz samorządowcy, bur-

mistrz Kazimierz Jańczuk podkre-
ślał, że „talent sportowców, wspar-
ty ciężką pracą i dążeniem do celu 
jest chlubą całej społeczności Kon-
stancina-Jeziorny”. – Doceniamy 
wytrwałość, trud i poświęcenie w re-
alizacji założonych celów oraz dzię-
kujemy za promocję naszej gminy w 
regionie, kraju i poza jego granica-
mi – mówił.
 Podziękowania i upominki 
otrzymali także trenerzy. Zwieńcze-
niem gali był „wystrzałowy” tort.

PC

Wśród laureatów znaleźli się mistrzowie świata, Europy, 

olimpijczycy i paraolimpijczycy

R E K L A M A

R E K L A M A

Młodzi radni odwiedzili Francję
PIASECZNO Czterech delegatów Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno wyjechało do Fran-

cji i  wzięło udział w warsztatach we współpracy z Fundacją Schumana
 Do Angoulême udali się w grud-
niu przewodnicząca MRGP Ka-
rolina Hołownia-Malinowska, wi-
ceprzewodniczące Weronika Ja-
gielak i Sara Miszewska oraz czło-
nek organu doradczego Kuba Ziem-
czyk. Celem projektu było wypraco-
wanie dobrych praktyk dla młodzie-
żowych rad w Europie. Efekty warsz-
tatów mają być w przeszłości prze-
kształcone w poradnik, który wyda-
ny będzie w czterech językach: pol-
skim, angielskim, francuskim i hisz-
pańskim. – Podczas tych kilku dni 
współpracowaliśmy z młodymi dzia-
łaczami z Francji i Hiszpanii, dzię-
ki czemu poznaliśmy działalność za-
granicznych organizacji i przedstawi-
liśmy im swoje osiągnięcia i projek-
ty – mówi Sara Miszewska.
 W międzynarodowym gronie 
Dyskutowano m.in. o tym, jak mo-
tywować młodych ludzi do działa-

nia. – Wyjazd do Francji był dla nas 
cudownym doświadczeniem! Na-
uczyliśmy się wielu rzeczy, mamy 
mnóstwo nowych pomysłów oraz 
poznaliśmy wielu wspaniałych lu-

dzi. Cieszymy się, że mogliśmy tam 
być i pracować nad tak istotnym 
projektem – podsumowała z kolei 
warsztaty Weronika Jagielak.

Grzegorz Tylec
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Koszykarska podróż marzeń
KOSZYKÓWKA Gabrysia Zaron, koszykarka z Bobrowca, była jedną ze zwyciężczyń ostat-

niego campu Marcina Gortata – naszego jedynego reprezentanta w lidze NBA. Nagro-

dą była podróż do USA

 Choć ma dopiero 13 lat, to już 
może pochwalić się niemałymi spor-
towymi sukcesami. Była filarem ze-
społu MUKS Piaseczno, który w 
czerwcu tego roku wywalczył brąz 
w mistrzostwach Polski U-14 oraz 
srebrną medalistką w kadrze Ma-
zowsza na Ogólnopolskiej Olimpia-
dzie Młodzieży. Jej trenerka Mag-
dalena Lewandowska mówi o niej 
w samych superlatywach: „pracowi-
ta, skromna i umie słuchać”. – Wy-
jazd do Los Angeles był spełnieniem 
moich marzeń – przyznaje Gabry-
sia Zaron. – Dziękuję wszystkim, 
którzy się do tego przyczynili, czy-
li w pierwszej kolejności Marcinowi 
Gortatowi oraz jego fundacji MG13, 
a także mamie i trenerce Magdzie 
Lewandowskiej.
 Podróż do Miasta Aniołów ob-
fitowała w wiele niespodzianek, z 

których największą była możliwość 
uczestnictwa nie w jednym, ale w 
dwóch meczach NBA (LA Clip-
pers kontra Memphis Grizzlies oraz 
LA Lakers kontra Orlando Magic). 
Podczas pierwszego meczu, dzięki 
zaproszeniu Marcina Gortata (gra-
jącemu obecnie w barwach Clip-
pers), uczestnicy wyjazdu mieli do-
datkowo możliwość przyglądania 
się rozgrzewce drużyn z pierwszego 
rzędu. – Oglądanie najlepszych ko-
szykarzy z bliska i wspaniała, emo-
cjonująca atmosfera na hali Staples 
Center - to wszystko będę wspomi-
nać do końca życia – nie kryje Ga-
brysia. – Nie liczyłam na wiele spo-
tkań z panem Marcinem, ale pomi-
mo bardzo napiętego grafiku, zna-
lazł czas dla nas. Byłam zachwy-
cona, gdy oprowadzał nas po cen-
trum treningowym Clippers. W cza-

sie dwutygodniowego wyjazdu aż 
dwukrotnie towarzyszył nam w cza-
sie kolacji, gdzie mogliśmy z nim po-
rozmawiać. Pan Marcin także przy-
jechał do hotelu, aby pożegnać się z 
nami osobiście, co było dla nas bar-
dzo miłe.
 Podczas przygody w Los An-
geles nasza zawodniczka zobaczy-
ła także kampus UCLA, amerykań-
ska kolebkę Streetballa - Venice Be-
ach i promenadę Santa Monica, ob-
serwatorium Griffitha (słynącego, 
między innymi, z tarasu, z którego 
roztacza się niesamowity widok na 
niemal całe Los Angeles) oraz Uni-
versal Studio. – Gdyby ktoś mi kie-
dyś powiedział, że wygram taki wy-
jazd, pewnie bym się zaśmiała i nie 
uwierzyła – podsumowuje Gabrysia. 
– Marzenia się jednak spełniają!

Grzegorz Tylec

Turniej z 
międzynarodowym akcentem
TENIS STOŁOWY Podczas grudniowego Grand Prix w Piasecznie rywalizowało ze sobą 115 osób - w tym mło-

dzi zawodnicy z Litwy, którzy przejechali ponad 500 km tylko po to, aby zagrać w turnieju, o którym dowie-

dzieli się poprzez media społecznościowe

 Zza naszej wschodniej gra-
nicy przybyło pięciu pingpongi-
stów, którzy zagrali w starszej ka-
tegorii czyli junior-pro, choć wiek 
kwalifikował ich do gry w kate-
gorii dzieci-pro. Mimo rywaliza-
cji ze starszymi, jeden z Litwinów 
triumfował, a drugi zdobył brązo-
wy medal. – Można więc powie-
dzieć, że impreza była międzyna-
rodowa – mówi Maciej Chojnicki, 
organizator imprezy z UKS Re-
turn Piaseczno. 
 Bez niespodzianek obyło się w 
kategorii dzieci - czwarty raz z rzę-
du najlepsza była Julia Balcerzak, 
a swoje drugie zwycięstwa zaliczy-
li Rafał Suszycki (w amatorach) 
oraz para Borowska/Borowski (w 
grze podwójnej). Tytułu w kategorii 
open nie obronił natomiast Damian 
Świerczek, którego pokonał później-
szy zwycięzca grudniowych zawo-
dów Jacek Szachnowski. 

 W trakcie zawodów odbyło się 
również losowanie nagród ufundo-
wanych przez Decathlon i restaura-
cję Szara Eminencja. Jak co miesiąc 
pyszną pizzą z Zakątka Smaku mo-
gli zajadać się wszyscy startujący w 

zawodach. Najbliższy turniej z cyklu 
Grand Prix odbędzie się w pierw-
szą sobotę przyszłego roku, a więc 5 
stycznia. 

Grzegorz Tylec

Efektowne przełamanie
SIATKÓWKA, II LIGA, KRÓTKA MYSIADŁO - SPARTA WARSZAWA 3:1 (25:19, 

21:25, 25:23, 25:15) Po porażkach w meczach z Tomaszowem i Węgro-

wem, Krótka Mysiadło zagrała w końcu na miarę swoich możliwości

 W spotkaniu rewanżowym ze Spartą Warszawa podopieczne grającej tre-
ner Michaliny Tokarskiej zdobyły bardzo cenne trzy punkty, prezentując do-
brą grę. Tego dnia świetnie funkcjonował szczególnie blok, do czego nasze 
zawodniczki dołączyły skuteczne kończenie swoich ataków. Po dość wyrów-
nanym przebiegu pierwszych trzech setów, czwarta partia była już prawdzi-
wym pokazem siły Krótkiej. Kapitan zespołu Agnieszka Witkowska rozpoczę-
ła ostatni set koncertowo, nokautując zagrywką rywalki (Mysiadło prowadzi-
ło już 13:0!). Rozbite Spartanki próbowały jeszcze wprawdzie gonić, ale pozy-
tywnie nakręcone zawodniczki Mysiadła grały jak natchnione - bardzo chcia-
ły wygrać mecz dla swojej koleżanki z boiska Oli Sikorskiej, która w trakcie 
jego trwania doznała poważnej kontuzji stawu skokowego. Zawodniczce ży-
czymy jak najszybszego powrotu do zdrowia. 
 A kolejny mecz u siebie Krótka rozegra już w nowym roku. W sobotę 5 
stycznia nasze siatkarki zmierzą się z Łaskovią Łask. Początek spotkania o 
godz. 18.

Grzegorz Tylec

Zwycięski domowy debiut
FUTSAL W drugiej lidze PLF pierwsze zwycięstwo u siebie w hali w Ła-

zach odnotował zespół El Pistolero Futsal Lesznowola, pokonując – po 

zaciętym meczu – RKS Bór Regut 5:3

 Pierwsze dwie bramki dla gospodarzy zdobyli bracia Mariusz i Cezary Kur. 
Kontaktowy gol dla przyjezdnych padł z rzutu wolnego, ale do szatni leszno-
wolscy zawodnicy zeszli z rezultatem 3:1, dzięki trafi eniu Sebastiana Adamczy-
ka tuż przed ostatnią syreną. Po przerwie El Pistolero narzuciło rywalom z Re-
guta swój styl gry i powinny były wpaść kolejne trzy bramki, ale na skutek nie-
frasobliwości lesznowolskiej defensywy Borowi udało się doprowadzić do sta-
nu 3:2 (Bartłomiej Ostasz), a następnie - przez prosty błąd bramkarza - na ta-
blicy wyników pojawił się rezultat 3:3 (Paweł Masny). Mimo tej bramki trze-
ba podkreślić, że bramkarz gospodarzy Michał Urbański rozegrał jednak tego 
dnia świetne zawody wielokrotnie ratując swój zespół przed utratą gola. Osta-
tecznie gospodarze wytrzymali napór przyjezdnych i strzelili pod koniec spo-
tkania kolejne dwie bramki, a mecz zakończył się wynikiem 5:3. Po raz kolejny 
na listę strzelców wpisali się Mariusz Kur oraz kapitan drużyny Piotr Ludorf. 
 Po tym zwycięstwie El Pistolero Lesznowola znajduje się obecnie na 
czwartej pozycji z sześcioma punktami. Prowadzi Victoria Sulejówek z 12 
punktami. Najbliższy pojedynek u siebie drużyny z Lesznowoli odbędzie się 
29 stycznia, a już w najbliższą sobotę El Pistolero zagra na wyjeździe z zespo-
łem Ursus Futsal. 

Grzegorz Tylec

ZAPASY

„Piątka” trzecia w Radomiu
  W Radomiu odbyły się ostatnie zawody zapaśnicze w sezonie 2018. Za-
wodnicy UKS Piątka Piaseczno zdobyli na nich pięć złotych medali (Anto-
ni Treter, Max Urbowicz, Jusup Dabaev, Maciek Szot i Timek Dadaev), jeden 
srebrny (Stasiek Treter) i osiem brązowych (Antoni Ledziński, Franek Siwiń-
ski, Janek Szot, Filip Rybiński, Bartek Zaleski, Stanisław Leśniewski-Kuchar-
czyk, Imam Dadaev i Mikołaj Wójcik). Piąte miejsce zajął z kolei Mateusz 
Urbowicz, a nasi zapaśnicy wywalczyli ostatecznie trzecie miejsce w klasyfi -
kacji drużynowej.

Tyl.
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W dniach 24 grudnia 2018 r. - 1 stycznia 2019 r. redakcja 

Kuriera Południowego będzie nieczynna

Zapraszamy od 2 stycznia 2019 r.

Kolejne wydanie Kuriera Południowego ukaże się 11 stycznia 2019 r.

DAM PRACĘ

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

Agencja ochrony Falcon zatrudni pracownika 
na terenie Piaseczna, tel. 606 62 83 83

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

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 

BABIK TRANSPORT - zatrudnimy kierowców C+E na 
trasy międzynarodowe PL - EU-PL tel.  600 065 813
                                   
BABIK TRANSPORT – zatrudnimy diagnostę samocho-
dowego z uprawnieniami do SKP w Sękocinie, 
tel. 600 065 813 

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

Sklep spożywczy Agnes w Julianowie zatrudni ekspe-
dientki. Dobre warunki pracy, wszystkie niedziele wol-
ne i co druga sobota, tel. 502 159 820

Piekarzy i pomocników, Piaseczno, tel. 603 848 582

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

STOLARZA ZATRUDNIĘ, TEL. 504 166 952

PRACA!!! NATOLIN / GRODZISK MAZ. POMOC
KUCHENNA, TEL. 500 229 047

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

Praca w Piasecznie - pakowanie kosmetyków. Umowa zle-
cenie, 16 zł/h brutto. Grafik do indywidualnego ustalenia, 
tel. 500 605 102, 22 460 50 30

Zatrudnię sprzedawcę do sklepu mięsnego, Piaseczno, 
tel. 606 120 597

Pomoc Kuchenna, Warszawa, dobra stawka, dodatki, 
tel. 513 338 158

Kucharz Żywienia Zbiorowego, Warszawa, dobra stawka, 
dodatki, tel. 513 338 158

Elektromontera i pomocnika elektromontera, tel. 601 26 79 41

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

Przyjmę do pracy kobiety. Sprzątanie biur i salonu samo-
chodowego praca od godziny 18. na ul.Poznańskiej (War-
szawa-Mory) Zgłoszenia pod tel. 501 190 442

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 fryzjerkę lub podnajmę stanowisko,
tel. 501 143 827

Firma poszukuje osoby do sprzątania hali produkcyjnej i 
magazynowej.Praca w systemie zmianowym: 2 dni 6-18, 
2 dni wolne, 2 dni 18-6, 2 dni wolne itd. Wynagrodzenie 
14,00 zł na rękę, pełny etat, umowa o pracę.

Praca w Solcu k. Szymanowa, dojazd z Warki, Góry Kal-
warii i Wilanowa zapewniony. Zadzwoń 501 631 374

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

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
Zatrudnię Emeryta lub Rencistę w charakterze dozorcy, 
tel. 505 056 532

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

KUPIĘ

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

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

SPRZEDAM

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

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

Opony zimowe używane 215/65/R16, 950 zł, 
tel. 601 26 79 41

Sosna opałowa, tel. 602 77 03 61

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Opel Vectra, 98 r, benzyna 2,5 V6, tel. 698 698 839 

Ford Focus 1.6 TDCi Gold, kombi, bezwypadkowy, 2007r., 
tel. 519 470 497

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Opla, toyotę, volkswagena, tel. 502 968 566

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

Skup aut, tel. 793 304 091

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

Auto skup wszystkie marki całe po wypadku nie na cho-
dzie skorodowane do remontu krajowe sprowadzone an-
gliki płatne gotówką odbiór własną lawetą tel. 515 472 081

Aaa Skup aut na kasacje każdy stan,tel. 508 206 738

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Sprzedam mieszkanie 29 m kw.Piaseczno, 
Wojska Polskiego,  tel. 660 726 624

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

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 1515 m kw. Wszystkie media, Żabieniec 
k. Piaseczna, tel. 608 660 916

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

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

Sprzedam 3 pokojowe – 47 m kw. - Wilczynek k/Baniochy, 
180 tys. bezpośrednio, tel: 517 453 889

Sprzedam działkę budowlaną,Władysławów,
gm.Lesznowola. 916 m kw..Atrakcyjna lokalizacja.
185000 zł., tel. 512 650 632

Działkę rekreacyjną w ROD w Grochowej, 
tel. 691 644 052

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

Poszukuję kawalerki lub samodzielnego mieszkania, 
Piaseczno/Konstancin, tel. 517 449 366

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

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

USŁUGI

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

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

STUDNIE, tel. 601 231 836

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

Hydraulik tel. 886 576 148

Malowanie, gipsowanie, tel. 721 224 856

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

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

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU, 
TEL. 501 129 679

Czyszczenie rynien, wycinka drzew, usługi podnośnikiem 
koszowym, 17m wynajem, tel. 609 828 998

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

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

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

Tynki gipsowe i tradycyjne kont 604 415 352

Tynki wewnętrzne, tel.  533 125 444

 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 887 887 559

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

Sprzedam pilnie firmę - Dom Opieki dobrze prosperujący, 
budynek 780 m2 pow. użytkowej, działka 2500 m2, Serock, 
tel. 501 092 950 

NAUKA 

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

ZDROWIE I URODA 

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, zaszczepio-
ne i wysterylizowane. Przebywają w Piasecznie i oko-
licach. Chętnie pomożemy przy doborze zwierzaka. 
Tel. w sprawie adopcji: 503 069 502, 502 906 532, 
604 531 952, 608 504 380

Oddam kotka, tel. 693 217 170

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

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

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Anteny, wideo – domofony, montaż, naprawa , 
tel. 603 375 875

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

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

Młodym prowadzącym firmy hydrauliczne – Doświad-
czony z uprawnieniami przekaże wiedzę, udostępni 
urządzenia, wesprze nadzorem, transportem i pomo-
cą, tel. 608 607 922

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

Dom dziennej opieki, Zalesie Dolne, tel. 605 576 406

Malowanie wewnątrz mieszkań, tel. 723 528 851

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

Pracująca para bez dzieci, ale z dwoma kotkami:) po-
szukuje bezpośrednio do wynajęcia domu, z samo-
dzielną działką, na wynajem długoterminowy (minimum 
2 lata), do 1500 zł, tel. 793 213 493

www.kurierpoludniowy.pl/ogloszenia
Zamieść ogłoszenie drobne przez internet
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Uratowała ich czujka czadu
PIASECZNO Do groźnego zatrucia tlenkiem węgla doszło w poniedziałkowy wieczór na zamkniętym osiedlu 

przy ul. Nad Perełką. Małżeństwo z nastoletnią córką zostało przewiezione do szpitala

 To najpoważniejszy przypa-
dek zatrucia czadem w naszym po-
wiecie w trwającym okresie grzew-
czym. St. kpt. Łukasz Darmofal-
ski, rzecznik prasowy Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży Pożar-
nej w Piasecznie podaje, że infor-
macja o zdarzeniu dotarła do stra-
żaków o godz. 21.25. – Włączyła się 
czujka tlenku węgla, a matka z cór-
ką zasłabły – alarmował telefonujący 
mężczyzna. Kiedy na miejsce przy-
były dwie załogi strażackie, 40-latce, 
47-latkowi oraz nastolatce udało się 
już opuścić mieszkanie. Całą trójką 
zajęli się ratownicy medyczni. Rodzi-
na odczuwająca typowe objawy za-
trucia tlenkiem czadu została podda-
na hospitalizacji. – Nasz czujnik wy-
kazał w lokalu aż 400 ppm trujące-
go gazu. Gdyby nie zadziałał czujnik, 
a mieszkańcy dłużej przebywaliby w 
mieszkaniu, mogło dojść do tragedii 
– nie ma wątpliwości st. kpt. Darmo-
falski. Strażacy wyłączyli piecyk ga-
zowy znajdujący się w kuchni (podej-
rzewają, że to on, uszkodzony, emito-
wał czad) i przewietrzyli mieszkanie. 
Sprawdzili również, czy gaz nie do-
stał się do sąsiednich lokali. 
 Wcześniej do podobnego przy-
padku strażacy zostali wezwani 10 
grudnia do Nowej Iwicznej. Tam rów-
nież mieszkańców ostrzegł czujnik 
zintegrowany z oczyszczaczem po-
wietrza w mieszkaniu. Dzięki szyb-
kiej reakcji domowników nie ulegli 
oni zatruciu. Podobnie było 17 listo-
pada w Górze Kalwarii, gdzie loka-
torzy czynszówki przy ul. 3 Maja wy-
czuli dym, w którym był  z czad, ulat-
niający się z nieszczelnego komina. 
 Straż pożarna rokrocznie przy-
pomina, że nie bez powodu tlenek 
węgla nazywany jest „cichym zabój-
cą”. – Jest on bardzo trujący, a przy 
tym niewyczuwalny przez ludzkie 
zmysły. Nie słychać go, nie widać i 
nie czuć, bo nie ma zapachu – tłu-
maczy Łukasz Darmofalski. Źró-

dłem czadu, wbrew mitom, może 
być zarówno urządzenie grzew-
cze opalane gazem czy olejem, jak i 
drewnem czy węglem. 
 Co zrobić, aby uniknąć zaczadze-
nia? Przede wszystkim dbać o droż-
ność przewodów kominowych i wen-
tylacyjnych (dokonywać ich prze-
glądów przed sezonem grzewczym). 
Straż pożarna rekomenduje również 
instalowanie czujników tlenku węgla 
(i sprawdzanie, czy zasilające je ba-
terie zachowują sprawność). – Zwra-
camy jednak uwagę na fakt, że czuj-
ka tlenku węgla nie zastępuje prze-

glądu technicznego przewodów wen-
tylacyjnych i kominowych – podkre-
śla rzecznik prasowy KP PSP.
 A jeśli już przebywając w ogrze-
wanym domu poczujemy takie obja-
wy jak: bóle i zawroty głowy, dusz-
ność, senność, osłabienie, przyspie-
szoną czynność serca, nie bagateli-
zujmy ich, bo mogą być sygnałem, 
że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla. 
Wówczas natychmiast należy prze-
wietrzyć  pomieszczenie, wezwać 
straż miejską, a następnie zasięgnąć 
porady lekarskiej.

Piotr Chmielewski

Objawy zatrucia czadem są charakterystyczne. 

Nie należy ich bagatelizować

R E K L A M A

KONSTANCIN-JEZIORNA/PIASECZNO

Jeszcze długa droga do przebudowy szosy nr 721
 Co z przygotowaniami do modernizacji trasy wojewódzkiej pomiędzy 
ul. Julianowską w Piasecznie a rondem w centrum Jeziorny? Jak informu-
je Monika Burdon, rzeczniczka prasowa Mazowieckiego Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich, nadal trwają prace projektowe. Aktualnie projektant uzyskał już 
decyzję środowiskową dla inwestycji i jedno z trzech wymaganych pozwo-
leń wodno-prawnych. Potrzebne są jeszcze dwa, a także uzgodnienie prze-
budowy wszystkich sieci podziemnych. – Jeżeli ten etap prac przebiegnie 
sprawnie zakładamy, że do końca 2019 roku powinniśmy uzyskać zezwole-
nie na realizację inwestycji drogowej dla tego przedsięwzięcia – dodaje pani 
rzecznik. – Dopiero kiedy uprawomocni się ZRID będzie można rozmawiać o 
zapewnieniu fi nansowania dla tej inwestycji.

PC   

Pasażerka zginęła 
na miejscu

 – W tej chwili jest jeszcze za wcześnie, by wskazać przyczyny tej tragedii 
– mówi nadkom. Jarosław Sawicki z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.
 Nieofi cjalnie ustaliliśmy, że z ul. Łączności wyjechała toyota, która zderzy-
ła się z bmw jadącym od strony Warszawy. Kierowca bmw stracił panowanie 
nad kierownicą i uderzył w słup. Kobiety nie udało się uratować. Kierowca 
bmw dzięki sprawnej akcji strażaków został oswobodzony z auta i przetrans-
portowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

AB

LESZNOWOLA Rozpędzone bmw w niedzielny ranek roztrzaskało się o 

słup na al. Krakowskiej w Łazach. Na miejscu zmarła 45-letnia pasa-

żerka, 64-letni kierowca został ranny

POWIAT

Kiedy strajk nauczycieli?
 Mimo że w kraju narasta oddolna akcja protestacyjna nauczycieli, na razie nie 
przekłada się to na nasz powiat. Wszystko jednak wskazuje na to, że pracowni-
cy szkół z naszego terenu zastrajkują w przyszłym roku. O to kiedy i w jaki sposób 
będą domagali się podwyżek, zapytaliśmy Ewę Muszyńską, przewodniczącą pia-
seczyńskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jak usłyszeliśmy, peda-
godzy już zdecydowali w sondażu jaką formę protestu przyjąć. – Największa licz-
ba nauczycieli uważa, że powinniśmy protestować w taki sposób, jak policjanci. To 
znaczy wziąć zwolnienia lekarskie w okresie, kiedy będziemy najbardziej potrzeb-
ni, choćby w czasie egzaminów 8-klasistów czy gimnazjalistów. Duże poparcie zy-
skała też opcja strajku ogólnopolskiego – odpowiada. – Uwłaczające jest, że na-
uczyciele, często po kilku fakultetach, pracują za tak niskie wynagrodzenia. Z za-
wodu odchodzi coraz więcej zaangażowanych osób. Nie spodziewamy się, że mi-
nisterstwo spełni nasze oczekiwania stąd planujemy duży protest – dodaje.
 Decyzję, czy i kiedy dojdzie do kulminacji protestu, ogólnopolskie szefo-
stwo ZNP ma ogłosić  na początku stycznia.  

PC   
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