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Lekarze odchodzą 
ze szpitala św. Anny
PIASECZNO Czterech internistów z oddziału cho-

rób wewnętrznych i chorób serca zrezygnowało 

z pracy. Szpital intensywnie szuka nowych leka-

rzy, w tym ordynatora. O trudnej sytuacji poin-

formowano już Narodowy Fundusz Zdrowia str. 3

str. 2

Parowóz wrócił do Piaseczna
PIASECZNO Śmiało można powiedzieć, że miasto odzyska-

ło swoją tożsamość, ponieważ parowóz bez wątpienia był 

jednym z jego symboli. Mimo że nie jest to ten sam egzem-

plarz, który jeździł wcześniej na szlaku między Piasecznem 

a Tarczynem, ciuchcia wygląda niemal identycznie

Starostwo na celowniku prokuratury
Piaseczyńska Prokuratura Rejonowa wszczęła śledztwo w sprawie niegospodarności 

na szkodę powiatu piaseczyńskiego poprzez zawieranie umów o zawyżanych kosztach str. 12
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Próbowali zaatakować policjantów

Narkotyki i hazard na zapleczu salonu fryzjerskiego

Wandale w akcji

Fałszywy policjant próbował wyłudzić 30 tys. zł

Wpadł z marihuaną

 Nocą na jednym z osiedli mieszkaniowych doszło do pożaru samocho-
du. Na miejsce udali się policjanci i strażacy. W rejonie zdarzenia pojawili 
się także dwaj młodzi mężczyźni, którzy najpierw ubliżali policjantom, a na-
stępnie próbowali ich pobić. 24- i 26-latek zostali zatrzymani. Obydwaj byli 
pijani, mieli w organizmie po około 2 promile alkoholu. Po wytrzeźwieniu 
usłyszeli zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej policjan-
tów. O ich dalszym losie zdecyduje sąd.

 Policjanci z wydziału kryminalnego postanowili skontrolować jeden z 
salonów fryzjerskich na terenie gminy Lesznowola. Okazało się, że na za-
pleczu znajduje się wąskie przejście do kilku pomieszczeń, w których ukry-
to maszyny do gier losowych. Przy uprawiających nielegalny hazard męż-
czyznach znaleziono działkę marihuany oraz 27 gramów haszyszu. Dwaj 
Wietnamczycy w wieku 28 i 55 lat zostali zatrzymani i osadzeni w policyj-
nej celi. Maszyny do gier zabezpieczono, podobnie zresztą jak narkotyki i 
znalezione przy cudzoziemcach dokumenty.

 W ubiegły piątek w rejonie ulicy Młynarskiej nieznani sprawcy poryso-
wali karoserię mazdy 2. Mniej więcej w tym samym czasie zniszczono tak-
że lakier w zaparkowanym przy ul. Poniatowskiego volvo. Właściciel oszaco-
wał straty na 4,5 tys. zł. Policja prosi o kontakt osoby, które widziały moment 
zdarzenia lub znają personalia sprawców chuligańskiego wybryku.

 Kilka dni temu funkcjonariusze zatrzymali 41-letniego Adama B., który 
podając się za ofi cera policji próbował wyłudzić od starszego mężczyzny 30 
tys. zł. Senior udał się do banku, aby wypłacić gotówkę. Na szczęście pra-
cownik placówki nabrał podejrzeń i zawiadomił prawdziwych munduro-
wych. Oszust został ujęty, kiedy próbował odebrać od starszego mężczyzny 
pieniądze. Adam B. trafi ł do aresztu tymczasowego. Za próbę oszustwa gro-
zi mu nawet do 8 lat pozbawienia wolności. 

 We wtorek wieczorem na terenie Krupiej Wólki policjanci zauważy-
li 31-latka, który na ich widok zaczął podejrzanie się zachowywać. Podczas 
kontroli okazało się, że mężczyzna ma przy sobie działkę marihuany. 31-la-
tek odpowie za posiadanie środków odurzających za co grozi do 3 lat pozba-
wienia wolności. 

 Funkcjonariusze zatrzymali po pościgu 36-letniego mieszkańca Góry 
Kalwarii, który ukradł ze stacji Orlenu w Konstancinie-Jeziornie nagrzewni-
cę. Mężczyzna przyznał się do kradzieży. Okazało się, że ma na sumieniu tak-
że inne występki – poszukuje go m.in. prokuratura  w Skarżysku-Kamiennej. 
O dalszym losie 36-latka zdecyduje sąd.

 W poniedziałek po południu na ul. Geodetów funkcjonariusze zauważy-
li peugeota experta, który kilka dni wcześniej został skradziony na terenie 
warszawskiej dzielnicy Włochy mieszkańcom Krakowa. Na razie nie zatrzy-
mano osób, które dokonały kradzieży samochodu.

 Wczoraj o godz. 11 policja otrzymała informację, że w pięciu sklepach 
Biedronki na terenie gminy mogą znajdować się materiały wybuchowe. W 
dyskontach zarządzono ewakuację, a następnie funkcjonariusze dokładnie 
sprawdzili ich wnętrza. Bomby nie znaleziono. Osobie, która wywołała fał-
szywy alarm grozi nawet do 5 lat pozbawienia wolności. 
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Odpowie za kradzież na stacji paliw

Odzyskano peugeota

Ewakuacja Biedronek

Po sześciu latach parowóz 
wrócił do Piaseczna
PIASECZNO Śmiało można powiedzieć, że miasto odzyskało swoją tożsamość, ponieważ 

parowóz bez wątpienia był jednym z jego symboli. Mimo że nie jest to ten sam egzem-

plarz, który jeździł wcześniej na szlaku między Piasecznem a Tarczynem, ciuchcia wy-

gląda niemal identycznie

 – Poprzedni Px48, który był na-
szą wielką chlubą, opuścił Piasecz-
no dokładnie 6 lat, 1 miesiąc i 1 ty-
dzień temu – wspominał w ponie-

działek z nostalgią Janusz Sędzicki z 
zawiadującego wąskotorówką Piase-
czyńsko-Grójeckiego Towarzystwa 
Kolei Wąskotorowej (PGTKW). – Na-
sza stara lokomotywa miała numer 
3917, nowa ma 3916. Dobrze ją znam, 
bo jako młody maszynista jeździłem 
na niej w 2002 roku. 
 Poprzedni parowóz wyjechał z 
Piaseczna w grudniu 2012 roku. Zo-
stał zabrany przez spadkobierców nie-
żyjącego, pierwszego prezesa PGTKW 
Jerzego Chmielewskiego, który – jak 
orzekł sąd – był właścicielem ciuchci. 
Wówczas lokomotywa, która służy-
ła w Piasecznie od 1997 roku była już 
zepsuta i od dwóch lat nie wyjeżdża-
ła na szlak. Teraz pełni rolę eksponatu 
muzealnego, stojąc na terenie jednej z 
firm w Grodzisku Mazowieckim. 

Hojny dar Stacji Muzeum

 Sprowadzenie parowozu do Pia-
seczna było możliwe dzięki zawar-
ciu trójstronnej umowy między gmi-
ną Piaseczno, PGTKW oraz Stacją 
Muzeum (dawne Muzeum Kolejnic-
twa w Warszawie), która jest właści-
cielem ciuchci. – Parowóz został wy-
dzierżawiony do roku 2030, potem jest 
możliwość przedłużenia tej dzierżawy 
– mówi Piotr Nowicki, prezes towarzy-
stwa. – Użyczyliśmy go bezpłatnie, co 
również nie jest bez znaczenia. Zapła-
cimy natomiast za jego naprawę i bę-
dziemy ponosić koszty eksploatacji.
 Px48 przywieziono do Piasecz-
na z Gryfic w województwie zachod-
niopomorskim na lawecie (za jego 
transport zapłaciła gmina). Na pia-
seczyńskie tory zjechał w poniedzia-
łek rano. Tej operacji towarzyszyło 
spore zainteresowanie mieszkańców 
i mediów. Na miejscu był również 
burmistrz Daniel Putkiewicz, który 
z ciekawością obejrzał nowy naby-
tek. – Lokomotywa jest w bardzo do-
brym stanie – ocenia Michał Duraj, 
wiceprezes towarzystwa. – Oczywi-
ście wymaga pewnych napraw, któ-
rych zakres zostanie określony pod-
czas szczegółowego przeglądu. Trze-

ba będzie zrobić także wymagany 
przepisami przegląd kotła.

Jeden z ostatnich egzemplarzy

 Parowóz został wyprodukowany 
w fabryce Fablok Chrzanów w 1950 
roku. Ma moc 180 KM, zabiera oko-
ło 4 ton węgla (do lokomotywy docze-
piany jest tender) i rozpędza się do 35 
km/h. Swą służbę zaczynał we Wło-

cławku na torze 750 mm, jednak w 
1974 roku został przebudowany na 
tor 1000 mm. Px48 trafił już do hali 
dniówkowej, w której będzie oczeki-
wał na naprawę. Kiedy ma szansę wy-
jechać na szlak? Trudno powiedzieć, 
jednak najprawdopodobniej stanie się 
to dopiero w przyszłym roku.

Tomasz Wojciuk

Chociaż stan ciuchci jest dobry, musi przejść teraz wymagany 

przepisami okresowy remont i uzyskać pozwolenia, 

dopuszczające ją do eksploatacji

 Nowa ciuchcia na trasę ruszy 

prawdopodobnie dopiero 

w przyszłym roku

R E K L A M A

K O N D O L E N C J E
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Chyliczkowska do poprawy
PIASECZNO Włodarze powiatu przekonują gospodarzy gminy, aby dołożyli funduszy do 

częściowej przebudowy ul. Chyliczkowskiej. Chodzi o upłynnienie na niej ruchu

 Od połowy sierpnia ubiegłego 
roku ul. Chyliczkowską (na odcin-
ku od ul. Puławskiej do obwodni-
cy) można jeździć w obu kierun-
kach. Jednak kilka miesięcy nowej 
organizacji ruchu ujawniło man-
kamenty, które należałoby popra-
wić. Starosta Ksawery Gut wyjaśnia, 
że powiat chciałby rozwiązać naro-
słe problemy w jednym czasie, dlate-
go przygotowuje projekt przebudo-
wy ulicy i namawia gminę do udzie-
lenia starostwu wsparcia finansowe-
go, aby prace mogły być wykonane 
jeszcze w tym roku. Samorząd po-
wiatu ze swej strony zarezerwował 
na ten cel 500 tys. zł.
 Co miałoby zmienić się na Chy-
liczkowskiej? Przede wszystkim za-
planowano likwidację obu przystan-
ków: „Zgoda”, przez który obecnie 
na skrzyżowaniu z ul. Warszawską 
tworzą się korki, a także „Chylicz-
kowska-Technikum”. W zamian pro-
jektowana jest jedna zatoka, mniej 
więcej w połowie ulicy, przy Biblio-
tece Powiatowej. Usunięcie przy-
stanku przy Zespole Szkół RCKU 
im. Cecylii Plater-Zyberkówny po-
zwoliłoby na wydłużenie pasa dla ja-
dących prosto i skręcających w pra-
wo. – Do rozważenia jest, czy przy 
starostwie, dla jadących od Armii 
Krajowej, powinien powstać pas dla 
skręcających w lewo – mówi staro-
sta Ksawery Gut. Taki lewoskręt ma 
być wykonany dla wyjeżdżających z 
Chyliczkowskiej w stronę ul. Puław-
skiej i Kościuszki. Przy tym potrzeb-

na byłaby rozbudowa sygnalizacji 
świetlnej na tym skrzyżowaniu.
 Decyzja o tym, czy samorząd 
Piaseczna dołoży się do inwesty-
cji ma zapaść w najbliższych tygo-
dniach, ale jak powiedział nam wi-
ceburmistrz Robert Widz, rozmowy 
są na dobrej drodze, ponieważ gmi-
na widzi potrzebę dokonania prze-
budowy Chyliczkowskiej, dyskuto-

wany jest obecnie jej zakres. Staro-
stwo i ratusz rozmawiają również 
o wykonaniu w tym roku ronda na 
skrzyżowaniu ul. Sielskiej i Staro-
chylickiej, będącej przedłużeniem 
Chyliczkowskiej za Jeziorką. Urząd 
powiatowy dysponuje już pozwole-
niem na jego budowę. 

PC

Kierowcy i pasażerowie od miesięcy narzekają m.in. na złe 

usytuowanie przystanku „Zgoda” 

Lekarze odchodzą 
ze szpitala św. Anny
PIASECZNO Czterech internistów z oddziału chorób wewnętrznych i 

chorób serca zrezygnowało z pracy. Szpital intensywnie szuka nowych 

lekarzy, w tym ordynatora. O trudnej sytuacji poinformowano już Na-

rodowy Fundusz Zdrowia

 Jak informuje szpital, od 1 lutego na oddziale internistyczno-kardiolo-
gicznym może nie być wystarczającej liczby lekarzy. – Mimo intensywnej re-
krutacji i rozmów z lekarzami przygotowujemy się na taką sytuację – przy-
znaje  Anna Szewczuk-Łebska, rzeczniczka prasowa grupy EMC Instytut Me-
dyczny, która jest właścicielem szpitala. – Gdyby tak się stało, oddział czaso-
wo wstrzyma działalność do momentu uzupełnienia kadry lekarskiej.
 O sytuacji poinformowany już został mazowiecki oddział NFZ, wydział 
zdrowia urzędu wojewódzkiego, pogotowie ratunkowe i konsultant woje-
wódzki w dziedzinie chorób wewnętrznych. Szpital złożył wniosek o tymcza-
sowe zawieszenie działalności oddziału na 3 miesiące, od 1 lutego. Przez ten 
czas ma nadzieję uzupełnić braki kadrowe. – Zależy nam na jak najszybszym 
przywróceniu pracy oddziału – deklaruje Anna Szewczuk-Łebska. Jeśli jednak 
szpitalowi nie uda się szybko zażegnać kryzysu i praca oddziału rzeczywiście 
zostanie wstrzymana, przebywający na nim pacjenci, którzy będą wymagali 
dalszego leczenia w warunkach szpitalnych, zostaną przewiezieni do innych 
lecznic w regionie. Pozostałe oddziały szpitala pracują bez zmian.

TW

Dyrekcja szpitala deklaruje, że jest otwarta na współpracę z le-

karzami, którzy zrezygnowali z pracy, jeśli tylko wycofają oni 

swoje wypowiedzenia

R E K L A M A

PIASECZNO

Wtorek z satyrą
 W zimowym sezonie kulturalnym, Centrum Kultury w Piasecznie rusza z no-
wym cyklem wydarzeń pod tytułem  „Wtorek z satyrą czyli Marek Majewski zapra-
sza”. Spotkania, których autorem i gospodarzem jest znany satyryk obejmują cykl 
koncertów autorów-wykonawców z kręgu piosenki literackiej i kabaretowej. W naj-
bliższy wtorek wystąpi Krzysztof Daukszewicz - satyryk, felietonista, tekściarz, poeta, 
piosenkarz, gitarzysta i kompozytor. Początek o godz. 20. Bilety w cenie 30 zł.

Tyl.
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Miłość zaczyna się wtedy, kiedy szczęście drugiej osoby jest ważniejsze niż Twoje
J.W. GoetheZłote Gody

W połowie stycznia w Urzędzie Miejskim
w Tarczynie, odbyło się uroczyste wręczenie
Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
dla Państwa Hanny i Romana Grzywacz,
Celiny i Jerzego Kordulskich, Janiny i Pawła
Niedolistek, Hanny i Tadeusza Osińskich oraz
Marii i Janusza Przybylskich.

 Burmistrz Tarczyna Barbara Galicz, przy 
udziale kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 
Karoliny Podolskiej oraz zaproszonych gości, 
wręczyła Medale za Długoletnie Pożycie Mał-

żeńskie, przyznawane przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej, a także listy gratulacyj-
ne, bukiety kwiatów i kosze słodyczy. 

 Medale otrzymali Ci, którzy umieli wspól-
nie budować więzi rodzinne, szacunek i zrozu-
mienie w całym okresie pięćdziesięcioletniego 
pożycia małżeńskiego. 

 - Każda miłość jest podrożą w głąb 
siebie, każde małżeństwo jest odwa-
gą wspólnego kroczenia przez wyboje 

i zakręty, każde spotkanie jest odpowie-
dzialnością, a każde decyzja ma konse-
kwencje – mówiła burmistrz Barbara Ga-
licz. – Wspólnie spędzone 50 lat to wy-
raz Waszej miłości, wzajemnej troski 
o siebie i stworzoną rodzinę – podkreśliła. 

 Złote Gody Jubilaci uczcili spotkaniem 
w gronie towarzyszących im osób oraz lamp-
ką szampana. Przy tej okazji nawiązywali do 
swoich wspomnień i najciekawszych chwil ze 
wspólnie spędzonego życia. Wszystko to zosta-

ło dodatkowo osłodzone dzięki pysznym, jubi-
leuszowym tortem.
  
Wszystkim Jubilatom życzymy dużo zdrowia, 
dalszego pielęgnowania wspaniałych uczuć 
i kolejnych niezapomnianych chwil.

 K.P., S.W.

Informujemy, że w Urzędzie Stanu Cywilnego w Tarczynie, 
przy ul. J. Stępkowskiego 17,  

można składać wnioski o nadanie Medali Za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie 

dla par obchodzących jubileusz 50-lecia

R E K L A M A
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Łapią chuliganów, sadystów, 
włamywaczy i gwałcicieli
PIASECZNO We wtorek w Piasecznie odbyła się debata poświęcona bezpieczeństwu. Pod-

czas spotkania funkcjonariusze pochwalili się największymi ubiegłorocznymi sukcesami

 Podczas debaty funkcjonariu-
sze kolejny raz przestrzegali miesz-
kańców przed przestępcami wyłu-
dzającymi pieniądze metodami „na 
wnuczka” oraz „na policjanta”. Opo-
wiadali także o nowych sposobach 
i metodach stosowanych przez zło-
dziei. Jedną z nich jest udawanie 
sprzedawcy perfum. Zamiast jednak 
próbki zapachu, przestępcy podtyka-
ją swojej ofierze pod nos środek usy-
piający, po czym plądrują jej miesz-
kanie. – Dwa razy zastanówmy się 
zanim wpuścimy kogoś do domu 
– przestrzegał uczestników spotka-
nia nadkom. Jarosław Sawicki z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Piasecz-
nie. Część debaty poświęcono także 
ochronie danych osobowych.
  Podczas spotkania policjanci 
opowiadali o prowadzonych przez 
siebie programach prewencyjnych 
(wiele z nich skierowanych jest do 
młodzieży i seniorów) oraz zachę-
cali do korzystania z krajowej mapy 
zagrożeń. Pochwalono się także naj-
większymi sukcesami, odniesionymi 
w ubiegłym roku. I tak w Konstan-
cinie-Jeziornie policjantom udało 
się ująć 26-latka rozprowadzającego 
narkotyki w szkołach, a także 21-lat-
ka, który zniszczył kamerę monito-
ringu nie widząc, że obok znajduje 
się... druga, która go nagrywa. Za-

trzymano także kilku złodziei samo-
chodów oraz gang Gruzinów, któ-
rzy na terenie Konstancina-Jezior-
ny włamywali się do domów i miesz-
kań. Nad morzem schwytano nato-
miast „Tulipana” - mężczyznę, który 
w całej Polsce (także w Piasecznie) 
poznawał młode kobiety, a następ-
nie wyłudzał od nich znaczne kwoty. 
Funkcjonariusze odnosili także suk-

cesy w walce z przestępcami dzia-
łającymi metodą „na policjanta” 
(dwóch zostało zatrzymanych na te-
renie Ursynowa), osobami pastwią-
cymi się nad zwierzętami oraz bru-
talnymi gwałcicielami (jeden z nich, 
48-letni obywatel Sochaczewa do-
puścił się dodatkowo na swojej nie-
doszłej ofierze rabunku). 

TW

Piaseczyńska policja zatrzymuje osoby, podejrzane 

o dokonywanie ciężkich przestępstw na terenie całej Polski

Panie doktorze, co w praktyce oznacza, że pacjenci przychodni Grapa nie muszą już czekać w kolejce

do lekarza po przepisanie recepty, ponieważ receptę zaocznie może wypisać im pielęgniarka?
dr Marek Rychlik Dyrektor Medyczny: Pacjent przewlekle chory, którego stan jest stabilny i nie wystąpiły

żadne nowe dolegliwości, może zapisać się do pielęgniarki, która przepisze mu stałe leki, wcześniej

zaordynowane przez lekarza. Pacjent może umówić się na wizytę receptową do pielęgniarki, ale nie musi.

Pielęgniarka może przepisać receptę zaocznie, czyli bez wizyty pacjenta w przychodni. Pacjent może

zadzwonić, zamówić receptę i odebrać ją w dogodnym dla siebie terminie.
Aczy receptę może odebrać inna osoba w imieniu pacjenta?
dr MR: Tak, receptę może odebrać osoba trzecia upoważniona przez pacjenta. Zachęcam naszych

pacjentów do korzystania z tej możliwości, ponieważ po receptę można zapisywać się z wyprzedzeniem. To

samo dotyczy zaopatrzenia w wyroby medyczne np. pielucho-majtki.

Panie doktorze, ostatnio sporo się słyszy o badaniuAMH – co to za badanie i czy można je wykonać w

Przychodni Grapa?
dr Marek Rychlik Dyrektor Medyczny: Badanie AMH nazywane jest przez wielu lekarzy nowoczesną

oceną rezerwy jajnikowej i oczywiście można je wykonać w Grapie. Zapas komórek jajowych

umożliwiających zapłodnienie zmniejsza się wraz z wiekiem. Badanie AMH umożliwia precyzyjną analizę

rezerwy jajnikowej i czasu potrzebnego do zapłodnienia. Badanie to wykonywane jest z wielu wskazań, dla

przykładu, ma zastosowanie w przypadku zapłodnienia metodą in vitro, w której poziom hormonu AMH ma

ogromny wpływ na powodzenie zapłodnienia. Badanie pozwala także określić moment wejścia w okres

menopauzy, dzięki czemu kobieta może się do niego odpowiednio przygotować.

Jakie jeszcze innowacyjne badania można wykonać w Przychodni Grapa?
dr MR: Oferujemy szeroką diagnostykę ginekologiczną, np. badania prenatalne, tj.: USG referencyjne

każdego trymestru oraz test PAPP-A. Badania te pozwalają na szczegółową ocenę ryzyka wystąpienia

zespołów genetycznych oraz anatomii płodu. Aby móc interpretować badanie referencyjne, lekarz musi

posiadać odpowiedni certyfikat, który uprawnia go do oszacowania ryzyka wystąpienia niektórych wad

genetycznych u płodu. Nasi lekarze posiadają taki certyfikat. Oferujemy badanie Sono-HSG, które wykonuje

się w celu wykrycia ewentualnych nieprawidłowości kształtu lub budowy macicy oraz niedrożności

jajowodów. Wykonujemy USG ciąży 3D i 4D. W Przychodni zakładane są wkładki wewnątrzmaciczne.

Wykonujemy badania USG tkanek miękkich, np. piersi, tarczycy, ślinianek, Doppler tętnic, żył, a wszystko to

na najwyższej klasy sprzęcie diagnostycznym, tj. ultrasonografie Voluson E8. W tym miejscu przypomnę, że

w październiku 2018 r. zespół ekspertów Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Polskiego

Towarzystwa Onkologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników wydał nowe

wytyczne odnośnie wykonywania badania USG piersi u ciężarnych. Eksperci zalecają wykonanie badania

USG piersi w I trymestrze ciąży u wszystkich ciężarnych kobiet powyżej 35 roku życia. Zaś u kobiet poniżej

35 roku życia należy rozważyć z lekarzem badanie USG piersi w I lub II trymestrze ciąży. W przypadku zmian

w obrębie piersi takich jak: guz, zaczerwienienie lub obrzęk skóry piersi, powiększenie węzłów chłonnych

pachowych - specjaliści rekomendują wykonanie badania niezależnie od czasu trwania ciąży.

Czy poza diagnostyką ginekologiczną rozwijają Państwo inne dziedziny medycyny?
dr MR: Tak, wprowadzamy kolejne usługi odpowiadając na potrzeby pacjentów naszej przychodni. W

Grapie można wykonać badanie BACC biopsję aspiracyjną cienkoigłową celowaną. To metoda pobierania

materiału komórkowego poprzez nakłucie badanego narządu cienką igłą pod kontrolą obrazu usg. Pobrany

w czasie biopsji cienkoigłowej materiał do badania cytologicznego jest poddawany ocenie patomorfologa.

Biopsje w Grapie wykonuje jednocześnie dwóch lekarzy. Po przyłożeniu sondy do skóry i odnalezieniu

podejrzanej zmiany na monitorze aparatu usg, badający lekarz wkłuwa igłę cały czas śledząc tor igły na

monitorze aparatu usg.
Ponadto wykonujemy drobne zabiegi chirurgiczne np. usunięcie włókniaków, tłuszczaków. W Przychodni

można wykonać badania słuchu, dobrać aparat słuchowy, wykonać badania do prawa jazdy. W pełnym

zakresie świadczymy usługi z zakresu medycyny pracy, w tym psychotechnikę. Zapraszamy na konsultacje

do lekarzy specjalistów np. neurologa, ortopedy, kardiologa, lekarza medycyny sportowej, chirurga

naczyniowego, psychiatry i wielu innych. Zapraszamy na konsultacje psychologiczne oraz

psychodietetyczne.

Czym zajmuje się psychodietetyk?
dr MR: Psychodietetyka to dość nowa, interdyscyplinarna dziedzina, łącząca przede wszystkim elementy

psychologii, dietetyki i medycyny. Psychodietetyk to nie tylko specjalista, który zajmuje się pomocą osobom z

zaburzeniami odżywiania, takimi jak anoreksja, czy bulimia. Psychodietetyk wspiera wszystkich, którzy

potrzebują wzmocnienia motywacji do zmiany nawyków żywieniowych, wykorzystując narzędzia terapii

psychologicznej.

Panie Doktorze, a z jakich usług pacjent może skorzystać w Przychodni Grapa bezpłatnie?
dr MR: Nasza położna prowadzi bezpłatną dla pacjentek edukację przedporodową. Warunkiem jest

ukończony 21 tygodzień ciąży. W ramach NFZ można skorzystać z pomocy lekarza podstawowej opieki

zdrowotnej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00. Wystarczy tylko zapisać się na wizytę

osobiście lub telefonicznie, a przed wizytą zgłosić się w rejestracji i podpisać deklarację wyboru Przychodni.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Konstancin-Jeziorna – zapraszamy całe rodziny.za przed

poważnymi zagrożeniami związanymi z powikłaniami grypy.
Dziękuję za rozmowę.

Przychodnia Grapa, Lekarze specjaliści dla dzieci i dorosłych
Al. Wojska Polskiego 6, 05-520 Konstancin-Jeziorna

(vis a vis Starej Papierni)

tel.: 22 717 40 03, 01
www.przychodniagrapa.pl, www.facebook.com/przychodniagrapa

Artykuł służy do celów informacyjnych.

Po receptę do pielęgniarki w Przychodni Grapa?
Coraz więcej nowoczesnych świadczeń medycznych

w Konstancinie-Jeziornie.

Przyłącz się do kanalizacji dużo taniej
PIASECZNO Od początku stycznia 

podłączenie się do sieci kanali-

zacji sanitarnej kosztuje o ponad 

1100 zł mniej

 Akcja ma na celu zachęcenie 
mieszkańców, aby – jeśli oczywi-
ście mają taką możliwość – przyłą-
czali się do sieci ściekowej. Z jed-
nej strony jest to ich ustawowym 
obowiązkiem, z drugiej jednak 
gmina postanowiła dodatkowo ich 
do tego zmotywować. A jaka za-
chęta jest lepsza od finansowej? W 
przypadku jednego przyłącza zaj-
mujące się kanalizowaniem gmi-
ny Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji obecnie pokry-
wa koszty opracowania warunków 
technicznych (123 zł), wykona-
nia projektu (1000 zł) oraz odbio-
ru technicznego przyłącza kanali-
zacyjnego. Jeśli chodzi natomiast 
o samo przyłącze (też wykony-
wanego przez PWiK) – za nie bę-
dzie musiał już zapłacić właściciel 
nieruchomości (średnio od 1000 
zł wzwyż). Dobra wiadomość jest 
taka, że istnieje możliwość rozło-
żenia tej kwoty na nieoprocento-
wane raty. Promocja trwa do koń-
ca tego roku. Więcej informacji na 
stronie www.pwikpiaseczno.pl

TW
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Powstaną nowe 
tereny zielone
PIASECZNO W tym roku Piaseczno i jego najbliższe okolice nadal będą 

pięknieć. Gmina planuje rewitalizację stawu w parku miejskim i urzą-

dzenie dwóch skwerów. Przed Centrum Kultury, naprzeciwko cmenta-

rza parafi alnego, powstanie natomiast nowy, zacieniony taras

 Jedną z największych zaplanowanych na ten rok inwestycji ma być rewita-
lizacja stawu w parku miejskim, połączona z przebudową fragmentu kanału 
piaseczyńskiego oraz wykonaniem wybiegu dla psów. Na zadania te zarezer-
wowano w budżecie 1,7 mln zł. Nowe tereny zielone mają powstać także przy 
Centrum Kultury w Józefosławiu oraz przy Centrum Edukacyjno-Multimedial-
nym przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie. Kolejną ciekawą inicjatywą jest po-
mysł zabudowania „gołego” dziś tarasu przy Domu Kultury i bibliotece przy 
ul. Kościuszki 49 w Piasecznie. Ma on zostać wykonany w stylu parklet – zosta-
nie zacieniony, pojawią się na nim rośliny i ławeczki. Po przebudowie będzie 
to miejsce sprzyjające rekreacji i wypoczynkowi na świeżym powietrzu. We-
dług wyceny realizacja projektu ma kosztować 80 tys. zł.
 Jednak na tym upiększanie gminy się nie skończy. W planach jest rewitali-
zacja terenu zielonego „Kotyrki” przy ul. Redutowej w Zalesiu Dolnym. - Naj-
pierw zrobimy jego inwentaryzację, potem chcemy przeprowadzić konsulta-
cje z mieszkańcami – zapowiada burmistrz Daniel Putkiewicz. - Na razie po-
sprzątaliśmy tam śmieci. 
 Na kompleksowe zagospodarowanie cały czas czeka także park Roztworow-
skich w Złotokłosie. Jest już gotowa koncepcja założenia, wkrótce ma zostać zleco-
ne przygotowanie projektu. Obecnie trwa tam inwentaryzowanie zieleni i sprzą-
tanie. Zmiany szykują się też w obrębie Górek Szymona. Gmina chce zmienić tam 
plan miejscowy i poprowadzić ścieżkę wzdłuż drugiego stawu. W bardziej odle-
głych planach jest także budowa ścieżki wzdłuż Jeziorki. Na początku miałaby ona 
powstać na odcinku od stadionu miejskiego do Górek Szymona. W drugim eta-
pie planowane jest połączenie zalesiańskich górek z ośrodkiem Wisła. W ośrodku 
miałaby też kończyć się ścieżka biegnąca od stadionu (przy okazji należałoby za-
gospodarować teren Instytutu Rybactwa Śródlądowego). 

TW

Taras przed Domem Kultury ma zostać zacieniony. 

Pojawią się tam także rośliny i elementy małej architektury

Kolejny cios w gang „Snajpera”
GÓRA KALWARIA Z grupy o charakterze zbrojnym, która handlowała narkotykami w Górze 

Kalwarii i okolicach, już 36 osób usłyszało zarzuty, 26 tymczasowo przebywa w aresz-

cie. Do tych ostatnich kilka dni temu dołączyło 9 następnych „żołnierzy” 

 Policjanci ze stołecznego wydzia-
łu do walki z przestępczością nar-
kotykową po raz kolejny uderzyli w 
gang, który w ostatnich latach opano-
wał dużą część handlu substancjami 
odurzającymi w powiecie piaseczyń-
skim. Kilka dni temu policjanci z po-
mocą antyterrorystów zatrzymali na 
jego terenie 9 osób i zabezpieczyli kil-
kadziesiąt porcji marihuany, amfeta-
miny oraz heroiny. Z operacyjnych 
ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że 
na terenie powiatu piaseczyńskiego 
mieszkają osoby, których zadaniem 
w grupie, którą miał kierować 37-let-
ni Artur A. ps. Snajper z Góry Kalwa-
rii (od sierpnia przebywa w areszcie), 
była detaliczna sprzedaż narkotyków. 
Kiedy okazało się, że jeden z męż-
czyzn wyjechał z miejsca zamiesz-
kania i prawdopodobnie przebywa w 
górach, policjanci szybko go namie-
rzyli. 33-latek został schwytany w po-
wiecie tatrzańskim. Karol M. miał 
przy sobie kilkadziesiąt porcji mari-
huany i mefedronu. 
 Oprócz 33-latka w Prokuraturze 
Okręgowej w Warszawie w ostatnich 
dniach zarzuty usłyszeli też inni dile-
rzy: Mateusz M., Henryk C., Łukasz 
W., Michał K., Sebastian S., Daniel B., 
Emil R., Krzysztof W. oraz Michał M. 
Wszyscy są podejrzani o udział w gru-
pie przestępczej o charakterze zbroj-
nym. Prokurator przedstawił im rów-
nież zarzuty za handel narkotyka-
mi. Sąd zastosował wobec dziewięciu 
osób areszt tymczasowy, jedna zosta-

ła objęta dozorem policyjnym.  Może 
im grozić kara nawet do 10 lat pozba-
wienia wolności.
 Poza wprowadzaniem do obrotu 
środków odurzających, grupa miała 
na swoim koncie także wymuszenia 
rozbójnicze oraz inne przestępstwa. 
Znaczną część członków gangu za-

trzymano w czerwcu ubiegłego roku 
w Górze Kalwarii i okolicach, ko-
lejnym postawiono zarzuty w grud-
niu. Sam ukrywający się „Snajper” 
po pościgu został schwytany na po-
czątku sierpnia w Szymanowie. 

PC

Od czerwca do stycznia stołeczni policjanci zarekwirowali członkom 

grupy narkotyki o czarnorynkowej wartości ponad 115 tys. zł (fot. KSP)

WÓJT GMINY PRAŻMÓW

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla wsi Ławki – etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U. 2018 poz.
1945) z art. 39 ust.1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081) w związku z uchwałą nr
XXVIII.233.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ławki oraz uchwałą nr XLI.393.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w
sprawie zmiany uchwały nr XXVIII.233.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ławki oraz uchwałą nr IV.18.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 11
stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII.233.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ławki

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ławki
– etap II, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie od 4 lutego 2019r. do dnia 26 lutego 2019r.projektu planu nastąpi w dniach w siedzibie Urzędu Gminy Prażmów, ul.
Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów, pok. nr 7 od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00 – 15.30 oraz na stronie internetowej Gminy
Prażmów – www.bip.prazmow.pl.

Dyskusja publiczna w dniu 11 lutego 2019r.nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się w
siedzibie Urzędu Gminy Prażmów pok. nr 2 (Sala Konferencyjna ) o godzinie 17.00.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Prażmów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i

adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2019r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone podpisem zaufanym.
Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy Prażmów na platformie ePUAP: /2pq7wh2x8k/skrytka
Organem właściwym do rozpatrzenia w/w uwag jest Wójt Gminy Prażmów.

Wójt Gminy Prażmów
Jan Adam Dąbek

25.01.2019
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PIASECZNO

Wieczór z fl amenco
 W najbliższą sobotę w Domu Kultury w Piasecznie wystąpi Flamenco Puro - 
grupa artystów od lat związanych z polską sceną fl amenco, którzy w swoim tań-
cu i muzyce czerpią zarówno z tradycyjnych, jak i nowoczesnych nurtów tej sztuki. 
Usłyszymy zagrane na pianinie, gitarze i basie kompozycje z pogranicza fl amenco 
i fusion oraz andaluzyjskie pieśni sprzed ponad stu lat. Początek o godz. 19.

Tyl.

Szczeg
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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

Pan Ryszard poddał się. 
To koniec „antykwariatu” pod chmurką
GÓRA KALWARIA W poniedziałek pracownicy miejscowego Zakładu Gospodarki Komunal-

nej oraz Ośrodka Pomocy Społecznej uprzątnęli zniszczone meble i inne przedmioty 

sprzed dawnego Horteksu

 O Ryszardzie Wasiaku i jego 
zbiorach zrobiło się głośno na po-
czątku kwietnia minionego roku, 
kiedy bezdomny został wyeksmito-

wany wraz z tysiącami swoich rze-
czy z niebieskiego biurowca dawne-
go zakładu przetwórczego. To rezul-
tat tego, że po trzech latach przestał 
płacić za najem, nie reagował też na 
apele o opuszczenie budynku. Od 
wiosny wiele rzeczy panu Ryszardo-
wi udało się sprzedać lub zmagazy-
nować u rodziny i znajomych, część 
też rozkradziono. Bezdomny padał 
również ofiarą brutalnych rozbojów. 

Dłużej nie dam rady, wykończę się

 Prawdziwy kryzys nastąpił jed-
nak zimą. Kilkanaście dni temu 
właściciel resztki mocno nadgryzio-
nych przez czas i pogodę przedmio-
tów trafił do szpitala. Nocując w sa-
mochodzie zaparkowanym pomiędzy 
ukochanymi przedmiotami i uległ do-
tkliwemu poparzeniu. Podczas hospi-
talizacji dodatkowo przeszedł zawał. 
– Pan Ryszard zadzwonił do mnie 3 
stycznia i powiedział, że już dłużej nie 
da rady, że wykończy się – opowiada 
pani Aneta, mieszkanka Góry Kal-
warii, która postanowiła pomóc wła-
ścicielowi „antykwariatu”. – W samo-
chodzie, w którym mieszkał, panowa-
ły straszne warunki higieniczne, swoje 
dołożył mróz – dodaje kobieta. 
 Od wielu tygodni panu Ryszar-
dowi pomagał też miejscowy Ośro-
dek Pomocy Społecznej. – Zaczęli-
śmy dostarczać temu panu obiady. 
Woziłam go również do Domu Po-
mocy Społecznej, żeby miał możli-
wość umycia się – mówi pani Kami-
la, pracownica OPS. – On niczego od 
nas nie chciał, choć namawialiśmy go 
także, aby dał się umieścić w ośrod-
ku dla bezdomnych. 
 To te dwie panie doprowadziły do 
likwidacji składowiska starych mebli i 
innych przedmiotów z trawnika przy 
wjeździe do miasta. Pani Aneta na-
mówiła pana Ryszarda, aby po wyj-
ściu ze szpitala zamieszkał u brata w 
Markach, który jest gotowy go przy-
jąć. Właściciel „antykwariatu” zgodził 

się na to, pod warunkiem, że będące w 
najlepszym stanie meble i przedmioty 
sprzed Horteksu trafią pod dach. Pani 
Kamila doprowadziła by tak się sta-
ło – starocie służby miejskie przewio-
zły  tymczasowo do garaży na terenie 
dawnej jednostki wojskowej, wiele rze-
czy trzeba było jednak wyrzucić. – Co 
się dalej stanie z przechowanymi rze-
czami, zdecyduje pan Ryszard – mówi  
pracownica OPS. 

Chciałbym normalnie żyć

 W poniedziałek ładowanym na 
kontener meblom przez kwadrans 
przyglądali się dwaj panowie za-
wodowo zajmujący się renowacją 
sprzętów służących do wyposaże-
nia wnętrz. – Z tych mebli już nic nie 

będzie, zbyt długo były narażone na 
słońce, deszcz i śnieg. Do odzyska-
nia są tylko drobne elementy dekora-
cyjne – zawyrokował jeden z nich.
 – Nie mam dokąd wracać – narze-
kał w poniedziałek po swojemu z łóż-
ka szpitalnego pan Ryszard. – Chciał-
bym normalnie żyć, otworzyć znów 
to, co prowadziłem i nazywałem gale-
rią. Ja to kocham. Ale ludzie z moich 
mebli zrobili śmietnik – skarżył się.  
 Długo nie pozostanie przed daw-
nym Horteksem też ford transit, w któ-
rym pan Ryszard spał. Właściciel zakła-
du (i terenu graniczącego z ul. Pijarską) 
zażądał jego usunięcia i zagroził, że jeżeli 
tak się nie stanie, przed końcem stycznia 
samodzielnie wywiezie go do utylizacji.

Piotr Chmielewski

Pogoda zrobiła swoje – pozostałe przy Pijarskiej 

starocie w większości uległy zniszczeniu      

Zniszczone sprzęty przy 

wjeździe do miasta coraz 

bardziej kłuły w oczy część 

mieszkańców. – Kiedy znik-

nie ten burdel? – pytali w 

listach do naszej redakcji  

GÓRA KALWARIA

Zrób zakupy i zagłosuj na Cendrowianki
 Ruszyła V edycja programu „Decydujesz, pomagamy”. Do 17 lutego po zro-
bienia zakupów w kalwaryjskim Tesco można zrobić użytek z otrzymanego 
paragonu oraz żetonu i zagłosować na projekt, który chce zrealizować lokal-
ne stowarzyszenie Cendrowianki. Organizacja dzięki uzyskanym funduszom 
(można wygrać 1000, 3000 lub 5000 zł) postara się zachęcić lokalną społecz-
ność do uprawiana sportu i prowadzenia zdrowego trybu życia. 

PC 

R E K L A M A

KONSTANCIN-JEZIORNA

100 minut dla urody
 W najbliższą niedzielę o godz. 17 w 
Konstancińskim Domu Kultury (ul. Mo-
stowa 15) odbędzie się przedstawienie 
„100 minut dla urody” czyli poezja Wi-
sławy Szymborskiej w służbie kobieco-
ści. Muzyczny spektakl, pełen humoru i 
wdzięku, oparty na wierszach noblistki 
opowiada o życiu, tęsknotach, docieka-
niu prawdy i piękna, z właściwą poetce 
serdeczną ironią. Wystąpią:  Izabella Bu-
kowska-Chądzyńska, Monika Węgiel, Jo-
anna Trzepiecińska i Magdalena Smalara 
(jednocześnie reżyserka). Bilety w cenie 
55 zł do nabycia w kasie KDK oraz na stro-
nie www.konstancinskidomkultury.pl.

PC 



Wszystkie ręce na pokład!
POWIAT Szkoły ponadpodstawowe w powiecie szykują na przyszły rok szkolny podwój-

ną liczbę miejsc. Czy to wystarczy? Władze powiatu zapewniają, że tak. Jednak czę-

ści rodziców uczniów klas ósmych podstawówek i trzecich gimnazjów to nie uspokaja

 Zbliża się najtrudniejszy rok 
szkolny od wielu lat. W naszym po-
wiecie zamiast niespełna 2000 na-
stolatków, mury gimnazjów oraz 
szkół podstawowych opuści w 
czerwcu ponad 4600 absolwentów. 
To rezultat reformy oświaty, któ-
rą przywrócono klasy VII i VIII w 
podstawówkach, jednocześnie likwi-
dując gimnazja.

Jednak wolą zostać w powiecie

 W sobotę w piaseczyńskim ma-
gistracie Piaseczyńskie Porozumie-
nie Rad Rodziców (PPRR) zorgani-
zowało konferencję podsumowują-
cą przygotowania do feralnego roku 
2019/2020. Zainteresowanie było 
ogromne – o szczegółach przyszło 
posłuchać przeszło 200 rodziców. 
Już na samym jej początku Piotr 
Raczkowski, przewodniczący PPRR 
przedstawił ciekawe dane. Pół roku 
temu Porozumienie przeprowadzi-
ło ankietę wśród 966 uczniów, któ-
rych problem dotyczy, z pytaniem 
gdzie zamierzają kontynuować na-
ukę. Wyszło wówczas na jaw, że 
nieco ponad połowa planuje wy-
brać szkołę w Warszawie (spośród 
nich 79 proc. - licea ogólnokształ-
cące), a tylko co trzeci – w powie-
cie piaseczyńskim. Badania powtó-
rzono w październiku i listopadzie, 
ale na liczbie 2000 uczniów i tym ra-
zem okazało się, że jednak blisko 70 
proc. młodzieży chce nadal uczyć się 

w powiecie piaseczyńskim, a tylko 
co czwarty planuje wybrać szkołę w 
stolicy. Oznacza to, że nastolatki, w 
ciągu kilku miesięcy, być może pod 
wpływem rodziców, znacząco zmie-
nili swoje preferencje.
 Wyniki ankiety nie niepokoją 
władz powiatu. Do tej pory co roku 
przygotowywały one „z górką” 1200 
miejsc w szkołach średnich, ponie-
waż wieloletnie statystyki wskazy-
wały, że 60 proc. absolwentów kon-
tynuowało naukę poza powiatem, 
głównie w Warszawie. Tym razem, 
m.in. pod wpływem nacisków PPRR, 
starostwo zarezerwowało 2732 miej-
sca, a łącznie z gminami Góra Kal-
waria oraz Tarczyn (które prowadzą 
licea u siebie) oraz placówkami pry-
watnymi – 3260 miejsc (czyli dla 70 
proc. absolwentów). Urząd powiato-
wy na swojej stronie (piaseczno.pl) 
przygotował zakładkę poświęconą 
wyłącznie nadchodzącej rekrutacji 
do szkół ponadpodstawowych oraz 
ulotki. Starosta Ksawery Gut poin-
formował również, że w najbliższych 
dniach urzędnicy odwiedzą możli-
wie jak najwięcej placówek, aby po-
informować zainteresowanych ro-
dziców o ofercie miejscowych szkół 
średnich. Natomiast w ostatnim 
dniu lutego we wszystkich szkołach 
odbędzie się „tydzień otwarty”.

Jeśli trzeba będzie, staną kontenery

 W sobotę rodzice dopytywali, 

czy jednak miejsc w szkołach wy-
starczy, skoro do placówek w Pia-
secznie będzie próbowała dostać się 
także młodzież chociażby z Grój-
ca („państwo w powiecie podcho-
dzicie zbyt optymistycznie, a 1300 
dzieci zostaje bez miejsca w szkole” 
– brzmiał jeden z zarzutów). – Nie 
mamy miejsc dla wszystkich absol-
wentów, nigdy tak nie było. Jeżeli sy-
tuacja się zmieni, postawimy kon-
tenery, żeby zmieścić uczniów. Jed-
nak nie wierzę, że to zaistnieje. Nikt 
z nas nie jest szczęśliwy, że ta re-
forma tak szybko nastąpiła. Robi-
my wszystko, żeby spełnić państwa 
oczekiwania  – odpowiadała Ewa 
Lubianiec z zarządu powiatu piase-
czyńskiego. Rodzice usłyszeli rów-
nież, że szkoły nawiązują współ-
pracę z większą liczbą nauczycie-
li – część z nich przejdzie z gimna-
zjów, są też wykładowcy akademic-
cy i osoby, które przeszły na emery-
turę. Na podwójny rocznik przygo-
towują się także placówki w stolicy, 
gdzie zamiast 19 tys. miejsc w szko-
łach, w tym roku zostaną przygoto-
wane 44 tysiące.   
 W sobotę ofertę wszystkich szkół 
średnich w powiecie prezentowa-
li ich dyrektorzy. W trakcie dysku-
sji okazało się, że z powodu podwój-
nego rocznika w Piasecznie i Józe-
fosławiu powołano dwa prywat-
ne licea. Największe zainteresowa-
nie wzbudziła jednak najlepsze w 

powiecie Liceum Ogólnokształcą-
ce przy Chyliczkowskiej w Piasecz-
nie. Rodzice pytali, czy nie można w 
nim zwiększyć liczby miejsc, choć i 
się ona podwoi (LO otworzy 12 no-
wych klas). – Niestety, nasze zasoby 
lokalowe zostały wyczerpane. Pań-
stwo chyba zdajecie sobie sprawę, 
że jest zazwyczaj 2-3-krotnie więcej 
chętnych, niż ich przyjmujemy. To 
dzięki konkurencyjności mamy wy-
soki poziom – przekonywała Barba-
ra Chwedczuk, dyrektor LO. Staro-
sta zachęcał do wybierania także in-
nych szkół w powiece, szczególnie 
techników. – To są dobre szkoły, któ-
re oprócz matury zapewniają pracę 
w zawodach poszukiwanych na ryn-
ku. Wszystkim miejsc w liceach nie 
zapewnimy – zastrzegał. 

Nie będzie dwóch zmian?

 Odpowiadając na pytania Ksa-

wery Gut powiedział również, że nie 
przewiduje dwuzmianowości w żad-
nej ze szkół, w soboty zajęcia także 
nie będą się odbywały. – Być może 
w niektórych szkołach lekcje zosta-
ną wydłużone do godz. 16. To zależy 
jednak od wyniku rekrutacji – dodał. 
Jak mówili dyrektorzy, klasy będą li-
czyły najczęściej 30-34 uczniów. 
 Podczas konferencji okazało się, 
że choć dla byłych gimnazjalistów 
i ośmioklasistów, zgodnie z wciąż 
obowiązującymi wymaganiami re-
sortu edukacji, przygotowano po 
tyle samo miejsc, ci drudzy będą 
mieli trudniej. Absolwentów gim-
nazjów będzie bowiem w powiecie 
2050, a podstawówek – 2500. Wła-
dze powiatu obiecały, że jak tylko 
pozwolą na to przepisy, skorygują 
tak miejsca w szkołach, aby ośmio-
klasiści nie czuli się pokrzywdzeni. 

Piotr Chmielewski   

Wygląda na to, że sobotę włodarze powiatu przekonali 

większość rodziców, że panują nad sytuacją. 

Emocjonalnych wystąpień było niewiele 

O   
w sprawie terminu zebrania wyborczego 

oraz naboru kandydatów do Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna
Działając na podstawie art. 30 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz § 4 ust. 3 i § 4 ust. 5 Statutu Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna stanowią-
cego załącznik nr 1 do Uchwały nr 281/VII/20/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 czerwca 2016 r. 
w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna, Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza: 

1.  Wybory członków do Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna odbędą się na zebraniu w dn. 15 lutego 
2019 r. w godz. 15.00-18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piase-
czyńskiej 77.  

2.  Zgłoszenia kandydatur do Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna można dokonywać w okresie od 28 
stycznia do 1 lutego 2019 r. bezpośrednio w Biurze Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Konstan-
cin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77, pok. nr 4), w godzinach pracy urzędu: poniedziałek - 9.00-17.00, od wtor-
ku do piątku - 8.00-16.00. 

3.  Kandydatem na członka Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna może być osoba będąca mieszkań-
cem gminy Konstancin-Jeziorna, która najpóźniej w dniu poprzedzającym zebranie, tj. 14 lutego 2019 r., 
ukończyła 60 lat oraz będzie na nim obecna.  

4.  Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna należy dokonywać na karcie 
zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 1do Statutu Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna. 

5.  Kandydat na członka Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna wraz ze zgłoszeniem swojej kandydatury musi 
przedstawić listę poparcia (jej wzór stanowi załącznik nr 2 do Statutu Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jezior-
na) zawierającą minimum 12 podpisów osób, które do dnia podpisania listy ukończyły 60. rok życia. 

6.  Najpóźniej na 7 dni przed zebraniem, o którym mowa w pkt 1, Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna wyda 
obwieszczenie zawierające imienną listę kandydatów do Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna, wraz  
z krótkim biogramem kandydatów. Obwieszczenie zostanie umieszczone na: www.konstancinjeziorna.pl,  
w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.konstancinjeziorna.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy 
Konstancin-Jeziorna. 

7.  W skład Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna może wejść nie mniej niż 9 i nie więcej niż 15 osób. 
8.   Czynne prawo wyborcze przysługuje osobie będącej mieszkańcem gminy Konstancin-Jeziorna, która najpóź-

niej w dniu poprzedzającym zebranie, tj. 14 lutego 2019 r., ukończyła 60 lat i jest na nim obecna.
9.  Do Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna zostanie wybranych nie więcej niż 15 kandydatów, którzy otrzy-

mają najwyższą liczbę głosów podczas zebrania, o którym mowa w pkt 1. W razie równej liczby głosów, wśród 
kandydatów, którzy uzyskali najmniejszą liczbę głosów kwalifikujących do składu Rady Seniorów zostanie prze-
prowadzone losowanie.

10.  Wzory karty zgłoszenia kandydata do Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna i listy poparcia dla kandydata 
można pobrać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77, 
hol główny) lub ze strony internetowej: www.konstancinjeziorna.pl. 

11.  Szczegółowy tryb i zasady wyboru Rady Seniorów określa Statut Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna 
stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały nr 281/VII/20/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dn. 1 czerwca 
2016 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 6180).
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Burmistrz Tarczyna
ul. Juliana Stępkowskiego 17
05-555 Tarczyn

OGŁOSZENIE
Na postawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) podaję do
publicznej wiadomości, iż:
‒ w dniu 6 grudnia 2018r. Uchwałą Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Tarczynie

przyjęty został dokument pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla części obrębu Drozdy”,

‒ w dniu 6 grudnia 2018r. Uchwałą Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Tarczynie
przyjęty został dokument pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla działki nr ew. 157 obręb Tarczyn”,

‒ w dniu 6 grudnia 2018r. Uchwałą Nr LVI/454/18 Rady Miejskiej w Tarczynie
przyjęty został dokument pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla części obrębu Tarczyn, rejon ulicy Północnej iAlei Krakowskiej”.

Z treścią dokumentu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem można zapoznać się
w Urzędzie Miejskim w Tarczynie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Tarczynie.

Tarczyn, dnia 25.01.2019 r.

PI.6721.1.19.2015.ER
PI.6721.1.16.2018.ER
PI.6721.5.16.2017.ER

Burmistrz Tarczyna
mgr Barbara Galicz

Szczeg

Szczeg
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KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Jesteśmy zmotywowane, 
ale bez negatywnej presji
Z Agnieszką Gawlik, 22-letnią siatkarką Krótkiej Mysiadło, rozmawia Grzegorz Tylec

Skąd wzięło się u ciebie 

zainteresowanie grą w 

siatkówkę? Dlaczego wła-

śnie ta, a nie inna dyscy-

plina i co najbardziej w 

niej lubisz?

 Od małego wiedzia-
łam, że chcę uprawiać ja-
kiś sport. Wahałam się 
między lekkoatletyką, do 
której miałam predyspo-
zycje, a siatkówką, do któ-
rej pasją zaraziła mnie na-
uczycielka wychowania fi-
zycznego. Na jednych ze 
szkolnych zawodów do-
stałam propozycję gry w 
klubie UKS ATENA War-
szawa. Już po pierwszych 
treningach w UKS wszyst-
kie moje wątpliwości znik-
nęły. W siatkówce chy-
ba najbardziej polubiłam 
emocje przeżywane razem 
z drużyną.  

Jak wspominasz swoje 

występy w barwach AWF 

Warszawa? Czemu nie 

zdecydowałaś się tam na 

grę w pierwszej lidze?

 Grę na AWF-ie wspo-
minam dobrze. Spotka-
łam się tam z bardziej 
profesjonalnym podej-
ściem do trenowania niż 
w moich poprzednich 
klubach. Zmieniłam tak-
że pozycję z przyjmującej 
na libero. Obawiałam się 
jednak, że po awansie do 
pierwszej ligi, mogę nie 
dostać zbyt wiele okazji 
do gry, a to - po zmianie 
pozycji - było dla mnie 
bardzo ważne.

A jak trafiłaś do Krótkiej 

Mysiadło?

 Dzięki jednej z mo-
ich koleżanek właśnie z 
AWF-u, która poleciła mi 
„Krótką” jako dobre miej-
sce do ogrywania się, w 
drużynie z wyjątkową at-
mosferą. 

No właśnie, jak mogła-

byś scharakteryzować at-

mosferę panującą w ze-

spole? Czy dobrze rozu-

miecie się z koleżankami 

zarówno na boisku, jak i 

poza nim?

 W naszej drużynie pa-
nuje bardzo pozytywna 
atmosfera. Jesteśmy zmo-
tywowane, ale bez nega-
tywnej presji.

Jak oceniasz warunki do 

treningu i rozgrywania 

meczów w Mysiadle? Czy 

czegoś wam tu brakuje 

pod względem organiza-

cyjnym?

 Myślę, że warunki w 
Mysiadle są bardzo dobre, 
niczego nam tutaj nie bra-
kuje. Problemem są ewen-
tualnie dojazdy, na własną 
rękę, na mecze wyjazdowe.

Na jakiej pozycji na bo-

isku czujesz się najlepiej?

 Od początku gram na 
pozycji przyjmującej i chy-
ba na tej czuję się najlepiej. 
Gra w ataku sprawia mi 
dużo satysfakcji, ale my-
ślę, że moją najmocniejszą 
stroną jest obrona i dla-
tego dobrze odnajduję się 
też na pozycji libero.

Poza tradycyjną siatków-

ką grywasz również w 

turniejach na plaży. Czy 

miałaś w nich już jakieś 

sukcesy?

 W plażówkę gram ra-
czej okazjonalnie i bar-
dziej towarzysko. Udało 
mi się jednak zdobyć brą-
zowy medal Mistrzostw 
Mazowsza Juniorek i wy-
stąpić w mistrzostwach 
Polski.

Sport to również niestety 

kontuzje. Obecnie masz 

znów problem z kolanem. 

Co się stało? 

 W drugim meczu mi-
nionego sezonu, po jed-
nym z ataków, źle wylądo-
wałam. Niestety, okazało 
się, że zerwałam więzadło 
krzyżowe oraz uszkodzi-
łam obie łąkotki. Bardzo 
chciałam wrócić na par-
kiet i wydawało się, że po 
operacji i długiej rehabili-
tacji jestem na to gotowa. 

Od początku tego sezonu 
powoli starałam się wrócić 
do formy, jednak w meczu 
z Łaskovią znów pechowo 
wylądowałam, skręcając 
to samo kolano. 

Kiedy będzie można li-

czyć na twój powrót na 

boisko?

 Ciężko mi w tej chwili 
odpowiedzieć na to pyta-
nie. Na pewno tym razem 
sytuacja nie jest aż tak po-
ważna, bo uszkodzona 
jest tylko jedna z łąkotek. 
Jednak wciąż nie wiem czy 
konieczny będzie kolej-
ny zabieg, a to w głównej 
mierze zadecyduje o dłu-
gości mojej przerwy.

Jakie są twoje sportowe 

marzenia?

 Teraz najważniejsze to 
powrót do gry i do pełnej 
formy. Jeśli to się uda, na 
pewno chciałabym kiedyś 
móc spróbować swoich sił 
jako libero w wyższej lidze.

Varsovia wygrywa Jedność Cup
PIŁKA NOŻNA Na sztucznym, zadaszonym boisku na stadionie miejskim w Piasecznie od-

był się piłkarski turniej dla rocznika 2005, zorganizowany przez klub Jedność Żabieniec

 W imprezie wzięło udział 11 ze-
społów, wśród których nie zabrakło 
reprezentantów powiatu piaseczyń-
skiego. Do finału dotarli młodzi pił-
karze KS Nadstal, którzy musieli w 
nim uznać wyższość Varsovii (0:3) 
- zespołu, który na co dzień gra w 
ekstralidze. Trzecie miejsce zdoby-
li natomiast gospodarze - pierw-
szy zespół Jedności najpierw uległ w 
półfinale Nadstalowi 0:2 (nie tracąc 
wcześniej gola w fazie grupowej), a 
w spotkaniu o miejsce na podium 
pokonał 4:1 STF Champion. Na 
miejscach 9-11 uplasowały się z ko-
lei Jeziorka Prażmów i TKM Kąty.
 Po zakończeniu imprezy przy-
znano również nagrody indywidu-
alne. Królem strzelców  został zdo-
bywca 12 goli Aleksander Szur-
got (Jedność I), najlepszym bram-
karzem - Bartek Górnaś, a najlep-
szym zawodnikiem - Ignacy Moraw-
ski (obaj Varsovia). - Podziękowa-
nia dla wszystkich drużyn - za faj-
ną rywalizację w duchu fair-play, 
trenerów - za „zdrowe” podejście 
i kibiców oraz  wspieranie swoich 
pociech. Szczególne podziękowa-

nia należą się rodzicom zawodni-
ków Jedności za pomoc w organiza-
cji turnieju. Jestem z nich tak samo 
dumny jak ze swoich piłkarzy, któ-
rzy tego dnia spisali się wręcz rewe-

lacyjnie – mówi trener Jedności Ża-
bieniec Michał Wielogórski. 
Patronem medialnym imprezy był 
Kurier Południowy.

Grzegorz Tylec

Zaczęli od porażki
KOSZYKÓWKA, III LIGA, UKS TRÓJKA ŻYRARDÓW – MUKS PIASECZNO 92:75 

Nie udał się piaseczyńskim koszykarzom pierwszy wy-

jazdowy mecz w drugim etapie rozgrywek III ligi

 Walczący o miejsce w najlepszej szóstce podopieczni Cezarego Dąbrow-
skiego, mimo iż prowadzili po pierwszej połowie z drużyną UKS Trójka Ży-
rardów, musieli ostatecznie uznać wyższość rywali. – Po zmianie stron siadła 
nam zarówno gra w ataku, jak i obronie – mówi Kamil Banowicz, koszykarz 
MUKS Piaseczno. – Do tego doszła również praca sędziów przez cały mecz, 
którzy – delikatnie mówiąc – nie pomagali nam.
 Ze względu na przełożenie spotkania z Hutnikiem Warszawa, kolejny 
mecz piasecznianie rozegrają na własnym parkiecie 16 lutego. Ich przeciwni-
kiem będzie wówczas KKS Tur Basket Bielsk Podlaski. Początek zawodów za-
powiedziano na godz. 18.

Tyl.

 Tabela grupy C trzeciej ligi
1. UKS Trójka Żyrardów 11 6 5 - 1 3 - 0 2 - 1 539 - 454
2. MKS Ochota Warszawa 10 6 4 - 2 3 - 1 1 - 1 481 - 392 
3. AZS Uniwersytet Warszawski 9 6 3 - 3 2 - 1 1 - 2 421 - 408 
4. KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 6 2 - 4 2 - 1 0 - 3 447 - 558 
5. MUKS Hutnik Warszawa 7 5 2 - 3 2 - 0 0 - 3 427 - 432 
6. MUKS Piaseczno 6 5 1 - 4 1 - 1 0 - 3 341 - 412 

PIŁKA NOŻNA

Memoriał po raz siedemnasty

 W najbliższą niedzielę w hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbę-
dzie się XVII Memoriał im. Walentego Kazubka. W imprezie weźmie udział 10 ze-
społów: KS Raszyn, Laura Chylice, Walka Kosów, F4F, MKS Piaseczno II, KS Kon-
stancin, Sparta Jazgarzew, Perła Złotokłos, Orzeł Baniocha i gospodarz Jedność 
Żabieniec. Piłkarskie zmagania rozpoczną się o godz. 9. Na godz. 11 zaplanowa-
no ofi cjalne otwarcie imprezy, a mecz fi nałowy powinien zacząć się około 16:15.

Tyl.
TENIS STOŁOWY

Pierwszy duży triumf
 Tomasz Ogrodnik, zawodnik UKS 
Return Piaseczno, zwyciężył w Grand 
Prix Mazowsza Młodzików. Nasz za-
wodnik, po kilku pięciosetowych bo-
jach, wygrał swój pierwszy w życiu tur-
niej na szczeblu wojewódzkim i awan-
sował do Grand Prix Polski w Kwidzynie.

Tyl.
PIŁKA NOŻNA

Nadstal Cup już w niedzielę
 W najbliższą niedzielę w hali przy ul. Białka w Górze Kalwarii odbędzie się 
turniej piłkarski Nadstal Cup. Od godz. 9 rywalizować będzie ze sobą 12 ze-
społów podzielonych na dwie grupy.

Tyl.



Puławska 50m kw. 249.000 zł.

Józefosław 41m kw. 285.000 zł.

Szkolna 62m kw. 310.000 zł.

Nad Perełką 40m kw. 319.000 zł.

Albatrosów 63m kw. 320.000 zł.

Nowa Wola 63m kw. 385.000 zł.

Julianowska 76m kw. 480.000 zł.

Lesznowola 100m kw. 490.000 zł.

Jana Pawła II 118m kw. 629.000 zł.

Nowa Wola segment 63m kw. działka
28m kw. 385.000 zł.

Gołków 60m kw. działka 1500m kw.
399.990 zł.

Prażmów 180m kw. działka 1066m kw.
420.000 zł.

Jastrzębie 149m kw. działka 649m kw.
515.000 zł.

Wola Gołkowska pół bliźniaka
140m kw. działka 700m kw. 549.000 zł.

Łazy 136m kw. działka 500m kw.
660.000 zł.

Wola Mrokowska pół bliźniaka
180m kw. działka 429m kw. 695.000 zł.

Kąty 190m kw. działka 1698m kw.
850.000 zł.

Ławki budowlana 1200m kw. 80.500 zł.

Prażmów budowlana 1224m kw.
97.920 zł.

Henryków-Urocze budowlana
1000m kw. 125.000 zł.

Władysławów budowlana 1000m kw.
150.000 zł.

Złotokłos budowlana 1200m kw.
197.000 zł.

Lesznowola budowlana 1130m kw.
293.800 zł.

Jazgarzewszczyzna budowlana
1380m kw. 440.000 zł.

Chyliczki budowlana 1200m kw.
499.000 zł.

MIESZKANIA

DZIAŁKI

DOMY

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa

w Konstancinie-Jeziornie z siedzibą przy ul. Sobieskiego 6, kod pocztowy

05-510 Konstancin-Jeziorna, ogłasza III przetarg pisemny na pierwszeństwo

ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 14

przy w Konstancinie-Jeziornie, o powierzchni użytkowejul. Bielawskiej 28

29,55m .²

Cena wywoławcza (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy125.550,00zł

pięćset pięćdziesiąt złotych)

Szczegółowe warunki przetargu zamieszczone są na stronie

internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibiewww.smlw.waw.pl

Spółdzielni, tel: 22 756 34 57 w 38.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu o26.02.2019 roku godz. 10.00

w siedzibie Spółdzielni.

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa

w Konstancinie-Jeziornie z siedzibą przy ul. Sobieskiego 6, kod pocztowy

05-510 Konstancin-Jeziorna, ogłasza III przetarg pisemny na pierwszeństwo

ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 15

przy w Konstancinie-Jeziornie, o powierzchni użytkowejul. Bielawskiej 28

38,85m .²

Cena wywoławcza (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy165.240,00zł

dwieście czterdzieści złotych)

Szczegółowe warunki przetargu zamieszczone są na stronie

internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibiewww.smlw.waw.pl

Spółdzielni, tel: 22 756 34 57 w 38.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu o26.02.2019 roku godz. 11.00

w siedzibie Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni Rolniczo - Handlowej
w Tarczynie

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości,

zapisanej w KW nr RA1G/00059879/4.

Nieruchomość gruntowa położona Tarczyn Rynek 7 działka nr 343
współwłasność stanowiąca 1/2 części całości nieruchomości o
powierzchni 306,50 m2 zabudowana.
Cena wywoławcza netto 250 tys. zł.

Warunki przetargu
1. Nieruchomość jest wolna od długów i obciążeń
2. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium

w wysokości 10% ceny wywoławczej w pieniądzu przelewem na
rachunek bankowy 03124056861111000050687831 w terminie
najpóźniej do dnia 26 lutego 2019 r. Za datę wniesienia wadium
uważa się dzień, w którym kwota wpłynęła na konto Spółdzielni.

3. Termin i miejsce przetargu 27 luty 2019 r. godz. 10:00 w siedzibie
Spółdzielni Rolniczo Handlowej w Tarczynie ul. Warszawska 11

4. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn
5. Jeżeli osoba wygrywająca przetarg nie przystąpi do zawarcia umowy

to wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
6. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega

zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy przenoszącej
własność.

7. W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłaciły wadium.

Dodatkowe informacje można uzyskać
w siedzibie Spółdzielni ul. Warszawska 11.

Tel. 797 197 312
Informujemy, że pozostałe 50% również jest do odkupienia.
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KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

DAM PRACĘ

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

Kosmetyczkę z umiejętnością manicure, pedicure, wy-
magane doświadczenie, zatrudnię  w dobrze prosperu-
jącym salonie w Piasecznie, cały etat, tel. 691 964 620

Zatrudnię do sklepu spożywczego, na 1/2 etatu 
lub cały, Magdalenka Tel. 602 269 417

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni ekspedytorów. 
Pakowanie pieczywa. Praca w nocy, tel. 534 140 941

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

Panią do prowadzenia domu, tel. 604 559 182

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 rekru-
tera i umów się na spotkanie w Warszawie! 
tel. 506 289 039 lub 501 356 229. Promedica24

Pilnie przyjmę Panią do pracy w delikatesach, 
Nowa Iwiczna, tel. 501 105 411

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

Zatrudnię pomoc księgową w biurze rachunkowym 
w Głoskowie. Kontakt: biuro@ursaminor.pl

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

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

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

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

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

Zatrudnimy Panią na stanowisku kucharki oraz Panią 
na stanowisku pomocy w kuchni w stołówce szkolnej 
w Józefosławiu.  Tel. 882 008 720

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

Zatrudnimy Panią na stanowisku kucharki oraz Panią 
na stanowisku pomocy w kuchni w stołówce szkolnej 
w Józefosławiu.  Tel. 882 008 720

KIEROWCA AUTOLAWETA KAT C - praca w miejscowo-
ści Dębówka (Konstancin-Jeziorna). ATRAKCYJNE WY-
NAGRODZENIE. Cały etat lub praca dorywcza klika dni w 
miesiącu, tel. 502 792 951

PRACOWNIK MYJNI SAMOCHODOWEJ - praca w miej-
scowości Dębówka (Konstancin-Jeziorna). ATRAKCYJNE 
WYNAGRODZENIE, tel. 504 555 159

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W PIASECZNIE UL. SZPITALNA 10 
ZATRUDNI WOŹNĄ. CV PROSZĘ SKŁADAĆ DO 8 LUTEGO 
2019 R. W SEKRETARIACIE SZKOŁY. SZCZEGÓŁY OGŁO-
SZENIA NA STRONIE BIP POWIATU PIASECZYŃSKIEGO.

Studentkę kierunku finanse i rachunkowość – biuro 
rachunkowe w Piasecznie,  b.banasiak@Moneycount.pl

Pana do sprzątania, Piaseczno i okolice, 1/2 etatu, 
tel. 608 673 131

Praca w Piasecznie – pracownik produkcji. Od ponie-
działku do piątku, 3 zmiany (6-14, 14-22, 22-6). Umowa o 
pracę, 16,20 zł/h brutto. Więcej informacji pod numerem 
500 605 102, 22 460 50 30

Asystent/ka działu handlowego ze znajomością procedur 
handlowych. Wymagana dokładność i systematyczność. 
Oferty:  pergola@pergola.com.pl, tel. 505 141 804

Firma ze Starej Iwicznej poszukuje technika do instalacji 
oraz serwisu drzwi automatycznych. Oferujemy stałe za-
trudnienie. Wymagane prawo jazdy kat. B i wykształcenie 
techniczne. Prosimy o przesłanie cv na adres:  
rekrutacja@record.pl

Zatrudnię ekspedientkę w sklepie spożywczym, Ustanów, 
tel. 601 95 34 32

Poszukujemy osób do pracy na produkcji.  Miejsce pracy 
Piaseczno. Tel. 602 692 964, 607 230 418

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

Malarzy, szpachlarzy, tel. 507 191 295

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

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 stała, 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

Dekarza, pomocnika dekarza, tel. 601 306 853

Mężczyźnie w gospodarstwie rolnym. Na stałe, z zamiesz-
kaniem. Tel. 574 162 964

Szukam do prac porządkowych -zieleń miejska-Warsza-
wa. Nocleg i dojazd. Tel. 798 524 147

Ekspedientkę zatrudnię w małym sklepie - Stefanowo koło 
Mrokowa. Tel. Kontaktowy, tel. 501 21 30 99

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

Pracownik Stacji Paliw w Tarczynie, tel. 605 276 594

Apartamentowce Piaseczno do ochrony, tel. 22 834 34 00

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

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

Piekarnia w Zalesiu Dolnym zatrudni piekarzy i cukierni-
ków, tel. 536 002 001, 22 756 90 01

Zatrudnię pracowników ochrony w umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności, Piaseczno tel. 601 370 427

Firma Internity zatrudni pracownika Biura obsługi 
klienta w Piasecznie, CV prosimy wysyłać na adres: 
ipilarczyk@internity.pl

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie, tel. 880 450 968

KUPIĘ

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

Skup srebra, tel. 509 447 601

SPRZEDAM

Sprzedam tunel foliowy, tel. 516 772 011

Futro z jenotów, tel. 697 77 55 19

Chemia z Niemiec, tel. 728 758 738

Drewno kominkowe, suche, tel. 730 767 493

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

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

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

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

AUTO - MOTO  KUPIĘ

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

Kasacja aut każdy stan gotówka, tel. 508 206 738

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

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

Działkę budowlaną w Łoziskach o pow. 4400 m kw., 
w otoczeniu drzew, przy drodze powiatowej, 
wszystkie media, tel. 501 552 085 

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

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

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Lokal 95 m kw., Chyliczki, tel. 600 284 250

Pokój 2-osobowy (350+), 1-osobowy (550+) tel. 577 886 988

Lokal o powierzchni 45m kw. Przy głównej ulicy w Piasecz-
nie, tel. 697 625 465

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

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

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

Kupie mieszkanie do remontu lub zadłużone, bezpośred-
nio, za gotówkę, tel. 512 939 790

USŁUGI

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

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

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

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

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

Hydraulik tel. 886 576 148

Elektryk oraz naprawa urządzeń elektrycznych i spali-
nowych, 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

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

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU, 
TEL. 501 129 679

Malowanie, remonty, gładzie, tel. 665 708 757

Układanie kostki brukowej,  tel. 509 069 235

Wykończenia wnętrz od A do Z, tel. 602 887 397

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

Hydraulik, tel. 535 872 455

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

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

Wylewki agregatem, styrobeton, tel. 668 327 588

Ocieplenia, elewacje, tel. 730 358 998

Ocieplenia pianą pur, tel. 668 327 588

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

Kompleksowe wykończenia wnętrz - remonty. Dokładnie i 
z najwyższą jakością, tel. 512 597 388

Dachy-krycie,naprawa. Tel. 792 354 779
Tynki wewnętrzne, tel. 533 125 444

Remonty drobne, tel. 602 311 500

 RÓŻNE 

Grupa wsparcia, tel. 571 373 118

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 

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

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

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

Sklep spożywczy w Kamionce zatrudni sprzedawcę, 
tel. 503 016 789

Kierowca kat.C + uprawnienia HDS, Cendrowice, 
Szkolna 17 firma Zomar, tel. 602 292 933, 669 226 700 

Focus I - kombi, srebrna strzała, 2004r., 1.6 z LPG, 
krajowy, przebieg tylko 199 tys. km.,  porządny-dobrze się 
prowadzi, nie bity, nowe sprzęgło i zawieszenie! Dwa kom-
plety opon, cena: 6500 zł (do negocjacji), tel. 668 172 777

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, 
GLAZURA, TERAKOTA 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

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

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

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

Elewacje, remonty, wykończenia, tel. 793 554 530

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Gazeta Kurier Południowy poszukuje specjalisty ds. 
sprzedaży powierzchni reklamowej. Wymagania: 
umiejętność negocjacji, dobry kontakt z klientem, wy-
kształcenie średnie lub wyższe, doświadczenie na po-
dobnym stanowisku mile widziane. Oferujemy wyna-
grodzenie stałe plus prowizja, pakiet medyczny. 
Cv i list motywacyjny prosimy wysyłać na e-mail: 
a.staniszek@kurierpoludniowy.pl 

zatrudni do obiektu
Eva Park Life & Spa

na stanowisko

POKOJOWA

CV prosimy

kierować na adres

d.lasek@uzdrowisko-konstancin.pl

lub telefon

kontaktowy 667 771 149

• Inspektora nadzoru robót budowlanych

• Inspektora nadzoru robót drogowych

• Zastępcę Naczelnika Wydziału Inwestycji

Szczegóły ogłoszenia na stronie:
www.piaseczno.eu - BIP- Urząd Miasta i Gminy-Praca

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ZATRUDNI:

R E K L A M A

SM „Ustronie”Os.Ustronie 2/28, 05-555 Tarczyn tel. 22 7277155
ogłasza przetarg nieograniczony na prawo wieczystego użytkowania działki nr49 obręb

Józefowice o pow.0,2ha
Termin do zapoznania się z dokumentacją od 25.01- 08.02 .

Cena wywoławcza 37900zł
Oferty należy złożyć w biurze spółdzielni w terminie do 08.02.2019r

– otwarcie kopert nastąpi 12.02.2019r
Szczegółowe informacje dostępne w biurze spółdzielni

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

Szczeg

SM „Ustronie” Os.Ustronie 2/28, 05-555 Tarczyn tel.22 72 77 155

ogłasza nabór ofert na modernizację wjazdu , przebudowę parkingu
o łącznej powierzchni 270m²

Termin do zapoznania się z dokumentacją od 25.01- 18.02 .
Oferty należy złożyć w biurze spółdzielni w terminie do 18.02.2019r

– otwarcie kopert nastąpi 19.02.2019r
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia dostępne w biurze

SM „Ustronie” Os.Ustronie 2/28, 05-555 Tarczyn tel.22 72 77 155
ogłasza nabór ofert na ocieplenie stropodachów w 9 blokach

o łącznej powierzchni 2496m²
Termin do zapoznania się z dokumentacją od 25.01- 25.02 .

Oferty należy złożyć w biurze spółdzielni w terminie do 25.02.2019r – otwarcie

kopert nastąpi 27.02.2019r
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia

dostępne w biurze spółdzielni.
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Straciliśmy wybitnego
artystę i człowieka
TARCZYN/KONSTANCIN-JEZIORNA We wtorek niespodziewanie zmarł 

Roman Kołakowski, kompozytor, poeta, muzyk, tłumacz i reżyser 

wielkich spektakli muzycznych. Dziś w Tarczynie odbędą się uroczy-

stości pogrzebowe

 Pochodził z Wrocławia i z 
tym miastem był przez dłu-
gi czas związany. Jako stu-
dent miejscowego uniwer-
sytetu, a następnie (w latach 
1996-2005) dyrektor arty-
styczny Przeglądu Piosenki 
Aktorskiej i przewodniczący 
kapituły Nagrody im. Alek-
sandra Bardiniego. Przez 
dwa lata kierował również 
Teatrem Piosenki we Wro-
cławiu, a także współpra-
cował z warszawskim Te-
atrem „Syrena”. Roman Ko-
łakowski był kompozytorem 
i autorem tekstów dla takich 
wykonawców jak Kazik Sta-
szewski, Michał Bajor, Justy-
na Steczkowska i Piotr Ru-
bik. Jednocześnie tłumaczył 
utwory potęg muzycznych: 
Leonarda Cohena, Toma 
Waitsa, Nicka Cave’a, Wło-
dzimierza Wysockiego, Bułata Okudżawy oraz Stinga i często sam je wykony-
wał jako znakomity bard grający na gitarze. Jego znakiem fi rmowym była wy-
soka jakość.
 Z naszym regionem Roman Kołakowski związał się kilkanaście lat temu. 
W latach 2009-2010 kierował Konstancińskim Ośrodkiem Kultury i współtwo-
rzył spektakle muzyczno-patriotyczne wystawiane wówczas w nowo otwar-
tym amfi teatrze w Parku Zdrojowym. Kilka lat temu kompozytor sprowadził 
się z rodziną do podtarczyńskiego Księżaka i zaczął współpracę z miejsco-
wym Gminnym Ośrodkiem Kultury. Od września prowadził w nim zajęcia z 
zespołem teatralnym oraz małym i dużym chórem. To dzięki Romanowi Ko-
łakowskiego tarczyńscy chórzyści mieli możliwość zaśpiewania podczas du-
żych koncertów w Warszawie i Wrocławiu. – Rozmawialiśmy jeszcze w ponie-
działek o najbliższych planach – mówi Alfred Kohn, dyrektor GOK. Kompo-
zytor zmarł nagle, we wtorek, na zawał serca podczas zabawy z dzieckiem. 
– Śmierć Romana to wielka strata dla tarczyńskiej społeczności i całej Polski. 
To był wybitny człowiek – nie kryje bólu Alfred Kohn. 
 Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się dziś (w piątek) o godz. 13 w tar-
czyńskim kościele św. Mikołaja. Następnie trumna z ciałem zostanie odpro-
wadzona na miejscowy cmentarz. 

PC

Roman Kołakowski zmarł 

w wieku 61 lat 

R E K L A M A

R E K L A M A

Jeździmy inaczej przy Orlenie.

Uwaga na hydrant!
PIASECZNO Wczoraj rano zmieniła się organizacja ruchu na przebudowywanym odcinku drogi 721 pomię-

dzy ul. Mleczarską a Wojska Polskiego. Po naszej interwencji oznakowano hydrant znajdujący się na wyjeź-

dzie z Powstańców Warszawy w Okulickiego

 Wreszcie drogowcy otworzyli wy-
jazd z ul. Powstańców Warszawy. Te-
raz można skręcać z niej zarówno w 
kierunku Magdalenki jak i w stronę La-
miny. Niestety, na samym zjeździe, w pa-
sie drogi drogowcy pozostawili... hydrant. 
Po naszej interwencji został on oznako-
wany. Nie udało nam się   ustalić, czy i 
kiedy hydrant zostanie przeniesiony, aby 
nie stwarzał zagrożenia dla ruchu.
 Wczoraj północna nitka drogi 721 
(od ul. Wojska Polskiego do ul. Mle-
czarskiej) została wyłączona z ruchu. 
Kierowcom udostępniono nowo wy-
konaną jezdnię południową. Trzecia 
zmiana dotyczy ulicy Mleczarskiej. 
Wjazd w nią z ul. Okulickiego został 
zamknięty. Objazd poprowadzono ul. 
Puławską i Energetyczną. – Utrudnie-
nia potrwają prawdopodobnie do maja 
– informuje Monika Burdon, rzecz-
niczka prasowa realizującego inwesty-
cję Mazowieckiego Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich.

TW

Po naszej interwencji drogowcy oznakowali 

hydrant pozostawiony w pasie jezdni

Starostwo na

celowniku prokuratury

POWIAT 

Piaseczyńska Prokuratura Rejo-

nowa wszczęła śledztwo w spra-

wie niegospodarności na szko-

dę powiatu piaseczyńskiego po-

przez zawieranie umów o zawy-

żanych kosztach
 Do niegospodarności mogło 
dojść w poprzedniej kadencji. Cho-
dzi o wydatki na tzw. nadzór inwe-
storski, czyli usługi fachowców róż-
nych branż, którzy w imieniu staro-
stwa doglądali prawidłowości pro-
wadzonych przez nie budów. Zwy-
kle koszty nadzoru inwestorskiego 
wynoszą od 1 do 3 proc wartości 
inwestycji. W powiecie piaseczyń-
skim koszty te miały być nawet kil-
kakrotnie większe.
 W sierpniu ubiegłego roku jed-
na z radnych powiatowych złoży-
ła zawiadomienie do prokuratu-
ry, jednak dopiero w tym roku, 7 
stycznia, zostało wszczęte w tej 
sprawie śledztwo. – Postępowa-
nie prowadzone jest w sprawie 
nadużycia udzielonych uprawnień 
bądź niedopełniania ciążących 
obowiązków przez osoby zobowią-
zane do zajmowania się sprawami 
majątkowymi i działalnością staro-
stwa piaseczyńskiego, w związku 
z zawieraniem umów na nadzory 
inwestorskie, w wyniku czego do-
szło do wyrządzenia znacznej szko-
dy majątkowej, tj. o czyn z art. 296 
§ 1 kk – informuje Łukasz Łapczyń-
ski, rzecznik prasowy Prokuratury 
Okręgowej w Warszawie. – Obec-
ne śledztwo prowadzone jest w 
sprawie, co oznacza, że nikomu nie 
przedstawiono zarzutów – pod-
kreśla rzecznik. –  Śledztwo jest na 
etapie gromadzenia materiału do-
wodowego mającego na celu usta-
lenia okoliczności wskazanych w 
zawiadomieniu o przestępstwie. 
Na obecnym etapie nie mogę 
przekazać więcej informacji – do-
daje.

AB

Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ

tel. 22 756 79 39
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