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Zginął kierowca skutera

Janina Pacholska skończyła 100 lat

Napił się i spowodował kolizję

Zatrzymano damskiego boksera

Narkotyki w Szczakach

 W poniedziałek na terenie magazynowym za stacją paliw BP przy ul. Pu-
ławskiej doszło do poważnego wypadku z udziałem kierowcy skutera. Męż-
czyzna, jadący prawdopodobnie bez kasku, uderzył w barierkę i doznał po-
ważnych obrażeń. Mimo natychmiastowej reanimacji, poszkodowanego nie 
udało się uratować. W związku z rozpoczęciem sezonu motocyklowego po-
licja apeluje o rozwagę i stosowanie się do przepisów ruchu drogowego. 

 W środę, podczas spotkania Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wicebur-
mistrz Hanna Kułakowska-Michalak, przewodniczący rady Piotr Obłoza i za-
proszeni goście złożyli najlepsze życzenia Janinie Pacholskiej, która 2 marca 
obchodziła 100. urodziny. Pani Janina dzieciństwo spędziła w podwarszaw-
skiej Radości, a podczas okupacji mieszkała w Gołkowie. Po wojnie wyjecha-
ła, aby powrócić do Piaseczna w 1980 roku. – Pomimo trudnych doświad-
czeń życiowych babcię cechuje serdeczność, życzliwość i niespotykana ra-
dość życia. Wciąż lubi uczyć się nowych rzeczy. Regularnie uczęszcza na spo-
tkania UTW, uczy się również języka angielskiego – mówiła podczas uroczy-
stości wnuczka jubilatki.

TW

 W niedzielę po godz. 19 na ulicy Warszawskiej doszło do kolizji seicento 
z oplem. Kierujący oplem  nie zamierzał jednak wyjaśniać sytuacji, tylko – jak 
gdyby nigdy nic – oddalił się z miejsca zdarzenia. Po kilkunastu minutach 
został jednak zatrzymany przez policję na terenie Konstancina. 36-latek był 
kompletnie pijany – miał w organizmie aż 2,7 promila alkoholu. Odpowie za 
kierowanie pojazdem po alkoholu i spowodowanie kolizji za co, oprócz utra-
ty prawa jazdy, może grozić mu nawet do 2 lat więzienia.

 W sobotę wieczorem policjanci zostali wezwani do jednego z domów na 
terenie gminy. Na miejscu zastali  nietrzeźwego 28-latka, który pastwił się 
nad swoją żoną i dzieckiem. Okazało się, że patologiczna sytuacja trwa od 
dłuższego czasu. Mężczyzna został zatrzymany. Po wytrzeźwieniu otrzymał 
dozór policyjny, nakaz opuszczenia miejsca zamieszkania oraz zakaz zbliża-
nia się do rodziny. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

URSYNÓW

Poszukiwany miłośnik darmowych gier
 17 stycznia w jednym ze sklepów przy al. KEN skradziono cztery gry o 
wartości około 600 zł. Z zapisu monitoringu wynika, że przestępstwa mógł 
dokonać mężczyzna z krótkimi włosami, mający około 180 cm wzrostu. Był 
ubrany w ciemną kurtkę i niebieskie jeansy. Osoby znające jego tożsamość 
proszone są o kontakt z policją.

LESZNOWOLA

Śmiertelne potrącenie na alei Krakowskiej
 W ubiegły piątek wieczorem na alei Krakowskiej w Łazach kierowca hy-
undaia śmiertelnie potrącił przechodzącego przez jezdnię 40-latka. Męż-
czyzna przekraczał ulicę w niedozwolonym miejscu i kierowca pojazdu (był 
trzeźwy) prawdopodobnie go nie widział. Przyczyny wypadku bada policja 
pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Piasecznie.

 Kilka dni temu policyjni wywiadowcy zwrócili uwagę na podejrzanie za-
chowującego się młodego mężczyznę. Na widok zbliżających się w jego 
stronę funkcjonariuszy, 22-latek odrzucił za siebie foliową torebkę z tajem-
niczą zawartością. Po sprawdzeniu okazało się, że pakunek zawiera 130 gra-
mów marihuany. Mężczyzna został zatrzymany i objęty dozorem policyj-
nym. Odpowie za posiadanie środków odurzających, za co grozi mu do 3 lat 
pozbawienia wolności. 

Redakcja: 05-500 Piaseczno, ul. Ludowa 2; tel./fax: (22) 737 23 48; e-mail: redakcja@kurierpoludniowy.pl

Redaktor naczelny: Kamil Staniszek

Redaguje zespół: Tomasz Wojciuk, Adam Braciszewski,
Grzegorz Tylec, Piotr Chmielewski

Dział reklamy: Piaseczno tel. (22) 756 79 39 e-mail: reklama@kurierpoludniowy.pl. 
Dyrektor: Anna Staniszek, Katarzyna Paradowska (z-ca dyrektora ds. reklamy i promocji), 
Marek Marciniuk, Michał Deryngowski, Przemek Matyjasiak, Daria Matulka

Wydawca: Kamil Staniszek Skład: Galia Reklama Poligrafia

Nakład: 60 tys. egz. (powiat piaseczyński i Ursynów)

ISSN: 1643 - 2843

www.kurierpoludniowy.pl
Re dak cja nie zwra ca ma te ria łów nie za mó wio nych i  za strze ga so bie pra wo do ich skra ca nia 

i  re da go wa nia. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych zarówno w formie elektronicznej, 

jak i papierowej bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione 

2 nr 9 (756)/2019/W1AKTUALNOŚCI

KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Śmieci jednak zdrożeją. 
Teraz czas na przetarg!
KONSTANCIN-JEZIORNA Podczas wtorkowej sesji rady miejskiej radni podjęli kilka uchwał 

związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. Najważniejsza dla mieszkań-

ców jest zmiana stawek za odbiór nieczystości. Od 1 maja za śmieci posegregowane 

zapłacą oni 31 zł, zaś za zmieszane – 47 zł

 Tydzień temu pisaliśmy, że bur-
mistrzowi Kazimierzowi Jańczuko-
wi udało się dojść do porozumie-
nia z firmą Lekaro, która najpierw 
groziła zerwaniem umowy, a potem 

zgodziła się odbierać odpady z tere-
nu gminy do końca lipca za prawie 
700 tys. zł miesięcznie (wcześniej 
było to 400 tys. zł, ale firma z Woli 
Duckiej zażyczyła sobie niespodzie-
wanie od gminy około 1 mln zł). - To 
były naprawdę trudne, twarde nego-
cjacje – jeszcze raz podkreślił pod-
czas sesji Kazimierz Jańczuk. Nie-
stety, po chwili okazało się, że pod-
wyżka ceny za odbiór i zagospodaro-
wanie odpadów przełoży się także na 
wyższe stawki dla mieszkańców. To 
zaskakujące, bo jeszcze tydzień temu 
wydawało się, że – przynajmniej na 
razie – uda się tego uniknąć.
 W tej chwili stawka za śmieci po-
segregowane wynosi 15 zł od oso-
by, zaś zmieszane – 26,5 zł od osoby. 
Jednak przy obecnych obciążeniach 
system gospodarowania odpadami 
za chwilę przestanie się bilansować. 
Dlatego też burmistrz przedstawił 
projekt uchwały podnoszącej staw-
ki odpowiednio do 31 zł za śmie-
ci posegregowane i 47 zł za śmieci 
zmieszane. - Gdy zostanie ona pod-
jęta, skarbnik będzie mógł podpi-
sać wniosek o wszczęcie postępowa-
nia przetargowego na odbiór i zago-

spodarowanie odpadów od 1 sierp-
nia – zwrócił się do radnych Kazi-
mierz Jańczuk. 
  Aby uzasadnić zaproponowa-
ne podwyżki, burmistrz przedsta-
wił szereg wyliczeń mających obra-
zować koszty funkcjonowania syste-
mu do końca roku. Z estymacji wy-
szło, że za odbiór i zagospodarowa-
nie śmieci do grudnia gmina będzie 
musiała zapłacić ponad 7,5 mln zł. 
- Żeby wydać takie pieniądze, naj-
pierw trzeba je posiadać – zauwa-
żył rezolutnie włodarz. Dotychcza-
sowe stawki mają obowiązywać do 
końca kwietnia, zaś nowe – od 1 
maja. Większość radnych zgodziło 
się z przedstawioną argumentacją i 

zagłosowało za podjęciem uchwa-
ły, ale było też kilku rajców, któ-
rzy wstrzymali się od głosu. Jed-
nym z nich był Arkadiusz Głowacki. 
- Najpierw burmistrz mówił, że stare 
stawki będą obowiązywały do końca 
lipca, a teraz okazuje się, że tylko do 
końca kwietnia – zauważył. - Jest to 
dla mnie trochę niejasne. Tym bar-
dziej że nie wiadomo jeszcze, jakie 
kwoty zaproponują firmy, które zde-
cydują się stanąć do przetargu.
 Podczas sesji radni zdecydowali 
również o podzieleniu gminy na dwa 
sektory – miasto i obszary wiejskie, 
co ma ułatwić wyłonienie wykonaw-
ców odbierających odpady.

Tomasz Wojciuk

Większość radnych zagłosowało za podniesieniem 

opłat za odbiór odpadów od 1 maja

Awaryjny tryb odbioru 

odpadów ma funkcjonować 

w gminie do końca lipca

Budżet obywatelski jednogłośnie!
POWIAT Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie budżetu partycypacyjnego. Od 

przyszłego roku mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje projekty

 Dzięki ubiegłorocznej noweli-
zacji ustawy o samorządzie gmin-
nym pojawiła się możliwość wpro-
wadzenia budżetu partycypacyj-
nego w powiatach. Projekt uchwa-
ły przygotowali radni PiS. Pojawiło 
się pytanie, czy znajdzie on popar-
cie w radzie powiatu zdominowa-
nej przez Platformę Obywatelską i 
jej koalicjantów.
 – To pierwszy merytoryczny 
wniosek radnych PiS – podkreślił 
wicestarosta Zdzisław Lis i dodał, 
że bez względu na podziały politycz-
ne radni Platformy Obywatelskiej są 
otwarci na pomysły, które mają słu-
żyć mieszkańcom.
 Wynik głosowania na ostatniej 
sesji rady powiatu potwierdził słowa 
wicestarosty. Już w przyszłym roku 
mieszkańcy będą mogli korzystać 
z budżetu obywatelskiego, a więc 
proponować konkretne inwestycje 
realizowane przez powiat. Budżet 
obywatelski zostanie podzielony na 
dwie części – jedna będzie dotyczyć 
zadań ogólnopowiatowych, dru-
ga zostanie rozbita równomiernie 
na poszczególne sześć gmin powia-
tu piaseczyńskiego. Zgłaszane przez 
mieszkańców projekty będą musia-
ły spełniać warunki formalne oraz 
wpisywać się w zadania samorządu 
powiatowego. Nie będą się więc po-
krywać z inwestycjami realizowany-

mi w ramach budżetu obywatelskie-
go, funkcjonującego w poszczegól-
nych gminach.
 Uchwała przewiduje, że zarząd 
powiatu będzie co roku określał 
kwotę, która byłaby przeznaczona 
na cele budżetu obywatelskiego.
 Na początku będą to skromne 
środki. Wicestarosta Zdzisław Lis 
zapowiedział, że może to być kwo-
ta ok. 500 tys. złotych. Mamy jed-
nak nadzieję, że w kolejnych latach 
samorządowi powiatowemu uda 
się wygospodarować większe pie-

niądze, o których przeznaczeniu 
zadecydują mieszkańcy.
 – Mam dużą satysfakcję, że uda-
ło się przeforsować nasz pomysł – cie-
szy się radny Sergiusz Muszyński, po-
mysłodawca i autor projektu uchwa-
ły. – Chcemy być konstruktywną opo-
zycją, dlatego oprócz krytyki rządzą-
cych składamy własne merytoryczne 
projekty, służące wszystkim miesz-
kańcom. Na pewno nie zabraknie ko-
lejnych – zapowiada radny.

Adam Braciszewski

O G Ł O S Z E N I E
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Czy Brzanka trafi w końcu w dobre ręce?
GÓRA KALWARIA Położony nad Wisłą ośrodek Brzanka nie ma w ostatnich latach szczę-

ścia do najemców. Być może się to zmieni, bo radni upoważnili burmistrza do wydzier-

żawienia go aż na 20 lat, co ma dodatkowo zachęcić potencjalnych zainteresowanych

 – Burmistrz liczy, że dzięki wy-
dłużeniu okresu dzierżawy znaj-
dzie się osoba, której opłaci się za-
inwestować w ten obiekt – mówi 
Piotr Chmielewski, rzecznik ratu-

sza. Ostatni dzierżawca Brzanki po-
chodził z Warszawy i przejął ośro-
dek 1 lipca 2017 roku. – Ten obiekt 
ma swój klimat i szkoda go zostawić 
na pastwę losu – mówił. - Mam wi-
zję, jak to powinno działać. 
 W pierwszych miesiącach napra-
wił mury, odnowił elewację i dach 
oraz zamurował okna od strony rze-
ki, bo istniała obawa, że będąca w 
złym stanie technicznym ściana za-
wali się. Przedsiębiorca nastawiał 
się na lato. Deklarował, że przygo-
tuje pokoje hotelowe, stworzy klub 
taneczny dla młodzieży oraz dys-
kotekę w starym stylu dla seniorów. 
Chciał też nawiązać kontakt z wod-
niakami i zachęcić ich, aby spływy 
kajakowe kończyły się w ośrodku. 
Zamierzał również doprowadzić do 
budowy parku linowego, który pod-
niósłby atrakcyjność tego miejsca. Z 
tych wielkich planów nic jednak nie 

wyszło. Umowa obowiązująca do 
31 października ubiegłego roku zo-
stała wypowiedziana przez gminę 
już 3 września. - Przedsiębiorca nie 
dość, że nie wywiązywał się z czę-
ści zawartych w niej zapisów, to jesz-
cze przestał płacić czynsz – wyjaśnia 
Piotr Chmielewski. 
 Położona nad Wisłą i wybudo-
wana ze składek oraz rękami wędka-

rzy Brzanka niedawno obchodziła 60. 
urodziny. Okres jej świetności skoń-
czył się jednak na początku lat 90. 
ubiegłego wieku. Potem zaczęła po-
padać w ruinę. Obiekt może być wy-
korzystywany pod gastronomię, tury-
stykę, usługi hotelarskie. Wkrótce roz-
pocznie się procedura, która ma do-
prowadzić do jego wydzierżawienia. 

Tomasz Wojciuk

Być może już niedługo ośrodek odzyska swoją dawną świetność

Burmistrz Arkadiusz 

Strzyżewski liczy, że wydłu-

żając okres dzierżawy 

Brzanki uda się przyciągnąć 

przedsiębiorcę, któremu 

opłaci się zainwestować

 w ośrodek

Morsowali w Jeziorce
PIASECZNO W niedzielę port kajakowy przy stadionie miejskim odwie-

dzili miłośnicy morsowania. W lodowatej wodzie zanurzyło się w su-

mie kilkanaście osób

 To pierwsze tego typu spotkanie integracyjne, zorganizowane przez  mi-
łośników kajakowania skupionych wokół inicjatywy „Kjakkajaki” oraz  zdro-
wego stylu życia. Jednak wspólne morsowanie nie było jego jedynym celem, 
bowiem tego dnia przedstawiono program spływów kajakowych i innych 
wydarzeń, planowanych na Jeziorce w nadchodzącym sezonie. Na wszyst-
kich uczestników wydarzenia, którzy zdecydowali się wejść do wody, czekała 
gorąca kawa i herbata, przekąski energetyczne oraz kiełbaski z ogniska. Roz-
grzewkę, przed wejściem do wody poprowadziła Gabrysia Helak - fi zjotera-
peutka, rehabilitantka i masażystka, która na co dzień prowadzi także zajęcia 
dla piaseczyńskich seniorów. - Morsowe niedziele na przystani będą odbywa-
ły się do końca marca o godz. 11 – mówi Katarzyna Kondraciuk z Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. - Chcemy promować podczas nich zdrowe nawy-
ki i zachęcać ludzi do aktywności na rzece. W Jeziorce będzie mógł zanurzyć 
się każdy, kto przyniesie ze sobą kostium. Zawsze na miejscu będzie płonęło 
ognisko, przy którym będzie można się potem ogrzać.

TW

Orzeźwiającej kąpieli w Jeziorce będzie można 

zażyć w każdą niedzielę marca

KONSTANCIN-JEZIORNA

Wybitny mieszkaniec Skolimowa
 We wtorek 12 marca o godz. 18 w KDK odbędzie się spotkanie Konstan-
cińskiego Klubu Historycznego, poświęcone mieszkańcowi Konstancina-Je-
ziorny - Władysławowi Buchnerowi. Był on przedwojennym dziennikarzem, 
pisarzem i poetą oraz autorem satyrycznych, wierszowanych felietonów w 
tygodniku „Mucha”, w których poruszał aktualne problemy Warszawy. Spo-
tkanie poprowadzi Witold Rawski. Wstęp wolny.

TW
R E K L A M A
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Straż pożarna to moje życie
KONSTANCIN-JEZIORNA Coraz więcej kobiet działa w strażach pożarnych, ale tylko jedna Ochotnicza Straż Pożarna w powiecie piaseczyńskim ma pre-

zesa w spódnicy. Ta „spódnica” to jednak w przenośni – Justyna Ślusarczyk na strażackie akcje jeździ w spodniach i ciężkich buciorach. Zdarza się 

jej w środku nocy przyjechać do strażnicy w piżamie, a pożar gasić bez skarpetek

 Justyna Ślusarczyk to niezwykła 
kobieta. Gdy 10 lat temu zaczyna-
ła działać w Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Skolimowie nie przypusz-
czała, że zostanie wybrana na pre-
zesa. Zaczynała jak wszyscy  - od 
kursów. Najpierw podstawowego, 
później kolejnych, podnoszących 
jej wiedzę i kwalifikacje. Na po-
mysł wstąpienia do straży wpadła, 
gdy poznała wyjątkowego straża-
ka – swojego przyszłego męża. Żył-
kę społeczniczki miała przez całe 
życie, ale wcześniej nie pomyśla-
ła o tym, by wiązać się z pożarnic-
twem. Gdy w OSP Skolimów przy-
szedł czas na pokoleniową zmia-
nę, ochotnicy postawili na kobie-
tę. Justyna Ślusarczyk na walnym 
zebraniu jako pierwsza kobieta w 
naszym powiecie została prezesem 
OSP. Czym zajmuje się na co dzień?

Chwile próby, chwile grozy

 - Mam dużo pracy administra-
cyjnej i dużo roboty papierkowej 
– przyznaje prezes Ślusarczyk. - Re-
prezentuję OSP, staram się pozyski-
wać środki zewnętrzne, pilnować 
czy wszyscy mają badania, kursy, re-
certyfikacje. 
 Jednak gdy zawyją syreny pani 
prezes wskakuje w rynsztunek bojo-
wy i ramię w ramię z mężczyznami 
niesie pomoc. Swojej pierwszej akcji 
nie pamięta, ale nigdy nie zapomni 
pierwszego praktycznego testu – nie 
tylko sprawności, ale i przygotowa-
nia psychicznego. 
 - Palił się pustostan przy ul. 
Grodzkiej i trzeba było wejść do bu-
dynku – opowiada. - Wyposażona w 
aparat ochrony dróg oddechowych 
postanowiłam spróbować swoich sił 
i przekonać się, czy sprostam temu 
zadaniu. W oczach kolegi z zawo-
dowej straży pożarnej dostrzegłam 
wątpliwości. Ale nie poddałam się. 
Mimo dużego zadymienia poradzi-
łam sobie z wyzwaniem i stresem. 
Dałam radę – dodaje z dumą. 
 Podczas akcji pożarniczych 
przeżyła też chwile grozy. 
 - Przy okazji gaszenia innego 
pustostanu cały budynek objęty był 
pożarem – wspomina prezes Ślu-
sarczyk. - Mąż wszedł do środka. 
Wiedziałam, że powietrza w apa-
racie starcza na 15-20 minut. Gdy 
ten czas minął zaczęłam się moc-
no niepokoić. Dlaczego oni jesz-
cze nie wychodzą? Każda dodat-
kowa minuta wydawała się cią-
gnąć w nieskończoność. Zadymie-
nie było ogromne, a adrenalina ści-
skała gardło. Na szczęście akcja za-

kończyła się pomyślnie i nic się ni-
komu nie stało.

Ciężka praca na kobiecych barkach

 - Każdy dźwięk syreny wywołu-
je skok adrenaliny i mrowienie na 
karku – przyznaje strażaczka. Jako 
szczególnie ciężką akcję wspomina 
gaszenie pożaru łąk w Habdzinie. 
 - Gdy tylko stłumiliśmy ogień, 
zaczynało się rozpalać w innym 
miejscu – opowiada. - Byłam w rocie 
(w parze - przyp. red) z koleżanką. 
„Tylko nie zostawajcie w dymie” sły-
szeliśmy co chwilę upomnienia na-
szych kolegów. Akcja była nie tylko 
wyczerpująca fizycznie, ale wyma-
gała też dobrej strategii i szerszego 
oglądu sytuacji. Na każdy podmuch 
wiatru czy wybuch nowego ogniska 
zapalnego trzeba było odpowiedzieć 
natychmiastową i dobrze przemy-
ślaną reakcją.  
 Gaszenie pożaru łąk trwało w 
sumie prawie tydzień. 
 - Mundur jest ciężki, a buty nie-
wygodne – przyznaje strażaczka. - 
Po tej akcji byłam ledwo żywa – spo-
cona, zmęczona, umazana popio-
łem, który wchodził wszędzie, wbi-
jał się pod ubranie i zmieniał w tłu-
stą, kleistą maź. Nogi poocierane do 
krwi, ból mięśni i wyczerpanie. Ale 
to nic w porównaniu z olbrzymią sa-
tysfakcją, którą daje udział w takich 
akcjach – podkreśla pani Justyna. 

Strażacka rodzina i drugi dom

 Oprócz wyjazdów do pożarów, 
kolizji i wypadków czasami zdarzają 
się bardziej nietypowe akcje. 
 - Do nich z pewnością należy wy-
ciąganie toi toia z Jeziorki, albo truchła 
łosia – mówi kobieta. - To zwierze było 
duże i bardzo ciężkie. 
 Ochotnicza Straż Pożarna to nie 
tylko służba chroniąca zdrowie, życie i 
dobytek lokalnej społeczności, ale tak-
że stowarzyszenie integrujące miesz-
kańców. W strażnicy przy ul. Pułaskie-
go działa kulturalny klub „Drabina” 
oraz klub emerytów i rencistów. 
 - Łączy nas nie tylko przyjaźń. 
Między strażakami tworzy się wyjąt-
kowa wspólnota – mówi prezes Ślu-
sarczyk. - W straży nie jestem sama. 
Pomocą służą koledzy strażacy, na 
których zawsze można liczyć. Ta 
strażnica to nasz drugi dom. Tu się 
spotykamy, tu gotujemy, rozmawia-
my, organizujemy różne akcje dla lo-
kalnej społeczności. Bywa, że moja 
najmłodsza córka odrabia tu lekcje, 
gdy ja akurat mam dyżur. 
 Justyna Ślusarczyk poza dzia-
łalnością w straży jest także mat-

ką trojga dzieci. Działalność w OSP 
wymaga poświęcenia, ale gdy na-
prawdę się chce, można wszystko 
pogodzić. Najstarszy syn pani Justy-
ny również jest strażakiem, młodszy 
wstąpił już do Młodzieżowej Druży-
ny Pożarniczej. 
 - Namawiamy też najmłod-
szą córkę, ale na razie bezskutecznie 
– śmieje się pani Justyna. Gdy zawy-
ją syreny, wsiada z mężem i synem do 
auta. Mkną do Skolimowa, by tu prze-
siąść się do wozu bojowego i ruszyć z 
pomocą potrzebującym. - Latem mam 
przygotowany skuter, który pozwala 
mi dodatkowo skrócić czas dojazdu 
zatłoczonymi ulicami – dodaje. 

Balsam satysfakcji koi 

wszystkie bóle

 Praca w Ochotniczej Straży Po-
żarnej to służba 24 godziny na dobę. 
Społeczna, charytatywna, bezinte-
resowna. Strażacy mają co prawda 
wypłacany ekwiwalent, ale jak przy-
znaje pani prezes nie są to pienią-
dze, z których można by się utrzy-
mać. A to co zarobią zwykle wrzu-
cają do wspólnego worka, zbierając 
na doposażenie strażnicy czy zaku-
pienie nowego sprzętu.
 - Najgorzej gdy syrena wyrywa ze 
snu koło trzeciej w nocy – przyzna-
je kobieta. - Człowiek otwiera oczy 
i przez chwile nie wie, co się dzieje. 
Każda sekunda jest cenna. Zdarzyło 
mi się przyjechać do remizy w piża-
mie, szlafroku, albo... bez skarpetek. 
 - A strażackie buty braku skar-
petek nie wybaczają! - śmieje się 
pani Justyna. - Szczególnie, gdy 
dostaje się do nich woda, robią się 
twarde i chropowate. Zdzierają sto-
py do krwi. 
 Podczas jednaj za akcji gaśni-
czych mieszkanka przyglądająca się 
pracy strażaków zwróciła uwagę na 
lekko utykającą ochotniczkę. 
 - To przez brak skarpetek poocie-
rały mi się nogi – przyznała, a chwilę 
później jej rozmówczyni przyniosła 
dwie pary nowych skarpetek. - To 
było niezwykle miłe – wspomina 
pani prezes.

Czy powstanie drużyna kobieca?

 Prezes Justyna Ślusarczyk bar-
dzo sobie chwali współpracę z gmi-
ną Konstancin-Jeziorna, która w 
dużej mierze finansuje działalność 
OSP. Oprócz przychylności władz, 
może też liczyć na pomoc mieszkań-
ców oddających jeden procent po-
datku na rzecz ochotników. 
- Wciąż pojawiają się nowe potrzeby 
– przyznaje pani prezes. - Chcieliby-

śmy zakupić podnośnik, nieustannie 
doposażamy się w nowy sprzęt, tak 
byśmy byli przygotowani do udzia-
łu w każdej akcji na terenie naszej 
gminy, a jak będzie trzeba to także 
poza jej granicami. W planach jest 
modernizacja i przebudowa siedziby 
strażaków. Tego zadania podejmie 
się konstanciński samorząd. Wśród 
najbliższych planów jest utworzenie 
kobiecej drużyny wyjazdowej. 
- W tej chwili jesteśmy we dwie, ale 
chcą do nas dołączyć cztery dziew-
czyny z klubu kulturalnego „Dra-
bina” - mówi Justyna Ślusarczyk. 
- Mam nadzieję, że do końca roku 
uda nam się sformować szyki kobie-
cej drużyny. 

 Jakie warunki musi spełnić ko-
bieta, by przystać do ochotniczych 
strażaków? - Trzeba przede wszyst-
kim bardzo chcieć i liczyć się z tym, 
że to dość czasochłonne zajęcie – 
odpowiada pani prezes. - Jest ide-
alne dla ludzi, którzy lubią poma-
gać innym i nie potrafią przejść 
obojętnie, gdy komuś dzieje się 
krzywda. Nieważne czy masz go-
rączkę 39 stopni, jesteś już w piża-
mie czy musisz wyłączyć gotujący 
się obiad. Gdy zawyją syreny, rzu-
casz wszystko i jesteś gotowa nieść 
pomoc innym. 

Kamil Staniszek

R E K L A M A

Ż Y C Z E N I A
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W nas kobietach siła
Nie taka znowu słaba płeć - jakie zmiany dotyczące strefy zdrowia zaszły we współczesnych kobietach?

 Jeśli są jeszcze mężczyź-
ni, którzy uważają kobiety za 
słabą płeć, najwyższy czas, 
by poważnie przemyśleli ten 
pogląd. Przeciętny mężczy-
zna wprawdzie przebiega set-
kę szybciej niż przeciętna ko-
bieta i unosi większe ciężary, 
ale to kobiety żyją obecnie od 
pięciu do sześciu lat dłużej.

Kobieta nowoczesna
 Dojrzałe kobiety nie mają 
zamiaru odpuszczać sobie ży-
cia tylko dlatego, że stuknę-
ła czterdziestka czy sześćdzie-
siątka. 40-tka to dzisiaj dawna 
30-tka, a 50-tka to energicz-
na 40-tka. O współczesnym 
pokoleniu czterdziestolatek 
i pięćdziesięciolatek mówi 
się „pokolenie ponadczaso-
we”. I to bardzo celne określe-
nie. Współczesna 40-tka czę-
sto wymienia się ubraniami z 
młodszą o 20 lat córką. Chodzi 
z nią do tych samych sklepów, 
ogląda podobne fi lmy, słucha 
nierzadko tej samej muzyki, 
nie stroni od koncertów, jeździ 
rowerem. I nie robi tego, by ko-
muś coś udowodnić. Po prostu 
żyje dla siebie.
 A jakie zmiany dotyczą-

ce strefy zdrowia zaszły we 

współczesnych kobietach? 

Kobiety chcą cieszyć się zdro-
wiem i sprawnością przez 
całe życie, dlatego coraz bar-
dziej dbają o swoje zdrowie i 
urodę. Bardzo cieszy fakt, że 
poza systematycznymi zabie-
gami pielęgnacyjnymi, kobie-

ty regularnie 1 x w roku wy-
konują cytologię, USG pier-

si i tarczycy, USG ginekolo-

giczne, Echo serca i badania 

laboratoryjne. Coraz więcej 
kobiet zgodnie z powiedze-
niem, że późne owoce są naj-
słodsze decyduje się na uro-
dzenie dziecka po 35., a na-
wet 40. roku życia. Ponieważ 
jednak zapas komórek jajo-
wych umożliwiających zapłod-
nienie zmniejsza się wraz z wie-
kiem, warto tu wspomnieć o 
badaniu AMH, które nazywa-
ne jest przez wielu lekarzy no-
woczesną oceną rezerwy jajni-
kowej.  Badanie AMH umoż-

liwia precyzyjną analizę re-

zerwy jajnikowej i czasu po-

trzebnego do zapłodnienia. 
Badanie to wykonywane jest z 
wielu wskazań, dla przykładu, 
ma zastosowanie w przypad-
ku zapłodnienia metodą in vi-
tro, w której poziom hormo-
nu AMH ma ogromny wpływ 
na powodzenie zapłodnienia. 
Badanie pozwala także okre-
ślić moment wejścia w okres 
menopauzy, dzięki czemu ko-
bieta może się do niego od-
powiednio przygotować. 
 Wiele kobiet po 40. roku 
życia, które odchowały już 
dzieci, po prostu żyje aktyw-
nie dla siebie. Aby w pełni 
cieszyć się życiem bez ryzy-
ka nieplanowanej ciąży, coraz 
więcej kobiet ceniących wy-
godę zakłada wkładkę do-

maciczną (spiralę). Jest  ona 
polecana głównie kobietom, 

które już rodziły i nie chcą lub 
nie mogą stosować metod 
hormonalnych.

Harmonia to zdrowie
 Kobiety szybciej niż męż-
czyźni zdają sobie sprawę 
z tego, że równowaga psy-
chiczna jest niezbędnym ele-
mentem dobrego życia, dlate-
go częściej  niż mężczyźni się-
gają po profesjonalną  pomoc 
psychologiczną i psychia-
tryczną. Pójście na terapię nie 
jest już tematem tabu, tym 
bardziej, że wiele znanych i 
szanowanych osób otwarcie 
mówi, że taką terapię przeszli 
i poprawiło to ich życie.
 Kobiety są coraz bardziej 
wymagające jeśli chodzi o swój 
wygląd. Poza ćwiczeniami do-
ceniają również pomoc psy-
chodietetyka. Psychodiete-

tyk łącząc wiedzę z zakresu 

zdrowego odżywiania, me-

dycyny i psychologii, kon-

centruje się na wprowadze-

niu w życie pacjenta trwa-

łych  zmian w sposobie od-

żywiania i jakości życia. Psy-
chodietetyka jest wiedzą za-
równo z obszaru psycholo-
gii jak i dietetyki – psychodie-
tetyk pomaga wszystkim oso-
bom, które zmagają się z pro-
blemami związanymi z utrzy-
maniem prawidłowej masy cia-
ła. W swojej pracy  koncentruje 
się także na tym, aby pacjenci 
szanowali swoje ciało, jakiekol-
wiek by ono nie było, dopiero 
wtedy będą mogli skutecznie 
schudnąć i zadbać o siebie. 
 Kobiety są dłużej aktywne 
zawodowo i dlatego starze-
ją się wolniej. Naukowcy udo-
wodnili, że ludzie, którzy czu-
ją się starzy, starzeją się szyb-
ciej, a Ci, co myślą o sobie, że 
są młodzi – wyglądają mło-
dziej. I tego się trzymajmy. 

 Wszystkie badania i kon-
sultacje wspomniane w arty-
kule można wykonać w Przy-
chodni Grapa. Artykuł służy 
do celów informacyjnych.

Przychodnia Grapa (obok Starej Papierni) 

al. Wojska Polskiego 6, 

05-520 Konstancin-Jeziorna 

www.przychodniagrapa.pl

www.facebook.com/przychodniagrapa

Tel.: 22 69 00 650 

Piękne włosy na wiosnę
Wiosna tuż tuż. Jeszcze spotyka nas huśtawka, na zmianę zimne i gorące powietrze. 

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

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

warunkami atmosferycznymi i zabiegami fryzjerskimi włosy proponujemy laminację 

Zabieg laminowania 

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

po laminacjiprzed laminacją

P R O M O C J A

Salon BB, 

ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej)

Tel. 22 401 1234, bbsalon.pl

Konkurs dla KOBIET z okazji DNIA KOBIET
Na trzy Panie, które jako pierwsze dodzwonią 

się do redakcji Kuriera Południowegow piątek 8 marca 

o godz. 14.00 pod numer 22 737 23 48 i podadzą hasło:

Salon BB
Otrzymają bon na zabieg laminacji włosów 

lub zabieg z kwasami na przebarwienia skóry twarzy
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Zaplanujmy Chyliczki
W dniach od 15 marca do 30 kwietnia 2019 roku odbędą się konsul-
tacje społeczne organizowane przez Sołectwo Chyliczki i Gminę Pia-
seczno, mające na celu sformułowanie wytycznych do projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chyliczki (spo-
rządzanego na podstawie Uchwały nr 1086/XXXVII/2017 Rady Miej-
skiej w Piasecznie).

Jak można wziąć udział w konsultacjach społecznych?

• Przychodząc na spotkanie informacyjne w piątek 15 marca 

 w godz. 18.00-20.00 w szkole w Chylicach przy ulicy Dworskiej 2. 
 Podczas spotkania, w osobnej sali odbędą się warsztaty dla dzieci.

• Tworząc makietę stanu istniejącego wsi Chyliczki w sobotę 23 marca 

 w godz. 11.00-13.00 w szkole w Chylicach przy ulicy Dworskiej 2. 

 Podczas spotkania, w osobnej sali odbędą się warsztaty dla dzieci.

• Uczestnicząc w spacerach badawczych po Chyliczkach w sobotę 30 

 marca w godz. 11.00-13.00; zbiórka na rogu ulic Wschodniej 

 i Krótkiej; w sobotę 6 kwietnia w godz. 11.00-13.00; zbiórka na rogu 
 ulic Wschodniej i Krótkiej.

• Projektując na makiecie wieś Chyliczki w sobotę 13 kwietnia 

 w godz. 11.00-13.00 w szkole w Chylicach przy ulicy Dworskiej 2. 

 Podczas spotkania, w osobnej sali odbędą się warsztaty dla dzieci.

• Uczestnicząc w spotkaniu podsumowującym we wtorek 11 czerwca 

 w godz. 18.00-20.00 w szkole w Chylicach przy ulicy Dworskiej 2. 

 Podczas spotkania, w osobnej sali odbędą się warsztaty dla dzieci.

Dodatkowo w szkole w Chylicach zostaną przeprowadzone warsztaty z dziećmi 
i młodzieżą, pod hasłem: „Mój pomysł na park w Chylicach i Chyliczkach”.

Konsultacje społeczne stanowią uzupełnienie i pogłębienie ustawowe-

go trybu procedury planistycznej, w ramach której możecie Państwo 

złożyć wnioski formalne. 

Więcej informacji o konsultacjach na stronie internetowej Sołectwa Chyliczki: 
www.fb.com/SolectwoChyliczki

Zbieranie wniosków do planu jest pierwszym etapem tworzenia planu 

miejscowego.

Kolejnymi etapami prac planistycznych będą:
- porządzenie projektu planu;
- uzgadnianie i opiniowanie projektu planu (przez Piaseczyńską Gminna 
 Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, wydziały Urzędu Miasta 
 i Gminy, a także instytucje zewnętrzne);
- wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu – na tym etapie
 będziemy po raz kolejny oczekiwali  zaangażowania się mieszkańców 
 i użytkowników przestrzeni w powstawanie planu miejscowego.

Dopiero po przeprowadzeniu całego toku procedury planistycznej plan miej-
scowy zostanie przedłożony Radzie Miejskiej do uchwalenia. Okres opracowy-
wania planów miejscowych w gminie Piaseczno wynosi średnio około 3 lat , 
przy czym powtórzenie etapów procedury (np. kolejne wyłożenia do publicz-
nego wglądu) mogą wpłynąć na przedłużanie się czasu sporządzania planu 
miejscowego. 

UiA.ZP.6721.4.2019.ZK

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Chyliczki

z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia

Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury 

19 lutego 2019 r.

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz  art. 39 ust. 
1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 2081), zawiadamiam o podjęciu:
• uchwały Nr 1086/XXXVII/2017 Rady Miejskiej 

 w Piasecznie z dnia 30 sierpnia 2017 r. 

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

 miejscowego planu zagospodarowania 

 przestrzennego wsi Chyliczki

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać 
się w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Mia-
sta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5, Wydz. Urba-
nistyki i Architektury pokój 5 (przy sali konferencyjnej). 
Wnioski do projektu planu mogą być składane w ter-
minie od dnia 15 marca do dnia 30 kwietnia 2019 r.:

• w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta 
 i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;
• pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, 
 ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno;
• ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki 
 i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
 przy ul. Kościuszki 5;
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej na 
 adres e-mail: urzad@piaseczno.eu
Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Piaseczno, który jest organem właściwym do ich 
rozpatrzenia, z podaniem imienia, nazwiska lub na-
zwy jednostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy, 
przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, 
której dotyczy.

 Informacja o wywieszeniu wykazu 
nieruchomości przeznaczonych do zbycia 

przez Gminę Piaseczno

INFORMACJA

 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno działając na podstawie art. 35 ust. 
1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. 
U. z 2018 r., poz. 2204 informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 – na I piętrze (przy sekretariacie  Burmi-
strza) oraz na stronie internetowej www.piaseczno.eu został udostępniony 
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych 
do zbycia w trybie bezprzetargowym - nieruchomość gruntowa niezabu-
dowana oznaczona jako działka nr ewid. 37/3 o pow. 1355 m2, położona 
w miejscowości Jesówka gm. Piaseczno m. Piaseczno, przy ul. Dzikich Gęsi.

 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno działając na podstawie art. 35 ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. 
U. z 2018r, poz. 2204 ze zm.) informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu MiG Piaseczno, z/s w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 oraz na stronie 
internetowej www.piaseczno.eu, zamieszczone zostały wykazy dot.:
1) wydzierżawienia na okres 5 miesięcy cz dz nr 39 obr. 78 m. Piaseczno 
o pow. 200 m2 z przeznaczeniem pod posadownienie niekubatorowych urzą-
dzeń infrastruktury rekreacyjnej, tj. Wypożyczalni kajaków “Port kajakowy”,
2) wydzierżawienia na okres 2 lat części działki nr 353/2 obr. 24 m. Piasecz-
no o pow. 215 m2 
z przeznaczeniem pod teren zieleni,

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

www.piaseczno.eu
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Powstanie nowa 
przestrzeń miejska
GÓRA KALWARIA Radni zgodzili się na kupno działki, znajdującej się 

między placem ze źródełkiem św. Antoniego, a zagospodarowywaną 

obecnie skarpą przy al. Wyzwolenia

 Z propozycją sprzedaży gminie nieruchomości o powierzchni około 4 tys. 
m kw. wyszli jej właściciele. Dla nich jest ona praktycznie bezużyteczna, bo 
nie ma dojazdu. Zażyczyli sobie 65 tys. zł. Kwota wydała się ratuszowi atrak-
cyjna, tym bardziej że działka otwiera zupełnie nowe możliwości, jeśli chodzi 
o zagospodarowanie tej części miasta. Podczas ostatniej sesji rady miejskiej 
radni upoważnili burmistrza do zakupu nieruchomości. 
 Parcela ma połączyć w przyszłości teren ze źródełkiem św. Antoniego, na 
którym ma powstać kiedyś skwer, ze skarpą wzdłuż al. Wyzwolenia, przebu-
dowywaną obecnie na park miejski (park ma być gotowy latem). Na pozyska-
nej działce mają powstać ścieżka spacerowa i trasa rowerowa, które połączą 
skarpę z ul. św. Antoniego. Ponadto parcela zostanie uporządkowana i poja-
wią się na niej nowe nasadzenia. Na razie nie wiadomo, kiedy kupno nieru-
chomości zostanie sfi nalizowane.

TW

Gmina planuje także ucywilizowanie placu, otaczającego 

źródełko św. Antoniego

Za drogie ścieki? 
Wójt chce negocjować z burmistrzem
PRAŻMÓW W gminie zakończyła się budowa pierwszego etapu kanalizacji. W ubiegłym roku 

podpisano umowę, na mocy której ścieki z Prażmowa trafi ają do piaseczyńskiej oczysz-

czalni. Wójt Jan Dąbek uważa jednak, że cena za ich przyjmowanie jest zbyt wygórowana

 Prażmowska sieć kanalizacyj-
na przewiduje 400 przyłączy. Gmi-
na wydała już ponad 200 warunków 
przyłączenia, ale władze przewidu-
ją, że wiosną napłyną kolejne wnio-
ski. W zeszłym roku na odbiór ście-
ków przez najbliższe 10 lat podpisano 
umowę z Piasecznem. Oczyszczalnia 
w Wólce Kozodawskiej może przyjąć 

z gminy Prażmów nawet 800 metrów 
sześciennych nieczystości na dobę. 
To wyczerpuje potrzeby gminy, na-
wet gdyby sieć kanalizacyjna powsta-
ła na wszystkich obszarach dopusz-
czających możliwość zabudowy. 
 - Udało nam się wynegocjować 
zmianę niekorzystnych dla Praż-
mowa warunków umowy, które zo-
stały ustalone jeszcze przez wójta 
Grzegorza Pruszczyka – mówi ak-
tualny wójt, Jan Dąbek. - Wśród 
nich znajdował się zapis m.in. o 
tym, że Prażmów miałby pono-
sić koszty rozbudowy oczyszczalni 
czy choćby zbyt krótki okres wypo-
wiedzenia umowy. Niestety, mimo 
deklaracji ówczesnego burmistrza 
Piaseczna Zdzisława Lisa, nie uda-
ło nam się uzyskać lepszych wa-
runków cenowych. Eksploatujemy 
przepompownie na własny koszt, 
utrzymujemy swoją sieć. 
 Wójt Dąbek zamierza podjąć dal-
sze negocjacje z obecnym burmistrzem 
Piaseczna, Danielem Putkiewiczem. 
 - Muszę się zorientować, jak 
sprawa wygląda od strony formalnej 
– mówi ostrożnie burmistrz Daniel 
Putkiewicz, ale deklaruje chęć spo-

tkania z wójtem. - Z założenia ni-
czego nie przekreślam – odpowiada, 
gdy pytamy czy jest szansa na obni-
żenie opłat za ścieki płynące z Praż-
mowa. Warto jednak zwrócić uwagę, 
że nawet jeśli pojawi się dobra wola 
samego burmistrza, to ostateczną 
decyzję w tej sprawie i tak podejmie 
piaseczyńska rada miejska. 
 - W tej chwili mieszkańcy na-
szej gminy płacą za ścieki tyle samo, 
co mieszkańcy Piaseczna – ubole-
wa wójt Dąbek. - Płacimy na amor-
tyzację oczyszczalni ścieków, amor-
tyzację sprzętu i utrzymanie piase-
czyńskiej sieci kanalizacyjnej. Chce-
my się dokładać, ale do rzeczywi-
stych kosztów, jakie ponosi Piasecz-
no. Tymczasem eksploatujemy prze-
pompownie na własny koszt i utrzy-
mujemy swoją sieć kanalizacyjną. 
 Mimo współpracy z Piasecznem, 
gmina Prażmów nie porzuca pomy-
słu budowy własnych oczyszczal-

ni ścieków. Określone są trzy loka-
lizacje – w Ustanowie, Ławkach i 
Dobrzenicy. W pierwszej kolejności 
mogłaby powstać oczyszczalnia w 
Ustanowie. 
 - Jeśli nie zmniejszą się ceny 
przesyłu ścieków do Piaseczna to 
jesteśmy gotowi budować własną 
oczyszczalnię, nawet jeszcze w tej 
kadencji – zapowiada wójt Dąbek. 
- Musimy jednak mieć odpowied-
nią ilość ścieków i pozyskać środki 
zewnętrzne. Brak własnej oczysz-
czalni utrudnia nam zdobycie do-
tacji, bo za jej posiadanie otrzymu-
je się dodatkowe punkty w rankin-
gu. Dziś o cenach ścieków decydu-
ją radni w Piasecznie. Chcemy w 
przyszłości się usamodzielnić i go-
spodarowanie ściekami prowadzić 
we własnym zakresie – dodaje wójt 
Jan Dąbek.

Adam Braciszewski

KONSTANCIN-JEZIORNA

Strefa niedrogich podróży
 W poniedziałek 11 marca o godz. 18 w Konstancińskim Domu Kultury stre-
fę Kobiet Pozytywnie Zakręconych odwiedzi Elżbieta Juszczak - mieszkanka 
Konstancina, miłośniczka podróży dużych i małych, która eksplorowała naj-
dalsze zakątki świata. Opowie jak samemu zorganizować wyjazd dalszy lub 
bliższy, jak szukać tanich lotów i atrakcyjnych przejazdów, jak planować tra-
sę podróży, gdzie nocować oraz jak uczynić podróż ciekawą, ale i bezpieczną. 
Jej dewiza brzmi: nie ma nieciekawych krajów do odwiedzenia, ani brzydkich 
miast - wszędzie jest coś ciekawego. Wstęp na spotkanie jest wolny.

TW

Wójt Prażmowa Jan Dąbek 

cały czas myśli o budowie wła-

snych oczyszczalni ścieków

R E K L A M A
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Dzików już nie ma, 
ale szkody pozostały
PRAŻMÓW Marian Pabisiak, rolnik z Uwielin narzeka na straty spowodowane jesienią 

ubiegłego roku przez dziki. - Koło łowieckie „Zalesie” wypłaca nam wprawdzie od-

szkodowania, ale nie pokrywają one naszych kosztów – narzeka

 Teraz dziki można spotkać 
znacznie rzadziej niż jeszcze rok, 
dwa lata temu, ponieważ ich popu-
lację bardzo przetrzebił afrykański 
pomór świń (ASF). Jednak jesienią 
ubiegłego roku były jeszcze dosyć 
aktywne. Ryły zwłaszcza łąki. 
 - Praktycznie zniszczyły mi 1,8 
ha koniczyny i lucerny – mówi Ma-
rian Pabisiak,  mieszkaniec Uwie-
lin. - Potem spadł śnieg i nie było 
tego widać, ale teraz nie wiem, co z 
tym dalej robić. W 2017 roku straci-
łem z kolei 2,6 ha zboża. Od koła ło-
wieckiego „Zalesie” dostałem łącz-
nie 800 zł odszkodowania. Te pie-
niądze nie pokryły moich strat. Sam 
zasiew nowego zboża, nie licząc ro-
bocizny, kosztuje więcej – wylicza. 
 Marian Pabisiak twierdzi, że w li-
stopadzie umówił się na swojej łące 
z prezesem koła łowieckiego, ten 
jednak nie przyjechał. - Od tamte-
go czasu kontakt się urwał, a pan 
prezes nie odbiera ode mnie telefo-
nów – żali się rolnik. - Koło mia-
ło postawić tu ambonę i odstrzelić 
dziki, jednak do tej pory tego nie 
zrobiło. Jak nawet posieję wiosną 
trawę, to i tak będę kosił ją dopiero 
za rok. Ja nie chcę pieniędzy, niech 
koło z powrotem obsieje moją łąkę, 
to dowie się, ile to kosztuje. 

 Naszej rozmowie przysłuchuje 
się sąsiad pana Mariana, pan Ka-
rol, który twierdzi, że jest w po-
dobnej sytuacji. 
 - Trzymam bydło mięsne, 
więc potrzebuję dużo zboża i 
trawy – mówi. - Ogrodziłem 
pola elektrycznymi pastucha-
mi, ale dziki je zerwały i poszły 
w szkodę. Dzierżawię około 20 

ha gruntów, prawie połowa zo-
stała zniszczona w ostatnich la-
tach przez dziki. Wyrównałem 
już łąki, wiosną chcę posiać tra-
wę. Dlaczego jednak mam po-
krywać straty w własnej kiesze-
ni? Koło łowieckie nie chce pła-
cić za zniszczenia na dzierża-
wionych gruntach, a ich właści-
ciele nie są zainteresowani ich 
zgłaszaniem, bo w końcu to nie 
oni gospodarzą - dodaje. 
 Obydwaj mężczyźni czują się 
pokrzywdzeni. Nie przyjmują ar-
gumentów, że koła nie stać na 
uczciwe – jak mówią - odszkodo-

wania. - Jak będzie trzeba, po-
szukamy sprawiedliwości w są-
dzie – zaznacza Marian Pabisiak.
 Udało nam się porozmawiać z 
Tomaszem Grynke, prezesem koła 
łowieckiego „Zalesie”, który pod-
kreślił, że wszystkie zgłaszane na 
polach szkody są szacowane, a rol-
nicy otrzymują należne im pienią-
dze. 
 - Jeśli wcześniej występował 
spór dotyczący niezgodności co 
do kwoty, na miejsce przybywa-
ła komisja z nadleśnictwa i robiła 
własną wycenę, której się podpo-
rządkowywaliśmy. Zawsze szliśmy 
rolnikom na rękę, nie wykłócali-
śmy się o wysokość odszkodowań, 
mimo że wypłacaliśmy je z własnej 
kieszeni – tłumaczy. - W tej chwili 
nie ma żadnych sporów. Pan Pabi-
siak otrzymał informację, że stra-
ty na jego łące zostaną oszaco-
wane w kwietniu. Niestety, jest to 
osoba, która co roku wyłudza od 
koła pieniądze. Bo jak nazwać ko-
goś, kto udostępnia do oszacowa-
nia straty na polu, które nie należy 
do niego? Tak czy inaczej problem 
sam się rozwiązał, bo na tym tere-
nie nie ma już dzików. 

Tomasz Wojciuk

Marian Pabisiak pokazuje swoją łąkę, która jesienią ubiegłego 

roku została zryta przez dziki

Niedługo problem dzików 

sam się rozwiąże, bo zostało 

ich na terenie powiatu 

naprawdę niewiele

POWIAT

Powstaje Powiatowa Baza Wolontariatu
 Od marca na terenie starostwa powiatowego w Piasecznie działa Powiato-
wa Baza Wolontariatu. Inicjatywa adresowana jest do wszystkich mieszkańców, 
zainteresowanych wsparciem osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych 
i rodzin wielodzietnych. Aby zarejestrować się w bazie, należy wypełnić formu-
larz dostępny na stronie internetowej starostwa. Wolontariusze będą pomagać 
potrzebującym w rozwiązywaniu ich codziennych problemów: odrabianiu lek-
cji, robieniu zakupów, załatwianiu spraw urzędowych itp. Do bazy może dołą-
czyć każdy bez względu na wiek, wykształcenie czy zainteresowania.

TW
LESZNOWOLA

Koncercik dla maluszków
 Już dziś o godzinie 10 w fi lii GOK Lesznowola w Mysiadle (ul. Topolowa 
2) odbędzie się koncercik dla maluszków na gitarze pt. „Stary Donald farmę 
miał” z cyklu „Muzyczne opowieści w Klubie Rodziców”. Wstęp wolny.

Tyl.

R E K L A M A
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Obchody urodzin miasta
GÓRA KALWARIA We wtorek 26 lutego minęło dokładnie 349 lat od nadania Górze Kalwarii praw 

miejskich. Z tej okazji odbyła się uroczysta sesja rady miejskiej, po której wystartował bieg uliczny

 Sesję, która odbywała się w kal-
waryjskim Ośrodku Kultury, otwo-
rzył przewodniczący rady, Jan Roki-
ta. Przypomniał on pokrótce histo-
rię założenia Nowej Jerozolimy, co 
nastąpiło w 1670 roku. - Był to ośro-
dek, który odegrał istotną rolę w hi-
storii Polski – podkreślił przewodni-
czący rady. - Trzeba wzorować się na 
przeszłości i czerpać z niej inspirację. 
 Następnie list gratulacyjny w 
imieniu marszałka województwa 
mazowieckiego Jana Struzika, od-
czytała Bożena Żelazowska. Mar-
szałek życzył w nim wszystkim 
mieszkańcom m.in. niesłabnącego 
poczucia dumy z przynależności do 
tak niezwykłej wspólnoty. 

Wykład poświęcony 

Stefanowi Wierzbowskiemu

 Istotnym elementem obcho-
dów był wykład historyczny Łu-
kasz Głodka, poświęcony założy-
cielowi miasta, biskupowi Stefano-
wi Wierzbowskiemu. - Stefan Wierz-
bowski był wizjonerem, magnatem, 
politykiem i duchownym, który nie 
bał się realizować swoich marzeń w 
okresie, kiedy na Polskę spadło wiele 
klęsk – zaczął prelekcję Łukasz Gło-
dek. Następnie opowiedział o sta-
rym rodzie Wierzbowskich, herbu 
Jastrzębiec, który pochodził w Wiel-
kiego Chrząstowa w ziemi łęczyc-
kiej. Sam biskup podobno często to 
podkreślał, co miało podnosić pre-
stiż rodu. Jego ojciec – Mikołaj – był 
uczestnikiem m.in. bitwy o Inflanty 

i wyprawy moskiewskiej. W uznaniu 
zasług Zygmunt III Waza mianował 
go kasztelanem inowłodzkim, co w 
praktyce było przepustką do kla-
sy magnaterii. Stefan był najmłod-
szym z szóstki rodzeństwa. Gdy się 
urodził (było to prawdopodobnie 
26 grudnia 1619 roku), matka mia-

ła zobaczyć na jego głowie infułę bi-
skupią, co było zapowiedzią wyso-

kich godności kościelnych. W 1632 
roku rozpoczął studia na Uniwer-
sytecie Krakowskim, potem studio-
wał jeszcze w Rzymie i być może w 
Paryżu. Potem zaczął piąć się w hie-
rarchii kościelnej, czego ukoronowa-
niem było objęcie w 1663 roku die-
cezji poznańskiej (urząd zaczął pia-
stować trzy lata później). - Podczas 
potopu szwedzkiego biskup widział 
upadek kraju i szlachty – mówił Łu-
kasz Głodek. - Wpadł więc na po-
mysł, aby wybudować święte miej-
sce na Mazowszu, w którym naród 
mógłby się odrodzić. 
 W Polsce było już wówczas kil-
ka kalwarii ze stacjami drogi krzy-
żowej, do których pielgrzymowano. 
Biskup początkowo brał pod uwa-
gę wieś Góra oraz Płock. W końcu 

zdecydował się na pierwszą lokaliza-
cję. Wykupił w 1666 roku grunty, zdo-
był plany, zatrudnił architekta i zaczął 
budować miasto. Stefan Wierzbowski 
chciał, żeby Góra była odwzorowa-
niem Jerozolimy za czasów Chrystu-
sa. Rok później do wsi zaczęli przyby-
wać pierwsi osadnicy i ruszyła budo-
wa miasta na planie krzyża. Funda-
tor planował wykonanie 100 domów 
mieszczańskich, 35 kaplic, 7 kościołów 
i 6 klasztorów. Wiadomo, że w chwi-
li jego śmierci 7 marca 1687 roku mia-
sto nie zostało do końca zbudowane. 
- Dziś jedną z pamiątek po biskupie są 
organizowane od 2010 roku Misteria 
Męki Pańskiej – dodał na zakończenie 
swej prelekcji Łukasz Głodek.

Henryk Prajs honorowym 

obywatelem Góry Kalwarii

 Podczas sesji radni podjęli 
uchwałę o nadaniu tytułu „Zasłużo-
ny dla Góry Kalwarii” zmarłemu w 
ubiegłym roku w wieku 101 lat po-
rucznikowi Henrykowi Prajsowi. - 
Był on jednym z najbardziej szano-
wanych i rozpoznawanych obywateli 
Góry Kalwarii – podkreślił Jan Ro-
kita. Henryk Prajs był jednym z nie-
licznych ocalałych z Holocaustu Ży-
dów mieszkających przed wojną, ale 
także po niej, w Górze Kalwarii. Jego 
niezwykła historia jest znana więk-
szości mieszkańców. Godność za-
służonego odebrała córka Henryka 
Prajsa – Małgorzata Blicharz, któ-
rej towarzyszyli syn i wnuk. - Dzię-
kuję wszystkim państwu za uhono-
rowanie taty, który był wyjątkowym 
człowiekiem – mówiła. - Tata zawsze 
podkreślał, że Góra Kalwaria to do-
bre, wyjątkowe miasto i miał rację. 
 Po zakończeniu części oficjalnej 
można było wysłuchać minirecita-
lu, podczas którego trzy starowłoskie 
arie zaśpiewała Małgorzata Charko. 
A potem w ośrodku kultury zjawił się 
sam... biskup Wierzbowski, który od-
czytał przywilej miejski, co było nie-
spodzianką przygotowaną przez or-
ganizatorów. Obchody rocznicy mia-
sta zwieńczył I bieg Stefana na dystan-
sie 5 km, w którym wystartowało oko-
ło 100 osób. Każdy uczestnik otrzymał 
medal oraz pamiątkową koszulkę.

Tomasz Wojciuk

26 lutego 1670 roku Michał 

Korybut Wiśniowiecki wydał 

przywilej zmieniający wieś 

Góra w miasto zwane Nową 

Jerozolimą

Przywilej miejski odczytał sam biskup Stefan Wierzbowski.

Była to niespodzianka przygotowana dla mieszkańców

Za chwilę ruszą 
wiosenne nasadzenia
PIASECZNO Wkrótce zostanie rozstrzygnięty przetarg na utrzymanie, 

pielęgnację i zakładanie zieleni na terenie gminy. Zaraz potem roz-

pocznie się sadzenie wiosennych kwiatów

 Posadzone jesienią rośliny, w tym ozdobna kapusty która straciła cały 
swój koloryt, kwalifi kują się do jak najszybszej wymiany. - Rozpoczęcie wio-
sennych prac ogrodniczych na terenach znajdujących się w sąsiedztwie dróg 
oraz planowane ukwiecenie miasta będzie możliwe po wyłonieniu wykonaw-
cy oraz po nastaniu sprzyjających warunków atmosferycznych – informuje 
Anna Grzejszczyk z gminnego wydziału promocji. Z naszych informacji wy-
nika, że gmina planuje zasadzić rośliny w donicach na placu Piłsudskiego, a 
także ukwiecić rabaty przy ul. Kościuszki, Puławskiej, Szkolnej, Gerbera, Woj-
ska Polskiego, na rondach „Solidarności”, im. T. Mazowieckiego  i przy ul. War-
szawskiej oraz w Parku im. Książąt Mazowieckich.
 Kwietniki zostaną obsadzone głównie bratkami, stokrotkami i niezapomi-
najkami. 

TW

Wiosenne prace ogrodnicze na terenie parków, skwerów i zieleń-

ców rozpoczną się po podpisaniu umowy z firma wykonawczą

R E K L A M A

R E K L A M A

W I biegu Stefana nie było przegranych - każdy otrzymał medal

oraz pamiątkową koszulkę
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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

Zaczęło się wypalanie traw. 
Strażacy walczą z pożarami!
POWIAT W tym roku pierwszy pożar traw odnotowano już 10 lutego w Baniosze. 

Do tej pory strażacy gasili płonące łąki już 98 razy

 - Podpalenia traw zaczynają 
się przeważnie jak stopnieje śnieg 
i trwają do kwietnia – informuje st. 
kpt. Łukasz Darmofalski, rzecz-
nik Państwowej Straży Pożarnej w 
Piasecznie. Najwięcej pożarów od 
lat jest w tych samych rejonach, a 
więc na terenie gmin Góra Kalwa-
ria i Konstancin-Jeziorna. Podpa-
lane są łąki w okolicach Baniochy, 
Łubnej, Wólki Dworskiej, Sobikowa, 
Czarnego Lasu, Obrębu. Od kilku 
lat pożarów jest jednak jakby mniej. 
W 2015 roku odnotowano ich 930, 
w 2016 roku – 410, w 2017 – 345, a 
rok temu już „tylko” 310. Swoje ro-
bią kampanie społeczne uświada-
miające rolnikom, że wypalanie nie-
użytków nie tylko jest niebezpiecz-
ne (co roku ginie z tego powodu kil-
ka osób), ale też zaburza równowa-
gę biologiczną, ponieważ ogień nisz-
czy napotkane na swej drodze poży-
teczne rośliny i niewielkie zwierzęta. 
- W ubiegłym roku wspólnie z poli-
cją i strażą miejską patrolowaliśmy 
najbardziej zagrożone podpaleniami 
tereny – dodaje st. kpt. Darmofalski. 
Kilku podpalaczy zostało zatrzyma-
nych i surowo ukaranych. Efekt jest 
taki, że liczba podpaleń spada, a rol-
nicy zaczynają bardziej dbać o łąki 
– przeorują je i wycinają chaszcze.
 Policja ostrzega, że wypalanie 
łąk jest łamaniem ustawy o ochro-
nie przyrody. - Grożą za to wysokie 
grzywny – informuje asp. sztab. Ma-
ciej Blachliński z Komendy Powiato-
wej Policji w Piasecznie. - Ale jeśli w 
pożarze ucierpią ludzie, albo zosta-
nie zniszczone mienie o dużej war-
tości, podpalacz może nawet na 10 
lat trafić do więzienia.

TW

Wieczór z młodymi
idolami
PIASECZNO W piaseczyńskim Domu Kultury wystąpił zespół The Dum-

plings, który – głównie dzięki promocji w internecie – stał się praw-

dziwym fenomenem polskiej sceny niezależnej

 Koncert w Piasecznie miał oprawę występu klubowego, bo właśnie w ta-
kich miejscach występują zwykle The Dumplings. Najlepiej świadczyła o tym 
oprawa świetlna przygotowana przez fi rmę Legro. Niektórzy narzekali na na-
głośnienie – że było po prostu za głośno, a do tego trudno było zrozumieć 
niektóre, śpiewane przez wokalistkę, słowa.
 - Jak komuś jest za głośno, to niech nie chodzi na koncerty – skomentowa-
ła dosadnie jedna z uczestniczek imprezy.
 Miłośnicy duety bawili się świetnie, a ci najwierniejsi cierpliwie poczeka-
li po zakończeniu koncertu na swoich idoli. Justyna Święs i Kuba Karaś podpi-
sywali swoje płyty i chętnie pozowali do zdjęć – pomimo napiętego grafi ku 
koncertowego. Kolejnego wieczoru występowali już bowiem we Wrocławiu.

Grzegorz Tylec

PIASECZNO

Pokaż swój komiks
 Do 20 marca trwać będzie konkurs na autorski komiks organizowany 
przez Centrum Kultury i gminę Piaseczno. W konkursie mogą brać udział 
dzieci i młodzież w wieku 6-19 lat, mieszkający na terenie powiatu piase-
czyńskiego. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 6-9 lat, 
10-13 lat, 14-19 lat. Jury powołane przez organizatora, spośród przekaza-
nych prac, wyłoni laureatów konkursu. Praca konkursowa ma być komiksem 
wykonanym w dowolnej technice. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 
podczas II Festiwalu Przystanek:Komiks, który odbędzie się 7 kwietnia roku 
w Przystanku Kultura. 

Tyl.

PIASECZNO

Księżniczka Muzalinda
 W najbliższy czwartek o godz. 10, 11 i 12 (trzy cykle bajek, po 30 minut) w 
Domu Kultury w Piasecznie odbędzie się cykl „Księżniczka Muzalinda” - impre-
za dla dzieci od 3. roku życia. Są to barwne opowieści o wesołej, pogodnej lecz 
nieco szalonej Księżniczce, która odkrywa, że w jej królestwie dzieją się niezwy-
kłe rzeczy. Spotyka różne stwory, wróżki, królów, wiedźmy, krasnale, gnomy, 
skrzaty, o których istnieniu nic nie wie. Wszystkim bajkom towarzyszy muzy-
ka grana na żywo, która w sposób naturalny uaktywnia dzieci i pobudza ich 
wyobraźnię. Dzieci podczas poszczególnych baśni, poznają różne instrumenty 
muzyczne. Koszt udziału jednego dziecka wynosi 8 zł (płatne w dniu koncertu 
w kasie Domu Kultury). Zapisy i koordynacja: Katarzyna Resiak – katarzyna.re-
siak@kulturalni.pl, tel. 519 388 690, 22 756 76 00 wew. 18.

Tyl.LESZNOWOLA

Akcja dla dzieci imigrantów
 W czwartek 14 marca w fi lii GOK Lesznowola w Mysiadle (ul. Topolowa 2) 
odbędzie się spotkanie Klubu Kobiet Panie Przodem pt. „Chlebem i solą ak-
cja dla dzieci imigrantów”, które poprowadzi Jola Steciuk. Organizatorzy pro-
szą o przyniesienie rzeczy potrzebnych kobietom i ich dzieciom - uchodźcom 
koczującym miesiącami w oczekiwaniu na azyl na dworcu w Brześciu. Lista 
potrzebnych rzeczy: cukier, herbata, mąka, ryż, makaron, jajka, kawa rozpusz-
czalna, mleko, płatki słodkie i jeśli można słodycze dla ok. 60 matek i dzieci, 
fl amastry, długopisy, kolorowe naklejki, piórniki, skarpety dziecięce, słodycze, 
plecaczki szkolne, zeszyty do kaligrafi i, pampersy 6-tki, wilgotne chusteczki.

Tyl.

R E K L A M A

Duet The Dumplings tworzą, pochodzący z Zabrza,

Justyna Święs i Kuba Karaś

Łąki płoną najczęściej w rejonie Baniochy i Łubnej 

na terenie gminy Góra Kalwaria
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Ucz się i trenuj. 
W Cendrowicach i „Dwójce”

Góra Kalwaria

Władze sołectw wybrane
Dobiegły końca zebrania, na których mieszkańcy wsi wyłaniali sołty-
sów i rady sołeckie.

Do zmiany na urzędzie sołtysa doszło w 11 miejscach. Oto nowi 

gospodarze wsi:

Zbigniew Kongiel (Baniocha-Wieś),
Roman Cezary Rybarczyk (Brześce),
Łukasz Biernacki (Coniew),
Izabela Banasiak-Matusik (Czachówek),
Grzegorz Zwoliński (Czarny Las),
Dorota Zaręba (Mikówiec),
Ewa Łapińska (Podosowa),
Grażyna Michalska (Sobików),
Luiza Smejda (Solec),
Witold Gugała (Wincentów),
Damian Białas (Wojciechowice).

Poniżej natomiast sołtysi, którzy pozostali na stanowisku:

Teresa Jędral (Baniocha-Osiedle),
Ewa Łysiak (Brzumin),
Beata Stasiak (Buczynów),
Bożena Molak (Cendrowice),
Zbigniew Adamczyk (Czaplin),
Sławomir Kącki (Czaplinek),
Urszula Wroniewicz (Czersk),
Grażyna Papińska (Dębówka),
Bartosz Miszewski (Dobiesz),
Paweł Krasowski (Karolina),
Katarzyna Paprocka (Kąty),
Stanisław Wasilewski (Królewski Las),
Zenon Nadstawny (Krzaki Czaplinkowskie),
Agnieszka Klimek (Linin),
Andrzej Posiewka (Łubna),
Krzysztof Pielak (Moczydłów),
Katarzyna Rewerska (Obręb),
Monika Strzyżewska (Pęcław),
Małgorzata Wasilewska (Podgóra),
Mariusz Adamczyk (Podłęcze),
Bogusław Hilt (Potycz),
Marcin Zelman (Sierzchów),
Renata Mateńko (Szymanów),
Andrzej Krupa (Tomice),
Piotr Pałyska (Wólka Dworska),
Zbigniew Jeż (Wólka Załęska).

 Wybrano także zarząd osiedla Linin oraz przewodniczącego zarządu, 
którym został pełniący dotychczas tę funkcję Władysław Machowski.
 Najwięcej mieszkańców spośród uprawnionych do głosowania uczest-
niczyło w zebraniach w Obrębie (frekwencja wyniosła 49,6 proc), Dębówce 
(45 proc.) i Wojciechowicach (39,7 proc.).
 12 marca o godz. 15 w Ośrodku Kultury burmistrz Arkadiusz Strzyżewski 
uroczyście pożegna odchodzących sołtysów i powita nowych.

W dwóch szkołach w naszej gminie mają powstać po wakacjach klasy sportowe.

Podstawówka w Cendrowicach za-
mierza utworzyć sportową klasę VII. 
Funkcjonowałaby ona od roku szkol-
nego 2019/2020. Jej uczniowie mieli-
by 4 godziny standardowego wycho-
wania fizycznego w tygodniu (m.in. 
pływanie, gimnastyka, lekkoatletyka, 
tenis stołowy, koszykówka, piłka ręcz-
na), a ponadto szkoliliby się po 3 go-
dziny w piłce nożnej i siatkówce.
 Spotkanie informacyjne dla kan-
dydatów i ich rodziców odbędzie się 
w cendrowickiej szkole 25 marca 
(poniedziałek) o godz. 18 w sali nr 7.
 Natomiast „Dwójka” przy 
ul. Kalwaryjskiej w Górze Kalwa-
rii ma zamiar stworzyć sportową 
klasę I o profilu pływackim. Dzie-
ci uczestniczyłyby, nie licząc WF-u, 
w zajęciach z trenerem w wymiarze 

6 godzin tygodniowo (byłyby to za-
jęcia na pływalni, ale też ogólno-
sportowe). Klasa zostałaby uru-
chomiona po najbliższych waka-
cjach. Rekrutację poprzedzi spotka-

nie informacyjne, wkrótce podamy 
jego termin. Na razie o inicjatywę 
„Dwójki” można pytać telefonicz-
nie – 690 879 341.

Gwiazdy zapraszają do szkółki
Czy w Górze Kalwarii powstanie 

dziecięca sekcja piłki ręcznej?
 Chcą ją utworzyć gmi-
na, Ośrodek Sportu i Rekreacji 
oraz Champions Handball Aca-
demy – szkółka trzech wicemi-
strzów świata, Sławomira Szma-
la, Karola Bieleckiego i Grze-
gorza Tkaczyka. Byli szczy-
piorniści 27 lutego pojawili się 
w kalwaryjskiej hali sportowej. Po-
prowadzili pokazowy trening, w 
którym wzięło udział ponad chęt-
nych 30 dziewczynek i chłopców. 
Kto chciałby, aby jego pociecha tre-
nowała piłkę ręczną w naszym mie-
ście, powinien skontaktować się 
ze szkółką – adres e-mail to 
cha . kont a k t @ g ma i l .c om.  Za-
jęcia będą się odbywać, jeśli zgło-
szona zostanie przynajmniej dzie-
siątka dzieci (w wieku 6–9 lat).

Bieg hołdem. Pamiętaliśmy o wyklętych
Z biało-czerwoną fl agą i w koszul-

kach z wizerunkami bohaterów.

  3 marca mieszkańcy oddali 
cześć członkom powojennego pod-
ziemia niepodległościowego, biorąc 
udział w honorowym Biegu Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wil-
czym”. Góra Kalwaria była jedną 
z 350 polskich miejscowości, w któ-
rych zorganizowano to wydarzenie. 
Bieg odbył się też w kilkunastu miej-
scach za granicą. W naszym mieście 
na dystansie prawie 2 km pobiegło 
ponad 90 osób. Wszyscy otrzymali 
pamiątkowe medale i wojskową gro-
chówkę.

POKIERUJ GOSPODARKĄ 
(NIERUCHOMOŚCIAMI)

Uwaga, praca! Do 11 marca potrwa nabór na stanowisko

 kierownika Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 

Urzędu Miasta i Gminy. 

Szczegóły pod adresem 

www.bip.gorakalwaria.pl 

(dział „praca – ogłoszenia”, zakładka „urząd”).

Wymień piec
– spotkanie

 Zapraszamy mieszkańców na 
spotkanie informacyjne w spra-
wie możliwości złożenia wniosku 
na wymianę starego kotła/pieca 
na bardziej ekologiczne źródło cie-
pła. Odbędzie się ono w ratuszu 
w Górze Kalwarii 12 marca (wtorek) 
o godz. 18.



 Po wyjazdowej wygranej w zale-
głym meczu z Hutnikiem (62:66) de-
likatnym faworytem byli przyjezd-
ni. Po słabej pierwszej połowie, kie-
dy piasecznianie nie bronili tak jak 
powinni, w zasadzie przez cały czas 
trzeba było gonić wynik. Dzięki do-
brej czwartej kwarcie udało się do-
prowadzić do dogrywki. W ostat-
niej akcji faulowany przy rzucie był 
Tomasz Wójcikowski, ale „Młody” 
spudłował rzut osobisty na dwie se-
kundy przed końcem, wobec czego 
niezbędna była dogrywka. Tym ra-
zem w samej końcówce celnym lay-
’upem wyrównali goście i... trzeba 
było grać dalej. Co ciekawe, niewiele 
brakowało, a konieczna byłaby trze-
cia dogrywka. Niestety, faulowany 
przy rzucie za trzy Wójcikowski tra-
fił dwa pierwsze osobiste, ale spudło-
wał trzeci i Hutnik mógł chwilę po-
tem świętować jednopunktową wy-
graną.
 - Dwa mecze z Hutnikiem poka-
zały, że jesteśmy wyrównanymi dru-
żynami – skomentował Cezary Dą-
browski, trener MUKS Piasecz-
no. - W takich spotkaniach liczą się 
wszystkie błędy zawodników. Kluczo-
wy dla wyniku był jednak brak obro-
ny w pierwszej połowie. 

Tyl.
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Orzeł na czele
PIŁKA NOŻNA, A KLASA W weekend 23 i 24 marca rusza runda wiosenna rozgrywek trzeciej 

grupy warszawskiej A klasy. Przypominamy dokonania zespołów z powiatu piaseczyń-

skiego i aktualną sytuację w tabeli

ORZEŁ BANIOCHA (1. miejsce, 33 
punkty) – Orzeł grał na jesieni bez-
kompromisowo i nie odnotował ani 
jednego remisu. Na szczęście zwy-
cięstw było zdecydowanie więcej niż 
porażek (w stosunku jedenaście do 
dwóch), wobec czego drużyna z Ba-
niochy pozostaje głównym fawory-
tem do awansu do ligi okręgowej. A 
gdyby nie wpadki z Nadarzynem (na 
samym początku rozgrywek) i An-
prelem Nową Wsią, humory w klu-
bie byłyby z pewnością jeszcze lep-
sze. Nie należy, mimo wszystko, za-
pominać o tym, że Orzeł ma nad 
Okęciem i Nadarzynem tylko trzy 
punkty przewagi.

WALKA KOSÓW (5. miejsce, 19 
punktów) – To była dobra runda w 
wykonaniu Walki, która potrafiła 
np. pokonać u siebie Grom II War-
szawa aż 6:0 i ograć na wyjeździe 
Anprel 3:0. Przegrane spotkanie z 
Nadarzynem (1:6) pokazało jednak, 
że Walce trochę jeszcze brakuje do 
najlepszych zespołów w lidze.

NADSTAL KRZAKI CZAPLINKOW-

SKIE (8. miejsce, 18 punktów) – Tyl-
ko jedno oczko mniej od Walki, 
a trzy miejsca w tabeli niżej. Wi-
dać wyraźnie, że środek ligi, oprócz 
trzech czołowych ekip i dwóch out-
siderów, jest bardzo wyrównany. W 

zasadzie każdy może wygrać z każ-
dym i to było widoczne podczas 
spotkań Nadstalu. Po słabym star-
cie zespół w końcu się przebudził i 
zaczął punktować, zaliczając, mię-
dzy innymi, cenne zwycięstwa z lo-
kalnymi rywalami – Żabieńcem i 
Lesznowolą.

FC LESZNOWOLA (10. miejsce, 16 
punktów) – Z wielu względów była 
to trudna runda dla zawodników z 
Lesznowoli. Do nagłej i nieoczeki-
wanej śmierci prezesa klubu Jerzego 
Boguty doszły jeszcze problemy ka-
drowe – było sporo kontuzji. W efek-
cie wyniki były raczej poniżej ocze-

kiwań, ale w klubie nie ukrywają, że 
są ambicje, by FC Lesznowola była 
znacznie wyżej w tabeli.

JEDNOŚĆ ŻABIENIEC (12. miejsce, 
14 punktów) – Boiskowa postawa 
Jedności z pewnością była  dla wielu 
kibiców tego klubu przykrą niespo-
dzianką. Jeszcze niedawno drużyna 
walczyła bowiem o awans, a dziś jest 
w dolnych rejonach tabeli. Z pewno-
ścią wpływ na to miało odmłodze-
nie kadry i budowanie nowego ze-
społu, który zapewne będzie potrze-
bować trochę czasu by osiągać lep-
sze wyniki.

Tyl.

1.  Orzeł Baniocha 13 33 11 0 2 38-13

2.  Okęcie Warszawa 13 30 9 3 1 28-9
3.  GLKS Nadarzyn 13 30 9 3 1 67-21
4.  Grom II Warszawa 13 20 6 2 5 22-29
5.  Walka Kosów 13 19 5 4 4 27-19
6.  UKS Siekierki (Warszawa)
  13 18 5 3 5 28-19
7.  Naprzód Brwinów 13 18 5 3 5 25-25

8.  Nadstal Krzaki Czaplinkowskie
  13 18 5 3 5 21-24
9.  Anprel Nowa Wieś 13 17 5 2 6 22-24
10.  FC Lesznowola 13 16 3 7 3 26-20
11.  Świt Warszawa 13 15 4 3 6 10-21
12.  Jedność Żabienie 13 14 4 2 7 27-33
13.  FC Płochocin 13 4 1 1 11 11-50
14.  Tur Jaktorów 13 2 0 2 11 9-54

Nie zabrakło emocji
KOSZYKÓWKA, III LIGA, MUKS PIASECZNO – HUTNIK WARSZAWA 107:108 (21:22, 28:36, 12:14, 25:14, D: 9:9, D: 

12:13) Aż dwóch dogrywek było trzeba, żeby wyłonić zwycięzcę sobotniego meczu w 

Piasecznie. Niestety, tym razem skończyło się bez happy endu dla gospodarzy

Tabela grupy C trzeciej ligi
1. UKS Trójka Żyrardów 17 9 8 - 1 5 - 0 3 - 1 817 - 680 

2. MKS Ochota Warszawa 15 9 6 - 3 3 - 1 3 - 2 723 - 630 

3. AZS Uniwersytet Warszawski 14 9 5 - 4 4 - 1 1 - 3 704 - 654 

4. MUKS Hutnik Warszawa 12 9 3 - 6 2 - 2 1 - 4 743 - 782 

5. MUKS Piaseczno 12 9 3 - 6 2 - 3 1 - 3 656 - 752 

6. KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 11 9 2 - 7 2 - 2 0 - 5 677 - 822 

Dziesiąty taki turniej
SIATKÓWKA Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii oraz UKS „Bu-

dowlani” zapraszają na X Turniej w Piłce Siatkowej Mężczyzn o Puchar 

Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria

 Impreza odbędzie się w hali sportowej przy ul. Białka 4 w Górze Kalwarii. 
Harmonogram rozgrywek zależny jest od liczby zgłoszonych drużyn, planowa-
ne jest maksymalnie 16 zespołów podzielonych na 4 grupy - eliminacje 16 marca 
w godz. 9-19 (grupa A i B w godzinach 9-14, grupa C i D w godzinach 14-19). Gru-
py fi nałowe 17.03.2019 w godz. 9 - 15 (grupa E i F). Uczestnikami mogą być osoby 
nie zgłoszone do rozgrywek w sezonie 20018/2019 przez PZPS (we wszystkich 
kategoriach rozgrywkowych ) wyżej niż w III lidze. Przepis ten nie dotyczy osób 
zgłoszonych do rozgrywek, ale które nie rozegrały żadnego spotkania w trakcie 
obecnego sezonu. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodzi-
ców lub opiekunów na uczestnictwo w rozgrywkach.
 Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy sobieraj@onet.pl lub te-
lefonicznie pod numerem telefonu 506-616-616 Robert Sobieraj do dnia 13 
marca. Organizator ustala wpisowe za turniej w wysokości 100 złotych, płat-
ności można dokonać na rachunek 50 1020 5558 1111 1758 2980 0010 lub w 
dniu turnieju (FV wystawia księgowość UKS od poniedziałku do piątku w 
godz. 8 -15 przy ul. Budowlanych 14). W razie dużego zainteresowania turnie-
jem decyduje kolejność zgłoszeń.

Tyl.

Młodzi Spartanie 
najlepsi w Nadarzynie
PIŁKA NOŻNA Drużyna LKS Sparta Jazgarzew 2005 zdominowała halowy 

turniej piłkarski w Nadarzynie, gromiąc po drodze wszystkich swoich rywali

 Po pokonaniu w grupie GKS Chynów 7:0, Gwardii Warszawa 3:0 i Orląt 
Mroków 8:0 w półfi nale Spartanie zmierzyli się z drugą drużyną grupy B - Aka-
demią Piłkarską Janusza Domaradzkiego (APJD). W przeciągu 10 minut pod-
opieczni trenera  Macieja Sałudy strzelili przeciwnikom sześć bramek i pew-
nie awansowali do fi nału, w którym zmierzyli się ze zwycięzcą drugiego półfi -
nału, Gwardią Warszawa (Gwardia - Unia Wilkołaz 1:0). Ostatni mecz tylko po-
twierdził wysoką formę Sparty, która bez problemu wygrała go 5:0.
 Z tak dobrymi wynikami (bez jednej straconej bramki) nie mogło się 
obejść bez wyróżnień indywidualnych. MVP turnieju został kapitan Sparty 
Michał Słupek, a królem strzelców imprezy – Ivo Błażejczyk (siedem goli).
 - Zespół zna swoją wartość, ciężko pracuje na treningach i sparuje z naj-
lepszymi drużynami na Mazowszu, więc na pewno jadąc do Nadarzyna mie-
rzyliśmy wysoko – mówi Maciej Sałuda, trener LKS Sparta Jazgarzew 2005. 
Turniej halowy traktowaliśmy z chłopakami jednak bardziej w formie zabawy 
i uzupełnienia przygotowań do sezonu wiosennego, w którym, po roku nie-
obecności, będziemy mogli już zagrać.
 Sparta Jazgarzew prowadzi obecnie nabór do roczników: 2005/2006, 
2007/2008, 2009/2010, 2011/2012 i 2013/2014. Więcej informacji pod numerami te-
lefonów 664 767 035 i 506 939 816 i adresem mailowym nabor@spartajazgarzew.pl.

Tyl.

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy  po rundzie jesiennej
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Praca po pięćdziesiątce
Czy osoby, które skończą 50 lat mają realne szanse na znalezienie zatrudnienia? Wszystko 

wskazuje na to, że w najbliższej przyszłości – w związku ze starzeniem się naszego społe-

czeństwa oraz wydłużeniem wieku emerytalnego – powinno to być coraz łatwiejsze

 Polska, na tle innych państw Unii 
Europejskiej, nie wypada niestety 
najlepiej we wskaźniku zatrudnienia 
ludzi po pięćdziesiątce (to niewiele 
ponad 30 proc. ogółu rynku). Wciąż 
wielu pracodawców uważa bowiem, 
że w pierwszej kolejności należy da-
wać szansę ludziom młodym, którzy 
jawią im się jako bardziej aktywni i 
wykonujący swoją pracę z większym 
zaangażowaniem. 
 Problemem bywa też często na-
stawienie bardziej doświadczonych 
życiowo ludzi, którzy – w wielu przy-
padkach – otrzymują wypowiedze-
nie po spędzeniu wielu lat w jednym 
miejscu pracy i nagle muszą się od-

naleźć w zupełnie nowej dla nich sy-
tuacji. Z pewnością nie jest to sytu-
acja komfortowa, bo niejako z mar-
szu trzeba nauczyć się wielu nowych 
dla siebie czynności – np. jak napi-
sać CV czy list motywacyjny oraz w 
jaki sposób korzystnie zaprezento-
wać się na rozmowie kwalifikacyj-
nej. Wszystko to powoduje nie tyl-
ko dodatkowy stres, ale i utrudnia 
otrzymanie pożądanej posady.
 
Powinno być lepiej

 Mimo wszystko, sytuacja za-
wodowa osób po pięćdziesiąt-
ce w naszym kraju ulega stopnio-
wej poprawie. Wszystko wskazuje 

na to, że nieuniknione trendy de-
mograficzne sprawią, że już wkrót-
ce pracodawcy, chcąc nie chcąc, 
najprawdopodobniej będą musieli 
zmieniać politykę zatrudnienia w 
swoich firmach.
 Tymczasem zalety pracowników 
po pięćdziesiątce są przecież trudne 
do przecenienia. Atutem starszego 
pokolenia stają się coraz częściej ich 
oczekiwania, które są zwykle mniej 
wygórowane niż osób młodych 
– przede wszystkim pod względem 
finansowym. Do tego mają oni nie-
kwestionowaną przewagę doświad-

przyjmie

GAZECIARZY

praca w piątki 

przy rozdawaniu gazet

Zgłoszenia telefoniczne 

pod numerem 22 756 79 39

Dokończenie str. 14
R E K L A M A



czenia (nie tylko zawodowego, ale 
i życiowego), ustabilizowaną sytu-
ację życiową i (w wielu przypad-
kach) dorosłe już dzieci, w związku 
z czym są dostępni dla pracodaw-
cy w większym wymiarze godzin, 
a do tego bardziej lojalni i zaan-
gażowani. Warto również podkre-
ślić, że osoby starsze nie mają już 
takiej presji na awans jak młodsi i 
są mniej podatni na dalszą zmianę 
miejsca zatrudnienia.

Jak szukać pracy?

 Poszukiwanie zatrudnienia moż-
na zacząć od zarejestrowania się w 
urzędzie pracy i zorientowania w ak-
tualnie oferowanych możliwościach 
wsparcia. Na miejscu będzie można 
uzyskać porady i informacje, a także 
otrzymać konkretne oferty - albo pra-
cy, albo innych form aktywizacji za-
wodowej: szkoleń, stażów, udziałów 
w pracach interwencyjnych czy ro-
botach publicznych. Dzięki rejestra-
cji bezrobotna osoba uzyska również 
wsparcie w podnoszeniu swoich kom-
petencji i kwalifikacji – np. sfinanso-
wanie wybranego kursu lub studiów 
podyplomowych. Bezrobotni powy-
żej pięćdziesiątego roku życia mają 
też możliwość uczestnictwa w pro-
gramach specjalnych, inicjowanych i 
realizowanych przez starostę w poro-
zumieniu z pracodawcami.
 Oprócz tego warto na bieżąco 
śledzić aktualne oferty pracy za-
mieszczane w lokalnych gazetach 

czy portalach internetowych oraz 
informować o swoich poszukiwa-
niach zatrudnienia znajomych, 
którzy mogą nam pomóc bardziej 
niż byśmy się tego mogli spodzie-
wać. Najważniejsze będzie jednak 
odpowiednie nastawienie. Nie na-
leży zniechęcać się początkowymi 
niepowodzeniami czy otrzymywa-
niem jedynie ofert, które zupełnie 

nas nie interesują. Każdą kolejną 
rozmowę kwalifikacyjną traktujmy 
jako kolejne doświadczenie, któ-
re zaowocuje w przyszłości. Przy 
odpowiedniej dozie determinacji i 
wytrwałości znalezienie pracy po-
winno być tylko kwestią czasu.

Grzegorz Tylec

14 KARIERA/REKLAMA

KURIER POŁUDNIOWY

R E K L A M A

Dokończenie ze str. 13
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KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

DAM PRACĘ

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

Opiekunka Seniorów w Niemczech - legalna praca, peł-
na organizacja wyjazdu. Akceptujemy język na pozio-
mie podstawowym i organizujemy kursy niemieckiego 
od podstaw. Tel. 506 289 039, Promedica24

Pracownika do prac remontowych, glazurnik, 
tel. 606 975 447

Wykonywanie Instalacji Elektrycznych w budynkach 
mieszkalnych. Tel. 602 675 286

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

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

Pracownik do przeprowadzek, tel. 602 226 147

Serwis samochodowy mieszczący się w Piasecznie za-
trudni Mechanika samochodowego, tel. 601 323 626 

Drukarnia w Piasecznie poszukuje pomocnika 
drukarza, tel. 602 690 253

Firma zatrudni Elektromonterów; Kierowcę-Operatora 
dźwigu.602 653 398; 22 201 19 01

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

Zatrudnię ogrodnika, mile widziane doświadczenie 
i prawo jazdy kat. B, tel. 511 126 841

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

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

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

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

Szukamy pracowników obsługi klienta stacja paliw Solec 
k-Baniocha email. andrzej@jaso.com.pl Tel. 501 268 422

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ C+E obsługa HDS. Rozwózka 
materiałów budowlanych po Piasecznie, tel. 609 115 711

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Górze Kalwarii zatrudni od 
zaraz osoby z umiejętnościami remontowo-wykończenio-
wymi oraz osoby do ekipy sprzątającej. Kontakt 
tel. 509 692 851 codziennie do godz 14.00 

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

Pracowników do remontów i wykończeń, tel. 601 304 250

Praca dla kierowcy na kraj, kat. C + E, pn – pt, tel. 505 030 062

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego 
w Jaroszowej Woli, tel. 518 180 766

Pracowników ogólnobudowlanych, tel. 666 360 017

Do montażu okien,  tel. 600 446 225

Firma ogrodnicza w Zalesiu Górnym zatrudni: brukarza, 
pilarza, ogrodnika tel. 607 811 727

Pracownika do prac ogrodowych, tel: 696 039 978

Panie i panów do sprzątania, Piaseczno i okolice, 
tel. 608 673 131

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

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

Pracownicy do zakładania zieleni, tel. 512 349 101

Pracownicy do  pielęgnacji zieleni, tel. 512 349 101

Przyjmę do pracy lub przyuczę do zawodu kucharza - ob-
sługa grilla, wydawka, inne prace kuchenne. Umowa o pra-
cę, zapewniam wyżywienie. Hotel Solec, tel: 601 236 271

Do konfekcjonowania w dniach 8.03-15.03.2019. Sokołów 
k. Janek, tel. 605 975 105

Pracownik na Stacji Paliw w Tarczynie (kierunek W-Wa), 
tel. 536 193 442

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

Dekarza z doświadczeniem, pomocnika, tel. 601 306 853

Do biura nieruchomości w Piasecznie, tel. 797 700 610

Agenta ochrony Konstancin, Piaseczno, tel. 506 158 658

Sprzątanie Zalesie Górne, tel. 660 065 596

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

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

Studio Urody Venus w Konstancinie poszukuje fryzjera. 
Dobre warunki i atmosfera, tel. 504 002 222

Zatrudnię fryzjerkę (szkolenia) lub podnajmę stanowisko, 
tel. 501 143 827

Piekarza stołowego, kierowcę oraz inne osoby do pracy 
w piekarni, Zalesie Dolne, tel. 536 002 001

Kobieta do pracy w stacjonarnym ośrodku opiekuńczym, 
Zalesie Dolne, tel. 607 081 930

SZUKAM PRACY 

Kierowca kat.B – zaopatrzeniowiec, z doświadcze-
niem, uprawnienia na wózki widłowe, tel. 601 590 151

Opieka nad starszymi osobami, tel. 731 129 311

Mężczyzna 59 lat poszukuje spokojnej pracy. 
Tel. 603 100 975

KUPIĘ

Tunel foliowy, tel. 501 495 123

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

SPRZEDAM

Piec żeliwny CO, tel. 504 509 539

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

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

Pług dwuskibowy, Grudziądz, 600 zł, tel. 601 319 684

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Civic 1.4, 1998r., 125 000 km, tel. 575 186 695

Astra 1.6, 2005r., 154 000 km, tel. 535 796 247

Honda 600, tel. 797 084 170

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

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup – kasacja pojazdów, oferuję odbiór, 
tel. 516 745 753 

Skup aut, tel. 793 304 091

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

Kasacja aut każdy stan gotówka, tel. 508 206 738

Skup samochodów, wszystkie marki, tel. 737 312 465

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Domy w zabudowie bliźniaczej, centrum Piaseczna, 
tel. 501 482 997

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

Zamienię działkę 3300 m kw. na Mazurach na mniejszą 
w okolicy Warszawy, tel. 666 360 017

Mieszkanie w Piasecznie, 47 m kw., bezpośrednio, 
tel. 518 671 375

Działkę 1312 m kw., Nowa Iwiczna, tel. 794 565 480

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

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

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

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

Sprzedam działki budowlane w Łazach. Świetna lokaliza-
cja, tel. 501 610 072

Ładna, budowlana w pełni uzbrojona działka w Siedli-
skach, tel. 602 340 549

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

Sprzedam tanio działki budowlane. Łączny koszt 
ok. 25 000 zł, tel. 501 610 072

NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA

Lokal handlowy, Mysiadło, Graniczna 22, tel. 723 666 387

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

Lokale 55 m kw i 95 m kw., Chyliczki, tel. 600 284 250

Wynajmę pokój z aneksem, Góra Kalwaria, tel. 509 952 583

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

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

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

Dom Seniora oddam w dzierżawę za pomoc 
w dokończeniu, tel. 535 467 856

Dom 180 m kw., Piaseczno, tel. 601 330 180

Pokój 600 zł, współlokatora do pokoju 280 zł, 
Dąbrówka, tel. 667 797 094

Magazyny w Mrokowie, tel. 501 334 614

Kwatery, tel. 728 899 673

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

Wynajmę powierzchnię biurową, Piaseczno, 
ul. Kościuszki, tel. 509 694 645

Pokój, Piaseczno, tel. 534 316 321

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ

Kupię około 3 arów gruntów, tel. 694 158 973

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

NIERUCHOMOŚCI WYNAJĘ

Wynajmę powierzchnię produkcyjno-magazynową 
80-150 mkw. tel. 501 185 125

USŁUGI

HYDRAULIK Z DOŚWIADCZENIEM I UPRAWNIENIA-
MI; 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

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Remonty, wykończenia, ocieplenia, tel. 601 304 250

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

Dachy, Kominy, rynny, tel. 798 836 860

Usługi stolarskie, meble na wymiar, tel. 721 595 328

Układanie kostki brukowej, utwardzanie terenów,  
tel. 607 126 607

Budowa domów, tel. 607 126 607

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96

Dachy, tel. 601 310 413

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

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

Posadzki epoksydowe (żywiczne), tel. 504 241 950

Hydraulik tel. 886 576 148

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

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

Złom, wiosenne porządki? Uprzątniemy, wywieziemy, 
tel. 502 898 418

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

Elektryk, tel. 666 890 886

Murarz – tynkarz podejmie pracę, tel. 505 877 194

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU 
TEL. 501 129 679

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

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

KUCHNIE, SZAFY, www.ADWID.pl

Serwis AGD, pralki, zmywarki, piekarniki, Piaseczno, 
tel. 506 167 562 www.naprawy-agd.pl

Malowanie, remonty, gładzie, tel. 665 708 757

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

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

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Koszenie terenów, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

Sprzątanie posesji, koszenie, tel. 505 591 721

Malowanie dachów, tel. 798 836 860

Mycie dachów, elewacji, kostki, tel. 798 836 860

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Remonty, wykończenia, tel. 692 194 998

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

Nawodnienia ogrodów, wykopy koparką łańcuchową, 
tel. 735 706 935

Czyszczenie powierzchni szklanych woda 
demineralizowaną, tel.  609 828 998

Mycie i malowanie elewacji, dachów i kostki brukowej, 
tel. 609 828 998

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

Ogrodnictwo, tel. 536 043 434

Dachy, pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Malarskie, tel. 696 120 208

Hydraulik, tel. 535 872 455

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

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

Ogrodnicze-drobne prace,sprzęt akumulatorowy,
jednoosobowo, tel. 737 613 461

Oczyszczanie działek, ogrodnicze, tel. 519 874 891

Tynki tradycyjne, gipsowe, tel.  604 415 352

Dachy-krycie,naprawa,podbitka. Tel. 530 248 771

Dachy-krycie naprawa, tel. 792 354 779

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

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

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

Cyklinowanie, tel. 787 726 963

Wykończenia wnętrz, tel. 787 726 963

Malowanie, tel. 696 269 184

Posprzątam mieszkanie, biuro, dom, tel. 665 188 693

Remonty, malowanie, gipsowanie, tel. 507 191 295

 RÓŻNE 

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

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

NAUKA 

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

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

ZDROWIE I URODA 

Grupa wsparcia, 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

SPRZEDAWCA DO SKLEPU W MROKOWIE,
tel. 502 251 356

Blacharza, dekarza lub pomocnika, tel. 698 245 870

Pilnie poszukuję pracownika do obsługi klienta w szkół-
ce drzew i krzewów, tel. 601 440 596

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

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 do negocjacji, tel. 668 172 777

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

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

ANTENY TV/SAT - MONTAŻ – SERWIS, 
TEL. 502 129 161

Malowanie, tapetowanie, układanie glazury, 
tel. 600 254 705

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

Biuro rachunkowe, Piaseczno, Warszawska 21, 
tel. 507 472 485

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

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

Zatrudnię brukarzy i pomocników 602 114 307

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 

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

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

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

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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KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Konkurs wiedzy o USA rozstrzygnięty!
POWIAT/PIASECZNO Kilka dni temu w Zespole Szkół nr 1 w Piasecznie odbył się fi nał XI edy-

cji Powiatowego Konkursu Wiedzy o Stanach Zjednoczonych, do którego przystąpiło 21 

uczniów z siedmiu szkół średnich, znajdujących się na terenie powiatu piaseczyńskiego

 Tym razem konkurs został po-
święcony Dzikiemu Zachodowi. 
Młodzież przygotowywała prezen-
tacje, oceniane potem przez komisję 
konkursową. Wśród poruszanych 
tematów znalazły się m.in. muzy-
ka country i western, najsłynniejsze 

postaci, mity czy budowa linii ko-
lejowej. - Najlepsze wrażenie zrobi-
li na nas uczniowie z katolickiego li-
ceum ogólnokształcącego w Magda-
lence – podkreśla Anna Kielan, na-
uczycielka angielskiego w ZS nr 1 w 
Piasecznie i organizatorka konkur-
su. - Żałuję natomiast, że w konkur-
sie zabrakło reprezentacji LO przy 
ul. Chyliczkowskiej, ale ta szkoła za 
późno się do nas zgłosiła. 
 Pierwsze miejsce w kategorii 
techników zajęła Ola Pawelec z ZS 
nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie. 
Drugi był Bartek Majewski z ZS nr 1 
w Piasecznie, a trzeci – Mateusz Ko-
łacz z ZSZ im. podpor. Emilii Gier-
czak w Górze Kalwarii. Wyróżnie-
nie otrzymał Przemysław Długosz 
z tej samej szkoły. W kategorii lice-
ów ogólnokształcących najlepiej za-
prezentował się Mateusz Jaszczuk z 
Publicznego Katolickiego LO im. bł. 
ks. Jerzego Popiełuszki w Magda-

lence. Drugi był Mikołaj Mateusiak 
z tej samej szkoły, a trzeci – Piotr 
Ślendakowski z LO przy RCKU. 
Wyróżnienia powędrowały do Mi-
chała Lecha ze szkoły w Magdalen-
ce, Julii Gadowskiej z LO im. Wł. 
Stanisława Reymonta w Konstanci-
nie-Jeziornie i Huberta Pronińskie-
go z zespołu szkół im. Emilii Plater 
w Piasecznie. Starostwo powiatowe 
ufundowało dla zwycięzców nagro-
dy, wśród których znalazły się wy-
dawnictwa książkowe, czytniki Kin-
dle’a, bezprzewodowe słuchawki, 

powerbanki. Na zakończenie odbyło 
się widowiskowe przedstawienie, po-
święcone Dzikiemu Zachodowi.  Za-
równo prezentacja multimedialna, jak 
i wykonywane piosenki nawiązywały 
m.in. do gorączki złota z 1849 r. („Oh, 
My Darling Clementine”), ciężkie-
go życia kowboja (ballada „Old Chi-
sholm Trail” opowiadająca o pędze-
niu bydła z południa do linii kolejo-
wych na północy), zaś zatańczony na 
końcu kankan miał wprowadzić wi-
dzów w klimat saloonu.

TW

Na zakończenie jak zwykle 

nie zabrakło widowiskowego 

przedstawienia

Powstaną dwie stacje ładowania
samochodów elektrycznych
PIASECZNO Pierwsza w mieście stacja ładowania czterokołowych pojazdów elektrycznych powstanie do 

końca kwietnia przy urzędzie gminy. Druga ma pojawić się przy dworcu PKP

 Stacja w centrum miasta zostanie 
zlokalizowana na parkingu przy ul. Sie-
rakowskiego, w zatoczce niedaleko pu-
blicznej toalety. Zakończyło się już po-
stępowanie przetargowe, w wyniku któ-
rego wyłoniono najtańszego wykonaw-
cę. Wybuduje on stację do końca kwiet-
nia za 134 tys. zł brutto.  - Aby mogła 
działać, należy jeszcze zawrzeć umo-
wę z PGE – informuje gminny wydział 
infrastruktury i transportu publiczne-
go. Kolejna stacja ładowania pojazdów 
elektrycznych  planowana jest vis a vis 
dworca kolejowego w Piasecznie przy 
ul. Dworcowej. Jej budowa rozpocznie 
się jednak prawdopodobnie dopiero w 
przyszłym roku. Na razie nie wiadomo, 
czy za ładowanie samochodów ich wła-
ściciele będą musieli płacić.

TW

Pierwsza w mieście stacja ładowania samochodów elektrycz-

nych ma powstać w niewielkiej zatoczce obok publicznej toalety 

Od początku marca zaczął 
działać plac zabaw... dla psów
KONSTANCIN-JEZIORNA Przy ulicy Chylickiej udostępniono 

wybieg dla psów. Projekt został zrealizowany w ramach 

budżetu obywatelskiego

 Na ogrodzony teren można wchodzić z psami bez smyczy. Te, które nie fi -
gurują w wykazie ras agresywnych, mogą biegać również bez kagańca. Wła-
ściciele zobowiązani są do sprzątania po swoich czworonogach. Plac wypo-
sażony jest w kilka urządzeń służących do tresury psów. 
 - Lokalizacja jest trochę niefortunna, ale cieszymy się, że ten wybieg po-
wstał – mówi Ewa Kacprowicz, pomysłodawczyni inwestycji. - Ludzie z Grapy 
i Jeziorny też potrzebują przestrzeni dla swoich psów. Chcieliśmy by wybieg 
został zbudowany bliżej Parku Zdrojowego, ale gmina nie chciała takiej loka-
lizacji zaakceptować. Ostatecznie powstał tutaj, przy ul. Chylickiej. Trochę na 
uboczu, ale ludzie dojeżdżają tu z psami samochodami. 
 Pomysł by zrobić w ramach budżetu obywatelskiego wybieg dla psów nie 
wszystkim przypadł do gustu. 
 - Wiem, że niektórzy byli sceptyczni – przyznaje Ewa Kacprowicz. - Trze-
ba jednak zrozumieć, że mamy różne hobby i różne potrzeby. Place zabaw dla 
dzieci ich nie wyczerpują. Tutaj będą się spotykać miłośnicy psów z całej gmi-
ny. Myślimy o tym, by kolejny wniosek do budżetu obywatelskiego dotyczył 
budowy placu zabaw dla dzieci. Obok zostało jeszcze sporo miejsca – nasza 
rozmówczyni wskazuje na sąsiednią niezabudowaną działkę. - Byłby trochę 
dalej od ulicy, co zwiększałoby bezpieczeństwo.
 Wybieg dla psów przy ul. Chylickiej jest drugim takim obiektem w powie-
cie piaseczyńskim. Pierwszy powstał trzy lata temu na terenie Józefosławia 
(przy ul. Cyraneczki). Kolejny jest planowany w Parku Książąt Mazowieckich 
przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie.

AB

LESZNOWOLA

Kto czym grzeje?
 Gmina postanowiła zinwentaryzować znajdujące się na jej terenie kotły i 
systemy grzewcze. Urzędnicy chcą dowiedzieć się, czym mieszkańcy ogrze-
wają swoje domy i mieszkania, aby zaplanować przyszłe dofi nansowanie na 
wymianę źródeł ciepła. Aby  udzielić gminie powyższych informacji, należy 
wypełnić znajdującą się na stronie internetowej ankietę.

TW

KONSTANCIN-JEZIORNA

Film-niespodzianka na Dzień Kobiet
 Już dziś (piątek 8 marca) o godz. 19 w Konstancińskim Domu Kultury przy ul. 
Mostowej 15 odbędzie się wieczór fi lmowy z okazji Dnia Kobiet. Maria Skłodow-
ska-Curie, Margaret Thatcher, Matka Teresa, Coco Chanel, czy Joanna d’Arc – to 
tylko nieliczne ze znanych kobiet, które z różnych powodów zapisały się w histo-
rii. W Hugonówce zostanie wyświetlony fi lm-niespodzianka, opowiadający au-
tentyczne losy kilku nieco mniej znanych pań, których talent, upór, wiedza i praca 
również zmieniły świat. Były błyskotliwe, silne, uparte, bezkompromisowe i osią-
gnęły sukcesy, pokonując niewyobrażalne przeszkody społeczne i obyczajowe. 
Informacje o tytule fi lmu można uzyskać pod tel. 22 484 20 20. Wstęp wolny.

TW

R E K L A M A

Do finału konkursu zakwalifikowali się uczniowie z techników 

i liceów, którzy rywalizowali w dwóch osobnych kategoriach
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