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KRONIKA POLICYJNA
PIASECZNO

KONSTANCIN-JEZIORNA

GÓRA KALWARIA

LESZNOWOLA

Nielegalna broń palna, amunicja i narkotyki

Bił żonę. Teraz posiedzi

Na podwójnym gazie

Kurier przywłaszczył sobie... sukienki

 Policjanci z wydziału kryminalnego zatrzymali do kontroli kierowcę mit-
subishi. Jak się okazało, 27-latek nigdy nie posiadał prawa jazdy. Był to jed-
nak dopiero wierzchołek góry lodowej. 27-latek, widząc że to nie przelewki, 
zaproponował policjantom kilka tysięcy złotych łapówki w zamian za odstą-
pienie od wykonywania czynności służbowych. Nic mu to jednak nie dało. 
Został zatrzymany i trafi ł do aresztu tymczasowego. W miejscu zamieszkania 
mężczyzny funkcjonariusze znaleźli 230 gramów amfetaminy, 250 gramów 
marihuany, broń i amunicję. Odkryto także skradzione jakiś czas temu urzą-
dzenia budowlane o wartości 50 tys. zł. Usłyszał już cztery zarzuty karne. Je-
śli się potwierdzą, może spędzić w wiezieniu nawet kilkanaście lat. Policjan-
ci dodają, że sprawa jest rozwojowa. 

 Kilka dni temu w jednym z lokali przy placu Zgody policjanci zatrzyma-
li 68-letniego mężczyznę, który pastwił się nad swoją żoną. Świadkowie ze-
znali, że nie był to pierwszy raz, kiedy mężczyzna bił i upokarzał kobietę. 
Również funkcjonariusze potwierdzili, że interweniowali w tym miejscu już 
wcześniej. Wobec tego zawnioskowano do sądu o zastosowanie wobec 
„damskiego boksera” środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego 
aresztowania na 3 miesiące. 68-latek trafi ł już za kratki. Docelowo grozi mu 
do 5 lat pozbawienia wolności. 

 We wtorek przed północą policjanci z Góry Kalwarii otrzymali sygnał, że 
w ich kierunku zmierza od strony Warszawy pijany kierowca. Po chwili patrol 
drogówki zatrzymał niepewnie jadące audi do kontroli. Okazało się, że sie-
dzący za kierownicą 31-latek ma w organizmie okolo 2 promili alkoholu. Po 
sprawdzeniu w policyjnej bazie danych okazało się, że mieszkaniec Łukowa 
ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, a ponadto jest 
poszukiwany przez policjantów w rodzinnej miejscowości. Mężczyzna zo-
stał więc zatrzymany, a jego auto trafi ło na policyjny parking.

 Funkcjonariusze zostali wezwani na teren jednej z fi rm, zajmujących się 
dostarczaniem przesyłek pocztowych. Okazało się, że od początku roku do 
fi rmy zgłaszają się klienci, którzy nie otrzymali zamówionych towarów. Po 
sprawdzeniu okazało się, że przywłaszcza je sobie 33-letni kurier. W jego 
miejscu zamieszkania znaleziono skradzione urządzenia elektroniczne, 
buty, kosmetyki oraz kilka sukienek. Mężczyzna odpowie za kradzież, gro-
zi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

 Trzy 15-latki z Piaseczna, za poradą swoich starszych koleżanek, postano-
wiły udać się do jednej z galerii na warszawskim Mokotowie i zrobić tam „za-
kupy”. Oczywiście za wybrane, markowe ubrania nie miały zamiaru płacić. Od-
wiedziły kilka sklepów, zdejmując w przymierzalniach z upatrzonych ubrać 
zabezpieczenia i metki. Po wyjściu z ostatniego butiku zostały zatrzymane 
przez dociekliwą sprzedawczynię i przekazane w ręce policji. Przy nastolat-
kach znaleziono kilkanaście t-shirtów, bluzę i męską piżamę o wartości oko-
ło 1500 zł. Wszystkie usłyszały zarzut kradzieży. O ich dalszym losie zdecyduje 
sąd rodzinny.  

 Pod komisariat policji w Konstancinie-Jeziornie zajechał volkswagenem 
40-letni mężczyzna. Mimo że przybył w zupełnie innej sprawie, funkcjona-
riusze przypomnieli mu, że w ubiegłym roku – w związku z prowadzeniem 
pojazdu pod wpływem alkoholu – stracił na cztery lata prawo jazdy. Za zła-
manie zakazu mężczyzna ponownie stanie przed sądem. Jego vw trafi ł na 
policyjny parking.

 W poniedziałek policyjny patrol zatrzymał w rejonie ul. Sobieskiego 
57-latka, który próbował włamać się do domu jednorodzinnego. Mężczy-
zna nie stawiał oporu. Trafi ł do aresztu i usłyszał zarzuty. O jego dalszym lo-
sie zdecyduje sąd. 
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Ferie wykorzystały na kradzież

Z zakazem przyjechał pod komisariat

Wpadł na gorącym uczynku

Gmina wyda 64 mln zł na drogi
PIASECZNO Remonty gminnych dróg pochłoną w tym roku 19,5 mln zł. Ponad 44,5 mln zł 

zostanie przeznaczone na inwestycje drogowe. Za te pieniądze mają być realizowane 

zarówno zadania jednoroczne, jak i wieloletnie

 Wśród zaplanowanych do remon-
tu dróg wiele ma nieutwardzoną na-
wierzchnię. Z istotniejszych zadań na 
pewno warto wymienić remont ul. 
Ogrodowej w Józefosławiu na odcin-
ku od parku do ul. Cyraneczki, co ma 
kosztować prawie 4,5 mln zł, remont 
nawierzchni ul. Beniowskiego, Duni-
kowskiego i Sikorskiego w Piasecznie 
(łącznie prawie 1,85 mln zł) oraz wy-
konanie nawierzchni wraz z odwod-
nieniem na ul. Dobrej w Runowie 
(1,8 mln zł). W planach jest także re-
mont ul. Łabędziej w Mysiadle (gra-
nica gmin Piaseczno i Lesznowola) 
za 1,2 mln zł, ale finalnie nie wiado-
mo czy do niego dojdzie. - O tej in-
westycji będziemy chcieli jeszcze po-
rozmawiać z Lesznowolą – zastrzega 
burmistrz Daniel Putkiewicz doda-
jąc, że gminie zależy na utrzymaniu 
tempa budowy i remontów dróg, jed-
nak nadszedł czas, aby nieco zmie-
nić organizację tych inwestycji. Co 
ma na myśli burmistrz? Otóż chodzi 
o to, aby z większym wyprzedzeniem 
je planować. - I jak najwcześniej przy-
gotowywać przetargi – dodaje Daniel 
Putkiewicz. - Wierzymy, że wcześniej 
przygotowane i szczegółowo zapla-
nowane inwestycje będą prostsze, a 
co za tym idzie tańsze w realizacji.

Najwięcej pieniędzy pójdzie na 

Spacerową, Główną i Dworcową

 Z istotniejszych zadań inwesty-
cyjnych warto wymienić dokończe-
nie trwającej od 2017 roku budowy 
ul. Cyraneczki w Józefosławiu, co w 
tym roku ma pochłonąć prawie 1,2 
mln zł oraz ul. Spacerowej (ponad 6 

mln zł). Istotnym zadaniem, nie tylko 
na ten rok, ale i najbliższe lata będzie 
połączenie gminnych dróg z węzłem 
komunikacyjnym Antoninów, który 
powstanie na trasie S7. W tym roku 
gmina wyda na to prawie 3,9 mln zł. 
Kolejne dwie inwestycje będą realizo-
wane na terenie Piaseczna i Bobrowca. 
Przebudowa ul. Dworcowej ma kosz-
tować prawie 4,2 mln zł, zaś wykona-
nie ul. Północnej, Świerkowej, Borowej 
i Głównej na odcinku od Bobrowiec-
kiej do Mazowieckiej wraz z budo-
wą mostka nad kanałem Perełki – po-
nad 10 mln zł. Ważną inwestycją bę-
dzie budowa wraz z odwodnieniem 
ul. Polnej w Chyliczkach (ponad 1,5 
mln zł). O tym znajdującym się w fa-
talnym stanie trakcie pisaliśmy kilku-

krotnie – pierwszy raz w sierpniu 2012 
roku. Wydaje się, że po 7 latach od na-
szej publikacji koszmar mieszkańców 
miejscowości wreszcie się skończy. 

Przekażą pieniądze powiatowi

 Na dofinansowanie remontów 
dróg powiatowych znajdujących się 
na terenie gminy Piaseczno miejscy 
rajcy zdecydowali się przeznaczyć w 
tym roku około 5 mln zł. Większość 
środków pójdzie na budowę ronda 
przy stacji Wadex oraz remont ulicy 
Głównej, na odcinku od ul. Pod Ba-
teriami do Bobrowieckiej. Pozosta-
łe pieniądze zostaną przeznaczone 
na budowę chodników przy drogach 
powiatowych. 

Tomasz Wojciuk

Zerwali blachę z dachu, 
woda zrobi swoje
KONSTANCIN-JEZIORNA Mieszkańcy alarmują, że pięknej, wyglądającej na zabytek willi w widełkach ulic 

Głowackiego i Śniadeckich grozi dewastacja. – Człowieka aż boli, gdy na to patrzy – mówi mieszkający w 

pobliżu pan Marcin
 W ostatnich tygodniach, w ta-
jemniczych okolicznościach, z bu-
dynku zostały zerwane blaszane po-
krycie dachu, rynny i półrynny. Z 
tego powodu część drewnianego po-
szycia znalazła się bez osłony, woda 
nie ma teraz problemów z dosta-
niem się do wnętrza, ścieka także po 
murach zewnętrznych. – Ktoś mu-
siał robić to na raty i chyba nocą, bo 
żadnych ekip nie widziałem – uważa 
nasz czytelnik. 
 O tym, że kolejna konstancińska 
willa narażona jest na dewastację za-
alarmowała nas również pani Nata-
lia. – To niewyobrażalne, aby tych 
zniszczeń dokonali złomiarze, nie 
wygląda też, aby ktoś rozpoczynał 
remont w środku zimy. Dzieje się coś 
złego. Wydaje mi się, że ktoś po pro-
stu chce doprowadzić do ruiny kolej-
ną konstancińską willę – obawia się.
 Po tym jak z dachu budynku zo-
stała zdarta blacha, pan Marcin po-
informował straż miejską i policję. 
– Jednak obie formacje odparły mi, 
że nie mają uprawnień, żeby podjąć 
działania – mówi mieszkaniec. Nie 
może patrzeć, na to co się dzieje, dla-
tego zatelefonował do naszej redakcji. 
 Postanowiliśmy interweniować 
w Wojewódzkim Urzędzie Ochro-
ny Zabytków. Niestety, również bez-
skutecznie. – Przedmiotowy budy-
nek nie jest objęty ochroną konser-

watorską wynikającą z wpisu do re-
jestru zabytków. Urząd nie dyspo-
nuje żadną dokumentacją potwier-
dzającą zabytkowy charakter obiek-
tu. W związku z powyższym Ma-
zowiecki Wojewódzki Konserwa-
tor Zabytków nie posiada kompe-
tencji umożliwiających dokonanie 
kontroli stanu zachowania budyn-
ku oraz ewentualnego wydania de-
cyzji nakazującej prace konserwa-
torskie – informuje Damian Ma-
niakowski, główny specjalista ds. 

zabytków nieruchomych z WUOZ.
Zamknięty teren z willą i innymi 
budynkami należał do spółki, któ-
ra prowadziła przy Głowackiego 3/5 
ośrodek pod nazwą Centrum Pro-
mocji Kadr. Dziś jej telefony milczą. 
– Kiedy Centrum splajtowało, spół-
ka się podzieliła – mówi konstanciń-
ski radny Włodzimierz Wojdak. Nie 
udało nam się ustalić, kto obecnie 
włada budynkiem. 

Piotr Chmielewski

– To nie wygląda na dzieło złomiarzy – uważają mieszkańcy 

zatroskani o stan budynku

Jedną z dróg, które doczekają się gruntownej przebudowy, 

będzie ulica Główna w Bobrowcu
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Rusza budowa 
sygnalizacji przy szkole
LESZNOWOLA Kilka dni temu została zawarta umowa na budowę 

sygnalizacji świetlnej przy szkole w Lesznowoli. Światła mają powstać 

do końca maja

 Pod koniec grudnia otwarto przetarg na wykonawcę przebudowy skrzyżo-
wania drogi 721 (ul. Słoneczna) i ul. Szkolnej w Lesznowoli. Najważniejsza zmiana 
ma dotyczyć zrobienia w tym miejscu podnoszącej bezpieczeństwo sygnalizacji 
świetlnej. Poza tym skrzyżowanie zostanie poszerzone, a od strony Magdalenki po-
jawi się lewoskręt. Inwestycję za 861 tys. zł zrealizuje fi rma Mabau z Baniochy, która 
przedstawiła najkorzystniejszą ofertę i z którą w ubiegłym tygodniu gmina zawarła 
umowę. Inwestycja zostanie zrealizowana do 31 maja.

TW

Na skrzyżowaniu ulic Szkolnej i Słonecznej w Lesznowoli doszło 

już do kilku niebezpiecznych wypadków. W ubiegłym roku na 

przejściu dla pieszych zginęła tam 62-letnia kobieta

Jerzy Pełka nie jest już prezesem ZGK
GÓRA KALWARIA Powołana niespełna miesiąc temu rada nadzorcza Zakładu Gospodarki 

Komunalnej odwołała przed tygodniem szefa spółki i na jego miejsce powołała ze 

swojego składu Jerzego Bugaja

 Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, rada 
nadzorcza zdecydowała, że powody 
rozwiązania kontraktu z Jerzym Peł-
ką „dla dobra spółki” nie będą ujaw-
niane. Obecnie 48-letni Pełka kie-
rował gminną spółką od lipca 2011 
roku, kiedy zastąpił na fotelu prezesa 
Stanisława Andruszkiewicza. Praca 
w Zakładzie Gospodarki Komunal-
nej w Górze Kalwarii nie była jednak 
dla niego nowością, ponieważ wcze-
śniej pełnił w spółce stanowisko dy-
rektora ds. produkcji, będąc prawą 
ręką Andruszkiewicza. Od samego 
początku Jerzy Pełka był uznawany 
za zaufanego człowieka burmistrza 
Dariusza Zielińskiego. Już w czasie 
ubiegłorocznej kampanii wyborczej 
było jasne, że w razie wygrania wy-
borów przez Arkadiusza Strzyżew-
skiego, z szefem ZGK nie będzie mu 
po drodze. Chodziło przede wszyst-
kim o społeczne niezadowolenie, ja-
kie budziła działalność spółki, któ-
ra m.in. nie potrafiła w porę ostrzec 
mieszkańców, aby nie pili wody za-
wierającej szkodliwe bakterie. 
 Jednocześnie w ubiegły piątek 
został powołany nowy prezes - Jerzy 
Bugaj (36 lat), którego na początku 
stycznia burmistrz powołał do rady 
nadzorczej ZGK (musiał zrezygno-
wać z tej funkcji w związku z przy-
jęciem stanowiska prezesa). Jak po-
daje kalwaryjski magistrat, nowy 
szef spółki przez sześć lat kierował 
centrum prasowym warszawskiego 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wo-

dociągów i Kanalizacji (największej 
firmy komunalnej w Polsce), a obec-
nie odpowiadał za tzw. obszar com-
pliance w grupie spółek z branży mo-
toryzacyjnej. Dysponuje 10-letnim 
doświadczeniem w pracy na stanowi-
skach kierowniczych w dużych spół-
kach kapitałowych. Ma wykształce-
nie wyższe, jest absolwentem studiów 
MBA. Zapytaliśmy nowego prezesa, 
na jakich działaniach zamierza skon-
centrować się w spółce w pierwszej 
kolejności. Odpowiedział, że przede 
wszystkim na jakości świadczonych 
usług, która współcześnie stała się 
pojęciem znacznie szerszym niż zwy-
kłe „zapewnienie zgodności z wyma-
ganiami”, osiągnięciu jak największej 
sprawności i ciągłości w prowadze-

niu inwestycji, a także wprowadzeniu 
właściwej komunikacji z klientami, 
aby otrzymywali oni „szybką i zrozu-
miałą informację od spółki”, a ZGK 
informację zwrotną od klientów.
 Zapytaliśmy burmistrza czy nie 
ma obaw związanych z tym, że do 
zmiany prezesa ZGK dochodzi w 
trakcie, kiedy spółka realizuje naj-
większy w swojej historii  program 
inwestycyjny z dofinansowaniem 
unijnym za przeszło 44 mln zł. – Nie 
jestem zaniepokojony, ponieważ po-
wołałem radę nadzorczą w składzie, 
który moim zdaniem będzie pro-
wadził właściwy nadzór nad pracą 
ZGK – odpowiedział. 

PC

Rada nadzorcza spółki nie ujawniła 

powodów odwołania prezesa Pełki 

R E K L A M A

POWIAT

Piaseczyński Związek Pszczelarzy wybierze nowe władze

 Już w najbliższą niedzielę 3 lutego w sali konferencyjnej urzędu gmi-
ny Piaseczno odbędzie się walne zgromadzenie członków Piaseczyńskiego 
Związku Pszczelarzy, podczas którego mogą nastąpić zmiany personalne w 
zarządzie. W PSP jest zrzeszonych około 120 pszczelarzy z terenu powiatu 
piaseczyńskiego, ale też sąsiadujących z nim gmin. Zarząd związku jest wy-
bierany na 3-letnią kadencję. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.

TW



Wygładzone zdrowe włosy
Nie lubisz swoich kręconych, puszących się włosów?  

Znaleźliśmy zabieg dla Ciebie
 Dla Pań o włosach niesfornych, 
puszących i  elektryzujących się 
proponujemy keratynowy zabieg 
wygładzający Pure Renewal System. 
Kuracja jest w 100 % wolnym od for-
maldehydu keratynowym zabie-
giem wygładzającym i redukującym 
skręt o 75%. 
 Zapewnia imponujące efek-
ty wygładzające i odbudowujące 
oraz nie zawiera agresywnych sub-
stancji chemicznych. Pure Renewal 
System zapewnia natychmiastowy 
efekt. Kuracja zawiera opatentowa-
ną technologię Kerabond, która w 
połączeniu z mieszanką najwyższej 
jakości olejków jojoba, arganowego 
i rozmarynu przekształca w 90 mi-
nut kręcone, ciężko układające się 
włosy w jedwabiście gładkie, lśnią-
ce aż do 12 tygodni! 
 Zabieg keratynowy Pure Rene-
wal Sysytem jest zgodny z wymoga-
mi wszystkich organizacji zdrowot-
nych na świecie.

Kuracja aktualnie jest w promocji, cena od 300 zł    

P R O M O C J A

Salon BB, 

ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej)

Tel. 22 401 1234, bbsalon.pl
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Dużo emocji, mało konkretów
LESZNOWOLA W szkole w Nowej Iwicznej odbyło się spotkanie z mieszkańcami dotyczące 

ewentualnej budowy tunelu pod przejazdem kolejowym na ul. Krasickiego

 Mieszkańców zaprosili na kon-
sultacje sołtys Nowej Iwicznej Anna 
Pietrzak oraz radni powiatowi Mag-
dalena Mika-Kosior i Robert Li-
chocki. Na spotkaniu nie zabrakło 
również radnych gminy Lesznowola. 

Od samego początku atmosfera była 
mocno napięta, a zwłaszcza właści-
ciele posesji przy ulicy Krasickiego, 
nie kryli swojego oburzenia. – Spro-
wadziłam się tu 15 lat temu – mówiła 
podniesionym głosem jedna z uczest-
niczek spotkania. – Działki były po 
1000 metrów i miała tu być sypial-
nia, a państwo robicie jakieś wiaduk-
ty, tunele czy obwodnice. Naćkaliście 
tu działek po 300 metrów, domków 
nie wiadomo ile i zrobiliście bajzel z 
tej Iwicznej...– Za zgodą radnych! – 
wtrącił inny mieszkaniec, co spotka-
ło się z burzą braw.

Robimy tunel czy nie?

 Przybyli na spotkanie chcie-
li przede wszystkim dowiedzieć się 
szczegółów dotyczących planowa-
nej inwestycji. Czy Krasickiego nie 
stanie się przez to drogą tranzyto-
wą (w tym także dla tirów), jak wy-
glądałyby kwestie bezpieczeństwa 
dzieci w tej okolicy, odwodnienia 
czy też ewentualnego wywłaszcze-
nia osób mieszkających wzdłuż uli-
cy w związku z koniecznością jej po-
szerzenia – zastanawiali się obecni 
na spotkaniu ludzie. W toku gorącej 
dyskusji nie brakowało również gło-
sów, że prowadzący spotkanie nie 
byli do niego odpowiednio przygo-
towani. – Z zawodu jestem architek-
tem i dokładnie wiem czym pachnie 
tunel na ulicy Krasickiego – mówi-
ła Magdalena Mika-Kosior. – Gdy-
byśmy go wybudowali, to automa-
tycznie Krasickiego stanie się ulicą 
tranzytową. Oczywiście do pewne-
go momentu samochody dojadą, po 
czym prawdopodobnie odbiją w ul. 
Postępu, która jest położona między 
dwoma docelowymi węzłami. Rów-
nocześnie powstaje droga 721, która 
zostanie zrealizowana w 2023 roku. 
Radna podkreśliła przy tym, że Pia-
seczno dostało zapewnienie, że do 
2021 roku będą szybkie koleje do 
Warszawy i pociągi będą kursowa-
ły co 10 minut, co oznacza, że szla-
bany na przejeździe kolejowym będą 
zamknięte niemal cały czas. – Py-
tanie do państwa: robimy tunel czy 
nie? – podsumowała swoją wypo-
wiedź Magdalena Mika-Kosior.

 Powiatowi radni zdradzili jed-
nak, że powiat piaseczyński wcale 
nie jest specjalnie chętny do reali-
zacji tej inwestycji, bo jej koszt (oko-
ło 15 milionów złotych, przy nieca-
łych 3 milionach dofinansowania z 
PKP PLK) zablokowałby inne pro-
jekty. – Jestem gorącym zwolenni-
kiem budowy tego tunelu i miałem 
go w swoim programie wyborczym 
– wyznał z kolei Robert Lichocki. 
– Jest to niezbędne i nie ma innego 
wyjścia, bo dla tunelu nie ma alter-
natywy. W tej chwili szlabany są już 
częściej opuszczone niż podniesio-
ne. Kiedy powstaną nowe drogi 721 i 
S7 nie będzie żadnego powodu żeby 
prowadzić tranzyt akurat przez wa-
szą ukochaną Krasickiego. 

Tunel podzielił mieszkańców

 Po przedstawieniu stanowiska 
radnych przyszedł czas na oddanie 
głosu uczestnikom spotkania. – Ja 
bym się chciał dowiedzieć gdzie bę-
dzie wlot, a gdzie wylot tego tunelu 
– spytał jeden z mieszkańców. 
– Wlot będzie na ul. Krasickiego, a 
wylot... na ul. Krasickiego – odpo-
wiedziała Magdalena Mika-Kosior. 
– Zapraszam do zapoznania się z ry-
sunkami, które zamieściłam na Fa-
cebooku – dodała.
 I choć, z tego co było słychać, 
na spotkaniu pojawiła się większość 

przeciwników budowy tunelu, to 
jednak głos zabierali i jego zwolen-
nicy, zwłaszcza mieszkańcy Nowej 
Woli i Nowej Zgorzały. Podkreślali, 
że choć rozumieją sprzeciw miesz-
kańców ul. Krasickiego, to mają na-
dzieję, że tunel powstanie, bo jest 
on potrzebny z perspektywy ca-
łej gminy. A jeśli nie tunel, to jakieś 
inne rozwiązanie, które pomogłoby 
udrożnić przejazd. – Ruch komuni-
kacyjny jest i będzie coraz większy, 
m.in. z uwagi na powstające Osiedle 
Nowe Jeziorki, w ramach rządowe-
go Programu Mieszkanie Plus przy 
ul. Karczunkowskiej czy dynamiczny 
rozwój powiatu – mówił Marcin Ka-
nia, lesznowolski radny. – Ponadto 
zwiększona liczba pociągów do ob-
sługi tego osiedla oraz uruchomie-
nie SKM do Piaseczna doprowadzi 
do zupełnego paraliżu komunikacyj-
nego Nowej Iwicznej i okolic. Moim 
zdaniem budowa tunelu jest nie-
zbędna, inaczej po prostu staniemy.
 Na zakończenie uczestnicy spo-
tkania chętnie podpisywali petycję 
w sprawie bezkolizyjnego przejaz-
du. Wynika z niej, że mieszkańcy są 
„zdecydowanie przeciwni budowie 
tunelu w Nowej Iwicznej”, ale jedno-
cześnie są  „żywo zainteresowani i 
otwarci na rozsądne propozycje po-
prawienia sytuacji komunikacyjnej”. 

KONSTANCIN-JEZIORNA

Supermenka w Hugonówce
 W sobotę 9 lutego o godz. 19 w Konstancińskim Domu Kultury przy ul. 
Mostowej 15odbędzie się spektakl „Supermenka”. Jest to opowieść o kilku 
latach życia współczesnej kobiety - wykształconej, inteligentnej, błyskotli-
wej i pracowitej. W roli głównej wystąpi Jowita Budnik. Desperackie próby 
bohaterki, aby poradzić sobie na niebezpiecznych zakrętach życia, wzbu-
dzają z jednej strony podziw, a z drugiej wywołują salwy śmiechu. Bilety w 
cenie 45 zł do nabycia w kasie KDK, ale też przez internet.
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Większość mieszkańców, 

którzy wzięli udział 

w spotkaniu, było przeciw-

nych budowie tunelu

Grzegorz Tylec



 To nie były zwykłe występy przed-
szkolaków, z recytacją wierszyków i pro-
stymi motywami muzycznymi. Przed-
szkole „Bajka” od lat słynie z tego, że 
wszystko musi być tam na najwyższym 
poziomie i dopięte na ostatni guzik. I 
tym razem dzieci, z pomocą wykwalifi-
kowanej kadry wychowawców oraz profe-
sjonalnych instruktorów od tańca, baletu 
czy choreografii przygotowały dla swoich 
Dziadków mnóstwo atrakcji. 
 Pierwszego dnia niezwykły pokaz ak-
torsko-muzyczny dały dzieci z najmłodszej 
grupy 3-latków, występując w uroczych 
strojach krasnoludków. Kolejnego dnia 
sceną zawładnęły 4-latki, które zaprezen-
towały z kolei spektakl słowno–muzycz-
ny, inspirowany koncertem skrzypcowym 
„Cztery pory roku” Antonio Vivaldiego. 
Grupa 5-latków we wspaniały sposób za-

prezentowała swoim dziadkom umiejęt-
ności taneczne, wokalne i recytatorskie. 

Ostatniego dnia na niesamowitą ucztę ar-
tystyczną zaprosiły swoich gości 6-latki, 
które w brawurowy sposób zaadaptowa-
ły baśń  Andersena „Królowa śniegu”. Wi-
dowisko odbyło się w przepięknej baśnio-
wej scenerii, a w nostalgiczny zimowy na-
strój wprawiła publikę niezwykła muzyka i 
choreografia. Niesamowite były zwłaszcza 
pokazy taneczne przedszkolaków, w tym  
„Taniec kryształów”, „Taniec śnieżynek” 
i „Walc śnieżynek” z baletu „Dziadek do 
orzechów” Piotra Czajkowskiego, a tak-
że „Taniec bałwanków i Mikołajów” oraz 
„Taniec choinek”. 
 Przedszkole „Bajka” słynie z tego, że 
wszystkie przedstawienia są maksymal-
nie dopracowane, idealne zarówno pod 
względem muzyki, jak i choreografii. Tak 
było i tym razem, czemu dali wyraz sami 
Dziadkowie, nagradzając młodych arty-
stów gromkimi brawami.

TW
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Zmieni się organizacja 
ruchu przy dworcu PKP
PIASECZNO W tym roku planowana jest gruntowna przebudowa ulicy 

Dworcowej w Piasecznie. Swoje oblicze zmienią także najbliższe oko-

lice dworca kolejowego

 - Tam wszyscy parkują jak popadnie, nikt nie przestrzega przepisów a straż 
miejska nic z tym nie robi – alarmuje Filip Hampson, mieszkaniec Wólki Kozo-
dawskiej. Ostatnio temat zagrożeń czyhających na przechodniów w rejonie 
dworca poruszała podczas sesji rady miejskiej radna Katarzyna Wypych. Oka-
zuje się, że wraz z przebudową ulicy Dworcowej, na którą zarezerwowano w 
budżecie ponad 4 mln zł i która ma się odbywać w dwóch etapach, zmieni się 
także wygląd placu przed budynkiem dworca. - Pojawią się tam m.in. dwa pe-
rony dla autobusów oraz dodatkowe miejsca parkingowe – mówi burmistrz 
Daniel Putkiewicz. Kolejną planowaną inwestycją jest utwardzenie znajdują-
cych się w okolicy dworca parkingów, na co zarezerwowano 0,6 mln zł.
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Ulica Dworcowa ma zostać przebudowana. Zmieni się także 

plac przed budynkiem dworca, który ma być bardziej przyjazny 

zarówno dla kierowców, jak i podróżnych

Podziel się ciepłem 
w środku zimy
PIASECZNO Radna Ewelina Wójcik wpadła na pomysł zorganizowania 

akcji „Podziel się ciepłem”. – Chodzi o to, aby ludzie dzielili się niepo-

trzebnymi, ciepłymi ubraniami z najbardziej potrzebującymi – mówi

 Tego typu akcje odbywają się w wielu miastach Polski. Jako najbliższy 
przykład Ewelina Wójcik podaje Warszawę, gdzie przed urzędem dzielnicy 
Wola znajduje się niewielka wiata, w której można zostawiać niepotrzebne 
ubrania. – Podobne miejsce moglibyśmy wygospodarować na terenie Pia-
seczna – dodaje radna. – Warto to zrobić, bo tego typu inicjatywa społeczna 
generuje niewielkie koszty, a dla potrzebujących ma ogromne znaczenie. 
 Miejsce, w którym można by ustawić duży namiot lub parawan z wiesza-
kami powinno znajdować się w uczęszczanej okolicy. Ewelina Wójcik uważa, 
że można by połączyć je także z jadłodzielnią (ma ona powstać w tym roku 
w ramach budżetu obywatelskiego). Jeśli uda się znaleźć odpowiednią loka-
lizację, kolejnym krokiem powinno być poinformowanie o obydwu inicjaty-
wach mieszkańców, aby mogli przynosić do wskazanego punktu niepotrzeb-
ne ubrania i nadmiar jedzenia.
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ul. Księcia Janusza I Starego 5 

05-500 Piaseczno

tel. 22 715 52 07

11 Listopada 21

05-500 Zalesie Dolne

tel. 22 736 00 66

Publiczne Przedszkole

Muzyczne „Bajka”

P R O M O C J A

Przedszkolaki z Bajki znów zachwyciły!
Przez cztery dni trwały obchody Dnia Babci i Dziadka w przedszkolu muzycznym „Bajka”. Zorganizowane z tej okazji 
barwne przedstawienia obejrzało około 800 osób. Aby podziwiać swoje pociechy, Babcie i Dziadkowie przybywali nawet 
z najbardziej odległych zakątków Polski

Kostiumy młodym artystom osobiście przygotowuje Krystyna 

Otręba-Kurasiewicz, dyrektor przedszkola

R E K L A M A



6 nr 4 (751)/2019/W1AKTUALNOŚCI

KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Kradną auta na potęgę!
POWIAT Policja opublikowała raport podsumowujący 2018 rok. Wyni-

ka z niego, że w tym czasie na terenie powiatu piaseczyńskiego skra-

dziono łącznie 87 pojazdów, z czego co dziesiąty udało się odzyskać

 W 2017 roku na naszym terenie skradziono 104 samochody, zaś w roku 2016 – 
90. Rok 2018 był zatem spokojniejszy, bo zginęło w nim „tylko” 87 aut. Jednocze-
śnie zwiększyła się wykrywalność sprawców kradzieży, która wyniosła ponad 11 
proc. przy około 7-procentowej w latach ubiegłych.
 Samochody ginęły najczęściej z osiedlowych uliczek oraz parkingów przy 
centrach handlowych. A jakie auta najczęściej padały łupem złodziei? - Najwię-
cej skradziono toyot, następne w kolejności były lexusy, audi, hondy, mazdy i 
volkswageny – informuje nadkom. Jarosław Sawicki, rzecznik Komendy Powia-
towej Policji w Piasecznie.
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Burmistrz stawia
na ekologię
PIASECZNO Z urzędu gminy zniknęły napoje w plastikowych butelkach, 

pojawiły się natomiast butelki ze szkła. Okazuje się jednak, że to do-

piero początek proekologicznych zmian

 – Chcieliśmy ograni-
czyć ilość „produkowa-
nego” plastiku – wyja-
śnia Daniel Putkiewicz. 
– W ogóle to zachę-
cam wszystkich do picia 
przefiltrowanej wody z 
kranu. Na terenie urzę-
du znajduje się jej uję-
cie. To dobra woda, ale 
aby przekonać do jej pi-
cia pracowników urzę-
du, być może jeszcze 
raz profilaktycznie ją 
przebadamy.
 Na ostatniej sesji rady 
miejskiej na stołach poja-
wiły się owoce, których nigdy wcześniej nie było. Mają one zastąpić mniej 
zdrowe słodycze. Nie oznacza to, że urząd zaprzestanie kupowania ciastek. 
Jednak mają być one nabywane w opakowaniach zbiorczych, aby ograniczyć 
ilość wytwarzanych śmieci. Kolejna innowacja ma objąć prenumeratę gazet, 
poruszających tematy związane z samorządem. Teraz zamawiane są one w 
wersji papierowej, jednak wkrótce mają być dostępne w wersji elektronicz-
nej. Daniel Putkiewicz latem chętnie jeździ do pracy rowerem i deklaruje, że 
będzie chciał namawiać do tego także swoich podwładnych. Być może po-
wstanie w urzędzie dodatkowe miejsce, w którym będzie się można umyć i 
przebrać. Pod kątem pracowników korzystających z rowerów oraz komunika-
cji publicznej planowany jest także zakup niewielkiego, gminnego samocho-
du, umożliwiającego urzędnikom szybki dojazd na plac budowy czy na spo-
tkanie służbowe do Warszawy. Początkowo myślano o zakupie samochodu 
elektrycznego, ale może on być zbyt drogi. Dlatego prawdopodobnie zosta-
nie kupiony małolitrażowy samochód benzynowy. Rada miejska już zarezer-
wowała na ten wydatek 50 tys. zł.

Czy gmina zdecyduje się na zakup 

elektrycznego samochodu?

Klub seniora tylko dla wybranych?
PIASECZNO Wojciech Szałkowski skarży się, że Miejski Klub Seniora na piaseczyńskim 

dworcu dostępny jest tylko dla nielicznych. – Chciałem się tam zapisać na zajęcia kom-

puterowe, ale okazało się to niemożliwe – narzeka nasz czytelnik

 – To jest klub dla wybrańców – 
uważa pan Wojciech. – Regularnie 
pytałem kiedy ruszają zapisy na kurs 
komputerowy. Gdy już ruszyły, oka-
zało się, że nie ma miejsc. Do klubu 
przychodzą same panie, tam panu-
je jakiś matriarchat, żeby nie powie-
dzieć seksizm. Nie chcę chodzić na 
kursy z gotowania czy szycia, chcia-
łem dowiedzieć się czegoś o kompu-
terach...Ten klub powinien być dla 
wszystkich, w tym także dla mnie, 
bo płacę w tym mieście podatki.
– Miejski Klub Seniora został utwo-
rzony dla 100 seniorów z Piaseczna, 
a obecnie należy do niego 200 osób 
– informuje Sylwia Chojnacka-Tu-
zimek, zastępca dyrektora Bibliote-
ki Publicznej Miasta i Gminy Pia-
seczno, która jest organem prowa-
dzącym klub. – Wszyscy seniorzy są 
ważni, dlatego nie prowadzimy sta-
tystyki z podziałem na płeć.
 Sylwia Chojnacka-Tuzimek przy-
znaje, że grupa seniorów jest sfemi-
nizowana, jednak do MKS-u przy-
chodzą także mężczyźni. Obecnie 
w klubie odbywają się zajęcia dla 
15 grup, na które chodzi 160 osób. 
– W kursie komputerowym będzie 
uczestniczyć łącznie około 120-130 
osób – dodaje kierownik działu pro-
mocji.  – Mieszkańcy Piaseczna 
przez ponad miesiąc mogli zapisy-
wać się na ten sam kurs, prowadzo-
ny w głównym oddziale biblioteki 
przy ul. Kościuszki. Warto podkre-
ślić, że w ubiegłym roku w bibliotece 
zorganizowano wiele kursów kom-
puterowych grupowych i indywidu-
alnych, wielokrotnie też pracownicy 
pomagali czytelnikom w rozwiązy-
waniu prostych problemów informa-
tycznych, np. pokazywali jak odbie-
rać pocztę elektroniczną czy jak ko-
rzystać z aplikacji mobilnych. 
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Patriotyczne wersety
PIASECZNO W Szkole Podstawowej im. Wspólnej Europy w Zalesiu Gór-

nym odbyła się gala fi nałowa konkursu recytatorskiego, organizowa-

nego przez senatora RP Konstantego Radziwiłła z okazji 100. rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości

 Uczniowie ze szkół 
podstawowych mieli 
za zadanie napisać oraz 
wyrecytować wiersz o 
ojczyźnie. W konkur-
sie udział wzięli repre-
zentanci 18 szkół pod-
stawowych z powia-
tów: piaseczyńskiego, 
grodziskiego, prusz-
kowskiego oraz otwoc-
kiego. Jury, w którego skład wchodzili głównie nauczyciele, przyznało czte-
ry wyróżnienia oraz wyłoniło pięciu laureatów konkursu. Zwycięzcami zo-
stali ex aequo Marta Bonder (Szkoła Podstawowa nr 5 w Piasecznie) oraz Pa-
tryk Marszałek (SP nr 4 w Otwocku). Drugie miejsce zajęli Aleksander Ku-
rek z SP nr 2  w Konstancinie-Jeziornie i Weronika Piwowarczyk z SP w Chy-
licach, zaś trzecie – Emilia Strzelczyk z SP nr 1 w Grodzisku Mazowieckim.
Konstanty Radziwiłł, wręczając nagrody, docenił znajomość historii wśród 
uczestników konkursu oraz podkreślił, że rozumieją oni swoją odpowiedzial-
ność za przyszłość Polski.
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W konkursie wzięli udział uczniowie 

z czterech powiatów

KONSTANCIN-JEZIORNA

Bajkowa terapia dla całej rodziny
 W niedzielę 10 lutego o godz. 16 w Konstancińskim Domu Kultury przy 
ul. Mostowej 15 odbędzie się spektakl dla dzieci „Tata bez krawata” autor-
stwa Anny Gil i Ewy Gorzelak. W rolach głównych wystąpią Ewa Gorzelak i 
Zbigniew Dziduch. Spektakl w dowcipny sposób porusza ważne problemy 
społeczne, gwarantując świetną zabawę zarówno dzieciom, jak i rodzicom. 
Bilety 15 zł – dzieci, 20 zł – dorośli do nabycia w kasie KDK, lub przez internet.
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Miejski Klub Seniora na dworcu PKP 

został otwarty kilka miesięcy temu

K O N D O L E N C J E

W Wólce Kosowskiej powitamy
chiński Nowy Rok!
LESZNOWOLA Święto zorganizowane zostanie we wtorek 5 lutego w hali GD1 Centrum Handlowego przy  

ul. Nadrzecznej 16 w Wólce Kosowskiej. Rozpocznie się o godz. 11 i będzie trwało około trzech godzin. Każ-

da pozycja w harmonogramie obrazuje część kultury i tradycji Lunarnego Nowego Roku

 Lunarny Nowy Rok jest zdecydo-
wanie najważniejszym świętem dla 
Chińczyków i Wietnamczyków. Zwy-
kle przypada on na koniec stycznia 
albo początek lutego. W tym roku bę-
dzie obchodzony dokładnie 5 lutego, 
który to dzień zapoczątkuje Rok Świ-
ni. Zgodnie z tradycją, obchody nowe-
go roku trwają trzy dni. Bardzo waż-
ną częścią uroczystości jest świątecz-
na kolacja, która musi być wystawna. 
W wigilię Nowego Roku mają miej-
sce fantastyczne tańce lwów i odby-
wają się liczne, trwające całą noc pa-
rady. W nocy składane są też życzenia. 
Dzieci dostają prezenty w postaci „pie-
niędzy na szczęście”. Są to małe sumy, 
które koniecznie muszą być ofiarowa-
ne w czerwonych woreczkach z papieru.
 - Organizowane przez nas święto 
pozwoli poznać jego uczestnikom inną 
kulturę, przybliżyć ducha świąt chiń-
skich i wietnamskich między innymi 
przez zapach, smak, legendy i taniec- 
mówi Trong Hung Trau prezes zarzą-
du Stowarzyszenia Wspierania Przed-
siębiorczości Wólka Center. - Jest ono 
też świetną okazją do wzajemnego po-
znawania się i międzykulturowej inte-

gracji. Zapraszamy do udziału w świę-
cie wszystkich, którzy choć trochę 
chcą poznać naszą kulturę.  
 Goście będą mieli okazję skoszto-
wać tradycyjnych noworocznych chiń-

skich i wietnamskich potraw. Świą-
tecznej atmosferze sprzyjać będzie 
wystrój, nawiązujący do chińskiego i 
wietnamskiego Święta Nowego Roku.

AB

Program:

• 10.30 Taniec lwów

• 11.10 Przemówienie na powitanie 
 Lunarnego Nowego Roku

• 11.20 Część artystyczna 
 społeczności wietnamskich
  i chińskich

• 12.10 Pokazy sztucznych ogni

• 12.20 Degustacja potraw 
 świątecznych obu krajów

• 13.00 Gry i zabawy dla dzieci

• 14.00 Zakończenie

TW
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Luty? 
Szykuj sportowe buty!

Najbliższe tygodnie w Górze Kalwarii upłyną pod znakiem imprez sportowych. 
Przed nami dwa biegi, turnieje piłkarski i koszykarski oraz samochodowy rajd.

 W poniedziałek ruszyły zapisy na wy-
darzenie, którego jeszcze nie było: ho-
norowy Bieg Stefana. Chodzi oczywi-
ście o biskupa Stefana Wierzbowskiego 
– założyciela naszego miasta. Impreza 
odbędzie się we wtorek 26 lutego, czyli 
w rocznicę (349.) nadania Górze Kalwarii 
praw miejskich.
 – Chcemy promować aktywny tryb ży-
cia i angażować w gminne wydarzenia 
jak najwięcej mieszkańców. Myślę, że bieg 
to świetna forma upamiętnienia twórcy 
naszej małej ojczyzny – mówi burmistrz 
Arkadiusz Strzyżewski.
 Dystans 5 kilometrów uczestnicy 
pokonają wieczorem – start o godzi-
nie 19.30 (przy hali sportowej). Liczba 
miejsc ograniczona (100), a udział bez-
płatny. Zapisy pod numerem telefonu 
22 727 48 61 (Ośrodek Sportu i Rekre-
acji). Wszyscy biegacze dostaną pamiąt-
ki – koszulki i medale.
 Zachęcamy także, by zgłaszać się 
na inny honorowy bieg – Tropem Wil-

czym. On odbędzie się w marcu (3.03), 
w niedzielę po Narodowym Dniu Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych, o godz. 10. 
Impreza na cześć członków powojen-
nego podziemia antykomunistyczne-
go, organizowana w całej Polsce, a na-

wet za granicą, w Górze Kalwarii bę-
dzie mieć miejsce po raz drugi. Uczest-
nicy pokonają niespełna 2 km. W bie-
gu może wziąć udział maksymalnie 
100 osób, nie ma opłaty startowej. Dla 
wszystkich koszulki i medale. Zapisy 
pod nr. tel. 22 727 48 61.
 Więcej informacji o obu biegach oraz ich 
regulaminy – na www.osirgorakalwaria.pl.
 Miłośników gier zespołowych zapra-
szamy natomiast do hali sportowej na 
drugi weekend lutego (9–10.02). W so-
botę o 9.00 odbędzie się piłkarski KLF 

Futsal Cup, który poprzedzi nowe roz-
grywki – Kalwaryjską Ligę Futsalu. Za-
pisy na turniej: 660 051 639. Udział bez-
płatny. Z kolei w niedzielę o 10.00 zor-
ganizowany zostanie Amatorski Tur-

niej Koszykówki Mężczyzn. Zgłaszać 
się można do 6 lutego (tel. 535 967 609). 
Regulaminy obu imprez są na stronie 
osirgorakalwaria.pl.
 To jednak jeszcze nie wszystko. W so-
botę 16 lutego rozegra się bowiem w 
mieście jedna ze sztandarowych lokal-
nych imprez: amatorski Rajd Monte Ca-

lvaria. To już 54. edycja zawodów. Orga-
nizator, Automobilklub Polski, wkrótce 
poda szczegóły. Zachęcamy do ścigania 
się i kibicowania.

Kłóćmy się. Ale się gódźmy

 Otrzymali medale przyznane przez prezydenta RP, upominki od burmistrza Ar-
kadiusza Strzyżewskiego (m.in. miód) i zaśpiewano im przy lampce szampana „Sto 
lat”. Mieszkańcy, którzy pobrali się 50 lat temu, 19 stycznia świętowali złote gody w 
kalwaryjskim ratuszu.
 Jaka jest recepta na długowieczność małżeństwa? – zapytano jubilatów. „Wyro-
zumiałość” – zapewnili Zofi a i Antoni Stańkowie z Góry Kalwarii. „Trzeba trochę się 
pokłócić, ale się godzić” – stwierdzili Krystyna i Adam Cyganowie, również miesz-
kańcy miasta. A Grażyna i Eugeniusz Papińscy (Dębówka) oznajmili: „Należy się 
dużo uśmiechać”.

 www.gorakalwaria.pl  www.facebook.com/gminagorakalwaria

PRACA!
Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria poszukuje

 KIEROWNIKA BIURA PROMOCJI I INFORMACJI 

oraz KIEROWNIKA REFERATU GEODEZJI 

I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI.
bip.gorakalwaria.pl
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Rozwiązać problemy na
styku gmin
PIASECZNO/LESZNOWOLA/KONSTANCIN-JEZIORNA Burmistrz Piaseczna 

Daniel Putkiewicz poinformował, że zostaną stworzone dwa zespoły, 

zajmujące się najbardziej palącymi problemami na styku Piaseczna i 

Lesznowoli oraz Piaseczna i Konstancina-Jeziorny

 Jednym z takich miejsc jest wyjazd z ul. Jarząbka na drogę 721. Jest on ostat-
nio mocno obciążony ze względu na zamknięcie przy Orlenie wyjazdu z ul. Po-
wstańców Warszawy. Poza tym po drugiej stronie drogi wojewódzkiej znajdu-
je się nowa galeria handlowa (N-Park), z której korzysta także wielu mieszkań-
ców Piaseczna. – Mieliśmy już sygnały, że do znajdującej się na terenie gminy 
Lesznowola galerii trudno się dostać, bo nie ma tam chodników – mówił pod-
czas ostatniej sesji rady miejskiej burmistrz Piaseczna. – Mieszkańcy oczeku-
ją, że poprawimy tam dojście. W kontekście tej sprawy, ale także spraw bar-
dziej złożonych, które wymagają pracy projektowej spotkaliśmy się już z bur-
mistrzem Konstancina-Jeziorny Kazimierzem Jańczukiem oraz wójt Lesznowo-
li – Marią Jolantą Batycką-Wąsik. Do współpracy z każdą z tych gmin powołamy 
osobną grupę roboczą. Będą one załatwiały bieżące sprawy na styku gmin. 
 A spraw tych jest przynajmniej kilkanaście. Na „pograniczu” z Konstancinem 
Daniel Putkiewicz podał przykład wiecznie zakorkowanej ul. Działkowej, zaś w 
Lesznowoli przypomniał o konieczności poprawy bezpieczeństwa na skrzyżo-
waniu przy przychodni Tolek, z którego to wyjazdu w kierunku Warszawy korzy-
sta także wielu mieszkańców Piaseczna. – Chcemy rozmawiać o tym, co można 
zrobić już, ale także w najbliższych latach – podkreślił burmistrz Putkiewicz. Ko-
ordynatorem projektu ma być jego drugi zastępca – Robert Widz.

TW

 Ulica Leśna w Łoziskach nie ma ani chodnika, ani oświetlenia. 

To tu przebiega granica między gminami Lesznowola i Piaseczno

Pokłonili się pomordowanym 
na Majdanku
PIASECZNO W 74. rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego na Maj-

danku piaseczyński chór Lira oddał cześć zamordowanym tam ludziom

 Chór Lira, działający przy Centrum Kultury w Piasecznie, przebywał w Lu-
blinie i na Majdanku od soboty. - W Lublinie zwiedziliśmy starówkę, zamek lu-
belski i kaplicę Świętej Trójcy. Do największych atrakcji szliśmy pieszo przez 
bramę grodzką i rynek z trybunałem aż do bramy krakowskiej, która jest sym-
bolem Lublina – mówi Krystyna Otręba-Kurasiewicz z chóru Lira. 
 W niedzielę 27 stycznia na zaproszenie ks. proboszcza Marka Saprygi z 
kościoła pw. św Maksymiliana Kolbego w Lublinie, członkowie chóru wzięli 
udział we mszy, śpiewając kolędy. - Później zwiedziliśmy miejsca szczególne 
w naszej historii, oddając hołd pomordowanym na Majdanku – dodaje Kry-
styna Otręba-Kurasiewicz.

TW

Sąd skazał go na 150 tys. zł. 
O wyroku dowiedział się... od komornika!
PIASECZNO Jacek Andrzejak, udostępniający kajaki do spływów rzeką Jeziorką, został 

skazany przez sąd cywilny na zapłacenie odszkodowania matce i konkubinie mężczy-

zny, który utopił się w rzece w 2014 roku. - Tyle tylko, że wówczas to nie ja byłem orga-

nizatorem tego spływu – mówi mieszkaniec Piaseczna

 Do zdarzenia, które zapoczątko-
wało problemy pana Jacka, doszło w 
2014 roku. - Zgłosił się do mnie orga-
nizator wieczoru kawalerskiego i za-
pytał, czy istnieje możliwość wypo-
życzenia kajaków na spływ Jeziorką 
– opowiada Jacek Andrzejak. - Spo-
tkaliśmy się na Górkach Szymona, 
gdzie przekazałem temu panu kajaki 
wraz z wiosłami i kapokami. Oczywi-
ście zawarliśmy na tę okoliczność sto-
sowną umowę. Znajduje się w niej za-
pis, że najemca ma świadomość ryzy-
ka związanego ze spływem, a wynaj-
mujący nie ponosi odpowiedzialności 
z tytułu nieszczęśliwych wypadków w 
trakcie najmu.

Byli pijani i bez kapoków

 Jacek Andrzejak dodaje, że oso-
by korzystające z kajaków powinny 
być trzeźwe i tylko takim jest udo-
stępniany sprzęt. Zastrzega jednak, 
że sam nie ma uprawnień i możli-
wości, aby badać trzeźwość swoich 
klientów. - Pan wynajmujący ode 
mnie kajaki wydawał się trzeźwy 
– zaznacza jednak. 
 Feralnego dnia uczestnicy spły-
wu zwodowali sześć kajaków i za-
częli płynąć w kierunku Konstan-
cina-Jeziorny. Niestety, na jednym 
z zakrętów rzeki doszło do wypad-
ku – jeden z kajaków wywrócił się, a 
płynący nim 28-latek wpadł do wody 
i utonął. – Z otrzymanych od policji 
informacji wynika, że w trakcie spły-
wu biorący w nim udział mężczyź-
ni raczyli się alkoholem, zaś sam de-
nat – co ustalono w trakcie sekcji 
– miał we krwi 1,3 promila – mówi 
Jacek Andrzejak. – Na miejsce wy-
padku przybyła policja i prokura-
tor. Zostało wszczęte postępowanie 

w kierunku nieumyślnego spowo-
dowania śmierci (Jacek Andrzejak 
nie został w nim uznany za stronę 
– przyp. red.), jednak po jakimś cza-
sie prokurator je umorzył. Wcześniej 
sprawdzano, czy sprzęt który wypo-
życzałem był sprawny. Oczywiście 
nikt nie miał zastrzeżeń, co do sta-
nu technicznego kajaków. Sądziłem, 
że to koniec tej przykrej sprawy.

Na konto pana Jacka 

wchodzi komornik

 Nic bardziej mylnego. 28 sierpnia 
ubiegłego roku konto bankowe Jac-
ka Andrzejaka zostało zablokowa-
ne przez komornika, który zabezpie-
czył znajdujące się na nim 4 tys. zł. 
Komornik poinformował mieszkań-
ca Piaseczna, że przed sądem okrę-
gowym odbyła się sprawa z powódz-
twa cywilnego, na skutek której Jacek 
Andrzejak został skazany na 150 tys. 
zł odszkodowania – po 75 tys. zł miał 
zapłacić matce i konkubinie zmarłe-

go. - Wyrok został wydany zaocznie, 
nie dochodziła do mnie żadna kore-
spondencja z sądu – mówi Jacek An-
drzejak. - W 2016 roku rozwiodłem 
się i wyprowadziłem z domu. Była 
żona miała przekazywać mi listy, 
jednak najwyraźniej tego nie robiła, 
a polskie prawo mówi, że dwukrot-
ne nieodebranie korespondencji jest 
traktowane jako doręczenie.
 Jacek Andrzejak twierdzi, że nie 
chce polemizować z wyrokiem wy-
danym przez sąd. - Zależy mi tyl-
ko na tym, aby ta sprawa wróciła 
na wokandę, żebym mógł się bro-
nić – mówi. – Nie czuję się nawet 
w jednym procencie winny śmierci 
tego mężczyzny. Mój adwokat na-
pisał już odwołanie do sądu apela-
cyjnego. Mam nadzieję, że sąd usto-
sunkuje się do niego pozytywnie. W 
przeciwnym razie stracę wszystko, 
bo dług jaki mam urósł już niemal 
do 200 tys. zł. 

Tomasz Wojciuk

Nowa „kosmiczna” scania dla OSP
GÓRA KALWARIA Najnowocześniejszy w powiecie ciężki wóz będzie służył nie tylko 

do gaszenia pożarów, ale i ratownictwa drogowego

 Scania ze zbiornikiem na 7 tys. 
litrów wody to najcięższy samochód 
pożarniczy, jakim do tej pory dys-
ponowała Ochotnicza Straż Pożar-
na z Góry Kalwarii. Zastąpiła mer-
cedesa, który zabierał 6 tys. litrów 
wody (wóz trafił teraz do OSP Cza-
plin). Do tego scania ma najnow-
szą, bo z końca 2018 roku, linię nad-
wozia oraz aranżację i wyposaże-
nie szoferki. Wyjątkowo nowocze-
sny wygląd to nie wszystko. Samo-
chód ma również zbiornik na 700 li-
trów środka pianotwórczego, bogate 
wyposażenie do ratownictwa tech-
nicznego, w tym poduszki pneuma-
tyczne (do unoszenia ciężkich ele-
mentów, które np. przygniotły czło-
wieka), agregat do nabijania butli 
powietrznych (to rzadkość w OSP), 
wykorzystywanych razem z maska-
mi w czasie akcji w zadymionych po-
mieszczeniach, czy maszt z lampami 
do oświetlania miejsca zdarzenia. Z 
najwyższej półki są również sygna-
lizacja świetlna i dźwiękowa. – Na 
pewno już z daleka każdy rozpozna, 
że to akurat nasza scania jedzie na  
akcję – mówi Bartek Wrochna, na-
czelnik OSP Góra Kalwaria. 
Cacko kosztowało 1 064 934 zł. O 
większość tej kwoty strażacy za-
biegali samodzielnie oraz z pomo-

cą władz gminy. Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej przekazał 530 tys. zł, 
z puli na jednostki należące od Kra-
jowego Systemu Ratowniczo-Gaśni-
czego udało się pozyskać 200 tys. 
zł, gmina Góra Kalwaria zapewni-
ła 199 934 zł, samorząd Mazowsza 
130 tys. zł, a Nadleśnictwo Celesty-
nów – 5 tys. zł.

 Nie dziwi, że to właśnie jednost-
ka z Góry Kalwarii otrzymała nowy 
samochód. Jest bowiem od lat jedną 
z najbardziej zapracowanych OSP 
w regionie i województwie. W ubie-
głym roku brała udział w 305 ak-
cjach, co daje jej pierwsze miejsce 
w powiecie i drugie na Mazowszu 
wśród jednostek ochotniczych. 

PC

Scania kosztowała ponad 1 mln zł, 

na jej zakup zrzuciło się pięć podmiotów    
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Raszyn wygrał Memoriał Kazubka
PIŁKA NOŻNA Choć rozgrywany co roku w przerwie zimowej Memoriał im. Walentego Ka-

zubka uchodzi wciąż za nieofi cjalne mistrzostwa powiatu piaseczyńskiego w piłce noż-

nej halowej, to jednak trudno oprzeć się wrażeniu, że w ostatnich latach ranga impre-

zy nieco zmalała. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest coraz luźniejsze podej-

ście do imprezy ze strony wielu lokalnych klubów

 W tym roku termin imprezy po-
krył się z rozgrywanym tego same-
go dnia turniejem Nadstal Cup, co 
nie pozostało bez wpływu na liczbę 
startujących zespołów. Oprócz Nad-
stalu Krzaków Czaplinkowskich za-
brakło Korony Góry Kalwarii, Je-
ziorki Prażmów, FC Lesznowoli i... 
pierwszej drużyny MKS Piaseczno. 
Biało-niebiescy, pod okiem trene-
ra Bartosza Kobzy, pojawili się bo-
wiem na turnieju drugim składem, 
z jedynie kilkoma zawodnikami z 
pierwszego zespołu (między inny-
mi Zbigniewem Obłuskim). Osobną 
sprawą jest nieobecność KS Kon-
stancin, który – mimo wcześniej-
szych deklaracji o udziale w impre-
zie – ostatecznie nie pojawił się tego 
dnia w hali GOSIR-u. Sytuacja ta 
zmusiła organizatorów do pewnych 
przetasowań w formule zawodów, 
w wyniku których do ćwierćfinałów 
wyszły wszystkie zespoły grające w 
grupie B. 
 Powody absencji poszczegól-
nych drużyn były różne – a to nie-
które kluby bały się o zdrowie swo-
ich zawodników, a to ktoś miał aku-
rat zaplanowany sparing, a to ktoś 
inny jeszcze nie zaczął jeszcze tre-
ningów przed startem ligi. War-
to jednak podkreślić w tym miejscu 
pozytywny przykład ze strony Orła 
Baniocha, który nie tylko przyjechał 
na memoriał, ale i wystawił drugi 

(zwycięski – jak się później okazało) 
skład na równoległą imprezę w Gó-
rze Kalwarii. W tej sytuacji na sło-
wa uznania zasługuje również po-
stawa Football For Fun (przedsta-
wicieli amatorskiej ligi piłkarskiej) i 
gości spoza powiatu – KS Raszyn, 
bez których jeszcze trudniej byłoby 
skompletować odpowiednią obsadę 
zawodów.

O awans nie było trudno

 Ostatecznie do rywalizacji przy-
stąpiło w ostatnią niedzielę dziewięć 
ekip. W pięcioosobowej grupie A od 
samego początku jak burza szedł ze-
spół Laury Chylice, który wygrał 
wszystkie swoje ligowe mecze, po-
konując kolejno Walkę Kosów (3:1), 
KS Raszyn (2:1), MKS Piaseczno 
2 (4:0) i w meczu o pierwsze miej-
sce – jedną z największych pozytyw-
nych niespodzianek zawodów - F4F 
(3:0). Na przeciwnym biegunie zna-
lazła się z kolei Walka Kosów, któ-
ra z jednym remisem (za to z póź-
niejszym triumfatorem memoriału) 
i trzema porażkami niestety jako je-
dyny zespół nie zakwalifikował się 
do dalszej fazy rozgrywek. Raszyn 
rozkręcał się z kolei bardzo powoli, 
a drugie Piaseczno grało w kratkę. 
 W grupie B walczono w zasadzie 
tylko o kolejność w tabeli i jak naj-
lepszą pozycję do walki w ćwierć-
finale, co zresztą okazało się po-

tem złudne. Najlepiej wypadł w niej 
Orzeł Baniocha, który pokonał naj-
pierw Spartę Jazgarzew (2:1) i Per-
łę Złotokłos (2:0), po czym zremi-
sował (2:2) z Jednością Żabieniec. 
Gospodarze nie wygrali wprawdzie 
ani jednego spotkania, ale – wobec 
braku Konstancina – nawet ostat-
nie miejsce w grupie zapewniło im 
awans.

Zdecydowały indywidualności

 Na prawdziwe emocje trzeba 
było jednak poczekać do fazy pu-
charowej. Szczególnie ciekawe i za-
cięte były mecze ćwierćfinałowe i już 
w pierwszym z nich doszło do sporej 
niespodzianki. Jedność zdołała bo-
wiem zatrzymać rozpędzoną Laurę 
(1:1) i awansowała do półfinału po 
rzutach karnych. Pechowym strzel-
cem okazał się tym razem Piotr Ma-
detko. Nie mniej emocji było w kon-
frontacji Perły z Raszynem, która 
zakończyła się wynikiem 3:4.
- Niestety, nie udało nam się obronić 
pierwszego miejsca sprzed roku – 
skomentował Marcin Urbański, tre-
ner Perły Złotokłos. - Odpadliśmy z 
Raszynem po najlepszym i najbar-
dziej zaciętym według mnie meczu.
 Także młoda ekipa F4F sprawi-
ła sporo kłopotów czwartoligowcom 
z Jazgarzewa, którzy przeszli dalej 
dopiero po karnych (3:3, k. 3:4), a z 
imprezą – znów po karnych – poże-

gnało się za to Piaseczno (1:1, k. 6:7) 
w meczu z Orłem.
 - Graliśmy tylko trzema ludźmi 
z pierwszej drużyny, więc do tej im-
prezy podeszliśmy bardziej rekre-
acyjnie – przyznał Zbigniew Ob-
łuski, zawodnik MKS Piaseczno. 
- Choć gdybyśmy lepiej strzelali kar-
ne, to byłby półfinał.
 W półfinale dobrą passę konty-
nuowali z kolei piłkarze z Baniochy, 
którzy pokonali Spartę 2:1, a spo-
tkanie Jedności z Raszynem nie za-
kończyło się w regulaminowym cza-
sie gry (1:1). Tym razem szczęście 
nie dopisało jednak gospodarzom 
– rzuty karne lepiej wykonywali go-
ście (2:3). Mecz o trzecie miejsce nie 
był specjalnie porywającym widowi-
skiem. Sparta, po golu Marcina So-
koła, prowadziła 1:0 i bez większych 
problemów dowiozła ten wynik do 
końca. Finał był natomiast dość jed-
nostronnym pojedynkiem. Zmęczo-

ny Orzeł nie był w stanie przeciwsta-
wić się precyzyjnie wykańczającym 
swoje akcje czwartoligowcom. Ra-
szyn prowadził już pewnie 4:0 i do-
piero w końcówce pozwolił Banio-
sze na honorowe trafianie, które nie 
mogło już odmienić losów tego po-
jedynku.
 Na zakończenie odbyło się tra-
dycyjne wręczenie pucharów wszyst-
kim uczestnikom imprezy. Wyróż-
niono również trzech zawodni-
ków indywidualnie. Królem strzel-
ców został Michał Prażuch, najlep-
szym zawodnikiem – Sylwester Pa-
tejuk, który grał kilka sezonów w 
Ekstraklasie, a najlepszym bramka-
rzem wybrano Sebastiana Belkę z 
Jedności Żabieniec. Kolejny memo-
riał odbędzie się, najprawdopodob-
niej znów w hali Gminnego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji już za rok.

Grzegorz Tylec

 Goście z Raszyna pokazali klasę w spotkaniu finałowym

Drugie miejsce 
bralibyśmy w ciemno
Z Edwardem Brzezińskim, trenerem Orła Baniochy, rozmawia Grzegorz Tylec

W ostatnich latach na memoriał 

przyjeżdża nieco mniej drużyn 

niż kiedyś...

 Impreza traci faktycznie troszecz-
kę na randze. Szkoda, że te zespoły, 
jak pierwsze Piaseczno, Lesznowo-
la czy Góra Kalwaria, które wcześniej 
były, nie wzięły w niej udziału. To były 
takie małe mistrzostwa powiatu, po-
ziom był – nadawany głównie przez 
Piaseczno i Spartę - wysoki i było 
dużo kibiców...

A dzisiaj doping prowadzili głównie 

kibice z Baniochy...

 No właśnie. Czuliśmy się jakby-
śmy grali u siebie.

Niektórzy nie pojawili się w ogóle, 

ale wy wystawiliście dziś do gry dwa 

różne zespoły w dwóch turniejach...

 Dla wszystkich drużyn to nie jest 
problem, żeby stworzyć na halę dwie 
drużyny, tylko po prostu trzeba tro-
chę chcieć. Szkoda było nam chłopa-
ków, którzy nie mogliby zagrać z po-
wodu limitu zgłoszonych zawodni-
ków. Tymczasem ci co nie wystąpi-
li tutaj, wygrali Nadstal Cup w Górze 
Kalwarii. Jesteśmy szczęśliwi, bo mie-
liśmy dziś dwie drużyny w fi nale.

Raszyn rozkręcał się wprawdzie po-

woli, ale w finale pokazał klasę...

 Tak, tacy zawodnicy jak Pate-
juk czy Prażuch zrobili różnicę. Cięż-
kie spotkania z czwartoligowcami w 
grupie pokazały, że w fazie pucharo-

wej mieliśmy już, jeszcze przy okrojo-
nym składzie, coraz mniej sił. Jeste-
śmy jednak zadowoleni ze swojej po-
stawy i mogę pogratulować chłopa-
kom tego wyniku. Gdyby ktoś powie-
dział nam przed tym turniejem, że 
zajmiemy drugie miejsce, to braliby-
śmy je w ciemno.

Jaka panuje obecnie sytuacja w klu-

bie z Baniochy?

 Mamy fajną frekwencję na tre-
ningach, a kiedy strzelaliśmy karne 
z Piasecznem to widać było atmosfe-

rę w drużynie i zjednoczenie piłkarzy. 
Zmienił się też zarząd – prezesem zo-
stał Maciej Dybowski i zaczynamy ro-
bić coraz większe i ciekawsze ruchy w 
klubie.

Szykujecie transfery?

 Tak. Rozmawialiśmy z chłopaka-
mi, którzy do nas przyjdą, ale prosi-
li żeby na tą chwilę nic jeszcze o tym 
nie mówić. Mogę jednak zapewnić, że 
szykuje nam się fajna drużyna i myślę, 
że idziemy w dobrym kierunku.

R E K L A M A

691 730 830
601 792 777

SPRZEDAŻ WĘGLA

transport gratis  niskie ceny,

pon.-pt.
7-17
sob.
7-13

Piaseczno, ul. Żeromskiego 30

węgiel
"OPAŁEK" s.c.

PELET

zatrudni dziennikarzy i korespondentów

CV i list motywacyjny prosimy kierować na adres:

redaktor.naczelny@kurierpoludniowy.pl





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

Architekt krajobrazu z doświadczeniem do kosztoryso-
wania, nadzoru nad realizacjami, projektowania, 
tel. 512 349 105

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

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

Lekka praca dla montera, tel. 22 754 46 70

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

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

Zatrudnię kierowcę kat C+E, weekendy wolne,
tel. 601 222 448 

Ekspedientkę do stoiska z prasą, w Piasecznie,tel. 609 227 525

Kierownik robót drogowych z doświadczeniem, 
uprawnieniami, prawo jazdy Autocad; tel: 509 170 765

FIRMA OGRODNICZA ZATRUDNI: PRACOWNIKÓW FI-
ZYCZNYCH, OGRODNIKÓW,  BRYGADZISTÓW. MILE WI-
DZIANE DOŚWIADCZENIE ORAZ PRAWO JAZDY KAT.B., 
TEL. 507 526 922

Zatrudnię pracowników ochrony w umiarkowanym stop-
niu niepełnosprawności, Piaseczno tel. 601 370 427

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

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

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

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

Pracownicy do zakładania zieleni, tel. 512 349 101

Pracownicy do  pielęgnacji zieleni, tel. 512 349 101

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

Zatrudnię fryzjerkę lub podnajmę stanowisko, tel. 501 143 827
Kierowcę kat. C z Piaseczna lub okolic do dystrybucji 
lodów i mrożonek, tel. 693 298 158

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego 
w Konstancinie, tel. 602 122 313

Zatrudnię pilnie pomoc nauczyciela do przedszkola 
w Łazach koło Magdalenki: tel. 506 12 52 82, 
CV przedszkolefantazja@interia.pl

Poszukujemy logopedy, praca w niepełnym wymiarze, 
przedszkole w Łazach
tel.506 12 52 82 ,CV przedszkolefantazja@interia.pl

Zatrudnię kierowcę C+E kraj, tel. 692 427 517

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

Sklep Lewiatan zatrudni pracownika. Piaseczno, 
ul.Raszyńska 18a. Tel. 504 841 832

Magazyniera , praca w Czaplinku k.Góry Kalwarii. 
Tel. 886 940 174

Osobę do napraw i konserwacji maszyn w sortowni owo-
ców. Mile widziane doświadczenie w obsłudze instalacji 
chłodniczych. Praca w Czaplinku k.Góry Kalwarii. 
Tel. 886 940 174

Dekarza, pomocnika dekarza, tel. 601 306 853

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

Apartamentowce Piaseczno do ochrony, tel. 22 834 34 00

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

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

Zatrudnię kosmetyczkę do salonu w Górze Kalwarii, 
tel. 666 879 363

Nauczyciel do przedszkola i opiekun żłobkowy, 
k/Piaseczna, tel. 501 423 413
 
Przyjmę do pracy hydraulika i pomocnika, tel. 693 785 277
 
Kierowca kat.B, doświadczony, tel. 603 487 675
 
Osoby do sprzątania, krojenia i pakowania pieczywa, 
piekarnia Zalesie Dolne, tel. 22 756 90 01, 536 002 001

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

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie – domy, mieszkania, tel. 601 719 034

KUPIĘ

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

Skup srebra, tel. 509 447 601

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

SPRZEDAM

Sprzedam tunel foliowy, tel. 516 772 011

Futro z jenotów, tel. 697 77 55 19

Drewno kominkowe, suche, tel. 730 767 493

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

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

Opel Vectra kombi 2.2 diesel, 2004 r., I właściciel, lekko 
uszkodzony zderzak i błotnik, cena 4100, tel. 501 19 66 83

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup aut, tel. 793 304 091

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Dom z możliwością prowadzenia rehabilitacji lub innych 
usług zdrowotnych, tel. 535 467 856

Działkę budowlaną 6000 m kw, Dąbrówka, 850 zł/mkw, 
tel. 667 797 094

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

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

Domek 53 m kw. Zalesie Dolne, tel. 693 868 900, 
504 151 582

Kwatery – wygodne łóżka, ciepło, parking, dojazd od 
ul. Puławskiej, tel. 604 274 417

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

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

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

Kupię działki budowlane po ok. 1000 m kw. w Gminie Praż-
mów tel. 501 193 391

USŁUGI

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
Tel. 504 008 309

HYDRAULIK Z DOŚWIADCZENIEM I UPRAWNIENIA-
MI; AWARIE INSTALACJI I NOWE SIECI; PIASECZNO 
I OKOLICE, TEL. 605 079 907

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

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

Wymieniłeś piec CO i nie wiesz co zrobić ze starym. 
Zadzwoń, przyjedziemy, zabierzemy, tel. 502 898 418

Kierownik budowy, inspektor,  tel. 502 120 724

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

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Automatyka do bram: przesuwnych, dwuskrzydło-
wych, 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

Elektryk, tel. 666 890 886

NAPRAWY AGD PRALKI LODÓWKI ZMYWARKI PIEKAR-
NIKI PŁYTY TEL. 511 204 952

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU, 
TEL. 501 129 679

Malowanie, remonty, gładzie, tel. 665 708 757

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Wycinka drzew metodą alpinistyczną, przycinanie gałęzi, 
tel. 668 031 229

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Dachy, Kominy, rynny, tel. 798 836 860

Budowy domów tel. 798 836 860 

Remonty drobne, tel. 602 311 500

Układanie kostki brukowej,  tel. 509 069 235

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

Malarskie, tel. 696 120 208

Hydraulik, tel. 535 872 455

Złom, uprzątniemy, wywieziemy, tel. 502 898 418

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

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

Hydrauliczne, wszystkie instalacje. Uprawnienia, 
tel. 798 691 851

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

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

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

Dachy-krycie,naprawa. Tel. 792 354 779

Krycie dachów naprawy konstrukcje drewniane i metalowe 
przeróbki budowlane. Ocieplenia poddaszy, tel. 603 308 185

Dachy-krycie,naprawa, tel. 792 354 779

Tynki wewnętrzne, tel.  533 125 444

Tynki, tel. 533 125 444

Remonty, wykończenia, tel. 692 194 998
 
Dachy, podbitka, itp.., tel. 692 194 998

 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

Nauka gry na pianinie, tel. 793 773 792

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom czekają fun-
dacyjne zwierzaki: pieski małe, większe i całkiem duże, a 
także koty. Wszystkie są zdrowe, zaszczepione i wystery-
lizowane. Przebywają w Piasecznie i okolicach. Chętnie 
pomożemy przy doborze zwierzaka. Tel. w sprawie adop-
cji: 503 069 502, 502 906 532, 604 531 952, 608 504 380
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KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Kierowców kat. „B”, dyspozycyjnych, Piaseczno
i okolice, tel. 787 740 105

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

Kierowcę C+E na stałych trasach Warszawa-Węgry, 
Warszawa-Rumunia, weekendy wolne, atrakcyjne 
wynagrodzenie+premie miesięczne i coroczne, 
tel. 501 19 66 83

Niania z doświadczeniem zaopiekuje się dzieckiem lub 
rodzeństwem u siebie w domu (Piaseczno) 
tel. 665 657 107

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

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, GLAZU-
RA, TERAKOTA TEL. 792 456 182  

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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 

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

Elewacje, remonty, wykończenia, tel. 793 554 530

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

Remonty, wykończenia, tel. 692 194 998

Dachy, podbitka, itp.., tel. 692 194 998

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

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

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

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

Gazeta Kurier Południowy poszukuje specjalisty ds. 
sprzedaży powierzchni reklamowej. Wymagania: 
umiejętność negocjacji, dobry kontakt z klientem, 
wykształcenie średnie lub wyższe, doświadczenie 
na podobnym stanowisku mile widziane. Oferujemy 
wynagrodzenie stałe plus prowizja, pakiet medycz-
ny. Cv i list motywacyjny prosimy wysyłać na e-mail: 
a.staniszek@kurierpoludniowy.pl 

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, wywieszony został wykaz nw. nieruchomości przeznaczonej do 
oddania w dzierżawę:
•  grunt o łącznej pow.  134 m2 położony w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Bielawskiej,  

(dz. ew. nr 118 i 19/29 z obrębu 01-24),
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,  
osobiście lub telefonicznie tel. (22) 48 42 382  lub na stronie bip.konstancinjeziorna.pl

największy nakład 
największa skuteczność 

cena od 3 zł za słowo

Zamów 
ogłoszenie drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2

tel. 22 756 79 39 pon-pt 8:30-18
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Na razie świeża woda, 
potem przepust i oświetlenie
PIASECZNO Trwa operacja wymia-

ny wody w zalewie Amo na Górkach 

Szymona. Niedługo ma powstać 

także projekt oświetlenia terenu

 - Co dalej ze stawem Amo, jakie 
są dalsze plany renowacji tego tere-
nu? – pytał podczas sesji rady miej-
skiej radny Wojciech Ołdakowski. 
Burmistrz Daniel Putkiewicz po-
informował, że terenem zawiadu-
je piaseczyński oddział Polskiego 
Związku Wędkarskiego. - W poro-
zumieniu z PZW wymieniamy tam 
wodę i sprzątamy śmieci – poinfor-
mował. - Docelowo trzeba będzie 
przebudować przepust, zwiększając 
wpływ wody do zbiornika. Chodzi o 
większą jej rotację, co powinno po-
prawić jakość wody. 

 O jakiegoś czasu pojawiają się 
postulaty, aby na Górkach Szymo-
na zainstalować oświetlenie. Bur-
mistrz Putkiewicz zaznaczył, że za-
lesiańskie górki nie mogą być trakto-
wane w kategoriach parku miejskie-
go. - Okoliczni mieszkańcy są bar-
dzo uczuleni na wszelkie zmiany, ja-

kie zachodzą na tym terenie – wyja-
śnił. - Niemniej jednak jakieś oświe-
tlenie, które przyczyni się do popra-
wy bezpieczeństwa zwłaszcza w po-
rze jesienno-zimowej, trzeba będzie 
tam zrobić. Najpierw jednak będzie-
my chcieli zacząć od przygotowania 
projektu.

R E K L A M A

Niezwykła historia pewnego domu
  PIASECZNO – Dom w Zalesiu Dolnym,   w którym przez 12 lat moja rodzina wynajmowała parter,   na pewno należał 

do rodziny Krystyny Krahelskiej,   słynnej poetki,   uczestniczki Powstania Warszawskiego  – zapewnia Hanna Ko-

zerska,   emerytowana nauczycielka. Pani Hanna  opowiedziała nam niezwykłą historię związaną z tym miejscem

 Przy ul. Królowej Jadwigi w Za-
lesiu Dolnym znajduje się dom „Zoś-
ki”, w którym przed wojną miesz-
kał legendarny „Zośka” czyli Tade-
usz Zawadzki – harcmistrz i podpo-
rucznik AK, jeden z bohaterów słyn-
nej książki Aleksandra Kamińskie-

go „Kamienie na szaniec”. Kilkaset 
metrów od tego miejsca, przy al. Ka-
lin 8 być może znajduje się budynek, 
którego historia wiąże się z inną bo-
haterką Powstania Warszawskiego – 
Krystyną Krahelską, ps. Danuta.
 Krystyna Krahelska była etnogra-
fem, poetką, pieśniarką, sanitariusz-
ką, żołnierką. Urodziła się w 1914 r. 
w Mazurkach nad Szczarą (dzisiejsza 
Białoruś) w rodzinie ziemiańsko-in-
teligenckiej. Od najmłodszych lat in-
teresowała się poezją. W 1928 r. wstą-
piła do harcerstwa, w latach 30. roz-
poczęła studia na Uniwersytecie War-
szawskim. Jako, że była piękną dziew-
czyną, w 1937 roku rzeźbiarka Ludwi-
ka Nitschowa zaproponowała jej po-
zowanie do mającego stanąć nad Wi-
słą pomnika Syrenki Warszawskiej. 
Po wybuchu wojny zaangażowała się 
w działalność konspiracyjną. Zaczęła 
tworzyć żołnierskie piosenki. W 1943 
r. powstała ta najbardziej znana - „Hej 
chłopcy, bagnet na broń”, która zosta-
ła napisana dla batalionu AK „Basz-
ta”. Przed wybuchem powstania, jako 

sanitariuszka, Krystyna Krahelska zo-
stała przydzielona do batalionu „Je-
leń”. 1 sierpnia 1944 roku podczas 
opatrywania rannego żołnierza w re-
jonie ul. Marszałkowskiej otrzyma-
ła ciężki postrzał w płuca. Zmarła na-
stępnego dnia w szpitalu. 

Widziała zdjęcia bohaterki

 Hanna Kozerska wprowadziła się 
do willi należącej do – jak twierdzi - 
rodziny Krystyny Krahelskiej w 1955 
roku. - W jedenaście osób zamieszkali-
śmy na dole budynku, to był chyba naj-
piękniejszy okres w moim życiu – wspo-
mina emerytowana polonistka. - Mia-
łam wtedy 20 lat. Pamiętam, że willą 
opiekowała się pani Kosiorek, która od-
bierała od nas czynsz za wynajem po-
mieszczeń i wiozła pieniądze do War-
szawy, gdzie przy ul. Dąbrowskiego 
mieszkała córka Warszawskiej Syrenki.
 Żaden członek rodziny Krahel-
skich nigdy nie pojawił się w Zalesiu 
Dolnym, a przynajmniej pani Hanna 
takiej sytuacji nie pamięta. - Ogląda-

łam natomiast zdjęcia Krystyny Kra-
helskiej, które pokazywała mi pani 
Kosiorek – wspomina. - Była wysoką, 
piękną kobietą. Miała śliczną twarz. 

Dom zmienia właściciela 

 Hanna Kozerska i jej rodzi-
na mieszkali w domu przy alei Ka-
lin przez 12 lat. - Wyprowadzili-
śmy się w 1967 roku, kiedy otrzyma-
liśmy z mężem mieszkanie przy ul. 
Kusocińskiego w Piasecznie, w któ-
rym mieszkam do dziś – wspomi-
na. - Z tego co wiem, na początku 
lat 70. willa w Zalesiu Dolnym zmie-
niła właściciela. Kupili ją rodzice 
mojej byłej uczennicy, którzy wcze-
śniej mieszkali w Starej Iwicznej. Nie 
wiem, czy ci państwo mieszkają tam 
nadal. Pani Kosiorek, która była na-
szą łączniczką z rodziną Krahel-
skich, jakiś czas później umarła. Z 
tego co wiem, w drugim, mniejszym 
domu znajdującym się obok willi, do 
tej pory mieszka jej córka.

Hanna Kozerska wspomina, 

że w willi należącej do rodziny 

Krahelskich spędziła najpięk-

niejsze lata swojego życia

Działka pod centrum
sportu nie od SGGW?
KONSTANCIN-JEZIORNA Po kilkuletnich negocjacjach z warszawską 

uczelnią w sprawie zakupu 18 ha pod obiekty sportowe, burmistrz roz-

począł równoczesne rozmowy z innym kontrahentem. Dlaczego?

 Sprawa wzajemnych rozliczeń pomiędzy gminą a SGGW ciągnie się od 
kilku lat. Szkole zależy na jak najtańszym przekształceniu użytkowania wie-
czystego we własność terenów o łącznej powierzchni 191 ha, położonych w 
gminie Konstancin-Jeziorna. Aby tak się stało, rada miejska musiałaby udzie-
lić uczelni wysokiej bonifi katy (w grę wchodzą miliony złotych). Z kolei włoda-
rzom gminy zależy na jak najtańszym pozyskaniu 18-hektarowej działki przy 
wylocie drogowym z Konstancina w stronę Góry Kalwarii. Gmina – pod naci-
skiem mieszkańców – chciałaby również wykupić grunt pod drogami osiedla 
Obory, ponieważ ich stan pogarsza się. W ramach wzajemnych rozliczeń ra-
tusz chce także odzyskać od uczelni 2,7 mln zł (plus odsetki) zaległych opłat 
za użytkowanie wieczyste Łąk Oborskich (obecnie są one własnością gminy). 
W tej ostatniej sprawie trwa spór sądowy.
 Pod koniec minionego roku już wydawało się, że obie strony porozumiały 
się przede wszystkim  w sprawie działki pod centrum sportu. Wedle wyceny 
zleconej przez gminę teren ten jest warty 4,1 mln zł, natomiast rzeczoznawca 
SGGW oszacowało jego wartość na 4,3 mln zł. Gmina wstępnie zgodziła się na 
warunki cenowe uczelni. Jednak aby zbyć nieruchomość o wartości większej 
niż 2 mln zł, rektor musiał zapytać o zgodę Prokuratorię Generalną RP (dba-
jącą o interesy Skarbu Państwa). A ta przypomniała, że szacując wartość dział-
ki, SGGW powinno skorzystać z ustawy o wycenie nieruchomości. Gdy na jej 
podstawie rektor ponownie zlecił wycenę 18-hektarowego areału, okazało 
się, że jest on wart... 9,7 mln zł.
 Skonsternowany burmistrz rozpoczął zatem rozmowy z właścicielem in-
nej działki, na której mógłby powstać pierwszy gminny kompleks sportowy. 
– Może się okazać, że w obecnej sytuacji to będzie znacznie tańsza oferta 
i być może uda nam się pozyskać potrzebny teren znacznie szybciej niż od 
SGGW – mówi Kazimierz Jańczuk. Póki co nie chce zdradzić z kim negocjuje, 
ani gdzie dokładnie jest położona nieruchomość, o którą zabiega (mówi jedy-
nie, że „w tym samym rejonie, co działka uczelni”). W ubiegłym tygodniu stro-
ny wymieniły się swoimi oczekiwaniami. 
 Ostatecznie decyzję w sprawie zakupu gruntu podejmie rada miejska.

PC

Gmina buduje kolejne obiekty sportowe (na zdjęciu hala na 

ul. Wojewódzkiej), ale mimo to zależy jej na realizacji centrum 

sportu z prawdziwego zdarzenia    

Tomasz Wojciuk

TW
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