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Sklep stanie się ofiarą przebudowy
drogi nr 79?
GÓRA KALWARIA Projektując mo-

dernizację krajówki z Góry Kalwa-

rii w kierunku Magnuszewa dro-

gowcy zaproponowali społeczno-

ści Coniewa trzy rozwiązania do 

wyboru. Wygląda na to, że wygra-

ło „mniejsze zło”

Falck odejdzie. 
Co po nim?
POWIAT Do której dyspozytorni dodzwonimy się wzy-

wając pogotowie od początku kwietnia? Skąd będą 

wyjeżdżały karetki i kto będzie ich właścicielem? Nie 

na wszystkie te pytania znana jest odpowiedź, choć 

czasu pozostało niewiele
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KRONIKA POLICYJNA
PIASECZNO

LESZNOWOLA

URSYNÓW

„Japończyki” lubiane przez złodziei

Organizował hazard i fałszował paszporty

Mówi, że ukradła, bo chciała się uczyć

Tajniacy udaremnili kradzież sklepową

Złakomił się na elektronarzędzia

Prewencja przede wszystkim

Jechał na podwójnym gazie

 Dzielnicowy z Zalesia Górnego uzyskał informacje na temat skradzione-
go dzień wcześniej terenowego nissana. Auto udało się odnaleźć na terenie 
gminy Lesznowola. W samochodzie były także inne przedmioty pochodzące z 
kradzieży. Sprawa ma charakter rozwojowy. Policja cały czas poszukuje nato-
miast dwóch kolejnych „japończyków”, które zniknęły w nocy z wtorku na śro-
dę. Chodzi o toyotę avensis z 2015 roku o wartości 75 tys. zł, która była zapar-
kowana przy ulicy Okulickiego w Piasecznie oraz o toyotę yaris, skradzioną z 
ul. Skrzetuskiego w Gołkowie. Poszukiwane są osoby, które widziały moment 
dokonywania przestępstwa lub znają personalia złodziei. 

 Funkcjonariusze z wydziału kryminalnego zatrzymali po pościgu 32-letnie-
go obywatela Wietnamu. Było to pokłosie znalezienia kilka tygodni wcześniej 
sfałszowanych paszportów, które mogły wyjść spod ręki 32-latka. W podręcz-
nej torbie należącej do mężczyzny znajdowały się kolejne fałszywe paszporty 
oraz urządzenia i nośniki, służące do nielegalnego wytwarzania dokumentów. 
Jednak na tym nie koniec. W miejscu zamieszkania Wietnamczyka policjanci 
odkryli... nielegalne kasyno. W pomieszczeniach znajdowało się sześć automa-
tów do gier, które zostały przekazane Krajowej Administracji Skarbowej. Zna-
leziono też 430 gramów metaamfetaminy. Wietnamczyk usłyszał w sumie pięć 
zarzutów i decyzją sądu trafi ł na trzy miesiące do aresztu tymczasowego. 

 Stołeczni policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości przeciwko 
mieniu, schwytali 21-latkę, która w jednej z fi rm skradła leżące na biurku bony 
podarunkowe warte 1800 zł. Następnie kobieta wymieniła je na okulary do 
czytania, bo jak później wyjaśniała policjantom, poprzednie jej się połamały. 
Resztę kwoty 21-latka wydała na jedzenie w fast foodzie. Kobieta w ciągu dnia 
dorabiała sobie sprzątaniem w fi rmie zajmującej się dystrybucją bonów po-
darunkowych, a wieczory spędzała w liceum. Jednak barierę w nauce i czyta-
niu stanowił brak właściwych okularów. Podejrzana przyznała się do kradzie-
ży i oznajmiła, że bardzo żałuje swojego postępowania. To jednak nie uchroni 
jej przed wizytą w sądzie. Kobiecie grozi do 5 lat więzienia. 

 Do zdarzenia doszło na terenie jednego z centrów handlowych. Pracowni-
cy ochrony poinformowali ubranych po cywilnemu policjantów, że w butiku 
z markową odzieżą prawdopodobnie doszło do kradzieży. Mieli jej dokonać 
28-letnia kobieta i 31-letni mężczyzna. Funkcjonariusze podążyli ich tropem. 
I rzeczywiście, po chwili okazało się, że para zamierza wynieść ze sklepu skra-
dzioną odzież o wartości ponad 2000 zł. Podejrzani, którzy przybyli do Pia-
seczna z Warszawy, zostali zatrzymani i trafi li na komendę. Za kradzież może 
grozić im do 5 lat pozbawienia wolności.

 W nocy ze środy na czwartek policyjni wywiadowcy zatrzymali na terenie 
miasta 65-letniego mężczyznę, który miał przy sobie elektronarzędzia skra-
dzione z budowy. O dalszym losie mężczyzny zdecyduje sąd. Mniej więcej w 
tym samym czasie zatrzymano też 48-latka, poszukiwanego listem gończym, 
który ma do odbycia 5-letni wyrok w zakładzie karnym.

 Policjanci prowadzą szereg warsztatów dotyczących zagrożenia narkoma-
nią i przemocą wśród młodzieży szkolnej. Ostatnie obyły się kilka dni temu 
w Zespole Szkół nr 1. Na podstawie przykładów z powiatu piaseczyńskiego, 
funkcjonariusze opowiadali uczniom pierwszych klas technikum o zagroże-
niach, jakie niesie dla zdrowia zażywania środków odurzających oraz o zwią-
zanej z tym odpowiedzialnością karną. Druga część spotkania została poświę-
cona sposobom wyrwania się z uzależnienia od narkotyków.

 We wtorek po południu w Łazach, po informacji uzyskanej od świadków, 
policjanci zatrzymali peugeota, którego kierowca wykazywał się na drodze 
wyjątkową brawurą – przekraczał dozwoloną prędkość i stwarzał zagrożenie 
dla innych uczestników ruchu. Jak się okazało, 38-letni obywatel Ukrainy miał 
w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Mężczyzna stracił już prawo jazdy, a 
za jazdę po pijanemu może nawet na 2 lata trafi ć za kratki.
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Inwestor gotowy do rozpoczęcia remontu.

Starostwo: Trochę za późno
GÓRA KALWARIA Szpecąca ulicę Białka dawna wojskowa hydrofornia rok temu, po rozbu-

dowie, miała otworzyć podwoje. Wygląda jednak na to, że na poprawę stanu budynku 

przyjdzie nam jeszcze poczekać

 Sklep na parterze, biura i usłu-
gi na piętrze – takie są plany fir-
my MW Property Invest, która wy-
dzierżawiła powojskowy, rozpadają-
cy się i odrapany z tynku budynek w 
2016 roku za nieco ponad 20 tys. zł 
rocznego czynszu. Gorzej z realiza-
cją. Zgodnie z podpisaną wówczas 
umową, inwestor miał przeprowa-
dzić prace budowlane w ciągu 2 lat. 
W tym czasie jednak nawet ich nie 
zaczął. Jak to tłumaczy? Przeciąga-
jącymi się formalnościami, przede 
wszystkim uzgodnieniami z mazo-
wieckim konserwatorem zabytków, 
który półtora roku wydawał zezwo-
lenie na wycięcie 14 drzew kolidują-
cych z inwestycją, a następnie m.in. 
koniecznością wykonania audytu 
energetycznego. 
 Idąc na rękę spółce, która ponio-
sła już spore koszty, władze powiatu 
o rok przedłużyły jej termin realiza-
cji robót, bo na to pozwalały zapisy 
umowy. Ten czas jednak mija (skoń-
czy się w marcu), a stan obiektu ani 
terenu przy ul. Białka nie uległ żad-
nej zmianie. – Zadaliśmy pytanie 
naszym prawnikom, czy po raz ko-
lejny możemy przedłużyć dzierżaw-
cy termin realizacji inwestycji, skoro 
cały czas deklaruje on jej rozpoczę-
cie i chęć dalszej współpracy z nami 
– mówi Zdzisław Lis, wicestaro-
sta piaseczyński. – Wszystko jednak 

wskazuje na to, że umowa ze spółką 
z końcem marca wygaśnie i ogłosi-
my kolejny konkurs, w którym MW 
Property Invest będzie mogła wziąć 
udział. Mam nadzieję, że wówczas 
okaże się bardziej poważnym kon-
trahentem – dodaje. 
 Marek Litwiniec, prezes firmy 
dzierżawiącej dawną hydrofornię 
przekonuje, że na przełomie kwiet-
nia i maja będzie gotowy rozpocząć 
prace przy ul. Białka. – Kończymy 

obecnie inną inwestycję, a mamy 
jedną ekipę budowlaną – tłumaczy. 
 Na mało estetyczne sąsiedztwo 
krzywo patrzy właściciel położone-
go tuż obok Koszary Arche Hote-
lu. Umowę na wynajem zdewasto-
wanych „koszarowców” podpisał on 
również w 2016 roku i udało mu się 
przeprowadzić wielomilionowy re-
mont w terminie. 

Piotr Chmielewski 

W odrapanym z tynku budynku miały być sklepy, biura i punkty 

usługowe, ale dzierżawca nawet nie zaczął prac

Walentynkowe wyścigi wraków
LESZNOWOLA Już w najbliższą nie-

dzielę w Mysiadle odbędzie się ko-

lejna edycja Mazowieckiego Wrak 

Race’u. Tym razem kierowcy jadą-

cy zdezelowanymi samochodami 

będą ścigali się w trzech klasach

 W 24. edycji cieszących się ogrom-
nym zainteresowaniem zawodów wy-
startuje w sumie ponad 80 załóg. No-
wością będzie pojawienie się osobnej 
klasy rally. – Zastąpi ona klasę ko-
biet – wyjaśnia Łukasz Cabaj, jeden 
z organizatorów imprezy. – Po pro-
stu panie chciały rywalizować razem 
z panami. Na razie do wyścigu zgło-
siły się cztery żeńskie załogi.
 Klasa rally ma być czymś po-
średnim między klasami seria i 
madmax. Kierowcy, którzy zdecy-
dują się w niej wystartować, mogą 
zamontować pod silnikiem samo-
chodu płytę, przenieść chłodnicę na 
maskę, a zbiornik spryskiwaczy do 
wnętrza pojazdu. 
 Tym razem wszyscy startują-
cy otrzymają bezpłatne, pamiątko-
we koszulki i posiłek regeneracyjny. 
Dla zwycięzców przewidziane są pu-
chary i nagrody rzeczowe. Dla kibi-
ców zostanie zorganizowana stre-
fa bistro. Pomyślano także o dzie-
ciach. Nie dość, że będą miały bez-
płatny wstęp na zawody (dorośli za-
płacą 5 zł), to organizatorzy zapla-
nowali dla nich cieszące się zawsze 
dużym zainteresowaniem malowa-
nie wraka. Osoby, które w ostatniej 
chwili zdecydują się na start w wy-
ścigu, będą mogły wziąć udział w li-
cytacji trzech samochodów. – Pie-
niądze z licytacji przekażemy na za-
kup drzew i krzewów, które podaru-

jemy mieszkańcom Mysiadła – de-
klaruje Łukasz Cabaj. 
 Impreza rozpocznie się i godz. 10 
przy ul. Osiedlowej 2. W trakcie za-

wodów będzie nagrywany program 
„Weekend z Eską”, który poprowa-
dzi znana prezenterka Ola Kot. 

TW

Tym razem kobiety będą ścigały się razem z mężczyznami. 

Emocji na pewno nie zabraknie

K O N D O L E N C J E
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Mieszkańcy wydali wyrok 
na sklep w Coniewie?
GÓRA KALWARIA Projektując przebudowę szosy krajowej nr 79 z Góry Kalwarii w kierunku Magnuszewa 

drogowcy zaproponowali społeczności Coniewa trzy rozwiązania do wyboru. Wygląda na to, że wygrało 

„mniejsze zło”
 Na zlecenie Generalnej Dyrek-
cji Dróg i Autostrad od niemal roku 
biuro projektowe przygotowuje kon-
cepcję przebudowy szosy od po-
wstającego węzła Stadion (na ob-
wodnicy miasta) do ronda w Poty-
czy. Na całym tym odcinku jezdnia 
ma być lekko poszerzona, a dodat-
kowo – tu gdzie będzie można – po-
wstaną tzw. drogi serwisowe, czyli 
równoległe jezdnie do rozprowadza-
nia ruchu lokalnego. Modernizację 
przejdą też chodniki, a tam, gdzie 
będzie to technicznie możliwe, po-
wstaną ścieżki rowerowe. 
 Ponieważ przebudowana szo-
sa otrzyma klasę „drogi głównej ru-
chu przyspieszonego” skrzyżowa-
nia – jak przekonuje GDDKiA – nie 
będą mogły znajdować się na niej 
zbyt blisko siebie. I to właśnie likwi-
dacja istniejących krzyżówek i bez-
pośrednich zjazdów na posesje jest 
źródłem największej liczby prote-
stów mieszkańców. 

Chcą skłócić ludzi!

 Ma to szczególne znaczenie w 
Coniewie, gdzie z drogi nr 79, na 
niedługim odcinku, można zje-
chać na wschód, w stronę Podgóry 
lub na zachód – w kierunku Pęcła-
wia (i punktu skupu owoców Kon-
kret). Zarówno mieszkańcy wsi jak 

i władze gminy jeszcze w poprzed-
niej kadencji naciskali, aby po-
zostawić obydwa skrzyżowania. 
Rolnikom zależy przede wszyst-
kim, żeby przejeżdżając ciągnika-
mi z przyczepami z gospodarstwa 
położonego po jednej stronie kra-
jówki, do sadu po jej drugiej stro-
nie, nie musieli nadkładać drogi. 
Bo do takiej sytuacji doszło w są-
siedniej Podosowie. Wedle propo-
zycji przedstawionej przez drogo-
wców jesienią, chcąc przejechać 
na drugą stronę jezdni rolnicy i 
kierowcy po przebudowie będą 
musieli nadłożyć 2,6 km i korzy-
stać z węzła w Potyczy! 
 Podczas niedawnych rozmów 
z obecnymi włodarzami Góry 
Kalwarii w siedzibie GDDKiA, 
drogowcy nie zgodzili się, aby 
obydwa newralgiczne skrzyżowa-
nia w Coniewie pozostały otwar-
te. We wtorek burmistrz i jego za-
stępcy spotkali się w tej sprawie 
z mieszkańcami, aby to oni - gre-
mialnie - wyrazili swoje zda-
nie. – Mamy trzy warianty. GDD-
KiA nie pozwala, aby był pomię-
dzy nimi kompromis – przed-
stawił sytuację burmistrz Arka-
diusz Strzyżewski. – Dyrekcja za-
proponowała, aby to mieszkańcy 
wybrali najlepszy wariant, a oni 

uwzględnią go koncepcji – dodał. 
 – Chcą skłócić ludzi! – bulwerso-
wał się jeden z kilkudziesięciu miesz-
kańców obecnych na spotkaniu.  
 –  Trzy godziny nad tym dysku-
towaliśmy w GDDKiA. Nie ma in-
nego rozwiązania – obwieściła wi-
ceburmistrz Danuta Rechnia i za-
proponowała zebranym głosowa-
nie. Do wyboru były trzy opcje:  li-
kwidacja skrzyżowania z jezdnią 
do Pęcławia, zamknięcie skrzyżo-
wania z drogą do Podgóry lub za-
chowanie pierwszego skrzyżowa-
nia i wjazdu na drugie poprzez 
drogę serwisową, która będzie wy-
magała wyburzenia sklepu należą-
cego do Edwarda Przybysza. 

Najgorsze, co mogło nas spotkać

 Nie wszyscy zebrani chcie-
li wziąć udział w tajnym głosowa-
niu, ostatecznie jednak za ostatnim 
wariatem opowiedziały się 42 oso-
by (za pierwszym – 8, za drugim 
– 11). Z tego wyniku najbardziej 
byli niezadowoleni właściciel skle-
pu i jego sąsiad. – Do tego głoso-
wania w ogóle nie powinno dojść. 
Moim zdaniem było bezpraw-
ne, bo wzięły w nim udział oso-
by, które nie wiedziały o co chodzi 
– miał żal do miejscowych włoda-
rzy Edward Przybysz. – Jeżeli wy-

burzą mój sklep, nie będę go otwie-
rał w innym miejscu, mam 68 lat. 
Pracę straci 5 osób. Ale to niejedy-
ny mój ból, bo proponowana dro-
ga ma przechodzić trzy metry od 
mojego domu. Jak chcą ją wybudo-
wać, niech wykupią całą moją po-
sesję, 20 arów. Na pewno tego tak 
nie zostawię, będę walczył – dener-
wował się. 
 – To najgorsze, co mogło nas 
spotkać, zabiorą mi kawał działki, 
wszystko będę musiał przebudo-
wać – wtórował mu sąsiad Krzysz-
tof Bąkowski. 
 GDDKiA poinformowało nas, 
że prace nad koncepcją moderni-

zacji drogi potrwają jeszcze co naj-
mniej do końca roku, ponieważ na 
Dyrekcję został nałożony obowią-
zek sporządzenia raportu oddziały-
wania inwestycji na środowisko, co 
bardzo komplikuje sytuację. Nato-
miast realizacja robót ma zakończyć 
się jesienią 2022 roku i kosztować 
około 100 mln zł. – Wszystko pod 
warunkiem, że zostaną zapewnione 
fundusze na tę inwestycję i nie prze-
dłużą się procedury administracyjne 
– zastrzega Małgorzata Tarnowska, 
rzeczniczka prasowa warszawskiego 
oddziału GDDKiA.

Piotr Chmielewski

Właściciel sklepu, który miałby być wyburzony, aby zrobić 

miejsce pod drogę, zapowiada, że nie podda się bez walki

LESZNOWOLA

Koncert Jubileuszowy Big Bandu Dla Frajdy
 W najbliższą niedzielę w siedzibie GOK Lesznowola w Starej Iwicznej (ul 
Nowa 6) odbędzie się koncert z okazji 6-lecia Big Bandu dla Frajdy działające-
go pod kierunkiem Tomasza Kłujszo. Początek o godz. 18. Wstęp wolny.

Tyl.
R E K L A M A



Falck odejdzie. Co po nim?
POWIAT  Do której dyspozytorni dodzwonimy się wzywając pogotowie od początku 

kwietnia? Skąd będą wyjeżdżały karetki i kto będzie ich właścicielem? Nie na wszyst-

kie te pytania znana jest odpowiedź, choć czasu pozostało niewiele

 Już przyzwyczailiśmy się do wi-
doku karetek Falcka spieszących się 
na sygnale do wypadków i chorych 
na naszym terenie. Jednak wszyst-
ko wskazuje na to, że z tym ko-
niec. Zgodnie z ubiegłoroczną usta-
wą zakładającą upaństwowienie ra-
townictwa medycznego, ambulan-
se prywatnego, duńskiego opera-
tora nie będą mogły już jeździć do 
chorych także w powiecie piaseczyń-
skim. Firma już przygotowuje się do 
wycofania z naszego terenu z koń-
cem marca.
 Co dalej? Zgodnie ze znowe-
lizowaną ustawą o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym, zespo-
ły ratownictwa obsługujące dany 
obszar nie będą już wyłaniane w 
konkursach ofert, a ambulansy 
będą musiały należeć do podmio-
tów całkowicie państwowych lub z 
większościowym udziałem kapitału 
publicznego. Nadal jednak nie wia-
domo, kto za dwa miesiące będzie 
udzielał pomocy ofiarom wypad-
ków i dowoził chorych do szpitali z 
naszego powiatu. Podczas niedaw-
nego spotkania z samorządowca-
mi przedstawiciele Mazowieckie-
go Urzędu Wojewódzkiego uspo-
kajali, że do rewolucji nie dojdzie. 
Przede wszystkim z powiatu pia-
seczyńskiego nadal zgłoszenia bę-
dzie przyjmowała dyspozytornia 
pogotowia w Warszawie, a nie ra-
domska, jak wstępnie proponowa-
no. Nasz powiat nadal będą obsłu-
giwały również 4 zespoły ratownic-
twa medycznego stacjonujące w 
Piasecznie, Tarczynie, Górze Kal-
warii i Mrokowie. – W porozumie-
niu z Wojewódzką Stacją Pogoto-
wia Ratunkowego i Transportu Sa-
nitarnego Meditrans w Warszawie 
staramy się pozyskać jeszcze je-
den zespół, który stacjonowałby w 
Konstancinie-Jeziornie – ujawnia 
Ewa Lubianiec z zarządu powiatu 
piaseczyńskiego. – Póki co otrzy-
maliśmy odpowiedź od wojewody, 
że ze względu na brak funduszy nie 
planują zwiększenia liczby zespo-
łów ratownictwa, choć widzą taką 
potrzebę w naszym powiecie. Je-
stem jednak dobrej myśli – dodaje.  

PC

Jeszcze nie wiadomo, kto od kwietnia zastąpi 

Falck na naszym terenie

Wiadukt prawie gotowy
LESZNOWOLA Budowa na ul. Karczunkowskiej, obok PKP Jeziorki, jest 

na ostatniej prostej. Prace mają zakończyć się wiosną tego roku. Póź-

niej rozpoczną się odbiory techniczne obiektu

 Na Karczunkowskiej została już wykonana cała konstrukcja przejazdu nad 
torami. Trzeba przyznać, że obiekt - mimo że nie skończony - wygląda na-
prawdę imponująco. Gotowe są podjazdy dla samochodów i schody dla pie-
szych. Na podjeździe od strony wschodniej zamontowane zostały balustrady 
i oświetlenie. Postawiono również wiaty przystankowe, przy których będą za-
trzymywały się autobusy. – Kiedy zrobi się cieplej, wykonawca ułoży na wia-
dukcie asfaltową nawierzchnię – informuje Karol Jakubowski z biura praso-
wego PKP PLK. – Zakończenie wszystkich robót i oddanie obiektu do użytku 
planowane jest wiosną tego roku.

TW

Na wiadukcie trwają obecnie prace wykończeniowe

Aktywne zimowisko
Dobrej Woli
POWIAT Już po raz 14. odbyło się zimowisko zorganizowane przez sto-

warzyszenie działające na rzecz osób upośledzonych. Tym razem 15 

kolonistów z gmin Piaseczno, Konstancin-Jeziorna i Lesznowola uda-

ło się w podróż do Serpelic nad Bugiem

 Jacek Zalewski, prezes Dobrej Woli podkreśla, że każdy tego typu wyjazd 
uczy go czegoś nowego i każdy kolejny jest w pewnym sensie lepszy od po-
przedniego. Tym razem uczestnicy zimowiska (wśród których znalazły się 
również osoby z głębszym upośledzeniem) trafi li do wspaniałego ośrodka i 
na prawdziwie śnieżną aurę. Przez prawie dwa tygodnie mieli oni zapewnio-
ne różnorodne formy aktywności: był kulig, gry terenowe, spotkania z przed-
stawicielami służb mundurowych czy wspólne muzykowanie połączone z 
tańcem. – W tym roku kadra opiekunów była naprawdę wspaniała – podsu-
mowuje Jacek Zalewski. – Od samego początku bardzo zaangażowała się ona 
w swoje obowiązki i na zakończenie trudno było nam się ze sobą rozstać.
 Na miejscu nie zabrakło również gości – Aniołów Dobrej Woli – rektora 
Grupy Uczelni Vistula prof. Wawrzyńca Konarskiego i koszykarza Leszka Kar-
wowskiego, którzy od lat chętnie angażują się w różne inicjatywy stowarzy-
szenia oraz studentów odbywających praktyki na kierunku „turystyka osób 
niepełnosprawnych”.
 Warto podkreślić, że z wyjazdu skorzystali nie tylko jego uczestnicy, ale i 
miejscowe służby (strażacy, policjanci i strażnicy graniczni), które mogły zdo-
być istotną wiedzę w postępowaniu z osobami niepełnosprawnymi. – Byli-
śmy cały czas bardzo aktywni – podkreśla Jacek Zalewski. – Dużo chodziliśmy, 
mieliśmy zajęcia z aerobiku. Ogólnie zimowisko udało się, jak dla mnie, rewe-
lacyjnie. Chętnie bym jeszcze wrócił w to miejsce.

Grzegorz Tylec

PIASECZNO

Zaśpiewa Spiritual Singers Band
 Już dziś w sali widowiskowej Domu Kultury w Piasecznie odbędzie się kon-
cert w wykonaniu Spirituals Singers Band. Grupa powstała w 1978 roku we 
Wrocławiu z inicjatywy Włodzimierza Szomańskiego i jest najdłużej istnieją-
cym zespołem wokalnym w Polsce, specjalizującym się w wykonaniach a cap-
pella pieśni negro spirituals, gospels, traditional jazz, evergreens, kolęd, pie-
śni patriotycznych i wielkich dzieł religijnych oratoryjno-kantatowych, a także 
muzyki rozrywkowej. Efektem 35 lat działalności są tysiące koncertów w kraju 
i za granicą, liczne programy w TVP i Polskim Radio, a także znacząca artystycz-
nie dyskografi a, obejmująca trzynaście albumów. Początek o godz. 20. Wstęp: 
30 zł.

Tyl.

R E K L A M A
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Góra Kalwaria

Chcesz posłać pociechę do przedszkola? 
Przyjdź na spotkanie!
Zapraszamy rodziców przyszłych przedszkolaków na spotkanie z przedstawicielami lokalnej oświaty.

 W ostatni poniedziałek (11 lu-
tego) rozpoczęła się na naszym 
terenie rekrutacja do samorządo-
wych przedszkoli, a także do od-
działów przedszkolnych w pod-
stawówkach. W związku z tym 
gmina Góra Kalwaria postano-
wiła ułatwić kontakt między ro-
dzicami i opiekunami maluchów 
a dyrektorami placówek. W sobo-W sobo-
tę 16 lutego o godz. 10 w kalwa-tę 16 lutego o godz. 10 w kalwa-
ryjskim Ośrodku Kulturyryjskim Ośrodku Kultury odbę-
dzie się spotkanie informacyjne.

 Przy ul. por. Białka 9 przed-
stawiona zostanie gminna oferta 
edukacyjna dla przedszkolaków 
na rok szkolny 2019/2020. Pre-
zentacja obejmie też zasady re-
krutacji. Co ważne, na spotkanie 
zostali zaproszeni również dyrek-
torzy przedszkoli niepublicznych 
– będą mieli możliwość opowie-
dzieć o swoich placówkach.
 Już dziś zachęcamy do zada-
wania pytań, zgłaszania pomy-
słów i uwag. Będzie można to ro-

bić także po zakończeniu części 
oficjalnej, w rozmowach z przed-
stawicielami oświaty. Serdecznie 
zapraszamy wszystkich zaintere-
sowanych mieszkańców!
 Przypomnijmy, że rekrutacja 
do gminnych przedszkoli i od-
działów przedszkolnych potrwa 
do 1 marca. Dokumenty aplika-
cyjne są dostępne w sekretaria-
tach placówek. Listy przyjętych 
dzieci zostaną wywieszone 22 
marca.

R E K L A M A
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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

W Piasecznie ruszył Wtorek z Satyrą
PIASECZNO Na inaugurację nowego cyklu w Domu Kultury jego gospodarz, czyli Marek 

Majewski, zaprosił Krzysztofa Daukszewicza

 Niektóre z nowych propozy-
cji rozkręcają się dość powoli, ale w 
przypadku Wtorku z Satyrą od sa-
mego początku nie było najmniej-
szych problemów z frekwencją. Bi-
lety na spotkanie z Markiem Ma-
jewskim i Krzysztofem Daukszewi-
czem rozeszły się jak ciepłe bułecz-
ki i w dniu imprezy nie było już nie-
stety dostępnych żadnych wejśció-
wek. Publiczność powitała Katarzy-
na Biernadska-Hernik, wicedyrek-
tor Centrum Kultury w Piasecznie, 
która zdradziła genezę nowego cy-
klu. – Marek Majewski para się sa-
tyrą już od bardzo bardzo dawna – 
powiedziała. – Znacie go państwo 
doskonale z wielu produkcji, choć-
by telewizyjnych. Pomyśleliśmy so-
bie, że będzie gospodarzem tego 
cyklu i to on będzie decydować o 
tym kto w następnym miesiącu od-
wiedzi salę Domu Kultury. Słysza-
łam ostatnio, że ludzie coraz czę-
ściej oglądając kabarety nie śmieją 
się, tylko rechoczą. Mam nadzieję, 
że nasze spotkania to będzie praw-
dziwy, inteligentny śmiech i my-
ślę, że to państwu zapewni Marek 
Majewski i jego goście. Trochę od 
tego jak będą państwo na ten cykl 
reagowali zależy, czy pociągnie-
my go w następnym sezonie zimo-
wo-jesiennym. 
 Wtorki z Satyrą mają być w za-
łożeniu spotkaniami w starym sty-
lu, tj. nie będącymi jedynie prze-
rywnikiem dla śmiesznych, prze-
bieranych scenek, jak to się dzieje w 
modelu kabaretu obecnie lansowa-
nego w mediach, ale stanowiący-
mi odrębny gatunek sztuki. Warto 
również podkreślić, że piaseczyń-
ski cykl nie jest nastawiony na bie-
żącą satyrę polityczną, ale raczej na 
nieco głębszą refleksję.
 Po krótkim występie gospodarza 
wieczoru Marka Majewskiego na 
scenie pojawił się w końcu Krzysz-

tof Daukszewicz - satyryk, felietoni-
sta, tekściarz, poeta, piosenkarz, gi-
tarzysta i kompozytor, który wystę-
puje z własnymi programami saty-
rycznymi, a od 2005 roku jest stałym 
gościem programu publicystycz-
no-satyrycznego „Szkło kontakto-
we”. Artysta nie zawiódł,  dzieląc się 
z publicznością wieloma barwnymi 
anegdotami – często z własnego ży-
cia. Widzowie co chwilę wybucha-
li śmiechem. – Przed 11 listopada 
byłem u kardiologa, który zrobił mi 
taką sondę – opowiadał gość. – Pali 

pan? – Nie palę. – Pije pan? – Jak 
postawią, to piję. – No to picie pan 
ograniczył.
Tego wieczoru nie zabrakło również 
piosenek w jego wykonaniu.
 Podczas kolejnego Wtorku z Sa-
tyrą (19 lutego) publiczność będzie 
miała możliwość zapoznać się z naj-
nowszą płytą Marka Majewskiego 
– artysta wystąpi ze swoimi piosen-
kami, a w marcu do  Piaseczna przy-
jedzie Lubelska Federacja Bardów.

Grzegorz Tylec

Krzysztof Daukszewicz to od lat uznana marka 

ma polskiej scenie kabaretowej

Ubywa pijanych 
kierowców
POWIAT Choć liczba samochodów na terenie powiatu piaseczyńskie-

go rośnie, podobnie jak liczba wypadków i kolizji, z roku na rok coraz 

mniej kierowców wsiada za kółko po spożyciu alkoholu

 Trzeba przyznać, że przedstawione przez policję dane podsumowują-
ce ubiegły rok mogą napawać umiarkowanym optymizmem. Od stycznia do 
grudnia funkcjonariusze z piaseczyńskiego wydziału ruchu drogowego prze-
prowadzili prawie 27 tys. kontroli drogowych, o ponad 3 tys. więcej niż w roku 
2017. Liczba przeprowadzonych badań na zawartość alkoholu w wydycha-
nym powietrzu była jeszcze wyższa, bo wyniosła niemal 61 tys. (w 2017 roku 
było to niewiele ponad 52 tys.). W 2018 roku 220 kierowców zostało przyłapa-
nych na prowadzeniu samochodu pod wpływem alkoholu. Wciąż jest to duża 
liczba, jednak w poprzednich latach bywało gorzej. W 2017 roku policjanci za-
trzymali 276 nietrzeźwych kierujących, w roku 2016 – 263, a w 2015 – 226.

TW
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KONSTANCIN-JEZIORNA

Klub Miłośników Kultury Francuskiej
 W czwartek 21 lutego o godz. 18.30 w Hugonówce (ul. Mostowa 15) od-
będzie się kolejne spotkanie Klubu Miłośników Kultury Francuskiej. Tym ra-
zem dowiemy się „Jaki wpływ miała miłosna liryka francuska na poezję pol-
ską”. Temat zaprezentuje Iwona Smolka, krytyk literacki, publicystka i dzien-
nikarka radiowa; eseistka i powieściopisarka, członek polskiego PEN Clubu. 
Organizatorzy zapraszają nie tylko frankofi lów, ale przede wszystkim osoby 
zainteresowane Francją, jej kulturą i społeczeństwem, które chciałyby bliżej 
poznać literaturę, muzykę, sztukę współczesnej i dawnej Francji lub posze-
rzyć i podzielić się z innymi swoimi wiadomościami. Spotkania klubu odby-
wają się raz w miesiącu. Jego moderatorkami są: Ewa Stocka-Kalinowska – fi -
lolog romański, dziennikarz radiowy oraz Joanna Żurowska – fi lolog romań-
ski, wykładowca UW (literatura francuska XIX i XX w.). Wstęp wolny.

PC

KONSTANCIN-JEZIORNA

Łapacze snów
 W najbliższą sobotę o godz. 15 w Konstancińskim Domu Kultury przy ul. 
Mostowej 15 odbędą się warsztaty rodzinne. Tym razem KDK zaprosi na zaję-
cia rękodzieła, na których będzie można wykonać łapacze snów. To wymyślo-
ne przez Indian ozdobne amulety ochronne. Wierzono, że nocne koszmary 
zatrzymują się na sieciach i spływają po piórach, podczas gdy dobre sny spo-
kojnie przez nie przechodzą. Uczestnicy warsztatów poznają tajniki robienia 
tych pięknych amuletów. Zajęcia poprowadzi Jolanta Łaba. Udział – 5 zł/os.

PC
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Powiatowy „szczyt” i wiele 
problemów do omówienia
POWIAT W minionym tygodniu zarząd powiatu spotkał się z burmistrzami i wójtami 

wszystkich gmin w powiecie, aby porozmawiać o polach wzajemnej współpracy

 Konwenty najważniejszych wło-
darzy w powiecie były już organizo-
wane kiedy starostą był Jan Dąbek. 
Później z nich zrezygnowano. Sta-
rosta Ksawery Gut postanowił po-
wrócić do spotkań z burmistrzami 
i wójtami, ponieważ w jego ocenie 
jest wiele tematów, które samorzą-
dy mogą, a nawet powinny realizo-
wać wspólnie. To także dobre miej-
sce od wymiany poglądów i do-
brych praktyk.

Znaleźć lek na lepszą komunikację

 Jednym z tematów, które zdomi-
nowały spotkanie, była sprawa ko-
munikacji pomiędzy gminami oraz 
stolicą. Padła propozycja, aby miej-
scowe samorządy powołały w powi-
cie spółkę przewozową, która byłaby 
konkurencją dla dość drogich usług 
warszawskiego Zarządu Transportu 
Miejskiego. Bo dziś, mimo że ZTM 
wchodzi coraz głębiej do gmin, w 
rozkładach jazdy nadal są białe pla-
my – w niektóre rejony trudno doje-
chać albo połączenia są zbyt rzad-
kie. Problem nabiera obecnie nowe-
go wydźwięku, ponieważ od wrze-
śnia pomiędzy gminami, do szkół, 
będzie przemieszczała się  zwięk-
szona liczba młodzieży (klasy ósme 
i gimnazja ukończy podwójny rocz-
nik). Zdaniem rodziców uczniów, 
dogodny dojazd do szkół średnich 
to poważna kwestia do rozwiązania. 
Włodarze uzgodnili, że zlecą opra-
cowanie, które wykaże, czy powo-
łanie spółki przewozowej miałoby 
sens (przede wszystkim finansowy), 
a póki co chcą wspólnie negocjować 
z ZTM zasady dalszej współpracy.  
 Dużo emocji wzbudziła dyskusja 
o gospodarce odpadami. Piaseczno, 
Góra Kalwaria i Konstancin-Jezior-
na stoją przed drastyczną podwyż-
ką tzw. opłaty śmieciowej, w związ-
ku z dyktatem cenowym firm wywo-
zowych. Gminy chcą wspólnie za-
stanowić się, jak ograniczyć tę dro-
żyznę, planują spotkać się w tej kwe-
stii z marszałkiem Mazowsza Ada-
mem Strózikiem. A wcześniej, bo 19 
lutego o gospodarowaniu odpada-
mi będą dyskutowali w Piasecznie, 
na zaproszenie burmistrza Daniela 
Putkiewicza. – Dziś wszyscy stoimy 
pod ścianą – obwieściła podsumo-
wując tę część dyskusji Maria Jolan-
ta Batycka-Wąsik, wójt Lesznowoli. 

Zrzutka na nowe warsztaty

 Uczestnicy konwentu zgodzili się 
także, że powinien zostać powoła-
ny – tak jak to było przed kilkoma 
laty – pełnomocnik starosty ds. me-

lioracyjny, który zadba o koordyna-
cję prac odwodnieniowych w po-
wiecie. Wójtowie i burmistrzowie 
przeanalizują również, czy możli-
we jest utworzenie wspólnego po-
wiatowego schroniska dla bezdom-
nych zwierząt. W temacie budowy i 
remontu dróg, Ksawery Gut ujaw-
nił, że jeszcze w lutym fachowej fir-
mie zostanie zlecone opracowanie 
analizy ruchu całego układu komu-
nikacyjnego w powiecie. Do oce-
ny dokąd i którędy przemieszcza-
ją się kierowcy (i ich telefony) mają 
być wykorzystane dane od operato-
rów komórkowych. – Te informacje 
pokażą nam, którym drogami mu-
simy zająć się w pierwszej kolejno-
ści – wyjaśniał starosta. 
 Ewa Lubianiec z zarządu po-
wiatu zaapelowała do wójtów i bur-
mistrzów o wsparcie finansowe na 
remont nowej piaseczyńskiej sie-
dziby warsztatów terapii zajęcio-
wej, w których dorosłe osoby nie-
pełnosprawne intelektualne uczą 
się samodzielności. – WTZ w Za-
lesiu Dolnym muszą być zamknię-
te ze względu na warunki lokalowe 
– tłumaczyła. Ewa Lubianiec pro-
siła również o pomoc w tworzeniu 
gminnych filii Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej i Powiatowe-
go Ośrodka Interwencji Kryzyso-
wej. – Są bardzo potrzebne, chodzi 
tu przede wszystkim o pomoc dla 
młodzieży – dodawała. 

Spór od odśnieżanie chodników

 Na koniec konwentu zarysowa-
ła się różnica zdań między uczest-

nikami. Starosta Gut powołując się 
na zapisy ustawowe i wyrok Naczel-
nego Sądu Administracyjngo wy-
jaśniał, dlaczego starostwo nie od-
śnieża chodników przy drogach po-
wiatowych. – Poza tym nie mamy 
takich służb, aby je odśnieżać – ar-
gumentował. Zmiany tej polityki do-
magały się od szefa urzędu powia-
towego Barbara Galicz, burmistrz 
Tarczyna i Maria Jolanta Batyc-
ka-Wąsik (ich głos poparł... wice-
starosta Zdzisław Lis). Pierwsza na-
wet wydała decyzję nakazującą sta-
rostwu odśnieżanie jego chodników, 
chodzi przede wszystkim o dojście 
do przychodni przy ul. Warszaw-
skiej w Tarczynie. – Dziś odśnieża-
my go sami, bo mieszkańcy łama-
li na nim nogi – obwieściła Barbara 
Galicz. Starostwo odwołało się od 
jej decyzji i czeka na werdykt Samo-
rządowego Kolegium Odwoławcze-
go. – Do kolejnego konwentu zrewi-
dujemy nasze stanowisko, a do przy-
szłej zimy rozstrzygniemy problem 
odśnieżania chodników przy dro-
gach powiatowych – obiecał po wy-
mianie zdań Ksawery Gut. 

Piotr Chmielewski

Drożejący wywóz odpadów i wspólna komunikacja publiczna 

– to tematy, które były najżywiej omawiane podczas konwentu

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

Cyrk Kingi Łon
LESZNOWOLA W siedzibie lesznowolskiego Gminnego Ośrodka Kultury w Sta-

rej Iwicznej trwa właśnie wystawa prac artystycznych autorstwa Kingi Łon

 Organizatorzy zapraszają do podziwiania oryginalnej ekspozycji ubiorów i 
obrazów inspirowanych cyrkiem i teatrem ulicznym. Kolekcja autorstwa Kingi 
Łon nosi tytuł „Cyrk nasz powszedni”. – W ramach dyplomu pt. „Nasz cyrk po-
wszedni” na Akademii Sztuk Pięknych  zrealizowałam kolekcję ubiorów użytko-
wych i kolekcję malarstwa, spójną z ubraniami z inspiracji teatrem ulicznym i No-
wym Cyrkiem – mówi artystka. – Podczas praktyk w Centrum Sztuki Współcze-
snej w Warszawie i w teatrze lalkowym miałam możliwość kształtowania swoje-
go  warsztatu pracy i nadania kierunku dalszym działaniom artystyczno – peda-
gogicznym łączącym sztuki plastyczne z formami parateatralnymi.
 Od wielu lat Kinga Maria Łon pracuje z dziećmi i młodzieżą, prowadząc 
arteterapię przez plastykę i dramę w oparciu o programy autorskie. Ponad-
to: rysuje, maluje, projektuje i szyje ubiory, nakrycia głowy, wykonuje autor-
skie naszyjniki, tzw. „krawatki” oraz „tamborki” (obrazki malowane na jedwa-
biu) i lalki kolekcjonerskie. – Swoje prace prezentowałam na wystawach in-
dywidualnych i grupowych: w placówkach szkolnych, klubach i domach kul-
tury, w Galerii POA „Nowolipki, biorę udział w „Otwartych Ogrodach” w Kon-
stancinie, podczas których prezentuję obrazy i rękodzieło – zaznacza artyst-
ka. – W przyszłości  chciałabym wykonać mural wielkoformatowy oraz stwo-
rzyć otwartą pracownię artystyczną. Ekspozycję będzie można oglądać do 
końca lutego. Wstęp wolny.

Grzegorz Tylec

R E K L A M A
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Ruszy centrum wolontariatu
PIASECZNO/POWIAT Za 2-3 tygodnie urząd powiatowy uruchomi bazę, w której będą mogły spo-

tkać się osoby potrzebujące pomocy z wolontariuszami. – Szukamy ludzi gotowych poświę-

cić nawet godzinę, dwie tygodniowo dla innych – mówi Ewa Lubianiec z zarządu powiatu

 W naszym powiecie jest wiele 
rodzin z dorosłymi osobami nie-
pełnosprawnymi czy wielodziet-
nych, w których rodzice są wręcz 
uwiązani w domu. Nie pozwalają 
sobie nawet na wyjście na godzinę, 
dwie, ponieważ nie mogą pozosta-
wić podopiecznych samych. Bywa-
ją też prostsze sytuacje: starszej, 
samotnej pani cieknie kran i nie 
ma go kto naprawić, czy dzieci z 
ubogiej rodziny potrzebują osoby, 
która pomoże im w nauce. Jest też 
wielu mieszkańców zamkniętych 
we własnych domach i tęsknią-
cych za rozmową z kimkolwiek, 
kto okaże im zainteresowanie. – 
Jestem wolontariuszem od wielu 
lat i mam świadomość, że osób, 
które potrzebują pomocy jest wo-
kół nas bardzo wiele. Wiem jed-
nocześnie, że 2-3 godziny tygo-
dniowo poświęcone dla kogoś in-
nego, bardzo budują zarówno wo-
lontariusza jak i rodziny, które 
otrzymały wsparcie – mówi Ewa 
Lubianiec. 
 Jeszcze w lutym starostwo uru-
chomi na swojej stronie (piasecz-
no.pl) zakładkę, pod którą zosta-
nie stworzona baza wolontariuszy 
i rodzin potrzebujących wsparcia. 
Jej obsługa zostanie powierzona 
osobie niepełnosprawnej, dosko-
nale znającej temat. Ona zadba, 
aby dochowane były wszelkie for-
malności, a dane chronione. Po-
między wolontariuszami a wspie-
ranymi osobami będą zawiera-
ne pisemne umowy. – Liczymy, że 
zgłosi się do nas wiele osób doro-
słych i dojrzałych, chętnych do nie-
sienia pomocy. Ale za zgodą ro-
dziców może to być również mło-
dzież, powyżej 15. roku życia – do-
daje Ewa Lubianiec.
 W zależności od tego, jakie bę-
dzie zainteresowanie z obu stron, 
baza będzie rozwijana. – Moim 
marzeniem jest powołanie powia-
towego centrum wolontariatu, ale 
wymagałoby ono skupienia wielu 
sił na naszym terenie. Nasza baza 
to pierwszy krok w tym kierunku 
– mówi członkini zarządu powiatu.  

Piotr Chmielewski 

Starostwo czeka na osoby gotowe do poświęcenia swojego 

czasu, nawet w niewielkim wymiarze    

Kibice doczekają się
krytej trybuny
PIASECZNO W tym roku na piaseczyńskim stadionie ma powstać zada-

szenie środkowej części trybuny przy głównym boisku. Inwestycja zo-

stanie zrealizowana prawdopodobnie w wakacje

 Na zadaszenie zarezerwowano w budżecie 300 tys. zł. – Wyślemy zapyta-
nia ofertowe do poszczególnych dostawców – informuje Marek Frącz, dyrek-
tor administrującego stadionem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. – Za-
daszenie będzie miało postać gotowych elementów montażowych.
 Na początku ma zostać ono zainstalowane nad środkową częścią trybu-
ny, tzw. żyletą. Obejmie około 300 miejsc siedzących. Jeśli to rozwiązanie się 
sprawdzi, w kolejnych latach dachem zostaną pokryte kolejne sektory.

TW

Od kilku lat gmina inwestuje w stadion miejski. Modułowe 

zadaszenie trybun ma służyć przede wszystkim kibicom

POWIAT

Edyta Frączak żegna się z PINB
 Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Piasecznie Edyta Frą-
czak zrezygnowała z pracy. W rozmowie z Kurierem Południowym tłu-
maczy, że jej odejście (nastąpi najpóźniej do końca lutego) jest podyk-
towane wyłącznie względami osobistymi. – Nie ma to żadnego związku 
z funkcjonowaniem PINB ani współpracą z przełożonymi. Nie zostałam 
również odwołana ani w żaden sposób nie wymuszono na mnie złożenia 
rezygnacji – zawczasu dementuje pogłoski. Edyta Frączak objęła stano-
wisko szefa PINB 7 października 2016 roku po odwołanym poprzedniku. 
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego już poszukuje kandyda-
tów na jej miejsce. 

PC

R E K L A M A
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Wrócili na zwycięski szlak
KOSZYKÓWKA NA WÓZKACH, IKS GTM KONSTANCIN - GÓRNIK TOYOTA WAŁBRZYCH 78:52 (10:16, 17:4, 26:18, 

25:14), KS PACTUM SCYZORY KIELCE - IKS GTM KONSTANCIN 50:60 (12:16, 8:21, 17:9, 13:14) IKS GTM Konstan-

cin zrehabilitował się za dwie ostatnie porażki i w kolejnych spotkaniach rozgrywek 

PLKnW zdołał pokonać u siebie drużynę z Wałbrzycha oraz odnieść cenne wyjazdowe 

zwycięstwo z kielecką ekipą

 Wprawdzie w mecz z Górnikiem 
lepiej weszli tego dnia przyjezdni, ale 
po słabej pierwszej kwarcie w wyko-
naniu Konstancina, kolejne odsło-
ny gry wyglądały już znacznie lepiej. 
Wszystko zaczęło się od uszczelnie-
nia obrony (w drugiej kwarcie go-
ście zdobyli ledwie cztery punkty), 
co – jak wiadomo – w koszykówce 
ma również często przełożenie także 
na lepszą skuteczność w ataku. Dru-
ga połowa była już pod pełną kon-
trolą podopiecznych trenera Woj-
ciecha Makowskiego. Na zakończe-
nie pierwszej części rozgrywek IKS 
GTM Konstancin zajął więc trze-
cie miejsce w tabeli, co na pewno 
nie jest szczytem marzeń aktualnych 
mistrzów Polski.
 Rundę rewanżową nasi zawod-
nicy rozpoczęli od cennego zwycię-
stwa w Kielcach. Mecz ten miał dwa 
oblicza. Do przerwy dużo lepiej wy-
glądał IKS, a do wygranej przyczy-
niła się bardzo dobra obrona – na-
silona zwłaszcza w drugiej kwar-
cie. Wprawdzie przewaga punkto-
wa zdawała się być bezpieczna, ale 
w trzeciej kwarcie gospodarze rzu-
cili się do skutecznego odrabiania 
strat. Na szczęście, kiedy na tabli-
cy było już ledwie siedem punktów, 
uśpiony nieco Konstancin powrócił 
do swojej normalnej gry i w czwartej 
kwarcie nie dał się dogonić ambitnie 
walczącym rywalom. Na szczególne 

uznanie zasługiwała w tym meczu 
skuteczność Rafała Tyburowskiego, 
który zdobył dla IKS aż 30 punktów.
 Wygrana w Kielcach pozwoli-
ła jednak nie tylko zdobyć ligowe 
punkty, ale była również istotnym 
sprawdzianem w przygotowaniach 

drużyny do rozgrywek Euroligi 3. W 
marcu Konstancin wybierze się do 
greckich Salonik, gdzie jego rywala-
mi będą dwa zespoły z Francji, dru-
żyna z Turcji oraz z Grecji. 

Tyl.

Tabela po V rundzie PLKnW:

1 KSS Mustang Konin  4 8 273:232
2 AkcesMed Start Rzeszów  4 6 263:222
3 IKS GTM Konstancin  4 6 261:220
4 Pactum Scyzory Kielce  4 6 257:257
5 Górnik Toyota Wałbrzych  4 4 162:285

Srebrne Gosirki
PIŁKA NOŻNA W ostatni weekend drużyna KS Gosirki Piaseczno wzięła udział w turnieju 

charytatywnym w Dzierżeninie

 Przy okazji imprezy wsparto kil-
ka cennych inicjatyw: przekaza-
nie piłek i innego sprzętu sportowe-
go dla dzieci z Filipin, doposażenie 
szkolnej biblioteki na Podlasiu oraz 
zbiórkę środków, które trafią do za-
przyjaźnionego z klubem Brix Puł-
tusk schroniska dla psów „Przysta-
nek na cztery łapy”.
 Gosirki pokazały się na zawo-
dach z bardzo dobrej strony. W 
pierwszej fazie turnieju zmierzyły 
się kolejno z gospodyniami FUKS 
Brix Pułtusk (3:0), Ostrovią Ostrów 
Mazowiecka (2:0), Orlętami Ba-
boszewo (6:0) i z KS Raszyn (1:3). 
Trzy zwycięstwa i jedna porażka za-
pewniły spokojny awans z drugiego 
miejsca w grupie. Następnie, w za-
ciętym meczu półfinałowym i po 
rzutach karnych, nasze zawodnicz-
ki pokonały zespół Mustang Wielgie 
(1:1, karne 2:0). 
 W spotkaniu o pierwsze miejsce z 
Jantarem Ostrołęka również nie za-
brakło emocji. Wprawdzie najpierw 
prowadziły rywalki, ale dosłownie 
w ostatniej chwili bramkę na wagę 
remisu zdobyła Oliwia Malesa. Do 
wyłonienia końcowego triumfatora 
niezbędnych było później aż 10 tur 
rzutów karnych. Niestety, tym ra-
zem szczęście sprzyjało piłkarkom 
z Ostrołęki. Gosirki nie kryły jednak 
swojej radości z ciężko wywalczone-
go srebra. Dodatkowo Amelia Bara-
nowska została wybrana najlepszą 
bramkarką turnieju, a Oliwia Ma-
lesa - najlepszą zawodniczką druży-

ny. – Uważam, że rozegrałyśmy na-
prawdę super turniej – mówi Oliwia 
Malesa, która na turnieju w Dzier-
żeninie strzeliła łącznie sześć goli i 
została potem powołana na konsul-

tacje kadry Mazowsza U-16. – Były 
trudne momenty, z których udało 
nam się wyjść i walczyłyśmy do sa-
mego końca.

Grzegorz Tylec

SIATKÓWKA

Perła zaprasza na treningi
 Wraz z początkiem nowego roku w Perle Złotokłos ruszyło przedszko-
le siatkarskie Jak na razie w zajęciach uczestniczą trzy dziewczynki i trzech 
chłopców. Władze klubu i trenerzy zachęcają rodziców do przyprowadzania 
swoich pociech. Zajęcia odbywają się w miejscowej szkole we wtorki i czwart-
ki w godzi. 18.30-19.15 i do stycznia 2020 roku będą bezpłatne. Perła Złotokłos 
zaprasza dziewczynki i chłopców z roczników 2010-2014.

Tyl.

KOSZYKÓWKA

MUKS zagra z Turem
  W najbliższą sobotę w hali SP nr 5 w Piasecznie MUKS Piaseczno, w walce 
o najlepszą szóstkę trzeciej ligi, podejmą drużynę KKS Tur Basket Bielsk Podla-
ski. Początek spotkania o godz. 18.

Tyl.

PIŁKA NOŻNA

Piłkarze zagrają charytatywnie
 W niedzielę 24 lutego na boisku przy ul. 1 maja w Piasecznie odbędzie 
się turniej charytatywny Piaseczno Cup 2019. Oprócz rywalizacji sportowej 
16 drużyn, zawodnicy wspomogą leczenie 8-letniej Zuzi, która urodziła się z 
poważną wadą prawej nóżki. Dziewczynka jest już po operacji, podczas któ-
rej wydłużono jej nogę o 7 cm. Czekają ją teraz następne zabiegi, bo wada 
postępuje. Dodatkowo stwierdzono u Zuzi inne schorzenia, wymagające za-
jęć z neurologopedą. Koszt takiej wizyty to 110 zł. Mamie dziewczynki bardzo 
trudno jest opłacać jej rehabilitację, bo sama jest na rencie socjalnej, urodzi-
ła się z mózgowym porażeniem dziecięcym spastycznym na cztery kończyny. 
Mimo to codziennie ciężko pracuje z córką, aby utrzymać efekty rehabilitacji 
i walczy o to, aby 8-latka miała zapewnione środki na dalsze regularne wizy-
ty. – Pomóżmy mamie Zuzi w sfi nansowaniu ważnej dla dziewczynki rehabi-
litacji – apeluje Karol Kołodziejczak, organizator zawodów, którym patronuje 
Kurier Południowy. Impreza rozpocznie się o godz 10.

Tyl.
SIATKÓWKA

Krótkiej walka o utrzymanie
 Już dziś rozpoczyna się gra zespołu z Mysiadła o utrzymanie w siatkarskiej 
drugiej lidze kobiet. Zawodniczki z gminy Lesznowola będą gospodyniami 
turnieju. W pierwszym meczu, który rozpocznie się o godz. 20 w hali w Łazach, 
siatkarki grającej trener Michaliny Tokarskiej podejmą Chemika Olsztyn. W so-
botę Chemik zmierzy się z Łaskovią Łask, a w niedzielę - tym razem w hali w 
Mrokowie - Krótka zakończy turniej konfrontacją z zespołem z Łasku (począ-
tek o godz. 17.30). Z drugą ligą pożegna się najsłabsza ekipa zawodów. – Na 
pewno nie będzie łatwo, bo nikt nie chce spaść – zapowiada Michalina Tokar-
ska. – Mogę jednak obiecać, że damy z siebie wszystko. Zapraszam kibiców do 
wsparcia nas swoim dopingiem.

Tyl.

Konstancin gromi 
w sparingu
PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA Trwają przygotowania do rundy wio-

sennej w lidze okręgowej. W swoim drugim meczu sparingowym pod-

opieczni Michała Madeńskiego rozbili rezerwy Milanu Milanówek aż 8:0

 Po porażce w pierwszym w przerwie zimowej meczu kontrolnym z Mar-
covią Marki (2:3), piłkarze z Konstancina tym razem nie mieli litości dla swoich 
rywali. Już do przerwy prowadzili sześcioma golami, a na listę strzelców wpi-
sali się: Piotr Grzelka, Tomasz Trzewik, dwukrotnie Hubert Skrzypek, Adam 
Mikołajczak i zawodnik testowany. Po zmianie stron kolejne gole dołożyli po-
nownie Mikołajczak i zawodnik testowany. – Siedliśmy na nich od pierwszej 
minuty, czego efektem było sześć goli – mówi Hubert Skrzypek. – W drugiej 
połowie realizowaliśmy założenia trenera. Mieliśmy utrzymać się przy piłce, 
konstruować akcje i kończyć je strzałem. Każde zwycięstwo w sparingu bu-
duje lepszą atmosferę i daje większą pewność siebie na ligę tak, by odpalić i 
się w niej utrzymać.

Tyl./fot. KS Konstancin
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Rynek pracy - podsumowanie roku 2018
Rekordowo niska stopa bezrobocia na poziomie 5,8%, wzrost nowych miejsc pracy w 2018 roku w stosunku do 
2017 o 7% oraz 165 tys. wolnych stanowisk w naszym kraju (wzrost o 35% r/r) – oto realia polskiego rynku pra-
cy. Jak wpłyną one na zatrudnienie w 2019 roku?
Posiłki ze Wschodu

 Nawet najlepsze narzędzia i 
platformy do komunikacji nie zmie-
nią faktu, że na polskim rynku bra-
kuje rąk do pracy. Zestawiając dane 
z GUS, mówiące o 165 tys. nieob-
sadzonych stanowisk w II kwarta-
le 2018 r. z najniższym od lat bezro-
bociem oraz wchodzeniem na rynek 
kolejnych roczników niżu demogra-
ficznego, obserwujemy sytuację ja-
kiej jeszcze dotąd na polskim rynku 
pracy nie było – ogromny popyt na 
pracowników ze Wschodu. 
 - Polska jest atrakcyjnym kra-
jem zatrudnienia dla obywateli ze 
Wschodu. Szacuje się, że obecnie 
pracuje u nas około 1,5 mln osób z 
Ukrainy. Coraz częściej zatrudniamy 
pracowników z dużo odleglejszych 
krajów, jak np. Mołdawia, Nepal, In-
die, Azerbejdżan, a nawet Wietnam. 
Przed polskimi pracodawcami coraz 
poważniej rysuje się nowe wyzwa-
nie - zarządzanie środowiskiem wie-
lokulturowym oraz tworzenie odpo-
wiednich do tego warunków pracy 
– powiedziała Aneta Sztompka, dy-
rektor ds. Rozwoju Rynków Zagra-
nicznych w LeasingTeam Group od-
powiadająca za rekrutacje pracowni-
ków ze Wschodu.
 W perspektywie otwarcia nie-
mieckiego rynku pracy dla obywa-
teli spoza UE, warto postawić so-
bie pytanie, czy Polska dla pracow-
ników ze Wschodu będzie ostat-
nim czy pierwszym przystankiem 
w drodze do rozwoju zawodowego.

Czy niemiecki rynek pracy zabierze 

nam pracowników ze Wschodu?

 Niemcy odczuwają dotkliwy 
brak specjalistów. Według danych 
z III kwartału 2018 roku, potrzebu-
ją rekordowe ok. 1,24 mln fachow-
ców, inżynierów, osób z branży IT. 
Chcąc przeciwdziałać nasilającemu 
się trendowi, niemiecki rząd przyjął 
projekt ustawy imigracyjnej, mają-
cej na celu ułatwienie zatrudniania 
specjalistów spoza UE. Biorąc pod 
uwagę znaczącą różnicę w wysoko-
ści wynagrodzeń w Polsce i Niem-
czech, na korzyść naszych zachod-
nich sąsiadów, polscy przedsiębior-
cy zaczęli obawiać się utraty pra-
cowników ze Wschodu. Na ile ich 
niepokój ma uzasadnienie? 
 - Warto zauważyć, że złagodze-
nie dotychczasowych przepisów, 
wchodzące w życie z dniem 1 stycz-
nia 2020 roku, znosi jedynie obo-
wiązek testu rynku pracy - tzw. te-
stu pierwszeństwa polegającego na 
możliwości zatrudnienia obcokra-
jowca na dane stanowisko, tylko 
po uprzednim sprawdzeniu braku 
możliwości zatrudnienia obywatela 
Niemiec. Utrzymane zostaną jed-
nak pozostałe standardy, tj. zdol-
ność samodzielnego utrzymania 
się, posiadanie wymaganych kwa-
lifikacji, wykształcenia i doświad-
czenia zawodowego oraz znajo-
mość języka niemieckiego. Ozna-
cza to, że zmiana przepisów w za-
trudnianiu cudzoziemców spo-
za UE dotyczyć będzie tylko pra-
cowników z kwalifikacjami i do-
świadczeniem zawodowym. W na-
szej ocenie obawy polskich przed-
siębiorców o masową utratę pra-
cowników ukraińskich mogą oka-

zać się znacznie przesadzone. Ist-
nieje wprawdzie prawdopodobień-
stwo, że Polska stanie się miejscem 
tranzytowym dla Ukraińców w dro-
dze na Zachód – po zarobieniu od-
powiedniej sumy w naszym kraju, 
część z nich może zdecydować się 
na wyjazd – będzie to jednak wol-
ny, kilkuletni proces – powiedziała 
Anna Macheta, dyrektor ds. Roz-
woju w CPC Consulting Group – 
spółce LeasingTeam Group odpo-
wiedzialnej za transgraniczne dele-
gowanie pracowników do Niemiec.

Podsumowanie

 Rekordowo niskie bezrobocie, 
wysoka liczba wakatów, napływ pra-
cowników z coraz dalszego Wscho-
du, ale także otwieranie granic nie-
mieckich czy ciągły brak specjali-
stów na rynku stawia przed polskimi 
pracodawcami i agencjami zatrud-
nienia coraz to większe wyzwania. 
 Z jednej strony pojawiają się nowe 
narzędzia automatyzacji pracy, z dru-
giej wzrasta nacisk na działania w ob-
szarach miękkich, tj. komunikacji czy 
Employer Brandingu. Zwycięzcami 
będą przedsiębiorcy, którzy zainwe-
stują w pracowników ze Wschodu, Ci 
którzy postawią na nowe technologie 
czy firmy, które postanowią zadbać o 
obecnych pracowników? A może mo-
del mieszany jednoczesnego rozwoju 
w tych 3 obszarach będzie stanowił o 
sukcesie? Rok 2019 już za kilka mie-
sięcy pokaże, który trend będzie naj-
bardziej skuteczny i przyniesie naj-
większe korzyści.  

Maja Karoń
Koordynator Projektów Marketingów 

i Komunikacyjnych LeasingTeam

R E K L A M A
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DAM PRACĘ

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

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

Pracownik do zakładu betoniarskiego, mile widziane 
doświadczenie, tel. 600 284 250

Firma transportowa poszukuje kierowców, kat. C+E w 
transporcie międzynarodowym chłodniczym, na trasie 
Polska – Hiszpania – Polska, atrakcyjne wynagrodze-
nie, tel. 668 499 758

Zatrudnię w sklepie spożywczym, Nowa Wola, 
Baniocha lub Prażmów, tel. 505 760 600

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

ARCHITEKT KRAJOBRAZU z doświadczeniem do 
kosztorysowania, nadzoru nad realizacjami, projekto-
wania, tel. 512 349 105

Zatrudnię pracownika do sklepu spożywczego. Jeziór-
ko przy stacji PKP, Ustanówek, tel. 602 512 677

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

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

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

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

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

Pracownika do prac remontowych, tel. 606 975 447

ZATRUDNIĘ SPRZEDAWCĘ W SKLEPIE MIĘSNYM 
W PIASECZNIE, TEL. 606 120 597

Zatrudnimy mężczyzn do ochrony obiektów  Warszawa, 
Piaseczno,  tel. 694 434 191

Magazynier z kat. prawa jazdy B, Wola Gołkowska, 
tel. 509 030 813, 606 644 210

Panią do sprzątania w szkole, tel. 787 315 656

Pracownik fizyczny – magazyn rusztowań, Konstancin 
– Jeziorna, tel. 502 782 558

Opiekunka Seniorów w Niemczech - legalna praca, pełna or-
ganizacja wyjazdu. Akceptujemy język na poziomie podsta-
wowym, kursy niemieckiego od podstaw, tel. 506 289 039, 
Promedica24

Biuro rachunkowe poszukuje księgowej do obsługi Zus i  
kadr, praca w Piasecznie, CV na maila: biuroprofi@onet.eu,
tel.22  757 07 19

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstancinie po-
szukuje osób chętnych do pracy w charakterze: opiekuna 
nad osobami niepełnosprawnymi. Możliwość zamieszka-
nia. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 
pod nr 607 241 707 lub adresem e-mail: tabita@luxmed.pl 

Kierowcę kat. C na skład drewna, al. Krakowska, Łazy, 
tel. 602 476 553

Pana do prac ogrodowo-porządkowych, Piaseczno \
i okolice, 1/2 etatu, tel. 608 673 131

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

Nauczyciel do przedszkola i opiekun żłobkowy, 
k/Piaseczna, tel. 501 423 413

Zatrudnię pomocników brukarza, tel. 509 069 235

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

Cukiernika i pomoc, tel. 608 079 659

Niepubliczne Przedszkole Abc z Piaseczna poszukuje
Kucharki z doświadczeniem. Informacje pod numerem, 
tel. 501 850 302 

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

Zakład Produkcyjny A.Blikle zatrudni: Cukierników  Pie-
karzy  Ciastkarzy  Deserantów  Kucharzy  Magazynierów  
Umowa o pracę, zarobki w zależności od zdolności Dział 
Produkcji, ul.Bielawska 88, Konstancin-Jeziorna  Kontakt: 
produkcja@blikle.pl lub osobiście 

Księgowa w niepełnym wymiarze, Konstancin, 
tel. 601 814 071

Specjalista kadry-płace w niepełnym wymiarze, 
znajomość sage, Konstancin, tel. 601 814 071

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

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

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

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

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

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

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

Zatrudnię fryzjerkę lub podnajmę stanowisko, tel. 501 143 827

SZUKAM PRACY 

Kierowca kat.B, doświadczony, tel. 603 487 675

Prace domowa i opieka, tel. 731 129 311

Sprzątanie, tel. 880 255 904

Sprzątanie, gotowanie, opieka nad starszą osobą, 
tel. 505 067 411

Emeryt, sprawny, dyspozycyjny, wykształcony, zmotory-
zowany, tel. 783 848 584

Pomoc domowa, tel. 602 430 799

Sprzątanie, tel. 729 387 081

KUPIĘ

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

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

SPRZEDAM

Namiot foliowy 36 m kw., tel. 601 21 94 82

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

Futro z jenotów, bazarek przy ul. Jana Pawła, pawilon 
5 (poprawki krawieckie) tel. 697 775 519

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Przyczepa, 8 m kw., gastronomia, lody, tel. 796 203 938

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

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

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup aut, tel. 793 304 091

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

DZIAŁKA REKREACYJNA 1950 M KW . OKOLICE 
MNISZEW- MAGNUSZEW, BLISKOŚĆ LASU. 
TEL. 500 701 785 

Lokal, 100 m kw., przy drodze 722. Na hurtownię, 
usługi, kebab, tel. 796 203 938

Budowlana, 5700 m kw., Wilcza Góra, możliwość 
wykopania piachu, żwiru, tel. 501 159 882

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

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

Nowy dom 144 m kw., działka 1100 m kw., Ustanów, 
tel. 502 344 309

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

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

Dom z działką, Warszawa-Pyry, 120/575 m kw., 
tel. 886 582 760

Sprzedam tanio działki w Łazach, tel. 501 610 072

Do sprzedania tanie działki Zawodne – Gmina Prażmów, 
tel. 602 340 549

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Dwa korty tenisowe w Jeziórku, tel. 608 80 55 55

Duży umeblowany pokój. Gołków, tel. 530 095 682

Mieszkanie 51 m kw., Piaseczno, tel. 510 907 860

Mieszkanie, 43 m kw., Piaseczno, tel. 606 45 62 96

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

Zalesie Dolne, 100 m kw., umeblowane, tel. 505 111 381

Wydzierżawię jezioro Habdzin, tel. 798 413 203

Pawilon 25 m kw., Bazarek, ul. Szkolna, Piaseczno, 
tel. 501 159 882

Mieszkanie w Górze Kalwarii, 38 m kw., tel. 605 933 833

Dwupokojowe, Al. Róż, Piaseczno, tel. 502  586 204

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

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

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

Kwatery, tel. 728 899 673

Magazyny w Mrokowie, tel. 501 334 614

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

KUPIĘ MIESZKANIE - w każdym stanie technicznym i 
prawnym, może być do remontu, po spadkowe, zadłu-
żone, komornik, bezpośrednio - szybko i sprawnie, duże 
doświadczenie GOTÓWKA DO RĘKI, tel. 575 969 758

Kupię około 3 arów gruntów, tel. 694 158 973

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

USŁUGI

HYDRAULIK Z DOŚWIADCZENIEM I UPRAWNIENIAMI;
AWARIE INSTALACJI I NOWE SIECI; PIASECZNO I 
OKOLICE, TEL. 605 079 907, 608 030 808

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
Tel. 504 008 309

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

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

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Glazura, gress, spieki, tel. 601 21 94 82

Posadzki epoksydowe (żywiczne), tel. 504 241 950

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

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

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

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

Elektryk, tel. 666 890 886

Glazura, remonty, tel. 609 926 758

Dachy – papą termozgrzewalną, obróbki, tel. 502 473 605

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR,  TEL. 502 120 724

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU, 
TEL. 501 129 679

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

Malowanie, remonty, gładzie, tel. 665 708 757

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Usługi remontowe, wykończenia wnętrz, glazura, 
terakota itp., tel. 795 648 160

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

Malowanie, złota rączka, tel. 664 279 666

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

Remonty, wykończenia, tel. 692 194 998

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Dachy, Kominy, rynny, tel. 798 836 860

Budowy domów tel. 798 836 860 

Malarskie, tel. 696 120 208

Hydraulik, tel. 535 872 455

Remonty, wykończenia, łazienki, kuchnie, ocieplenia 
i inne, tel. 601 304 250

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

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

Dachy-krycie naprawa, tel. 792 354 779

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

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

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

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

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Remontowo - wykończeniowe, płytki, skuwanie tynków, 
zabudowy G/K, gładzie, malowanie i inne, tel. 510 959 457

Cyklinowanie, układanie, renowacja podłóg, 
tel. 601 091 977

Układanie kostki brukowej,  tel. 509 069 235

Dachy, pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Malowanie mieszkań, układanie paneli, remonty 
tel. 693 532 598

 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

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

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

LEKTORÓW JĘZYKÓW: ANGIELSKIEGO i/lub NIEMIEC-
KIEGO, GÓRA KALWARIA, CV na: english-club@engli-
sh-club.edu.pl lub tel. 609 568 008

Niania z doświadczeniem zaopiekuje się dzieckiem lub ro-
dzeństwem u siebie w domu (Piaseczno), tel. 665 657 107

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

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

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

Elewacje, remonty, wykończenia, tel. 793 554 530

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

Focus I - kombi, srebrna strzała, 2004r., 1.6 z LPG, krajo-
wy, przebieg tylko 199 tys. km., porządny-dobrze się pro-
wadzi, nie bity, nowe sprzęgło i zawieszenie! Dwa komple-
ty opon, cena do negocjacji, tel. 668 172 777

Duży teren w gminie Prażmów wzdłuż drogi, 
tel. 735 988 544

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

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

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

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

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

GLAZURA, TERAKOTA, REMONTY, TEL. 600 604 547

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Kupię każde auto, gotówka, od ręki, tel. 510 210 692

Barmankę, kelnerkę, Zajazd w Tarczynie, tel. 509 198 920

Firma Dawidczyk sp. j. zatrudni stolarzy i pomocników 
stolarzy w Kolonii Mrokowskiej, tel. 501 86 86 57

Zatrudnię brukarzy i pomocników tel.602 114 307

Gazeta Kurier Południowy poszukuje specjalisty ds. 
sprzedaży powierzchni reklamowej. Wymagania: umiejęt-
ność negocjacji, dobry kontakt z klientem, wykształcenie 
średnie lub wyższe, doświadczenie na podobnym stano-
wisku mile widziane. Oferujemy wynagrodzenie stałe plus 
prowizja, pakiet medyczny. Cv i list motywacyjny prosi-
my wysyłać na e-mail: a.staniszek@kurierpoludniowy.pl 

Zamów ogłoszenie 
drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2

tel. 22 756 79 39 pon-pt 8:30-18

R E K L A M A
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Zawodowi strażacy będą wyjeżdżali
na akcje z Góry Kalwarii?
GÓRA KALWARIA/POWIAT Komenda wojewódzka straży pożarnej poważnie rozważa bu-

dowę siedziby jednostki ratowniczo-gaśniczej (JRG) w Górze Kalwarii, która objęłaby 

swoim działaniem część powiatów piaseczyńskiego, grójeckiego i otwockiego

 Obecnie dojazd strażaków z JRG 
w Piasecznie do pożarów i wypad-
ków w południowej części powiatu 
trwa długo ze względu na odległość 
i zatłoczone szosy. Stąd „prawą 
ręką” dla zawodowych strażaków są 
ochotnicy. Jednak druhowie z Góry 
Kalwarii od lat w liczbie wyjazdów 
biją rekordy zarówno w powiecie jak 
i na Mazowszu. W ubiegłym roku 
wyjeżdżali do 305 zdarzeń! – To 
bardzo dużo. W niektórych powia-
tach na Mazowszu straż pożarna 
odnotowuje po około 500 akcji rocz-
nie – zauważa st. kpt. Łukasz Dar-
mofalski, rzecznik prasowy Komen-
dy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej (PSP) w Piasecznie. – Jeśli 
chodzi o bezpieczeństwo mieszkań-
ców, na pewno dodatkowa JRG po-
ważnie by nas wsparło –  dodaje. W 
zeszłym roku w powiecie piaseczyń-
skim strażacy uczestniczyli w 2578 
akcjach. Pod tym względem na Ma-
zowszu wyprzedzają ich tylko kole-
dzy z Warszawy, Radomia, Płocka i 
Wołomina.  
 To, że dowództwo wojewódz-
kie prowadzi kalkulacje, które mia-
łyby poprawić stan bezpieczeństwa, 
a Góra Kalwaria jest w nich brana 
pod uwagę, potwierdza mł. bryg. 
Karol Kierzkowski, rzecznik pra-

sowy Komendy Wojewódzkiej PSP. 
– To są na razie bardzo wstępne 
analizy. Komendant wojewódzki 
musi teraz przekonać do tych propo-
zycji komendanta głównego, ponie-
waż wiązałyby się one ze znacznymi 
wydatkami z budżetu straży. Zarów-
no na wybudowanie jednostki, jak i 
późniejsze jej utrzymanie – tłuma-
czy mł. bryg. Kierzkowski.  
 Jak ustaliliśmy, rozpatrywane są 
dwie możliwości. Budowa siedziby 
JRG, w której stacjonowałoby 7 stra-
żaków, a także dwa samochody ga-
śnicze, bądź posterunku z 4 straża-

kami i jednym samochodem. W obu 
przypadkach nowa jednostka byłaby 
filią komendy z Piaseczna, a jej ob-
sada podlegałaby komendantowi po-
wiatowemu. Straż musiałby w Górze 
Kalwarii najpierw nabyć (pozyskać) 
działkę, a potem postawić budynek i 
go wyposażyć. – To nie nastąpi szyb-
ko – podkreśla Kierzkowski. 
 Takie rozwiązania, jak kilka JRG 
podlegających jednej komendzie sto-
sowane są m.in. w Warszawie, gdzie 
istnieje 17 jednostek i jedna komen-
da miejska PSP. 

Piotr Chmielewski  

Posterunek strażacki w Górze Kalwarii powstanie, jeśli straż 

znajdzie pieniądze na jego utworzenie       

Rusza rekrutacja do szkół i przedszkoli
PIASECZNO Już 18 lutego ruszy nabór do pierwszych klas szkół podstawowych. Dzieci, które mieszkają 

w obwodzie danej placówki, będą przyjmowane na podstawie zgłoszenia. W innym wypadku należy 

złożyć stosowny wniosek

 Rekrutację do klas pierwszych 
nowej Szkoły Podstawowej nr 4 przy 
ul. Jana Pawła II 55 przeprowa-
dzi Szkoła Podstawowa nr 5 w Pia-
secznie. Zgłoszenia i wnioski będą 
przyjmowane w postaci papiero-
wej (w siedzibie SP nr 5) lub elek-
tronicznej  poprzez stronę oswiata.
piaseczno.eu (zakładka Rekrutacje 
2019/2020). 
  Od 15 lutego będzie można za-
poznawać się z ofertą przedszko-
li,  rekrutujących dzieci z roczni-
ków 2016-2013 oraz oddziałów 
przedszkolnych w szkołach pod-
stawowych. Od 15 marca roz-
pocznie się natomiast rekrutacja 
do oddziałów sportowych (kla-
sy IV – VII) oraz dwujęzycznych 
(klasy VII). Informacja o nowo 
tworzonych oddziałach sporto-
wych oraz dwujęzycznych będzie 

zamieszczona na stronach two-
rzących te oddziały szkół. Rekru-
tacja odbędzie się w formie papie-
rowej poprzez zgłoszenie lub zło-

żenie wniosku do prowadzącej 
nabór szkoły.

TW

Wszystkiego 
najlepszego, Konstancjo!
KONSTANCIN-JEZIORNA W najbliższą niedzielę w Konstancińskim Domu 

Kultury odbędą się familijne „Imieniny Konstancji”. Złoży się na nie 

wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych

 „Imieniny” to organizowane od 
kilku lat wydarzenie na cześć hrabi-
ny Konstancji Potulickiej, matki zało-
życiela Konstancina hrabiego Witol-
da Skórzewskiego, który ponad 120 
lat temu nazwał letnisko na jej cześć. 
17 lutego o godz. 13 KDK przy ul. Mo-
stowej 15 zaprosi na huczne obchody. 
O godz. 13 zaczną się warsztaty savo-
ir-vivre dla dzieci „Komunikacja z in-
nymi” (zapisy – tel. 22 484 20 20). O 
godz. 14 będzie można poznać tajniki 
gemmoterapii czyli leczenia pączka-
mi roślin. Na wykładzie zostanie omó-
wione niesamowite działanie pącz-
ków bzu czarnego, brzozy, bzu lilaka 
i sosny. Będzie się można dowiedzieć 
także, jak samodzielnie wykonać ta-
kie preparaty. O godz. 15 odbędzie 
się premierowy para-teatralny po-
kaz „Promyk Światła”. Widzowie zosta-
ną przeniesieni do świata dawnych se-
ansów projekcyjnych (camera obscu-
ra, laterna magica), poznają pierwotne 
techniki animacji (praxinoscope, itp.) 
oraz tzw. archeologię kina, a pokaz wzbogacą elementy teatru lalek. Po spekta-
klu odbędą się warsztaty, podczas których każdy będzie mógł poznać działanie 
zaprezentowanych wynalazków. Na godz. 17 zaplanowano spotkanie zorgani-
zowane przez Wirtualne Muzeum Konstancina, które będzie poświęcone rodzi-
nie Józefa Hertla, zmarłego niedawno badacza historii Konstancina-Jeziorny. 
 „Imieniny” o godz. 19 zwieńczy koncert „Powróćmy jak za dawnych lat” 
(wejściówki do odbioru w KDK). Będzie to muzyczna podróż do niepowtarzal-
nego klimatu z fi lmów 20-lecia międzywojennego. Wystąpią: Izabela Lewan-
dowska (mezzosopran), Izabela Buchowska (wiolonczela) i Maciej Tomaszew-
ski (pianino). Ponadto „Imieninom Konstancji” będzie towarzyszył kiermasz 
produktów ziołowych - leczniczych i kosmetyków. Wstęp jest wolny. Wyda-
rzenie polecają Kurier Południowy i PiasecznoNEWS.pl.

PC

Gościem specjalnym „imienin” 

będzie mezzosopranistka 

Izabela Lewandowska

PIASECZNO

Wspomnienie Zdzisławy Gutkowskiej
 Do 28 lutego będzie można 
oglądać wspomnieniową wystawę 
obrazów Zdzisławy Gutkowskiej – 
zmarłej w 2016 roku członkini Gru-
py Plastycznej Piaseczno. Ekspozy-
cja znajduje się w Kawiarni Fryderyk 
w Przystanku Kultura.

Tyl.

R E K L A M A

KONSTANCIN-JEZIORNA

Albo Wojakowska-Żeglińska, albo nikt
 We wtorek odbyło się zebranie wiejskie w Czarnowie, podczas którego 
mieli być wybrani sołtys wsi oraz rada sołecka. Jednak do wyborów nie do-
szło, ponieważ pełniąca funkcję sołtysa Czarnowa od 20 lat Małgorzata Wo-
jakowska-Żeglińska była nieobecna i... nikt nie zgłosił innej kandydatury. 
Pani Małgorzata przyznaje w rozmowie z nami, że sołtysem już nie chciała 
być, ale po licznych telefonach i mejlach z prośbami i głosami poparcia, któ-
re odebrała po zebraniu, poważnie rozważa piastowanie funkcji gospodarza 
wsi przez kolejne pięć lat. Wybory sołtysa Czarnowa i rady, która mu dora-
dza, zostaną zorganizowane ponowione.

PC
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