
 Rocznikowo jesteśmy już pełno-
letnią gazetą - bez przerwy ukazuje-
my się od 2001 roku. Od kilkunastu 
lat  „Kurier Południowy” jest najwięk-
szą i najchętniej czytaną gazetą w 
powiecie piaseczyńskim. Jako pierw-
si zaczęliśmy ukazywać się jako ty-
godnik, jako pierwsi rozpoczęliśmy 
bezpośrednią dystrybucję na skrzy-

żowaniach i na ulicach miasta. 
 Na naszych łamach opubliko-
waliśmy tysiące materiałów praso-
wych, często podejmując tematy, 
z którymi zwracają się nasi Czytelni-
cy. Wśród nich nie zabrakło tematów 
trudnych, budzących kontrowersje 
i skłaniających do dyskusji. Wie-
le razy byliśmy cytowani przez me-

dia ogólnopolskie, które podążały 
za poruszanymi przez nas tematami.
 Nasza redakcja niezmiennie jest 
otwarta na Państwa sugestie i pro-
pozycje tematów. „Kurier Południo-
wy” przeprowadził lub wsparł dzie-
siątki akcji charytatywnych. Zaini-
cjowaliśmy zbieranie nakrętek, z 
których dochód przeznaczony był 
na pomoc dla chorych dzieci. Prze-
prowadziliśmy już 18 edycji  akcji 
„Świąteczna choinka” wspierającej 
nasz powiatowy dom dziecka. 
 To wszystko nie byłoby możliwe 

bez wsparcia naszych Czytelników 
i Reklamodawców. Dzięki Wam 
udaje nam się zachować peł-
ną niezależność i wciąż pod-
wyższać standardy.  
 Dziękujemy i zapraszamy do 
współpracy – zarówno z gazetą, jak 
i naszym portalem PiasecznoNEWS.pl, 
który w ostatnim kwartale, w każ-
dym miesiącu, notuje ponad milion 
odsłon, stając się najszybszym i naj-
łatwiej dostępnym źródłem lokalnej 
informacji.

Redakcja

Jeszcze więcej gazet! 
Kurier Południowy podnosi nakład
Powiat piaseczyński wciąż się urbanizuje – przybywa mieszkańców, a 

co za tym idzie Czytelników naszej gazety. Wychodząc naprzeciw Pań-

stwa oczekiwaniom, począwszy od tego numeru, podnosimy nakład 

do 60 tysięcy egzemplarzy dystrybuowanych w naszym regionie

WOŚP 
pobija rekordy!
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Zatrzymani za posiadanie kokainy i marihuany

Wyciągnął ręce do policjantów

Aktywiści uniemożliwili polowanie

Przyjechali chevroletem, ukradli paliwo

Miłośnik sprzętu do wędkowania

Włamanie do jeepa

Pijany próbował wręczyć łapówkę

 W Piasecznie, podczas przeszukania lokalu zajmowanego przez 
44-letniego mężczyznę, policjanci znaleźli... w ramie łóżka paczkę, w 
której było 10 porcji kokainy. Tego samego dnia podczas interwencji w 
Tarczynie funkcjonariusze znaleźli przy jednym z mężczyzn biorących 
udział w domowej awanturze 3,5 g marihuany. Z marihuaną wpadł 
również zatrzymany w Piasecznie 16-latek. Wszyscy mężczyźni staną 
przed sądem. Za posiadanie środków odurzających grozi do 3 lat po-
zbawienia wolności.  

 W ubiegły piątek około północy policjanci zostali wezwani na interwen-
cję do mieszkania przy ul. Zgody. Spotkali tam awanturującego się, pijanego 
41-latka. Mężczyzna był agresywny. Kiedy zaczął wyzywać i popychać funk-
cjonariuszy, został zatrzymany. Odpowie za naruszenie nietykalności ciele-
snej policjantów za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności. 

 W sobotę rano w Borowcu aktywiści protestujący przeciwko odstrzałowi dzików, 
co ma zapobiegać rozprzestrzenianiu się ASF, starli się z myśliwymi. Zaczęło się od 
tego, że kilka osób chodzących po lesie, uniemożliwiało myśliwym przeprowadzenie 
polowania. Ekolodzy zablokowali też łowczym samochody. Na miejsce została we-
zwana policja. Sprawę bada prokuratura rejonowa w Radomiu. 

 Policjanci szukają dwóch osób, które w poniedziałek wieczorem odwie-
dziły stację paliw przy ul. Puławskiej 623 w Warszawie. Para przyjechała che-
vroletem o numerach rejestracyjnych LWL 34 (pozostała część numeru jest 
niestety nieczytelna), zatankowała paliwo i odjechała. Funkcjonariusze pro-
szą o kontakt świadków zdarzenia lub osoby, które znają tożsamość złodziei. 

 37-letni obywatel Ukrainy wybrał się na zakupy do piaseczyń-
skiego Decathlonu. Mężczyzna nie zamierzał jednak za nie płacić. 
Zapakował do torby ubrania oraz sprzęt wędkarski o wartości 2300 
zł i jak gdyby nigdy nic udał się w kierunku wyjścia. Zanim jednak 
opuścił sklep, został zatrzymany przez ochronę i przekazany w ręce 
policji. Towar wrócił na półki, a obcokrajowiec trafił od aresztu. Za 
kradzież grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. 

 Podczas patrolu policjanci wylegitymowali 29-letniego obywatela Rosji. 
Mężczyzna kilka dni wcześniej włamał się do jeepa cherokee, zaparkowane-
go przy ul. Wyczółkowskiego, kradnąc z niego m.in. akumulator i radio. Po 
sprawdzeniu okazało się, że zatrzymany może mieć na koncie więcej podob-
nych przestępstw. O dalszym losie 29-latka zdecyduje sąd.

 W poniedziałek wieczorem na ul. Przesmyckiego policjanci zauważyli niepewnie 
jadącego peugeota i zatrzymali go do kontroli. Za kierownicą pojazdu siedział 38-let-
ni mężczyzna, który jak się po chwili okazało, miał w organizmie dwa promile alkoho-
lu. Kiedy funkcjonariusze chcieli zatrzymać mu prawo jazdy, pijany zaproponował im 
kilkaset złotych łapówki w zamian za odstąpienie od wykonywania czynności służ-
bowych. Mężczyzna trafi ł do aresztu i teraz będzie tłumaczył się przed sądem nie tyl-
ko z jazdy pod wpływem alkoholu, ale także próby przekupienia policjantów.
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Orkiestrowa kwesta udana jak nigdy
GÓRA KALWARIA/KONSTANCIN-JEZIORNA Wolontariusze WOŚP z Góry Kalwarii zebrali w nie-

dzielę 75 142,73 zł. To kwota o przeszło 30 tys. zł wyższa niż przed rokiem! Sztab z Kon-

stancina również poprawił swój ubiegłoroczny wynik, o 3,5 tys. zł. W uzdrowisku do 

puszek trafi ło 59 247,46 zł

 Atrakcje przygotowane na kalwa-
ryjski finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy trwały w tym roku 
od samego rana. Rozpoczął go zlot 
kilkudziesięciu morsów z Piasse-
cziussets, który przyciągnął też miej-
scowych miłośników kąpieli w zimnej 
wodzie. Tym bardziej, że po morso-
waniu można było skorzystać z sau-
ny. Większą publiczność zgromadził 
jednak dopiero koncert Tomasza Ka-
rolaka z zespołem Pączki w Tłusz-
czu, który otworzył serię występów i 
pokazów w Ośrodku Kultury. Moż-
na było wysłuchać także miejsco-
wych raperów: Stolara, Barbera, Se-
kula i Pontiego, którzy nagrali wspól-
ną płytę, nauczyć się ratowania życia z 
Wodnym Ochotniczym Pogotowiem 
Ratunkowym i pobawić się przy muzy-
ce klubowej prezentowanej przez DJ’a 
Jacob’a Core’a. W przerwach koncer-
tu wylicytowano wiele cennych przed-
miotów oraz m.in. vouczery na ro-
mantyczną kolację, zabiegi kosme-
tyczne, rejs skuterem wodnym po Wi-
śle lub... godzinę z burmistrzem Ar-
kadiuszem Strzyżewskim. Aktywny 
udział wyjątkowo wielu osób i orga-

nizacji, a także Szkoły Podstawowej w 
Czersku (która zebrała u siebie 12 tys. 
zł), ratusza i Ośrodka Kultury musia-
ło dać historyczny wynik zbiórki. – To 
był niezwykły finał, ze względu na 
duże zaangażowanie mieszkańców. 
Sami do nas przychodzili proponując 
pomoc czy darując mnóstwo przed-
miotów na aukcje. Pomagały też fir-
my, przekazując część swojego utar-
gu na WOŚP – podsumowuje Mate-
usz Piwowarski, szef kalwaryjskiego 
sztabu. Czy tegoroczny rekord uda się 
pobić w kolejnych latach? – Rzeczywi-
ście, poprzeczkę zawiesiliśmy wysoko 
– przyznaje z uśmiechem Mateusz.
 Jak zwykle dwoił się i troił także 
sztab z Konstancina-Jeziorny mają-
cy swoją siedzibę w gościnnym Kon-
stancińskim Domu Kultury. Tu rów-
nież przez kilka godzin trwały kon-
certy, warsztaty i licytacje, podczas 
których sprzedano m.in. WOŚP-owy 
chleb (1500 zł – zrzuciła się na niego 
cała publiczność, a burmistrz Kazi-
mierz Jańczuk podzielił bochen) czy 
piękny fotel przygotowany przez pa-
nie z Klubu Kulturalnego „Drabi-
na” ze Skolimowa (1100 zł). Na ko-

niec nastąpiły pokazy flamenco i wy-
jątkowe „światełko do nieba” - czyli 
taniec w wykonaniu teatru ognia Sy-
nergy Art. Po raz pierwszy w mieście 
uzdrowiskowym można było w tym 
roku przekazać darowiznę płacąc 
kartą. –  Ludzie chętnie z tego korzy-
stali, były także darowizny po 500 zł 
– mówi Daria Michalska, po raz dru-
gi kierująca konstancińskim sztabem 
WOŚP. – Cieszy nas nie tylko podbi-
cie zeszłorocznego rekordu zbiórki, 
ale także fakt, że choć pogoda była 
słaba, wszystko bardzo dobrze się 
udało – uzupełnia. 
 Dodajmy, że w czasie niedziel-
nego 27. finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy zbierano na  
zakup nowoczesnego sprzętu me-
dycznego dla specjalistycznych szpi-
tali dziecięcych. Są to placówki, któ-
re mogą dokonać specjalistycznej 
diagnozy oraz udzielić pomocy me-
dycznej najciężej chorym dzieciom. 
W Polsce funkcjonuje dziś blisko 
50 takich szpitali. Swoim zasięgiem 
obejmują one teren całego kraju. 

PC

Orkiestrowe granie rozpoczęły w Górze Kalwarii morsy z naszego powiatu (z prawej), 

a w Konstancinie zakończył teatr ognia 

Pijany uciekał przed policją! 
Są ranni i 8 uszkodzonych samochodów
PIASECZNO W niedzielny wieczór na ulicach Piaseczna rozegrały się sceny jak z fi lmu sen-

sacyjnego. 22-letni Ukrainiec nie zatrzymał się do kontroli drogowej i podjął desperac-

ką próbę ucieczki

 Wieczorem policjanci z wydziału 
ruchu drogowego zauważyli na jed-
nej z piaseczyńskich ulic peugeota, 
który jechał pod prąd. Funkcjona-
riusze natychmiast postanowili prze-
rwać tę piracką jazdę. Jednak na wi-
dok policyjnego radiowozu oraz włą-
czonej sygnalizacji świetlnej i dźwię-
kowej, kierowca auta zamiast się za-
trzymać, ruszył w szaleńczą uciecz-
kę. Nie zważając na innych uczestni-
ków ruchu zmuszał ich do ustępowa-
nia, nagłego hamowania lub uciecz-
ki przed zderzeniem. Kontynuował 
ucieczkę również jadąc po chodni-
kach. A na ulicy Jarząbka, na której 
prędkość jest ograniczona do 20 km/h 
uciekinier pędził 100 km/h. Być może 
pościg trwałby dłużej, gdyby kierow-
ca nagle nie stracił panowania nad 
samochodem i nie uderzył w innego 
peugeota, raniąc jego kierowcę.
 Policjanci zatrzymali 22-let-
niego kierowcę, a także ustalono 
dane czwórki pasażerów pojaz-
du. Wszyscy to obywatele Ukrainy. 
Niestety, w wyniku tego zdarzenia 
do szpitala trafił także jeszcze je-
den kierowca, którego auto zosta-

ło uderzone przez uciekinierów.
 Badanie wykazało, że zatrzyma-
ny obcokrajowiec miał niemal pół 
promil alkoholu w organizmie. Zle-
cone zostały także badania na za-

wartość w jego organizmie środków 
odurzających. Łącznie podczas pró-
by ucieczki zostało uszkodzonych aż 
8 samochodów.

AB

Na ul. Jarząbka, po której wolno jechać do 20 km/h 

uciekinier pędził 100 km/h

PIASECZNO

Bezpieczne ferie
 W związku ze zbliżającymi się feriami policjanci będą prowadzili kontro-
le stanu technicznego autokarów. Funkcjonariusze będą w wybranych miej-
scach sprawdzać przygotowanie pojazdów pod kątem przewożenia pasaże-
rów oraz bagaży, a także uprawnienia i trzeźwość kierowców.
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Kiedy większe Auchan?
PIASECZNO W lutym 2016 roku Naczelny Sąd Administracyjny rozpo-

znał skargę kasacyjną właścicieli domów sąsiadujących z hipermar-

ketem Auchan w Piasecznie, podzielił ich racje i uchylił wydaną przez 

burmistrza decyzję środowiskową. Właściciel CH Auchan nie zrezygno-

wał jednak z planów jego rozbudowy

 – Czy zapowiadana kilka lat temu rozbudowa Auchan dojdzie do skutku? – 
zapytał nas kilka dni temu Dariusz Jurka. – Podobno są już pozwolenia na taką 
inwestycję. 
 Zainspirowani mailem od czytelnika postanowiliśmy to sprawdzić. Trzy 
lata temu rozbudowa hipermarketu została zablokowana przez okolicznych 
mieszkańców.  Obawiali się oni uciążliwości, w tym paraliżu komunikacyjne-
go i hałasu. W końcu, z pomocą kancelarii prawnej, udało im się podważyć 
przygotowany przez inwestora raport o oddziaływaniu na środowisko, na 
podstawie którego została wydana decyzja środowiskowa. Całą drogę inwe-
stor musiał przejść od początku. Czy się na to zdecydował?
 Kilka dni temu do naszej redakcji wpłynęło enigmatyczne oświadczenie. 
Wynika z niego, że właściciel CH Auchan Piaseczno fi rma Ceetrus Polska pro-
wadzi prace projektowe związane z inwestycją oraz jest w trakcie kompleto-
wania dokumentacji i uzyskiwania pozwoleń. – Na obecnym etapie inwesty-
cji nie możemy udzielić bardziej szczegółowych informacji – poinformowano 
nas w oświadczeniu.

TW

Czy tak będzie wyglądało 

w przyszłości rozbudowane CH Auchan?

Duży basen, hala, a może lodowisko?
PIASECZNO Studenci Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania przygotowali koncepcje za-

gospodarowania terenu dawnej plantacji porzeczek przy ul. Chyliczkowskiej. To tu ma 

powstać w przyszłości gminne Centrum Sportu

 Przejęty od Agencji Nierucho-
mości Rolnych 9-hektarowy teren 
ma być w przyszłości jedną z wi-
zytówek gminy. O jego zagospoda-
rowaniu mówi się od 3 lat. Wiado-
mo już, że w tym miejscu powsta-
nie basen (prawdopodobnie zosta-

nie wybudowany jako pierwszy). 
Obok niego ma znaleźć się pełno-
wymiarowe lodowisko, nie tylko 
do jazdy figurowej, ale także hoke-
ja i panczenów. Trzecim obiektem 
będzie duża hala sportowa z wi-
downią. Kilka miesięcy temu stu-
denci warszawskiej uczelni w ra-
mach konkursu zorganizowane-
go przez gminny wydział urbani-
styki i architektury, przedstawi-
li koncepcje zagospodarowania 
dawnej plantacji porzeczek. Jury, 
w skład którego weszli m.in. pra-
cownicy wydziału oraz radni, wy-
łoniło trzy najlepsze ich zdaniem 
prace. Pod koniec listopada przy 
ul. Chyliczkowskiej zamontowa-
no plansze, przedstawiające zwy-
cięskie projekty. Jednocześnie po-
proszono mieszkańców, aby - do 
połowy grudnia - ustosunkowali 
się do przedstawionych koncepcji, 
wypełniając ankietę dostępną na 
stronie internetowej gminy. Sko-
rzystało z tej możliwości zaledwie 
25 osób, które zgodziły się z wybo-
rem dokonanym przez jury. 
 Największy zachwyt wzbudziła 
praca studenta z Hiszpanii – Javie-

ra Rosy Corrala. – Wpadł on na po-
mysł, aby wszystkie budynki, a więc 
basen, lodowisko i hala, były zloka-
lizowane wokół zewnętrznego placu, 
który byłby miejscem spotkań i inte-
grował całość założenia – mówi Piotr 
Kalbarczyk z gminnego wydziału 
urbanistyki i architektury. – Założe-
nie bazujące na okręgu kontrastowa-
ło by przy okazji z najbliższą okoli-
cą, gdzie przeważają formy w kształ-
cie kwadratów lub prostokątów.
 Drugie miejsce zajęła koncep-
cja Ukraińca, Vitaliya Homenyuka, 
który zaproponował projekt świet-
nie współgrający z krajobrazem kra-
iny Jeziorki. – Był on też bardzo do-
pracowany pod względem technicz-
nym – dodaje Piotr Kalbarczyk. 
Trzecie miejsce zajął projekt Rafa-
ła Pędrasika, który koncentrował się 

na sferze wizualnej – autor bardzo 
ciekawie przedstawił znajdujące się 
w przestrzeni bryły. – Dzięki studen-
tom i ich pomysłom mamy na pewno 
ciekawy materiał do dyskusji – pod-
kreśla Piotr Kalbarczyk.
 Opracowanie dwuwariantowej 
koncepcji urbanistyczno-architekto-
nicznej Centrum Sportu wraz z wi-
zualizacjami 3D oraz studium wy-
konalności, na podstawie której zo-
stanie przygotowany projekt, gmi-
na już wcześniej, bo w lipcu ubiegłe-
go roku, zleciła firmie z Gliwic. Do 
końca lutego firma ma złożyć dwa 
warianty koncepcji wraz z zago-
spodarowaniem terenu. Wizualiza-
cje, makietę urbanistyczną oraz stu-
dium wykonalności inwestycji archi-
tekci mają dostarczyć do 29 marca. 

Tomasz Wojciuk

Plansze z koncepcjami studentów 

można oglądać przy ul. Chyliczkowskiej

Mimo że każda z przygoto-

wanych przez studentów 

prac cechuje się oryginalno-

ścią ostateczny kształt 

Centrum Sportu może być 

zupełnie inny

R E K L A M A

R E K L A M A
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Pomóżmy rodzinie 
niepełnosprawnego Kubusia
PIASECZNO Ciężko chory Kuba Jarzyński niedawno został wypisany z hospicjum, przez co 

jego rodzice jeszcze bardziej odczują koszty leczenia chłopca

 17 grudnia Kubuś skończył 8 
lat, choć zaraz po urodzeniu leka-
rze twierdzili, że... nie przeżyje na-
wet nocy. – Widzieliśmy jak walczy 
o każdy oddech, jak zapada mu się 
przy tym klatka piersiowa. Prosili-
śmy Boga, aby Kubuś nie cierpiał – 
wspominała pierwsze chwile po uro-

dzeniu chłopca jego mama, Marta 
Jarzyńska. Po kilkunastu dniach od 
urodzenia Kubę przebadano i zdia-
gnozowano. Okazało się, że jako je-
dyny obecnie na świecie, cierpi na 
bardzo rzadką, nieuleczalną choro-
bę genetyczną – Poliploidie Tetra-
ploidie (92 XXYY). Rokowania były 
złe, inne dzieci najdłużej z tą chorobą 
żyły niecałe dwa lata. Jednak Kuba 
zaczął bić kolejne rekordy i otoczony 
miłością rodziców poznawać świat. 
Były momenty krytyczne jak ten, gdy 
powiększyła mu się wątroba. Lekarze 
twierdzili wówczas, że pożyje może 
jeszcze 2-3 tygodnie. Pani Marta 
wymyśliła jednak wówczas specjal-
ną dietę, która okazała się strzałem 
w dziesiątkę i pomogła wyleczyć jej 
ukochanego synka. – Cały czas o nie-
go walczymy, rehabilitujemy go, po-
dajemy mu leki – mówi Marta Ja-
rzyńska. Kuba porusza obecnie nóż-
kami, rękami i głową. Niestety, nie 
siada i nie widzi, ale wszystko słyszy. 
Lubi się bawić i gaworzyć z rodzica-

mi. Odbywa się to zwłaszcza wieczo-
rem. Jego rozwój fizyczny postępu-
je (chłopiec waży około 24 kg), cho-
ciaż ten umysłowy zatrzymał się na 
4-5 miesiącu życia.

Rodzice myślą o medycznej 

marihuanie

 – W grudniu Kuba został wypisa-
ni z hospicjum, to był dla nas trud-
ny moment – mówi pani Marta, któ-
ra mimo wielu trosk zawsze jest pełna 
optymizmu. – To była decyzja NFZ
-u, który nie chciał łożyć pieniędzy na 
dziecko, które „nie rokuje”.
 Wcześniej państwo Jarzyńscy mo-
gli liczyć na regularne wizyty pielę-
gniarek oraz lekarza, który zjawiał 
się także na wezwanie, gdy z chorym 
chłopcem działo się coś niedobrego. 
Rodzina musiała oddać także część 
sprzętu pożyczonego z hospicjum.  
Obecnie rodzice, pod kontrolą innego 
lekarza, starają się ograniczyć liczbę 
branych przez 8-latka leków. Niektó-
re z nich są bardzo silne i mogą uza-

leżniać. Jednym z nich jest uspokaja-
jący Nitrazepam, który można zastą-
pić medyczną marihuaną. Niestety, 
pomimo licznych zalet, jest ona dość 
droga – miesiąc leczenia może kosz-
tować nawet około 1000 zł.

Będą musieli się przeprowadzić

 – Oczywiście kosztów, które po-
nosimy jest znacznie więcej – mówi 
pani Marta. – Oprócz leków są tak-
że badania. Za część z nich musimy 
płacić z własnej kieszeni. Jeśli stan 
Kuby jest stabilny, to miesięcznie wy-
dajemy na niego około 3 tys. zł. Bar-
dzo pomaga nam fundacja „Zdążyć 
z Pomocą”, za pośrednictwem któ-
rej można przekazywać dla Kubu-
sia 1 proc. podatku (aby to zrobić 
wystarczy podać numer KRS fun-
dacji - 0000037904, a w rubryce cel 
szczegółowy wpisać 19543 Jarzyński 
-Zduńczyk Jakub – przyp. red.). Jed-
nego roku tych pieniędzy jest więcej, 
innego mniej, ale dla nas to zawsze 
duża pomoc. Tym bardziej, że w na-
szej rodzinie pracuje tylko tata Kuby, 
a ja cały swój czas poświęcam na 
opiekę nad dzieckiem.
 Kubę trzeba karmić przez sondę, 
myć, przebierać, przytulać, nosić. A 
chłopiec staje się coraz cięższy. Jego 
mama często nie daje już sobie rady. 
Tym bardziej, że ma poważne pro-
blemy z kręgosłupem. Teraz rodzi-
nę Jarzyńskich czeka przeprowadz-
ka. Wszystko wskazuje na to, że za-
mieszkają w lokalu socjalnym przy 
ul. Świętojańskiej w Piasecznie. – Je-
śli gmina się zgodzi, będziemy chcieli 
dopasować nowe mieszkanie do na-
szych potrzeb – mówi mama 8-latka. 
– Chcemy zamontować m.in. podno-
śniki sufitowe, które pomogą nam w 
podnoszeniu synka. To będzie kolej-
ny poważny wydatek...
 Choć Marta Jarzyńska ma wra-
żenie, że pomoc ze strony NFZ-u 
mogłaby być większa, stara się nie 
narzekać, bo jak sama mówi – to 
nie leży w jej naturze. – Muszę dalej 
walczyć o siebie i Kubę i żyć nadzie-
ją – mówi. – Może któregoś dnia, 
wraz z postępem medycyny, będzie-
my mogli bardziej mu pomóc.

Tomasz Wojciuk
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Kuba Jarzyński wymaga stałego leczenia i rehabilitacji, 

co jest bardzo kosztowne

Opieka nad niepełnospraw-

nym chłopcem jest bardzo 

kosztowna. Rodzicom 

bardzo pomagają pieniądze 

przekazywane w ramach 

jednego procenta 

od podatku

Sklep z trunkami
pod przedszkolem?
KONSTANCIN-JEZIORNA Przyszły najemca lokalu w budynku przy ul. War-

szawskiej zwrócił się do ratusza o zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Piętro 

wyżej działa przedszkole. – Przypadek jest kuriozalny – uważa burmistrz

 Przedszkole w pobliżu ronda przy ul. Borowej istnieje od września minio-
nego roku. Teraz znalazł się najemca, który na parterze nowego, dwukon-
dygnacyjnego budynku chce uruchomić supermarket, a w nim sprzedawać 
trunki. Jednak zanim to nastąpi, musi uzyskać koncesję od władz gminy. A 
te opierają się na uchwale ustalającej maksymalną liczbę zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych oraz usytuowania miejsc sprzedaży napojów al-
koholowych na terenie gminy. Zgodnie z nią sprzedaż alkoholu nie może być 
prowadzona „bliżej niż 80 metrów od drzwi wejściowych” m.in. szkół i przed-
szkoli. – Wnioskodawca dowodzi, że ta odległość jest zachowana – mówi bur-
mistrz Kazimierz Jańczuk. – Nie zgadzam się jednak, żeby w tym samym ma-
łym budynku na piętrze było przedszkole, a na parterze sprzedawany alkohol. 
Nie widziałbym problemu, gdyby to był wieżowiec i pomiędzy oboma lokala-
mi różnica kilku-kilkunastu pięter. 
 Zanim jednak włodarz podejmie decyzję, zwrócił się do Komisji Bezpie-
czeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu rady miejskiej o opinię w tej sprawie. 
 W poniedziałek członkowie komisji spotkali się z przedstawicielem sieci mar-
ketów, która planuje otworzyć sklep przy Warszawskiej 79, ale decyzja nie za-
padła. – Nim to się stanie, musimy był całkowicie pewni, czy takie usytuowanie 
sklepu sprzedającego alkohol jest zgodne z prawem. Dlatego wypowiemy się 
na ten temat na początku przyszłego tygodnia – informuje Izabela Wieczorek, 
przewodnicząca komisji. – Przyszły najemca przekonywał nas, iż alkohol będzie 
stanowił niewielką część sprzedaży. My jednak pod uwagę bardzo mocno bie-
rzemy to, że na górze są dzieci. Stąd rozważamy też kwestie moralne – dodaje.

Piotr Chmielewski

Włodarze przyznają, że mają twardy orzech do zgryzienia



 Warsztaty dziennikarskie to jed-
ne z dodatkowych i niestandardo-
wych zajęć prowadzonych przez 
„World School”. Uczniowie spoty-
kali się redaktorem naczelnym „Ku-
riera Południowego”, Kamilem Sta-
niszkiem, który nie tylko opowiadał 
o pracy w lokalnym tygodniku, ale 
także prowadził „praktyki dzienni-
karskie”. 

Szkoła indywidualności

 – Miałem wątpliwości czy tema-
tyka dziennikarska jest w stanie za-
interesować uczniów szkoły podsta-
wowej – przyznaje Kamil Staniszek. 
– Okazało się jednak, że kreatyw-
ność, aktywność i przebojowość 
uczestników warsztatów przeszła 
moje najśmielsze oczekiwania. Oso-
by, które pytaliśmy na ulicy czego 
im brakuje w naszym mieście, bar-
dzo chętnie się wypowiadały, a mło-
dzi adepci dziennikarstwa wykaza-
li się dużą dociekliwością i erudycją. 
Mieszkańcy w rozmowach z ucznia-

mi „World School” nie tylko wymie-
niali niedoskonałości naszego mia-
sta, ale także zwracali uwagę na jego 
rozwój i coraz atrakcyjniejszą prze-
stań publiczną.
 – Myślę, że uczestnicy warszta-
tów nie tylko zaimponowali mi, ale 
także wszystkim swoim rozmówcom 
– dodaje Kamil Staniszek. – Jedna z 
pytanych pań użyła określenia „sło-
iki” w odniesieniu do napływowych 
mieszkańców. „12-letni dzienni-
karz” od razu zareagował, docieka-
jąc co ma na myśli i wyrażając oba-
wę czy oby określenie nie jest pejora-
tywne – opowiada redaktor. 
 – Każdy uczeń jest inny, dzie-
lą ich zainteresowania, zdolno-
ści, temperament – podkreśla wi-
cedyrektor „World School” Dorota 
Szczęsna.   – Sta-
wiamy na indywidualne podejście, 
co jest możliwe dzięki kameralności 
naszej placówki oświatowej liczącej 
około 100 uczniów. Największa kla-
sa liczy 14 uczniów. Poprzez swo-

ją ofertę edukacyjną nie tylko re-
alizujemy program, ale także daje-
my możliwość indywidualnego roz-
woju, w pełni wykorzystując poten-
cjał ucznia. Jest to niezwykle istot-
ne, aby móc dostrzec zdolności na-
szych wychowanków, oraz dostoso-
wać metody pracy do ich potrzeb 
i możliwości. W przepełnionych 
szkołach publicznych często nie ma 
ku temu warunków.

Nauka, przygoda, doświadczenie

 Szkoła istnieje od 2014 roku, 
dysponuje znakomitym wyposaże-
niem i doskonałymi warunkami lo-
kalowymi. Świetlica czynna jest w 
godzinach 6.30 – 18.00, a szkolna 
kuchnia i stołówka zapewniają czte-
ry posiłki dziennie. Uczniowie mogą 
korzystać z bogatej oferty dodatko-
wych zajęć pozalekcyjnych. Dla nich 
„World School” to nie tylko eduka-
cja, ale także zabawa i przygoda. 
W ramach Klubu Małego Odkryw-
cy przeprowadzane są eksperymen-
ty i doświadczenia, które pozwalają 
lepiej zrozumieć procesy chemiczne 
czy fizyczne. 
 – Jeśli uczeń czegoś doświadczy 
to nie tylko zapamięta, ale i zrozu-
mie, a to jest dla nas niezwykle cenne 
– podkreśla wicedyrektor Jarosław 
Garbowski. – Świadoma edukacja 
rozwija i procentuje w przyszłości. 
Uczniowie z powodzeniem biorą 
udział w międzyszkolnych konkur-
sach, także tych na szczeblu woje-
wódzkim. Nie tylko się uczą, ale 

także rozwijają swoje zaintereso-
wania i zaspakajają dziecięcą cieka-
wość świata. 

Angielski bez tajemnic

 W „World School” bardzo dużą 
uwagę przykłada się do nauki języka 
angielskiego. Uczniowie poznają język 
nie tylko podczas standardowych lek-
cji, ale także dzięki zajęciom muzycz-
nym, czy zajęciom z native speakerem.  
– Wiemy jak istotną rolę będzie od-
grywał język angielski w życiu każde-
go z naszych uczniów – podkreśla dy-
rektor „World School” Marcin Otę-
ba. – Zależy nam na tym, by zdobytą 
wiedzę uczniowie mogli zastosować 
w praktyce. Zajęcia prowadzimy więc 
stosując ciekawe metody i formy pra-
cy, tworząc miłą atmosferę. Zdajemy 
sobie sprawę, że uczeń lepiej zapamię-
ta i przyswoi materiał, kiedy zajęcia 
wzbudzają w nim pozytywne emocje.
 W szkole zrezygnowano z 

dzwonka wyznaczającego granicę 
pomiędzy lekcją, a przerwą. Dzięki 
temu proces edukacji przebiega na-
turalnie. Nauczyciele, szczególnie 
w młodszych klasach dostosowują 
przerwy do potrzeb swoich wycho-
wanków. Placówka objęta jest mo-
nitoringiem, a nauczyciele czuwają 
nad podopiecznymi nie tylko pod-
czas lekcji.

– Przydałoby się kino, galeria handlowa „z prawdziwego zdarzenia”, klub, w którym 

można byłoby potańczyć – najczęściej wymieniali mieszkańcy podczas sondy ulicz-

nej przeprowadzanej w ramach warsztatów dziennikarskich przez uczniów Prywatnej 

Szkoły Podstawowej „World School”

05-502 Piaseczno - 

Zalesie Dolne

ul. Pod Bateriami 60

Sekretariat:

tel. 22 726 72 04

tel: 533-818-888

e-mail: worldschool@wp.pl

www.worldschool.eu

Mieszkańcy nie tylko mówili o tym czego w Piasecznie bra-

kuje. Zwracali uwagę, że miasto staje się coraz ładniejsze

5nr 2 (749)/2018/W1 AKTUALNOŚCI

KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

P R O M O C J A

Zmienią adres na 
Świętojańską
PIASECZNO Gmina fi nalizuje budowę 69 nowych mieszkań komunal-

nych przy ul. Świętojańskiej i Jerozolimskiej. Zamknięta jest już lista 

osób, które do nich trafi ą

 W budynku przy ul. Świętojańskiej znajduje się 49 lokali, w sąsiadującym z 
nim bloku przy ul. Jerozolimskiej jest kolejnych 20 mieszkań. Przebiegająca z 
problemami budowa domów kosztowała gminę ponad 11 mln zł. Teraz inwe-
stycja została już zakończona. Ponadto przy Świętojańskiej pojawił się duży 
parking dla samochodów i nowe nasadzenia. Kto trafi  do nowych lokali? W 
większości będą to osoby, które zostały wykwaterowane z innych nierucho-
mości znajdujących się w zasobie gminy, których stan techniczny – delikatnie 
mówiąc – pozostawiał wiele do życzenia. Chodzi tu o budynki przy ul. Nada-
rzyńskiej, Puławskiej 20, Kościuszki 15 i 17 czy pl. Piłsudskiego. Większość z 
nich będzie rozebrana. – Nowe bloki zostaną zasiedlone w lutym, po zakoń-
czeniu odbiorów technicznych – informuje radny Łukasz Kamiński. 

TW

Osoby, które zamieszkają w nowych 

blokach, wybierano przez pół roku

Zainwestują w drogi i oświatę
PIASECZNO Radni przyjęli dziś budżet na 2019 rok. Dochody gminy wyniosą 507 mln zł, 

zaś wydatki – prawie 575 mln zł. 67-milionowy defi cyt mają pokryć przychody z nad-

wyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz emisja papierów wartościowych

 Projekt uchwały budżetowej od-
czytała skarbnik Agnieszka Kowal-
ska. Oprócz dużego deficytu uwa-
gę zwracają na pewno wydatki na 
oświatę, które przekroczą w tym 
roku 200 mln zł oraz inwestycje, 
na które pójdzie blisko 110 mln zł. 
Najważniejszą z nich, ale też naj-
bardziej prestiżową, jest dokoń-
czenie budowy Centrum Edukacyj-
no-Multimedialnego przy ul. Jana 
Pawła II. Oprócz tego będą roz-
budowywane szkoły w Gołkowie i 
Głoskowie. Remont przejdzie kilka 
kluczowych dla mieszkańców dróg, 
w tym ulica Dworcowa w Piasecz-
nie. Opinię komisji finansów, doty-
czącą projektu budżetu, przedsta-
wił jej przewodniczący, Artur Maic-
ki. - Sytuacja finansowa gminy jest 
bardzo dobra, a każdy rok kończy 
się nadwyżką – ocenił. - Zarówno 
dochody bieżące jak i wydatki regu-
larnie rosną.  
 Mimo to Artur Maicki zwrócił 
uwagę na fakt, że sytuacja może 
się w następnych latach zmienić. 
Zauważył, że może nastąpić spo-
wolnienie gospodarcze. Szyku-
ją się też podwyżki dla nauczycie-
li i być może samorządy również 
poniosą ich koszty. Po odczyta-
niu pozytywnej opinii Regional-
nej Izby Obrachunkowej nadszedł 
czas na dyskusję wśród radnych. 
Głos zabrał tylko Michał Rosa, 
który wskazał dysproporcje w róż-
nych obszarach gminy, jeśli cho-

dzi o inwestycje. Przed podjęciem 
uchwały budżetowej głos zabrał 
jeszcze Daniel Putkiewicz, który 
podkreślił jak istotne jest dla nie-
go planowe realizowanie zadań. - 

Wkrótce zaczniemy rozmawiać o 
inwestycjach na 2020 rok, aby móc 
wcześniej przygotować ich kon-
cepcję – mówił. 

TW

PIASECZNO

Jest p.o. komendanta policji w powiecie
 Od środy obowiązki szefa policji w powiecie pełni mł. insp. Robert Pach, 
do tej pory pierwszy zastępca dotychczasowego komendanta, insp. Rober-
ta Chmielewskiego, który kilka dni temu przeszedł na emeryturę. Mł. insp. 
Pach urodził się 1970 roku w Głogowie, jest absolwentem Wyższej Szkoły Pe-
dagogicznej w Zielone Górze oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Przez 
lata swojej kariery zawodowej związany był z wydziałem kryminalnym, po-
tem od 2000 roku pracował w wydziale prewencji Komendy Miejskiej Poli-
cji w Zielonej Górze. Do Piaseczna trafi ł 1 listopada 2017 roku, kiedy to objął 
stanowisko zastępcy komendanta powiatowego policji. 

TW
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Zakaz im nie przeszkodził
PIASECZNO Choć 27. fi nał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy miał w tym roku w Pia-

secznie nieco inną formułę, to końcowy efekt akcji był podobny. W ostatni weekend na 

rzecz akcji Jurka Owsiaka zebrano ponad 200 tys. zł

 Organizatorzy piaseczyńskiego fi-
nału nie ukrywali swoich obaw zwią-
zanych z zakazem handlu w niedzielę. 
Przez wiele lat istotną część pieniędzy 
zbierano bowiem na terenie lokalnych 
hipermarketów. Jednak okazało się, 
że zamknięcie sklepów nie przeszko-
dziło w uzyskaniu kolejnego świetne-
go wyniku. Na ten sukces złożyła się 
ciężka praca, poparta podziwu god-
nym zaangażowaniem wielu osób. 
 Tradycyjnie w WOŚP włączyło 
się Centrum Kultury w Piasecznie, 
które zorganizowało szereg atrak-
cji w różnych miejscach gminy – od 
spektakli teatralnych, przez warszta-
ty, aż po różnorodne koncerty i po-
kazy. Przygotowano również bogatą 
ofertę sportową na stadionie miej-
skim - włącznie z możliwością zi-
mowego pływania kajakiem, trenin-
giem kondycyjnym czy turniejami 
sportowymi. W dniu finału sporym 
powodzeniem cieszyły się też prze-
jazdy ręczną drezyną po rynku oraz 
możliwość podziwiania makiety ko-
lejowej. Co najważniejsze, w ramach 
wszystkich tych wydarzeń można 
było wspomóc akcję poprzez wrzu-
cenie pieniędzy do puszek. – W trak-
cie akcji obyło się bez żadnych in-
cydentów – podsumowuje Elżbieta 
Gotchold-Leśniewska, szefowa szta-
bu piaseczyńskiej WOŚP. – Oprócz 
stu wolontariuszy z puszkami wspie-
rało nas wiele osób: rodzice pilnujący 
dzieci, kierowcy wożący wolontariu-
szy oraz dowożący kanapki i herba-
tę, sportowcy, którzy rozegrali ama-
torski turniej piłki siatkowej, pracow-
nicy GOSiR i Centrum Kultury, eki-
pa licząca oraz ekipa foto. Pomogły 
nam również firmy prywatne, któ-
re dostarczyły jedzenie i napoje. Czy 
zakaz handlu utrudnił nam pracę? 
Na pewno łatwiej nie było, ale pobu-
dził on dodatkowo naszą kreatyw-
ność i jeszcze mocniej aktywizował.
 Na finałowym koncercie wystąpi-
li Michał Kisielewski ze swoim pro-
jektem Kolorofonia i DJ Martin Rosa. 
Tuż po nich na scenie pojawili się bur-
mistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz i 
wiceburmistrz Hanna Kułakowska-
Michalak. – W imieniu gminy dzięku-
jemy wszystkim zaangażowanym w tę 
akcję i mam nadzieję, że tak będzie tu 

do końca świata i o jeden dzień dłu-
żej – powiedział burmistrz. 
 Gwiazdą wieczoru była nato-
miast Cleo, która nie zawiodła pu-
bliczności wykonując, w towarzy-
stwie tancerek, zestaw swoich naj-
większych przebojów – zarówno 
tych najnowszych, jak i „słowiań-
skich” hitów z czasów współpracy 
z Donatanem. Po występie Cleo nie 
zawiodła fanów, rozdając autografy 
i pozując do zdjęć. Światełko do nie-
ba było w tym roku inne niż w po-
przednich latach. Zamiast tradycyj-
nego pokazu fajerwerków na Skwe-
rze Kisiela odbył się Fajershow - po-
kaz ognia w wykonaniu Teatru Etni-
mus i Kamila Maleckiego.

 Wśród wolontariuszy nie zabra-
kło takich, dla których była to pierw-
sza kwesta na rzecz WOŚP. – Zawsze 
chciałam móc pomagać – wyjaśnia 
swój udział w akcji 12-letnia Laura, 
mieszkanka Piaseczna. – Gdy dowie-
działam się, że jest szansa, to posta-
nowiłam spróbować. 
 Laura kwestowała na piaseczyń-
skim rynku wspólnie z koleżanką 
Weroniką. – Ludzie byli dla nas bar-
dzo mili – dodaje Weronika. – Nie-
którzy nie tylko wrzucali pieniądze, 
ale nawet chcieli sobie z nami robić 
zdjęcia. Bardzo nam się podobało i 
w przyszłym roku też byśmy chciały 
wziąć udział w Orkiestrze.

Gwiazdą tegorocznej WOŚP w Piasecznie była Cleo

W Magdalence otwarto
klub dla seniorów
LESZNOWOLA Kilka tygodni temu przy ul. Lipowej 28 w Magdalence uro-

czyście otwarto miejsce dedykowane najstarszym mieszkańcom gminy

 Instytucja będzie funkcjonowała w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Na adaptację lokalu dla potrzeb seniorów gmina otrzymała 87 tys. 
zł dofi nansowania (całkowity koszt projektu wyniósł ponad 116 tys. zł). Za te 
pieniądze dostosowano budynek dla osób niepełnosprawnych, montując po-
chylnie, barierki i pochwyty. Zakupiono również defi brylator oraz schodołaz, 
ułatwiający dostanie się starszym osobom na piętro, gdzie znajduje się sala do 
ćwiczeń i szatnie. Ofi cjalne otwarcie klubu odbyło się 27 grudnia. Uczestniczy-
li w nim wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik, przewodnicząca rady gminy Bożen-
na Korlak, Janina Szulowska z GOPS, lesznowolscy radni i studenci Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku. Oprawę artystyczną zapewnił zespół Mrokowiacy.
 Wszystkie osoby, które zapiszą się do klubu będą mogły bezpłatnie korzy-
stać z różnego rodzaju zajęć, w tym gimnastyki, treningów umiejętności spo-
łecznych i pamięci, ćwiczeń relaksacyjnych czy fi zjoterapii.

TW

PIASECZNO/POWIAT

Podwójny rocznik – ważne spotkanie
 W najbliższą sobotę o godz. 10 w piaseczyńskim Urzędzie Miasta i Gminy 
Piaseczyńskie Porozumienie Rad Rodziców zorganizuje konferencję na temat 
rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019-2020. Zaprasza-
ni są szczególnie rodzice uczniów klas VIII podstawówek i III gimnazjów. Staro-
stwo – odpowiadające za szkoły średnie –  zaprezentuje konkretną ofertę edu-
kacyjną (także w stolicy), wypowiedzą się również dyrektorzy placówek. 

PCKONSTANCIN-JEZIORNA

Bajkowa niedziela z Andersenem
 Jak poznać prawdziwą księżniczkę? Kto komu się kłania pierwszy i czym 
jest królewski orszak? Nawiązując do etykiety dworskiej, aktorzy wraz z 
dziećmi zbudują teatralne sytuacje na podstawie znanej baśni Andersena. 
Spektakl „Księżniczka na ziarnku grochu” jest skierowany do najmłodszej pu-
bliczności (od 2 lat). Będzie do zobaczenia w Konstancińskim Domu Kultury 
(ul. Mostowa 15) w niedzielę 20 stycznia o godz. 16. Bilety 15 zł – dzieci, 20 zł.

PC

GÓRA KALWARIA

Przedszkole czas otworzyć
 Z początkiem lutego dzieci rozpoczną zajęcia w nowo wybudowanym 
przedszkolu w Baniosze przy ul. Kościelnej. Po kolejnym odbiorze inwesty-
cji, w ubiegłym tygodniu gmina uznała, że wykonawca spełnił jej wszystkie 
oczekiwania i rozpoczęła się przeprowadzka placówki. Nowy obiekt zastąpi 
ciasne wnętrza dworku w Wilczynku. W wybudowanym kosztem 2,6 mln zł 
budynku przewidziano miejsce dla 75 dzieci. 

PCKONSTANCIN-JEZIORNA

Z Hugonówki na Arktykę
 Jak ustrzec się przed atakiem niedźwiedzia? Jak przeżyć noc w namiocie 
przy 40 stopniach mrozu? W czwartek 24 stycznia o godz. 19 w Hugonów-
ce (ul. Mostowa 15) odbędzie się spotkanie Klubu Podróżnika. Gościem bę-
dzie polarniczka Joanna Mostowska. Opowie także o reniferach na Spitsber-
genie, o spacerze po zamarzniętym morzu i o ślepocie śnieżnej.  Podróżnicz-
ka ma na koncie sześć wypraw na Daleką Północ i w planie kolejne polarne 
przedsięwzięcia. Wstęp wolny.

PC

Grzegorz Tylec
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Zima w mieście

Seanse fi lmowe, sportowe turnieje, różnorakie zajęcia i warsz-

taty... To wszystko i jeszcze więcej proponujemy uczniom, 

którzy spędzą ferie zimowe w Górze Kalwarii.

 Ośrodek Sportu i Rekreacji, Ośrodek 

Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna 

oraz szkoły będą organizować wydarze-

nia dla dzieci i młodzieży od 28 stycz-

nia do 8 lutego. Prawie wszystkie atrak-

cje – gratis.

 OSiR zaprasza na Sportowe Ferie 

w mieście. W hali przy ul. Białka od-

będą się turnieje – dwa piłki nożnej 

oraz po jednym koszykarskim, siatkar-

skim i piłki ręcznej. Bezpłatne lodowi-

sko przy ul. Kalwaryjskiej będzie czyn-

ne dłużej, od 10.00 do 21.00 (codzien-

nie). Prowadzona będzie także darmo-

wa nauka jazdy na łyżwach. Ponad-

to dzieci, młodzież i studenci zapłacą 

mniej za wstęp na basen przy Pijar-

skiej – 3 zł za godzinę (od poniedziałku 

do piątku między 8.00 a 16.00). Szcze-

góły na osirgorakalwaria.pl.

 Ośrodek Kultury organizuje w Gó-

rze Kalwarii Zimowe Warsztaty. W mo-

delarni (ul. Pijarska 1 A) będzie można 

składać modele samolotów, przy Biał-

ka 9 zostaną zorganizowane warszta-

ty teatralne, a w pracowni plastycz-

nej przy Pijarskiej 40 – zajęcia malar-

skie, rysunkowe, plastyczne, wokalne 

i z ceramiki. Ofertę uzupełniają projek-

cje filmów w Kinie „Uciecha”. Po dar-

mowe wejściówki należy się zgłaszać 

do Ośrodka Kultury (nie dotyczy tylko 

warsztatów teatralnych, które będą płat-

ne). Więcej informacji na kulturagk.pl 

(tam też formularz zgłoszeniowy) i pod 

nr. tel. 503 928 337.

 Z kolei biblioteka zaprasza m.in. na 

warsztaty chemiczne oraz z progra-

mowania. Szczegóły pod adresem bi-

blioteka.gorakalwaria.pl. Atrakcji nie 

zabraknie również w szkołach w ca-

łej gminie. Będą zajęcia sportowe, mu-

zyczne czy plastyczne. Ich program na 

osirgorakalwaria.pl.

pełna treści!

R E K L A M A
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Gwiazdy zaśpiewały
na Gwiazdkę
KONSTANCIN-JEZIORNA Podczas koncertu noworocznego 

Konstanciński Dom Kultury z rockowym przytupem po-

żegnał święta i zainaugurował karnawał

 Koncerty noworoczne w Hugonówce to już wieloletnia tradycja. Jednak 
w tym roku było wyjątkowo, bo na scenie wystąpiła nie jedna gwiazda, a cała 
ich plejada. Wśród znakomitych artystów zaproszonych przez Anię Rusowicz, 
która wykonała autorskie pastorałki, byli m.in. Adam Nowak z zespołu Raz 
Dwa Trzy, Ania Brachaczek związana m.in. z grupą Pogodno, charyzmatyczni 
górale Stanisław Karpiel-Bułecka i Szymon Chyc z Future Folk oraz gość spe-
cjalny – Renata Przemyk. Wokalistka dołączyła do zespołu w trakcie trasy i 
spontanicznie postanowiła, że zaśpiewa z nimi także w Konstancinie-Jezior-
nie. Była więc gwiazdkowym prezentem dla publiczności zachwyconej i za-
skoczonej jej występem. 
 Publiczność, która wypełniła salę Hugonówki do ostatniego miejsca, wy-
słuchała prawdziwych perełek pełnych bigbitowego klimatu lat 60. i 70, a 
wiele też śpiewała razem z artystami. Koncert nawiązywał nie tylko do tra-
dycji polskich zespołów poprzednich dekad, lecz także do góralskich zwy-
czajów oraz rockandrollowego klimatu. Było więc nie tylko nastrojowo, świą-
tecznie, lecz także karnawałowo i tanecznie, a nawet…plażowo. Jedna z pa-
storałek, dość nieoczekiwanie, była bowiem inspirowana hawajskimi wyspa-
mi. – Ten koncert jest dla nas wyjątkowy, bo to ostatni nasz występ w tym 
składzie – mówiła Ania Rusowicz. – W Konstancinie kończymy naszą świątecz-
no-noworoczną trasę. Strasznie ciężko nam się rozstać – dodała. Dlatego na 
długi bis muzycy zaproponowali konkurs „jak to kolęda” i wspólne śpiewanie 
najpopularniejszych, polskich kolęd.
 A w karnawale Konstanciński Dom Kultury zaprasza na kolejny koncert, w so-
botę 16 lutego o godz. 18. Z okazji walentynek wystąpi obdarzona niezwykłym 
głosem Kasia Dereń, fi nalistka programu „The Voice of Poland”. Bilety w cenie 30 
zł do kupienia w kasie KDK oraz na stronie konstancinskidomkultury.pl.

PC

Nieoczekiwanie publiczność mogła też wysłuchać 

Renaty Przemyk (w środku)

R E K L A M A

Odbiór śmieci: przyjdzie
nam słono zapłacić!
PIASECZNO Stało się: w piątek otwarto oferty fi rm, które od kwietnia do końca września 

przyszłego roku chcą odbierać z terenu miasta nieczystości. Firmy życzą sobie za tę 

usługę o 39 mln zł więcej niż spodziewała się gmina

 Przygotowania do przepro-
wadzenia jednego z kluczowych 
dla mieszkańców przetargów (już 
wkrótce zapłacą oni za śmieci znacz-
nie więcej) trwały od kilku miesięcy. 
W końcu, 11 stycznia otwarto oferty 
zainteresowanych firm. Miasto zo-

stało podzielone na trzy strefy, przy 
czym żadna z firm nie może obsługi-
wać więcej niż dwóch. Osobnym za-
daniem będzie kontrolowanie Punk-
tu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK), mieszczą-
cego się przy ul. Technicznej 6, z któ-
rego korzystają obecnie mieszkańcy 
zarówno Piaseczna, jak i pobliskiej 
gminy Lesznowola. 
 Łącznie na odbiór nieczystości 
(umowa ma zostać podpisana na 1,5 
roku) gmina zamierzała przezna-
czyć niecałe 17 mln zł. Tymczasem z 
przetargu wyszło, że będzie to kosz-
tować około 56 mln zł. W strefie I i 
III bezkonkurencyjny okazał się Jar-
per. Firma z Kolonii Warszawskiej 
za odbiór śmieci w trzecim sektorze 
zaproponowała nieco ponad 34 mln 
zł (o prawie 8,5 mln zł mniej niż Le-
karo), zaś w pierwszym – 12,6 mln zł 
(o 0,6 mln zł mniej od PUK Piasecz-
no). Chęć odbioru śmieci z drugie-
go sektora wyraziło tylko PUK Pia-
seczno (gminna spółka zapropono-
wała niecałe 6,9 mln zł). Ta sama 
firma nadal chce się także zajmo-

wać PSZOK-iem, za obsługę które-
go zaproponowała nieco ponad 2,6 
mln zł. Ceny podyktowane przez 
wszystkich oferentów są wysokie. 
Wiele osób liczyło, że będzie drożej, 
ale chyba nikt nie spodziewał się, że 
aż o tyle. Nie udało nam się na razie 
dowiedzieć, czy przetarg zostanie 
unieważniony i gmina zdecyduje się 
rozpisać kolejny. – Jeśli to postępo-
wanie zostanie unieważnione, pro-
ponowane ceny w następnym będą 
jeszcze wyższe – mówi nam ano-
nimowo właściciel firmy z branży 
śmieciowej. – Największą bolączką 
jest w tej chwili brak instalacji odbie-
rających odpady. Są one niesamowi-
cie przepełnione i nie mają wolnych 
mocy przerobowych. Powinny zo-
stać szybko opracowane systemo-
we rozwiązania, które poprawią sy-
tuację. W przeciwnym razie śmieci 
będą tylko drożeć.

 Podczas środowej sesji do sytu-
acji odniósł się także burmistrz Da-
niel Putkiewicz. - Ceny zagospoda-
rowania odpadów wzrosły kilkukrot-
nie, dlatego kwoty proponowane w 
przetargach też poszły w górę – wy-
jaśniał. - Niestety, gmina musi mieć 
operatorów, którzy zajmą się śmie-
ciami. Na dziś dzień nie mamy zbyt 
dużego pola manewru. Zresztą po-
dobne problemy mają też inne gminy. 
 Obecnie wydział gospodarowania 
odpadami oblicza propozycje nowych 
stawek dla mieszkańców, sprawdza-
jąc jednocześnie złożone w przetargu 
oferty pod kątem formalnym. - Kiedy 
będę dysponował informacjami doty-
czącymi wysokości stawek i popraw-
ności ofert, zdecyduję co dalej z prze-
targiem – mówi burmistrz Daniel Put-
kiewicz. - Nie wykluczam unieważnie-
nia go w części lub w całości.

Tomasz Wojciuk

Ceny zaproponowane przez firmy za odbiór śmieci są niemal 

trzykrotnie wyższe niż oczekiwała gmina

Jeśli oferty firm zostaną 

zaakceptowane, ceny za 

odbiór śmieci mogą 

wzrosnąć nawet 3-krotnie

Kolędy dla Filipa
PIASECZNO W niedzielę 20 stycznia Chór Con Fuoco zaśpiewa charyta-

tywnie dla Filipa – wymagającego pomocy mieszkańca Józefosławia

 Charytatywny koncert kolędo-
wy dla Filipa pod tytułem „Śpie-
wajmy i grajmy mu...” rozpocznie 
się w kościele pw. Wszystkich Świę-
tych na pl. Grzybowskim 3/5 w War-
szawie o godz. 13.30. Filip Mąko-
sa tuż po zdaniu matury uległ wy-
padkowi, który całkowicie zmienił 
życie jego, najbliższej rodziny oraz 
przyjaciół. 26 maja 2017 roku mama 
znalazła 20-latka w domu, leżącego 
pod schodami bez oddechu i tętna. 
Do przyjazdu karetki, w wyniku re-
animacji, kobieta zdołała przywró-
cić synowi akcję serca. Obecnie Fi-
lip cały czas przebywa w śpiączce. 
 W programie koncertu, podczas 
którego będzie można wspomóc le-
czenie chłopca znajdą się kolędy 

różnych krajów i kultur oraz utwo-
ry organowe inspirowane kolęda-
mi (dyrekcja i organy - Andrzej So-
chocki). – Con Fuoco regularnie an-
gażuje się w akcje charytatywne na 
rzecz Filipa – mówi Iwona Bagniew-
ska, kierownik organizacyjny chóru. 
– Trudno zresztą, aby było inaczej, 
skoro jego mama śpiewa z nami od 
samego początku istnienia chóru. W 
parafii Wszystkich Świętych ogrom-
nie zaangażowany w akcję charyta-
tywną na rzecz Filipa jest ks. Bogu-
sław Zalewski - wikary, który był po-
przednio wikariuszem w Józefosła-
wiu gdzie opiekował się ministranta-
mi i Filipem również. 

Grzegorz Tylec

Premiera książki 

o przeszłości Piaseczna

PIASECZNO

 Jak wyglądało Piaseczno lata 
temu? Co pamiętają mieszkańcy, 
którzy spędzili tu swoją młodość? 
W najbliższy wtorek w Domu Kul-
tury w Piasecznie odbędzie się 
spotkanie z autorką i konsultanta-
mi książki „Mieszkańcy wspomina-
ją”. O pracy nad książką opowiedzą 
Małgorzata Kawka-Piotrowska, 
Małgorzata Szturomska i Stanisław 
Hofman. Podczas spotkania będzie 
można otrzymać własny egzem-
plarz wydawnictwa, a także obej-
rzeć wyjątkowe, niepublikowane 
wcześniej zdjęcia starego Piasecz-
na. Początek o godz. 18.30.

Tyl.

Cyrk powszedni 

Kingi Łon

LESZNOWOLA

 W najbliższą niedzielę w Gale-
rii Wystaw Artystycznych Okno w  
Starej Iwicznej (ul. Nowa 6) odbę-
dzie się wernisaż wystawy prac ar-
tystycznych autorstwa Kingi Łon. 
Organizatorzy zapraszają na eks-
pozycję ubiorów i obrazów inspi-
rowanych cyrkiem i teatrem ulicz-
nym. Kolekcja nosi tytuł „Cyrk nasz 
powszedni”. Początek o godz. 18.

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

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

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

warunkami atmosferycznymi i zabiegami fryzjerskimi włosy proponujemy laminację 

Zabieg laminowania 

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

po laminacjiprzed laminacją

P R O M O C J A

Salon BB, 

ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej)

Tel. 22 401 1234, bbsalon.pl

Leczcie się, ale nie uczcie
KONSTANCIN-JEZIORNA Po dramatycznym apelu wojewody, w szpitalu przy ul. Sue Ryder 

utworzono  oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży. Niestety, mimo że placówka 

realizuje kontrakt z NFZ, nie może doprosić się o zgodę i fundusze na otwarcie fi lii szkoły

 „Psychiatrii dziecięcej grozi za-
wał”, „Psychiatria dziecięca w ka-
tastrofalnej sytuacji” - to tylko nie-
które z prasowych tytułów z końca 
ubiegłego roku opisujących zapaść 

lecznictwa szpitalnego dla dzieci z 
problemami psychiatrycznymi w wo-
jewództwie mazowieckim. Brakuje le-
karzy i pieniędzy. A problem narasta, 
bo generalnie w całej Polsce przyby-
wa młodych ludzi potrzebujących po-
mocy psychiatrycznej, co widać cho-
ciażby po rosnącej liczbie prób sa-
mobójczych. Lekarze mówią nawet o 
„epidemii” zaburzeń psychicznych u 
dzieci. A na istniejących, nielicznych 
oddziałach w naszym regionie, dzie-
ci po próbach samobójczych z braku 
miejsca śpią na materacach na kory-
tarzach. – Po ubiegłorocznej konfe-
rencji w urzędzie wojewódzkim, pod-
czas której usłyszeliśmy dramatycz-
ne dane wskazujące, że na Mazow-
szu pilnie brakuje 240 łóżek dla dzie-
ci z problemami psychicznymi, zdecy-
dowaliśmy się otworzyć taki oddział 
w naszym szpitalu – mówi Piotr Mar-
czyk, prezes spółki Uzdrowisko Kon-
stancin-Zdrój (UKZ).

Biurokracja triumfuje

 W sierpniu, w ramach kontrak-
tu z Narodowym Funduszem Zdro-
wia, oddział ukrytego w lesie Szpi-
tala Sue Ryder zaczął przyjmować 
pierwszych pacjentów. 25 młodych 
ludzi w wieku 15-18 lat przebywa w 
warunkach, których leczący się na 
podobnych oddziałach mogą tylko 
im pozazdrościć. – Niestety, natrafi-
liśmy na problemy natury biurokra-
tycznej – ubolewa Maciej Markow-
ski, członek zarządu spółki. – Skoro 

dzieci przebywają u nas nawet przez 
kilka miesięcy, jest obowiązek ich 
kształcenia, a za obowiązek szkolny 
odpowiedzialne są resort edukacji i 
samorządy – dodaje. 
 Jeszcze w sierpniu ubiegłego 
roku zarząd UKZ zwrócił się do mar-
szałka województwa mazowieckie-
go o udzielenie zgody na uruchomie-
nie szkoły na oddziele oraz zapew-
nienie odpowiednich funduszy na jej 
funkcjonowanie. Aby ułatwić Ada-
mowi Struzikowi decyzję, uzdrowi-
sko przeprowadziło rozmowy z pla-
cówkami specjalnymi, które wyra-
ziły gotowość otwarcia filii w Szpi-
talu przy ul. Sue Ryder i zapewnie-
nia nauczycieli. Urząd Marszałkow-
ski odpowiedział jednak, że „z uwagi 
na przeszkody prawne i organizacyj-
ne” nie widzi możliwości spełnienia 
prośby spółki. Zarząd województwa 
nie wykluczył, że „kierując się potrze-
bami i dobrem pacjentów” w przy-
szłości podejmie rozmowy w tej kwe-
stii, a póki co zasugerował, aby spół-
ka utworzyła w swoim szpitalu niepu-
bliczną szkołę.  – Uznano, że skoro je-
steśmy spółką prywatną, powinniśmy 
uruchomić prywatną szkołę, mimo 
że realizujemy kontrakt publiczny z 
NFZ, taki sam, jak szpitale państwo-
we. Naszym obowiązkiem jest lecze-
nie, a nie prowadzenie szkoły dla oko-
ło 20 uczniów. To nie ma również dla 
nas uzasadnienia ekonomicznego, 

ponieważ musielibyśmy dopłacać do 
funkcjonowania placówki – komentu-
je Agnieszka Grzeszczyk, dyrektor ds. 
medycznych UKZ.

Zostawieni bez wsparcia

 – Sprawa jest paląca. Większość 
naszych pacjentów, po próbach lub 
myślach samobójczych, jest u nas 
w większym lub mniejszym stopniu 
także z powodu problemów szkol-
nych, braku umiejętności radzenia 
sobie z wymaganiami. Brak eduka-
cji na naszym oddziale może tylko 
pogłębić ich problemy, ponieważ ist-
nieje ryzyko, że po powrocie do swo-
ich szkół te nastolatki będą niekla-
syfikowane i stracą rok – tłumaczy 
Karolina Czarnowicz-Srebnicka, or-
dynator konstancińskiego oddziału 
psychiatrii dla dzieci i młodzieży.
 Spółka nie ustępuje. Zwróciła się 
do marszałka o ponowne rozpatrze-
nie sprawy. Podpiera się przy tym 
opinią prawną, która wskazuje, że w 
tej sytuacji potrzeba przede wszyst-
kim dobrej woli władz Mazowsza. 
– W ekspresowym tempie stworzy-
liśmy najlepsze z możliwych warun-
ków, odpowiedzieliśmy na ważne za-
potrzebowanie społeczne, bo pada-
ły słowa „mamy nóż na gardle”. Te-
raz czujemy, że zostaliśmy zostawie-
ni sami sobie, bez żadnego wsparcia 
– komentuje Piotr Marczyk. 

Piotr Chmielewski

– Puste sale na szkołę czekają – mówią ordynator, dr Karolina 

Czarnowicz-Srebnicka (z lewej) i dyrektor Agnieszka Grzeszczyk
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Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta 
i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, wywieszone zostały wykazy nw. nieruchomości przeznaczonych 
do oddania w dzierżawę:
• grunt o pow.  80 m2 położony w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Literatów, (część dz. ew. nr 108/19 z obrębu 03-12),
• grunt o pow. 264 m2 (24 m2 x 11 garaży) położony w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Literatów (część dz. ew. nr 
108/15 z obrębu 03-12),
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,  
osobiście lub telefonicznie tel. (22) 48 42 382  lub na stronie bip.konstancinjeziorna.pl

Dokąd po kapustę i ziemniaki?
GÓRA KALWARIA W lutym mieszkańcy mają w końcu usłyszeć, gdzie powstanie nowe targowi-

sko. Samorząd musi się zdecydować, bo od tego zależy, czy ocali milionową dotację unijną

 O ucywilizowaniu placu targo-
wego mówi się w Górze Kalwarii 
od przynajmniej 8 lat. W 2010 roku 
radni zdecydowali, że dla uporząd-
kowania centrum miasta i poprawy 
bezpieczeństwa, targowisko trzeba 
przenieść na 2,5-hektarową działkę 
w pobliżu cmentarza, a rok później 
powstał projekt inwestycji. Ponie-
waż nie udało się zdobyć rządowej 
dotacji na jej realizację, dokumenta-
cja trafiła na półkę. Dopiero w ubie-
głym roku temat odżył, ponieważ 
ratusz pozyskał prawie 1 mln zł z ze-
wnątrz na utwardzenie nowego pla-
cu handlowego, a także budowę no-
woczesnych kramów i zaplecza sani-
tarnego. Wtedy okazało się jednak, 
że wykonawcy zainteresowani bu-
dową targowiska, życzą sobie za te 
prace przynajmniej 3 mln zł. Dlate-
go inwestycja znów została przesu-
nięta, na rok 2019. 

Ryzykowna przeprowadzka?

 Sytuację ponownie zmieniły je-
sienne wybory. Nowy burmistrz Ar-
kadiusz Strzyżewski w czasie kam-
panii rozmawiał m.in. z mieszkań-

cami robiącymi zakupy na targu i 
doszedł do wniosku, że większość z 
nich chce pozostawienia czwartko-
wo-piątkowego handlu przy ul. Ma-
riańskiej. Jednak instytucja przy-
znająca fundusze unijne zastrze-
ga, że budowa targowiska w sta-
rym miejscu oznacza utratę milio-
nowej dotacji. – Co jeśli skorzysta-
my z tego 1 mln zł, żeby wybudo-
wać  plac targowy za cmentarzem, 
a mieszkańcy nie będą chcieli robić 
w tym miejscu zakupów? – pyta re-
torycznie gospodarz gminy. Pod-
czas grudniowej sesji rady miejskiej 
burmistrz zadeklarował, że skłania 
się do „wysłuchania głosu miesz-
kańców i ucywilizowania targowi-
ska w obecnym miejscu”. – Będzie-
my szukać środków – zapewnił i do-
dał, że w pierwszej kolejności trzeba 
zakończyć trwające 12 lat prace nad 
planem zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru z obec-
nym placem handlowym. Z bur-
mistrzem polemizował radny Ze-
non Nadstawny. – Dziwi mnie taka 
deklaracja, gdy na targu handlują 
głównie osoby spoza naszej gminy. 

Stracimy 1 mln zł. Dziękuję za taki 
rozwój gminy – obruszył się. 
 – Nie jest tak, że wszyscy chcą 
pozostawienia targowiska w cen-
trum miasta. Niektórzy skarżą się 
na bałagan. W wielu miejscowo-
ściach targowiska są poza miasta-
mi – dodawała Aleksandra Fedy-
nicz-Komosa.
 – Targowiska mają charakter 
miastotwórczy – nie zgadzała się z 
przedmówczynią radna Beata Pola-
czyńska. – Chyba nie chcemy, żeby 
centrum naszego miasta było wy-
łącznie miejscem, przez które prze-
jeżdżają tiry.

Mało miejsca, utrudnienia w ruchu

 Jak informuje nas wiceburmistrz 
Mateusz Baj, ostateczną decyzję o 
przyszłości targowiska rada miej-
ska ma podjąć na przełomie stycz-
nia i lutego. – Są obecnie dwie kon-
cepcje, jedna związana z przenie-
sieniem placu targowego na ul. Za-
kalwaria i dwie dotyczące obecnego 
miejsca, w którym funkcjonuje targ. 
O szczegółach pierwsi dowiedzą się 
radni – zdradza. Zastępca burmi-

strza przyznaje przy tym, że obecne 
władze dokładnie przeanalizowały 
projekt placu handlowego za cmen-
tarzem. – Przede wszystkim ruch sa-
mochodów związany z nowym tar-
gowiskiem miałby być obsługiwany 
przez ważne obecnie skrzyżowanie 
ulic Budowlanych i Zakalwaria na 

małej obwodnicy miasta. To powo-
dowałoby duże utrudnienia w ruchu 
– dzieli się swoimi obawami. – W 
dodatku, zaprojektowano w nowym 
miejscu bardzo mało miejsc parkin-
gowych – uzupełnia. 

Piotr Chmielewski

Włodarze są zgodni, że czas skończyć 

z błotem i nieładem na targowisku
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Ekolodzy uniemożliwiają
polowania na dziki
PRAŻMÓW Koło Łowieckie „Zalesie” przedstawiło plan polowań zbioro-

wych, podczas których przewidziany jest m.in. sanitarny odstrzał dzi-

ków. Spotkało się to z żywą reakcją ekologów, którzy w poprzednią so-

botę zablokowali łowczym samochód, uniemożliwiając wyjazd do lasu

 Plan polowań zbiorowych został udostępniony m.in. na stronie interne-
towej gminy Prażmów. Pierwsze z nich miało odbyć się w ubiegłą sobotę. O 
planach myśliwych dowiedzieli się ekolodzy, którzy uniemożliwili polowanie. 
- Około 30 osób zablokowało nam samochód – relacjonuje Grzegorz Prze-
piórkowski, łowczy z Koła Łowieckiego „Zalesie”. - Na miejsce przyjechała po-
licja, która spisała ekologów. 
 Czy w najbliższą niedzielę (polowanie planowane jest na uroczysku Bie-
le, Pęchery i Łoś) sytuacja się powtórzy? Grzegorz Przepiórkowski jest przeko-
nany, że tak. - W ramach odstrzału sanitarnego jesteśmy zobowiązani w tym 
roku do pozyskania przynajmniej 30 dzików – mówi. - Redukcja ich popula-
cji ogranicza rozprzestrzenianie się ASF. Nie ma innego sposobu na skutecz-
ną walkę z tą chorobą. Jak nie zrealizujemy planu łowieckiego, to nie będzie 
nasza wina. A wiosną ekolodzy będą tłumaczyć się przed rolnikami, którzy z 
roku na rok coraz bardziej narzekają, że dziki niszczą im plony.

TW
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Strażacy marzą o większej remizie
TARCZYN Dyżurują przez całą dobę, wyjeżdżają do akcji około 250 razy rocznie, a na do-

brą sprawę nie mają gdzie się zebrać, czy przechować mundurów. Włodarze wyszli jed-

nak z inicjatywą, aby diametralnie zmienić tę sytuację

 Kierowcy wozów strażackich 
OSP w Tarczynie ciągle ćwiczą pre-
cyzję. Kiedy wjeżdżają samochoda-
mi do garaży w strażnicy przy ul. 
Komornickiej, z każdej strony po-
zostają centymetry wolnej przestrze-

ni. – Z jednego wozu musieliśmy 
wymontować działko wodne, żeby 
zmieścił się w garażu, pod wielo-
krotnie łatany dach – zdradza Emil 
Maliszewski, prezes Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Tarczynie. – A 
czwarty samochód przechowujemy 
na działce znajomego, który ma po-
sesję w pobliżu naszej strażnicy. 
 Brak miejsca wywołuje także 
inne problemy – po akcjach straża-
cy nie mają gdzie wysuszyć odcin-
ków węży, ani umyć wozów czy po-
sprzątać ich wnętrza. – Kiedy chcemy 
je wyczyścić przed wjazdem do gara-
żu, zastawiamy przejście dla pieszych 
na chodniku i wywołujemy korki na 
jednej z najbardziej ruchliwych ulic 
w mieście – mówi prezes jednostki. 
W środku nie jest lepiej: mieści się 
tu dyżurka, w której przez całą dobę 
na wezwania czekają kierowcy, a tak-
że skromny sanitariat i kuchenka. 
– Prowadzimy dużo zajęć dla dzieci 
w szkołach, uczymy je udzielać po-
mocy. Niestety, kiedy uczniowie szkół 
czy przedszkolaki chcą nas odwie-
dzić, w jednym czasie jesteśmy w sta-
nie przyjąć maksymalnie 30-osobo-
wą grupę, ponieważ robi się bardzo 
ciasno – tłumaczy Emil Maliszewski. 

– Chcielibyśmy również ogłosić na-
bór do naszej jednostki, ale wstrzy-
mujemy się z nim z braku miejsca. Bo 
na dobrą sprawę, strażacy nie mają 
nawet gdzie przechować mundurów 
– ubolewa. 
 Budynek przy Komornickiej 4 
strażacy zajmują od lat 70. ubiegłe-
go wieku. Jednak przez ponad 40 lat 
rola tarczyńskiego OSP zdecydowa-
nie wzrosła. St. kpt. Łukasz Darmo-
falski, rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Piasecznie przyznaje, że 
jednostka z Tarczyna „ma znaczenie 
strategiczne”. – Jest położona blisko 
szosy krajowej nr 7 i jeśli dojdzie na 
niej do wypadku, tarczyńscy straża-
cy zawsze są pierwsi na miejscu zda-
rzenia. To ma ogromne znaczenie, je-
śli chodzi o ratowanie życia. Nieste-
ty, nasze wozy w tym samym czasie 
mają do przejechania 25 kilometrów 
niełatwej trasy – objaśnia st. kpt. Dar-
mofalski. – Jeśli chodzi o zachodnią 
część powiatu, to OSP Tarczyn jest 
już bezkonkurencyjny i trudno byłoby 
tę jednostkę zastąpić. Jest dla nas po-
tężnym wsparciem – uzupełnia. 

 Rosnące znaczenie jednostki z 
Tarczyna dostrzegają też władze gmi-
ny. W ostatnich dwóch latach, pozy-
skując na ten cel środki zewnętrz-
ne, wsparły OSP sprzętem za około 1 
mln zł. Chodzi tu o zakup scanii do ra-
townictwa drogowego i jej wyposażenie. 
Obecnie burmistrz Barbara Galicz pra-
cuje nad pozyskaniem działki pod budo-
wę nowej strażnicy z prawdziwego zda-
rzenia. – Są dwie interesujące nas loka-
lizacje w pobliżu centrum miasta. Na 
razie jest zbyt wcześnie, żeby zdradzać 
szczegóły. Myślę jednak, że bardziej 
konkretne informacje będę mogła po-
dać w najbliższych tygodniach – mówi 
pani burmistrz. 
 Zdaniem prezesa Maliszewskie-
go, kiedy już OSP doczeka się no-
wej siedziby będzie musiała starać 
się o kolejny wóz – z drabiną, któ-
ry zapewni bezpieczeństwo m.in. 
mieszkańcom tarczyńskich osiedli. 
– Najbliższy samochód z podno-
śnikiem jest w Piasecznie. Na jego 
przyjazd trzeba dziś czekać pół go-
dziny, to zdecydowanie za długo 
– uświadamia. 

Piotr Chmielewski

 OSP Tarczyn ma strategiczne znaczenie w powiecie, jednak jej 

siedziba dalece odbiega od współczesnych standardów

– Z jednego wozu musieli-

śmy wymontować działko 

wodne, żeby zmieścił się 

w garażu, pod wielokrotnie 

łatany dach – zdradza Emil 

Maliszewski, prezes jednostki
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Kolejny rekord pobity
TENIS STOŁOWY Cykliczne turnieje z cyklu Grand Prix Piaseczna cieszą się coraz większą 

popularnością. W trakcie styczniowych zawodów padł kolejny rekord – wzięło w nich 

udział aż 169  zawodników

 Sądząc po rekordowej frekwen-
cji, wielu ludzi stęskniło się za grą 
podczas św iąteczno-nowo-
rocznej przerwy. Pomimo obfi-
tych opadów śniegu i niskiej tem-
peratury na zewnątrz, w środ-
ku hali Gminnego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji było gorąco od sa-
mego początku imprezy. W każ-
dej kategorii zgłosiła się rekordo-
wa w tym sezonie liczba zawodni-
ków, a niektórzy z nich przyjecha-
li do Piaseczna nawet z sąsiednich 
województw. – To wszystko spra-
wiło, że poziom sportowy był bar-
dzo wysoki i wyrównany, a każdy z 
zawodników rozegrał tego dnia co 
najmniej pięć pojedynków – mówi 
Maciej Chojnicki, organizator im-
prezy z UKS Return Piaseczno. 
 W kategorii najmłodszych po raz 
piąty z rzędu wygrała Julia Balce-
rzak, która w finale pokonała Ma-
teusza Zapaśnika (był to dla niego 
drugi finał w tym sezonie). Wśród 
dzieci posiadających licencję PZTS 
całe podium należało do zawodni-
ków Returnu Piaseczno. Patryk Bu-
rakowski w meczu o złoto zwyciężył 
ze swoim bratem bliźniakiem Kon-
radem, a na najniższym stopniu po-
dium uplasował się Patryk Dubi-
niak. W juniorach byliśmy nato-
miast świadkami czwartego triumfu 
Kamila Pyszka, który w finale oka-
zał się lepszy od Michała Raczyń-
skiego. Juniorzy posiadający licencję 
PZTS to kategoria, w której bezkon-
kurencyjny okazał się Borys Massal-
ski. – Borys jest młodszy od swoich 
przeciwników i byłby uprawniony do 
rywalizacji w kategorii dzieci – pod-
kreśla pan Maciej. – Jak się okaza-

ło, dla zawodnika UKS Return gra 
ze starszymi przeciwnikami nie sta-
nowiła jednak problemu w sięgnię-
ciu po złoty medal. 
 W finale pokonał on łodziani-
na Krzysztofa Szulca, zaś brązo-
wy medal trafił do Mateusza Bura-
kowskiego.  
 W kategorii amatorów wystarto-
wało 35 zawodników i po raz trze-
ci najlepszy okazał się Rafał Suszyc-
ki, który w finale pokonał zwycięz-
cę turnieju listopadowego - Jarosła-
wa Okrucha. Brązowy medal trafił 
do powracającego po dłuższej prze-
rwie do gry Sebastiana Rzeszotar-
skiego. W parze z Konradem Nar-
tanowiczem, Sebastian Rzeszotar-
ski zdobył też srebrny medal gry 
podwójnej. W „deblu” najlepsi byli 
Adam Kępa i Utri Reinhold, a brą-
zowy medal zdobyła para mieszana: 
Helena Brzeska i Mateusz Burakow-
ski. Wśród pań wystąpiło tym razem 

osiem zawodniczek, a najlepsza oka-
zała się Monika Borewicz, która w 
zaciętym meczu finałowym pokona-
ła Izabellę Pomezny. Brąz trafił do 
Justyny Zalewskiej. 
 Absolutny rekord padł w katego-
rii open, do której zgłosiło się aż 40 
zawodników, a wśród nich broniący 
tytułu z grudnia Jacek Szachnow-
ski. Pierwszą fazę turnieju Szach-
nowski przeszedł jak burza nie 
przegrywając nawet seta w swojej 
grupie. W fazie finałowej również 
nie znalazł sobie równych, choć 
trzeba podkreślić, że mecz finało-
wy z Pawłem Chułerańskim stał na 
bardzo wysokim poziomie. Brązo-
wy medal w turnieju wywalczył ko-
lejny reprezentant województwa 
łódzkiego - Piotr Podsędek. 
 Następny turniej odbędzie się 
najprawdopodobniej 23 lutego.

Grzegorz Tylec

Mamy tu piękne tradycje
Ze Zbigniewem Samorajem, 62-letnim mieszkańcem Bogatek i wieloletnim uczestni-

kiem lokalnych turniejów tenisa stołowego, rozmawia Grzegorz Tylec

Dlaczego od lat gra pan wciąż w te-

nisa stołowego?

 Polecam ten sport każdemu. Wy-
rabia refleks, cierpliwość i uczy po-
kory.

W lokalnym środowisku uchodzi 

pan za prawdziwego pingpongo-

wego weterana i pasjonata tej dys-

cypliny sportu...

 Tak się złożyło, że wygrałem 
pierwsze dwa turnieje Grand Prix 
w Piasecznie. To było ponad 20 lat 
temu. Pamiętam, że już wtedy bra-
ło w nich udział dużo ludzi. Zawsze, 
gdy tylko mogę staram się brać w 
nich udział. Wciąż grywam też w 
piątej lidze, w rozgrywkach ligowych 
w Górze Kalwarii. Kiedyś występo-
wałem też pod szyldem Nadarzyna 
w trzeciej lidze. 

Czy gdy pan zaczynał przygodę z 

tenisem stołowym grało się wów-

czas inaczej?

 Od czasów, gdy zaczynałem grać 
zmieniły się zasady pod kątem więk-
szego tempa rozgrywki i widowisko-
wości. Krótsze sety sprawiają, że o 
wygranych decyduje też czasem nie-
co szczęścia. 

A jak, jako weteran, radzi pan sobie 

dziś na turniejach?

 W tenisie stołowym wiek nie jest 

tak istotny, jak w innych dyscypli-
nach. Na pewno nie mam już ta-
kiej kondycji i szybkości jak kiedyś, 
ale nadrabiam to doświadczeniem 
i spokojem. Niejednokrotnie już 
ogrywałem znacznie młodszych od 
siebie, a moi przeciwnicy byli potem 
zaskoczeni, bo nie spodziewali się 
ze mną porażki. Poprzedni rok mia-
łem zresztą bardzo udany – wygra-
łem Warszawską Spartakiadę Senio-
rów, turniej z okazji odzyskania nie-
podległości w stolicy oraz zdobyłem 
srebrny medal w deblu na mistrzo-
stwach weteranów w Józefowie.

Czy nie szkoda panu, że obecnie 

nie ma warunków, żeby UKS Return 

mógł grać wyżej niż w drugiej lidze?

 W Piasecznie są piękne tradycje 
tenisa stołowego. Mieliśmy tu kie-
dyś wspaniałe sukcesy. Uważam, 
że gmina powinna pomóc naszym 
zawodnikom w lidze – tak, by mo-
gli rywalizować na wyższym pozio-
mie rozgrywkowym. Nie powinno 
być tak, że są tu duże pieniądze np. 
dla piłkarzy, a nie znajdują się od-
powiednie środki dla naszych tenisi-
stów stołowych.

PIŁKA NOŻNA

Gosirki dotarły do ćwierćfi nału

 Na Halowych Mistrzostwach Mazowsza w Radomiu KS Gosirki Piaseczno 
najpierw wyszły z grupy z trzeciego miejsca, po czym – w ćwierćfi nale – mu-
siały uznać wyższość późniejszych triumfatorek całej imprezy – Sportowej 
Czwórki Radom (1:5).

Tyl./fot. echodnia.eu

KOSZYKÓWKA NA WÓZKACH

Porażka konstancińskich koszykarzy
 W przedostatniej kolejce pierwszej rundy eliminacyjnej rozgrywek ligi 
koszykówki na wózkach IKS GTM Konstancin, dość nieoczekiwanie, uległ 
drużynie AkcesMed Start Rzeszów 62:53 (17:21, 17:14, 14:6, 14:12). O wyjaz-
dowej porażce podopiecznych Wojciecha Makowskiego zdecydowała głów-
nie słaba skuteczność rzutowa w trzeciej kwarcie, która pozwoliła rywalom z 
Rzeszowa dowieźć zwycięstwo do końca. Okazja do poprawienia humorów 
nadarzy się jednak już w najbliższą niedzielę 20 stycznia. IKS GTM Konstan-
cin podejmie u siebie w hali GOSiR zespół Górnika Toyota Wałbrzych. Począ-
tek meczu o godz. 17.

Tyl

El Pistolero zdobyło Ursus
FUTSAL W spotkaniu piątej kolejki grupy mazowieckiej drugiej polskiej 

ligi futsalu zespół El Pistolero Lesznowola nie miał większych proble-

mów z pokonaniem na wyjeździe ekipy Ursus Futsal

 Przez całe spotkanie gospodarze bronili się przed naporem przyjezdnych, 
tylko sporadycznie wyprowadzając kontrataki. I choć dwa z nich skończyły 
się golami, to jednak nie miało to specjalnych konsekwencji dla końcowego 
wyniku, bo piłkarze El Pistolero aż siedmiokrotnie trafi li do siatki rywali. Na li-
stę strzelców wpisali się: Mateusz Nowakowski (trzykrotnie), Cezary Kur (dwu-
krotnie) oraz Piotr Terlecki i Paweł Nawrocki. Wygrana pozwoliła naszym za-
wodnikiem na awans na trzecie miejsce w tabeli. Kolejne spotkanie El Pistole-
ro zagra na wyjeździe z KS Zdrowie Garwolin 19 stycznia.

Tyl.

Tabela grupy mazowieckiej II ligi PLF
1. MLKS Victoria Sulejówek 4 12 4 0 0 35:10
2. KS ZDROWIE GARWOLIN 4 9 3 0 1 42:12
3. AKADEMIA EL PISTORELO 5 9 3 0 2 19:23
4. STOWARZYSZENIE WIN WIN WARSZAWA     4 6 2 0 2 27:18
5. RKS Bór Regut  4 4 1 1 2 13:19
6. FUTSAL URSUS 4 1 0 1 3 8:32

7. VICTORIA SOLEC 3 0 0 0 3 1:31

Tabela PLK po czwartej rundzie
1 KSS Mustang Konin 4 8 273:232
2 AkcesMed Start Rzeszów 3 5 202:149
3 IKS GTM Konstancin 3 4 183:168
4 Pactum Scyzory Kielce 3 4 184:196
5 Górnik Toyota Wałbrzych 3 3 110:207
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Blaski i cienie wolnego zawodu
Czy każdy może być freelancerem? Teoretycznie tak, ale w praktyce taka forma pracy 

z pewnością nie jest dla każdego. Wiele zależy w tym przypadku od naszego typu oso-

bowości w połączeniu z oczekiwaniami i indywidualnymi preferencjami. Na czym po-

lega specyfi ka wolnego zawodu oraz jakie są jego wady i zalety?

 Nie każdy człowiek jest stworzony 
do tego, żeby siedzieć w pracy od 8 
do 16. O ile dla jednych praca ze sta-
łym, ściśle określonym harmonogra-
mem będzie jednym z ważnych ele-
mentów stabilizacji życiowej, dla in-
nych stanie się raczej trudną do znie-
sienia rutyną. Niektórzy cenią sobie 
szczególnie możliwość samodzielne-
go organizowania czasu pracy – mo-
bilizuje ich konkretne zadanie, któ-
re mogą swobodnie dopasować do 
swoich aktualnych możliwości.

By nigdy nie musieć pracować 

 Przynajmniej równie istotne jak 
to „ile czasu się robi” jest to, „co się 
w tym czasie robi”. W pracy na etat 
rzadko zdarza się, że zajmujemy się 
wyłącznie tym, co naprawdę lubimy i 
tym w czym czujemy się mocni. Jak to 
w życiu – niektóre ze zleconych zadań 
lubimy bardziej, inne mniej.  Zaletą 
wolnych zawodów jest niewątpliwie 
większa możliwość wyboru wykony-
wanych obowiązków, które – nieja-
ko – narzucamy sobie sami. Jest ta-
kie powiedzenie „Rób to, co kochasz, 
a nigdy nie będziesz musiał praco-
wać”. I to chyba właśnie jest marze-
niem wszystkich freelancerów.

 – Jestem realizatorem dźwięku i 
producentem muzycznym – przed-
stawia się Damian „Fons” Biernac-
ki, mieszkaniec Piaseczna, znany z ze-
społów muzycznych Kabanos i Ereles.
– Nie traktuję swojej pracy jako obo-
wiązku. Dla mnie jest to fajne spędza-
nie czasu.  
 Oczywiście początki, jak w wielu 
przypadkach, bywają trudne. Star-
tujący na rynku wolny strzelec raczej 
nie może sobie pozwolić na to, by 
być zbyt wybrednym i odrzucać zle-
cenia, które niekoniecznie go inte-
resują. Zwykle potrzeba trochę cza-
su, by zdobyć doświadczenie, dać się 
poznać klientom z dobrej strony i w 
konsekwencji... robić w przyszłości 
tylko to, co się naprawdę lubi.
 Kolejną zaletą wolnego zawodu 
jest bycie szefem dla samego siebie, 
co z pewnością pomaga uniknąć ne-
gatywnych doświadczeń z przeło-
żonymi. Praca na własny rachunek 
daje ponadto, trudne do przecenie-
nia, poczucie niezależności i samo-
dzielności, a jeśli swoje obowiązki 
wykonuje się jeszcze w domu – po-
zwala oszczędzić czas i pieniądze na 
dojazdy do tradycyjnych miejsc za-
trudnienia.

Nie zawsze bywa różowo

 Niestety, praca na własny rachu-
nek ma również wady. – Wykonywa-
nie wolnego zawodu daje mi swo-
bodę działania i elastyczne godzi-
ny pracy, nie ma rygoru i wyścigu 
szczurów typowego dla dużych kor-
poracji, ale jednocześnie wymaga 
dużo samodyscypliny i motywacji – 
podkreśla Damian „Fons” Biernac-
ki. – Sukces nie przychodzi od razu. 
Żeby dostać zlecenie trzeba wypra-
cować sobie markę, udowodnić, że 
to, co robisz jest dobre, przy jedno-
czesnym zachowaniu konkurencyj-
ności cen. 
 Przede wszystkim należy zapo-
mnieć o regularnej pensji pojawiają-
cej się co miesiąc na koncie. Zarob-
ki w wolnych zawodach bywają róż-
ne – od bardzo wysokich (np. w za-
wodach artystycznych), aż po w za-
sadzie żadne. Będąc freelancerem 
należy więc szczególnie pamiętać o 
tym, by mieć odłożone trochę gro-
sza na czarną godzinę.
 Rezygnujący z pracy na etacie nie 
mogą liczyć również na szereg przy-
wilejów pracowniczych – takich jak 
choćby zniżki do centrów sporto-
wych, dopłaty do prywatnej opie-

ki medycznej, wyjazdy integracyj-
ne czy bony na świąteczne zakupy. 
Trzeba po prostu nauczyć się o sie-
bie samemu dbać. – Działa to trochę 
jak firma jednoosobowa – podsu-
mowuje pan Damian. – Mam swo-
je miejsce pracy – jestem jednocze-

śnie prezesem, sekretarką, pracow-
nikiem, konserwatorem i sprząta-
czem. Nie mam stałych dni i godzin 
roboczych, dzięki czemu mogę mieć 
czas dla rodziny i przyjaciół, a także 
rozwijać swoje pasje. 

Grzegorz Tylec

Zarobki w wolnych zawodach bywają różne
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Podrasuj CV z nowym rokiem
Czy w CV, które jest podstawowym łącznikiem między osobą szukającą pracy a praco-

dawcą coś jeszcze można zmienić? Okazuje się, że tak. Podpowiadamy jak to umiejęt-

nie zrobić, aby przyciągnęło ono wzrok rekrutera

 CV powinno robić dobre wraże-
nie. Być czytelne, dopracowane, nie-
zbyt długie, ale jednocześnie zawie-
rać informacje o najważniejszych 
umiejętnościach, kompetencjach, 
doświadczeniu i osiągnięciach kan-
dydata. Życiorys dobrze jest na bie-
żąco aktualizować, ale także „uno-
wocześniać”. Początek roku to 
świetny moment na podsumowa-
nia oraz wszelkiego rodzaju zmiany. 
Możemy objąć nimi także nasze CV.

Forma nie może górować 

nad treścią

 Chociaż w CV treść jest o wie-
le ważniejsza od formy, o tą ostat-
nią też dobrze jest zadbać, aby już na 
początku nie zrazić do siebie osoby 
prowadzącej proces rekrutacji. Waż-
na jest odpowiednio dobrana czcion-
ka, która powinna zachęcać do czy-
tania, a nie wyglądać „barokowo” 
czy dziecinnie. Najrozsądniej uży-
wać sprawdzonych, neutralnych fon-
tów jak Arial lub Calibri. Czcionki 
męczące wzrok, infantylne czy trud-
ne do odczytania jak Bradley Hand 
ITC mogą zdecydowanie obniżyć 
ocenę kandydata, albo wręcz wyeli-
minować go z dalszej rekrutacji.
 Tekst powinien być starannie 
ułożony (z akapitami, boldami i od-
stępami), niezbyt długi, a elementy 
graficzne nie powinny wchodzić na 
napisy. Błędy ortograficzne i styli-
styczne są absolutnie niedopuszczal-
ne. Najważniejsze informacje należy 
wyróżnić, np. podkreślając je. W ten 
sposób przyciągniemy wzrok osoby 
czytającej CV, wzbudzimy jej zain-
teresowanie, a jednocześnie oszczę-
dzimy czas. Forma CV powinna być 
prosta, oszczędna i klarowna, bo 
długie CV może tylko znużyć.

CV skrojone pod pracodawcę

  Wygląd życiorysu powinien ko-
respondować ze stanowiskiem, o 
które się ubiegamy. Jeśli jest to po-
sada urzędnika państwowego lub 
księgowego, CV powinno być stono-
wane, bez krzykliwych kolorów, ar-
tystycznych zdjęć czy innych przy-
kuwających uwagę elementów. Co 
innego, jeśli ubiegamy się o pracę 
np. w agencji reklamowej. Tu moż-

na już poszaleć, wykazując się fan-
tazją i kreatywnością – treść może 
być przedstawiona np. w formie ob-
razków, rysunków czy rzucających 
się w oczy schematów. Istotnym 
elementem CV jest też zdjęcie, któ-
re może albo bardzo nam pomóc, 
albo zaszkodzić. Powinno ono być 
aktualne i współgrać z charakte-
rem pracy, o którą się ubiegamy. 
W zawodach wymagających powa-
gi i skupienia, fotografia powinna 
być stonowana. Z kolei jeśli pra-
ca będzie wymagała np. kontaktu 
z klientem, na fotografii warto na 
pewno ładnie się uśmiechnąć. Tu 
osoby naburmuszone mogą być 
od razu skazane na porażkę.
 Ważny jest także układ sa-
mych informacji. Te mniej ważne, 
jak np. zainteresowania, powin-
ny zostać wypunktowane na koń-
cu, ustępując miejsca wykształce-
niu, doświadczeniu zawodowemu 
czy umiejętnościom. Warto przy 
tym pamiętać, aby w CV na bie-

żąco aktualizować niektóre infor-
macje, np. doświadczenie zawodo-
we czy wykształcenie – wysyłanie 
tego samego, nie zmienianego od 
kilku lat życiorysu zdecydowanie 
nie jest dobrym pomysłem. Kom-
ponując układ CV warto skupić 
się na najbardziej istotnych infor-
macjach z punktu widzenia pra-
codawcy, ale także napisać kil-
ka słów o sobie. W złym tonie jest 
wymienianie wszystkich szkół, 
które skończyliśmy, włącznie ze 
szkołą podstawową. Zamiast tego 
warto precyzyjnie określić znajo-
mość języka angielskiego, co czę-
sto jest jedną z najcenniejszych 
dla rekrutera informacji.

Prawda i tylko prawda

 W CV należy wpisywać realne 
wykształcenie, umiejętności i do-
świadczenie. Kreowanie wyimagi-
nowanego wizerunku własnej oso-
by może zakończyć się dla nas ka-
tastrofą. Z przeprowadzonych ba-
dań wynika, że osoby ubiegają-
ce się o pracę najczęściej zawy-
żają swoje kompetencje jeśli cho-
dzi o znajomość języków obcych. 
Pamiętajmy, że podczas rozmo-
wy, która jest zwykle kolejnym eta-
pem rekrutacji, informacje zawarte 
w CV łatwo jest zweryfikować. Je-
śli będą one nieprawdziwe, po pro-
stu najemy się wstydu, a nasza sa-
moocena drastycznie się obniży. 
Aby CV było jak najbardziej wia-
rygodne warto dołączyć do niego 
certyfikaty potwierdzające odbyte 
kursy czy zaliczone egzaminy. Do-
brym pomysłem jest także dołącze-
nie portfolia, które w realny spo-
sób zobrazuje nasze umiejętności. 

TW

Warto cały czas się doszka-

lać, bo dzięki temu rosną 

nasze szanse na znalezienie 

wymarzonej pracy
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DAM PRACĘ

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

Poszukujemy do współpracy zgranej EKIPY BRUKAR-
SKIEJ, płatne z metra,  wypłacane regularnie, w syste-
mie tygodniowym! ok. Piaseczna, tel. 698 698 839

Panią do prowadzenia domu, tel. 604 559 182

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstancinie 
poszukuje magistra farmacji. Osoby zainteresowane 
prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 668 120 106 lub 
adresem e-mail: tabita@luxmed.pl 

Publiczne Przedszkole „Bajka” pilnie poszukuje oso-
by na stanowisko pomoc nauczyciela. Tel. kontakto-
wy: 608 601 981

Opiekunka Seniorów w Niemczech! Bezpłatny 
kurs j. niemieckiego od podstaw. Zadzwoń do 
naszego rekrutera i umów się na spotkanie w Warsza-
wie! 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-Rumu-
nia, Warszawa-Węgry, atrakcyjne wynagrodzenie, 
tel. 501 19 66 83

Firma Hal Sp. z o.o. w Baniosze, zatrudni osoby do 
pakowania. Praca na akord, minimum 15 zł brutto 
na godzinę. Kontakt tel. 22 736 68 23

Praca na myjni ręcznej w Konstancinie-Jeziornie, 
tel. 798 667 788

Masarnia: do rozbioru mięsa, do produkcji wędlin. 
Piaseczno, tel. 22 756 79 82

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

Potrzebna pomoc do pracy w zakł.garmaż. Złotokłos. 
Doświadczenie mile widziane 516709732

Remonty i wykończenia. Może być młody do przyucze-
nia.tel. 604 972 900

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 

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

Sekretarka/Office manager – firma w Warszawie-Pyry, 
doświadczenie, dyspozycyjność, cały etat, pełne wy-
nagrodzenie, praca od lutego. Tel. 512 349 100

Kierowcę, kat. C + uprawnienia HDS, Warszawa, 
tel. 509 279 754

Przyjmę młodych mężczyzn do pracy przy zakładaniu 
ogrodów, chętnie z prawem jazdy kat. B i umiejętno-
ścią układania kostki brukowej, tel. 698 698 839

KELNER/ KELNERKA, POMOC KUCHENNA ZMYWA-
JĄCA, DOSTAWCA. Nowa restauracja Sushi Lesznowo-
la/Magdalenka dobre wynagrodzenie, umowa. Zadzwoń 
607 343 332

Kelnerkę do restauracji. Pełny etat. Praca zmianowa, 
Żabieniec, tel. 725 547 737

Kierowcę kat. C z HDS, tel. 697 242 968

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

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

Pracownicy do  pielęgnacji zieleni, tel. 512 349 101

Malarzy, szpachlarzy, tel. 507 191 295

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

Pracownicy do zakładania zieleni, tel. 512 349 101

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

Przyjmę do pracy hydraulika i pomocnika, tel. 693 785 277

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

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

Ekspedientkę do delikatesów w Józefosławiu, 
tel. 606 205 646

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

Zatrudnię murarza, umiejętność murowania z kamienia, 
tel. 509 447 601

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

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

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

Zatrudnię fryzjerkę lub podnajmę stanowisko,tel. 501 143 827

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

Kierowcę kat. C z Piaseczna lub okolic do dystrybucji 
lodów i mrożonek, tel. 693 298 158

Zatrudnię stolarza do montażu schodów i parkietów 
oraz pomocnika stolarza, Góra Kalwaria, tel. 602 138 163

Zatrudnię pracownika do sklepu spożywczego. Jeziórko 
przy stacji PKP, Ustanówek, tel. 602 512 677

Przyjmę do pracy w sklepie spożywczym w Bogatkach i 
Łbiskach, tel. 601 970 036

Pracownik Stacji Paliw w Tarczynie, tel. 605 276 594

Nauczyciela plastyki do Szkoły Rysunku. Tel. 535 855 015

Apartamentowce Piaseczno do ochrony, tel. 22 834 34 00

Zatrudnię kucharza/-kę Góra Kalwaria tel. 504 925 048

Serwis samochodowy w Piasecznie zatrudni mechanika, 
tel.601 323 626

Zatrudnię kierowcę kat.C , jazda po kraju wyjazd Piasecz-
no , weekend w domu więcej info pod nr tel 509 089 736

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

Premiumdruk Wilcza  Góra-drukarnia  poszukuje na  
stanowisko: pomoc  introligatora Tel.607 808 182, 
email:  e.krolak@premiumdruk.eu

SZUKAM PRACY 

Opieka, Piaseczno, tel. 575 768 357

Sprzątanie, tel. 880 450 968

Sprzątanie tel. 880 255 904

KUPIĘ

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

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

Skup srebra, tel. 509 447 601

SPRZEDAM

Chemia z Niemiec, tel. 728 758 738

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

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

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

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

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

Nissan Primera 2004r. tel. 723 706 295

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Sprzedam dom w Piasecznie, blisko PKP, 112 m kw, 
tel. 697 612 737

Sprzedam mieszkanie 29 m kw.Piaseczno, Wojska Pol-
skiego,  tel. 660 726 624

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

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

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

Do sprzedania działka w Henrykowie Uroczu, 
tel. 501 610 072

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

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

Jestem spokojną wdową, mam dwójkę dzieci (2 i 4 latka). 
Od kwietnia wynajmę/zaopiekuję się domem. Mogę po-
móc przy osobach starszych, posiadam prawo jazdy i sa-
mochód. Proszę poważne oferty. tel: 884-922-226

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Wynajmę domek całoroczny w Zalesiu Górnym (centrum), 
40m kw (kuchnia, jadalnia, łazienka, 2 pokoje) tel. 607 509 996

Mieszkanie w okolicy Tarczyn/Piaseczno, tel. 502 870 325

Pawilon 28 m. kw., Piaseczno, , ul. Szkolna 13C, pawilon 
18A „Pod Kopułą”, tel. 509 86 72 38

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

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

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Jedno lub dwupokojowe w Piasecznie, bezpośrednio,
 tel. 507 07 80 80

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

USŁUGI

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

OGRODY, BRUKARSTWO - kompleksowo, 
www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839

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

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

Hydraulik tel. 886 576 148

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

Elektryk, tel. 666 890 886

Układanie kostki brukowej,  tel. 604 174 152

NAPRAWY AGD PRALKI LODÓWKI ZMYWARKI 
PIEKARNIKI PŁYTY TEL. TEL. 511 204 952

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU, 
TEL. 501 129 679

Malowanie, remonty, gładzie, tel. 665 708 757

Malarskie, tel. 696 120 208

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

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Remonty drobne, tel. 602 311 500

Hydraulik, tel. 535 872 455

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

Złom, uprzątniemy, wywieziemy, tel. 502 898 418

Dachy, Kominy, rynny, tel. 798 836 860

Budowy domów tel. 798 836 860 

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

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, wszystkie instalacje. Uprawnienia, 
tel. 798 691 851

Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01

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

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

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Dachy - krycie, naprawy, tel. 511 928 895

Budowa domów, tel. 730 358 998

Ocieplenia, elewacje, tel. 730 358 998

Naprawa, serwis okien i drzwi, problem z uszczelką czy 
klamką ? Zacięte okno? Zbita szyba ? Wieje ? 20 lat do-
świadczenia, tel. 22 307 27 91

Krycie dachów naprawy konstrukcje drewniane i metalo-
we przeróbki budowlane. Ocieplenia poddaszy. 
Tel. 603 308 185

Oczyszczanie działek, tel. 519 874 891

Dachy-naprawa, tel. 792 354 779

Tynki gipsowe i tradycyjne kont 604 415 352

Tynki wewnętrzne, tel. 533 125 444

Tynki, tel. 533 125 444

Dachy-krycie,naprawa. Tel. 792 354 779

 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

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

NAUKA 

Grupa wsparcia, tel. 571 373 118

Świetlica Marzeń obok Szkoły Podstawowej nr 5 
w Piasecznie, tel. 571 373 118

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom czeka-
ją fundacyjne zwierzaki: pieski małe, większe i całkiem 
duże, a także koty. Wszystkie są zdrowe, zaszczepione i 
wysterylizowane. Przebywają w Piasecznie i okolicach. 
Chętnie pomożemy przy doborze zwierzaka. Tel. w 
sprawie adopcji: 503 069 502, 502 906 532, 604 531 952,
608 504 380
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Blacharza samochodowego, atrakcyjne zarobki, 
kwatera, tel. 501 311 130

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

Pokój 2-osobowy (350+), 1-osobowy (550+) 
tel. 577 88 69 88

Wynajmę pawilon, Szkolna 13a, bazarek, Piaseczno, 
tel. 508 259 802

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

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

GLAZURA, TERAKOTA, REMONTY, TEL. 600 604 547

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Elewacje, remonty, wykończenia, tel. 793 554 530

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

Usługi remontowo - budowlano - kamieniarskie. 
Tel. 663 001 719

Autoserwis - oleje, opony,hamulce. Tel. 696 319 521 

Angielski indywidualnie, Piaseczno i okolice, 30zł/h 
tel. 571 373 118

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Focus I - kombi, srebrna strzała, 2004r., 1.6 z LPG, 
krajowy, przebieg tylko 199 tys. km.,  porządny-do-
brze się prowadzi, nie bity, nowe sprzęgło i zawie-
szenie! Dwa komplety opon, cena: 6500 zł (do nego-
cjacji), tel. 668 172 777

Sprzątanie dla Panów z Piaseczna i okolic, 
tel. 604 43 77 57

Potrzebna Pani do sprzątania z doświadczeniem do 
domu prywatnego i biura. Piaseczno, tel. 508 079 099

R E K L A M A



PIASECZNO

E-booki i audiobooki za darmo!
 Od nowego roku w piaseczyńskiej bibliotece publicznej można pobierać 
kody umożliwiające bezpłatny dostęp do ponad 20 tys. książek cyfrowych i 
dźwiękowych. Aby korzystać z darmowej bazy książek w wersji elektronicz-
nej należy pobrać w bibliotece kod i zalogować się na stronie serwisu Le-
gimi (https://www.legimi.pl/bpmig_piaseczno). W ten sposób lektury będą 
dostępne na telefonie, tablecie lub czytniku kompatybilnym z systemem. W 
przyszłości biblioteka chce pójść o krok dalej i wypożyczać także czytniki. 
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Piesi na celowniku kierowców. 
Bez świateł się nie obejdzie?
KONSTANCIN-JEZIORNA Wraca temat budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 

Wilanowskiej i Mickiewicza. – To jedno z najniebezpieczniejszych przejść w mieście 

– uważa radny Arkadiusz Głowacki

 Z pasów na ul. Wilanowskiej ko-
rzysta wielu starszych ludzi, szcze-
gólnie mieszkańcy sąsiedniego osie-
dla Grapa. W drodze do sklepu czy 
na działkę stają się ofiarami wypad-
ków. Tak było, po raz kolejny, przed 
świętami. Emerytka w wyniku po-
trącenia doznała złamania nogi i 
musiała być hospitalizowana. Wcze-
śniej do wypadku doszło w listopa-
dzie. – Czasem kierowcy się zatrzy-
mują i przepuszczają pieszych, ale 
często samochody po prostu prze-
latują przez przejście. Jest napraw-
dę niebezpiecznie – mówi pani Kry-
styna, mieszkanka bloku przy ul. 
Mickiewicza. – Światła są potrzeb-
ne – nie ma wątpliwości pani Maria, 
seniorka z osiedla Grapa. 
 Temat podniósł podczas ostat-
niej sesji rady miejskiej radny Arka-
diusz Głowacki. – To jedno z najnie-
bezpieczniejszych przejść dla pie-
szych w mieście. Korzystają z niego 
dzieci idące do przedszkola i starsi 
ludzie zmierzający do sklepów. Do-
chodzi do wielu wypadków – oznaj-
mił apelując do burmistrza, aby wy-
negocjował z zarządcą drogi montaż 
sygnalizacji na krzyżówce. 

 Przed kilku laty Mazowiecki Za-
rząd Dróg Wojewódzkich (MZDW) 
odpowiadał ratuszowi, że nie może 
na razie ingerować w stan ul. Wi-
lanowskiej, ponieważ przeszła ona 
(jako fragment drogi nr 724) przebu-
dowę z udziałem funduszy unijnych. 
Jednak ten 5-letni okres ochron-
ny minął w 2017 roku. – Około trzy 
miesiące temu napisałem do dy-

rektora MZDW w sprawie budowy 
świateł w tym newralgicznym punk-
cie. Zanim zostanie podjęta decyzja 
w tej sprawie, dyrektor zwrócił się do 
policji o statystyki związane z wy-
padkami i kolizjami na tym skrzy-
żowaniu. Obecnie czekamy na od-
powiedź dyrektora – poinformował 
burmistrz Kazimierz Jańczuk.

Piotr Chmielewski

O montaż sygnalizacji w tym miejscu od lat apeluje rada 

osiedla Grapa i sami mieszkańcy 

Podwyżka cen 
za odbiór odpadów
LESZNOWOLA Radni podjęli dziś uchwałę, na mocy której od kwietnia 

stawki za odbiór śmieci wzrosną w Lesznowoli o około 25 proc.

 Jak tłumaczy gmina, 
zmiana wysokości opłat 
wynika z „konieczności zbi-
lansowania dochodów i wy-
datków, związanych z obsłu-
gą systemu odbioru odpa-
dów”. Umowa z fi rmą wy-
wozową została zawarta w 
grudniu 2017 roku na lata 
2018-2020. Od tamtego cza-
su sytuacja na rynku bardzo 
się zmieniła. W uzasadnieniu 
uchwały podano, że koszty 
odbioru i zagospodarowania 
odpadów komunalnych z te-
renu gminy wzrosły w 2018 roku o 50 proc. w stosunku do kosztów ponoszonych 
w roku 2017. Dlatego, aby zbilansować wydatki na śmieci, pojawił się pomysł pod-
niesienia cen. Tym bardziej, że nadwyżka gotówki, która pozostała z 2017 roku, 
powoli zaczyna się kończyć.  Z naszych informacji wynika, że początkowo pod-
wyżka miała wynieść 50 proc. Jednak na skutek protestu wielu radnych (pod-
czas posiedzeń komisji problemowych rozgorzały na ten temat gwałtowne spo-
ry), ustalono że stawki zostaną podniesione o około jedną czwartą. 
 I tak, do tej pory mieszkańcy segregujący śmieci płacili 3,20 zł za 1 m3 zu-
żytej wody (w Lesznowoli stawki za odbiór śmieci zależą od ilości zużywa-
nej wody). Zaproponowano, aby kwota ta została podniesiona do 4 zł. Osoby 
nie segregujące śmieci do tej pory płaciły 6,40 zł za 1 m3 zużytej wody. Teraz 
będą musiały zapłacić 8 zł. Podniesiono także ryczałtowe roczne opłaty od 
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz posesji wyko-
rzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Osoby segregujące śmie-
ci zamiast 117 zł, które płaciły do tej pory, zapłacą 144 zł rocznie. Koszt od-
padów zmieszanych wzrośnie z 207 zł do 261 zł. – Jest to niewielka podwyż-
ka w stosunku do innych gmin, ponieważ wcześniej udało nam się zaoszczę-
dzić w ramach systemu gospodarowania odpadami sporo pieniędzy – mówi-
ła podczas sesji wicewójt Iwona Pajewska-Iszczyńska. – Cały czas podejmuje-
my działania zmierzające do tego, aby system działał coraz sprawniej, a kosz-
ty nie były dotkliwe dla mieszkańców.
 Za podjęciem uchwały zagłosowało 19 radnych, 2 było przeciwnych (po-
dobno chcieli podwyżki 50-procentowej). 
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Nowe stawki za odbiór śmieci mają 

zacząć obowiązywać od 1 kwietnia

Dzieci pokazały bajkowe 
oblicze zimy
PIASECZNO Niezwykłe prace dzieci uczęszczających na zajęcia plastycz-

ne na terenie gminy, będzie można oglądać od najbliższej niedzieli w 

domu parafi alnym przy kościele św. Anny w Piasecznie

 Dzieci tworzyły swoje prace pod 
okiem instruktorów z Grupy Plastycz-
nej Piaseczno w Świecie Plastyki w Pia-
secznie, Świetlicy Żabka w Żabieńcu i 
Studiu Rzeżucha w Zalesiu Górnym. 
– Inspiracją dla małych artystów były 
baśnie „Dziewczynka śniegowa”, „O 
Klaruni koronczarce”, „Królowa śnie-
gu”, „Legenda o alchemiku” oraz „Zi-
mowa wróżka”, a także zima, związane 
z nią tradycje i aktywności – mówi opiekunka grupy Wiesława Czarnecka- Koźlik.
 W pracach zastosowano wiele różnych technik artystycznych, takich jak pa-
stele olejne, fl amastry, tusz na podkładzie kredki woskowej (wydrapywanki), a 
także kolaże z zastosowaniem kolorowych papierów, watoliny, fi zeliny czy sre-
berek. Wystawę w domu parafi alnym będzie można oglądać do końca lutego.
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Z dojściem do metra było źle,
będzie jeszcze gorzej
POWIAT Mimo ubiegłorocznych obietnic, że pasażerowie przesiadający się  z autobusów 

podmiejskich do stacji metra Wilanowska będą mieli ułatwione dojście, stało się odwrotnie

 Problemy pasażerów dojeżdża-
jących do Warszawy m.in. z powia-
tu piaseczyńskiego zaczęły się, kie-
dy na dawnym wejściu do stacji me-
tra został wybudowany biurowiec, a 
przy nim ul. Pejzażowa. W ubiegłym 
roku dano spieszącym się pasaże-
rom autobusów alternatywę: albo 
nadkładacie drogi i dochodzicie do 
stacji tak, jak umyślili sobie urzęd-
nicy, albo pokonujecie Pejzażową w 
nieoznakowanym miejscu. Jak się 
można domyślić, większość przesia-
dających się wybiera drogę krótszą o 
około 100 metrów. W ostatni wtorek 
Juliusz Wrzos, pasażer dojeżdżający 
codziennie z Mysiadła do Warsza-
wy, poinformował nas, że kuriozal-
na sytuacja – jak o niej mówi – za-
częła się pogłębiać, ponieważ dzier-
żawca zaczął wygradzać teren, przez 
który prowadził skrót do stacji me-
tra. Zgodnie z zapowiedzią urzę-
du dzielnicy Mokotów, w tym miej-
scu powstanie parking na najbliższe 
dwa lata. – To będzie wielkie utrud-
nienie – obawia się pan Juliusz.
 W sierpniu ubiegłego roku tema-
tem dojścia zainteresowało się war-
szawskie Miasto Jest Nasze. – Za-
rząd Transportu Miejskiego złamał 
obietnicę daną pasażerom w 2016 
roku, że po wzniesieniu biurowca 
przesiadki na największym tego typu 
węźle w stolicy staną się łatwiejsze. 
Jest odwrotnie – tu gdzie miało być 
przejście przez ulicę do stacji metra, 
powstał wjazd do garażu podziem-
nego. A najkrótsze dojście do pod-
ziemnej kolei zastawiono betonowy-
mi i metalowymi barierami – zarzu-
cał ratuszowi Jan Popławski, rzecz-
nik stowarzyszenia. W odpowie-

dzi Renata Kaznowska, wiceprezy-
dent Warszawy zadeklarowała wów-
czas, że ZTM oraz biuro mobilno-
ści miasta wejdą we współpracę z 
projektantem nowego parkingu przy 
Metro Wilanowska, aby „przesiadki 
były jak najwygodniejsze”, a pasaże-
rowie mogli przechodzić ze stacji do 
pętli autobusowej najkrótszą drogą, 
a nie kluczyć. Miało to się urzeczy-
wistnić do końca minionego roku. 
 Stało się jednak inaczej. Pod ko-
niec minionego roku mokotowski 
urząd poinformował, że nowe, krót-
sze przejście dla pasażerów nie zosta-

nie na razie wykonane, ponieważ po-
trzeba dokładniejszych analiz ruchu 
pieszych i „bardziej kompleksowego 
podejścia”. Wszystko wskazuje na to, 
że urzędnicy liczą, że kiedy powstanie 
ogrodzony parking chcąc nie chcąc 
pasażerowie zaczną chodzić obecnie 
nielubianym, dłuższym dojściem i w 
końcu się do niego przyzwyczają. Ile 
czasu może potrwać ten stan? ZTM 
planuje budowę nowego Dworca Po-
łudniowego, ale prace – jak informu-
je przewoźnik – nie rozpoczną się w 
przeciągu najbliższych trzech lat. 

Piotr Chmielewski

 Pasażerowie niedługo nie będą mieli dostępu do skrótu, 

ponieważ na dojściu wyrośnie im płot 
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