LESZNOWOLA  PRAŻMÓW  TARCZYN  URSYNÓW 

ROK XVIII NR 1 (748) / W 1 1 1 - 1 7 STYCZNIA 2019 ISSN 1643-2843 G AZETA B E Z P Ł A T N A

 PIASECZNO  KONSTANCIN-JEZIORNA  GÓRA KALWARIA 

W NUMERZE

Małgorzata Rejmer
z Paszportem Polityki!
str. 8

Na WOŚP będzie się działo
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Policja: To byli żołnierze
gangu „Snajpera”
GÓRA KALWARIA Stołeczni kryminalni przy wsparciu antyterrorystów
zatrzymali kolejne siedem osób podejrzanych o udział w grupie
przestępczej o charakterze zbrojnym, której trzon w czerwcu rozbito w Górze Kalwarii
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KRONIKA POLICYJNA
PIASECZNO

Wpadł na kradzieży podczas świątecznej kolacji
Do nietypowego zdarzenia doszło w pierwszy dzień świąt w Józefosławiu. Wieczorową porą do domu jednorodzinnego wtargnął 28-letni Ukrainiec, który z holu, gdzie znajdowała się garderoba, ukradł znajdujące się w
płaszczach telefony komórkowe i inne przedmioty. Domownicy zauważyli
jednak intruza i ruszyli za nim w pogoń. Mężczyzna został ujęty i przekazany
funkcjonariuszom. Był agresywny, nie stosował się do wydawanych poleceń,
nie chciał podać także swoich danych personalnych. Noc spędził w celi, a następnie usłyszał zarzut kradzieży. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Mężczyzna odzyskał portfel z 4 tys. zł
Zaraz po świętach do komendy przyszedł 55-letni mężczyzna, który
przyniósł portfel znaleziony na jednej z ulic. W środku były wizytówki oraz
pieniądze – 4 tys. zł. Funkcjonariusze skontaktowali się z właścicielem portfela, który odbierając zgubę wprost nie mógł uwierzyć w swoje szczęście.
Był przekonany, że stracił pieniądze bezpowrotnie, tymczasem spotkała go
miła niespodzianka...

Wysokie mandaty za driftowanie przy markecie
Kilka dni temu policjanci otrzymali informację, że na parkingu przed Selgrosem odbywają się nielegalne pokazy driftu. Biorących w nich udział czterech kierowców ukarano wysokimi mandatami. Przeprowadzona została
także szczegółowa kontrola pojazdów i ich wyposażenia. - Zachęcamy kierowców, którzy chcą sprawdzać swoje umiejętności, do korzystania z torów
wyścigowych – mówi nadkom. Jarosław Sawicki, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

74-latka zmarła z wychłodzenia
Na początku stycznia syn znalazł na dworze ciało swojej 74-letniej mamy.
Przyczyną zgonu było prawdopodobnie wychłodzenie. Policja apeluje, aby
podczas mrozu zwracać uwagę głównie na osoby bezdomne, cierpiące na
problemy psychiczne oraz będące pod wpływem alkoholu i jeśli nie mają
one schronienia lub zbyt długo przebywają na dworze, informować o tym
odpowiednie służby.

LESZNOWOLA

Supermenka
w Starej Iwicznej
Już dziś w siedzibie GOK w
Starej Iwicznej (ul. Nowa 6) odbędzie się monodram „Supermenka”
w wykonaniu Jowity Budnik - znakomitej aktorki, znanej m.in. z filmów „Plac Zbawiciela” czy „Nikifor” oraz „M jak miłość”, nagrodzonej za główne role Złotymi Lwami
i Orłem – Polską Nagrodą Filmową. „Supermenka” to opowieść o
kilku latach życia współczesnej
Polki. Kobiety wykształconej, inteligentnej, błyskotliwej i pracowitej. Bilet – 40 zł, honorowana
jest Lesznowolska Karta Dużej Rodziny oraz Karta Seniora. Spektakl
dla widzów dorosłych. Początek o
godz. 19.

Tyl.

Malarstwo Katarzyny
Mrzygłód-Czyż
W najbliższą niedzielę w galerii Pasaż w Mysiadle (ul. Topolowa
2) odbędzie się wernisaż wystawy
malarstwa Katarzyny MrzygłódCzyż. Początek o godz. 18.

Tyl.
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Na spacer z marihuaną
W środę na ulicy Anhellego funkcjonariusze zatrzymali 16-letniego
chłopca, który podejrzanie się zachowywał, a na widok mundurowych wyraźnie się wystraszył. Okazało się, że ma on przy sobie działkę marihuany.
Nastolatek zastał zatrzymany i odpowie przed sądem rodzinnym. Za posiadanie środków odurzających grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

Odpowie za kradzież elektronarzędzi
W listopadzie z garażu podziemnego na terenie miasta skradziono markowe elektronarzędzia. Teraz udało się zatrzymać sprawcę tego czynu.
46-letni mężczyzna jest znany policji. Teraz stanie przed sądem, grozi mu do
5 lat więzienia.

Chuligani zniszczyli elewację
W nocy z 5 na 6 stycznia nieznani sprawcy uszkodzili elewację budynku
mieszkalnego w stanie deweloperskim, znajdującego się przy ul. Okulickiego
30. Straty wyceniono na 30 tys. zł. Policja prosi o kontakt wszystkie osoby, które
widziały moment chuligańskiego wybryku lub mają informacje o sprawcach.

KONSTANCIN-JEZIORNA

Oszuści „na policjanta” znów atakują
Kilka dni temu w Habdzinie oszuści próbowali wyłudzić 50 tys. zł od 80-letniego mężczyzny. Przekonywali go, że są funkcjonariuszami CBŚP i prowadzą
akcję, w której muszą użyć jego pieniędzy. Mężczyzna jednak w porę zorientował się i powiadomił prawdziwe organy ścigania. Policjanci przypominają, że
funkcjonariusze publiczni nigdy nie proszą mieszkańców o pieniądze.

URSYNÓW

Perfumy bez płacenia
Policjanci z Ursynowa zatrzymali 33-letnią Alicję K., która ukradła z perfumerii kilka testerów. Kobieta tłumaczyła, że są one bezwartościowe, bo... to
nie perfumy. Kobieta trafiła na komisariat i usłyszała zarzut kradzieży kosmetyków o wartości około 900 zł. Przyznała się do przestępstwa, grozi jej do 5 lat
pozbawienia wolności, a o jej dalszym losie zdecyduje sąd.
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Nowa rada nadzorcza prześwietli ZGK Coraz bliżej świateł
GÓRA KALWARIA Burmistrz powołał nowy skład rady nadzorczej Zakładu Gospodarki Komunalnej. To w większości osoby z dużym doświadczeniem w branży wodociągowej
przy szkole
Poprzednią, trzyosobową radę
nadzorczą ZGK gospodarz gminy
odwołał w połowie grudnia. Swój
ruch tłumaczył utratą zaufania
do tego gremium i niewłaściwym
nadzorem, jaki sprawowało ono
nad spółką. Arkadiusz Strzyżewski jeszcze w kampanii wyborczej
nie szczędził krytycznych słów pod
adresem ZGK i jego prezesa Jerzego Pełki. Chodziło przede wszystkim o to, że spółka w niedostateczny sposób informowała i ostrzegała mieszkańców m.in. o skażeniu
dostarczanej wody.
W nowej radzie nadzorczej jest
czterech panów, którzy mają odpowiednie uprawnienia. Jej przewodniczącym został Paweł Wojciechowski, który jest prezesem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w sąsiednim Piasecznie, a wcześniej był wiceszefem jego rady nadzorczej. Ukończył Politechnikę
Warszawską oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej. Pracował m.in. w międzynarodowej korporacji i własnej firmie.
W nadzorowaniu ZGK wesprą go
Grzegorz Wasilewski i Roman Bugaj, którzy przez kilka lat pracowali w największym przedsiębiorstwie
komunalnym w Polsce – warszawskim Miejskim Przedsiębiorstwie
Wodociągów i Kanalizacji. Pierwszy przez cztery lata był członkiem
zarządu MPWiK, w sumie przez
ćwierć wieku pracował także na stanowiskach menadżerskich w banko-

LESZNOWOLA Wydaje się, że saga związana z budową sygnalizacji
świetlnej przy szkole w Lesznowoli wreszcie dobiegnie końca. Światła
powinny powstać do połowy tego roku

Burmistrz ma wątpliwości co do sytuacji
finansowej gminnej spółki
wości i finansach, a z wykształcenia jest prawnikiem (ukończył Uniwersytet Warszawski). Roman Bugaj
przez 6 lat kierował centrum prasowym w MPWiK. Dysponuje 10-letnim doświadczeniem w pracy na
stanowiskach kierowniczych w dużych spółkach kapitałowych, obecnie pracuje w branży motoryzacyjnej. Ma wykształcenie wyższe (także studia MBA). Czwartym członkiem rady został Michał Rosa – adwokat, który ukończył specjalizację
cywilno-gospodarczą na Uczelni
Łazarskiego w Warszawie oraz studia podyplomowe dla menadżerów
samorządu terytorialnego na SGH.
Jest doświadczonym samorządowcem – piaseczyńskim radnym.

Czego burmistrz oczekuje od nowej rady? – Chciałbym, aby na początku zbadała ona kondycję finansową ZGK i przyjrzała się sposobowi zarządzania spółką. Oczekuję
również, że rada bardziej zaangażuje się w nadzór nad zarządem gminnej firmy – odpowiada Arkadiusz
Strzyżewski. Włodarz „ma wątpliwości co do sytuacji finansowej
ZGK”. – Z danych, które do tej pory
poznałem wynika, że spółka działa na granicy opłacalności. Pracuje
w niej 90 osób, tyle samo co w piaseczyńskim PWiK, które obsługuje
cztery razy więcej osób – zauważa.

Piotr Chmielewski

Sygnalizacja świetlna przy szkole podniesie bezpieczeństwo,
bo często dochodziło tu do wypadków
Pod koniec grudnia otwarto przetarg na wykonawcę inwestycji. Gmina zapowiada, że z jedną z firm podpisze umowę. Skrzyżowanie drogi 721
(ul. Słoneczna) i ul. Szkolnej w Lesznowoli ma złą sławę. W ostatnich latach
często dochodziło tam do niebezpiecznych zdarzeń, w kwietniu ubiegłego
roku roku śmierć na pasach poniosła przechodząca przez drogę wojewódzką 62-latka. Początkowo skrzyżowanie ze światłami miał wykonać Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, jednak nie udało mu się wyłonić wykonawcy i
przekazał zadanie gminie. 28 grudnia otwarto przetarg na wykonawcę inwestycji. Stanęły do niego dwie firmy. Jedna zaproponowało, że wybuduje światła za 1,485 mln zł, zaś druga zażyczyła sobie za to samo 861 tys. zł. Mimo że
gmina zarezerwowała na tę inwestycję „zaledwie” 650 tys. zł, radni zdecydowali się dołożyć pieniędzy i podpisać umowę z tańszą firmą. – Budowa sygnalizacji ma wiązać się także z przebudową sieci elektroenergetycznej i gazowej
– mówi radny Marcin Kania. – Ta inwestycja podniesie przede wszystkim bezpieczeństwo w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły. Samorząd gminy zabiegał
o nią od lat, dlatego cieszę się, że w końcu zostanie zrealizowana.
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Policja: To byli żołnierze gangu „Snajpera”

Szykują się kolejne
inwestycje na stadionie

GÓRA KALWARIA Stołeczni kryminalni przy wsparciu antyterrorystów zatrzymali kolejne siedem osób podejrzanych o udział w grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, której trzon w czerwcu rozbito w Górze Kalwarii

PIASECZNO W tym roku rozbudowa budynku klubowego na stadionie miejskim raczej nie dojdzie do skutku. Pojawi się natomiast nowe
ogrodzenie od strony alei Kalin, a na boisku do bejsbola powstaną być
może trzy korty tenisowe

W mieszkaniach zatrzymanych funkcjonariusze znaleźli anaboliki, broń, pałki i maski

Budynek klubowy najwcześniej
doczeka się rozbudowy w 2020 roku
Budynek klubowy ma powiększyć się dwukrotnie kosztem pawilonu i budynku z wieżyczką, które zostaną rozebrane. W nowej części gmachu planowane są szatnie dla piłkarzy, a także salka gimnastyczna, siłownia, sala konferencyjna, pomieszczenia administracyjne i hotelowe. – Czekamy na zmianę
planu zagospodarowania – mówi radny Łukasz Kamiński. – W tym roku uda
się pewnie wykonać projekt nowego budynku. Jego rozbudowa najwcześniej
rozpocznie się w roku 2020.
Nie oznacza to jednak, że na stadionie nic nie będzie się działo. Planowana
jest rozbiórka betonowego ogrodzenia od strony alei Kalin, które zostanie zastąpione ogrodzeniem ażurowym. Obok niego pojawią się nowe miejsca parkingowe. Na końcu drogi planowana jest także kolejna brama z dojazdem do
boiska ze sztuczną nawierzchnią.
Swoje oblicze zmieni też boisko do bejsbola, na którym mają być ulokowane
trzy korty tenisowe. Gmina podpisała już wieloletnią umowę dzierżawy z firmą,
która w obrębie stadionu będzie chciała stworzyć prężnie działający klub tenisowy.
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Pięciu z delikwentów schwytanych
przed świętami pod zarzutem m.in.
posiadania i handlu narkotykami w
znacznych ilościach, sąd zatrzymał
w areszcie, pozostałych dwóch objęto
policyjnym dozorem. To dalszy ciąg
sprawy, o której zrobiło się głośno w
połowie minionego roku, gdy jednego poranka stołeczni funkcjonariusze
z wydziału do walki z przestępczością
narkotykową weszli na posesje i do
mieszkań w centrum Góry Kalwarii
oraz okolicy miasta. Zatrzymali wówczas 8 młodych osób, podejrzanych o
działalność w gangu narkotykowym
rozprowadzającym duże ilości substancji odurzających w powiecie piaseczyńskim. – Grupa była ściśle zhierarchizowana. W jej skład wchodziły
osoby tworzące „kadrę zarządzającą”,
która nie miała bezpośredniego kontaktu z dilerami detalicznymi, rozprowadzającymi narkotyki wśród indywidualnych klientów. W grupie działali także ludzie bezpośrednio kierujący handlem narkotykami poprzez regularne dostawy i „ochronę” rynku na
terenie gminy. Do grupy należeli także
młodzi ludzie, pełniący rolę tzw. żołnierzy. Ich zadaniem było wpływanie
siłą i groźbami na odbiorców narkotyków, ściąganie długów i zastraszanie opornych, a także lokalnej społeczności – zdradza Edyta Adamus z
wydziału komunikacji społecznej Komendy Stołecznej Policji. Kryminalni
w czerwcu przejęli łącznie 2300 porcji
amfetaminy, marihuany i mefedronu
o czarnorynkowej wartości 115 tys. zł.
W jednym z mieszkań znaleźli także
broń palną - pistolet P-83, ponad 100
sztuk amunicji 9 mm, amunicję myśliwską i granat chemiczny.
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Z czerwcowej obławy udało się
zbiec Arturowi A. ps. Snajper, podejrzanemu o kierowanie grupą w latach
2013-2018 oraz postrzelenie w nogę
mieszkańca Baniochy. Wytropienie
„Snajpera” dla policjantów zajmują-

Zarzut udziału
w kalwaryjskim gangu
usłyszało już 20 osób.
Większość przebywa
w aresztach.
cych się tą sprawą było priorytetem,
za mężczyzną został wydany list gończy. Po pościgu pod koniec września
został on zatrzymany w Solcu.
Kolejny rozdział tej historii powstał w grudniu, kiedy na polece-

nie Prokuratury Okręgowej w Warszawie policjanci z komendy stołecznej wspierani przez antyterrorystów zatrzymali następnych siedmiu
mężczyzn w wieku 21-35 lat podejrzanych o to, że w ostatnich latach
byli tzw. żołnierzami kalwaryjskiej
grupy. W miejscach ich zamieszkania
zabezpieczono anaboliki, broń, pałki
i maski. Tak jak „Snajperowi” może
im grozić kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. – Aktualnie w toku
tego postępowania status podejrzanych posiada 20 osób. Większość
z nich przebywa w aresztach śledczych, wobec pozostałych stosowane
są wolnościowe środki zapobiegawcze – informuje Łukasz Łapczyński,
rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Piotr Chmielewski

GÓRA KALWARIA

Konkurs na recenzję książki
Gminna Biblioteka Publiczna organizuje konkurs literacki na recenzję
książki. Do 30 stycznia należy przesłać na adres bibliotekagk@poczta.fm recenzję książki biograficznej (wraz z kartą zgłoszenia). Nagrodą jest książka
„Czapkins. Prawdziwa historia Tomka Mackiewicza” Dominika Szczepańskiego. Pełny regulamin konkursu dostępny jest na stronie biblioteki.

Tyl.

Redakcja „Kuriera Południowego”
zatrudni dziennikarzy i korespondentów
CV i list motywacyjny prosimy kierować na adres:
redaktor.naczelny@kurierpoludniowy.pl
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Radny został
wiceburmistrzem

Matka z trójką dzieci
nie ma gdzie mieszkać
PIASECZNO Marzena Majnik mieszka w Piasecznie od 8 lat. Do tej pory wynajmowała lokum, jednak już jej na to nie stać. Kobieta liczy na przyznanie lokalu z zasobów gminy
Dzieci pani Marzeny chodzą do
piaseczyńskich szkół. – Na początku, gdy zaczęłam tu mieszkać, radziłam sobie – opowiada samotna matka. – Miałam własny sklep, a czynsze za wynajem nie były wysokie.
Niestety, potem wszystko się skomplikowało. Mój były mąż powiesił
się, a partner zaczął znęcać się nad
nami fizycznie i psychicznie. Kiedy
nasza sytuacja materialna pogorszyła się, wystąpiłam do gminy o
przyznanie mieszkania socjalnego.
To było 6 lat temu.
Od tamtej pory kobieta czeka na
lokal. Twierdzi, że gmina ją zwodzi.
– Ta sytuacja źle wpływa na całą rodzinę – przekonuje kobieta. – Często
się przeprowadzamy, dzieci nie mają
swojego kąta, znajomych. Wiem co to
znaczy, bo jako dziecka doświadczyłam tego samego. W lipcu ubiegłego
roku przeprowadziliśmy się kolejny
raz. Z końcem roku wypowiedziano
nam jednak lokal i musieliśmy przenieść się do Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górze
Kalwarii. To miejsce też jednak będziemy musieli opuścić. Pewnie koniec końców wylądujemy w podobnym ośrodku w Pyrach – obawia się.
Pani Marzena ostatnio jest w
gminie częstym gościem. Za każdym razem słyszy jednak, że nie
ma dla niej mieszkania. Dziwi

5

PIASECZNO Stanowisko drugiego zastępcy burmistrza Piaseczna objął
dotychczasowy radny Robert Widz
Burmistrz Daniel Putkiewicz od
razu po wyborach powołał swojego
pierwszego zastępcę, którym została
Hanna Kułakowska-Michalak. Nazwisko drugiego zastępcy burmistrza nie
było już takie oczywiste. Początkowo
mówiło się o doświadczonym samorządowcu z Warszawy, jednak jak się
okazało, były to tylko plotki. Koniec
końców burmistrz postanowił zaproponować fotel swojego drugiego zastępcy prężnie działającemu radnemu z Józefosławia Robertowi Widzowi, który do tej pory pracował m.in. na rzecz poprawy komunikacji między Piasecznem a Warszawą i proponował rozwiązania, mające na celu odkorkowanie Piaseczna. Nowy wiceburmistrz ma nadzorować pracę wydziałów architektury,
geodezji, ochrony środowiska, a także infrastruktury i transportu publicznego. Robert Widz będzie musiał złożyć mandat radnego. Jego miejsce w radzie
miejskiej zajmie Piotr Jakubowski.

TW
P

Samotna matka z dziećmi musi opuścić ośrodek interwencji
kryzysowej w Górze Kalwarii i przenieść się do Pyr
się, bo osobiście zna osoby, które były w lepszej sytuacji od niej,
a jednak gminne lokale otrzymały.
Boi się, że sąd odbierze jej dzieci,
bo ostatnio odwiedził ją kurator...
– Chcą odebrać mi dzieci, bo nie
mam mieszkania – mówi wprost. –
Gmina o wszystkim wie, ale rozkłada ręce.
– Sytuacja mieszkaniowa rodziny
pani Majnik jest nam znana – mówi
Ewa Witkowska, naczelnik gminnego wydziału polityki mieszkanioR
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wej. – Ta pani jest zakwalifikowana do przydziału lokalu z mieszkaniowego z gminnego zasobu. Jednak
w pierwszej kolejności musimy skupić się na uporządkowaniu sytuacji
osób mieszkających w lokalach, które muszą być wyłączone z użytkowania. Rodzina pani Majnik brana jest
jednak pod uwagę przy przydziałach, które będą realizowane jeszcze
w styczniu tego roku – uzupełnia.
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Zdrowe włosy zimą
Ciepłe dni mamy już za sobą. Teraz spotyka nas huśtawka, na zmianę zimne i gorące powietrze. 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
przed laminacją

po laminacji

Tomasz Wojciuk

A

Zabieg laminowania
Laminowanie iNeo-Crystal firmy Estel jest to nowoczesny zabieg regeneracji oraz pielęgnacji włosów, dzięki któremu na powierzchni włosa powstaje 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. Zabieg poleca się w celu zachowania koloru włosów farbowanych, wówczas
można go wykonać nawet tuż po farbowaniu. Efekt zabiegu , zależnie od stanu włosów i utrzymuje się od 4 do 5 tygodni.

Salon BB,
ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej)
Tel. 22 401 1234, bbsalon.pl
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Seniorzy mają swoją radę

Burmistrz więcej nie zarobi

LESZNOWOLA Kilka dni temu odbyły się wybory do Lesznowolskiej KONSTANCIN-JEZIORNA Radni chcieli powiązać wynagrodzenie Kazimierza Jańczuka z wyniRady Seniorów. W jej skład weszło 15 osób
kami jego pracy. Ostatecznie jednak pensja burmistrza została ustalona na maksymalnym poziomie, choć niższym niż przed wyborami

Wszyscy członkowie rady mają przynajmniej 60 lat
i mieszkają na terenie gminy
Wybierana na 4-letnią kadencję rada będzie wspierała swoją wiedzą i doświadczeniem lesznowolski samorząd we wszystkich sprawach związanych z
rozwiązywaniem problemów i spełnianiem oczekiwań osób starszych. Do jej zadań będzie należało także integrowanie środowiska seniorów, budowanie wolontariatu i zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Radnymi seniorami zostali: Zenon Gawrych, Marian Lasota, Jerzy Klimek, Marianna Rybarczyk, Alicja Skowrońska-Marczuk, Marian Pasek, Janina Chmielewska, Stanisława Kondracka, Hanna Cudowska, Marian Granowicz, Hanna Jóźwiak, Krystyna Mastalerczuk, Hanna
Dąbrowska, Hanna Liwińska i Anna Sobczak. Inauguracyjne posiedzenie LRS odbyło się we wtorek, przewodniczącą została Stanisława Kondracka, a wiceprzewodniczącymi Janina Chmielewska i Krystyna Mastalerczuk.
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Do końca poprzedniej kadencji
włodarz Konstancina-Jeziorny uzyskiwał miesięczne pobory w wysokości 12 526 zł brutto (około 8,8 tys.
zł na rękę). To maksymalna kwota,
która wynikała z przepisów dotyczących zarobków samorządowców.
Kiedy latem minionego roku władze
państwa zmieniły te regulacje, obniżając wynagrodzenia prezydentów,
burmistrzów i wójtów miast i gmin
o 20 proc., konstancińska rada miejska nie zgodziła się na cięcia w uposażeniu gospodarza gminy. Szczególnie Andrzej Cieślawski, ówczesny
przewodniczący rady miejskiej przekonywał, że ruch rządu był „populistyczny” i że „niedorzeczne jest karanie obniżką pensji urzędnika, którego radni uważają za cennego”.
W obecnej kadencji radni nie
mogli już zignorować istniejącego
prawa. Dlatego na grudniowej sesji przewodnicząca Aleksandra Kostrzewska zawnioskowała o uchwalenie zarobków burmistrza już na
niższym poziomie niż w poprzednim roku, ale na możliwie wysokim (10 620 zł brutto, czyli niecałe
7,5 tys. na rękę). – Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której zarobki burmistrza byłyby niższe niż jego
podwładnych – argumentowała.
Dodawała, że pensje na maksymalnym poziomie otrzymali w ostatnich tygodniach także burmistrzowie Piaseczna i Góry Kalwarii.
Kij w mrowisko włożył radny
Sławomir Stoczyński, który zaproponował, aby pobory Kazimierza
Jańczuka zmniejszyć o połowę. Nie
musiał długo czekać na odpowiedź.
– Nie zgadzam się z taką propozycją.
Trudno, żeby burmistrz odpowiadający karnie i finansowo w gminie o
budżecie rzędu 160-180 mln zł zarabiał miesięcznie mniej niż kierownik na budowie autostrady – mówił
Andrzej Cieślawski. Z kolei Adam
Grzegorzewski wskazywał, że praca Kazimierza Jańczuka w ostatnich
wyborach została dość wysoko oceniona przez mieszkańców i to również powinno być brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia. – Uzyskał ponad 60 proc.
głosów w pierwszej turze. Dziwię się,
że pan występuje z taką propozycją,

Po wyborach, ze względu na zmianę przepisów,
pensja Kazimierza Jańczuka zmalała o 20 proc.
tym bardziej, że pana też oceniono w tych wyborach – wytknął radnemu Stoczyńskiemu (który w jako
kandydat na burmistrza Konstancina uzyskał 19,2 proc. głosów).
Z inną propozycją wyszedł
Krzysztof Bajkowski. Jego zdaniem
burmistrz nie powinien od razu
otrzymywać maksymalnej pensji,
tylko rada miejska co roku winna
dyskutować o jej podwyższeniu o 5
proc. Chodziło mu o to, aby radni
mieli narzędzie do nagradzania burmistrza. Choć przyznał też, że „pensje burmistrzów są niższe niż na
rynku komercyjnym”. – Nie róbmy
parodii z sesji – zareagował ponownie Adam Grzegorzewski. – Bur-

mistrz już przez dwie kadencje rządził gminą, sprawdził się i teraz będziemy go kontrolować? – pytał.
– 10 tys. zł to żadna kwota, nie
ośmieszajmy się jako radni. Konstancin to bogata gmina – komentowała z kolei radna Bożena Wierzbicka. Kropkę nad „i” postawiła jednak
Alfreda Konopka. – Skoro nie możemy zwiększyć pensji dla burmistrza, nie dyskutujmy dłużej, tylko
głosujmy – ucięła debatę. Zaproponowane, maksymalne wynagrodzenie dla Kazimierza Jańczuka poparło 19 radnych, tylko Sławomir Stoczyński był przeciwny, a Bogusław
Komosa wstrzymał się od głosu.

Piotr Chmielewski

PIASECZNO

Najpiękniejsze koty przyjadą do Piaseczna!
Jutro (12 stycznia) rozpoczyna się trwająca dwa dni Światowa Wystawa Kotów Rasowych. Kocie piękności można oglądać w Gminnym Ośrodku
Sportu i Rekreacji przy ul. Sikorskiego 20.
Wystawa, zarówno w sobotę jak i niedzielę, będzie otwarta w godz. 1017. Będzie można obejrzeć na niej nie tylko cudowne koty z Polski i zagranicy (w tym wielu championów), reprezentujące kilkadziesiąt ras, ale także
nabyć wiele kocich akcesoriów. Międzynarodowe jury będzie wybierało najpiękniejsze koty w kilkunastu kategoriach. Impreza jest biletowana. Dorośli
zapłacą za wstęp 10 zł, dzieci – 5 zł.

TW
R

E

K

L

A

M

A

KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

AKTUALNOŚCI

nr 1 (748)/2019/W1

Skwer i skarpa pod lupą kontrolera

7

Jeśli syn to Antoś,
jeśli córka to Zuzia

GÓRA KALWARIA Nowi włodarze gminy nakazali dokładne sprawdzenie dwóch inwestycji wykonanych w latach 2017-18. Zadają sobie bowiem pytanie, czy ich poprzednicy
PIASECZNO Rodzice nowo narodzonych dzieci w Piasecznie najchętniej
słusznie darowali karę jednemu wykonawcy i nie naliczyli jej drugiemu
nadają im tradycyjne polskie imiona. Co ciekawe, przekonali się do
Chodzi o pierwszy etap przebunich także obcokrajowcy

dowy skarpy na park miejski oraz
urządzanie na nowo skweru u zbiegu
ul. Dominikańskiej i 3 Maja. Szczególnie o tej drugiej inwestycji było
głośno w trakcie jesiennej kampanii
wyborczej. Budowa „skweru za milion” (jak go okrzyknęli miejscowi internauci) nie dość, że pochłonęła 1,1
mln zł, to zakończyła się o trzy miesiące po terminie. – Zleciliśmy audytorowi urzędu dokładne przyjrzenie
się czterem przetargom na realizację
tego przedsięwzięcia. W sposób szczególny ma zwrócić uwagę na aneks do
umowy z wykonawcą z końca sierpnia
minionego roku. Audytor ma sprawdzić, czy jego podpisanie przez poprzednie władze nie było sposobem
na ominięcie naliczania kar dla firmy,
która spóźniła się z oddaniem skweru o trzy miesiące – informuje wiceburmistrz Mateusz Baj. Wedle wyliczeń urzędu, gdyby nie aneks, gmina
musiałaby potrącić około 300 tys. zł
z ostatniej transzy zapłaty dla wykonawcy. Przypomnijmy, że we wrześniu
magistrat wyjaśniał, że zakończenie
prac na skwerze musi zostać przesunięte na koniec listopada z dwóch powodów. Pierwszym był brak trzech latarni o określonym wyglądzie, których producent nie mógł dostarczyć
szybciej, a drugim niedostarczenie 16
rzadkich klonów pensylwańskich, sadzonych dopiero po okresie wegetacji,
w październiku.
W przypadku przebudowy skarpy, jesienią 2017 roku gmina darowała wykonawcy lwią część przewidzianej w umowie kary, choć spóźnił się z zakończeniem prac o ponad pół roku. W sumie firma powinna zapłacić jej 250 tys. zł, jednak obciążono ją niespełna 40 tys.
zł. Przedsiębiorstwo przekonywało,
że opóźnienie nie powstało z jego

Zdaniem obecnych władz miasta wyjaśnienie pogłosek narosłych
wokół dwóch inwestycji „leży w interesie” ich poprzedników
winy, a przede wszystkim spowodowała je zła pogoda i gmina po „dokładnej analizie sytuacji” przyjęła
jego argumentację. – Gmina darowała wykonawcy tak dużą kwotę tylko dlatego, że zima była zimą? – dociekał wówczas Arkadiusz Strzyżewski, szef stowarzyszenia Nowa Kalwaria, które było inicjatorem rozpoczęcia uporządkowania skarpy. – Ta
sprawa budzi poważne wątpliwości i wymaga głębszego sprawdzenia
– uważał jesienią 2017 roku obecny
burmistrz. Smaczku sprawie dodaje
fakt, że w tym samym czasie ratusz
musiał unieważnić przetarg na drugi etap prac na skarpie, ponieważ w
budżecie zabrakło mu... 210 tys. zł
na opłacenie kolejnego wykonawcy.
Mateusz Baj podkreśla, że w obu
kontrolach nie chodzi o „szukanie
haków na poprzedników”. – Uważam, że kompleksowe wyjaśnienie
kontrowersji i pogłosek wokół tych
spraw leży w interesie poprzednich
władz. Poza tym opinii publicznej
należy się prawda, a być może także słowo „przepraszam”. Skoro podpisano umowę przewidującą kary,
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to należy egzekwować jej zapisy, a
nie darować pieniądze firmie, która
okazała się nieterminowa i nierzetelna – dodaje zastępca burmistrza.
Wyniki prac audytora mamy poznać maksymalnie za pół roku.

Piotr Chmielewski
POWIAT

Odchodzi komendant
Za kilka dni obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie
przestanie pełnić insp. Robert Chmielewski, który przechodzi na emeryturę. Pracował w policji przez 29 lat, w
tym od 2011 roku w KPP w Piasecznie.
Przez wiele lat pełnił służbę w wydziale dochodzeniowo-śledczym w Pruszkowie. Kierował też m.in. komisariatem w Raszynie. W Piasecznie dał się
poznać jako sprawiedliwy szef, cieszący się szacunkiem i zaufaniem podwładnych. Stanowisko komendanta
piastował od 1 grudnia 2017 roku. Na
razie nie wiadomo, kto go zastąpi.

TW

W zeszłym roku w Piasecznie urodziło się 35 Antonich
i tyle samo Franciszków
Imiona, które są dobrze znane naszym rodzicom czy dziadkom znów od
kilku lat królują w Polsce. Nie inaczej jest w Piasecznie. W minionym roku na
naszym terenie znów najpopularniejsze okazało się imię Antoni, ale tym razem na pierwszym miejscu znalazło się razem z Franciszkiem. Na podium męskich imion znalazł się także Jan. W 2018 roku na popularności szybko zyskiwał Szymon, a w porównaniu z ostatnimi latami tracił ją Jakub. Wysoko w zestawieniu znaleźli się także Aleksander i Adam.
Jeśli chodzi o dziewczynki, w 2018 roku najwięcej przybyło Zuzi, Mai oraz – co
najbardziej ciekawe – Hanek. Blisko podium znalazły się także Lena, Alicja, Zofia i
ciesząca się nieco mniejszą popularnością niż w poprzednich latach – Julia.
Rodzice dzieci urodzonych w Piasecznie – a przyszło ich na świat w ubiegłym roku 1285 (w 2016 – 1327) unikali nadawania swoim pociechom imion
niespotykanych (w zeszłym roku był jeden Światosław i Mieszko). – Panuje moda na tradycyjne polskie imiona i wygląda na to, że jeszcze potrwa
– mówi Alfreda Stachyra, kierowniczka Urzędu Stanu Cywilnego w Piasecznie. – Największym zaskoczeniem dla nas jest to, że popularne u nas imiona
swoim dzieciom nadają także cudzoziemcy, m.in. Wietnamczycy mieszkający
w naszej okolicy. Domyślamy się, że chodzi o to, aby później było im łatwiej
funkcjonować w szkole czy pracy – dodaje.
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Do galerii jak po grudzie Tunele pod torami: czas decyzji
LESZNOWOLA/PIASECZNO Usługowo-handlowy N-Park w Starej IwiczLESZNOWOLA/PIASECZNO Inwestycje na ul. Krasickiego w Nowej Iwicznej i Jana Pawła II w
nej działa od listopada. Klienci narzekają, że można dostać się do niePiasecznie będą kosztowne i całe ich ryzyko spadnie na samorząd powiatu. Niebawem
go niemal wyłącznie samochodem
radni zdecydują o przyszłości przedsięwzięć

W sąsiedztwie N-Parku powstaje odcinek
ciągu pieszo-rowerowego
– Często korzystam z usług znajdującej się w N-Parku przychodni Luxmed,
która została przeniesiona z ul. Powstańców Warszawy w Piasecznie – mówi
Władysław Bieliński. – Jeśli nie dysponuje się autem, trudno się tam dostać.
Wzdłuż ruchliwej drogi 721 nie ma chodnika, a przy centrum handlowym nie
zatrzymuje się żaden autobus. Może władze mogłyby coś z tym zrobić?
Przebiegającą w sąsiedztwie galerii arterią zawiaduje Mazowiecki Zarząd
Dróg Wojewódzkich. – Na odcinku około 200 m w sąsiedztwie N-Parku inwestor przebudowuje układ drogowy, powstaje tam m.in. lewoskręt oraz fragment chodnika – wyjaśnia Monika Burdon, rzecznik MZDW. – Pas drogowy
przekazaliśmy inwestorowi we wrześniu. Jeszcze nie zgłosił go do odbioru.
Kolejny fragment dojścia dla pieszych buduje MZDW. Chodnik i ścieżka rowerowa wzdłuż drogi 721 mają biec także w przyszłości od galerii w kierunku
Magdalenki. – Projekt miała przygotować gmina Lesznowola. Nie wiem jednak na jakim jest to obecnie etapie – dodaje Monika Burdon.
Przystanków autobusowych w bezpośrednim sąsiedztwie N-Parku rzeczywiście brakuje. Najbliższe znajdują się przy przejeździe PKP – około 500 m
od galerii, i z drugiej strony przy stacji Orlenu (ok. 300 m). Jednak mieszkańcy Piaseczna, ale też Starej Iwicznej mogą dostać się bezpiecznie piechotą do
centrum handlowego nadkładając drogi. Wystarczy, że skręcą w równoległą
do głównej drogi (ul. Nowej) ulicę Słoneczną, prowadzącą obok kościoła.
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Po ponad półrocznym oczekiwaniu, przed świętami z PKP Polskich
Linii Kolejowych do starostwa dotarły projekty porozumień, na mocy
których samorząd i kolejarze mieliby wspólnie przeprowadzić budowę
tuneli drogowych. Główne założenie jest takie, że to powiat będzie inwestorem i do niego będzie należało przygotowanie, przeprowadzenie
i w większości sfinansowanie budowy, a następnie jej rozliczenie. – W
najbliższym czasie przedstawię projekty umów Komisji Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i
Rolnictwa rady powiatu. Ich zapisy są mocno dyskusyjne – przyznaje Ksawery Gut, starosta piaseczyński. – PLK zakładają, że ich wkład
w obie inwestycje będzie na stałym
poziomie, niezależnie od wysokości
ofert w przetargach na wykonawców. Z kolei na powiat przerzucono by wiele obowiązków, niemal
całą odpowiedzialność i ryzyko.
Umowa zakłada też napięty i nieprzekraczalny harmonogram inwestycji. Tunele miałyby powstać do
końca 2022 roku. Z moich wyliczeń
wynika, że budowa miałaby trwać
około dwóch lat, podczas gdy PLK
nad samym projektem umów pracowały od maja – dzieli się wątpliwościami samorządowiec.
Sprawa na pewno będzie mocno dyskutowana, przede wszystkim
ze względu na koszty. Wedle koncepcji przygotowanych przez starostwo,
przejazd pod torami na ul. Krasickiego ma kosztować 13,8 mln zł, natomiast na ul. Jana Pawła II – 11,3
mln zł (są to ceny brutto sprzed ponad roku). PLK zaproponowały, że
dołożą do obydwu inwestycji nie-

Budowa tuneli na przejazdach musiałaby zakończyć się
na przełomie 2022 i 2023 roku
spełna 5,9 mln zł (pochodzących z
funduszy unijnych na likwidację niebezpiecznych skrzyżowań linii kolejowych z drogami). – Kwota ta w
żadnym przypadku nie może ulec
zwiększeniu, gdyż zakwalifikowane do realizacji inicjatywy w całości wykorzystują budżet projektu
– zastrzegł Andrzej Janasz, dyrektor
projektu.
To oznacza, że w latach 202022 (bo w roku 2019 byłby przygotowywany projekt techniczny) powiat
musiałby przeznaczyć na oba tunele
przynajmniej kilkanaście milionów
złotych. Przynajmniej, bo wyliczenia zawarte w koncepcji są wstępne i
nie zawierają m.in. kosztów wykupu
niezbędnych gruntów. Nie przeprowadzono także szczegółowych badań gruntów, które wykazałyby jak
inwestycja będzie trudna do przeprowadzenia. Nasi czytelnicy wska-

zują, że problemy może sprawić odwodnienie planowanego rozwiązania w Nowej Iwicznej.
Urząd powiatowy, który jest zarządcą ulic Krasickiego i Jana Pawła II wykonał wstępny projekt budowy dwóch skrzyżowań bezkolizyjnych po skargach mieszkańców.
W minionym roku na przejeździe w
Nowej Iwicznej po przebudowie linii kolejowej z Okęcia do Czachówka Południowego, zamontowano
ponownie rogatki. Teraz tworzą się
tam długie korki. Zdaniem specjalistów, których wynajęło starostwo
przejazdy pod torami będą korzystniejszymi rozwiązaniami, ponieważ
zajmą mniej miejsca niż wiadukty o
podobnej długości. A to jest ważne
szczególnie w gęściej zabudowanej
Iwicznej.

Piotr Chmielewski

Małgorzata Rejmer
z Paszportem Polityki!
GÓRA KALWARIA Absolwentkę kalwaryjskiej Szkoły Podstawowej nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie nagrodzono we wtorek za książkę „Błoto słodsze niż miód”,
dla której spędziła 5 lat w Albanii
Paszporty tygodnika „Polityka”
wręczano we wtorkowy wieczór po
raz 26. Uroczysta gala odbyła się w
Teatrze Wielkim w Warszawie. Małgorzata Rejmer została laureatką „za
książkę „Błoto słodsze niż miód”, za
umiejętność słuchania ludzi niewysłuchanych i wytrwałość w poszukiwaniu właściwego języka do wyrażenia najtrudniejszych emocji”. – Jesteśmy bardzo dumni z Małgosi, wiemy
ile ta książka kosztowała ją wysiłku
i wyrzeczeń. Przez pięć lat zjeździła
całą Albanię. Ale jak sama mówi, po
prostu to lubi – mówi Robert Kornberg, mąż Doroty Rejmer, mamy
Małgorzaty i dyrektor kalwaryjskiej
szkoły „Dwójki”.
O Małgorzacie Rejmer zaczęło być głośno na rynku księgarskim,
gdy w 2009 r. opublikowała powieść „Toksymia”. Niektórzy krytycy
okrzyknęli ją debiutem roku. Rejmer
pamięta, że „od dzieciństwa coś tam
sobie pisała”, jeszcze kiedy mieszkała w Górze Kalwarii. Uwierzyła w
siebie, kiedy spod jej pióra wyszedł
reportaż o Stanach Zjednoczonych,
nagrodzony podczas warszawskiego festiwalu Planete Doc Reviev. W
2007 r. Rejmer urzekły podróże po

Europie Wschodniej. Na 2 lata osiadła w Bukareszcie, w którym zafascynował ją „chaos, absurd i żywiołowość”. Wielomiesięczne obserwacje i doświadczenia przelała na papier. Tak zrodziła się książka „Bukareszt. Kurz i krew”. Za ten przejmujący zbiór reportaży o mieszkańcach miasta pełnego śladów dawnej świetności i upadku 5 lat temu
dostała trzy narody („Newsweeka”,
TVP Kultura i „Kuriera Szczecińskiego”), uzyskała też pierwszą nominację do Paszportów Polityki. Już
wówczas zaczęła pracę nad swoją
kolejną książką – o Albanii, do której
w końcu się przeprowadziła. – Książka o Albanii była wejściem w kompletnie inny wymiar cierpienia, niemożności, bezsilności, osaczenia – mówiła autorka w jednym z wywiadów.
Książka składa się z głosów ludzi. Rejmer opowiada o działaniu systemu
terroru i od tego włosy stają na głowie. Niemal każda albańska historia
przypomina „Proces” Kafki.
Małgorzata Rejmer pomiędzy
kolejnymi podróżami i spotkaniami autorskimi czasem przyjeżdża
do Góry Kalwarii, jak sama mówi,
„żeby porozmawiać z rodziną”. Z

Pochodząca z Góry Kalwarii autorka spotka się z czytelnikami
28 stycznia o godz. 17 w klubie
seniora przy ul. Dworcowej 9
w Piasecznie (fot. S. Klimkowski)
czasów dzieciństwa i wcześniej młodości 34-latka wciąż pamięta „sierpniowy zapach szuwarów i gnijących
roślin nad Wisłą, szukanie zaskrońców, włóczenie się razem z bezpańskimi psami”. I ścieżkę spacerową
wzdłuż skarpy wiślanej. – Bardzo ją
lubię, to wielki skarb Góry Kalwarii
– uważa.

Piotr Chmielewski
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Historyczny awans

9

Pełni wiary i nadziei

PIŁKA NOŻNA, IV LIGA W piłkę nożną gra się zazwyczaj po to, żeby wygrywać. Nie zawsze jest to jednak takie proste. Perła Złotokłos, która
KOSZYKÓWKA, III LIGA, MUKS PIASECZNO - KS LEGION LEGIONOWO 102:59, MUKS PIASECZNO - AWENTA PROBASKET
do IV ligi przystąpiła w ostatniej chwili, w rundzie jesiennej nie zdoMIŃSK MAZOWIECKI 134:51 W znakomitym stylu skończyli ubiegły rok koszykarze MUKS Piabyła nawet jednego punktu... Z Marcinem Urbańskim, trenerem Perły
seczno. Niezwykle efektowne zwycięstwa w dwóch ostatnich meczach zapewniły podZłotokłos, rozmawia Grzegorz Tylec
opiecznym Cezarego Dąbrowskiego historyczny awans do czołowej szóstki trzeciej ligi
O ile w spotkaniach z Legionem
i Awentą można było spodziewać się
zwycięstw, to chyba niewiele osób oczekiwało aż takich pogromów. Zwłaszcza w meczu z Mińskiem Mazowieckim
końcowy rezultat musi robić wrażenie.
– Podstawą takiego wyniku była mocna gra w obronie – uważa Kamil Banowicz, zawodnik MUKS Piaseczno, który w konfrontacji z Awentą zdobył 31
punktów (najwięcej z drużyny). – Dzięki temu mieliśmy dużo przechwytów,
funkcjonował szybki kontratak i siedziały nam również rzuty za trzy.
Jak jednak podkreślają piaseczyńscy koszykarze, najważniejsze spotkania czekają ich dopiero w tym roku.
Po raz pierwszy udało im się awansować do czołowej szóstki, z której trzy
najlepsze zespoły powalczą o awans
do drugiej ligi. – Chcemy wygrać jak
najwięcej meczów – zapowiada Kamil
Banowicz. – A czy uda nam się wejść
do najlepszej trójki? Zobaczymy. Potencjał na pewno mamy i mogę obiecać, że damy z siebie wszystko.
Zadanie na pewno nie będzie łatwe – tym bardziej, że MUKS rozpocznie kolejną rundę rozgrywek z
bilansem 1-3. Na początek zawodnicy Cezarego Dąbrowskiego zagrają
dwa mecze na wyjeździe (w najbliższą sobotę z UKS Trójka Żyrardów, a
19 stycznia z Hutnikiem Warszawa).
Pierwsze spotkanie w hali SP nr 5 (z
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski) odbędzie się dopiero 16 lutego.

Grzegorz Tylec

Dlaczego zdecydował się pan przejąć Perłę w trakcie rozgrywek?
Po dwóch latach przerwy pracy z seniorami i po rozmowie z panem prezesem Tchórzewskim, który jest bardzo zaangażowany nie tylko w piłkę seniorską, ale życie całego klubu, postanowiłem, że podejmę się wyzwania jakim jest prowadzenie drużyny w czwartej lidze.
Czy trudno jest prowadzić zespół,
który nie zdobył w rundzie punktu?
Nie jest to łatwe, ale wiedziałem w
jakiej sytuacji punktowej i kadrowej
znajduje się drużyna. Jednak wykonuję swoją pracę i nie boję się nowych
wyzwań.
Jak w takiej sytuacji mobilizować
zespół do lepszej gry?
Ciężko jest z mobilizacją, ale w takiej sytuacji w jakiej się znajdujemy to
każdy wywalczony punkt będzie naszym dużym sukcesem i to będzie nas
najbardziej mobilizować na wiosnę.
Jakie macie cele na rundę wiosenną?
Cel jest wiadomy - zdobyć jak
najwięcej punktów. Do tego dochodzi promowanie naszej zdolnej młodzieży oraz budowa zespołu, który
będzie się dobrze prezentował w lidze okręgowej.

Końcowa tabela grupy B rundy zasadniczej trzeciej ligi
1
2
3
4
5

MKS Ochota Warszawa
AZS Uniwersytet Warszawski
MUKS Piaseczno
KS Legion Legionowo
UKS Gim 92 Ursynów Warszawa

14
13
13
8
8

8
7
8
7
8

6-2
6-1
5-3
2-5
0-8

3-1
4-0
3-1
1-2
0-4

3-1
2-1
2-2
1-3
0-4

641 - 519
477 - 375
600- 574
393 - 505
472 - 610

Czy planujecie wzmocnić się
kadrowo?
Pojawiają się zapytania o różnych zawodników z różnych lig, ale

transfery w przerwie zimowej to nie
jest prosta sprawa. Liczę bardziej na
powroty byłych zawodników Perły
Złotokłos. Kilka nowych nazwisk na
pewno się pojawi.
Czego nauczył się pan jako trener
szkoląc ten zespół?
Nie jest to moja pierwsza praca
w czwartej lidze, ale w takiej trudnej
sytuacji nigdy nie byłem. Staram się
swoim doświadczeniem piłkarskim i
trenerskim pomagać drużynie i jednocześnie samemu wyciągać wnioski – tak by z każdym meczem uczyć
się jak najwięcej.
A jak ocenia pan obecną atmosferę w zespole? Czy pomimo wyników są chęci do dalszej pracy?
Mimo braku wyników atmosfera jest dobra. Pełni wiary i nadziei 14
stycznia rozpoczynamy przygotowania do rundy wiosennej.

Zwycięstwo na Nowy Rok Sportowy WOŚP
w Piasecznie

SIATKÓWKA, II LIGA, KRÓTKA MYSIADŁO – ŁASKOVIA ŁASK 3:1 (25:21, 22:25, 25:10, 25:23) W pierwszym
meczu w roku 2019 udał się siatkarkom rewanż za wcześniejszą wyjazdową porażkę z PIASECZNO Wydarzeniom kulturalnym z okazji 27. finału Wielkiej Orkiestry
Łaskovią Łask
Świątecznej Pomocy towarzyszyć będą również wydarzenia na stadionie
miejskim, podczas których będzie można wesprzeć akcję Jurka Owsiaka
Spotkanie obfitowało w wiele efektownych wymian i było ciekawe do oglądania. Swój debiut w
drugiej lidze zaliczyły dwie zdolne
zawodniczki – rozgrywająca Maja
Kott i przyjmująca Basia Latos,
które grają na co dzień w pierwszej
lidze młodziczek. Wszystkie sety,
oprócz trzeciego – zdominowanego całkowicie przez gospodynie –
były zacięte i o wygranej decydowały detale. Na szczególnie wyróżnienie zasługuje MVP meczu Dorota
Kubiczek, która bez litości „wbijała gwoździe” rywalkom i skutecznie
trzymała blokiem atakujące Łaskowianki. Pochwalić trzeba również
Ewę Nowak, świetnie spisującą się
w roli libero oraz Aleksandrę Zdon,
za jej grę w obronie. Niestety, w meczu nie zabrakło też i przykrej sytuacji. Pod koniec pierwszego seta,
po efektownym ataku Agnieszki
Gawlik, nasza zawodniczka upadła
tak niefortunnie na kolano, że nie
była już później w stanie kontynuować gry.
Kolejne spotkanie w Centrum
Sportu i Edukacji w Mysiadle już
w najbliższą sobotę. Przeciwnikiem
Krótkiej będzie lider - NOSiR Nowy
Dwór Mazowiecki. Początek meczu
o godz. 18.

Grzegorz Tylec

W najbliższą niedzielę, w godz. 9-17, w hali sportowej stadionu odbędzie
się Tygrysi Turniej Siatkarski WOŚP (mecze finałowe od godz. 15.45). O godz.
12 na stadionie odbędzie się zbiórka chętnych na zimowy spływ kajakowy na
trasie Górki Szymona – Port Stadion GOSiR (zapisy 501 088 080). O 9 rozpocznie się z kolei Jedność Cup 2018 – halowy turniej piłki nożnej. W ramach hokejowego WOŚP na lodowisku odbędą się otwarte zajęcia z hokeja prowadzone przez firmę „Piruet” (od 9 do 11), a od 11.45 do 13.30 będzie miał miejsce
WOŚP na figurówkach – pokazowy trening dla dzieci i dorosłych Szkółki Łyżwiarskiej „LUTZ”. Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe Kondycja w godz.
10-12 poprowadzi natomiast otwarty trening lekkoatletyczny.

Tyl.

Jedenaście sprawdzianów
Piaseczna
Tabela grupy drugiej drugiej ligi kobiet
1
2
3

NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki 15
AZS AWF UKSW Warszawa
15
MUKS Dargfil Tomaszów Mazowiecki
16
4 UKS Siedlce
16
5 Krótka Mysiadło
15
6 PMKS Nike Węgrów
15
7 ESPES Sparta Warszawa
15
8 KS BAS Kombinat Budowlany Białystok
16
9 LTS Legionovia Legionowo
15
10 ŁMLKS Łaskovia Łask
16
11 UKS Chemik Olsztyn
16

42
35

44:9
40:17

1282:1004
1326:1118

27
24
24
23
21

36:30
30:31
28:30
32:30
30:30

1412:1360
1356:1332
1280:1277
1333:1332
1265:1317

21
17
12
9

30:35
22:33
24:42
13:42

1341:1408
1164:1259
1359:1477
1060:1294

PIŁKA NOŻNA, IV LIGA Ruszają przygotowania do piłkarskiej wiosny. Przed
startem rundy rewanżowej MKS Piaseczno zaplanowało do rozegrania 11
meczów sparingowych. Szczególnie interesująco zapowiada się pierwszy z
nich, kiedy to rywalem biało-niebieskich będzie Polonia Warszawa
Większość meczów kontrolnych MKS Piaseczno rozegra na własnym boisku. Po spotkaniu z Polonią (19 stycznia, godz. 12), podejmie kolejno: Mazowsze Grójec (23 stycznia, godz. 18.30), Wilgę Garwolin (26 stycznia, godz.
12), Huragana Wołomin (2 lutego, godz. 12), KS Warka (6 lutego, godz. 18.30),
Escolę Varsovia CLJ (16 lutego, godz. 12), Świt Nowy Mazowiecki (2 marca,
godz. 12) i AP Żyrardów (9 marca, godz. 12.00). Nie wiadomo jeszcze z kim Piaseczno rozegra swoje mecze 23 lutego i 16 marca o 12. Jedyny wyjazdowy
sparing podopieczni Igora Gołaszewskiego rozegrają 9 lutego z KS Ursus.

Tyl.

KURIER POŁUDNIOWY

10 AKTUALNOŚCI

Na WOŚP w Piasecznie
będzie się działo!
PIASECZNO Tegoroczny piaseczyński finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przebiegnie w odmiennej formule niż w ubiegłych latach.
Główną przyczyną jest... zakaz handlu w niedzielę

Gwiazdą niedzielnego finału w Piasecznie będzie Cleo
– Wiele pieniędzy podczas finałów zbieraliśmy zawsze przy hipermarketach – przyznaje Katarzyna Biernadska-Hernik, która od lat koordynuje pracę WOŚP w piaseczyńskim Centrum Kultury. – Z powodu zakazu handlu w
niedzielę, postawiliśmy na wiele różnorodnych wydarzeń w wielu miejscach
gminy. Na każdym z nich będzie można wrzucić pieniądze do puszek.
Piaseczyńska orkiestra rozpocznie granie już w sobotę 12 stycznia. O
godz. 11.30 w Przystanku Kultura (PK) ruszy „Światełko dla WOŚP” - rodzinne
zajęcia plastyczne (dzieci z opiekunami wykonają wspólnie lampiony z kartonu i bibuły, które będą symbolem zaangażowania i poparcia dla tej szlachetnej inicjatywy), a przed nimi odbędą się jeszcze Bajki z Kliszy. Tuż obok, na rynku, w godz. 10-18 będzie się można przejechać drezyną ręczną. Z kolei o godz.
12 w Domu Kultury (DK) odbędzie się spektakl „Wierszykarnia” w wykonaniu
Teatru „Teatraluszki” i „Patataj”, a po nim odbędzie się licytacja cennych fantów. O godz. 13 w Klubie Kultury (KK) w Józefosławiu rozpocznie się spektakl
„Mały Książę” w wykonaniu Teatru „… i spółka”. Natomiast o godz. 16 będzie
można obejrzeć spektakl „Śpiąca Królewna” w wykonaniu dzieci z Teatru „Horrorek”, a o 19 - spektakl „Na początku był chaos” w wykonaniu dzieci z Teatru
„Etna” na motywach „Teatrzyku Zielona Gęś” K. I. Gałczyńskiego.
W niedzielę również będzie można pojeździć drezyną po rynku, a w PK eksponowana będzie dodatkowo makieta kolejowa i – podobnie jak w sobotę –
odbędą się rodzinne zajęcia plastyczne (11-13). W DK obejrzeć będzie można
trzy spektakle teatralne: „Wierszykarnię” w (g. 12), „Mój azyl” Teatru „ChaCHaHiHiHeHe” (g. 13) i „Bajki dla Dorosłych” w wykonaniu Teatru po 20-tej (g. 16).
To jednak nie wszystkie atrakcje dla miłośników spektakli. W KK w Józefosławiu znów będzie można zobaczyć „Małego Księcia” (g. 13), w KK w Grochowej – koncert kolęd (g. 13), w Szkole Podstawowej w Złotokłosie - przedstawienie dla dzieci „Przygody kuleczki, czyli o wielkiej sile marzeń” Teatru Ptasie Melodie (g.13), a o 20.30 w Restauracji Szara Eminencja rozpocznie się występ Teatru improwizacji Akt VIII. Oprócz tego w KK w Woli Gołkowskiej odbędą się rodzinne warsztaty florystyczne „Las w słoiku” (g. 14), w KK w Józefosławiu – pokaz magika Konrada Modzelewskiego (g. 15), a w KK w Zalesiu Górnym - projekcja filmu „Niczego nie żałuję“ (2007) w reżyserii Olivera Dahana (g. 16).
O godz. 17.30 na parkingu przy ul. Sierakowskiego rozpocznie się koncert
finałowy WOŚP 2019, podczas którego wystąpi: Cleo, Kolorofonia i Dj Martin
Rosa. Na godz. 20 zaplanowane jest „światełko do nieba”. Imprezę zwieńczy
o 20.15 Fajershow - pokaz ognia w wykonaniu Teatru Etnimus i Kamila Maleckiego, który odbędzie się na Skwerze Kisiela. – Na ulice miasta wyjdzie ponad 100 wolontariuszy pod wodzą szefowej sztabu Eli Gothold-Leśniewskiej,
a sztab liczący pracować będzie w siedzibie piaseczyńskiej biblioteki przy ul.
Kościuszki – zapowiada Katarzyna Biernadska-Hernik. – Będzie też sportowy
WOŚP w GOSiR, a my robimy wszystko, żeby jak największa liczba mieszkańców miała szansę na zasilenie akcji.

Grzegorz Tylec
KONSTANCIN-JEZIORNA

Orkiestrowa niedziela w Konstancinie
W najbliższą niedzielę konstanciński sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zorganizuje 27. finał dla wszystkich mieszkańców o wielkich sercach. O godz. 16 zacznie się koncert w Konstancińskim Domu Kultury (ul.
Mostowa 15), podczas którego wystąpią różnorodne zespoły. Będzie można wziąć udział także w warsztatach rodzinnych (godz. 16-19.30), w trakcie
których zostaną wykonane scrapowe, kolorowe, „wośpowe” serca, okolicznościowe zakładki i sakiewki. Koncert zakończy widowiskowy wieczór flamenco puro – taniec, muzyka i tradycyjne, andaluzyjskie stroje, a zamiast fajerwerków o godz. 20 na polanie przy Hugonówce odbędzie się pokaz teatru ognia. Konstanciński sztab WOŚP zaprasza także na dzień otwarty na lodowisku w Parku Zdrojowym oraz na turniej tenisa stołowego w Gminnym
Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Żeromskiego 15. Wstęp wolny.
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DAM PRACĘ
Gazeta Kurier Południowy poszukuje specjalisty ds.
sprzedaży powierzchni reklamowej. Wymagania:
umiejętność negocjacji, dobry kontakt z klientem,
wykształcenie średnie lub wyższe, doświadczenie
na podobnym stanowisku mile widziane. Oferujemy
wynagrodzenie stałe plus prowizja, pakiet medyczny. Cv i list motywacyjny prosimy wysyłać na e-mail:
a.staniszek@kurierpoludniowy.pl
Dom opieki Konstancja zatrudni opiekunów i pielęgniarki, praca w Konstancinie-Jeziornie, tel.22 754 39 40,
602 795 596
Opieka nad starszą osobą w Raszynie, tel. 604 43 77 57
Sprzątanie dla Panów z Piaseczna i okolic,
tel. 604 43 77 57
Poszukujemy do współpracy zgranej EKIPY BRUKARSKIEJ, płatne z metra, wypłacane regularnie, w systemie tygodniowym! ok. Piaseczna, tel. 698 698 839
BABIK TRANSPORT - zatrudnimy kierowców C+E
na trasy międzynarodowe PL - EU-PL tel. 600 065 813
BABIK TRANSPORT – zatrudnimy diagnostę samochodowego z uprawnieniami do SKP w Sękocinie,
tel. 600 065 813
Zatrudnię pana do sprzątania, na teren zewnętrzny
z Piaseczna lub bliskich okolic, tel. 609 153 202
Zatrudnię kobiety na stałe i do prac dodatkowych,
sprzątanie, w Wólce Kosowskiej k. Mrokowa,
tel. 504 246 180
Opiekunka Seniorów w Niemczech! Bezpłatny
kurs j. niemieckiego od podstaw. Zadzwoń do naszego
rekrutera i umów się na spotkanie w Warszawie!
tel. 506 289 039 lub 501 356 229. Promedica24
Pilnie przyjmę Panią do pracy w delikatesach,
Nowa Iwiczna, tel. 501 105 411
Zatrudnię ekspedientkę do sklepu mięsnego
w Piasecznie, tel. 602 199 832
Kierowce C+E, na stałych trasach Warszawa-Rumunia, Warszawa-Węgry, atrakcyjne wynagrodzenie,
tel. 501 19 66 83
Zatrudnię fryzjerkę, Nowa Iwiczna, tel. 511 398 617
Piekarzy i pomocników, Piaseczno, tel. 603 848 582
Przyjmę młodych mężczyzn do pracy przy zakładaniu ogrodów, chętnie z prawej jazdy kat. B i umiejętnością układania kostki brukowej, płatne tygodniowo,
tel. 698 698 839
Sklep spożywczy Agnes w Julianowie zatrudni ekspedientki. Dobre warunki pracy, wszystkie niedziele wolne i co druga sobota, tel. 502 159 820

Do sprzątania biura w centrum Warszawy, praca po południu, tel. 660 720 764
Zatrudnię kierowcę kat. C, jazda na miejscu, tel. 601 222 448
Firma Probet sp. z o.o. zatrudni pracowników gospodarczych i sprzątaczki z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Gwarantujemy umowę o pracę. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod nr telefonu 798 912 400
Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle zatrudni na cały etat nauczycieli: edukacja wczesnoszkolna, j. angielski i matematyka. CV proszę przesyłać na
adres e-mail: praca@spwmy.edu.pl, tel. 22 462 85 20

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

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Działkę budowlaną w Łoziskach o pow. 4000 m kw.,
w otoczeniu drzew, przy drodze powiatowej,
wszystkie media, tel. 501 552 085

Ekspedientkę do delikatesów w Józefosławiu, tel. 606 205 646

Kawalerkę, 32 m kw., centrum Piaseczna, tel. 504 196 021

Apartamentowce Piaseczno do ochrony, tel. 22 834 34 00

Dom 105 działka 1450 m kw. Okolice Mszczonowa,
tel. 509 916 548

Zatrudnię kierowcę kat. C+E, jazda po kraju, tel. 601 097 505

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

Malarzy, szpachlarzy, tel. 507 191 295
Przyjmę do pracy hydraulika i pomocnika, tel. 693 785 277

Anteny, wideo – domofony, montaż, naprawa,
tel. 603 375 875
Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581

Wycinka drzew z wywozem-tanio! Tel. 512 00 99 66
Elewacje, remonty, dachy. Budowa domów.
Tel. 602 238 620
Układanie kostki brukowej, profesjonalnie i terminowo, gwarancja, www.dobrybrukarz.pl tel. 698 698 839

OGRODY BRUKARSTWO - kompleksowo,
www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839
Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

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

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

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

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

Zatrudnię do przyuczenia w zawodzie blacharz-dekarz.
Praca stała, możliwość zakwaterowania (rejon Warszawy) tel. 22 756 84 89

Do sprzedania tanie działki w Prażmowie- blisko
Urzędu tel. 501 610 072

Hydraulik z doświadczeniem i uprawnieniami;
awarie instalacji i nowe sieci; Piaseczno i okolice,
tel. 605 079 907
Elektryk, tel. 666 890 886
NAPRAWY AGD PRALKI LODÓWKI ZMYWARKI
PIEKARNIKI PŁYTY TEL.TEL. 511 204 952

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

Do sprzedania działka w Henrykowie Uroczym
501 610 072

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU,
TEL. 501 129 679

Zatrudnię fryzjerkę lub podnajmę stanowisko, tel. 501 143 827

Sprzedam SUPER tanią i budowlaną działkę na południe
od Piaseczna. Łączny koszt ok. 25 000 zł. 602 340 549

Hydraulik, tel. 535 872 455

Zatrudnię kucharza/-kę Góra Kalwaria tel. 504 925 048
Serwis samochodowy w Piasecznie zatrudni mechanika,
tel.601 323 626

SZUKAM PRACY
Sprzątanie, tel. 576 099 025

Sprzątanie, tel. 880 450 968

KUPIĘ
Kupię Quada 110/250 cm, „chińskiego” - uszkodzonego, do remontu, tel. 698 698 839
Kupię kasety i czarne płyty muzyczne,
tel. 501 781 933

Glazura, remonty, 12 lat doświadczenia, tel. 794 781 765

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

Złom, uprzątniemy, wywieziemy, tel. 502 898 418

Budowy domów tel. 798 836 860
Wycinka drzew i pielęgnacja koron, alpinistycznie,
tel. 604 616 890

Małżeństwo poszukuje pokoju z możliwością
używania kuchni i łazienki (najlepiej okolice
Józefosławia), tel. 607 243 372

Odśnieżanie pługiem i ręcznie, tel. 601 304 250

WYNAJMĘ PAWILON, SZKOLNA 13a, bazarek,
Piaseczno, tel. 508 259 802
Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216
Wynajmę halę 1000 m kw. lub inne propozycje,
Prażmów, tel. 602 77 03 61

SPRZEDAM

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

Czyszczenie rynien, wycinka drzew, usługi podnośnikiem
koszowym, 17m wynajem, tel. 609 828 998
Remonty, wykończenia, tel. 692 194 998
Hydrauliczne. Uprawnienia, oceny techniczne,
tel. 665 345 472
Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01
Naprawa, serwis okien i drzwi, problem z uszczelką
czy klamką ? Zacięte okno? Zbita szyba ? Wieje ?
20 lat doświadczenia, tel. 22 307 27 91
Oczyszczanie działek, tel. 519 874 891

Chemia z Niemiec, tel. 728 758 738

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

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
Kupie mieszkanie do remontu lub zadłużone, bezpośrednio, za gotówkę, tel. 512 939 790

USŁUGI

NAUKA
Angielski indywidualnie, Piaseczno i okolice, 30zł/h
tel. 571 373 118
Grupa wsparcia, tel. 571 373 118
Świetlica Marzeń obok Szkoły Podstawowej nr 5
w Piasecznie, tel. 571 373 118
Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

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

Zamów
ogłoszenie
drobne
największy nakład
cena od 3 zł za słowo

Dachy, Kominy, rynny, tel. 798 836 860

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

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

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

Hydraulik tel. 886 576 148

Ładna, budowlana w pełni uzbrojona działka
w SIEDLISKACH 604 624 875

Zatrudnię w rejonie Warszawy blacharzy-dekarzy. Praca stała, możliwość zakwaterowania na miejscu, tel. 22 756 84 89

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

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

Do sprzątania osoby niepełnosprawne, umowa, Piaseczno, tel. 508 143 614

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

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

Malowanie wewnątrz mieszkań, tel. 723 528 851

Sprzedam dwupokojowe mieszkanie 42 m kw. w Górze
Kalwarii ul. Białka inwestycja New Fort Tel. 504 252 576

PRACOWNICY do pielęgnacji zieleni, tel. 512 349 101

Pana do sprzątania, Nowa Wola, 1/2 etatu, tel. 608 673 131

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

Układanie glazury, hydraulika, malowanie,
tel. 601 722 578

Sprzątanie tel. 880 255 904

KIEROWCA kat. B, C, ważna karta kierowcy, praca W-wa
i okolice, tel. 501 397 261

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Ziemia rolna, w trakcie odralniania, 10 800m kw., Jaroszowa Wola, przy głównej drodze, tel. 604 44 23 13

Zatrudnimy pomoc do kuchni w restauracji w Hotelu Solec
(okolice Piaseczna i Góry Kalwarii). Praca w systemie 2/2,
doświadczenie na podobnym stanowisku mile widziane domowa kuchnia polska. Praca od zaraz. Tel, 603 373 161

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

ORETATOR koparko-ładowarki, koparki z doświadczeniem, praca W-wa i okolice, tel. 501 397 261

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

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

Opieka, Piaseczno, tel. 575 768 357

PRACOWNICY do zakładania zieleni, tel. 512 349 101

AUTO - MOTO KUPIĘ

Prażmów centrum, budowlane, 1070 m kw., ostatnie
3 działki, 75.000 PLN, tel. 735 988 544

Kierowcę do restauracji w Piasecznie chętnie emeryta lub
studenta, tel. 600 904 504

GLAZURA, TERAKOTA, REMONTY, TEL. 600 604 547
BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

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

Zatrudnię Elektryka, Elektromontera. Wykonywanie
Instalacji Elektrycznych w budynkach mieszkalnych.
Tel.602-675-286

Cymerman przyczepy i akcesoria : nowe, remonty,
przeróbki . www.przyczepy.waw.pl , tel. 601 449 898
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Tynki gipsowe i tradycyjne kont 604 415 352
Tynki wewnętrzne, tel. 533 125 444
Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie elewacji
- kilkunastoletnie doświadczenie, tel. 501 62 45 62
Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Panie do sprzątania w Piasecznie, 1/2 etatu, tel. 608 673 131

Mercedes 300 TD, 98 r, tel. 502 200 221

ELEWACJE TEL. 792 456 182

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Panią do sprzątania 4 klatek na osiedlu w Piasecznie,
tel. 502 501 302

Citroen Xara Picasso, 1.6, 2008 r., 130 000 km,
benzyna lpg, tel. 691 056 402

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

Dachy - krycie, naprawy, tel. 511 928 895

Przyjmę do pracy hydraulika, tel. 693 785 277

Suzuki Grand Vitara, 2012r, 52500 km, pierwszy
właściciel, tel. 502 602 863

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

Malowanie, remonty, gładzie, tel. 665 708 757

Piaseczno, ul. Ludowa 2
tel. 22 756 79 39 pon-pt 8:30-18

KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA
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W tym roku ratusz
Puławska-bis
nabiera
rumieńców
POWIAT Są już zezwolenia na budowę całego 8-kilometrowego odcinka C nowej ekspresówki z Warszawy Okęcia do Grójca. Drogowcy otrzymali też 542 mln zł unijnego
wyda ponad 0,5 mld zł wsparcia
do inwestycji
PIASECZNO W najbliższą środę radni uchwalą zaproponowany przez
burmistrza projekt budżetu na bieżący rok. Figurujące w nim kwoty
robią wrażenie

Cały nowy odcinek trasy S7 o
długości 29,2 km ma kosztować niespełna 1,5 mld zł. Początek prac
budowlanych Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada na wiosnę tego roku. Część
terenu, który zostanie objęty inwestycją, już przekazano wykonawcy. Obecnie trwa jeszcze intensywne dopracowywanie projektu, a w
urzędzie wojewódzkim – procedury
związane z wydaniem pozostałych
niezbędnych zezwoleń na realizację
inwestycji drogowej (ZRID). Przed
końcem starego roku i w ostatni
wtorek wojewoda obwieścił, że podpisał stosowne decyzje z rygorem
natychmiastowej wykonalności dla
trzech kolejnych odcinków trasy – o
długości 2,7 i 2,3 oraz 2 km. W listopadzie wydał ZRID dla kilometrowego fragmentu.
Pozwolenia dotyczą tzw. zadania C. Budowę nowej S7 (popularnie nazywanej Puławską-bis), podzielono bowiem na trzy odcinki: A
(od węzła Lotnisko do węzła Lesznowola, około 6,6 km, koszt 221,4
mln zł), B (od węzła Lesznowola do
węzła Tarczyn Północ, około 14,8
km plus remont 17 km starej DK 7,
koszt 388,7 mln zł), C (od węzła Tarczyn Północ do początku obwodnicy Grójca, około 7,9 km, koszt 203,4
mln zł). W przypadku odcinka A postaną dwie jezdnie po trzy pasy ru-

Prawie 209 mln zł gmina przeznaczy w tym roku na oświatę,
w tym na dokończenie CEM przy ul. Jana Pawła II
Planowane dochody gminy mają wynieść prawie 504 mln zł. W tym prawie 327 mln zł będą stanowiły dochody własne, prawie 91 mln zł subwencje oraz nieco ponad 86 mln zł - dotacje celowe. Wydatki będą jeszcze większe, bo mają sięgnąć aż 566 mln zł. A co z ponad 60-milionowym deficytem?
Po pierwsze: na razie nie wiadomo, czy rzeczywiście będzie on aż tak wysoki
(prawdopodobnie nie) po drugie: brakujące pieniądze na zadanie inwestycyjne gmina będzie chciała zdobyć emitując niskooprocentowane obligacje.
Po stronie wydatków zaplanowano ponad 20 mln zł na zadania remontowe, ponad 108 mln zł na inwestycje i kolejne 12 mln zł na zakupy inwestycyjne. Z ważniejszych zadań, które będą kosztować przynajmniej milion złotych,
warto wskazać dokończenie budowy ul. Cyraneczki i Prymulki w Józefosławiu, budowę ul. Astrów w Piasecznie, powiązanie dróg gminnych z węzłem
Antoninów na drodze S7, przebudowę ul. Dworcowej wraz z parkingami przy
dworcu PKP, projekt i budowę Traktu nad Perełką, termomodernizację urzędu
miasta, przebudowę stawu w parku miejskim, rozbudowę szkoły w Głoskowie
oraz przede wszystkim dokończenie budowy Centrum Edukacyjno-Multimedialnego przy ul. Jana Pawła II, co ma kosztować w tym roku ponad 20 mln zł.

Nowa wylotówka z Warszawy do Grójca
ma być gotowa wiosną 2021 roku
chu, natomiast odcinków B i C droga będzie miała po dwa pasy ruchu
w obu kierunkach.
Trasa w przeważającej części zostanie poprowadzona całkowicie
nowym korytarzem. Oprócz głównej
nitki drogi ekspresowej, wzdłuż niej
powstaną drogi lokalne i dojazdowe, sześć węzłów: Zamienie, Lesznowola, Antoninów, Złotokłos, Tarczyn Północ oraz Tarczyn Południe,
a także dwa miejsca obsługi podróżnych i obwód utrzymania drogi.
– Realizacja drogi ekspresowej S7

jest inwestycją o znaczeniu europejskim, wpisującym się w tranzytowy układ dróg. Inwestycja wpłynie na skrócenie czasu podróży oraz
zwiększenie bezpieczeństwa ruchu
– przekonuje Ewa Filipowicz, rzeczniczka prasowa wojewody. Z tego
względu pod koniec grudnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad popisała umowę, zgodnie
z którą otrzyma 542,4 mln zł unijnego wsparcia na realizację ekspresówki.
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KONSTANCIN-JEZIORNA

PIASECZNO

Kosmiczny bal karnawałowy

Obejrzyj Związek Otwarty

Konstanciński Dom Kultury zaprasza najmłodszych na jutrzejszy, wyjątkowy bal. Międzyplanetarna podróż wystartuje w Hugonówce (ul. Mostowa
15) o godz. 11. O świetną atmosferę podczas kosmicznej wyprawy dla dzieci
zadbają roztańczeni animatorzy. Impreza dedykowana jest dla dzieci w wieku 4-10 lat (młodsze dzieci tylko pod opieką dorosłych). Mile widziane będą
kosmiczne przebrania. Bilety na bal w cenie 20 złotych do kupienia w kasie
KDK i na www.konstancinskidomkultury.pl.

Ferency zagra Pilcha
w Hugonówce

We wtorek 15 stycznia w Domu Kultury zostanie wystawiony spektakl
„Związek otwarty” - zabawna historia miłosna małżeństwa w kryzysie. To także
błyskotliwe dialogi, wartka akcja, zabawne sceny i muzyka na żywo (saksofon,
misy tybetańskie i inne). Występują: Anna Skubik, Arkadiusz Cyran oraz Sylwester Różycki. Wstęp: 20 zł, początek o godz. 20.
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W najbliższą sobotę o godz.
17 w Konstancińskim Domu Kultury (ul. Mostowa 15) zostanie wystawiony spektakl „Dziennik przebudzenia”. W przedstawieniu na motywach „Dziennika” i „Drugiego dziennika” Jerzego Pilcha wystąpią Adam Ferency oraz Joanna Kosierkiewicz. To
spotkanie świetnej prozy i aktorskiego kunsztu. Spektakl dopełniają nowoczesne i wyraziste
wizualizacje z pogranicza jawy
i snu. Bilety w cenie 45 zł do nabycia w kasie KDK oraz na stronie
www.konstancinskidomkultury.pl.
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GÓRA KALWARIA

Finał zaczną morsy
i Tomasz Karolak
W niedzielę 27. finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy i
zbiórka na sprzęt ratujący zdrowie i życie dzieci. W kalwaryjskim
Ośrodku Kultury wystąpią tego
dnia: Tomasz Karolak z zespołem Pączki w Tłuszczu (godz. 14),
WOPR z pokazem pierwszej pomocy (godz. 15.10 i 17), raperzy
Stolar, Barber, Sekul i Ponti (godz.
16) oraz DJ Jacob Core (godz.
18). O godz. 17.45 ku niebu poleci „światełko do nieba”. Wydarzeniu będzie towarzyszył WOŚP-owy
zlot morsów (na placu przy Ośrodku Kultury nie zabraknie zimnej
wody, sauny i jacuzzi (w godz. 1014) oraz pokaz łączności Mazowieckiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej (godz. 12-18).
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