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ODSŁON MIESIĘCZNIE!

Koszmar urzędniczej pomyłki
LESZNOWOLA To miało być wymarzone 

miejsce do życia. Cicha spokojna oko-

lica, kilkadziesiąt kroków do lasu, bli-

skość stolicy i własne mieszkanie. Tu 

zainwestowali całe swoje oszczęd-

ności, wielu z nich zaciągnęło kredy-

ty. Teraz są w potrzasku. Przez błąd 

urzędników powiatowych mogą stra-

cić wszystko i pozostać bez dachu 

nad głową

TARCZYN Dziennikarze TVN Uwaga! odkryli nielegalną 

ubojnię w Woli Przypkowskiej.  Zwierzęta nieznanego 

pochodzenia mordowano w pomieszczeniach gospodar-

czych i przewożono do barów azjatyckich, działających 

m.in. w Wólce Kosowskiej

P R O M O C J A

Nielegalna ubojnia 
drobiu



 Z niezadowolonymi z pracy za-
rządu działkowcami umawiamy się 
przy bramie nr 4. - Według pism, 
którymi dysponujemy, w tym la-
sku wycięto 90 drzew – mówi pani 
Halina (chce pozostać anonimo-
wa), wskazując palcem na niewiel-
ki zagajnik. - Policzyliśmy pnie: we-
dług nas drzew usunięto zaledwie 

około 15. Wniosek: zawyżono licz-
bę usuniętych drzew, aby wyłudzić 
od działkowców pieniądze, bo usłu-
ga czyszczenia lasu sporo kosztuje. 
Ponadto na wycinkę nie było zgo-
dy nadleśnictwa. Podobne prakty-
ki stosowano także w innych miej-
scach. Raz doszło nawet do sytu-
acji, że zarząd chciał usunąć drzewa 
z prywatnej działki...
 Zarzuty odpiera Teresa Frącz-
kiewicz, kierownik ogrodu. - Wystą-
piliśmy do nadleśnictwa o  wyczysz-
czenie krawędzi lasu. Na wszystko 
mamy dokumenty – zapewnia. - To 
jest wycinka pielęgnacyjna. Leśni-

cy oznaczają krzywe i chore drzewa, 
a my zlecamy ich usunięcie. Potem 
drzewo jest układane w sągi, leśni-
czy obmierza je i cechuje. Kubatura 
drzew wskazanych do wycinki oraz 
tych już wyciętych musi się zgadzać. 
Tu nie ma żadnych niejasności.

Kłótnia o hydranty

 Niezadowoleni działkowcy 
wskazują kolejny obszar, na któ-
rym ich zdaniem doszło do nad-
użyć. Tym razem chodzi o hydran-
ty, a konkretnie ich wymianę, która 
rzekomo została zrealizowana nie-
zgodnie z zaleceniami straży po-
żarnej. - Decyzją straży pożarnej z 
2015 roku 31 hydrantów na terenie 
ogrodu miało zostać wymienionych 
na nowe – wskazuje pani Małgo-
rzata, która razem z panią Haliną 
zgłosiła się do naszej redakcji. - Za-
lecenie to nie zostało jednak zreali-
zowane. 14 hydrantów rzeczywiście 
wymieniono, ale 17 pozostałych 
usunięto. Co jeśli dojdzie do poża-
ru? Wszyscy się tu spalimy...
 Teresa Frączkiewicz wyjaśnia, 
że zarząd ROD „Elektron” – przed 
modernizacją hydrantów – zwró-
cił się do inspektora z dziedziny po-
żarnictwa o dokonanie analizy sys-
temu. Wynikało z niej, że ze wzglę-
du na niskie ciśnienie wody w sieci, 
ze skrajnych hydrantów można zre-
zygnować, bo i tak nie będą spełnia-
ły one swojej roli. - Wymienione hy-

dranty co roku są badane, regular-
nie robimy też ich przeglądy – doda-
je kierowniczka ogrodu.
 Reprezentująca zarząd ROD 
„Elektron” mecenas Dorota Nadol-
na-Jasińska tłumaczy, że system moż-
na było zmodernizować zgodnie z po-
czątkowymi zaleceniami straży pożar-
nej, ale byłoby to niezwykle kosztowne. 
Za usługę musieliby zapłacić działkow-
cy. Dlatego zdecydowano się na tańsze, 
ale równie bezpieczne rozwiązanie. 

- Wszystkie przeróbki systemu zosta-
ły oczywiście skonsultowane ze stra-
żakami, którzy je zaakceptowali – za-
pewnia Dorota Nadolna-Jasińska.

Spór o gnijącą trawę

 - Na terenie ogrodu panu-
je straszny bałagan, zarząd kom-
pletnie tego nie kontroluje - zarzu-

ca pani Halina. Jedziemy w rejon 
bramy nr 3, gdzie leżą karpy drzew 
oraz ogromne ilości gnijącej, sko-
szonej ubiegłego lata trawy. - PUK 
Piaseczno powinien odbierać bio-
masę, ale trzeba go o tym poinfor-
mować, czego najwyraźniej nikt tu 
nie robi – mówi pani Halina. - Za-
rząd i tu nie dopełnia swoich obo-
wiązków - zarzuca. 
 Kolejny przystanek wiedzie do 
zrekultywowanego jaru. Pisali-
śmy o nim pięć lat temu. - Jak tak 
ma wyglądać ta rekultywacja, to ja 
dziękuję – załamuje ręce pani Ha-
lina. - Co tu robi ta pryzma ziemi? 
Wcześniej zasadzili w tym miejscu 
sosny, co kosztowało grube tysiące 
złotych, ale wszystkie zostały wy-
rwane... Jak dziś wygląda to miej-
sce, każdy może przyjechać i prze-
konać się na własne oczy.
 - Biomasa nie była przez jakiś czas 
odbierana, bo PUK Piaseczno nie 
miał wolnych mocy przerobowych 
– wyjaśnia Teresa Frączkiewicz. - To 
samo dotyczy karp. Będziemy jed-
nak dążyć do tego, aby wszystkie po-
zostałości roślinne zostały stąd jak 
najszybciej zabrane. 
 A co z rekultywacją jaru? - Zgod-
nie z zaleceniami posadziliśmy tam 
sosny, ale zostały zniszczone przez 
dziki – przekonuje kierowniczka 
ogrodu. - W jar wrzucaliśmy latami 
trawę, liście, gałęzie. To podłoże się 
zapada. Ziemią z pryzmy zasypuje-
my powstające tam dziury.

Tomasz Wojciuk

KRONIKA POLICYJNA

PIASECZNO

W mieszkaniu hodował marihuanę
 W lokalu zajmowanym przez 36-letniego mieszkańca Piaseczna łódzcy 
policjanci odkryli cztery namioty wyposażone w lampy grzewcze i niezbęd-
ny osprzęt, w których były hodowane konopie indyjskie. W sumie doliczono 
się 97 krzaków. W lokalu znaleziono także 2,5 kg suszu marihuany. 36-latek 
został zatrzymany, trafi ł do celi i usłyszał zarzuty karne. O jego dalszym losie 
zdecyduje sąd.

GÓRA KALWARIA

LESZNOWOLA

41-latek omal nie utopił się w bagnie

Ormianin produkował podróbki

 Do nietypowego zdarzenia doszło kilka dni temu na terenie przylegają-
cym do Wisły, w rejonie Góry Kalwarii. Późnym popołudniem 41-letni męż-
czyzna wybrał się na pieszą wycieczkę wzdłuż rzeki. Niestety omyłkowo 
wszedł ma podmokły grunt, w którym się zapadł. Gdy zrozumiał, że nie jest 
w stanie uwolnić się z pułapki o własnych siłach, zadzwonił do żony, która 
z kolei powiadomiła służby. Jako pierwsi do mężczyzny dotarli dwaj poli-
cjanci z wydziału kryminalnego, którzy zauważyli dawane przez 41-latka sy-
gnały świetlne. Pomoc przyszła w ostatniej chwili. Spacerowicz omal się nie 
utopił i był strasznie wychłodzony. Natychmiast trafi ł do szpitala, jego życiu 
nie zagraża niebezpieczeństwo.

 Funkcjonariusze z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą od-
kryli miejsce, w którym naszywano na ubrania podrobione znaki towarowe 
znanych marek. Policjanci zabezpieczyli odzież, naszywki i maszynę do szy-
cia. Zatrzymano też 55-letniego obywatela Armenii, który trudnił się niele-
galnym procederem. Za produkcję podróbek, a potem wprowadzanie ich 
do obrotu można nawet na 2 lata trafi ć do więzienia.

Dwa wypadki na budowach
 Kilka dni temu na budowie przy ul. Sobieskiego doszło do wypadku – z 
drabiny spadł 62-letni mężczyzna. Z urazem głowy i licznymi obrażeniami 
pechowiec trafi ł do szpitala. Dosłownie dwie godziny później do podobne-
go zdarzenia doszło w Solcu. Niestety, w tym wypadku 56-latek, który stracił 
równowagę, miał mniej szczęścia. Mężczyzny, mimo natychmiastowej reani-
macji, nie udało się uratować.

Zasłabł i nie mógł się ruszyć
 We wtorek po południu policjanci i strażacy otrzymali informację, że 
w mieszkaniu przy ul. Wojska Polskiego w Piasecznie może przebywać 
potrzebujący pomocy mężczyzna. Z 59-latkiem od dawna nie było żad-
nego kontaktu, co zaniepokoiło sąsiadów. Najpierw, przez okno do lo-
kalu dostali się strażacy, którzy otworzyli drzwi policji i ratownikom me-
dycznym. Okazało się, że mężczyzna zasłabł i od kilkunastu dni nie był w 
stanie się ruszyć. Jego stan był bardzo ciężki. 59-latek został przewiezio-
ny do szpitala. 

Wjechał w pociąg, bo... pomylił bieg
 W czwartek rano na przejeździe kolejowym w ul. Głównej, łączącej 
Prace Duże z Raciborami volkswagen polo wjechał w bok przejeżdżają-
cego pociągu. Kierowca auta był trzeźwy. Prawdopodobnie zatrzymał się 
przed przejazdem i widząc skład chciał cofnąć. Pomylił jednak bieg i po-
jechał do przodu. Mężczyzna na szczęście nie odniósł żadnych obrażeń. 

KONSTANCIN-JEZIORNA

Zatrzymano trzy osoby z narkotykami
 W Konstancinie-Jeziornie policjanci zatrzymali podejrzanie zachowu-
jących się 18- i 20-latka. Młodzi ludzie mieli przy sobie odpowiednio 3,6 
grama marihuany oraz 7,4 grama metaamfetaminy. Mniej więcej w tym 
samym czasie pod jedną z piaseczyńskich szkół funkcjonariusze wylegi-
tymowali będącego pod wpływem alkoholu 31-latka. W kieszeni ukrywał 
on porcję marihuany i amfetaminy. Wszyscy mężczyźni trafili do aresztu 
i usłyszeli zarzuty posiadania środków odurzających za co grozi do 3 lat 
pozbawienia wolności. 
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Wojna na ogródkach działkowych
PIASECZNO Zamiast nawozić trawę i myśleć o wiosennych nasadzeniach, kilkoro działkowców postanowiło 

wypowiedzieć wojnę zarządowi Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Elektron” w Szczakach. - Ci państwo od 

dawna uprzykrzają nam życie. Nie wiemy, jaki mają w tym cel – mówi Dorota Nadolna-Jasińska, prawnicz-

ka reprezentująca zarząd ROD „Elektron”

Pani Halina pokazuje rejon jaru, który – jej zdaniem 

– został niewłaściwie zrekultywowany

Żadnej ze stron nie zależy 

na dojściu do porozumienia. 

Skutek jest taki, że konflikt 

coraz bardziej się zaognia

Turniej tańca towarzyskiego
 W sobotę 30 marca w hali sportowej przy ul. ks. Słojewskiego w Łazach 
odbędzie się kolejna edycja GD Dance Show, czyli Ogólnopolskiego Turnieju 
Tańca o Puchar Wójta Gminy Lesznowola. W zawodach, które rozpoczną się 
o godz. 9 swoje umiejętności zaprezentują zarówno młodzi tancerze, jak i se-
niorzy. Wieczorną galę (początek o godz. 18.30) poprowadzi Iwona Pavlović.  

TW

LESZNOWOLA

Żołnierze Wyklęci w Magdalence
 Już dziś o godzinie 18 w CIS Magdalenka (ul. Lipowa 28) odbędzie się  
spotkanie „Żołnierze Wyklęci”, którego gościem będzie znany historyk, publi-
cysta i działacz społeczno-polityczny Leszek Żebrowski. Moderatorem spo-
tkania będzie mieszkaniec Magdalenki Paweł Taras. Początek o godzinie 18.

Tyl.

Zalegające karpy mają zostać w najbliższym czasie uprzątnięte 

PIASECZNO

Spotkanie z Anną Kasiuk
 W środę 10 kwietnia o godz. 18 w Miejskim Klubie Seniora przy ul. Dwor-
cowej 9 odbędzie się spotkanie z Anną Kasiuk, autorką takich książek jak 
„Andromeda” czy „Kwiaciarka”. Podczas spotkania pisarka opowie o swojej 
pracy, inspiracjach i pomysłach na książki. Wstęp wolny.

TW



LESZNOWOLA

Posadzą 10 tys. dębów i lip
 Już niedługo, bo w sobotę 6 kwietnia, odbędzie się czwarte sadzenie 
lasu ze stowarzyszeniem Dobra Wola. - Tym razem, wspólnie z przyjaciółmi, 
zamierzamy posadzić około 10 tysięcy sadzonek dębów i lip – zapowiada 
Jacek Zalewski, prezes stowarzyszenia. Akcja rozpocznie się o godz. 9.30 na 
ulicy Gajowej w Lesznowoli (wjazd od ul. Wojska Polskiego). Wydarzeniem 
towarzyszącym będzie zbiórka elektrośmieci, za które będzie można otrzy-
mać rośliny do posadzenia w przydomowym ogrodzie. Organizatorzy akcji 
zapewniają rękawice, szpadle, a także... kiełbaski, które będzie można upiec 
na ognisku po zakończeniu pracy. 

TW
KONSTANCIN-JEZIORNA

Niebo do wynajęcia
 W niedzielę 31 marca w Hugonówce zaśpiewa Robert Kasprzycki - poeta 
o duszy rockmana, znakomity pieśniarz liryczny z zacięciem satyrycznym. 
Popularność przyniosła mu pierwsza płyta „Niebo do wynajęcia”. W tym 
roku obchodzi jubileusz 25-lecia działalności artystycznej. Podczas występu, 
oprócz piosenek z repertuaru Roberta Kasprzyckiego, nie zabraknie znako-
mitych, kabaretowych parodii. Akompaniować mu będzie doskonały basista 
Krzysztof Wyrwa. Bilety w cenie 35 zł do kupienie w kasie lub poprzez stronę 
internetową KDK. Początek koncertu o godz. 17.

TW
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Kierowcy parkują na zakazie, 
a mieszkańcy cierpią
PIASECZNO Mieszkańcy bloku przy ulicy Jana Pawła II 24, znajdującego się w sąsiedztwie 

bazarku, narzekają na samochody, które notorycznie zastawiają im chodnik, unie-

możliwiając przejście i wyjazd z garażu. - Najgorzej jest w piątki i soboty, gdy wiele 

osób robi na bazarku zakupy – mówią

 Wspólnota mieszkaniowa „Pod 
Dębem” od niemal dwóch lat na-
ciska na gminę, aby ta postawiła 
na chodniku wzdłuż ulicy Fabrycz-
nej (na wysokości bazarku) słup-

ki, uniemożliwiające nieprzepiso-
we parkowanie. - Mamy wrażenie, 
że jesteśmy przez urzędników zwo-
dzeni – mówi Sylwia Dwórznik, ad-
ministratorka osiedla. - Mimo że sa-
mochody parkują na zakazie utrud-
niając nam życie, nikt z tym nic nie 
robi. Na pobliskiej Szkolnej jest po-
rządek, u nas natomiast panuje cha-
os i bałagan.
 Członkowie zarządu wspólno-
ty podkreślają, że w 2018 roku gmi-
na podjęła decyzję o ustawieniu 
słupków wzdłuż Fabrycznej. Nie-
stety, kilka miesięcy temu urzędni-
cy stwierdzili, że... chodnik jest jed-
nak za wąski i pachołków nie da 
się zamontować. - Sami dokonali-
śmy pomiarów i okazało się, że mię-

dzy słupkami a budynkiem zosta-
nie zachowana wymagana przepi-
sami szerokość, wynosząca półto-
ra metra – podkreśla Sylwia Dwórz-
nik. - Gmina obiecała więc wykonać 
projekt organizacji ruchu i do lutego 
ustawić słupki. Niestety, na obietni-
cach się skończyło...
 Włodzimierz Rasiński, szef 
gminnego referatu infrastruktury 
i transportu publicznego twierdzi, 
że nie jest przekonany co do zgod-

nej z przepisami szerokości chodni-
ka (aby można było ustawić na nim 
słupki od krawężnika do ogrodzenia  
musi być zachowana odległość co 
najmniej 2 m). - Trzeba to zmierzyć 
– mówi. - Inna sprawa, że osoby ro-
biące zakupy gdzieś samochody par-
kować muszą. Jestem bardzo cieka-
wy, czy ta wspólnota ma zbilanso-
wane miejsca postojowe...? - dodaje.

Tomasz Wojciuk

– Pod koniec tygodnia chodnikiem nie da się przejść, kobiety 

z wózkami muszą iść ulicą, narażając się na niebezpieczeństwo  

mówią mieszkańcy bloku przy ul. Jana Pawła II 24

Mieszkańcy bloku twierdzą, 

że parkujące na chodniku 

samochody powodują 

liczne uciążliwości, w tym 

utrudniają wjazd na osiedle 

śmieciarkom

R E K L A M A

R E K L A M A
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Kongres produktu lokalnego 
w Tarczynie

Odbyła się konferencja „Produkt lokalny i tradycyjny w świetle nowych możliwości lokowania go na rynku”, or-
ganizowana przez Lokalną Grupę Działania „Perły Mazowsza”, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowiec-
kiego, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie. Honorowy patro-
nat nad imprezą objęła Burmistrz Tarczyna Barbara Galicz.

 W imprezie uczestniczyli m.in. 
przedsiębiorcy, przedstawiciele lo-
kalnych grup działania, jednostek 
naukowych, oświatowych, organi-
zacji pozarządowych, służb mun-
durowych,  jak również reprezentan-
ci sektora samorządowego / publicz-
nego, w tym burmistrzowie i wójto-
wie okolicznych gmin.
 Impreza rozpoczęła się pięk-
nymi występami wokalnymi. W 
wydarzeniu, które otworzyli bur-
mistrz Barbara Galicz oraz Pre-
zes LGD Jan Dębski, uczestniczy-
li m.in. przedsiębiorcy, przedsta-

wiciele lokalnych grup działania, 
jednostek naukowych, oświato-
wych, organizacji pozarządowych, 
służb mundurowych, jak również re-
prezentanci sektora samorządowego 
/ publicznego, w tym burmistrzowie 
i wójtowie okolicznych gmin. 
 Kongres był znakomitą oka-
zją do zaprezentowania najlepszych 
produktów lokalnych z regionu. Ko-
lorowe stoiska promocyjne przy-
ciągały miłośników smaków, ręko-
dzieła, rzemieślnictwa oraz folklo-
ru. Wszystkie cieszyły się dużym po-
wodzeniem, przede wszystkim ze 

względu na swą  oryginalność. Spo-
tkaniu towarzyszyła nie tylko degu-
stacja produktów tradycyjnych  ofe-
rowanych przez producentów (m.in. 
pyszne pieczywo, świeżo wyciska-
ne soki, cydr, owoce i warzywa oraz 
wytwarzane z nich ekologiczne prze-
twory, miody, sery, smalec, wyroby 
garmażeryjne, ciasta i ciasteczka).
 Po części oficjalnej gali nadszedł 
czas na ciepły poczęstunek, owocne 
dyskusje i podzielenie się spostrze-
żeniami z kongresu. 

Szymon Woźniak
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Gmina straszy i nęka przedszkola
 Stoimy na stanowisku, iż w dal-
szym ciągu Gmina stosuje kreatyw-
ną księgowość i przedszkola nie do-
stają tyle ile gwarantuje im ustawa o 
systemie oświaty. Sprawy zaniżania 
dotacji znalazły swój finał w sądach. 
Są już pierwsze wyroki o odszkodo-
waniach wraz z odsetkami. Usta-
wa o systemie oświaty wyraźnie de-
finiuje na co można wydać dotację, 
to urzędnicy interpretują ją według 
„własnych reguł”, strasząc i nękając 
przedszkola, mając za nic prawo!
 Chcemy jasno podkreślić, że 
środki te można wydatkować na 
wszystkie bieżące wydatki i remon-
ty prócz inwestycji.
 O wydatkowaniu środków z do-
tacji decyduje organ prowadzący. 
On najlepiej wie co najbardziej jest 
potrzebne w jego placówce dla do-
brej edukacji, dla dzieci. Kontrole 
nie mają prawa kwestionować wy-
datków i opowiadać, że np. „kosz-
ty księgowe, ochrona RODO, obsłu-
ga prawna nie może być finansowa-
na z dotacji”. Pytamy więc: kto po-
kryje te koszty? Jak Szanowna Ko-
misja może kpić z prawa i nakazy-
wać zakładać organom prowadzą-
cym przedszkola dodatkową dzia-
łalność gospodarczą, a ewentualne 
zyski inwestować w przedszkole?
Pełniący obowiązki dyrektora CUW 
p. Sekuła (awansował po słynnej 
kontroli w „Bajce”) mija się z praw-
dą i oczernia przedszkola, że „fak-

tury za dowóz dzieci nie mają śladu, 
że dzieci były na jakiejś wycieczce”. 
Każde przedszkole, które organizu-
je wycieczkę autokarową (o zgro-
zo!) wypełnia kartę wycieczki!!! Po-
nadto wpisuje w dzienniku zajęć te-
mat wycieczki. Jest to wymóg i obo-
wiązek nauczyciela!!! Pan Sekuła w 
czasie kontroli w „Bajce” dał się po-
znać, jako osoba nie mająca w tym 
zakresie żadnej wiedzy, namawia-
jąc dyrektora do doklejania kartek w 
dziennikach zajęć, tym bardziej, że 
nie ma takich uprawnień do spraw-
dzania dzienników. Od nadzoru pe-
dagogicznego jest Kuratorium!!!
 Przepisy są precyzyjne i Gmina 
powinna docenić fakt, że przedszko-
la niepubliczne i publiczne prowa-
dzone przez osoby fizyczne zostały 
w znakomitej większości utworzone 
z kapitału prywatnego (w większo-
ści z kredytów bankowych), a nie z 
podatków jak w przypadku przed-
szkoli gminnych. W każdym przy-
padku koszty budowy prywatne-
go przedszkola są kilkakrotnie niż-
sze od kosztów budowy i utrzyma-
nia przedszkoli publicznych – finan-
sowanych przez Gminę z naszych 
podatków. Jeśli chodzi o rozlicze-
nie dotacji, urzędnicy samorządo-
wi nagminnie wykazują się niezna-
jomością przepisów ustawy o syste-
mie oświaty, kwestionując wbrew jej 
postanowieniom wydatki ponoszo-
ne przez przedszkola niepubliczne i 

dając wyraz szeroko obowiązującej 
w Polsce władzy urzędniczej!!!
 Urzędnik nie ma prawa kwestio-
nować zgodnych z prawem zasad fi-
nansowania placówki oświatowej, 
włączając prawo dyrektora placówki 
do otrzymania wynagrodzenia. Wy-
nagrodzenie dyrektora w większo-
ści wykorzystywane jest na pokrycie 
ogromnych wydatków związanych z 
utrzymaniem nieruchomości, w któ-
rej funkcjonuje przedszkole, albo-
wiem zgodnie z prawem nie można 
finansować z dotacji wynajmu wła-
snej nieruchomości nie wspomina-
jąc o ryzyku przedsiębiorcy narażo-
nego na ustawiczne zmiany prawa 
oświatowego.
 Podkreślić należy iż w zdecydo-
wanej większości przypadków osoba 
prowadząca przedszkole pełni kilka 
funkcji takich jak: dyrektor pedago-
giczny, dyrektor administracyjny, fi-
nansowy, intendent, nauczyciel nie-
kiedy kucharz lub sprzątaczka i musi 
połączyć kilka etatów. Te funkcje w 
przedszkolach Gminnych pełni za-
wsze kilka osób.
 Przypominamy, że obowiązkiem 
urzędników jest przestrzegać pra-
wa i służyć społeczeństwu i obywa-
telom, zwłaszcza przedsiębiorcom, 
którzy nie tylko odciążają Gminę z 
jej obowiązków, ale też pośrednio fi-
nansują jego wynagrodzenie. Pani 
V-ce Burmistrz  Kułakowska-Mi-
chalak pisze jak powinna wyglądać 

współpraca z przedszkolami, która 
daleko odbiega od normy.
 Przedszkola zwracały się na 
piśmie o spotkanie z Burmistrzem 
Miasta lecz nikt z nami nie chciał 
rozmawiać, aż doszło do blokady 
przejścia dla pieszych w 2017 roku, 
bo z dnia na dzień zabrali przed-
szkolom tyle środków finansowych, 
że brakło im na zapłacenie ZUS-u.
 Przedszkola prywatne i publicz-
ne prowadzone przez osoby fizyczne 
mają bardzo atrakcyjną ofertę edu-
kacyjną dla swoich dzieci, dając z 
siebie wszystko aby wykazać się naj-
wyższym standardem. Nikt z przed-
szkoli nie odważył się straszyć na-
szej władzy, dlatego szokujące jest 
dla nas, że władza obawia się o swo-

je bezpieczeństwo.
 Mamy świadomość, że nasza 
władza wyjątkowo nie lubi dzie-
ci i nierówno je traktuje, dlatego 
też robi wszystko, aby doprowadzić 
do upadku przedszkoli prywatnych 
i publicznych prowadzonych przez 
osoby fizyczne, bo w ten sposób 
może  „zaoszczędzić”.
 Mamy wiedzę iż niektóre przed-
szkola już zamknęły swoją działal-
ność, a inne rozważają zamknięcie 
swoich placówek w niedługim cza-
sie. Powstaje pytanie:”czy Gmina 
jest świadoma jaki problem może 
zaistnieć w Piasecznie, gdy zabrak-
nie przedszkoli?

Stowarzyszenie 

Piaseczyńskich Przedszkoli

Artykuł zamieszczony w nr 11 Kuriera Południowego pt „Zimna wojna 

z przedszkolami” wywołał Stowarzyszenie Piaseczyńskich Przedszkoli do tablicy
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Droższe śmieci w Lesznowoli. 
Negocjacje trwają!
LESZNOWOLA Od 1 kwietnia spółka PUK Piaseczno, odbierająca odpady z terenu gminy 

Lesznowola, zażyczyła sobie ponad 2-krotnej podwyżki. Radni i wójt poprosili przed-

stawicieli fi rmy o udostępnienie dokumentów, uzasadniających tak duży wzrost wpi-

sanej w umowę ceny

 Od 1 kwietnia ceny za odbiór od-
padów ponoszone przez mieszkań-
ców miały i tak wzrosnąć o 25 proc. 
Niestety, wszystko wskazuje na to, że 
podwyżka będzie o wiele wyższa. Być 
może jednak uda się nieco odwlec ją w 
czasie, bo negocjacje z PUK-iem cały 
czas trwają i trudno podejrzewać, aby 
zakończyły się w tym tygodniu. 
 Przypomnijmy: kilkanaście dni 
temu do gminy wpłynęło pismo z 
propozycją podniesienia miesięcz-
nego ryczałtu za odbiór odpadów 
z 486 tys. zł do niemal 940 tys. zł. 
Gmina może się na żądania PU-
K-u nie zgodzić i wówczas spół-
ka wypowie pewnie umowę. Wów-
czas trzeba będzie rozpisać nowy 
przetarg, a do momentu jego roz-
strzygnięcia zatrudnić jakąś firmę 
w trybie awaryjnym, z tzw. wol-
nej ręki. Kilka dni temu doszło do 
spotkania radnych, wójta i prezesa 
piaseczyńskiej spółki. - Pan prezes 
przedstawił nam swoje argumen-
ty – mówi jeden z radnych. - Wójt 
gminy będzie pewnie starała się 
zbić zaproponowaną cenę, jednak 
mieszkańcy powinni i tak przygo-
tować się na dużo większe wydatki. 
 Z naszych informacji wynika, 
że gminie zależy, aby usługę odbio-

ru odpadów do końca umowy re-
alizował PUK Piaseczno. - Zmiana 
operatora zawsze wiąże się ze spo-
rym chaosem, chcemy tego uniknąć 
– mówi anonimowo jeden z pracowni-
ków gminy. - Nowa firma będzie mu-
siała wszystkiego uczyć się od nowa...
 - Zanim przystąpimy do nego-

cjacji chcemy, aby pan prezes udo-
stępnił nam dokumenty uzasadniają-
ce tak dużą podwyżkę – mówi gmin-
na skarbnik Elżbieta Obłuska. - W tej 
chwili sytuacja jest dynamiczna i nie 
wiadomo, jak się to wszystko skończy.

Tomasz Wojciuk

Od kwietnia mieszkańcy mieli płacić za śmieci 

o jedną czwartą więcej. Wszystko wskazuje jednak 

na to, że podwyżka będzie bardziej dotkliwa

Nawiązali świetny Kontakt
PIASECZNO Cykl Kontakt w Domu 

Kultury w Piasecznie obejmu-

je koncerty amatorskich zespo-

łów muzycznych - tych, które od 

lat ćwiczą w garażach i tych, któ-

re mają już na swoim koncie wy-

dawnictwa płytowe i trasy kon-

certowe. Tym razem wystąpiły 

zespoły Wieża Bajzel i Pongo

 Jako pierwszy zaprezentowała 
się Wieża Bajzel. To projekt gitarzy-
stek Aleksandry i Katarzyny, wspar-
ty siłą rockowych przelotów woka-
listki Miruny i elektronicznymi prze-
biegami z komputerów Krzysztofa. 
Publiczność usłyszała pełne energii 
granie, w którym teksty dotykają za-
równo spraw bardzo osobistych jak i 
tematów uniwersalnych. Oprócz do-
brej zabawy przy przebojowych kom-
pozycjach w ich muzyce jest również 
czas na chwilę zadumy. Warto pod-

kreślić, że Wieża Bajzel stworzyła w 
piaseczyńskim Domu Kultury luź-
ną atmosferę – do tego stopnia, że w 
jednej piosence z zespołem gościn-
nie zagrał na basie Kuba Bruszew-
ski – muzyk grupy Pongo.
 Drugi z zespołów, w którym nie 
brakowało naszych lokalnych wyko-
nawców, nie daje się łatwo sklasy-
fikować. Rozbudowane instrumen-

tarium zdradziło w Pongo szerokie 
wpływy różnych stylów – od elektro-
niki, bluesa, przez jazz i funk z cie-
kawym wokalem. 
Kolejny koncert w ramach cyklu od-
będzie się już 5 kwietnia o godzinie 
19. Tym razem zagrają zespoły Ma-
rukyan oraz Legenda Zgoor.

Grzegorz Tylec

Kryzys z remontem
Kamilina zażegnany!
KONSTANCIN-JEZIORNA – Prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu 

podpiszę umowę z fi rmą, która dokończy remont willi Kamilin – poin-

formował nas w środę burmistrz Kazimierz Jańczuk

 Licząca 97 lat willa przy ul. Piłsudskiego 42 już w ubiegłym roku miała za-
chwycać swoim nowym wyglądem. Prace modernizacyjne rozpoczęły się la-
tem 2017 roku i z każdym kolejnym miesiącem zaczynały tracić tempo. Wy-
konawca, który zobowiązał się przebudować willę za niebagatelną kwotę 
4,55 mln zł wpadł w tarapaty fi nansowe. W połowie ubiegłego roku burmistrz 
zgodził się, aby termin wykonania prac został nieco przedłużony. Jednak już 
wtedy istniało spore ryzyko, że inwestycja nie zostanie dokończona. 25 paź-
dziernika, jako że na budowie nic się nie działo, Kazimierz Jańczuk zdecydo-
wał o rozwiązaniu umowy z wykonawcą, a gmina przejęła teren inwestycji. 
 W budynku przy Piłsudskiego rozpoczęła się inwentaryzacja wykonanych 
robót. Potem poproszono biuro projektowe, aby wyceniło pozostałe do wy-
konania prace. Miało to dać wyobrażenie, jakich kwot należy spodziewać się w 
przetargu na fi rmę, która dokończy remont (na fi nalizację inwestycji zarezer-
wowano w budżecie 3,2 mln zł). Sam przetarg ogłoszono miesiąc temu. Mimo 
że zainteresowanie fi rm było spore, oferty złożyło tylko dwóch wykonawców 
z Warszawy, którzy zaproponowali bardzo podobne kwoty – 3,75mln zł i 3,79 
mln zł. Mimo że tańsza fi rma chce udzielić na wykonane prace dłuższej rękojmi, 
obydwie oferty są cały czas sprawdzane pod kątem formalno-prawnym. - Jesz-
cze w tym tygodniu chcę podpisać umowę z jedną z tych dwóch fi rm na do-
kończenie inwestycji – poinformował nas w środę burmistrz Kazimierz Jańczuk. 
- Wierzymy, że remont Kamilina uda się zakończyć jeszcze w tym roku, choć do-
świadczenie uczy nas, że niczego nie można być w 100 proc. pewnym.
 W wyremontowanej willi ma znaleźć się pałac ślubów, a także sala wysta-
wiennicza i punkt informacji turystycznej. Posesja, na której znajduje się wil-
la, ma stać się naturalnym przedłużeniem parku zdrojowego.  

TW

Na razie na budowie nic się nie dzieje. Posesja została kilka 

miesięcy temu zagrodzona i zabezpieczona

PIASECZNO

Misterium Fidei
 Już wkrótce odbędą się dwa koncerty pasyjne chóru Con Fuoco pod ba-
tutą Andrzeja Sochockiego. Pierwszy z nich będzie miał miejsce w najbliższą 
niedzielę w kościele pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej o godzi-
nie 19, a kolejny 7 kwietnia w warszawskim kościele pw. Wszystkich Świę-
tych o godzinie 19.30. Chór wykona utwory takich kompozytorów jak: Gio-
vanni  Pierluigi da Palestrina, Wolfgang Amadeus Mozart, Piotr Pałka, Jacek 
Sykulski oraz międzynarodowej wspólnoty ekumenicznej Taize. A także, po-
nieważ rok 2019 jest Rokiem Moniuszkowskim, będzie można usłyszeć pieśń 
Stanisława Moniuszki „Panie nasz Zbawco”.
 - Bardzo staramy się, aby nasze koncerty były nie tylko tematyczne, ale 
również utrzymane w ciekawej dla słuchacza formie – zapewnia Iwona Ba-
gniewska, kierownik organizacyjny chóru „Con Fuoco”.

Tyl.
R E K L A M A
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Seniorzy proszą
o komputery
PIASECZNO Kilka dni temu zarząd Rejonowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwali-

dów w Piasecznie zaprosił do siebie Włodzimierza Rasińskiego, przewodniczącego 

rady powiatu, aby przedstawić mu potrzeby i oczekiwania seniorów

 – Chcieliśmy przybliżyć panu 
przewodniczącemu nasze problemy, 
w rozwiązaniu których potrzebuje-
my pomocy powiatu – mówi Bog-
dan Pawlak, przewodniczący związ-
ku. - Mamy trudne warunki lokalo-
we, utrudniające prowadzenie bie-
żącej działalności. Ponadto brakuje 

nam miejsca, w którym moglibyśmy 
swobodnie spotykać się w większym 
gronie, np. przed świętami lub pod-
czas różnego rodzaju imprez. 
 Zarząd stowarzyszenia od daw-
na działa niezwykle prężnie, dba-
jąc o aktywizację i dobre samopo-
czucie seniorów. Starsze osoby bio-
rą udział w piknikach, często jeżdżą 
też na wycieczki. - Staramy się uzy-
skać na niektóre z tych aktywności 
dofinansowanie – mówi Mirosław 
Szamota. - Jako że wielu członków 
związku korzysta z opieki lekarskiej, 

może warto pomyśleć także o usta-
nowieniu dla nas preferencyjnych 
zasad przy zapisie do specjalistów...
 Aby usprawnić prowadzenie fi-
nansów, księgowości, ale także ewi-
dencji przedstawiciele związku 
zwrócili się do starostwa z prośbą 
o zakup lub użyczenie dwóch lapto-
pów i drukarki. - Potrzebujemy ich 
ponieważ są niewielkie, można bez 
problemu je złożyć i schować, a lokal 
w którym się spotykamy służy tak-
że przecież innym organizacjom... – 
podkreśla Mirosław Szamota. Oka-
zuje się jednak, że o zakupie lapto-
pów na razie nie może być mowy. 
–  W tej chwili możemy zaoferować 
związkowi dwa kompletne zestawy 
stacjonarce – mówi Wojciech Zmy-
słowski z biura promocji powiatu. 
 A co z innymi postulatami? –Nie-
które z nich, jak zakup czekolad na 
święta, uda się pewnie zrealizować – 
mówi Włodzimierz Rasiński. – O in-
nych na pewno warto pamiętać. Jeśli 
pojawi się sprzyjający moment, wów-
czas się nad nimi pochylimy.

TW

Piaseczyńscy seniorzy są liczną, prężnie działającą grupą, która ma swoje potrzeby i oczekiwania

Spotkanie Wielkanocne 

członków związku 

odbędzie się 16 kwietnia

 w Centrum Kultury 

w Piasecznie

P R O M O C J A

Salon BB, 

ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej)

Tel. 22 401 1234, bbsalon.pl

R E K L A M A

P R O M O C J A

Zawsze jest dobry moment, 
aby pomyśleć o sobie

Wiosną przyroda budzi się do życia po zimowym śnie, dni stają się dłuższe, słoń-
ce jaśniej i cieplej przyświeca, nasz organizm wyczuwa te przemiany. Dzięki nim 
mamy więcej energii. Wiosna to świetny moment, aby pomyśleć o sobie. Nieza-
leżnie od wieku, mamy prawo do czasu dla siebie. Musimy tylko zmobilizować 
się do działania, zaplanować wizytę u kosmetyczki czy fryzjera

Odmładzamy się

 Skóra twarzy po zimie jest często 
szara, przesuszona i wymaga zastrzyku 
energii. Aby znów promieniała, zacznij-
my od mikrodermabrazji diamento-
wej. Jest to nowoczesna technika, która 
za pomocą łagodnego, mechaniczne-
go peelingu poprawia funkcjonowanie 
skóry i pomaga uporać się ze specyfi cz-
nymi problemami skórnymi. Skóra jest 
oczyszczona,  gładsza, wyrównuje się 
jej koloryt. Znikają drobne zmarszczki. 
Pobudzamy do produkcji kolagen i ela-
stynę, które odbudowują skórę. Zabieg 
jest przyjemny, nadaje się nawet dla 
wrażliwej, delikatnej skóry. 

Czapki z głów

 Nasze włosy zwykle po zimie nie 
wyglądają najlepiej. W zimne dni unika-
my fryzjera, chowając włosy pod czap-
ką. Czas już zdjąć nakrycie głowy, może 
zaszaleć i zmienić fryzurę, a na pewno 
podciąć końcówki.
 Jeśli nasze włosy są puszące się, suche i łamliwe, albo  zniszczone nieodpo-
wiednim farbowaniem, czy niewystarczająco geste, może warto rozejrzeć się za 
zabiegiem odbudowującym. Świetnym lekiem na powyższe bolączki jest za-
bieg laminacji fi rmy Estel. Laminacja trwa około godziny zależnie od długości, 
bujności i stanu włosów. Efekt jest zaskakujący i utrzymuje się około miesiąca. 
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Serial z PRL-u, kobiety jak z Bonda
PIASECZNO W Klubie Seniora odbyło się, zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną Mia-

sta i Gminy Piaseczno, spotkanie ze Sławomirem Cieślakiem – aktorem znanym naj-

bardziej z roli porucznika Sławomira Borewicza z serialu kryminalnego „07 Zgłoś się”

 O sile serialu z Bronisła-
wem Cieślakiem świadczy przede 
wszystkim jego obsada. W „07 zgłoś 
się” przewija się prawdziwa plejada 
doborowych polskich aktorów. Inte-
ligentne i nierzadko dowcipne dia-
logi, wyraziste postaci oraz spo-
ry – jak na czasy PRL-u – rozmach 
realizacyjny to wyznaczniki tego se-
rialu. W pamięci widzów pozostała 
również muzyka autorstwa Włodzi-
mierza Korcza z charakterystyczną 
wokalizą (nieznanego wówczas pu-
blicznie) Grzegorza Markowskiego. 
W zasadzie trudno jest dziś mówić 
o „07 zgłoś się” jako o typowym se-
rialu – to chyba bardziej zestaw po-
nad 20 filmów fabularnych, które 
wciąż cieszą się sporą popularno-
ścią i mają grono wiernych fanów.
 Spotkanie, poprowadzone przez 
pisarza Dariusza Rekosza, rozpoczę-
ło się od efektownego wprowadze-
nia, w ramach którego zaprezento-
wano różne sceny filmowe ukazują-
ce porucznika Borewicza w akcji. Na-
stępnie Sławomir Cieślak przedstawił 
po kolei aktorów odtwarzających klu-
czowe role, zdradzając przy tym wie-
le ciekawostek z produkcji. Był rów-
nież czas na prezentację kilku frag-
mentów „07 zgłoś się”, które pokazy-
wały poczucie humoru jego twórców 
i specyfikę dialogów, a nawet frag-
mentu Polskiej Kroniki Filmowej.
 - Gdy poznałem się z reżyserem 
Krzysztofem Szmagierem to szybko 
się przekonałem, że podobnie myśli-
my – mówił Sławomir Cieślak. - Ja 

byłem dziennikarzem, on kręcił do-
kumenty. Mówią o Borewiczu „pol-
ski Bond”. Jaki Bond? Na litość bo-
ską! Nie te pieniądze, nie te uli-
ce, nie te samochody. No, powiedz-
my że dziewczyny były równie ład-
ne jak tam. Mówią też „kultowy se-
rial“. Jaki kultowy? Kultowa to jest 
w tym kraju Matka Boska Często-
chowska. A u nas wszystko się psuło 
na planie – brakowało taśmy, dźwięk 
się nie nagrywał, więc staraliśmy się 
chociaż żeby dialogi były jako takie.
 Jak się jednak okazało, zaproszo-
ny gość miał możliwość poznania 
Rogera Moore’a, który przyjechał do 
Polski na galę wręczenia nagród. To 
był jednak jedyny poważniejszy zwią-
zek polskiego 07 z brytyjskim 007.

 Na zakończenie spotkania pyta-
nia zadawała już publiczność, wśród 
której – o dziwo – seniorów było tego 
wieczoru jak na lekarstwo. 
 - Krzysztof Szmagier, póki jesz-
cze żył, myślał o nakręceniu kolej-
nych przygód porucznika Borewicza. 
- mówił Bronisław Cieślak. - Przy-
znam jednak, że o tym nie marzę. Bo 
Borewicz nakręcony w nowej Polsce 
musiałby prawdopodobnie zapłacić 
za to pewną cenę. Jak to się tam za-
lęgło w tym PRL-u, to niech to już 
tam, na dobre i na złe, zostanie.
 Jak można było oczekiwać, fani 
serialu nie wypuścili aktora bez 
wspólnych zdjęć i autografów.

Grzegorz Tylec

Bronisław Cieślak przybliżył kulisy 

słynnego serialu „07 zgłoś się”

PIASECZNO

Chwalebna Droga Krzyżowa
 Już dziś w kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych przy ul. Modrzewio-
wej 2 w Zalesiu Dolnym dobędzie się koncert „Chwalebna Droga Krzyżowa - 
Stanisław Szczyciński”. Występują: Katarzyna Jackowska-Enemuo – biały głos, 
Robert Siwak – instrumenty perkusyjne i Zalesiańskie Towarzystwo Śpiewa-
cze pod dyrekcją kompozytora. Początek o godzinie 19.15. Wstęp wolny.

Tyl.

LESZNOWOLA

Fakty i mity o Mount Evereście
 W środę 4 kwietnia o godzinie 18.30 w fi lii GOK Lesznowola w Mysiadle 
(ul. Topolowa 2) odbędzie się spotkanie Klubu Podróżnika Po Horyzont. Tym 
razem poświęcone będzie Mount Everestowi. Na temat zdobywania najwyż-
szej góry świata krążą legendy. Co jest prawdą, a co nieuzasadnioną legen-
dą opowie zdobywczyni tej góry, a zarazem Korony Ziemi - Monika Witkow-
ska. Dowiemy się co oznacza termin „strefa śmierci” i dlaczego wspinacze ko-
rzystają z butli z tlenem, co się jada w wysokogórskich obozach i jak wyglą-
da codzienność  na dwumiesięcznej wyprawie. Odpowiemy na pytanie, czy 
w Himalajach można spotkać yeti, co to jest pudża i czemu ma służyć, a tak-
że wyjaśnimy, na czym polega trudność w zdobywaniu ośmiotysięczników i 
co robić, aby zminimalizować ryzyko choroby wysokościowej.
 Po prelekcji będzie możliwość zakupienia książek Moniki (tematyka gór-
ska, podróżnicza i żeglarska). Więcej o autorce: www.monikawitkowska.pl.

Tyl.

Chronią dziedzictwo
kulturowe
GÓRA KALWARIA – Mamy ambitne plany, a jednym z naszych prioryte-

tów jest stworzenia Biblioteki Ziemi Czerskiej – mówił dr Piotr Rytko, Pre-

zes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Czersku, podczas spo-

tkania promującego pierwszy tom „Rocznika Nadwiślańskiego Urzecza”

 Na wstępie Piotr Rytko zapowiedział, że TOnZ Odział w Czersku będzie 
starał się wydawać 2-3 publikacje w roku.
 – Jesteśmy merytorycznie przygotowani, ale dużo zależy od pozyskania 
środków zewnętrznych na wydawanie dalszych opracowań – podkreślił pre-
zes TOnZ, a następnie przedstawił autorów oraz zakres tematyki poruszanej 
w pierwszym tomie publikacji. Jej wydanie było możliwe dzięki funduszom 
Towarzystwa, ale także dzięki wsparciu samorządu województwa mazowiec-
kiego, gminy Góra Kalwaria oraz starostwa powiatowego w Piasecznie.
 Prezes Towarzystwa wyraził nadzieję, że wydawanie kolejnych tomów 
rocznika będzie możliwe jeszcze przez wiele lat.
 – Zakres tematyczny jest bardzo szeroki – dodał wiceprezes dr Łukasz 
Maurycy Stanaszek. Urzecze jest wspólnym mianownikiem do przedstawie-
nia historycznych miejsc, wydarzeń i osób związanych z lewo i prawobrzeżny-
mi terenami nadwiślańskimi, rozciągającymi się od Mokotowa i Saskiej Kępy 
aż po ujście Pilicy i Wilgi. Już pierwszy tom zawiera próbkę tematycznej róż-
norodności i bogactwa. Możemy w nim przeczytać m.in. o historii kościoła 
św. Wita w Karczewie, osadnictwie na terenie nadwiślańskim w powiecie gar-
wolińskim, tradycjach kulinarno-gastronomicznych Góry Kalwarii czy gene-
alogii mieszkańców Czerska.
 – Jaki region zdominuje tematycznie kolejne roczniki? To wszystko zależy 
od autorów i ich aktywności – podkreślił Piotr Rytko.
 Kolejnym punktem spotkania były dwa referaty, poruszające zagadnienia 
szczegółowiej opisane w pierwszym tomie Rocznika. Wygłosili je ich autorzy. 
Paweł Komosa przedstawił zarys historii systemów ochrony przeciwpowo-
dziowej, a dr Łukasz Maurycy Stanaszek swoje wystąpienie poświęcił bohate-
rowi z czasów II wojny światowej – porucznikowi Jerzemu Gawinowi „Słonio-
wi”, którego rodzina pochodziła z terenów Urzecza.
 Na zakończenie spotkania wszystkich gości zaproszono na pierożki z 
barszczem chrzanowo-buraczanym.
 – Chcemy zbierać dawne przepisy i przygotować warsztaty z mieszkań-
cami, żeby w przyszłości wydać książkę kucharską nadwiślańskiego Urzecza 
– zdradził plany prezes Rytko. Na zaostrzenie apetytów na taką publikację, 
która pojawi się zapewne za kilka lat, warto przeczytać opracowanie dr Jana 
Gustawa Rokity – aktualnego przewodniczącego rady miejskiej, a także wiel-
kiego pasjonata historii swojej Małej Ojczyzny. Opisywana kuchnia Góry Kal-
warii jest bardzo ciekawa ze względu na przenikające się tradycje i historycz-
ną wielokulturowość miasta.

Kamil Staniszek

Policjanci z KSP odwiedzili 
„Budowlankę”
GÓRA KALWARIA W czwartek Zespół Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskie-

go w Górze Kalwarii odwiedzili funkcjonariusze z Komendy Stołecznej Policji, którzy opo-

wiadali o swojej pracy, prezentowali sprzęt i przeprowadzili kilka widowiskowych pokazów

 Wizyta policjantów z KSP była 
nagrodą dla szkoły, w której są tak-
że klasy mundurowe, za uczestnic-
two w konkursie, poświęconym 
osobie podinsp. Mariana Stefana 
Kozielewskiego, patrona Garni-
zonu Stołecznego. Marian Kozie-
lewski był szefem warszawskiej po-
licji w latach 30. XX wieku. Pod-
czas wojny działał w konspiracji, 

walczył też w Powstaniu Warszaw-
skim. Konkurs plastyczny przed-
stawiający sylwetkę bohatera wy-
grała Natalia Dmowska, uczennica 
klasy mundurowej szkoły w Górze 
Kalwarii. Dlatego też, w ramach 
podziękowania, stołeczni policjan-
ci postanowili odwiedzić „Budow-
lankę” i przybliżyć młodzieży ku-
lisy wykonywanego przez siebie, 
trudnego zawodu.
 Dzień z Komendą Stołeczną Po-
licji rozpoczął się na hali sportowej, 
gdzie uczniowie klas mundurowych 
mogli posłuchać o urokach codzien-
nej służby, m.in. w ruchu drogowym, 
ale także zapoznać się z pracą tech-
nika kryminalistyki. Dowiedzieli się, 

jak udzielać pierwszej pomocy w wa-
runkach bojowych oraz jak postępo-
wać w przypadku ujawnienia pacz-
ki niewiadomego pochodzenia. Na 
piętrze szkoły rozstawiono stano-
wiska, prezentujące poszczególne 
sekcje KSP (dużym zainteresowa-
niem cieszyli się zwłaszcza antyter-
roryści). Z kolei przed szkołą można 
było obejrzeć policyjny sprzęt: mo-
tocykle, łódź motorową, drony oraz 

inne specjalistyczne pojazdy do róż-
nego typu zadań. Dużym zaintere-
sowaniem cieszyły się pokazy tre-
sury psów oraz widowiskowy po-
kaz konny. Było też coś dla uczniów, 
którzy mogli przetestować alkogo-
gle. Są to specjalne okulary dające 
wyobrażenie o tym, jakie postrzega-
nie rzeczywistości ma osoba znajdu-
jąca się pod wpływem alkoholu.

Tomasz Wojciuk

Pokaz konny wzbogacono też o elementy pirotechniczne

Policjanci pokazywali 

młodzieży wykorzystywany 

w codziennej służbie 

sprzęt i chętnie opowiadali 

o kulisach swojej pracy
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Na halę widowiskową 
jeszcze poczekamy
PIASECZNO Wraz z rozwojem miasta i gminy coraz trudniejsze staje się 

zaspokojenie kulturalnych potrzeb mieszkańców. Bilety na koncerty 

czy spektakle teatralne wyprzedają się ostatnio tak szybko, że dużej 

grupie zainteresowanych osób nie udaje się ich zdobyć. Problemem 

jest niewielka pojemność sali widowiskowej w Domu Kultury. Co sły-

chać w sprawie, zapowiadanej od lat, budowy nowego obiektu?

 Obecnie czynione są starania na rzecz realizacji inwestycji na terenie ko-
lejki wąskotorowej. Jak się dowiedzieliśmy, w tym miesiącu ogłoszony został 
przetarg na „opracowanie dokumentacji konserwatorskiej, zamiennego pro-
jektu koncepcyjno-architektonicznego, projektu budowlanego wraz z uzy-
skaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz Programu Funk-
cjonalno-Użytkowego, a także pełnienie nadzoru autorskiego do opracowa-
nej dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Mo-
dernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowa-
niem terenu”. Co z tego wynika?
 - W pierwszym etapie wyłonione biuro projektowe zweryfi kuje koncepcję 
planowanej zabudowy pod kątem uwag konserwatora zabytków – mówi Anna 
Grzejszczyk z Biura Promocji i Informacji Gminy Piaseczno. - Jeżeli wszystko się 
uda, kolejnym etapem będzie uzyskiwanie pozwolenia na budowę.
 Planowana na terenie kolejki wąskotorowej inwestycja ma na celu zacho-
wanie podstawowej funkcji modernizowanych obiektów w zakresie usług ko-
lejowych i transportowych wraz z ich uzupełnieniem o dodatkowe funkcje: 
turystyczne, muzealne oraz kulturalno-usługowe. 
 - Zakładamy więc, że w części budynku znajdować się będzie sala widowi-
skowa i  uda nam się zintegrować funkcje publiczne z kolejowymi, powiązać 
historię i nowoczesność tworząc atrakcyjne miejsce dla mieszkańców – infor-
muje biuro promocji.
 Niestety, na chwilę obecną nie można jeszcze podać nawet przybliżonej 
daty ewentualnej realizacji inwestycji. 

Grzegorz Tylec

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 
3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), w związku z uchwałą 
Nr 199/VI/21/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 
23 marca 2012 r.  zmienioną uchwałą Nr 449/VII/27/2017 
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8 lutego 2017 r. 
oraz uchwałą Nr 548/VII/35/2017 z dnia 5 lipca 2017 r., za-
wiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-

Jeziorna - etap 3 wraz z  prognozą oddziaływania na 

środowisko, w dniach od 9 kwietnia 2019 r. do 30 kwiet-

nia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-

Jeziorna w  Wydziale Planowania Przestrzennego przy 

ul.  Piaseczyńskiej 77 w  Konstancinie-Jeziornie w godz. 

od 9.00 do 15.30 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta 
Konstancin-Jeziorna – etap 3 wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko, będzie dostępny na stronie internetowej bip.
konstancinjeziorna.pl. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 

miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 kwiet-

nia 2019 r. (poniedziałek) w Sali Nr 8  Urzędu Miasta i Gminy 

Konstancin-Jeziorna ul. Piaseczyńska 77, o godz. 17.00.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać 
się w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Mia-

sta i Gminy Konstancin-Jeziorna, przy ul. Piaseczyńskiej 77 
w Konstancinie-Jeziornie, od poniedziałku do piątku w godz. 
od 9.00 do 15.30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy 
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejs-
cowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy 
Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-
Jeziorna, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w  nieprzekraczalnym terminie do  dnia 

14 maja 2019 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi 
wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej 
opatrzone kwalifi kowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.”

Adres poczty elektronicznej - urzad@konstancinjezi-
orna.pl - w przypadku uwag opatrzonych kwalifi kowanym 
podpisem elektronicznym.
Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy Konstancin-
Jeziorna na platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP 

– w przypadku uwag opatrzonych podpisem potwierdzo-
nym profi lem zaufanym ePUAP lub kwalifi kowanym pod-
pisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia ww. uwag jest 
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna.

B U R M I S T R Z
/......./

Kazimierz Jańczuk

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 3.

Konstancin-Jeziorna, dnia  27.03.2019 r.

R E K L A M A

Zwierzęta z nielegalnej ubojni
trafiały do azjatyckich barów
TARCZYN Dziennikarze TVN Uwaga! odkryli nielegalną ubojnię w Woli Przypkowskiej.  

Zwierzęta nieznanego pochodzenia mordowano w pomieszczeniach gospodarczych i 

przewożono do barów azjatyckich, działających m.in. w Wólce Kosowskiej

 Wnętrzności zabijanych zwierząt 
były wywożone na pole, na tyłach 
posesji w Woli Przypkowskiej. To 
prawdopodobnie zaniepokoiło jed-
nego z mieszkańców, który powia-
domił dziennikarzy. 

Zwierzęta zabijali w komórce, 

a mięso zawozili do barów

 Reporterzy programu „Uwaga!” 
przez kilka dni obserwowali posesję 
i nagrywali z ukrycia. W programie 
pokazano mężczyzn, którzy pozby-
wają się wnętrzności ubitych zwie-
rząt, a ich mięso zawożą do war-
szawskich barów. Jeden z transpor-
tów trafił do baru znajdującego się 
na terenie Centrum Handlowego w 
Wólce Kosowskiej.
 Dziennikarze zarejestrowali też 
samochód dostawczy, który w klat-
kach przywoził do Woli Przypkow-
skiej żywe kury. W piątym dniu 

obserwacji zapach wyrzucanych 
wnętrzności i pierzy stał się niezno-
śny. Nad polem krążyły coraz więk-
sze stada rybitw.
W końcu do akcji wkroczyła policja. 
 - Funkcjonariusze na miejscu 
zatrzymali pięciu mężczyzn w wie-
ku od 17 do 48 lat oraz 14-letniego 
chłopca – informuje nadkom. Jaro-
sław Sawicki z Komendy Powiato-
wej Policji w Piasecznie. - Wszyscy 
są obywatelami Wietnamu.

Gdzie trafiało nielegalne mięso?

 Małgorzata Bruczyńska, Powia-
towy Lekarz Weterynarii w Piasecz-
nie przyznała, że nielegalna uboj-
nia stwarzała niebezpieczeństwo dla 
zdrowia i życia ludzkiego. Zalegają-
ce na polu stosy poczerniałych piór 
odsłaniały dużo większą skalę dzia-
łania nielegalnej ubojni, która mu-
siała funkcjonować od dłuższego 

czasu. Przy posesji znaleziono tak-
że poroże jeleni oraz zamaskowany 
dół, mogący służyć jako pułapka na 
zwierzęta.
 – Ślady wskazują, że mogły być 
tam ubijane również inne zwierzę-
ta. Odnaleziono racice dzików, poro-
ża łosia i saren – powiedział dzienni-
karzom TVN nadkom. Jarosław Sa-
wicki z Komendy Powiatowej Policji 
w Piasecznie.
 Teraz policja ustala miejsca, do któ-
rych trafiało mięso z nielegalnego źródła. 

Aresztowania i deportacje

 Policjanci z wydziału do walki z 
przestępczością gospodarczą i ko-
rupcją trzem mężczyznom przed-
stawili zarzuty karne, między inny-
mi za prowadzenie działalności go-
spodarczej bez wymaganego zezwo-
lenia polegające na uboju drobiu 
i wprowadzaniu go na rynek. Od-

powiedzą też za prowadzenie ubo-
ju poza rzeźnią, a także za znęcanie 
się nad zwierzętami. Jeden z zatrzy-
manych usłyszał również zarzuty za 
umożliwienie pobytu na terenie RP 
innej osobie w celu osiągnięcia ko-
rzyści majątkowej.
 Sprawa nadzorowana jest przez 
prokuraturę rejonową w Grójcu. 
Trzech obywateli Wietnamu (w wie-
ku 45, 48 i 27 lat) tymczasowo aresz-
towano. Policjanci z Tarczyna od-
kryli, że pozostałe zatrzymane oso-
by przebywały na terenie Polski nie-

legalnie. Nie miały jednak związku 
z nielegalnym procederem. 14-let-
niego chłopca, 17-latka i 39-letnie-
go mężczyznę przekazano funkcjo-
nariuszom Straży Granicznej. 
 Posesję w Woli Przypkowskiej po-
sprzątano, by wykluczyć możliwość 
rozwoju epidemii. W tej chwili miesz-
kańcom już nic nie zagraża. Czy bez-
pieczni są także amatorzy kuchni 
azjatyckiej, którzy zjedli nielegalnie 
dostarczane mięso? Tego nie wiemy.

Adam Braciszewski
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

w sprawie ogłoszenia VI przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 
niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,1907 ha, oznaczonej 

w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 46 w obrębie 03-04 położonej 
w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Letniej 14

- oznaczenie nieruchomości 
   dz.ew nr 46 z obrębu 03-04
- położenie ul. Letnia 14 
   o pow. 0.1907 ha
- numer kw WA5M/00250273/3
- cena wywoławcza 750.000 zł
- wysokość wadium 150.000 zł 

Opis nieruchomości: 
Nieruchomość położona jest 
w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy 
Letniej 14 na osiedlu Chylice Letni-
sko. Przedmiotowa nieruchomość 
znajduje się   w odległości około 
100 m  od ul. Długiej. W odległości 
około 400 m przepływa rzeka 
Jeziorka, w pobliżu której posad-
owiony jest plac sportowy. Działka 
położona jest w bezpośrednim 
sąsiedztwie terenów niezabudow-
anych w niedalekiej odległości zna-
jduje się zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna i uzdrowiskowa oraz 
tereny leśne. W odległości około 
200 m jest umiejscowiony Szpital 
Dziecięcy. Od południowej strony 
nieruchomości w odległości około 
300 m położone są tereny pocegiel-
niane oraz glinianki.  W ulicy Let-

niej znajduje się sieć wodociągowa 
i kanalizacyjna. W dalszej odległości   
od nieruchomości w ulicy Letniej 
znajduje się sieć gazowa. W pobliżu 
nieruchomości ulicą Długą kursuje 
komunikacja publiczna.

Przeznaczenie w planie zagospo-
darowania przestrzennego: 
Teren, na którym położona jest 
nieruchomość objęty jest ustaleni-
ami miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego. Zgodnie 
z Uchwałą nr 110/IV/8/2003 Rady 
Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 
22 września 2003 r. w sprawie mie-
jscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu Cegielni 
Chylickiej z� późniejszymi zmianami, 
działka leży na obszarze oznaczo-
nym na rysunku planu symbolem 
2MN – obszar zabudowy miesz-
kaniowej.

Przetarg odbędzie się 17.06.2019 
roku o godzinie 10.00 w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy 
Konstancin-Jeziorna przy ul . 
Piaseczyńskiej 77.

Warunkiem przystąpienia do prze-
targu jest wniesienie wadium 
w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 12.06.2019 roku na rachunek 
bankowy Gminy Konstancin-Jezi-
orna:  Nr 15 8002 0004 0200 1111 
2002 0067 w Banku Spółdzielczym 
O/Konstancin-Jeziorna. Za doko-
nanie wpłaty uważa się dzień 
wpływu środków pieniężnych na ra-
chunek bankowy.

Dodatkowe informacje na te-
mat warunków przetargu można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Mia-
sta i Gminy Konstancin-Jeziorna, 
tel 22 4842 385 oraz na stornie 
internetowej:
www.konstancinjeziorna.pl 
bip.konstancinjeziorna.pl.

Ogłoszenie znajduje się na tablicy 
ogłoszeń Urzędu oraz stronach in-
terenetowych Gminy Konstancin-
Jeziorna www.konstancinjeziorna.
pl,   bip.konstancinjeziorna.pl. 

Biegnij z krewniakami! 
Sportowo i charytatywnie
KONSTANCIN-JEZIORNA W urzędzie miasta odbyła się konferencja prasowa zapowiadająca Blood Brothers Run – bieg, który od-

będzie się 6 kwietnia. Będzie to nie tylko wydarzenie sportowe i integracyjne, ale także promujące honorowe krwiodawstwo

 W Polsce krew potrzebna jest co 
15 sekund. Aby zwrócić uwagę na 
ten problem i zachęcić ludzi do ho-
norowego jej oddawania, Fundacja 
Krewniacy oraz Daj Głos zdecydo-
wała się zorganizować wyjątkowy 
bieg – Blood Brothers Run.

Konferencja w blasku gwiazd

 Na konferencji nie zabrakło zna-
nych i znakomitych gości, którzy 
swoją obecnością wsparli ideę or-
ganizacji biegu. Gościem honoro-
wym był płk Józef Małek ps. Tygrys, 
mieszkaniec Konstancina-Jeziorny, 
Żołnierz Wyklęty, który m.in. brał 
udział w brawurowej akcji, podczas 
której nocą z 4 na 5 sierpnia 1945 
roku żołnierze pod dowództwem 
Antoniego Hedy „Szarego” odbi-
li więźniów z kieleckiego więzienia 
UB. Konferencja zbiegła się z 96. 
urodzinami ostatniego z żyjących 
partyzantów „Szarego”. Nie zabra-
kło urodzinowego tortu i chóralne-
go odśpiewania „Sto lat”.
 – Tylko sto? – zapytał z uśmie-
chem płk Józef Małek.
 – Jeszcze sto! – usłyszał w odpo-
wiedzi i zachęcony burzą oklasków 
zdmuchnął świeczki na torcie.
Konferencję uświetnił także Andrzej 
Rosiewicz, który nie tylko mówił do 

zebranych z właściwym sobie dow-
cipem, ale także zaśpiewał piosen-
kę. Wśród sportowców wspierają-
cych bieg pojawił się m.in. bokser 
Norbert „Noras” Dąbrowski prezen-
tując krótką, ale efektowaną walkę z 
cieniem.

Trzy dystanse

 Już 6 kwietnia zawodnicy zmie-
rzą się na trzech dystansach: 2,5 km, 
5 km oraz 10 km. Wszystko po to, 
by każdy – nawet amator – mógł po-
biec w słusznej sprawie. Trasa bie-
gu zostanie poprowadzona ulicz-
kami urokliwego Parku Zdrojowe-
go w Konstancinie-Jeziornie. Biega-
cze będą pokonywać kolejne 2,5 ki-
lometrowe pętle. Każdy z nich otrzy-
ma czerwoną koszulkę z grupą krwi 
– razem stworzą krwiobieg.
 Wszystkie biegi startują niemal-
że jednocześnie – najpierw ten na 10 
km, 30 min później – 5 km i po ko-
lejnych 30 min – 2,5 km. Ostatni z 
dystansów przeznaczony jest dla ro-
dzin z dziećmi. Dzięki zaangażowa-
niu sponsorów, każde dziecko otrzy-
ma w pakiecie startowym pluszowe-
go misia z grupą krwi.
 Oprócz biegów na zawodników 
czekać będzie miasteczko biegacza 
usytuowane na ternie Parku Zdro-

jowego, strefa cateringowa, a także 
strefa zabaw i relaksu.

Dodatkowe atrakcje

 Dodatkowo organizatorzy zapo-
wiadają udział w wydarzeniu zna-
nych osób, takich jak: Michał Mi-
lowicz, Marek Siudym, Marcin Naj-
man czy Karolina Nowakowska. Bę-
dzie można wraz z nimi zmierzyć się 
na trasie, a dodatkowo zrobić pa-
miątkowe zdjęcie.

 Organizatorzy biegu chcą uczy-
nić 6 kwietnia Światowym Dniem 
Krewniaka. Aby podziękować krwio-
dawcom za ich dar przygotowali tak-
że specjalną zniżkę dla osób posia-
dających Książeczkę Honorowe-
go Krwiodawcy lub zaświadczenie z 
ostatniego pobrania krwi. Na takie 
osoby czeka aż 50 proc. zniżki na pa-
kiet startowy.

Adam Braciszewski

PIASECZNO

Tribute to Komeda
 W najbliższy wtorek w Domu Kul-
tury w Piasecznie o godzinie 20 od-
będzie się koncert jazzowy „Tribute to 
Komeda”. Wystąpią wspólnie Agniesz-
ka Wilczyńska i Andrzej Jagodziń-
ski trio (A.Jagodziński, Cz.Bartkowski, 
A.Cegielski). Bilety w cenie 20 złotych.

Tyl.

GÓRA KALWARIA

KONSTANCIN-JEZIORNA

Roślinka za makulaturę

Pięć lat ParkRun

 Kilka dni temu ruszyła gminna 
akcja zbierania niepotrzebnego pa-
pieru. Spakowaną w 10-kilogramo-
we paczki makulaturę - preferowane 
są stare książki i gazety - można przy-
nosić do siedziby biblioteki. W za-
mian wydawane są vouchery upraw-
niające do otrzymania sadzonki, 
które będzie można zrealizować 15 
czerwca podczas Dni Góry Kalwarii.

TW

 W sobotę 30 marca w Lasach Choj-
nowskich odbędzie się 259. ParkRun. 
To cykl cotygodniowych bezpłatnych 
biegów na 5 km, odbywających się 
różnych lokalizacjach na całym świe-
cie. Na starcie konstancińskiej „piątki” 
przez 5 lat biegacze stawali w sumie 
6000 razy (najwięcej było jednorazo-
wo 86 osób), przebiegając w sumie 
30 tys. km. Aż 650 osób przynajmniej 
raz pokonało określony regulaminem 
dystans, ale są też tacy, którzy mają 
na swoim koncie ponad 100 startów. 
Jubileuszowy ParkRun wystartuje o 
godz. 9, zbiórka na parkingu przy ulicy 
Od Lasu. Bezpłatnej rejestracji można 
dokonać na stronie www.parkrun.pl

TW
R E K L A M A
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Koszmar urzędniczej pomyłki
LESZNOWOLA To miało być wymarzone miejsce do życia. Cicha spokojna okolica, kilkadzie-

siąt kroków do lasu, bliskość stolicy i własne mieszkanie. Tu zainwestowali całe swoje 

oszczędności, wielu z nich zaciągnęło kredyty. Teraz są w potrzasku. Przez błąd urzęd-

ników powiatowych mogą stracić wszystko i pozostać bez dachu nad głową

 W Lesznowoli przy ul. Gazeli 
pobudowano 8 budynków dwuloka-
lowych w zabudowie szeregowej. Na 
ofertę dewelopera skusiło się kilka-
naście rodzin.

Nowe życie w przyjaznej gminie

 – Długo szukaliśmy miejsca, w 
którym chcielibyśmy zamieszkać. To 
wydawało nam się idealne – mówi 
Magdalena. W gminie Lesznowola 
udało się znaleźć pracę i żłobek dla 
dziecka. Największa inwestycja bu-
dzi czujność i daleko idącą ostroż-
ność. Zanim mieszkańcy zapłaci-
li developerowi, sprawdzali w urzę-
dach, czy do inwestycji nie ma za-
strzeżeń. Nic nie budziło obaw. In-
westor otrzymał pozwolenie na bu-
dowę. Decyzja stała się ostateczna w 
styczniu 2015 roku.
 W czerwcu ubiegłego roku bez 
przeszkód zakończono budowę. Więk-
szość lokali jest już zamieszkałych.
 – Wraz z mężem wzięłam kredyt 
na ponad pół miliona złotych, a w 
wykończenie mieszkania włożyliśmy 
wszystkie nasze oszczędności – opo-
wiada pani Magdalena.

Wojewoda unieważnia 

pozwolenie na budowę

 Do końca stycznia miały zostać 
sfinalizowane kwestie formalne, 
każda z 16 rodzin powinna otrzy-
mać akt notarialny potwierdzają-
cy własność mieszkania. Dewelo-
per poinformował jednak, że poja-
wiły się problemy z uzyskaniem za-
świadczenia o odrębności lokali, po-
nieważ starosta odmawia wydania 
takiego dokumentu.
 – Spotkałem się ze starostą, by 
dowiedzieć się w czym tkwi problem 
– mówi pan Piotr, sąsiad pani Mag-
daleny. Okazało się, że Wojewoda 
Mazowiecki wszczął postępowanie 
i stwierdził nieważność pozwolenia 
na budowę.

Urzędnicy „przeoczyli”

 Mieszkańcy znaleźli się w pato-
wej sytuacji. Nie mają aktów notarial-
nych więc nie są formalnymi właści-
cielami nieruchomości, za które już 
zapłacili. Nie są też żadną ze stron 
toczących się postępowań. Tymcza-
sem to oni mogą najdotkliwiej odczuć 
skutki urzędniczej pomyłki bądź nie-
kompetencji, do której doszło w sta-
rostwie powiatowym. Starostwo wy-
dało bowiem pozwolenie na budowę 
w oparciu o nieaktualny miejscowy 
plan zagospodarowanie przestrzen-
nego. Radni Lesznowoli zdążyli do-
konać istotnych zmian w planie, któ-
ry w nowej wersji wykluczał zabudo-
wę szeregową planowaną przez de-
welopera. – Pomyłka nastąpiła nie 
wskutek złej woli, ale przez przeocze-
nie – tłumaczy starosta piaseczyński 
Ksawery Gut w piśmie skierowanym 
do wójt gminy Lesznowola Marii Jo-
lanty Batyckiej-Wąsik.

Dobrymi chęciami jest piekło 

wybrukowane

 Starosta w piśmie do pani wójt 
wyraża żal, że gminni urzędnicy 
choć „posiadali wiedzę o zamiarze 
uchwalenia nowego planu miejsco-
wego, wydali wypis, który nie zawie-
ra żadnej wzmianki na ten temat”. 
Tymczasem wójt przekazała pi-
smem powiatowi tekst nowej uchwa-
ły zmieniającej zapisy w planie, jed-
nak jak tłumaczy starosta „ze wzglę-

du na olbrzymią liczbę obowiązu-
jących na terenie powiatu planów 
miejscowych informacja ta umknęła 
odpowiedzialnemu za rozpatrzenie 
sprawy pracownikowi, który w do-
brej wierze, opierając się na uchwa-
le, która przestała obowiązywać, 
wydał pozwolenie na budowę zgod-
nie z wnioskiem inwestora” – tłuma-
czy starosta Ksawery Gut.

Kto wypije piwo, którego 

nawarzyli urzędnicy?

 W konsekwencji wybudowano 
osiem budynków w zabudowie sze-
regowej, podczas gdy aktualny plan 
zagospodarowania przestrzennego 
dopuszcza zabudowę wolnostoją-
cą oraz wprowadza ograniczenia w 
wysokości. Do wojewody o stwier-
dzenie nieważności pozwolenia na 
budowę wydanego przez starostwo 
zwróciła się sama gmina Lesznowo-
la, wskazując na rażące naruszenie 
prawa. – Działania podejmowane 
przez inwestora nie mogą burzyć ani 
naruszać przyjętych przez gminę za-
sad urbanizacji – czytamy w piśmie 
podpisanym przez zastępcę wójta 
Iwonę Pajewską-Iszczyńską. Trud-
no jednak mieć pretensje do dewe-
lopera, który działał legalnie, zgod-
nie z pozwoleniem starostwa powia-
towego. Kto teraz ma ponieść kon-
sekwencję fatalnego błędu powiato-
wych urzędników?

Bezsenne noce i niepewność jutra

 – Jedynym rozwiązaniem, któ-
re umożliwiłoby legalizację wybu-
dowanych obiektów, byłaby zmia-
na miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla ww. nieru-
chomości, która usankcjonuje zabu-
dowę na terenie działki – uważa sta-
rosta piaseczyński zwracając się do 
wójt gminy z prośbą o kolejną zmia-
nę miejscowego planu. Zrozpacze-

ni mieszkańcy nieruchomości przy 
ul. Gazeli również mają nadzieję, że 
radni gminy Lesznowola podadzą 
im pomocną dłoń.
 – Nie śpię od kilku nocy, to co 
nas spotkało to jakiś koszmar – 
mówi pani Małgorzata. Siedzimy w 
jej niewykończonym jeszcze salonie. 
– Włożyliśmy w to mieszkanie na-
sze wszystkie oszczędności, ale nie 
wiemy co robić dalej – mówi wska-
zując na druty wystające z sufitu. 
– Montować oświetlenie, czy czekać 
aż przyjadą buldożery, żeby nam te 
domy wyburzyć?

Nadzieja w radnych

 Mieszkańcy ul. Gazeli mają na-
dzieję, że radni zmienią plan zago-
spodarowania przestrzennego. Część 
z radnych zapewnia wsparcie i pójście 
na rękę bogu ducha winnym ofiarom 
„urzędniczego przeoczenia”. Niektó-
rzy jednak uważają, że deweloper do-
skonale wiedział o zmienionym pla-
nie i nie można pozwolić na to, by in-
westycja, która tak rażąco odbiega od 
aktualnie obowiązującego planu, zo-
stała zalegalizowana.
 – Ci którzy zapłacili dewelope-
rowi niech do niego kierują swoje 
roszczenia, a deweloper niech po-
daje do sądu starostwo – mówi je-
den z radnych, prosząc by nie poda-
wać jego nazwiska. – Żal mi tych lu-
dzi, ale jako radni musimy też my-
śleć o innych mieszkańcach, którym 
zafundowano sąsiedztwo niezgodne 
z obowiązującym planem.
 – Cały dorobek naszego życia i 
cała nasza przyszłość spoczywają w 
rękach radnych – uważają nieszczę-
śliwi nabywcy nieruchomości przy ul. 
Gazeli. – My nawet nie możemy wal-
czyć o swoje, bo ani nie jesteśmy stro-
ną ani formalnymi właścicielami nie-
ruchomości, za które zapłaciliśmy.

Kamil Staniszek

Międzyparafi alna Droga Krzyżowa
 W piątek 29 marca o godz. 19 spod kościoła w Skolimowie wyruszy Mię-
dzyparafi alna Droga Krzyżowa. Będzie ona wiodła od Skolimowa poprzez 
Chylice, Klarysew, Mirków, Konstancin, aż do Skolimowa. Do przejścia będzie 
w sumie około 15 km. Organizatorzy proszą wszystkich, którzy będą chcieli 
przebyć tę trasę o zabranie ciepłego ubrania, wygodnych butów, latarek, od-
blasków i czegoś do jedzenia.  

TW

KONSTANCIN-JEZIORNA

Słoneczna do połowy maja
 W poniedziałek burmistrz Kazimierz Jańczuk podpisał umowę na remont 
ul. Słonecznej na odcinku od ul. Pocztowej do ul. Warszawskiej. Ulica zyska 
nową nawierzchnię, chodniki, progi spowalniające i zjazdy na posesje. Zo-
stanie też odwodniona, a wokół pojawi się nowa zieleń. Inwestycja ma kosz-
tować ponad 660 tys. zł i zakończy się do połowy maja. 

TW
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Największa wystawa
w powiecie
LESZNOWOLA W ostatnią niedzielę w Galerii Wystaw Artystycznych 

OKNO w siedzibie GOK Lesznowola w Starej Iwicznej przy ul. Nowej 6 

otwarto zbiorową wystawę malarstwa „Kobiece Światoprzestrzenie 

2019”. Ekspozycję, którą będzie można oglądać do 23 kwietnia, tworzą 

prace aż 60 różnych artystów

 Wernisaż uświetnił koncert w wykonaniu Iwony Manista-Kutry, połączony 
z recytacją wierszy. Wspólnym tematem łączącym wszystkie obecne na wy-
stawie prace jest kobieta. Zagadnienie to zostało ujęte w sposób niezwykle 
różnorodny.
 Co ciekawe, przyszłoroczna edycja wystawy może być jeszcze większa.
- Mamy tutaj ograniczoną powierzchnię, dlatego prawdopodobnie zmienimy 
nieco regulamin następnych „Kobiecych Światoprzestrzeni”– zapowiada Jo-
lanta Walentyna Sobolewska, dyrektor GOK Lesznowola. - Dzięki mniejszemu 
formatowi obrazów będziemy mogli pokazać jeszcze więcej prac.

Grzegorz Tylec

Bobrowiec w nowej odsłonie
PIASECZNO Ulica Główna na odcinku od Bobrowieckiej do Mazowieckiej została wykona-

na już w 60 procentach. Niedługo ma rozpocząć się także remont powiatowego odcin-

ka Głównej od ronda przy Wadeksie

 Kompleksowa przebudo-
wa 1,6-kilometrowego odcinka ul. 
Głównej, którym zarządza gmina 
Piaseczno, ma pochłonąć około 10 
mln zł i jest jedną z największych 
inwestycji drogowych ostatnich lat. 
- Droga jest już w większości okra-
wężnikowana, zakładane są podbu-
dowy, na niektórych fragmentach 
położone zostały też pierwsze war-
stwy asfaltu – informuje Łukasz Wy-
leziński z gminnego biura promocji. 
- Wzdłuż drogi powstaje chodnik i 
ciąg pieszo rowerowy. Rozpoczyna 
się również instalacja 50 nowych, le-
dowych latarni. 
 Wcześniej, na przełomie roku, 
gmina zainstalowała 42 nowe latar-
nie na powiatowym odcinku ulicy 
Głównej, od strony ulicy Pod Bate-

riami, co kosztowało 344 tys zł. W 
ubiegłym roku ledy i chodnik poja-
wiły się wzdłuż Bobrowieckiej i czę-
ści Mazowieckiej (do skrzyżowa-
nia ze Żwirową). „Oledowywanie” 
Bobrowca trwa w najlepsze. Nowe, 
energooszczędne latarnie zamon-
towano aż do skrzyżowania z uli-
cą Postępu. Do tego miejsca zosta-
nie też pewnie dociągnięty w przy-
szłości chodnik. A co z odcinkiem 
Głównej zarządzanym przez po-
wiat piaseczyński od ul. Pod Bate-
riami, gdzie powstaje obecnie ron-
do, do Bobrowieckiej? Z naszych in-
formacji wynika, że starostwo bę-
dzie chciało ułożyć tam nakładkę 
asfaltową. Nie udało się nam jednak 
ustalić, kiedy to nastąpi. Dowiedzie-
liśmy się natomiast, że zakończenie 

budowy ronda, które ma kosztować 
ponad 4,3 mln zł (3,9 mln zł dofi-
nansowuje gmina Piaseczno) plano-
wane jest na koniec maja. 
 Jednak to nie jedyne inwestycje, 
które będą realizowane w najbliż-
szym czasie na terenie Gołkowa i 
Bobrowca. Przebudowa czeka od-
chodzącą od Głównej ulicę 11 listo-
pada. W tym i następnym roku na 
zadanie to ma zostać przeznaczone 
4,5 mln zł. 
 - Aktualnie jest robiona koncep-
cja – mówi radny Michał Rosa. - Jako 
pierwsze rozpoczną się prace zwią-
zane z wykonaniem odwodnienia. 
Ma ono zostać poprowadzone ul. 
Główną w kierunku ronda. Dopie-
ro po jego wykonaniu powiat będzie 
mógł rozpocząć remont Głównej. 
 Powstaje też koncepcja budo-
wy ulicy Anhellego wraz z odwod-

nieniem, która ma być gotowa do 8 
kwietnia. Utwardzenia tego ciągu 
domagali się podczas ostatniej sesji 
rady miejskiej mieszkańcy. - Wkrót-
ce powinniśmy znać kosztorys in-
westycji – dodaje radny Rosa. Jak 
wszystko dobrze pójdzie jeszcze w 
tym roku zostanie wykonane od-
wodnienie drogi, a w przyszłym zo-
stanie ona utwardzona. 
 W najbliższym czasie utwardzo-
na asfaltem zostanie także ulica Be-
niowskiego. Właśnie trwa procedu-
ra przetargowa zmierzająca do wy-
łonienia firmy, która wykona to za-
danie. Mowa o odcinku od Sułkow-
skiego do Przemysłowej, na który za-
rezerwowano w budżecie pół miliona 
złotych. Prawdopodobnie inwestycja 
będzie nieco droższa, ale radni pew-
nie dołożą brakującą kwotę. 

Tomasz Wojciuk

Gminny odcinek ulicy Głównej wkrótce powinien być gotowy

W ostatnich latach na remon-

ty dróg na terenie Bobrowca 

gmina wydała łącznie kilka-

naście milionów złotych

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

w sprawie ogłoszenia VI przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 
zabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,3318 ha, oznaczonej w ewidencji 

gruntów jako działka ewidencyjna nr 24 w obrębie 03-02 położonej 
w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Grodzkiej 17

- oznaczenie nieruchomości: 

   dz.ew nr 24 z obrębu 03-02

- położenie: ul. Grodzka 17 

  o powierzchni 0.3318 ha

- numer KW WA5M/00273750/8

- cena wywoławcza 1.000.000 zł

- wysokość wadium   200.000 zł

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 us-
tawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku 
od towarów i usług (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 
2174 ze zm.) Gmina Konstancin-Jeziorna 
jest zwolniona  od podatku VAT.

Opis nieruchomości: Nieruchomość 
położona jest na terenie Konstanci-
na-Jeziorny przy ul. Grodzkiej róg 
Długiej, niedaleko granicy miasta, 
za którą położona jest miejscowość 
Chylice w gminie Piaseczno. Odległość 
do centrum miasta wynosi ponad 3 
km. Nieruchomość oznaczona jest jako 
działka ew. nr 24 o powierzchni 3318 m2 
z obrębu 03-02, sąsiednie działki są zabu-
dowane budynkami jednorodzinnymi 
na działkach zadrzewionych. Użytek 
działki zgodnie z danymi z ewidencji 
gruntów stanowią Lasy V klasy (LsV) 
oraz grunty zabudowane (B). Kształt 
działki zbliżony do kwadratu i jest wyni-

kiem przedwojennej parcelacji. Dojazd 
do nieruchomości stanowi ul. Grodzka, 
o nawierzchni z kostki betonowej, lokal-
na o małym natężeniu ruchu.

Przeznaczenie w planie zagospo-

darowania przestrzennego:

 Teren, na którym położona jest 
nieruchomość objęty jest ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą nr 
179/IV/13/2004 Rady Miejskiej Kon-
stancin-Jeziorna z dnia 28 kwietnia 2004 r. w 
sprawie miejscowego planu zagospodarow-
ania przestrzennego gruntów terenu „Chyl-
ice – Letnisko”. Przedmiotowa nieruchomość 
w przeważającej części leży na obszarze 
oznaczonym  na rysunku planu sym-
bolem–MNLs – zabudowa mieszkaniowa 
na działkach leśnych. Pozostała część 
nieruchomości przeznaczona jest pod posz-
erzenie ul. Długiej oznaczonej na rysunku 
planu symbolem KZ oraz pod poszerzenie 
ul. Grodzkiej (pod tzw. trójkąt widoczności) 
oznaczonej  na rysunku planu symbolem KD.

Przetarg odbędzie się 17.06.2019 roku 

o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej 
Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jezi-

orna przy ul. Piaseczyńskiej 77.

Warunkiem przystąpienia do prze-

targu jest wniesienie wadium w 

nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 12.06.2019 roku na rachunek 

bankowy Gminy Konstancin-Jezior-

na: Nr 15 8002 0004 0200 1111 2002 

0067 w Banku Spółdzielczym O/Kon-
stancin-Jeziorna. Za dokonanie wpłaty 
uważa się dzień wpływu środków 
pieniężnych na rachunek bankowy.

Dodatkowe informacje na te-

mat warunków przetargu można 

uzyskać w Wydziale Gospodarki 

Nieruchomościami Urzędu Mia-

sta i Gminy Konstancin-Jeziorna,                               

tel 22 4842 385 oraz na stornie inter-

netowej www.konstancinjeziorna.pl 

bip.konstancinjeziorna.pl. 

Ogłoszenie znajduje się na tablicy 

ogłoszeń Urzędu oraz stronach in-

terenetowych Gminy Konstancin-

Jeziorna:

www.konstancinjeziorna.pl,

bip.konstancinjeziorna.pl.

R E K L A M A

GÓRA KALWARIA 

Classica Calvaria 2019
 W niedzielę, 7 kwietnia w Hali Sportowej przy ul. Białka odbędzie się kon-
cert Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus pod dyrekcją Wojciecha Semerau-
Siemianowskiego z udziałem waltornisty Mateusza Felińskiego. Program 
koncertu przywoła dwa „heroiczne” dzieła Beethovena – III Symfonię Es-dur 
oraz uwerturę Egmont, poświęconą tragicznym losom bohatera tragedii Go-
ethego. Usłyszymy również koncert na róg i orkiestrę skomponowany przez 
Wolfganga Amadeusza Mozarta. Bilety w cenach 40/30 zł dostępne w kasie 
Ośrodka oraz na biletyna.pl

TW
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IV liga

Kolejka 17 - 23-24 marca

Mszczonowianka Mszczonów 2-0 Perła Złotokłos  
Mazur Karczew 1-0 MKS Piaseczno  
Sparta Jazgarzew 1-1 LKS Promna  
Oskar Przysucha 1-1 Energia Kozienice  
KS Raszyn 0-2 Błonianka Błonie  
Pilica Białobrzegi 1-0 Wilga Garwolin  
Znicz II Pruszków 1-0 Pogoń Grodzisk Mazowiecki  
Orzeł Unin 5-1 Radomiak II Radom 

Tabela grupy południowej IV ligi

1.  Pogoń Grodzisk Mazowiecki
  17 45 15 0 2 58-10
2.  Błonianka Błonie 17 38 12 2 3 42-15
3.  Pilica Białobrzegi 17 38 12 2 3 52-17
4.  Oskar Przysucha 17 35 11 2 4 38-18
5.  MKS Piaseczno 17 28 9 1 7 38-28
6.  Mszczonowianka Mszczonów
  17 27 8 3 6 36-24
7.  Mazur Karczew 17 26 8 2 7 27-27
8.  Energia Kozienice 17 25 7 4 6 25-26
9.  Wilga Garwolin 17 23 7 2 8 25-34
10.  Radomiak II Radom 17 21 6 3 8 30-40
11.  KS Raszyn 17 20 6 2 9 25-39
12.  Sparta Jazgarzew 17 18 5 3 9 20-36
13.  LKS Promna 17 16 4 4 9 16-32
14.  Znicz II Pruszków 17 16 5 1 11 21-22
15.  Orzeł Unin 17 15 4 3 10 26-47
16.  Perła Złotokłos 17 0 0 0 17 2-66

Liga okręgowa

Kolejka 17 - 23-24 marca

AP Żyrardów 2-1 Naprzód Stare Babice  
SEMP Ursynów (Warszawa) 3-2 Milan Milanówek  
KS Teresin 1-3 Józefovia Józefów 
Laura Chylice 5-2 Ursus II Warszawa  
LKS Chlebnia 7-2 KS Konstancin 
LKS Osuchów 2-4 Grom Warszawa 
Piast Piastów 6-0 Pogoń II Grodzisk Mazowiecki  
MKS II Piaseczno 1-1 Przyszłość Włochy (Warszawa) 

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

1.  AP Żyrardów 17 44 14 2 1 51-25
2.  Józefovia Józefów 17 42 14 0 3 51-21
3.  KS Teresin 17 35 11 2 4 40-29
4.  Laura Chylice 17 32 10 2 5 52-31
5.  Ursus II Warszawa 17 30 10 0 7 59-37

6.  Grom Warszawa 17 28 9 1 7 40-27
7.  Piast Piastów 17 28 9 1 7 38-34
8.  MKS II Piaseczno 17 21 6 3 8 27-27
9.  SEMP Ursynów 17 21 6 3 8 35-32
10.  Milan Milanówek 17 20 6 2 9 18-39
11.  Przyszłość Włochy 17 18 5 3 9 24-28
12.  Naprzód Stare Babice 17 17 5 2 10 30-42
13.  LKS Chlebnia 17 17 5 2 10 27-42
14.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki
  17 17 5 2 10 25-45
15.  LKS Osuchów 17 15 4 3 10 19-39
16.  KS Konstancin 17 9 3 0 14 20-58

A klasa

 Kolejka 14 - 23-24 marca

Naprzód Brwinów 2-0 FC Płochocin  
FC Lesznowola 1-1 Walka Kosów  
Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 1-4 UKS Siekierki 
GLKS Nadarzyn 2-1 Orzeł Baniocha  
Anprel Nowa Wieś 0-8 Okęcie Warszawa  
Grom II Warszawa 0-2 Tur Jaktorów 
Świt Warszawa 0-3 Jedność Żabieniec 

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy

1.  GLKS Nadarzyn 14 33 10 3 1 69-22
2.  Okęcie Warszawa 14 33 10 3 1 36-9
3.  Orzeł Baniocha 14 33 11 0 3 39-15
4.  UKS Siekierki  14 21 6 3 5 32-20
5.  Naprzód Brwinów 14 21 6 3 5 27-25
6.  Walka Kosów 14 20 5 5 4 28-20
7.  Grom II Warszawa 14 20 6 2 6 22-31
8.  Nadstal Krzaki Czaplinkowskie
  14 18 5 3 6 22-28
9.  Anprel Nowa Wieś 14 17 5 2 7 22-32
10.  FC Lesznowola 14 17 3 8 3 27-21
11.  Jedność Żabieniec 14 17 5 2 7 30-33
12.  Świt Warszawa 14 15 4 3 7 10-24
13.  Tur Jaktorów 14 5 1 2 11 11-54
14.  FC Płochocin 14 4 1 1 12 11-52

Ligowe zapowiedzi
IV liga

Kolejka 18 - 30-31 marca

Mszczonowianka Mszczonów - MKS Piaseczno 

30 marca, g.13 
Perła Złotokłos - Orzeł Unin   30 marca, g.16
Radomiak II Radom - Znicz II Pruszków  
Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Pilica Białobrzegi  
Wilga Garwolin - KS Raszyn  
Błonianka Błonie - Oskar Przysucha  
Energia Kozienice - Sparta Jazgarzew 30 marca, g.15 
LKS Promna - Mazur Karczew 

Liga okręgowa

Kolejka 18 - 30-31 marca

AP Żyrardów - Milan Milanówek  
SEMP Ursynów (Warszawa)  - MKS II Piaseczno 31 marca, 
g.19.30 
Przyszłość Włochy (Warszawa) - Piast Piastów  
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki - LKS Osuchów  
Grom Warszawa - LKS Chlebnia  
KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) - Laura Chylice 
30 marca, g.11 
Ursus II Warszawa - KS Teresin  
Józefovia Józefów - Naprzód Stare Babice 

A klasa

Kolejka 15 - 30-31 marca

Świt Warszawa - Naprzód Brwinów  
Jedność Żabieniec - Grom II Warszawa 30 marca, g.11 
Tur Jaktorów - Anprel Nowa Wieś  
Okęcie Warszawa - GLKS Nadarzyn  
Orzeł Baniocha - Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 
30 marca, g.16 
UKS Siekierki (Warszawa) - FC Lesznowola 30 marca, 
g.14.30 (mecz w Oborach) 
Walka Kosów - FC Płochocin  30 marca, g.16

II liga kobiet

Kolejka 12 - 30-31 marca

Stomil Olsztyn - Włókniarz Białystok  
KU-AZS UW Warszawa - Wilga Garwolin  
GOSiR Piaseczno - MOSiR Sieradz 31 marca, g.15 
Victoria Bartoszyce - Loczki Wyszków  
Pogoń Zduńska Wola  -  Ząbkovia Ząbki  
Akademia 2012 Suwałki - Tygrys Huta Mińska 

Nie bierzemy odpowiedzialności za terminy błędnie podane nam 
przez kluby, zmienione lub odwołane.

Wyniki naszych zespołów ligowych

Wyróżnili najlepszych ludzi sportu
LESZNOWOLA W Centrum Sportu i Edukacji w Mysiadle odbyła się uroczysta gala pod-

sumowująca ubiegły rok sportowy w gminie Lesznowola. Była to nie tylko okazja do 

przyznania licznych wyróżnień, ale również możliwość spotkania się ludzi uprawiają-

cych różne dyscypliny oraz osób związanych ze światem polityki, biznesu czy mediów

 Tegoroczna gala rozpoczęła się 
od efektownego występu Kamila 
Dzilińskiego, uczestnika programu 
Mam Talent, który specjalizuje się 
w żonglerce artystycznej. Po pierw-
szym (choć nie ostatnim) tego wie-
czoru pokazie iluzji optycznej ofi-
cjalnego otwarcia imprezy dokona-
ła wójt gminy Lesznowola Maria Jo-
lanta Batycka-Wąsik.
- Bardzo się cieszę, że w tak znako-
mitym i zacnym gronie będziemy 
dziś podziwiać osiągnięcia sporto-
we naszych mieszkańców – zarów-
no tych młodych, naszych wspania-
łych uczniów lesznowolskich szkół, 
jak i dorosłych, dla których sport 
jest wielką pasją – powiedziała Ma-
ria Jolanta Batycka-Wąsik. - Pragnę 
z całego serca ukłonić się, wyrazić 
ogromny szacunek i podziękować 
wszystkim tym państwu, którzy na 
co dzień realizują politykę samorzą-
du gminy Lesznowola, a w szczegól-
ności politykę z zakresu sportu i re-
kreacji. Pokazujecie, że sport jest za-
wsze wartością dodaną. 
 Głos zabrał również gospodarz 
wieczoru, dyrektor Centrum Sportu 
i Edukacji Rafał Skorek.
 - Jest mi niezmiernie miło, że 
znowu spotykamy się na gali spor-
tu w Lesznowoli – oznajmił dyrektor. 
- Bardzo się cieszę, że widzę tylu mło-
dych sportowców, nauczycieli, trene-
rów, opiekunów i was – rodziców.
 Następnie Rafał Skorek zaprosił 
wszystkich obecnych do obejrzenia 
krótkiego filmu pokazującego infra-
strukturę sportową w gminie Lesz-
nowola.
 Po projekcji uhonorowano dwie 
wyjątkowe osoby, które na przeło-
mie lat swoją działalnością i pracą 
zasłużyły się szczególnie dla Lesz-
nowoli i jej mieszkańców – Mario-
lę Uczkiewicz-Kampczyk (która na 
stanowisku sekretarza gminy Lesz-
nowola pracowała od 1998 roku) 
i Jerzego Bogutę (współzałożycie-

la i prezesa klubu piłkarskiego FC 
Lesznowola). Niestety, nie ma ich 
już dziś wśród nas, więc wyróżnie-
nia odebrali ich synowie.
 W dalszej części imprezy nagro-
dzono kolejne osoby, których było 
tego wieczoru naprawdę wiele. Jako 
pierwsi na scenę weszli zawodnicy 
klubu piłkarskiego Walka Kosów, 
którzy w ubiegłym sezonie wywal-
czyli awans do A klasy, a w tym ra-
dzą sobie w niej – zwłaszcza jak na 
beniaminka rozgrywek – bardzo do-
brze. Swoje pięć minut mieli rów-
nież grająca trenerka drugoligowe-
go zespołu Krótka Mysiadło Micha-
lina Tokarska, pływak długodystan-
sowy Adrian Kociszewski (rekordzi-
sta w przepłynięciu jeziora Śniar-
dwy), Michał Otręba (były radny 
gminy, pierwsze miejsce w karabino-
wych zawodach Kryształowy Pisto-
let 2018), koszykarka Zuzanna Ru-
denko (reprezentantka Polski U-16) 
i biegacz Jakub Salomonowski (trze-
cie miejsce w Mistrzostwach Ma-
zowsza juniorów młodszych w bie-
gach przełajowych na cztery kilome-
try i na osiemset metrów). Kolejny-

mi wyróżnionymi byli: siatkarka Zu-
zanna Bieńko, rowerzyści Emil Jo-
nik i Maja Cieśla, tancerze Bronisława 
Dąbek, Adrianna Fijałkowska, Maja 
Rejchel, Fabienne Wiśniewska, Xa-
vier Wiśniewski, Ignacy Jakubowski i 
Mateusz Kuśnierkiewicz, uprawiająca 
judo Barbara Glen, siatkarki Natalia 
i Maja Kazubek, koszykarze Konrad 
Lichowski i Aleksandra Smolarczyk, 
kick-boxer Kacper Łezka, Ida Palęcka 
i Stanisław Palęcki (skoki na trampoli-
nie), pływacy Tomasz Rąpała i Juliusz 
Rózga oraz zawodnik Kung-Fu/Wu-
shu Patryk Zakrzewski. 
 W przerwie między kolejnymi 
wyróżnieniami piosenki „Eye of a 
tiger” i „We are the champions” za-
śpiewała z kolei mieszkanka gmi-
ny Lesznowola Gabrysia Kurzac. 
Oprócz nagród indywidualnych do-
ceniono również kluby, stowarzysze-
nia i wielu najlepszych sportowców 
spośród uczniów lesznowolskich 
szkół. A na zakończenie gali zapro-
szono wszystkich uczestników na 
skromny poczęstunek.

Grzegorz Tylec

Derby bez zwycięzcy
PIŁKA NOŻNA, A KLASA, FC LESZNOWOLA – WALKA KOSÓW 1:1 W spotka-

niu dwóch drużyn z gminy Lesznowola na inaugurację wiosennych roz-

grywek ligowych padł remis

 W pierwszym w tym sezonie meczu obu zespołów górą była Lesznowola 
(1:3). Tym razem pierwsza na prowadzenie wyszła drużyna z Kosowa. Po prze-
jęciu piłki w bocznej strefi e boiska i składnej akcji bramkę dla Walki zdobył 
Damian Szerszeń. W odpowiedzi do siatki rywali trafi ł Mateusz Rybicki. W sa-
mej końcówce pierwszej połowy czerwoną kartkę za faul na Oskarze Śliwow-
skim otrzymał Marcin Tadzik. W efekcie przez całą drugą połowę goście mu-
sieli grać w dziesiątkę. Mimo osłabienia, spotkanie było wyrównane i oba ze-
społy miały swoje szanse na zdobycie trzech punktów. Gole już jednak nie pa-
dły, a z końcowego wyniku nie byli zadowoleni obydwaj trenerzy.
 - Pierwsza połowa była wyrównana, a w drugiej, grając w dziesiątkę, byliśmy 
zespołem lepszym, który stworzył więcej sytuacji – skomentował mecz Rafał Wi-
śniewski, trener Walki Kosów - Mimo wszystko jestem zadowolony z postawy ze-
społu. Po słabszych meczach sparingowych drużyna wraca na dobre tory.
 Z kolei Oskar Śliwowski, grający szkoleniowiec FC Lesznowola uważa, że 
jego zespół nie wykorzystał swojej szansy na wygranie tego spotkania.
- W pierwszej połowie graliśmy piłką i prowadziliśmy grę – powiedział tre-
ner Śliwowski. - Nie byliśmy jednak skuteczni i zmarnowaliśmy kilka stupro-
centowych okazji. Mimo że goście grali w drugiej połowie w osłabieniu, też 
mieli swoje szanse. Powinniśmy byli ich zdominować, ale tego nie zrobiliśmy.

Grzegorz Tylec

Tuż nad grupą spadkową
PIŁKA NOŻNA, II LIGA KOBIET W najbliższy weekend rusza runda wio-

senna rozgrywek grupy mazowieckiej drugiej ligi kobiet. Przypomina-

my dokonania reprezentantek powiatu piaseczyńskiego

KS GOSIRKI PIASECZNO (9. miejsce, 10 punktów) – Młody zespół Gosi-
rek powalczy na wiosnę o spokojne utrzymanie w lidze. Po kiepskim starcie 
rozgrywek i porażkach w pierwszych trzech kolejkach, w czwartym meczu 
udało się w końcu sięgnąć po komplet punktów. Co ważne, w spotkaniach z 
bezpośrednimi rywalkami w walce o pozostanie w lidze udało się, w większo-
ści, zanotować pozytywne rezultaty. Szkoda na pewno dwóch spotkań odda-
nych walkowerem, ale było to spowodowane niekorzystnymi terminami i da-
leką odległością wyjazdów. Na wiosnę terminarz będzie już pod tym wzglę-
dem korzystniejszy i trener Tomasz Dudek nie ukrywa, że liczy na to, że - po 
odpowiednio przepracowanym obozie przygotowawczym - gra jego pod-
opiecznych będzie wyglądać lepiej niż jesienią.

Tyl.

Jabuszka z Pucharem Burmistrza
SIATKÓWKA Szesnaście drużyn z całego Mazowsza wystartowało w X 

Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kal-

waria, który odbył się w połowie marca

 Po dwóch dniach zaciętych walk na siatkarskich parkietach pierwsze miejsce 
wywalczyła drużyna Jabuszka, która wyprzedziła zespoły Dziki z Konstancina, 
Paraliż i Hultaje. Nagrody indywidualne otrzymali: Marta Leszek z Hultajów (libe-
ro), Michał Lenartowicz z Jabuszek (rozegranie) i Kuba Cymbała z Dzików (atak). 
MVP zawodów otrzymał natomiast Janek Steckiewicz z zespołu Jabuszka.

Tyl.



Pierwszy przetarg do kosza
PRAŻMÓW Kilka dni temu otwarto przetarg na odbiór odpadów z terenu gminy przez 

najbliższe trzy lata, począwszy od 1 lipca. Przystąpiła do niego tylko jedna fi rma, ale 

zaproponowana przez nią cena przerosła możliwości fi nansowe samorządu

 Do 30 czerwca odpady z tere-
nu gminy Prażmów będzie odbiera-
ła firma PPUH Radkom z Radomia. 
Mając jednak świadomość trudnej 
sytuacji na rynku, lokalne władze 
już teraz starają się wyłonić wy-
konawcę, który będzie kontynu-
ował tę usługę. 19 marca otwar-
to pierwszy przetarg, do którego 
przystąpiła tylko jedna firma - Jar-

per z Kolonii Warszawskiej (gm. 
Lesznowola). Za odbiór odpa-
dów z terenu zamieszkałych i nie-
zamieszkałych posesji przez okres 
36 miesięcy zażyczyła ona sobie 
nieco ponad 16 mln zł, podczas 
gdy gmina zarezerwowała na ten 
cel zaledwie 6 mln zł. - Ta kwo-
ta przekroczyła nasze możliwości 
finansowe, dlatego zdecydowałem 
o unieważnieniu przetargu – in-
formuje wójt Jan Dąbek. - Plan 
jest taki, aby jak najszybciej ogło-
sić kolejny. Mam nadzieję, że sta-
nie do niego więcej firm, a zapro-
ponowane ceny będą niższe.
 W tej chwili mieszkańcy Praż-

mowa za śmieci posegregowa-
ne płacą 11 zł miesięcznie, a za 
zmieszane – 19 zł. Gdyby gmina 
zaakceptowała propozycję Jar-
pera, kwoty te wzrosły by odpo-
wiednio do prawie 36 zł i 62 zł. 
- To podwyżka na poziomie 325 
proc., do której nie mogliśmy do-

puścić – argumentuje wójt Dą-
bek. - Dlatego trzeba powtórzyć 
procedurę. Tym razem skrócimy 
czas obowiązywania umowy do 
12 miesięcy. Jestem optymistą i 
wierzę, że do lipca uda nam się 
wyłonić wykonawcę. 

Tomasz Wojciuk

Jarosław Perzyna prezes firmy Jarper przekonuje, że proponowa-

ne przez niego ceny są rozsądne i wpisują się w sytuację rynkową

 Samorządy liczą, że sytuacja 

z odbiorem i zagospodaro-

waniem odpadów wreszcie 

się ustabilizuje i ceny spadną

Wielkie święto małych teatrów
KONSTANCIN-JEZIORNA W tegorocznym XVI Festiwalu Małych Form Teatralnych 

Grand Prix za spektakl „O mądrej królewnie i smoku ze Złotej Góry”zdobyła 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Słomczynie

 Poziom artystyczny festiwalu 
jak zwykle zachwycił. W konkursie 
wzięło udział 5 spektakli, przygoto-
wanych przez uczniów i nauczycieli 
z konstancińskich szkół. Wszystkie 
sztuki wnikliwie oceniło jury, w któ-
rym zasiedli reżyser Radosław Du-
naszewski, PrzemysławKaczyński i 
pedagog teatru - Dominika Szulc. 
Główną nagrodę festiwalu zdobył 
Teatr Optymistyczny ze Szkoły Pod-
stawowej nr 4 w Słomczynie za spek-
takl „O mądrej królewnie i smoku ze 
Złotej Góry”. Przedstawienie we-
dług tekstu pisarki Wioletty Piasec-
kiej wraz z uczniami przygotowały 
nauczycielki Małgorzata Gozdołek 
oraz Adrianna Mańkowska-Rzezak. 
 – Spektakle były w tym roku bar-
dzo różnorodne. Jednak dwa z nich 
zdecydowanie się wyróżniały – mó-
wił ogłaszając werdykt Radosław 
Dunaszewski. – Po długich nara-
dach zdecydowaliśmy przyznać na-
grodę przede wszystkim za ogrom-
ną radość gry na scenie.
 Jurorzy docenili także „Trio ab-
surdalne z księżycem i flecistką” 
przygotowane przez Gimnazjum 
NoBell. Bardzo dojrzała i profe-
sjonalnie zagrana sztuka otrzyma-
ła nagrody za reżyserię oraz sceno-
grafię i kostiumy. Odebrała je Beata 
Siwicka, nauczycielka, która wraz z 
młodzieżą przygotowała spektakl. 
Cała obsada w składzie Julia Ku-
bicka, Magdalena Mariańska, Sta-
nisław Kamiński, Mateusz Nowicki 
została także wyróżniona za indy-
widualne kreacje aktorskie. 
 Za „odważną próbę tworzenia 
i mierzenia się z tekstem” nagro-
dzono grupę SZOK ze Szkoły Pod-

stawowej nr 1, która zaprezentowała 
spektakl „Szkoła na opak”. Natomiast 
Paulina Jaszczuk, Anita Pilszyk i Da-
niel Zygmunt z Zespołu Szkół im. Wł. 
St. Reymonta odebrali wyróżnienia 
za pomysły inscenizacyjne do spekta-
klu „Czerń i biel”. Laureaci festiwalu 
otrzymali nagrody z rąk Edyty Mar-
kiewicz-Brzozowskiej, dyrektor Kon-
stancińskiego Domu Kultury oraz 
przedstawicieli jury.
 XVI Festiwal Małych Form Te-
atralnych uświetniły także gościn-
ne, autorskie spektakle pozakon-
kursowe młodzieżowych i dziecię-
cych grup teatralnych KDK, pro-
wadzonych przez pisarkę, reżyserkę 
i instruktorkę teatralną Ewę Cielesz. 
Teatrzaki wystawiły barwny spek-
takl „W ogrodzie ciotki Danuty”, 
grupa Za drzwiami przypomnia-

ła staropolskie wierzenia ludowe w 
spektaklu „Jak wiły wianki wiły”, a 
Miniatura zagrała „Wino porzecz-
kowe”, czyli zabawne przedstawie-
nie o pewnym domu, w którym stra-
szy. Rodzinny festiwal z właściwym 
sobie poczuciem humoru poprowa-
dził aktor Zbigniew Kozłowski.

TW

14 AKTUALNOŚCI

KURIER POŁUDNIOWY

R E K L A M A

Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ

tel. 22 756 79 39



15nr 12 (759)/2019/W1 OGŁOSZENIA DROBNE/REKLAMA

KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

DAM PRACĘ

Firma sprzątająca zatrudni mężczyzn do prac porząd-
kowo - ogrodniczych, tel. 503 173 868

Sklep spożywczy Agnes w Julianowie zatrudni ekspe-
dientki. Dobre warunki pracy, wszystkie niedziele wol-
ne i co druga sobota, tel. 502 159 820

Mechanika do sklepu rowerowego w Piasecznie, 
tel. 501 51 66 52

Pracownik na plac w składzie budowlanym, z upraw-
nieniami na wózki widłowe Chyliczki, tel. 600 284 250

Pomoc Kucharza, Konstancin-Jeziorna, od zaraz, 
catering dietetyczny   TEL. 515 308 886 

Zatrudnimy panią do zmywania naczyń w kuchni szkol-
nej oraz do sprzątania. Praca od poniedziałku do piątku.
Tel. 882 008 720

Zatrudnię mechanika z doświadczeniem ze znajomo-
ścią wulkanizacji (może być do przyuczenia, także ob-
cokrajowiec lub osoba starsza z doświadczeniem), 
Prażmów, tel. 780 159 145

Zatrudnię kobiety i mężczyzn na stałe i do prac dodat-
kowych, sprzątanie, w Wólce Kosowskiej k. Mrokowa , 
tel. 504 246 180

Pracownicy do zakładania zieleni, tel.501 397 261

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

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

Pracownik do przeprowadzek, tel. 602 226 147

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

Szukamy doświadczonego mechanika samochodowe-
go. Nowa Iwiczna , duży warsztat , dobre warunki 
tel. 725 545 456

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

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

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

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

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

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

Firma handlowa Uni-Pack Meciejko z Piaseczna poszuku-
je pracownika na stanowisko magazynier. Zarobki 3 400 
zł brutto plus comiesięczna premia. Cv prosimy przesyłać 
na adres: rekrutacja@unipack.com.pl

Poszukuję samodzielnego brukarza, tel. 509 069 235

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu Jarzynka na bazarku 
w Piasecznie, tel. 570 566 005

Przyjmę mechanika samochodowego do warsztatu 
w Piasecznie, tel. 602 74 84 14

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

Pracowników ogólnobudowlanych, tel. 666 360 017

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

Stolarza, pomocnika stolarza, 501 21 29 37

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

Ekspedientkę, Zalesie Dolne, Wólka Kozodawska, 
tel. 508 288 773

Zatrudnimy: ślusarza – produkcja ze stali węglowej 
i nierdzewnej oraz operatora prasy krawędziowej, Gołków 
k/Piaseczna, tel. 602 253 180

Praca dla składacza, tel. 22 754 46 70

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

Prasowanie, sprzątanie, 3 x w tygodniu, Piaseczno, 
tel. 603 202 133

Pomoc kuchenna, do pracowni garmażeryjnej, Mysiadło, 
tel. 603 68 65 61

Zatrudnię kierowcę kat.C , jazda po kraju, 5 dni w tygodniu 
wyjazd baza Piaseczno.Nr tel. 509 089 736

Poszukuję osoby na stanowisko Kasjer-Sprzedawca, 
sklep spożywczy, Piaseczno, ul. Jarząbka, tel. 792 600 525

Specjalista kadry-płace w niepełnym wymiarze, znajo-
mość Sage, Konstancin, tel. 601 814 071

Kasjer na Stacji Paliw w  Tarczynie tel. 536 193 442

Niezależny serwis Mazdy działający na terenie Piasecz-
na  zatrudni mechanika. Wiecej informacji pod numerem 
601 323 626

Agenta ochrony Konstancin, Piaseczno  tel. 506 158 658

Opiekunka do dziecka (chętnie nauczyciel). 6-9h 
dziennie. Prawo jazdy. Pomoc w odrabianiu lekcji, 
zabawa, spacery, posiłki. Zalesie Dolne tel: 693 449 010

Do biura nieruchomości w Piasecznie, tel. 797 700 610

Zatrudnię kierowcę , kat. C lub pracownika na plac 
Skład Drewna Łazy AL. Krakowska 210A, tel. 22 757 95 81,
602-476-553

Zatrudnię cukiernika, tel. 22 756 90 01

Piekarza ciastowego i stołowego oraz osoby do pomocy 
w piekarni, Piaseczno, tel. 536 002 001

Do starszej Pani z zamieszkaniem, Piaseczno, tel. 22 757 06 13

Sprzątanie. Centrum Piaseczna, tel. 22 757 06 13

Zatrudnię pracownika etatowego do sklepu spożywcze-
go. Jeziórko przy stacji PKP, Ustanówek, tel. 602 512 677

Poszukuję osoby na stanowisko Kasjer-Sprzedawca, 
sklep spożywczy, Piaseczno, ul. Jarząbka, tel. 792 600 525

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie, tel. 880 255 904

Ukrainka, sprzątanie, tel.536 000 813

Z uzdolnieniami manualnymi i artystycznymi, tel. 696 779 564

KUPIĘ

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

SPRZEDAM

Dwuskrzydłowa lodówko-zamrażarka, tel. 506 007 526

Przyczepę holenderską, 10,5m /3,10m, tel. 606 652 098

Drewno kominkowe, opałowe, każda ilość, tanio, 
tel.  502 544 959

Krajzegę i dwurzędową sadzarkę do kapusty, tel. 662 869 977

Laser TROTEC 25W, tel. 602 463 705

Sprzedam kopaczkę, pług i wóz, tel. 22 757 92 46

Tuje, bukszpany i inne,  tel. 880 479 679

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

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Mercedes C-Klasa, diesel, 2011 r., kombi, 39 tys. zł, 
tel. 605 129 453

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

AUTO - MOTO  KUPIĘ

SKUP AUT, OSOBOWE, DOSTAWCZE, TEL. 510 357 529

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

Skup samochodów, wszystkie marki, tel. 737 312 465

Skup aut, tel. 793 304 091

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

Skup aut na kasację tel. 508 206 738

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

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

Działki budowlane w Ustanowie i  Pęchery Łbiska, 
bezpośrednio, tel. 603 070 684, 22 756 54 19

Działki lasy jeziora warunki zabudowy 16 ar, 30 
ar 18zl/m kw. Huta k/Rypina, tel. 601 540 436, 
dzialkiosadamlynnik.pl

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

Sprzedam działkę w Woli Gołkowskiej, 3000 m kw., 
tel. 22 756 53 58

Działkę budowlaną 3000 m kw. Lub 3 po 1000 m kw., 
tel. 604 559 182

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

Działkę budowlaną, 1440 m kw., Siedliska, tel. 510 322 437

Działka nr 22/17, 1200 m kw., Prażmów, z gotową mapą 
do celów projektowych, tel. 604 44 23 13 

Działkę budowlaną 6000 m kw, Dąbrówka, 800 zł/mkw., 
tel. 667 797 094

Dom jednorodzinny 183/1000 m kw., Tomice. Budowa 
domów,  tel. 602 397 714

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

Dwupokojowe, garaż, piwnica, balkon, umeblowane, 
Piaseczno, tel. 664 695 444

Działki budowlane Uwieliny gm. Prażmów 
tel. 603 862 559

Działka Budowlana, Władysławów, gm. Lesznowola. 
916 m kw. 179 000 zł. Tel 512 650 632

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

Sprzedam SUPER tanią, budowlaną działkę. Łączny 
koszt ok. 30 000 zł, tel. 501 610 072

Działka w RUDEJ k/Tarczyna, tel. 604 624 875

Sprzedam działkę w Bobrowcu, tel. 602 340 549

Do sprzedania działka w Słomczynie k/Konstancina, 
tel. 604 624 875

Sprzedam działki budowlane w Łazach, tel. 501 610 072

Ładna, budowlana, w pełni uzbrojona działka 
w Siedliskach, tel. 602 340 549

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

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

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

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

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

Kwatery, tel. 728 899 673

Kwatery, 280 zł, Dąbrówka, tel. 667 797 094

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

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

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Kupię około 3 arów gruntów, tel. 694 158 973

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

Mieszkanie 2-pokojowe z balkonem w Piasecznie, 
tel. 512 807 683

USŁUGI

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

CYKLINOWANIE, PARKIETY, 
WWW.SCHODYPODLOGI.PL, TEL. 502 514 388

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
Tel. 504 008 309

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

Rozbiórki domów, ogrodzeń, wywóz gruzu, 
tel. 509 518 836

Wycinka drzew wszystkimi metodami, tel. 518 745 782 

Murarz – tynkarz podejmie pracę, tel. 505 877 194

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

Dachy, Kominy, rynny, tel. 798 836 860

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96

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

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

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

Dom Opieki Klaudia zaprasza nowych pensjonariuszy. 
Wola Mrokowska, tel.790 595 471

Glazurnik, tel. 880 880 690

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU 
TEL. 501 129 679

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

Malowanie, remonty, gładzie, tel. 665 708 757

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

KUCHNIE, SZAFY, www.ADWID.pl

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

Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Schody drewniane, tel. 609 077 857

Malowanie, panele, gładzie, glazura, terakota, 
tel. 602 887 397

Układanie kostki brukowej, tel. 509 069 235

Opieka nad grobami, tel. 501 243 856

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Koszenie terenów, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

Malowanie dachów, tel. 798 836 860

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

Remonty, wykończenia, tel. 692 194 998

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

Czyszczenie powierzchni szklanych woda
demineralizowaną, tel.  609 828 998

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

Ogrodnictwo, tel. 536 043 434

Dachy, pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Malarskie, tel. 696 120 208

Hydraulik, tel. 535 872 455

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

Hydraulika domki, tel. 602 651 211

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

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

Budowa domów, tel. 730 358 998

Ocieplenia, elewacje, tel. 730 358 998

Tynki, wylewki, piana pur, tel. 668 327 588

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Dachy kompleksowo, papa, dachówka, rynny, 
malowanie, tel. 780 036 745

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

Malowanie, tel. 722 920 650

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

Tynki maszynowe gipsowe. Wylewki betonowe. 
Tel. 502 788 561

Oczyszczanie działek, ogrodnicze tel. 519 874 891

Tynki tradycyjne, gipsowe, tel.  604 415 352

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

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

Transport medyczny, tel. 604 174 153
 
Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Tynki, tel. 533 125 444

Remonty łazienek, kompleksowo, tel. 880 880 690

Sprzątanie posesji, koszenie, tel. 505 591 721

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

 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

Oddam ziemię na podniesienie terenu z transportem, 
tel. 514 505 590

NAUKA 

Centrum rozwoju twórczego i osobowości w Piasecznie, 
tel. 571 373 118

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

Grupa wsparcia i rozwoju osobowości, tel. 571 373 118

Dom Opieki Piaseczno, tel. 601 870 594

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

Gazeta Kurier Południowy zatrudni dziennikarza. 
Osoby zainteresowane prosimy kierować Cv 
na maila redaktor.naczelny@kurierpoludniowy.pl 

Zatrudnię  do sprzątania osiedla w Piasecznie, 
tel. 728 373 935

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

Zatrudnię do pracy w magazynie. Praca w Konstanci-
nie. Mile widziane uprawnienia na wózek widłowy. 
Tel. 609 129 902

Praca na myjni ręcznej w Konstancinie-Jeziornie. 
Atrakcyjne wynagrodzenie, praca zmianowa. 
Kontakt 798 66 77 88

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

Produkcja palet, tel. 730 048 394

Suzuki Grand Vitara 3D, pierwszy właściciel, 
53 000 km, 2012r., tel. 502 602 863

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

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

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Anteny, serwis, montaż, gwarancja, tel: 883 434 737, 
537 777 181

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

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

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

Hydraulik z uprawnieniami, CO, awarie, nowe sieci wo-
dociągowe, kanalizacyjne i gazowe, biały montaż. Dzia-
łamy od 1978 roku, tel. 608 030 808, 605 079 907

BUDOWA OGRODZEŃ, TEL. 667 941 996

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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 

Ogłoszenie Burmistrza 
Gminy Konstancin-Jeziorna

w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości Nr 9/2019
przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Działając na podstawie art. 35 ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze 
zm.) Burmistrz Gminy Konstancin-Jez-
iorna informuje, że w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, 
ul. Piaseczyńska 77, wywieszony został 
wykaz nw. nieruchomości przeznaczonej 
do oddania w dzierżawę:
• grunt o łącznej pow.  56 m2 

położony w Konstancinie-Jez-
iornie przy ul. Piaseczyńskiej,
(część dz. ew. nr 136/3 z obrębu 
01-14 oraz część dz. ew. nr 9/1 
z obrębu 01-23)

Szczegółowe informacje można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieruchomo-
ściami tut. Urzędu osobiście lub telefon-
icznie tel. (22) 4842 382 lub na stronie 
bip.konstancinjeziorna.pl

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA 

 

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA 

największy nakład 
największa skuteczność 

cena od 3 zł za słowo

Zamów 

ogłoszenie  drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2

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