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Przypomnijmy zasady naszej akcji. Firmy przekazują dowolną kwo-
tę bezpośrednio na konto Centrum Administracyjnego Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych w Pęcherach, my umieszczamy ich 
loga w grafi cznym kształcie bombki choinkowej. Im większa 
darowizna, tym wyższa gałązka przeznaczona na fi rmową bomb-
kę. Serdecznie dziękujemy wszystkim fi rmom i osobom, które wspar-
ły naszą inicjatywę. Już dziś pragniemy zaprosić do uczestnictwa w ak-
cji, która odbędzie się za rok. Razem możemy więcej!

Po raz osiemnasty przeprowadzaliśmy 

akcję na rzecz domów dzieci

Choinka dla dzieci

CENTROSAN-BUD 

Salon Firmowy
ul. Julianowska 24B
05-500 Piaseczno
tel. 22 737 08 28

www.centrosan.pl

Komitet Prawa i Sprawiedliwości

w Piasecznie
ul. Młynarska 5
05-500 Piaseczno
tel. 882 712 101
facebook/pispowiatpiaseczynski

Wesołych Świąt życzą:

Zarząd, trenerzy oraz zawodniczki

KS GOSIRKI Piaseczno

Hurtownia Elektryczna - SEA
ul. Jana Pawła II 62
05-500 Piaseczno
Tel. 22 735 40 00, 01
www.seapiaseczno.pl

LOGWIN POLAND Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 66
05-500 Piaseczno
tel. 22 701 13 00

ARCHE TRANS Paweł Klimek
ul. Szolc-Rogozińskiego 6/24
02-777 Warszawa
tel. 509 275 720 

JARPER Sp. z o.o.
Kolonia Warszawska k/Wygody
Al. Krakowska 108A
05-552 Wólka Kosowska
tel. 22 756 16 66
www.jarper.pl

Michał Rosa
Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej w Piasecznie
www.michalrosa.pl
tel. 883 052 789

Salon BB
ul. Młynarska 6/45
05-500 Piaseczno
tel. 22 401 1234
www.bbsalon.pl

+ Anonimowi Darczyńcy
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Zdewastował peugeota i pobił właścicielkę

14-latkowie odpowiedzą za zniszczenie

Areszt dla damskiego boksera

Pijany Gruzin uciekał przed policją

Głupi wybryk taksówkarza

 We wtorek wieczorem naprzeciwko sklepu Żabka przy ulicy Pu-
ławskiej 35-letni mężczyzna wskoczył na dach peugeota, a następnie 
wybił w aucie szyby, pogniótł maskę, a na końcu uderzył właścicielkę 
samochodu i uciekł. Na miejsce zostali wezwani policjanci, którzy po 
chwili zatrzymali napastnika na jednej z pobliskich ulic. Jak się oka-
zało mężczyzna był pijany – miał w organizmie około 2 promili alko-
holu. Trafił do aresztu i usłyszał zarzuty gróźb karalnych, naruszenia 
nietykalności cielesnej oraz uszkodzenia mienia. O jego dalszym lo-
sie zdecyduje sąd.

 Na ulicy Warszawskiej policjanci zatrzymali dwóch chłopców, 
podejrzanych o zdewastowanie przystanku. Do zdarzenia doszło 
pod koniec listopada, ale sprawców zarejestrował system moni-
toringu. Przystanek zniszczyli młotkiem do wybijania szyb, który 
ukradli w jednym z autobusów komunikacji miejskiej. Teraz oby-
dwaj 14-latkowie, którzy są uczniami jednej z konstancińskich pod-
stawówek, będą tłumaczyć się przed sądem rodzinnym.

 Tydzień temu w jednym z lokali na terenie miasta zatrzymano 25-lat-
ka, który znęcał się nad swoją rodziną. Mężczyzna był doskonale znany 
funkcjonariuszom, wobec tego prokurator wnioskował o zastosowanie 
wobec niego 3-miesięcznego aresztu. Sąd rejonowy w Piasecznie przy-
chylił się do tego wniosku.

 W poniedziałek rano na ulicy Działkowej w Woli Prażmowskiej po-
licjanci próbowali zatrzymać do kontroli niepewnie jadące mitsubishi. 
Kierowca samochodu zamiast jednak zjechać na pobocze, wcisnął do 
oporu pedał gazu i zaczął uciekać. Jego szaleńcza jazda nie potrwała 
jednak długo, bo wkrótce zatrzymał się na przydrożnym słupie. Jak się 
okazało, był nietrzeźwy. Mimo że został ranny i trafi ł do szpitala nie unik-
nie odpowiedzialności karnej. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

 Na terenie jednej ze stacji paliw na Ursynowie do samochodu męż-
czyzny zajmującego się świadczeniem usług transportowych podszedł 
35-letni taksówkarz. Zaczął wyzywać go, a na koniec spryskał wnętrze 
jego auta gazem łzawiącym i uszkodził mu drzwi. Na miejsce zdarzenia 
zostali wezwani policjanci. Ustalili, że taksówkarza zdenerwowało to, że 
ktoś... robi mu konkurencję. Całe zdarzenie zarejestrowały kamery mo-
nitoringu. Taksówkarz został zatrzymany i usłyszał zarzuty znieważenia 
oraz umyślnego uszkodzenia mienia. 35-latkowi grozi do 5 lat więzienia. 
O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Eskortowali do szpitala ciężarną kobietę
 Kilka dni temu około godz. 18 w miejscowości Turowice policjantów 
zaczepił zdenerwowany mężczyzna, prosząc aby eskortowali do jedne-
go z warszawskich szpitali jego rodzącą żonę. Mężczyzna chciał odwieźć 
ciężarną sam, ale martwił się, że utknie w korkach. Policjanci używając 
sygnałów świetlnych i dźwiękowych szczęśliwie pilotowali auto z przy-
szłymi rodzicami aż do ulicy Karowej, gdzie rodząca kobieta trafi ła pod 
opiekę specjalistów. 

Prowadził bez uprawnień
 W niedzielę przed godz. 4 w nocy w Solcu policjanci zatrzymali do kon-
troli drogowej mężczyznę, który miał w organizmie ponad 2 promile alko-
holu. Gdy poprosili go o prawo jazdy, okazało się że go nie ma, bo sąd na-
łożył na niego dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. 
Wkrótce drogowy bandyta kolejny raz stanie przed obliczem sądu.
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Należy budować drogi 
i rozwijać komunikację
Rozmawiamy z nowym wojewodą mazowieckim Konstantym Radziwiłłem, prywatnie 

mieszkańcem gminy Lesznowola

Panie wojewodo, od jak dawna 

mieszka pan na terenie powiatu 

piaseczyńskiego?

Od 2 lat. 

Jakie są największe problemy na 

naszym terenie? 

 Sądzę że komunikacja i drogi 
powodują największe uciążliwości. 
Oczywiście jedno wiąże się z dru-
gim. Myślę tu głównie o komunikacji 
ze stolicą, bo wielu mieszkańców po-
wiatu pracuje czy uczy się w Warsza-
wie. Jeśli chodzi o drogi, to stan wie-
lu z nich jest fatalny. Myślę tu zarów-
no o dużych drogach krajowych czy 
wojewódzkich, jak i tych o charakte-
rze lokalnym. Znam trochę te zagad-
nienia, bo byłem cztery lata senato-
rem i docierało do mnie wiele głosów 
niezadowolonych mieszkańców. 

Porozmawiajmy o komunikacji pu-

blicznej. Czy pana zdaniem należy 

ją dalej rozwijać?

 Wydaje mi się, że jest to nieunik-
nione. Niestety, zwiększenie liczby 
pociągów między Warszawą a Pia-
secznem oznacza także większe pro-
blemy na przejazdach. Prędzej czy 
później staniemy przed konieczno-
ścią budowy bezkolizyjnych skrzy-
żowań drogowo-kolejowych. War-
to także na pewno zintensyfikować 
działania związane z modernizacją 
linii kolejowej do elektrociepłowni 
„Siekierki”, która na razie obsługuje 
przewozy towarowe, ale w przyszło-
ści mogłaby także służyć pasażerom.
 Mieszkańców cały czas przyby-
wa, każdy chce gdzieś się dostać, 
więc trzeba pilnie szukać nowych 
rozwiązań. 

Dlaczego przy okazji przebudowy 

linii kolejowej z Warszawy do Pia-

seczna, która zakończyła się w ubie-

głym roku nie zrobiono bezkolizyj-

nych skrzyżowań?

 Trudno mi odpowiedzieć na to 
pytanie. W sprawie tych skrzyżowań 
interweniowałem wielokrotnie jako 
senator, korespondowałem m.in. ze 
starostą piaseczyńskim. Wiele osób 
zwracało na to uwagę. 

W tym roku urząd wojewódzki roz-

dzielił 500 mln zł w ramach Fundu-

szu Dróg Samorządowych. Część 

tych środków trafiło także do po-

wiatu piaseczyńskiego. Czy w przy-

szłym roku będzie podobnie?

 Cały czas wspieramy finanso-
wo samorządy z terenu Mazowsza 
w budowie dróg i to się nie zmieni. 
Z puli 527 mln zł dofinansowujemy 
obecnie trzy inwestycje na terenie 
powiatu piaseczyńskiego: przebu-
dowę ul. Marii Świątkiewicz w gmi-
nie Lesznowola, rozbudowę ul. Mil-
lenium od Radnych do drogi 722 z 
wyłączeniem mostu na terenie gmi-
ny Piaseczno oraz przebudowę ulicy 
Głównej w Bobrowcu. Teraz mamy 
do rozdysponowania kolejną tran-
szę środków w wysokości 200 mln zł. 
Niedługo okaże się, jakie samorządy 
będą w niej partycypowały. Na razie 
mogę powiedzieć tylko tyle, że wnio-
ski o dofinansowanie złożyły także 
jednostki samorządowe z terenu po-
wiatu piaseczyńskiego. 

Ostatnio pisaliśmy o 74-latce, któ-

ra musi 15 lat czekać na rehabilita-

cję. Czy pana zdaniem na terenie 

powiatu piaseczyńskiego powinien 

powstać publiczny szpital?

 Nowoczesne leczenie to szybka 
procedura szpitalna, po której na-
stępuje rehabilitacja. Proponowa-
nie komuś terminu za 15 lat w ogó-
le nie powinno mieć miejsca. Żadna 
placówka nie ma kontraktu na 15 lat, 
więc zapisywanie do tak długiej kolejki 
jest po prostu bezzasadne. Wydaje mi 
się, że ta pani powinna zgłosić się do 
innego ośrodka, gdzie miałaby szansę 
przejść rehabilitację w ciągu kilku naj-
bliższych miesięcy. Nie znaczy to jed-
nak, że nie potrzebujemy więcej placó-
wek rehabilitacyjnych. Ten obszar na 
pewno należy rozwijać. 
 Co do budowy szpitala, to tego 
typu decyzje muszą być racjonalnie 
podejmowane. Od 2017 roku obo-
wiązuje system IOWISZ, czyli In-
strument Oceny Wniosków Inwesty-
cyjnych w Sektorze Zdrowia. Polega 
na tym, że przed wydaniem publicz-
nych pieniędzy przeprowadzana jest 
drobiazgowa ocena przydatności da-
nej inwestycji. Nie na zasadzie intuicji, 
tylko faktów. Wypełnia się rozbudowa-
ny, elektroniczny kwestionariusz z któ-
rego wychodzi, czy dana inwestycja 
jest w danym miejscu potrzebna. Służ-
ba zdrowia jest biedna, dlaczego trze-
ba 10 razy oglądać każdą złotówkę.

Co zrobić, aby służba zdrowia lepiej 

funkcjonowała?

 W systemie jest za mało pienię-
dzy. Podjęliśmy niedawno tzw. usta-
wę 6 proc., która gwarantuje wzrost 
nakładów na służbę zdrowia w cią-
gu najbliższych 10 lat. Ustawa ta wy-
generuje dodatkowe 500 mld zł. Po-
trzebujemy też więcej dobrej kadry 
medycznej. Nabór na studia medy-
cyny i pielęgniarstwa jest obecnie o 
połowę wyższy niż 4 lata temu i to 
jest dobra wiadomość. Zła jest taka, 
że kształcenie lekarzy bardzo długo 
trwa. Trzecia rzecz to lepsza orga-
nizacja służby zdrowia, w tym racjo-
nalne inwestowanie.

Przewiduje pan utworzenie na tere-

nie powiatu piaseczyńskiego tereno-

wego punktu obsługi mieszkańców?

 Jeszcze się nad tym nie zastana-
wiałem, ale jeśli będzie taka potrzeba 
- rozważę to. Na razie wojewoda ma 
w Piasecznie swój przyczółek w po-
staci punktu wydawania paszportów.

Na jakie relacje z panem mogą li-

czyć lokalne samorządy? Czy od-

mienna w wielu przypadkach orien-

tacja polityczna może stanowić 

przeszkodę we wzajemnych kon-

taktach?

 Zaręczam, że wszystkie samorzą-
dy będę traktował jednakowo. Dekla-
ruję, że niezależnie od tego, kto skąd 
pochodzi i jakie środowisko politycz-
ne reprezentuje, zawsze może liczyć 
na pomoc i konstruktywną dyskusję.
 Należy jednak pamiętać, że wo-
jewoda jest organem nadzorują-
cym i kontrolnym. Musi przyglądać 
się czy samorządy działają zgodnie 
z prawem. Jeśli są jakieś wątpliwo-
ści wobec uchwały, to zachęcam do 
kontaktu z naszymi urzędnikami w 
celu ich przeanalizowania.  Celem 
jest doprowadzenie do zgodności z 
prawem uchwały, a nie wydanie roz-
strzygnięcia nadzorczego. Przyjem-
niejszym polem do współpracy są 
różnego rodzaju programy i środki, 
którymi dysponuje wojewoda. Naj-
więcej pieniędzy przekazujemy do 
gmin na programy społeczne, w tym 
500+ czy Dobry Start, ale mnóstwo 
pieniędzy idzie też na drogi, stołów-
ki, dożywianie dzieci, poprawę bez-
pieczeństwa. Tych aspektów jest wię-
cej, a pole do współpracy mamy 
ogromne. Tylko w tym roku wojewo-
da miał do rozdysponowania  blisko 
9 mld zł, które w ogromnej większo-
ści trafiły do samorządów. 

Czego życzyłby pan naszym miesz-

kańcom z okazji zbliżających się świąt?

 Pomyślności, zdrowia oraz mi-
łych chwil spędzonych w rodzinnym 
gronie. Ale także  błogosławieństwa, 
gdyż są to w końcu święta Bożego 
Narodzenia.

Rozmawiał Tomasz Wojciuk

R E K L A M A

Konstanty Radziwiłł, wojewoda mazowiecki



  Tradycyjnie, jak co roku, 
dzieci z Niepublicznego 
Przedszkola „Nutka” ze 
Starej Iwicznej spotkały się 
wraz z rodzicami i innymi 
gośćmi w Domu Parafial-
nym przy kościele p.w. Św. 
Anny w Piasecznie, aby za-
prezentować Jasełka. Pięk-
na, zimowa scenografia 
oraz barwne stroje sprawi-
ły, że widzowie z zachwy-
tem słuchali małych akto-
rów.
 Najmłodsze przedszko-
laki debiutowały przed tak 
liczną widownią. Malusz-
ki przebrane w stroje ob-
łoczków i śnieżynek świet-
nie wcieliły się w swoje role. 
Śpiewom pastorałek i kolęd 
towarzyszyły dźwięki gry na 

instrumentach. Dzięki ma-
luszkom atmosfera w domu 
parafialnym błyskawicznie 
zrobiła się świąteczna.
 Następnie przyszła ko-
lej na czterolatki, które zapre-
zentowały swoje zdolności 
aktorskie podczas przedsta-
wienia pt. „Bombki z gwiazd-
ką”. Dzieci urzekły publicz-
ność wyjątkowymi tańcami 
w świetle ultrafioletu oraz z 
migającymi bombkami.
 Świąteczne przedsta-
wienie grupy 5-latków pt. 
„Dziewczynka z zapałka-
mi” wzruszyło wszystkich 
zebranych gości. Widownia 
wraz z dziećmi przeżywa-
ła porywającą za serce opo-
wieść o dziewczynce, któ-
ra w wigilię wędrowała uli-

cami miasta próbując sprze-
dać choćby jedno pudełko 
zapałek. Punktem kulmina-
cyjnym spektaklu był balet 
śnieżynek z mieniącymi się 
parasolami. 
 Najstarsze przedszkola-
ki, czyli sześciolatki, za-
prezentowały „Jasełka na 
wesoło” podczas których 
wcieliły się w role anioł-
ków i diabełków. Śmieszny-
mi tekstami rozbawili wi-
downię do łez. Mali akto-
rzy z dużym przejęciem i 
zaangażowaniem wiernie 
odtwarzali swoje role, pre-
zentowali umiejętności re-
cytatorskie, wokalne i mu-
zyczne. Dziewczynki lekko 
i z gracją prawdziwych ba-
letnic zatańczyły taniec z 

wstążkami. Występy dzieci  
zostały nagrodzone grom-
kimi brawami.
 Na zakończenie głos za-
brała pani dyrektor Izabe-
la Łukasiak oraz właściciel 
pani Justyna Glica, które to 
podziękowały małym wyko-
nawcom oraz kadrze przed-
szkola za trud wniesiony w 
przygotowanie Jasełek, po-
nadto złożyły wszystkim 
obecnym gościom życzenia 
świąteczne.

R E K L A M A

Jasełka w Nutce
 Okres świąt Bożego Narodzenia to czas pełen miłości, radości, 
przebaczania, ale także jest to czas refl eksji i spotkań rodzinnych.

P R O M O C J AKONSTANCIN-JEZIORNA

Klub Podróżnika 

zabierze nas w Karpaty
 W czwartek 9 stycznia o godz. 
19 w Hugonówce odbędzie się 
kolejne spotkanie Klubu Podróż-
nika. Tym razem tematem będą 
Karpaty Wschodnie. O swoich wę-
drówkach w górach Ukrainy i Ru-
munii opowie podróżnik Jakub 
Czajkowski. Karpaty są miejscem, 
w którym nadal można cieszyć 
się wolnością i wspaniałą górską 
przyrodą. Można tam poczuć wy-
jątkową atmosferę niewielkich, 
leżących w dolinach wiosek i mia-
steczek.  Wstęp wolny.

TW

Kostiumowy bal 

karnawałowy dla dzieci

w Hugonówce
 Konstanciński Dom Kultu-
ry przy ulicy Mostowej zapra-
sza dzieci na bal kostiumowy w 
Hugonówce. Odbędzie się on 
w sobotę 11 stycznia o godz. 
11. Organizator zapewnia do-
brą zabawę, znakomitą muzy-
kę, kolorowe światła i konkur-
sy. O świetną atmosferę pod-
czas balu zadbają roztańczeni 
animatorzy. Impreza przezna-
czona jest dla dzieci w wieku od 
4 do 10 lat oraz młodszych, pod 
warunkiem że będą znajdowały 
się pod opieką dorosłych. Cena 
biletu: 25 zł do nabycia w kasie 
KDK lub na www.konstancinski-
domkultury.pl.

TW
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Zielone światło dla 
przebudowy Szkolnej
w Baniosze
GÓRA KALWARIA W środę w urzędzie wojewódzkim podpisano umowę 

na dofi nansowanie przebudowy ulicy Szkolnej w Baniosze. Rozstrzy-

gnięto już przetarg na wykonawcę zadania, które zostanie zrealizo-

wane w przyszłym roku

 Chodzi o ponad 600-metrowy odcinek Szkolnej od ul. Łąkowej do Wilanow-
skiej (droga krajowa nr 79). Wykonawca ma rozebrać istniejącą warstwę bitu-
miczną i chodnik, wykonać kanalizację deszczową i zbudować drogę od począt-
ku. Po jej obu stronach znajdą się nowe chodniki z kostki i trawniki, planowane 
jest także nowe oświetlenie ledowe (10 słupów). Chęć wykonania tej inwestycji 
wyraziło aż 7 fi rm. Najkorzystniejszą ofertę w wysokości 1,76 mln zł zapropono-
wała spółka MABAU. Co ciekawe, na budowę drogi gmina otrzymała 1,863 mln zł 
dofi nansowania z wojewódzkiego Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota dofi -
nansowania nie może być jednak wyższa niż 70 proc. kosztów inwestycji, a więc 
wyniesie około 1,23 mln zł (resztę do przebudowy musi dopłacić gmina). 
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W tej chwili ulica Szkolna jest w fatalnym stanie, ale wkrótce 

się to zmieni

Mieszkańcy uzdrowiska poczuli
atmosferę Bożego Narodzenia
KONSTANCIN-JEZIORNA Dzielenie się opłatkiem, śpiewanie kolęd, wigilijny poczęstunek, wi-

zyta Świętego Mikołaja – to wszystko, a nawet więcej stworzyło w niedzielę w Parku 

Zdrojowym niepowtarzalny, świąteczny klimat

 Chyba wszyscy mieszkańcy, któ-
rzy odwiedzili w niedzielę Park 
Zdrojowy mieli wrażenie, że nad-
chodzą święta. Doroczny jarmark 
był tylko dodatkiem do wielu innych 
wydarzeń tworzących bożonarodze-
niowy nastrój. O ile tydzień wcześniej 
na kiermaszu w Piasecznie można 
było kupić wiele produktów spożyw-
czych, w Konstancinie dominowało 
rękodzieło, świąteczne ozdoby, cera-
mika, tekstylia, bibeloty. 
 - To dobre miejsce, aby kupić 
oryginalne, świąteczne prezenty – 
podzieliła się z nami swoimi wraże-
niami pani Marta, która przyjecha-
ła na jarmark aż z Wilanowa. - Może 
niekoniecznie dla dzieci, ale osób 
starszych na pewno.
 Organizatorzy zaprosili na jar-
mark aż 80 wystawców z różnych 
części Polski. Po zrobieniu zakupów 
można było usiąść na ławce, zjeść 
oscypka z grilla lub pójść do zagro-
dy ze zwierzętami, w której siano 
skubały kozy alpejskie, lamy, kuce 
i alpaki. Przy pomniku Jana Pawła 
II rozstawiono scenę, na której wy-
stępowały zespoły muzyczne z tere-
nu gminy, m.in. Zespół Pieśni i Tań-
ca Przepióreczka oraz Konstanciń-
ski Chór Kameralny. Na dzieci cze-
kały animacje, konkursy z nagro-
dami (m.in. na najpiękniej zapako-
wany prezent) oraz warsztaty arty-

styczne. Najbardziej uroczyście zro-
biło się jednak, gdy na scenie pojawił 
się burmistrz Kazimierz Jańczuk. 

 - Dziękuję, że przyjęliście pań-
stwo zaproszenie na naszą wigi-
lię – powitał mieszkańców. - Ży-
czę wszystkim pogodnych, spokoj-

nych, radosnych, błogosławionych 
świąt Bożego Narodzenia. W No-
wym Roku niech spełnią się wszyst-
kie państwa marzenia i oczekiwania. 
Aby wszyscy cieszyli się pełnią zdro-
wia, a 2020 rok niech będzie rokiem 
pokoju i spokoju. 
 Następnie poświęcono opłatki 
i zaśpiewano wspólnie kilka kolęd. 
Mieszkańcy składali sobie życzenia 
i próbowali świątecznych potraw, w 
tym pysznych pierogów oraz pierni-
ka. Tego dnia miało zostać otwarte 
także lodowisko, ale ze względu na 
kiepską pogodę jego otwarcie prze-
łożono na środę.

Tomasz Wojciuk

Podczas jarmarku mieszkańcy śpiewali kolędy i składali sobie 

świąteczne życzenia

W centralnym punkcie 

parku rozstawiono świątecz-

ne dmuchańce, m.in. dużego 

bałwana i Mikołaja. Imprezę 

jak co roku prowadziła 

znana prezenterka telewizyj-

na Aleksandra Kostka 
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Publiczne Przedszkole

Muzyczne „Bajka”

Gmina ma problem 
z PSZOK-iem
LESZNOWOLA Gminna spółka PUK Piaseczno chce podnieść gminie 

Lesznowola cenę za korzystanie ze zlokalizowanego na terenie Pia-

seczna Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Leszno-

wola poprosiła o uzasadnienie tej decyzji

 Umowa z PUK Piaseczno na udostępnienie PSZOK-a obowiązuje od 2 
stycznia tego roku do 31 grudnia 2020 roku. Za każdy miesiąc korzystania z 
punktu Lesznowola płaci piaseczyńskiej spółce 19,9 tys. zł netto. PUK uznał 
jednak, że to za mało i wystąpił o podniesienie tej kwoty od 1 grudnia do  64,5 
tys. zł netto. Decyzję uzasadnia m.in. skokowym wzrostem kosztów zagospo-
darowania odpadów. Jeśli Lesznowola nie przystanie na nowe warunki, PUK 
grozi zakończeniem współpracy z dniem 31 grudnia tego roku. Lesznowola 
poprosiła o szczegółowe uzasadnienie tak dużej podwyżki. 
 - Wykonawca nie przedstawił jednak dokumentów uzasadniających zmia-
nę wynagrodzenia – informuje wicewójt Marcin Kania. - 10 grudnia odbyło 
się spotkanie robocze z prezesem PUK-u na którym ustalono, iż po spotkaniu 
z radą nadzorczą wykonawca przedstawi stanowisko dotyczące świadczenia 
usługi na dotychczasowych zasadach w okresie umożliwiającym zamawiają-
cemu przeprowadzenie nowego postępowania przetargowego.
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Bajkowe Jasełka
Przedszkolaki z „Bajki” wprowadziły rodziców i dziadków 

w atmosferę Bożego Narodzenia
Przedszkole Muzyczne „Bajka” od lat słynie z przygotowywania niesamowitych, dopracowanych w naj-

drobniejszym szczególe spektakli. Nie inaczej było i tym razem. Przygotowany przez dzieci występ rozczu-

lił ich opiekunów do łez i został nagrodzony rzęsistymi brawami

 Piękne kostiumy i scenografia, do-
pracowana choreografia, a do tego spon-
taniczność i sceniczny luz przedszkola-
ków – to wszystko można zobaczyć pod-
czas spektakli organizowanych od lat w 
„Bajce”. Tym razem, z okazji zbliżają-
cych się świąt Bożego Narodzenia, nie 
mogło zabraknąć dorocznych jasełek. 
Zaczęli je... sami nauczyciele, którzy za-
śpiewali kolędę „Bóg się rodzi”. Następ-
nie wszystkich obecnych powitała Kry-
styna Otręba-Kurasiewicz, dyrektorka 
przedszkola, życząc zarówno dzieciom 
jak i ich rodzicom magicznych świąt spę-
dzonych w rodzinnej atmosferze. Na-
stępnie kolędę zagrały na instrumentach 
już same dzieci, a potem odbył się nie-
zwykle widowiskowy taniec ze skrzydła-
mi, z pogranicza magii i baletu. Ale to 
był dopiero początek ciągu niezwykłych 
wydarzeń. Widownia mogła podziwiać 
zarówno pokazy taneczne, jak i umiejęt-
ności recytatorskie oraz wokalne przed-
szkolaków. Na scenę wkraczali po kolei 
Maryja z Józefem, górale, aniołowie, pa-

stuszkowie, a na końcu - trzej królowie. 
Śpiewano zarówno tradycyjne kolędy, 
jak i te o bardziej rockowym brzmieniu 
(Jungle Bells). A na końcu dzieci złożyły 

swoim rodzicom i dziadkom bożonaro-
dzeniowe życzenia, oczywiście w formie 
uroczej rymowanki. 
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Jesteśmy

 również na: 

www.facebook.com

/kurierpoludniowy

Czytaj on-line!

www.kurierpoludniowy.pl
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Lesznowola
Oświata na 5+

Lesznowola liderem w dziedzinie edukacji
Gmina Lesznowola została laureatem prestiżowego konkursu z dziedziny edukacji – 

otrzymała certyfi kat „Samorządowy Lider Edukacji 2019” oraz wyróżnienie nadzwy-

czajne „Lider Edukacji Praktycznej”. 

 Nagrody wręczono 11 

grudnia br. w zabytkowej 

Sali Reprezentacyjnej Domu 

Towarzystwa Kredytowego 

w Łodzi podczas Uroczy-

stej Gali Finałowa IX edy-

cji Ogólnopolskiego Kon-

kursu i Programu Certyfi-

kacji Gmin, Powiatów i Sa-

morządnych Województw 

„Samorządowy Lider Edu-

kacji”. Gminę Lesznowolę 

reprezentował Jacek Bulak 

– Dyrektor Zespołu Obsłu-

gi Placówek Oświatowych w 

Gminie Lesznowola. 

 Ideą Programu „Sa-

morządowy Lider Eduka-

cji”, od pierwszej jego edy-

cji w 2011 roku, jest identy-

fikowanie i promowanie jed-

nostek samorządu teryto-

rialnego, które wykazują się 

osiągnięciami w dziedzinie 

rozwoju edukacji i systemu 

oświaty, a także podnosze-

niem jakości działań samo-

rządów w sferze lokalnej po-

lityki edukacyjnej. Samorzą-

dy oceniane są przez Komi-

sję Ekspertów złożoną z na-

ukowców reprezentujących 

wybrane polskie uczelnie 

(m.in. Uniwersytet Śląski, 

Katolicki Uniwersytet Lu-

belski Jana Pawła II). Cer-

tyfikaty otrzymują te samo-

rządy, które spełnią kryte-

ria regulaminowe i uzyskają 

pozytywną recenzję Komisji.  

Gmina Lesznowola zosta-

ła przede wszystkim doce-

niona za priorytetowe trak-

towanie edukacji. W recen-

zji ekspertów można prze-

czytać m.in. że ”Samorząd  ”Samorząd  

systematycznie, w sposób systematycznie, w sposób 

zrównoważony i efektywny, zrównoważony i efektywny, 

zapewnia progres lokalnego zapewnia progres lokalnego 

systemu oświatowego, we systemu oświatowego, we 

wszystkich wymiarach jego wszystkich wymiarach jego 

funkcjonowania: material-funkcjonowania: material-

nym, kadrowym, programo-nym, kadrowym, programo-

wym, organizacyjnym. Gmi-wym, organizacyjnym. Gmi-

na jest jednostką terytorial-na jest jednostką terytorial-

ną zarządzaną profesjonal-ną zarządzaną profesjonal-

nie, dynamicznie, z ukie-nie, dynamicznie, z ukie-

runkowaniem na cele, wśród runkowaniem na cele, wśród 

których te oświatowe nie-których te oświatowe nie-

zmiennie stanowi priorytet.”zmiennie stanowi priorytet.” 

 Po raz pierwszy w hi-

storii konkursu przyznane 

zostały nagrody specjalne 

–  „Lider Edukacji Praktycz-

nej”. Wyróżnienie to wrę-

czano za szczególnie aktyw-

ne, nowatorskie i innowa-

cyjne działania w dziedzi-

nie rozwoju edukacji prak-

tycznej uczniów, tj. edukacji 

ukierunkowanej na kształto-

wanie umiejętności, kompe-

tencji i postaw szczególnie 

pożądanych na rynku pracy 

(umiejętności zawodowych, 

kompetencji liderskich itp.). 

Statuetkę „Lider Edukacji 

Praktycznej” otrzymało tyl-

ko 6 samorządów, w tym 

Gmina Lesznowola!

Anioły w Mysiadle
LESZNOWOLA W poniedziałek 16 grudnia w Galerii PASAŻ w fi lii GOK 

Lesznowola w Mysiadle (ul. Topolowa 2) odbył się wernisaż dziecięcej 

wystawy pokonkursowej „Anioły 2019”

 Imprezę uświetnił mikołajkowy występ dzieci z Przedszkola „Nutka”, po 
którym laureatom konkursu plastycznego, którego organizatorem była Szko-
ła Podstawowa w Nowej Iwicznej, wręczono nagrody i wyróżnienia. Wystawę 
będzie można oglądać przez miesiąc od daty wernisażu.

Tyl.

Młodzież odbyła szkolenie 
zawodowe w Irlandii
PIASECZNO W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, korzystające-

go ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, Zespół 

Szkół Nr 1 w Piasecznie wziął udział w projekcie „Wyższe kwalifi kacje dzięki stażom”

 Poprzez uczestnictwo w zagra-
nicznych  stażach uczniowie mogli 
podnieść swoje kwalifikacje zawo-
dowe i zwiększyć kompetencje języ-
kowe oraz interpersonalne. 

 - Młodzież uczyła się samodziel-
ności, pracy w zespole i radzenia so-
bie ze stresem – mówi Anna Kielan, 
która razem z Bożeną Rosłoń koor-
dynowała projekt. - Zajęcia za gra-
nicą wpływały też na kreatywność.
 W stażach brali udział uczniowie 
technikum (71 osób) kształcący się 
w pięciu zawodach: technik infor-
matyk, technik teleinformatyk, tech-
nik elektronik, technik pojazdów sa-
mochodowych oraz technik organi-
zacji reklamy, którzy wyjechali na 
dwa tygodnie do Irlandii. Każdy 
uczestnik był zobowiązany zaliczyć 
wcześniej specjalny kurs obejmujący 
40-godzinne przygotowanie języko-
we, a także zajęcia kulturowe i peda-
gogiczne. Pierwsze dwie grupy wy-
jechały do hrabstwa Kerry  wiosną, 
kolejne kształciły się w październi-
ku. Na miejscu zostali przydziele-
ni do irlandzkich opiekunów projek-

tu. - Młodzież pracowała codzien-
nie, z wyjątkiem świąt i weeken-
dów – mówi Anna Kielan. - Ale  na-
si uczniowie mieli też w końcu czas 
na odpoczynek, bo program sta-
żu obejmował dwie wycieczki kra-
joznawcze, m.in. nad Atlantyk i pół-
wysep Dingle. Fajne było to, że mło-
dzież każdego dnia musiała rozma-
wiać po angielsku, a także uczyła się 

obowiązującej na wyspach organi-
zacji pracy. Oprócz tego poznawała 
zwyczaje i tradycje Irlandczyków. 
 Na zakończenie każdy z uczest-
ników kursu otrzymał stosowny cer-
tyfikat wystawiony po polsku i an-
gielsku przez irlandzką organizację 
partnerską oraz unijny dokument 
potwierdzający nabyte kwalifikacje. 
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Wyjazd służył podniesieniu kwalifikacji zawodowych i został 

potwierdzony stosownym certyfikatem

Podczas wyjazdu młodzież 

poznawała także kulturę 

Irlandii

PIASECZNO

Stara strażnica OSP w nowej odsłonie
 Wkrótce rozpocznie się przebudowa zabytkowej strażnicy OSP w 
centrum miasta. Budynek ma pełnić funkcję miejskiej galerii sztuki. Pro-
jekt remontu przewiduje przywrócenie wyglądu historycznej elewacji 
frontowej, pięciu arkadowym wjazdom bramnym oraz elementom de-
koracyjnym, takim jak pilastry, rozety, opaski arkad, gzyms czy replika 
dzwonu. Główne wejście do budynku znajdować się będzie od strony 
placu przy skrzyżowaniu ulic Puławskiej i Jana Pawła II. Przebudowa ma 
zakończyć się w 2021 roku.

TW



Góra Kalwaria

Budżet pełen rozterek
Rada Miejska Góry Kalwarii uchwaliła w środę budżet 
gminy na rok 2020. Choć kwotowo jest wyższy od tego-
rocznego, samorząd był zmuszony do ograniczania wydat-
ków na inwestycje.
 Dochody gminy mają w przy-
szłym roku wynieść 157,7 mln zł, na-
tomiast wydatki 161,2 mln zł. Bur-
mistrz zapowiada jednak, że bu-
dżet w najbliższych miesiącach bę-
dzie jeszcze poważnie modyfikowa-
ny, ponieważ dyskusja nad tym, któ-
re wydatki, a szczególnie inwesty-
cje, należy zrealizować w pierwszej 
kolejności, w Radzie Miejskiej cały 
czas trwa. – Niestety, musimy zwe-
ryfikować nasze dotychczasowe za-
mierzenia i jeszcze raz przedyskuto-
wać z radnymi priorytety inwestycyj-
ne – tłumaczy burmistrz Arkadiusz 
Strzyżewski. – Decyzje podjęte na 
szczeblu rządowym, niezależnie od 
nas, spowodowały trudną sytuację 
finansową w gminnej kasie. Na pod-
wyżki dla nauczycieli w 2020 roku 
wydamy z naszego budżetu co naj-
mniej 6,3 mln zł, ponieważ wszyst-
ko wskazuje na to, że nie otrzymamy 
subwencji oświatowej w takiej wyso-
kości. Z kolei obniżka podatku PIT i 
udzielona w nim ulga dla osób do 26. 
roku życia uszczuplą dochody gminy 
o prawie 4,5 mln zł. Na to wszystko 

nakładają się jeszcze podwyżka cen 
prądu, która pochłonie dodatkowe 2 
mln zł, oraz wzrost pensji minimal-
nej – wyjaśnia burmistrz.
 Sumując konieczne dodatkowe 
wydatki i ubytki w budżecie, gmina 
utraciła roczny budżet inwestycyjny. 
Nie ma prostego sposobu na zasypa-
nie tego dołu. Wzrost lokalnych po-
datków (który przyniesie około 2 mln 
zł dochodu) nieznacznie tylko zała-
godzi sytuację. Dodatkowe wpływy 
z budżetu państwa też jej nie zmienią 
– jest to bowiem 15 mln zł na wypłatę 
świadczenia 500+ na pierwsze dziec-
ko. – Dlatego z Radą Miejską w przy-
szłym roku rozważymy zwiększenie 
zadłużenia, aby realizować oczeki-
wane przez mieszkańców inwestycje 
– zapowiada Arkadiusz Strzyżewski. 
 Mimo wszystko na przyszły rok 
zaplanowano 15,3 mln zł na rozbu-
dowę gminnej infrastruktury. Część 
przedsięwzięć będzie kontynuowana 
(m.in. budowa kanalizacji w Czer-
sku), ale są również nowe, koniecz-
ne zadania na tej liście lub wynikające 
z pozyskania środków zewnętrznych. 

Jeśli chodzi o najkosztowniejsze inwe-
stycje, do tej grupy należą: przebudo-
wa oświetlenia ulicznego na ul. Pijar-
skiej i Dominikańskiej w mieście, bu-

dowa kanalizacji w ul. Leśnej w Górze 
Kalwarii, modernizacja ul. Szkolnej 
w Baniosze, a także rozbudowa szko-
ły podstawowej w Kątach. W budże-

cie jest też długa lista mniejszych za-
dań, które będą realizowane w ra-
mach funduszu sołeckiego i łącznie 
będą kosztowały około 1 mln zł.

Daj znać, zareagujemy
Zauważyłeś przewrócony znak, uszkodzoną ławkę, wyrwę w 

jezdni, gałęzie zasłaniające widoczność kierowcom? - dzwoń 

lub napisz do Grupy Utrzymania Terenów Publicznych. 

 Decyzją burmistrza od początku li-
stopada w gminie działa kilkuosobo-
wa ekipa, której zadaniem jest możli-
wie szybkie reagowanie na wszelkie in-
formacje o usterkach w przestrzeni pu-
blicznej (na gminnym terenie). Grupa 
czuwa nad stanem pasów dróg gmin-
nych – przyjmuje zgłoszenia o uszko-
dzeniach nawierzchni jezdni, chodni-

ków, wrastającej zieleni. Dba również o 
wiaty przystankowe, kosze i ławki, a od 
1 stycznia stale będzie konserwowała 
place zabaw w gminie. 
 Zgłoszenia od mieszkańców 
przyjmowane są pod nr tel. 884 268 
389 lub 22 727 32 45 (oba czynne są 
w dni powszednie w godz. 8-15) lub 
mejlowo: interwencja@abk.gorakal-

waria.pl. Informować można rów-
nież straż miejską (22 727 34 15, 502 
078 136). Prosząc o interwencję na-
leży wyjaśnić co się stało i podać do-
kładną lokalizację zdarzenia.

Wydzierżaw piękny dworek
 Gmina Góra Kalwaria przezna-
czyła do wydzierżawienia nierucho-
mość w Wilczynku o powierzch-
ni 0,2107 ha, zabudowaną budyn-
kiem, w którym do wiosny 2019 
r. mieściło się przedszkole. Dwu-
kondygnacyjny zabytkowy dworek 
to doskonałe miejsce na biuro fir-
my, biuro księgowe, czy chociażby 
showroom. Powierzchnia użytkowa 
ogrzewanego gazem obiektu wyno-
si ok. 215 m kw. Cena to 2000 zł 
miesięcznie plus 23% VAT. Więcej 
informacji: 22 727 12 57 wew. 155.

Segregacja 
do poprawki
 Szanowni Mieszkańcy osiedli mieszka- Szanowni Mieszkańcy osiedli mieszka-
niowych, Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych niowych, Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych 
oraz Spółdzielni Mieszkaniowej,oraz Spółdzielni Mieszkaniowej,

 Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria 
przypomina, iż odpady komunalne należy 
dzielić na pięć frakcji: papier, szkło, metale i 
tworzywa sztuczne, odpady ulegające biode-
gradacji (bio) oraz zmieszane. 
 W bieżącym roku blisko 95% mieszkań-
ców gminy Góra Kalwaria zadeklarowało 
segregację odpadów komunalnych. Z infor-
macji firmy wywozowej świadczącej usługi 
w naszej gminie wynika jednak, że segrega-segrega-
cja jest prowadzona niedokładniecja jest prowadzona niedokładnie, co skut-
kuje odmową przyjmowania odpadów przez 
regionalne instalacje przetwarzania odpa-
dów komunalnych. Jednym z głównych pro-
blemów jest to, że mieszkańcy wrzucają od-
pady ulegające biodegradacji (m.in. odpadki 
kuchenne) do odpadów zmieszanych. Tym-
czasem jako odpady bio powinny one trafić 
do odpowiednio oznaczonego pojemnika, a 
następnie do kompostowni. 
 Od roku 2020 już połowa odpadów ode-
branych z terenu gminy Góra Kalwaria bę-
dzie musiała być przygotowana do ponowne-
go przetworzenia (recyklingu). Gminy, które 
nie spełnią tego wskaźnika, zostaną ukarane 
finansowo, a kosztami tymi następnie zosta-
ną obciążeni mieszkańcy. 
 Zwracamy się do Zarządów Wspólnot 
Mieszkaniowych oraz Spółdzielni Mieszka-
niowej, a także samych Mieszkańców osiedli 
o zacieśnienie kontroli sumienności segre-zacieśnienie kontroli sumienności segre-
gacji.gacji. Ze swej strony gmina również zwięk-
szy kontrolę. W przypadku gdy odpady ko-
munalne nie będą prawidłowo segregowa-
ne, burmistrz - zgodnie z przepisami - bę-bę-
dzie miał prawo naliczyć całej wspólnocie dzie miał prawo naliczyć całej wspólnocie 
mieszkaniowej podwyższoną stawkę za oso-mieszkaniowej podwyższoną stawkę za oso-
bę (67,72 zł) za miesiącbę (67,72 zł) za miesiąc, w którym doszło do 
nieprawidłowej segregacji.

www.gorakalwaria.pl
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Dwie odrestaurowane wille czekają na mieszkańców
KONSTANCIN-JEZIORNA Właśnie zakończył się remont dwóch zabytkowych willi – Kamilina przy Parku Zdro-

jowym oraz willi Gryf, która znajduje się przy ulicy Sobieskiego 13, nieopodal osiedla Grapa. W Kamilinie 

będą znajdowały się Punkt Informacji Turystycznej, sala ślubów i sala wystawiennicza, zaś w Gryfi e - świe-

tlica, biblioteka oraz fi lia Konstancińskiego Domu Kultury

 Remont obydwu willi kosztował 
gminę grubo ponad 10 mln zł i choć 
przebiegał z pewnymi problemami, 
zakończył się pełnym sukcesem, bo 
budynki robią niesamowite wraże-
nie. Przebudowa Kamilina dobie-
gła końca kilka tygodni temu. Wil-
la ma już pozwolenie na użytkowa-
nie i obecnie trwa jej meblowanie. 
Na parterze neoklasycystycznego 

budynku z 1922 roku ma mieścić się 
sala ślubów oraz Punkt Informacji 
Turystycznej. Na piętrze natomiast 
zostanie urządzona sala wystawien-
nicza Konstancińskiego Domu Kul-
tury. W Kamilinie będzie można 
już niedługo się pobrać, natomiast 
wszystkie formalności z tym zwią-
zane nadal trzeba będzie załatwiać 
w ratuszu, gdzie mieści się Urząd 

Stanu Cywilnego. Willa ma stano-
wić niejako wrota do Parku Zdro-
jowego, dlatego w ramach prac zre-
witalizowano także działkę, na któ-
rej stoi. Wytyczono nowe alejki, przy 
których stanęły stylizowane ławki 
i latarnie. Uporządkowano także i 
uzupełniono zieleń (od strony parku 
pojawiły się nowe trawniki).
 Co do willi Gryf znajdującej się 
przy ulicy Sobieskiego, to we wto-
rek nastąpił odbiór budynku przez 
gminę. Teraz wykonawca musi zło-
żyć stosowne dokumenty do Sane-
pidu i straży pożarnej, a po prze-
prowadzeniu kontroli Powiatowy 
Inspektor Nadzoru Budowlanego 
wyda decyzję o pozwoleniu na użyt-
kowanie, co nastąpi najprawdopo-
dobniej w styczniu. Ponad 100-let-
nia willa ma stać się centrum aktyw-
ności społecznej (będą w niej odby-
wały się m.in. zajęcia dla dzieci oraz 
dla seniorów). W budynku ma dzia-
łać świetlica środowiskowa dla naj-
młodszych, biblioteka, a swą siedzi-
bę ma mieć tu także Konstanciński 
Dom Kultury. W tej chwili monto-
wane są regały na książki. - Otwar-
cie obydwu willi planowane jest na 
przełomie stycznia i lutego – zapo-
wiada Janusz Kołodziejczak z gmin-
nego wydziału inwestycji i remon-
tów. 

Tomasz Wojciuk

Odrestaurowanie willi Kamilin kosztowało blisko 6,4 mln zł

Posiadający cechy romantycznego zamku Gryf wybudowano na 

podstawie projektu wybitnego architekta Bronisława Colonny-

Czosnowskiego. Po drugiej wojnie światowej nieruchomość prze-

jęło państwo. Do 1989 roku w budynku mieścił się dom dziecka

KONSTANCIN-JEZIORNA

Wigilia dla samotnych
 We wtorek 24 grudnia w restauracji La Grappa przy ul. Piłsudskiego 
26 w Konstancinie-Jeziornie odbędzie się Wigilia dla samotnych. Przyjść 
na nią może każdy, kto nie ma z kim spędzić tego wyjątkowego wieczo-
ru. Początek o godz. 15.30. Wstęp wolny. Organizatorem wydarzenia jest 
Kościół Zielonoświątkowy Zbór Twój Dom.

LESZNOWOLA

Dofi nansowanie dla strażaków
 Samorząd Mazowsza przekaże strażakom ochotnikom z terenu gmi-
ny Lesznowola środki na zakup sprzętu. Dofi nansowanie otrzymają 
dwie jednostki. OSP Mroków otrzyma 32 tys. zł na zakup ubrań ochron-
nych, hełmów i butów, zaś OSP Zamienie dostanie 10 tys. zł na zakup 
aparatów oddechowych i specjalnych ubrań.

R E K L A M A

R E K L A M A

PIASECZNO

Rafał Brzozowski na WOŚP w Piasecznie
 W niedzielę 12 stycznia na Parkingu Miejskim i Skwerze Kisiela odbę-
dzie się Koncert Finałowy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W pro-
gramie od godziny 19: Koncert Rafała Brzozowskiego (znanego z prze-
boju „Tak blisko” oraz jako gospodarza programu „Jaka to melodia”) z ze-
społem, Światełko Do Nieba - pokaz laserów i Pokaz Ognia Teatru Etni-
mus. Wstęp wolny.

TW

TW

Tyl
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Dotacje dla prywatnych przedszkoli
W projekcie budżetu na 2020 rok przewidziano aż 60 mln zł na dotacje w systemie 

oświaty przekazywane podmiotom prywatnym, z czego aż 43 mln zł na dotacje dla 

prywatnych podmiotów prowadzących przedszkola.

 Podczas sesji Rady Miejskiej 11 
grudnia, I Zastępca Burmistrza Han-
na Kułakowska-Michalak odpowie-
dzialna w gminie m.in. za sprawy 
oświatowe przedstawiła i wyjaśniła 
zniekształcany przez niektóre media 
temat związany z dotacjami dla pry-
watnych podmiotów prowadzących 
przedszkola na terenie gminy. Opiera-
jąc się na faktach i liczbach, podkreślić 
trzeba, że wbrew medialnym doniesie-
niom liczba tych placówek na prze-
strzeni ostatnich kilku lat nie maleje, 
a dotacje z roku na rok są coraz wyższe.

Fakty i liczby

 Obecnie na terenie gminy funk-
cjonuje 57 przedszkoli prywatnych 
z czego 16 to przedszkola upublicz-
nione, które otrzymują 100 % dotacji. 
W 2017 r. było to 960,23 zł, w 2018 
r. 1038,30 zł, a w  2019 r. 1149,81 zł 
miesięcznie na każde dziecko. Z kolei 
31 działających przedszkoli niepu-
blicznych otrzymuje, zgodnie z prze-
pisami, 75 % dotacji. W 2017 roku 
było to 720,17 zł, w 2018 r. 778,73 zł, 
a w 2019 r. 862,36 zł. miesięcznie na 
każde dziecko.
Wyrównania stawek na koniec roku

 Stawka dotacji zgodnie z prze-
pisami jest wyliczana 3 razy w roku 
i miesiąc listopad jest miesiącem, 
w którym stawka może ulec zmniej-
szeniu lub zwiększeniu, i wówczas 
należy wypłacić bądź potracić wy-
równanie. Sytuację taką mamy od 
3 lat, kiedy zmianie uległy przepisy 
w tym zakresie i organy prowadzące 
przedszkola i szkoły prywatne znają 
te zasady.

Kontrola wydatków publicznych

 Kwota przeznaczana na dotacje 
dla prywatnych podmiotów, to dru-
gi pod względem nakładów wydatek 
oświatowy w budżecie gminy. Są to 
bardzo duże wydatki publiczne, stąd 
konieczność i obowiązek wnikliwej 
kontroli czy pieniądze pochodzące 
z podatków mieszkańców są w wy-
datkowane zgodnie z przeznacze-
niem i zgodnie przepisami. A prze-
pisy jasno stanowią, że dotacje to 
środki przekazywane wyłącznie na 
dzieci i ich potrzeby.

 W ostatnim czasie kontrolowa-
nych było 15 przedszkoli i choć kon-
trole wykazały pewne nieścisłości, 
zostały one w większości wyjaśnione. 
Pozostały jednak pojedyncze przy-
padki, gdzie dowiedziono, iż środ-
ki nie zostały wydatkowane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Tak 
było w przypadku jednego z przed-
szkoli, gdzie po kontroli za  3 let-
ni okres, w którym wypłacono 9 mln 
zł dotacji, wydana została decyzja 
o zwrocie 1,2 mln zł.

Cykliczne spotkania z dyrektorami

 – Od 3 lat regularnie zaprasza-
my właścicieli i dyrektorów prywat-
nych szkół i przedszkoli  na spotkania, 
na których omawiamy zawiłości doty-
czące wyliczania podstawowej kwo-
ty dotacji, którą co miesiąc przekazu-
jemy tym placówkom. Ostatnie, listo-
padowe spotkanie na którym obecna 
była m.in. telewizja publiczna, odbi-
ło się dużym echem, głównie za spra-
wą przedstawicieli dwóch prywat-
nych przedszkoli, które będąc z gminą 
w sporze zdominowały całą dyskusję 
– mówi Hanna Kułakowska-Micha-
lak, I Zastępca Burmistrza. – Uwa-
żam, że drogą do wyjaśnienia spraw 
spornych jest dialog, a jeśli strony nie 
mogą dojść do porozumienia postępo-
wanie administracyjne czy też ewentu-

alnie sądowe, a nie angażowanie do 
tego mediów, które temat zniekształ-
cają, narzucając własną interpretacje 
i upraszczając przekaz – dodaje Pani 
wiceburmistrz.

Sprawy sądowe

 W szumie medialnym można by 
odnieść wrażenie, że gmina Piasecz-
no skonfliktowana jest z prywatnymi 
przedszkolami. A prawda jest taka, 
że spory, które swój finał znalazły 
w sądzie dotyczą zaledwie kilku na 
57 przedszkoli działających w gmi-
nie. Co istotne, większość z nich do-
tyczy dotacji za rok 2007. Sprawy te 
znajdują się na różnych etapach po-
stępowania, jednakże wszystkie to-
czą się przed sądami I instancji i nie 
zostały wydane w nich wyroki. Jedy-
ny prawomocny wyrok, który przy-
woływany jest przez Przedszkola bę-
dące w sporze, dotyczył właśnie do-
tacji za 2007 rok. Jest też 5 spraw za 
rok 2016 i jedna sprawa za lata 2014-
2016. Wszystkie sprawy toczą się 
przed sądem powszechnym. Od cza-
su, kiedy zmieniły się przepisy, czyli 
od 2017 roku, gdy tego typu sprawy 
rozstrzyga sąd administracyjny, nie 
wszczęta została wobec gminy Pia-
seczno żadna sprawa, wszystkie kie-
rowane do sądu sprawy były przez 
sąd oddalane.

20 grudnia urząd czynny do 14.00,  
24 grudnia nieczynny

Uprzejmie informujemy, że we wtorek 24 grudnia 2019 r. 

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno będzie nieczynny. 
Dyżur Straży Miejskiej w budynku urzędu w godz. 6.00-22.00.

Z kolei 20 grudnia urząd czynny będzie do godz. 14.00

Informacja o wywieszeniu wykazu 
nieruchomości przeznaczonych do zbycia 

przez Gminę Piaseczno 

Informacja o wywieszeniu wykazu
 nieruchomości przeznaczonych do zbycia 

przez Gminę Piaseczno 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 – na I piętrze oraz na stronie inter-
netowej www.piaseczno.eu został udostępniony do publicznej wiadomo-
ści wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia:
- nieruchomość niezbudowana oznaczona jako działki ewid. nr 115/65 
o pow. 393 m2 i nr 115/66o pow. 18 m2, położona w obr. 35 m. Piaseczno 
– sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego

 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno działając na podstawie art. 35 ust. 1 
i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. 
U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Mia-
sta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 – na I piętrze oraz na stronie in-
ternetowej www.piaseczno.eu został udostępniony do publicznej wiado-
mości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia:
- nieruchomość niezbudowana oznaczona jako działka ewid. nr 14/6 
o pow. 77 m2, położona w obr. 39 m. Piaseczno – sprzedaż w trybie bez-
przetargowym

INFORMACJA

 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno działając na podstawie art. 35 ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 
z 2018r, poz. 2204 ze zm.) informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzę-
du MiG Piaseczno, z/s w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 oraz na stronie in-
ternetowej www.piaseczno.eu, zamieszczony został na okres 21 dni wykaz 
dot. użyczenia na okres od dnia 02.11.2019 r. do dnia 31.12.2024 r. części 
działki nr 324, obr. 24 m. Piaseczno poł. przy ul. Markowskiego, o pow. 
650 m2 z przenaczeniem na potrzeby przedszkola i przyległego do niego 
placu zabaw dla dzieci. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

 Gmina Piaseczno przy udziale warszawskiego oddziału Stowarzysze-
nia Architektów Polskich (SARP) organizuje konkurs studialno-realizacyjny 
na opracowanie koncepcji architektonicznej basenu krytego w Piasecznie. 
Więcej na stronie www.piaseczno.eu

Zmiana na stanowisku 
Komendanta Hufca ZHP Piaseczno

 Podczas sesji budżetowej Rady Miejskiej w dniu 18 grudnia 2019 r. Bur-
mistrz, jego zastępczyni oraz radni złożyli podziękowania dotychczasowemu 
Komendantowi Hufca ZHP Piaseczno pwd. Sławomirowi Pułce, oraz pogratu-
lowali nowej  Komendantce phm. Katarzynie Walendziak.
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Świątecznie 
z Dobrą Wolą
POWIAT Na kolejnym wieczorze mikołajkowo-gwiazdkowym Stowa-

rzyszenia Dobra Wola, który odbył się w starostwie powiatowym w 

Piasecznie, nie zabrakło atrakcji

 Spotkanie otworzyła, w imieniu rady powiatu, Ewa Lubianiec, która po-
dziękowała za przybycie na nie wszystkim osobom, które mają serca pełne 
dobrej woli. - Najważniejsze, że jesteśmy tu wszyscy razem – nieważne kto ja-
kie piastuje stanowisko – podkreśliła członkini zarządu powiatu piaseczyń-
skiego, po czym przekazała na ręce Jacka Zalewskiego, prezesa Stowarzysze-
nia Dobra Wola symbolicznego Anioła stworzonego przez dzieci z Zespołu 
Szkół Specjalnych w Łbiskach. - Jesteśmy jedną wielką rodziną i niech tak bę-
dzie zawsze – powiedział dziękując za podarunek Jacek Zalewski.
 Świąteczną atmosferę przy suto zastawionych stołach spotęgowało 
wspólne śpiewanie kolęd, łamanie się opłatkiem i składanie życzeń. Kolę-
dy i pieśni świąteczne wykonały wspólnie: siostry Matylda Pastwa i Anasta-
zja Pastwa (śpiew), Zuzanna Staniszewska (trąbka) oraz Weronika Zdanowska 
(skrzypce) i Agnieszka Zdanowska (saksofon i fl et) ze Stowarzyszenia „Gama”. 
Tego wieczoru obecny był również sam Święty Mikołaj, który tradycyjnie po-
jawił się w towarzystwie swojego renifera z workiem pełnym prezentów. Każ-
dy wychodzący ze spotkania otrzymał również sianko na wigilijny stół. - Co 
roku mamy swoje cele, które realizujemy – podsumował kończący się rok Ja-
cek Zalewski. - Teraz podchodzimy do największego z nich - budowy Farmy 
Dobrej Woli, czyli inteligentnych domów dla ludzi niesamodzielnych, którzy 
tego potrzebują.
 Kolejna zbiórka pieniężna, która będzie przeznaczona na budowę farmy, 
odbędzie się w Auchan  21 i 22 grudnia.

Grzegorz Tylec

Wolontariusze złożyli 
sobie świąteczne życzenia
POWIAT W siedzibie starostwa powiatowego odbyła się, połączona z 

Dniem Wolontariusza, wigilia Bazy Wolontariatu Powiatu Piaseczyń-

skiego - akcji łączącej osoby potrzebujące z osobami chcącymi nieść po-

moc innym, która działa od lutego tego roku

 Spotkanie przy świątecznym stole rozpoczęło się od miłego akcentu. Przy 
dźwiękach kolęd Edyta Banasiewicz podziękowała wszystkim wolontariuszom 
za poświęcony czas i energię, którą dzielą się z innymi. - Jesteście wyjątkowymi 
ludźmi – podkreśliła koordynatorka Bazy Wolontariatu Powiatu Piaseczyńskie-
go. - Życzę państwu żeby ta chęć pomagania nigdy w was nie wygasła i żeby 
dobro, które niesiecie innym powracało do was ze zdwojoną siłą.
 Następnie zostały wyczytane nazwiska wszystkich 27 wolontariuszy, któ-
rzy otrzymali świąteczne upominki. - Życzę wam pięknych, rodzinnych świąt 
– dodała Ewa Lubianiec, inicjatorka akcji. - Takich, które pozwalają się skupić 
na bliskich, bo miłość jest istotą tych świąt. Każdy z uczestników wigilii otrzy-
mał też od organizatorów symboliczny prezent.

Grzegorz Tylec
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Wprowadzili 
w świąteczny nastrój
PIASECZNO W miejscowym Domu Kultury z koncertem kolęd i piosenek 

świątecznych wystąpili uczniowie Działu Edukacji Muzycznej Centrum 

Kultury w Piasecznie

 Koncert zatytułowany był „Jaka ta kolęda?”. Niektóre z wykonań, potrak-
towane np. na jazzowo, a nawet z lekką nutą psychodelii, różniły się bowiem 
dość znacznie od tradycyjnych wykonań. - Już w zeszłym roku powstał po-
mysł grania kolęd „inaczej niż wszyscy” - mówi 15-letnia Zuzanna Staniszew-
ska, która zagrała na trąbce „W żłobie leży”. - Wystąpiliśmy jednak wówczas w 
zdecydowanie mniejszym składzie, ale w tym roku postawiliśmy na więcej in-
strumentów i na zamienienie cichej kolędy w... radosną i nowoczesną. Trzeba 
jednak uczciwie podkreślić, że na koncercie było różnorodnie, bo tego wie-
czoru nie zabrakło i bardziej klasycznych wykonań.

Tyl.

Big Band dla Frajdy 
zwycięzcą Beatlemanii
LESZNOWOLA Związany z gminą Lesznowola Big Band dla Frajdy zajął 

pierwsze miejsce na dwunastej edycji Beatlemania Festival 2019 im. 

Johna Lennona

 Na warszawskim festiwalu w części konkursowej Beatlemania zespół za-
grał dwa utwory - „All My Loving” i „Lady Madonna”, obydwa w kategorii in-
terpretacji. Pierwszy utwór wykonany był stylu reggae, a drugi - funk. Orygi-
nalne kompozycje zostały w tym przypadku dość mocno przetworzone i po-
służyły za inspirację do dopisania nowych części muzycznych i melodyjnych 
improwizacji. Podczas koncertu fi nałowego, oprócz wymienionych przebo-
jów, na bis Big Band zagrał z kolei funkowy standard Herbie Hancoka „Bring 
Down The Birds”.  - Byliśmy bardzo mile zaskoczeni niezwykle przychylnym i 
gorącym przyjęciem zarówno jurorów, jak i publiczności – mówi Tomasz Kłuj-
szo, lider Big Bandu dla Frajdy. - Mówiąc zupełnie szczerze, nie spodziewali-
śmy się wygranej. Znając dobry poziom wykonawczy zespołu liczyliśmy jed-
nak na dostrzeżenie naszych umiejętności. 
 Ostatecznie jurorzy docenili oryginalność interpretacji, rozbudowany 
skład instrumentów z udziałem sekcji dętej, aranżację i wysoki poziom możli-
wości wykonawczych muzyków oraz dużą ekspresję i energię na scenie.

Grzegorz Tylec
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Sztuka z historią
PIASECZNO „Czarownica z Piaseczna” to spektakl wyjątkowy w historii 

miejscowych teatrów. Choć powstał już 20 lat temu, to wciąż jest wysta-

wiany i cieszy się niesłabnącym powodzeniem. Tym razem po raz pierwszy 

można go było obejrzeć w Centrum Edukacyjno Multimedialnym

 Dokładnie dwie dekady temu Ewa Kłujszo, instruktorka teatralna przy Cen-
trum Kultury w Piasecznie, powróciła z urlopu macierzyńskiego i wtedy to wła-
śnie narodził się pomysł przygotowania nowego spektaklu. „Czarownica z 
Piaseczna” to sztuka osnuta wokół prawdziwej historii, która wydarzyła się w 
osiemnastowiecznym Piasecznie. Powstała według powieści historycznej Marii 
Ziółkowskiej i opowiada o tym, jak do naszego miasteczka przybywa wędrow-
na trupa komediantów, wraz ze swoją świtą zjeżdża na polowanie król August 
III, a w lochu czeka na wyrok oskarżona o czary, młodziutka Honoratka. 
 Jako pierwsze „Czarownicę z Piaseczna” zagrały zespolone siły dwóch 
grup - Teatrów ŁUPS i Nie Na Temat. - Sztuka powstała na jubileusz – wspomi-
na Ewa Kłujszo. - Całe wakacje poświęciłam na rekonstrukcję XVIII-wiecznych 
strojów, które szyłam osobiście. Niektóre z nich, jak kostium Janka czy Muzy-
ka, „grają” zresztą do dziś.
 Współczesna wersja spektaklu różni się od tej sprzed 20 lat. Pewną cieka-
wostką jest to, że Janek, czyli Ziemowit Kłujszo w pierwszej edycji miał dzie-
więć lat i grał pastuszka. Część aktorów, jak choćby Małgorzata Czerwińska 
czy Bartłomiej Ziembicki, wciąż obsadza jednak te same postaci. Dorota Ci-
chocka-Zawada niezwykle przekonująco wypadła z kolei w dwóch rolach mę-
skich - Muzyka i Wartownika.  - Trzeba było mocno uważać na tonację głosu 
i mówić nisko, a... nie zawsze było to łatwe – mówi Dorota Cichocka-Zawada. 
- My się po prostu świetnie bawimy grając. Same przygotowania do spekta-
klu były niezwykle intensywne, pełne dynamizmu i ciekawych rozwiązań, ale 
przede wszystkim przynoszące dużo radości nam wszystkim.
 Zmieniła się również oprawa muzyczna autorstwa Tomasza Kłujszo. O ile 
kiedyś wszystko było skomponowane, zagrane i nagrane przez samego kom-
pozytora, to obecnie obowiązuje formuła grania na żywo. Usłyszeć więc moż-
na w spektaklu takie instrumenty jak akordeon, skrzypce (choć akurat w CEM 
niestety skrzypaczka nie mogła wystąpić), tamburyn i werbel. - Szkoda tylko, 
że nie wszystkie sztuczki kuglarskie mogły zaistnieć, bo scena jest za mała i 
„salta” zagrażałyby widowni i aktorom – przyznaje Ewa Kłujszo. - Uważam, że 
„Czarownica z Piaseczna” powinna być w repertuarze non-stop i mieć szcze-
gólne względy właśnie jako wyjątkowa sztuka lokalna. Chyba nie ma zbyt 
wielu takowych w Polsce.
 Reżyser przedstawienia nie ukrywa, że chciałaby również zaprezentować 
spektakl z nieco większym rozmachem i... z uzupełnioną fabułą.- W powie-
ści jest wątek „nawiedzania przez diabła” pana Żabieńskiego, który został zu-
pełnie pominięty w sztuce – zdradza instruktorka. - Chodzi o intrygę przepro-
wadzoną przez „dwór”, ale nie mogę nic więcej zdradzać, bo zamierzam to 
kiedyś zrobić i... byłby to spoiler. Przydałaby się też większa scena, bo... wte-
dy można pofi kać. Marzy mi się chodzenie po linie, akrobacje z prawdziwego 
zdarzenia, śpiewanie na głosy, orkiestra na żywo i takie tam drobiazgi...
Miejmy nadzieję, że gmina doczeka się jeszcze w przyszłości tak dużej sali, że 
będzie można pokazać „Czarownicę z Piaseczna” w pełni dostosowaną do re-
żyserskich wyobrażeń. 
 A dla tych, którzy nie mieli jeszcze okazji zobaczyć przedstawienia, mamy 
dobrą wiadomość. Już 14 stycznia „Czarownica z Piaseczna” będzie wysta-
wiona w Domu Kultury w Piasecznie, a 26 stycznia zawita do konstancińskiej 
Hugonówki.

Grzegorz Tylec

Referendum w sprawie odwołania
rady gminy jednak nie będzie
LESZNOWOLA Na początku października powołano komitet referendalny, który miał doprowa-

dzić do referendum w sprawie odwołania rady gminy Lesznowola. Żeby jednak referendum 

doszło do skutku, musiało poprzeć je przynajmniej 1910 mieszkańców, co stanowi 10 proc. 

wszystkich uprawnionych do głosowania. Wymaganych podpisów jednak nie zebrano

 Bezpośrednią przyczyną pró-
by zorganizowania referendum, do 
którego finalnie nie dojdzie, był nie-
mal 3-krotny wzrost cen za odbiór i 
zagospodarowanie odpadów (nowe 
ceny zaczęły obowiązywać od 1 wrze-
śnia). - Winę za taki stan rzeczy pono-
si rada gminy Lesznowola – twierdził 
dwa miesiące temu Kamil Myszyński, 
pełnomocnik inicjatywy referendal-
nej. - Dlatego trzeba odwołać radę. 

 Zaczęło się zbieranie podpisów 
pod wnioskiem o przeprowadzenie 
referendum. Inicjatywę musiało po-
przeć przynajmniej 10 proc. miesz-
kańców uprawnionych do głosowa-
nia. Gmina twierdziła, że w Leszno-
woli może głosować 19074 osób, zaś 
komisarz wyborczy – że ponad 24500. 
- Nie wiem skąd wzięła się ta rozbież-
ność – mówi Myszyński. - Tak czy 

owak musieliśmy zebrać przynajmniej 
1910 podpisów, co się nie udało.
 Inicjatywę zorganizowania re-
ferendum ostatecznie poparło 1150 
mieszkańców. - To i tak niezły wynik, 
bo podpisy zbierało zaledwie kilkuna-
stu wolontariuszy – dodaje pełnomoc-

nik. - Rekordzista zebrał ich 460 na te-
renie Łozisk i Jazgarzewszczyzny.
 12 grudnia wszystkie podpisy zo-
stały zniszczone, a dzień później pro-
tokół zniszczenia trafił do gminy oraz 
komisarza wyborczego w Warszawie. 

Pod wnioskiem o zorganizowanie 

referendum podpisało się 1150 osób

W ciągu 60 dni nie udało 

się zebrać wymaganej

liczby podpisów

Spółka wodna podsumowała
5 lat działalności
LESZNOWOLA Właśnie minęło pięć lat odkąd Gminna Spółka Wodna w Lesznowoli odłą-

czyła się od Spółki Wodnej w Piasecznie. - To był dobry czas, w którym naprawdę wie-

le udało się zrobić – przekonuje Adam Gawrych, przewodniczący zarządu, który w śro-

dę został wybrany na kolejną, 5-letnią kadencję

 W środę wieczorem w urzę-
dzie gminy odbyło się Walne Zgro-
madzenie Delagatów, podczas któ-
rego wybierano m.in. nowe władze 
spółki na kolejną, 5-letnią kadencję. 
Dotychczasowy zarząd w składzie 
Adam Gawrych (przewodniczący), 
Mieczysław Walczak (wiceprzewod-
niczący) oraz Sławomir Świtek (se-
kretarz) pozostał bez zmian i będzie 
pełnił swoje funkcje do 2024 roku. 
Zmieniła się natomiast komisja rewi-
zyjna, której głównym zadaniem jest 
kontrolowanie działań zarządu. W jej 
skład weszli Stefan Mainka, Bartło-
miej Łuczak oraz Michał Szot. 

W tym roku wydano prawie 900 tys. zł

 Podczas spotkania złożono tak-
że sprawozdanie z działalności na 
przestrzeni ostatniego roku. Na kon-
serwację rowów, których w gminie 
jest aż 85 km, wydano prawie 900 tys. 
zł. Prace obejmowały koszenie kana-
łów odprowadzających wodę, ich od-
mulanie, umacnianie, a także napra-
wę zbieraczy, czyszczenie studni me-
lioracyjnych oraz usuwanie bieżących 
awarii systemów drenażowych. - Tak 
naprawdę w każdej miejscowości 
jest dużo pracy – mówi Adam Gaw-
rych. - Ostatnio zajmujemy się także 
kontrolą pozwoleń wodno-prawnych. 
Sprawdzamy, czy firmy legalnie zrzu-
cają wodę do rowów melioracyjnych. 
Odwiedzamy też budowy, pytając czy 
inwestorzy mają uzgodnienia melio-
racyjne. Chodzi o to, aby przebudowy 
systemów melioracyjnych były wyko-
nywane zgodnie z zaleceniami i obo-
wiązującymi przepisami.

Co przyniesie przyszły rok?

 Adam Gawrych podkreśla, że 
lesznowolska spółka działa bardzo 
prężnie, a jej powołanie do życia było 
bardzo dobrym pomysłem. - Wresz-
cie zaczęliśmy inwestować w gmin-

ny system melioracyjny – podkreśla 
przewodniczący. - Gdy funkcjonowa-
liśmy w ramach spółki piaseczyńskiej 
inwestycje były szczątkowe. 
 W przyszłym roku nadal będą re-
alizowane zadania związane z kon-
serwacją rowów i kontrolą nowych 
inwestycji. Jednak pieniędzy może 

być nieco mniej. W tym roku gmi-
na dofinansowała spółkę kwotą 600 
tys. zł, w przyszłym roku – ze wzglę-
du na oszczędności – zarezerwowa-
no na ten cel zaledwie 100 tys. zł. 
Oczywiście na budżet spółki składa-
ją się też pieniądze z innych źródeł, 
m.in. składek członkowskich (ok. 
150 tys. zł) oraz dotacji wojewody. 
- Liczymy, że gmina finalnie udzie-
li nam nieco większego wsparcia niż 
to, które zostało zapisane w projek-
cie budżetu – mówi Adam Gawrych. 
- W przyszłym roku czeka nas duże 
wyzwanie związane z budową tra-
sy S7. W ciągu ostatnich trzech lat 
uzgadnialiśmy z GDDKiA oraz pro-
jektantami przebudowę melioracji w 
pasie drogowym Puławskiej Bis. Te-
raz będziemy musieli dopilnować, 
aby ta przebudowa odbyła się zgod-
nie z zatwierdzonym projektem.

Tomasz Wojciuk

Adam Gawrych podkreśla, że w ciągu ostatnich 5 lat spółka pro-

wadziła prace w każdym z 22 lesznowolskich sołectw

W przyszłym roku najwięk-

szym wyzwaniem dla spółki 

będzie budowa trasy S7

i konieczność dopilnowania 

przebudowy systemu melio-

racji w pasie drogi

R E K L A M A

"Czarownica z Piaseczna" wystawiana jest już od 20 lat. 

Spektakl cały czas cieszy się dużym zainteresowaniem widzów

TW



Tarczyn
Chińska 

delegacja w Tarczynie
W środę, 11 grudnia Burmistrz Tarczyna Barbara Galicz wraz z pracowni-
kami Urzędu Gminy przyjęła pięcioosobową delegację z chińskiego mia-
sta Nanjing. Głównym tematem rozmów były uwarunkowania prawne 
rozwoju przedsiębiorczości w Polsce.

 Wśród przybyłych gości byli przedstawiciele lokalnego sądownictwa oraz 
prawnicy: Yao Zhijian, Tao Hong, Chen Gaofeng, Fang Hong, Wang Jun. Bur-
mistrz Tarczyna przedstawiła delegatom historię rozwoju miasta, zapewni-
ła o wsparciu nowych inwestycji przez  lokalny samorząd, a także opowie-
działa o fi rmach i ich produktach, z których słynie Tarczyn. Jednym z najbar-
dziej rozpoznawalnych produktów przez delegację chińską było tarczyńskie 
jabłko. Goście zaznaczyli, że to, co szczególnie łączy Polskę i Chiny to najwyż-
szy na świecie poziom eksportu jabłek, podkreślając przy tym walory smako-
we pochodzących z zagłębia sadowniczego Polski. Przewodniczący delegacji 
chińskiej w kilku słowach opowiedział o mieście Nanjing oraz przeanalizował 
strategiczne położenie gminy Tarczyn względem Nowego Szlaku Jedwabne-
go, który ma na celu  zacieśnianie współpracy gospodarczej między krajami 
znajdującymi się na jego trasie.
 Spotkanie zakończyło się podziękowaniem za ciepłe przyjęcie, wymianą 
symbolicznych upominków oraz deklaracją chęci dalszej współpracy.

MMŻ

Samotna podróż do Arkadii

nr 46 (793)/2019/W1
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PIASECZNO W Domu Kultury w Piasecznie, w ramach cyklu Kontakt, 

wystąpił zespół Mgły, który reprezentuje dość szeroki muzycznie nurt 

alternatywnego popu

 Choć grupa istnieje już od 2007 roku, to jej obecny skład znacznie różni się 
od początkowego – kiedy zespół wykonywał głównie utwory jazzowe i muzy-
kę rozrywkową. Na Youtube można posłuchać kilku ich nowych piosenek autor-
skich. Przebojowe i jednocześnie nastrojowe piosenki „Rzeka“ i „Bałtyk” charak-
teryzują się ciekawą, przemyślaną aranżacją z interesująco wykorzystywanymi 
brzmieniami elektronicznymi. Warstwa liryczna śpiewana przez Ewę Wyszyńską 
i Adę Wyszyńską jest z kolei niejednoznaczna i opowiada o różnych emocjach. 
Oprócz tekstów wokalistki nie stronią również od charakterystycznych wokaliz. 
Jak się okazało, w Piasecznie po raz pierwszy wyjawiony został tytuł debiutanc-
kiego albumu grupy, który nazywać się będzie „Samotna podróż do Arkadii”.

Tyl.

PIASECZNO

Wkrótce ruszy przebudowa stawu
 Gmina ogłosiła wreszcie przetarg na przebudowę stawu w parku 
miejskim. Będzie to zarazem epilog programu rewitalizacji całego za-
łożenia. Firma, która przebuduje staw, będzie musiała także uzupełnić 
oświetlenie, ciągi piesze oraz zrobić dodatkowe nasadzenia. Wszystkie 
prace mają zostać wykonane do końca kwietnia przyszłego roku.

TW

P R O M O C J A
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Wycinka drzew w Złotokłosie. Wygląda na 
to, że usunięto nie tylko stare topole...
PIASECZNO – Zaczęła się wycinka dębów w parku w Złotokłosie, na tyłach kościoła – za-

alarmowali nas kilka dni temu mieszkańcy. - To piękne, okazałe, zdrowe drzewa. Kto 

podjął taką decyzję? Postanowiliśmy to sprawdzić

Pod koniec ubiegłego tygodnia 
mieszkańcy informowali, że drzew 
zostało wyciętych przynajmniej kil-
ka. Tymczasem na miejscu widać 
aż kilkanaście świeżych karp róż-
nych rozmiarów, w tym dwie znacz-
nie większe od pozostałych. - Usu-
nięto dwie stare topole, które sta-
nowiły zagrożenie dla ludzi i rosną-
cych nieopodal dębów – pomników 

przyrody – poinformowała nas w 
poniedziałek Patrycja Zych, gmin-
na inspektor nadzoru terenów zie-
leni. - Decyzję o wycince wydał wy-
dział ochrony środowiska i gospo-
darki rolnej. 
 Ewa Urbańska, sołtys Złoto-
kłosu i piaseczyńska radna twierdzi, 
że dotarły do niej głosy zaniepokojo-
nych ludzi. - Zwróciłam się do gminy z 
prośbą o wyjaśnienia i otrzymałam in-
formacje, że zostały wycięte nie dęby, 
a topole – mówi. - Nie wiem skąd po-
jawiła się informacja o dębach. Dziś 
wszyscy uważają się za dendrologów...
 Czy więc pozostałości po mniej-
szych drzewach są jedynie fatamor-

ganą? Gdy zadaliśmy gminie to py-
tanie, Patrycja Zych poinformowała 
nas, że w zabytkowym parku trzeba 
było dokonać waloryzacji drzewo-
stanu pod kątem utworzenia tzw. osi 
widokowych. - W takich wypadkach 
wycina się zdrowe drzewa, aby od-
zyskać dawny układ kompozycyjny i 
chronić pomniki przyrody – dodaje 
urzędniczka.
 Co ciekawe, drzewa rosły na te-
renie, który póki co wcale nie nale-
ży do gminy. - Chcemy przejąć daw-
ny park Roztworowskich przez za-

siedzenie, sprawa jest w sądzie – wy-
jaśnia Ewa Urbańska. - Jak wszyst-
ko dobrze pójdzie, procedura zakoń-
czy się w przyszłym roku i wówczas 
będzie można zacząć projektowanie 
założenia z prawdziwego zdarzenia.
 Są plany, aby na terenie parku po-
jawiły się latarnie, ławeczki, a na pla-
nie wyburzonego jakiś czas temu pa-
łacu powstał amfiteatr. W przyszło-
rocznym budżecie na wykonanie pro-
jektu zarezerwowano 50 tys. zł. 

Tomasz Wojciuk

W parku zostały wycięte dwie duże topole i kilkanaście 

mniejszych drzew

Jak się okazuje wycinka 

drzew w parku miała zwią-

zek nie tylko z bezpieczeń-

stwem, ale także uporządko-

waniem istniejącej zieleni

Namibia w obiektywie
PIASECZNO Do 6 stycznia w Galerii Fryderyk można oglądać wykona-

ne w Namibii zdjęcia autorstwa Hanny Pietrzak - członkini Klubu Foto-

grafi cznego w Piasecznie i Grupy Pasjonatów Fotografi i TM

 Dla autorki ekspozycji „Namibia w kolorze ochry” fotografowanie jest 
sposobem na postrzeganie świata, interpretację rzeczywistości, odczuwanie 
piękna i budowanie osobistych relacji - zarówno z bohaterami jej zdjęć, jak i 
z ich odbiorcami. Wystawa koncentruje się na ukazaniu, uwiecznionych rano 
i wieczorem, wydm Namibii, które są istotnym elementem tamtejszego kra-
jobrazu. - Fotografowanie nauczyło mnie także uważnego obserwowania i 
odnajdywania nowych znaczeń - mówi Hanna Pietrzak. - Fotografi a powin-
na pomagać w odkrywaniu świata, szczególnie tego, którego na co dzień nie 
dostrzegamy, ale chcę także poznać świat dosłownie i stąd moje zamiłowa-
nie do podróży, do emocji związanych z nowymi miejscami, krajobrazami, z 
nowymi ludźmi. Z wykształcenia jestem fi lologiem orientalistą i może to rów-
nież dopinguje mnie do wędrówek po świecie.

Tyl.

Malarskie emocje
GÓRA KALWARIA Do 9 stycznia w Ośrodku Kultury 

przy ul. J. Białka 9 można oglądać wystawę obra-

zów Wiesławy Czarneckiej-Koźlik

 W ramach ekspozycji 
malarka prezentuje kilka-
naście obrazów, które łączą 
w sobie liczne pasje artystki 
- od obrazów inspirowanych 
tańcem, muzyką i ogrodem, 
aż po czysto malarską eks-
presję. Dla Wiesławy Czar-
neckiej-Koźlik malarstwo 
jest jednym ze sposobów 
na wyrażanie emocji, które 
zbiera uprawiając również 

inne dziedziny sztuki, takie 
jak taniec czy muzyka.
 Wernisaż w Górze Kal-
warii otworzył Dariusz Fa-
lana, dyrektor Ośrodka Kul-
tury. Była to znakomita oka-
zja do dyskusji o prezento-
wanych obrazach, inspira-
cjach autorki oraz o wyrażo-
nych w obrazach emocjach.

Tyl.

Jazz w 
amerykańskim stylu
PIASECZNO W grudniu, w ramach Wtorku Jazzowego, Piaseczno od-

wiedził Rafał Sarnecki. Zespołowi gitarzysty mieszkającego obecnie w 

Nowym Jorku towarzyszył na scenie  amerykański saksofonista Lucas 

Pino. A już wkrótce piaseczyńskich miłośników jazzu czekają kolejne 

naprawdę interesujące koncerty

 Rafał Sarnecki potwierdził w Piasecznie, że jest jednym z bardziej uta-
lentowanych polskich gitarzystów. Jego gra jest połączeniem znakomitego 
warsztatu i matematycznej wręcz precyzji w skomplikowanych formalnych 
kompozycjach z możliwością swobodnej improwizacji we fragmentach, któ-
re na to pozwalają. Razem z Lucasem Pino, który również był niezwykle waż-
ną postacią na scenie i zespołem w składzie: Piotr Wyleżoł – fortepian, Woj-
ciech Pulcyn – kontrabas, Patryk Dobosz – perkusja, zapewnił miejscowej pu-
bliczności niezwykle interesujące muzyczne doznania.
 Nie mniej ciekawie zapowiada się w Piasecznie początek nowego roku. 
Już 7 stycznia w Domu Kultury, z okazji swojego 35-lecia, zagra bowiem słyn-
na grupa fusion Walk Away, 25 lutego z projektem Miniatures wystąpi (znany 
z zespołu SBB) Apostolis Anthimos, 10 marca - Miłosz Olenicki Trio, a 21 kwiet-
nia - Gniewomir Tomczyk Projekt.

Grzegorz Tylec

Lucas Pino i Rafał Sarnecki w Domu Kultury w Piasecznie

R E K L A M A

R E K L A M A
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Łączy nas zamiłowanie do muzyki
PIASECZNO Z Jakubem Rutkowskim, 18-letnim wokalistą i gitarzystą piaseczyńskich 

(składających się, w większości, z uczniów zajęć muzycznych Centrum Kultury) zespo-

łów Afekt i Czarny Sen, rozmawia Grzegorz Tylec

Jak powstały zespoły Afekt 

i Czarny Sen?

 Afekt jest zespołem, który swoje 
początki miał w Gimnazjum nr 1 w 
Piasecznie. To właśnie tam, trzy lata 
temu, zaczęliśmy z chłopakami (Pa-
tryk Zwierzyński - gitara elektrycz-
na, Jakub Chojnacki - gitara elek-
tryczna, Mateusz Grzybicki - gitara 
basowa) wspólne próby. Rok póź-
niej dołączył do nas perkusista 
Ignacy Zieliński, którego poznali-
śmy w trakcie warsztatów na Imie-
linie. Czarny Sen powstał kilka lat 
temu, jednak przechodził duże rosza-
dy w składzie, który w końcu się usta-
bilizował.Mikołaj Mucha (perkusi-
sta) oraz Kinga Jaszewska (wokalist-
ka, flecistka) zaprosili mnie na pró-
bę, gdyż szukali gitarzysty, aby móc 
kontynuować działalność zespołu. 
Potem dołączył do nas drugi Miko-
łaj, Banaszczyk (basista).

Co łączy, a co różni obie piaseczyń-

skie grupy?

 Tym, co łączy oba zespoły, jest 
na pewno zamiłowanie do muzyki, 
pasja i chęć do tworzenia własnych 
utworów. Jest jednak kilka zauwa-
żalnych różnic. Afekt działa trochę 
jak jedność. Staramy się być jedno-
głośni w podejmowaniu decyzji oraz 
wspólnie budujemy jeden styl, do 
którego chcemy dążyć. Czarny Sen 
można natomiast porównać do wy-
buchowej mieszanki, ponieważ każ-
dy z członków wnosi coś zupełnie 
odmiennego do stylu zespołu. Daje 
to bardzo ciekawe efekty w postaci 
zróżnicowanych piosenek, w których 
każdy znajdzie coś dla siebie.

Jak byś określił wykonywaną 

przez oba zespoły muzykę?

 Afekt zawsze mieścił swój styl 
gdzieś pomiędzy rockiem a meta-
lem. Ostatnio nasze piosenki zbli-
żają się jednak brzmieniem do hard 
rocka.  Staramy się również wykorzy-
stać w nich jakiś niekonwencjonal-
ny lub niepowtarzalny koncept. Za-
częliśmy także regularnie występo-
wać z repertuarem akustycznym – tak 
jak to miało niedawno miejsce w pia-
seczyńskim Odjeździe oraz kawiarni 
Czarnej. Czarny Sen, jak już wspo-
minałem, jest stylistyczną mieszanką 
wszystkich czterech członków, przez 
co nasza muzyka oscyluje gdzieś do-
okoła rocka i pop-rocka z wykorzy-
staniem folkowego brzmienia fletu.

Wielu słuchaczy chwali wasze tek-

sty. O czym są i co inspiruje was w 

warstwie lirycznej?

 Inspirujemy się własnymi do-
świadczeniami, dzięki czemu na-
sze teksty trafiają do innych ludzi 
i mogą być przez nich lepiej zrozu-
miane. Nie boimy się również podej-
mować trudnych tematów oraz tych 
aktualnych w dzisiejszym świecie. 
Inspiracje czerpiemy także z historii 
otaczających nas ludzi i ich przeżyć. 
Lubimy śpiewać o innych, znajo-
mych nam ludziach, ponieważ każ-
dy człowiek ma jakąś ciekawą histo-
rię z własnego życia do opowiedze-
nia, którą mógłby usłyszeć świat.

A jakie są wasze najbliższe 

muzyczne plany?

 Z Afektem będziemy w styczniu 
publikować singiel pod tytułem 
„Stróż”, który opowiada o naszym 
ś.p. nauczycielu Piotrze Maciaku. 
Chcielibyśmy również wypłynąć 
gdzieś poza Piaseczno i Warsza-
wę. Mamy nadzieję, że uda nam 
się zaistnieć na krajowej scenie i 
zagrać na kilku ogólnopolskich fe-
stiwalach. Z Czarnym Snem nie 

mamy jeszcze jasno sprecyzowa-
nych planów. Celem, który chcie-
libyśmy w niedalekiej przyszłości 
zrealizować, jest na pewno nagra-
nie dema oraz pojawianie się na 
jak największej liczbie koncertów 
oraz festiwali.

Afekt otrzymał niedawno stypen-

dium burmistrza. Czy było to dla 

was zaskoczenie? Na co będą mo-

gli, w związku z nim, liczyć piase-

czyńscy melomani?

 Było to dla nas niezwykle miłe za-
skoczenie, ponieważ w ostatnich la-
tach muzyczna scena Piaseczna roz-
wija się bardzo intensywnie i wielu ar-
tystów chciałoby dostać taką nagro-
dę. O stypendium ubiegaliśmy się już 
rok temu. Myślę jednak, że fakt przy-
znania go nam w tym roku sprawi, że 
o wiele lepiej je wykorzystamy. Przede 
wszystkim chcemy nagrać płytę, któ-
ra według planów powinna ukazać się 
jeszcze w tym roku. Nie znamy jeszcze 
dokładnej daty, jednak gwarantuję, że 
warto jej wyczekiwać!

Zespół Afekt na koncercie w Domu Kultury w Piasecznie

POWIAT

Nowe zasady segregacji odpadów
 Od 1 stycznia będą obowiązywały nowe zasady segregacji odpadów. 
Śmieci muszą być dzielone na większą liczbę frakcji. W związku z tym trzeba 
będzie wygospodarować dodatkowy, brązowy pojemnik na odpady bio – 
czyli wszystkie resztki kuchenne pochodzenia roślinnego oraz pozostałości 
spożywcze (także skorupki jajek i resztki produktów mlecznych). Do śmieci 
bio nie mogą trafi ać natomiast resztki pochodzenia zwierzęcego.

TW

Kolędowanie

Zmiana Warty

Koncert i premiera płyty Le Blue

 W sobotę 28 grudnia w Domu Kultury w Piasecznie odbędzie się 
wspólne kolędowanie z Zalesiańskim Towarzystwem Śpiewaczym. Po-
czątek o godz. 19. Wstęp wolny.

Tyl.

 Od 12 stycznia do 29 lutego w Klubie Kultury w Zalesiu Górnym oglą-
dać będzie można „Zmianę warty” - wystawę prac Justyny Stareckiej, Ali-
cji Wręgi, Zofi i Maniewskiej i Jakuba Rojan – Rajkowskiego, absolwen-
tów zajęć Macieja Zadrąga.

Tyl.

 W środę 15 stycznia w Domu Kultury w Piasecznie odbędzie się kon-
cert „Ze mną trwaj” w pierwszą rocznicę śmierci założyciela i lidera ze-
społu  – Piotra Maciaka. Wydarzeniu towarzyszyć będzie premiera no-
wej płyty zespołu Le Blue w składzie: Daria Iwan – wokal, Rafał Rokic-
ki – gitara, Aleksy Drywień – gitara, Jakub Bruszewski – bas, Michał Woj-
narski – perkusja. Początek o godzinie 19.30. Wstęp wolny.

Tyl.

PIASECZNO

Projekt dla Poniatówki
 Wyłoniono wykonawcę projektu przebudowy zabytkowego bu-
dynku Poniatówki, znajdującego się w miejskim parku. Gmina dzierża-
wi obiekt od starostwa i zamierza przeznaczyć go w przyszłości na cele 
muzealne i kulturalne. Są plany, aby uporządkować także najbliższe oto-
czenie Poniatówki. Projekt, który ma kosztować ponad 400 tys. zł będzie 
gotowy prawdopodobnie na początku 2021 roku, zaś w roku 2022 ma 
rozpocząć się przebudowa zabytku.

TW

GÓRA KALWARIA

Uczennice z Baniochy błysnęły w konkursie

recytatorskim
 Julia Czarnecka i Ewa Odrowąż-Coates ze Szkoły Podstawowej w Ba-
niosze zostały fi nalistkami XVII Mazowieckiego Przeglądu Recytatorskie-
go Twórczości Jednego Poety. Recytowano po angielsku wiersze Ada-
ma Zagajewskiego – jednego z najwybitniejszych żyjących polskich po-
etów. Po konkursie obydwie 14-latki mogły porozmawiać z Adamem Za-
gajewskim, od którego otrzymały wiele pochwał i ciepłych słów.

TW

LESZNOWOLA

Charytatywny turniej piłki nożnej
 W sobotę 21 grudnia w Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle przy ul. 
Kwiatowej odbędzie się Gwiazdkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej pod pa-
tronatem wójt Lesznowoli. W zawodach wystartuje 10 drużyn, w tym repre-
zentacja rady gminy. Cały dochód z imprezy zostanie przekazany na lecze-
nie Emilii Lewandowskiej, mieszkanki Konstancina-Jeziorny, która od 9 lat 
zmaga się z rakiem trzustki. Impreza rozpocznie się o godz. 9 i potrwa do 16.

TW

GÓRA KALWARIA Dziś ma zostać puszczony ruch na obwodnicy Góry Kalwarii. Wykonawca 

planuje zapewnić przejezdność obwodnicą od godziny 10

Dziś rusza obwodnica Góry Kalwarii!

 O tym, że obwodnica będzie czę-
ściowo oddana do użytku do koń-
ca roku pisaliśmy już kilka tygo-
dni temu. W środę Generalna Dy-
rekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
poinformowała, że w ciągu DK50 i 
DK79 trwają prace związane z bu-
dową ekranów, barier energochłon-
nych, profilowane są skarpy i pobo-
cza oraz czyszczona jest nawierzch-
nia całej trasy. Wczoraj otrzymali-
śmy informację, że na otwarcie ob-
wodnicy nie trzeba będzie czekać do 
końca roku. Zostanie otwarta dla 
ruchu już dziś. 

AB

K O N D O L E N C J E

PIASECZNO

Spotkanie po latach
 W sobotę 21 grudnia w Centrum Edukacyjno-Multimedialnym odbę-
dzie się koncert „Spotkanie po latach” w wykonaniu Julii Zuzanny Soko-
łowskiej i Kuby Stankiewicza. Początek o godzinie 18. Wstęp wolny.

Tyl.

Malarstwo Małgorzaty Chojnackiej
 W czwartek 9 stycznia w Kawiarni Fryderyk w Przystanku Kultura w 
Piasecznie odbędzie się wernisaż wystawy malarstwa Małgorzaty Choj-
nackiej. Początek o godzinie 19.

Tyl.
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VIII Ogólnopolski Turniej Maszyn Wiatrowych rozstrzygnięty!
PIASECZNO Zorganizowany po raz pierwszy w Piasecznie turniej rozrósł się do niewyobrażal-

nych rozmiarów. W tegorocznym fi nale wystartowało 57 najlepszych drużyn z całej Polski

 Finał imprezy odbył się w ubiegłą 
sobotę w hali GOSiR-u. Poprzedziło 
go aż osiem eliminacji regionalnych, 
które w listopadzie i grudniu odbywały 
się w Gdańsku, Ełku, Puławach, Koń-
skich, Jarosławiu, Szczecinie, Wrocła-
wiu i Kędzierzynie-Koźlu. W elimina-
cjach wystartowały łącznie aż 354 ze-
społy, w sumie ponad 1000 uczniów i 
nauczycieli. 57 drużyn zakwalifikowa-
ło się do ścisłego finału, w tym dwie z 
Zespołu Szkół nr 1 w Piasecznie – La-
noski (18. miejsce w klasyfikacji końco-
wej) oraz Turbo Chłopaki (22 miejsce). 
 W kategorii szkół podstawowych 
bezkonkurencyjny okazał się w tym 
roku zespół Sokół z Zespołu Placó-
wek Oświatowych w Modliszewicach, 
który pobił rekord w konkurencji „Naj-

większe obroty”. W kategorii szkół po-
nadpodstawowych triumfował nato-
miast team Muchomorki. Jest to dru-
żyna z SMS Liceum Ogólnokształcą-
cego w Aleksandrowie Łódzkim. - Tur-

niej jak zwykle stał na bardzo wysokim 
poziomie, pojawiło się dużo nowych 
drużyn, co nas cieszy – mówi Piotr Ja-
rek, prezes Piaseczyńskiej Fundacji 
Ekologicznej, która zorganizowa-
ła wydarzenie. - Padło kilka rekor-

dów zarówno w kategorii „Moc” jak 
„Prędkość obrotowa”. Po raz pierw-
szy aż trzy drużyny przekroczy-
ły barierę 1400 obr./min, która była 
do tej pory dla maszyn nieosiągalna. 
Dziękujemy wszystkim za uczestnic-
two i zapraszamy za rok. A wcze-
śniej, bo już za trzy miesiące za-
praszamy na IX Ogólnopolski Tur-
niej Maszyn Wodnych, którego finał 
również odbędzie się w Piasecznie.
 Konkurs został dofinansowany z 
Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej. Part-
nerem strategicznym była PGE Ener-
gia Odnawialna S.A, zaś patronem 
honorowym – burmistrz Piaseczna. 

Tomasz Wojciuk

W tegorocznym finale wystartowało wiele nowych drużyn, 

co bardzo ucieszyło organizatorów

Coraz więcej maszyn powstaje 

w oparciu o projekty i drobia-

zgowe wyliczenia. Konstruk-

torzy sięgają też po coraz no-

wocześniejsze materiały

R E K L A M A

R E K L A M A

KONSTANCIN-JEZIORNA

Bezsenna noc

z Marylin Monroe
 W piątek 17 stycznia o godz. 19 
odbędzie się Bezsenna Noc w Hu-
gonówce, czyli maraton fi lmowy z 
Marylin Monroe - ikoną kina i jed-
ną z największych gwiazd Hollywo-
odu. Jest to niepowtarzalna okazja, 
by na dużym ekranie obejrzeć kla-
sykę amerykańskiego kina w posta-
ci trzech rewelacyjnych fi lmów-nie-
spodzianek nakręconych w latach 
50. ubiegłego wieku. Wstęp wolny.

TW
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Hokejowe Piaseczno
PIASECZNO Klub Sportowy Strefa Lodu Piaseczno został powołany przez rodziców dzie-

ci uprawiających hokej na lodzie. Od 17 listopada działa w formie stowarzyszenia nie-

prowadzącego działalności gospodarczej, a praca w nim opiera się na wolontariacie

 Obecni właściciele klubu zaczęli 
swoją przygodę z hokejem jeszcze w 
2014 roku, ale jedynym lodowiskiem 
na które wówczas trafili był war-
szawski Torwar. Po dwóch latach 
dojazdów przenieśli się na lodowi-
sko w Piasecznie, gdzie – z więk-
szym bądź mniejszym sukcesem 
– były organizowane treningi. - Na 
początku dzieci było dużo, ale zaję-
cia odbywały się w nieregularnej for-
mie – mówi Andrzej Janowski, pre-
zes K.S Strefa Lodu Piaseczno. - Po-
stanowiliśmy więc, że w formie wo-
lontariatu powołamy stowarzysze-
nie działające dla dobra publiczne-
go. Zależało nam na tym żeby mia-
ło osobowość prawną – by wiadomo 
było kiedy będą treningi i żeby roz-
mawiano z nami poważnie, jeżeli 
chodzi o przydzielenie lodowiska.
 
Hokejowe treningi dla najmłodszych

 Jak się okazało, projekt mógł w 
tym roku liczyć na wsparcie ze stro-
ny gminy Piaseczno w ramach Ma-
łego Grantu - „Nauka jazdy na łyż-
wach z elementami hokeja” w wyso-
kości ponad czterech tysięcy złotych.
 Treningi odbywają się na miej-
scowym lodowisku cztery razy w 
tygodniu (środa 17.15-18.45, piątek 
15.15-16.45, niedziela 9-10.30, nie-
dziela 10.30 - 12 nabór) i prowadzi 
je dwóch trenerów do nauki jazdy 
na łyżwach i gry w hokeja. - Zajęcia 
podzieliliśmy na te dla dzieci, któ-
re umieją już jeździć i się w tym do-
skonalą oraz dla tych, które dopie-
ro zaczynają naukę – wyjaśnia An-
drzej Janowski. - Zapraszamy dzie-
ci, które są w takim wieku, że są już 
w stanie stanąć na lodowisku. Przy-
chodzą na nie już pięciolatkowie, ale 
wiadomo – tym starszym łatwiej się 
skupić na tym co pokazuje trener. 
Średnia wieku zawodników w na-

szym klubie to około 12 lat.
 Na chwilę obecną w klubowych 
treningach uczestniczy około 20 
osób. Póki co, wszyscy chętni znaj-
dują swoje miejsce na lodowisku.

Wsparcie gminy umożliwia 

funkcjonowanie

 Od dwóch lat rodzice jeżdżą z 
nieformalną drużyną hokejową z 
Piaseczna – między innymi do Lu-
blina i do Białegostoku żeby wziąć 
udział w amatorskich turniejach. 
W tej chwili klub planuje skupić się 
jednak bardziej na procesie szkole-
niowym – by było więcej treningów, 
dzięki którym będą możliwe lepsze 
wyniki sportowe. - To trochę depre-
cjonująco działa na dzieci, które na 
turniejach zawsze były przysłowio-
wym chłopcem do bicia -  przyzna-
je prezes K.S Strefa Lodu Piasecz-
no. - Przy dotacjach z miasta, a póź-
niej może i z ministerstwa (jeśli klub 
się dłużej utrzyma), stworzymy wa-
runki szkoleniowe pozwalające god-
nie reprezentować gminę, która w 
nas wierzy.

 Jeżeli chodzi o lodowisko na Sta-
dionie Miejskim GOSiR-u, to wła-
dze klubu podkreślają, że najbar-
dziej zależy im na tym, żeby sezon 
był nieco dłuższy. - Cztery miesią-
ce w roku to trochę krótko – przy-
znaje Andrzej Janowski. - Hokej jest 
sportem trudnym, ale ogólnorozwo-
jowym i dającym dużo satysfakcji z 
uprawiania takiej dyscypliny. Chcie-
libyśmy również, by lodowisko miało 
większe wymiary, ale nie narzekamy.
 Jeżeli chodzi natomiast o sprawy 
finansowe, to wszystkie środki idą na 
bieżące potrzeby klubu. Członkowie 
K.S Strefa Lodu Piaseczno podkre-
ślają przy tym, że nie czerpią ze swo-
jej działalności żadnych korzyści ma-
terialnych. - Dzięki wsparciu gminy 
możemy w ogóle egzystować – podsu-
mowuje Andrzej Janowski. - Z samych 
składek nie jesteśmy w stanie wszyst-
kiego pokryć i bardzo liczymy na 
gminny grant także w styczniu. Zapra-
szamy również wszystkich chętnych do 
wspierania nas w tym przedsięwzięciu.

Grzegorz Tylec

Najmocniejsze były Chylice
KICKBOXING W sobotę 7 grudnia na Stadionie Miejskim w Piasecznie rywalizowali naj-

młodsi kickboxerzy trenujący w gminie. W ramach cyklu turniejów o Puchar KS X Fight 

rozegrany został coroczny Turniej Gwiazdkowy, w którym wystartowało blisko 70 dzie-

ci i kadetów trenujących w różnych sekcjach piaseczyńskiego klubu

 W rywalizacji drużynowej naj-
silniejsza okazała się ekipa z Chylic, 
trenująca pod okiem Mistrza Świa-
ta Mariusza Niziołka. Wygrali oni 
wszystkie swoje pojedynki zarówno 
w grupie dzieci starszych, jak i dzie-
ci młodszych. 
 Rywalizacja indywidualna od-
bywała się już na nieco innych zasa-
dach. Każdy startujący miał do sto-
czenia dwie walki i - niezależnie 
od ich wyniku - wszyscy uczestnicy 
otrzymali dyplomy uczestnictwa 
i słodkie upominki od firmy Bu-
gatti. Organizatorzy zdecydowa-
li, że taka forma turnieju korzyst-
niej wpłynie na rozwój umiejętno-
ści walki u zawodników, lepiej ich 
zintegruje i ma bardziej „gwiazd-
kowy” charakter niż tradycyjna 
walka o miejsca na podium. Dzie-
ci młodsze (5-7 lat) i dzieci starsze 
(8-10 lat) rywalizowały w formule 
soft contact (walka na pałki pian-
kowe), natomiast kadeci skrzyżo-
wali rękawice w formule Pointfigh-
ting. Wśród kadetów na wyróżnie-
nie zasługuje zwłaszcza Izabella 
Dąbrowska, która wygrała wszyst-

kie swoje pojedynki. Turniej był 
też świetną okazją do przeprowa-
dzenia sędziowanych sparingów w 
formule light-contact i kick-light, w 

których mogliśmy oglądając senior-
ki i juniorki klubu X Fight.

Grzegorz Tylec

Młodzi piłkarze nie byli 
gościnni dla rywali
PIŁKA NOŻNA W mikołajkowym turnieju zorganizowanym przez FC 

Lesznowola dla rocznika 2011 najlepsi okazali się gospodarze

 Choć miejscowy zespół rozpoczął zmagania od porażki, to później od-
notował pięć kolejnych zwycięstw, które pozwoliły mu na triumf w całej im-
prezie. Dodatkowo królem strzelców turnieju został zawodnik FC Lesznowoli  
Wojciech Grabianko. W zawodach wzięła udział również druga drużyna go-
spodarzy, której – pomimo dzielnej postawy – nie udało się ostatecznie wyjść 
z grupy.

Tyl.

SIATKÓWKA

Najlepsze na plaży
 W pierwszym ogólnopolskim turnieju Warsaw Beach Winter Cup 
2019 wystartowały zawodniczki grające na co dzień w drugoligowej 
Krótkiej Mysiadło. Jak się okazało, duet Michalina Tokarska/Aleksan-
dra Zdon był najlepszy spośród wszystkich 14 par zgłoszonych do 
udziału w imprezie.

Tyl.

Błyszczące włosy
Dla tych pań, które mają problem z włosami zniszczonymi, przesuszony-

mi, łamliwymi i zmęczonymi zabiegami chemiczni mamy świetny zabieg, 

który trwale podniesie jakość włosów 

Włosy nawilżone pełne blasku

 Dla włosów przesuszonych, które utraciły blask, są zmęczone codzien-

nym modelowaniem, prostowaniem, utrwalaniem  polecamy Magic 

Efect Botox firmy Tahe. Podstawowym celem zabiegu jest wyrównanie 

gospodarki wodnej wewnątrz włosa. Składnikami aktywnymi są natural-

ny kolagen, kwas hialuronowy, keratyna oraz olej arganowy.

Naturalny kolagen nawilża i odżywia włosy oraz przywraca je do stanu 

dawnej świetności. 

Kwas hialuronowy, który głęboko nawilża, posiada zdolność do utrzy-

mania wody w ilości odpowiadającej tysiąc razy większej niż jego masa 

własna. 

Keratyna to składnik budulcowy – naprawia strukturę i ochronna war-

stwę włókien uszkodzonych chemicznie oraz przez czynniki fizyczne. 

Olej arganowy walczy z negatywnymi skutkami upływu czasu, wzmacnia 

i nabłyszcza włosy.

Cudowne nawilżenie

 Połączenie tych składników wyrównuje gospodarkę wodną we wnę-

trzu włosa. Za sprawą kolagenu i kwasu hialuronowego włos przez długi czas 

po zabiegu utrzymuje wilgoć, zupełnie inaczej niż wcześniej. Ma to ogrom-

ny wpływ na wszelkie czynności, które wykonujemy na włosach. Wszystkie 

zabiegi takie jak codzienna stylizacja suszarką, domowa pielęgnacja, farbo-

wanie włosów czy zabiegi regeneracyjne będą przynosić dużo lepsze rezul-

taty niż wcześniej.

Salon BB, 
ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej); Tel. 22 401 1234, bbsalon.pl
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DAM PRACĘ

ZATRUDNIMY DO PRACOWNI ORTOPEDYCZNEJ W 
KONSTANCINIE TECHNIKA ORTOPEDĘ ZE ZNAJOMO-
ŚCIĄ DO WYKONYWANIA GORSETÓW DLA DZIECI I OR-
TOTYKI. Tel. 602 357 134, markprotetik@markprotetik.pl

Szukam dziewczynę do kawiarni w Konstancinie, 
Tel. 22 754 68 21, 601 24 49 19

Firma sprzątająca zatrudni Panie do sprzątania klatek 
schodowych oraz panów do prac porządkowych, 
tel. 503 173 868

Firma transportowa poszukuje kierowców, kat. C+E w 
transporcie międzynarodowym chłodniczym, na trasie 
Polska – Hiszpania – Polska oraz kierowców w transpor-
cie krajowym, atrakcyjne wynagrodzenie, tel. 668 499 758

Pilarz, meblarz, do cięcia płyt meblowych, Piaseczno, 
tel. 604 152 591

Do kwiaciarni w Konstancinie, tel. 606 10 59 22

Masarnia zatrudni:pracownika rozbiorowego i pracow-
nika produkcyjnego. Piaseczno tel. 22 756 79 82

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

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

Poszukujemy kobiet do pracy na maszynach pakują-
cych - bez nałogów. Miejsce pracy Piaseczno, jedna 
zmiana, tel. 602 692 964, 607 230 418

POSZUKUJE PRACOWNIKÓW NA STANOWISKO: 
MONTER - PRACOWNIK PRODUKCJI PRACA SIEDZĄCA, 
OD ZARAZ, tel. 508 561 379

EKO-LED PIASECZNO - JÓZEFOSŁAW POSZUKUJE 
PRACOWNIKÓW NA STANOWISKO: MONTER - PRA-
COWNIK PRODUKCJI PRACA SIEDZĄCA, OD ZARAZ, 
tel. 508 561 379

Cukiernia zatrudni osobę z doświadczeniem. Praca 
od godz. 16.00., Stefanowo koło Wólki Kosowskiej, 
tel. 22 756 10 60

Firma zatrudni do sprzątania biur, praca Piaseczno, 
ul. Pelikanów 18, tel. 508 095 264

Przedszkole zaczarowana pozytywka zatrudni sprzątacz-
kę, tel. 601 778 504

Sklep spożywczy w Konstancinie zatrudni ekspedientkę, 
tel. 602 122 313

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

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

Mechanik maszyn przemysłowych. Także do przyucze-
nia. 607 651 623

Zatrudnię kucharza pomoc kuchni sala bankietowa Ursy-
nów, tel. 505 989 502

Zatrudnię Pana do maszynowego mycia serwisu oraz od-
śnieżania terenu. Mysiadło i/lub Warszawa Praga Połu-
dnie, tel. 577 846 466

SZUKAM PRACY 

Kierowca CE, emeryt, karta kierowcy, tel. 603 424 850

Sprzątanie, prasowanie, mycie okien, tel. 733 546 026

KUPIĘ

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

Kupię kasety i czarne płyty muzyczne, tel. 501 781 933

Drzewo, drewno, okazyjnie kupię/przyjmę z wycinki, 
albo suche, tel. 668 172 777

Firmę – Każda opcja, tel. 502 222 555

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

Sprzęt rolny, tel. 515 486 338

Opryskiwacz sadowniczy, tel. 515 486 338

SPRZEDAM

FOTELIK dla dziecka RECARO, szary, stan bdb, 300 zł
tel. 501 694 644

Choinki duże, tel. 535 467 856

Dwa stare metalowe koła do roweru z drewnianymi obrę-
czami, tel. 500 51 66 77

Książki używane, Piaseczno, tel. 571 373 118

AUTO - MOTO  KUPIĘ

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

Skup aut, tel. 515 018 430

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Działka w miejscowości Słomczyn, ul.Wiosenna, obok 
Konstancina. Wymiar 22 m x73 m,1600 m kw.. Z warun-
kami zabudowy na dom jednorodzinny. Prąd, woda, 
gaz. Tel. 602 523 609

Działka 9500 m kw., Szczęsna k. Grójca, tel. 661 553 697

Dom mieszkalny piętro, parter użytkowy, 350 m kw., 
Warszawa Żoliborz, cena do uzgodnienia, tel. 503 347 083

2 pok. Piaseczno, tel. 735 037 247

Sprzedam teren 8,5 ha z zabudowaniami okolice 
Tarczyna, tel. 606 871 918

Bezpośrednio sprzedam działkę rolną 1.1 ha m. Rososz 
k/Góry Kalwarji przy asfaltowej drodze-super dojazd. 
Tel.501 265 235 

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Pomieszczenie w salonie fryzjerskim w Bobrowcu dla 
masażysty/fizjoterapeuty/kosmetyczki, tel. 608 156 484

1ka-480, 2ka – 350/ os+opł, tel. 577 886 988

PESEL, meldunek, tel. 720 90 80 80

Pokój w domu jednorodzinnym, Zalesie Dolne, dobre wa-
runki, 600 zł od osoby, tel. 696 30 60 30

Wynajmę budynek 250 m kw. pod działalność
gospodarczą przy drodze 79 z widokiem z drogi, Czersk, 
tel. 606 259 458

USŁUGI

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

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

Wymieniłeś piec CO i nie wiesz co zrobić ze starym. Za-
dzwoń, przyjedziemy, zabierzemy, rury też, tel. 502 898 418

Remonty, tel. 601 310 413

Przeprowadzki, przewóz rzeczy, tel. 514 269 909

Dachy, Kominy, rynny, tel. 798 836 860

Elektryk, tel. 666 890 886

Hydraulik, tel. 608 030 808 

Złom. Porządki? Remont? Uprzątniemy, wywieziemy, 
tel. 502 898 418

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

KOSIMY ZAROŚLA I WYCINAMY SAMOSIEJE, 
tel. 500 51 66 77

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Dachy, tel. 601 310 413

Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01

Dachy, podbitki, naprawy, tel. 798 836 860

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Serwis komputerowy, tel. 516 096 759

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Kompleksowe wykończenia wnętrz, tel. 600 604 547

Glazura, terakota, remonty,tel. 600 604 547

Malarskie, tel. 696 120 208

Hydraulik, tel. 535 872 455

Odbieram zbiorniki hydroforowe, stare, metalowe, 
tel. 500 51 66 77 

Tynki tradycyjne i gipsowe, tel. 604 415 352

Malowanie, panele, remonty, tel. 664 632 405

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

Oczyszczanie działek, ogrodnicze, wywóz gałęzi, 
tel. 519 874 891

Złota Rączka, tel. 505 265 005

Tynki maszynowe, tel. 533 125 444

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

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

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

Malowanie, tel. 505 58 67 28

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Cyklinowanie, tel. 696 269 184

Malowanie, gładź, tel. 696 269 184

 RÓŻNE 

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

Biuro Carina zaprasza Samotnych. Posiadamy oferty dla 
każdej grupy wiekowej. tel. 42 687 08 10

NAUKA 

PRACOWNIA ROZWOJU TWÓRCZEGO I OSOBOWO-
ŚCI DLA DZIECI I DOROSŁYCH. Spotkania twórcze. 
Spotkania z rozwoju osobowości. Rozmowy o wszech-
świecie, życiu i człowieku. Rozwiązywanie zagadki ist-
nienia. Wsparcie psychologiczno - rozwojowe. Opieka. 
Zabawy kreatywne.  Okulary VR. Mini kino. Symbolicz-
ne opłaty. Piaseczno, z dojazdem, tel. 571 373 118

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

ZDROWIE I URODA 

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

MATRYMONIALNE

Pan 41 lat, czeka na „wielką miłość”- cytując słowa Jana Paw-
ła II z książki „Miłość i odpowiedzialność” tel. 571 373 118
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KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Gazeta Kurier Południowy poszukuje specjalisty ds. 
sprzedaży powierzchni reklamowej. Wymagania: 
umiejętność negocjacji, dobry kontakt z klientem. 
Oferujemy wynagrodzenie stałe plus prowizja, pakiet 
medyczny. Cv i list motywacyjny prosimy wysyłać na 
e-mail: a.staniszek@kurierpoludniowy.pl 

Hotel w Konstancinie-Jeziornie zatrudni  kelnera/kę, 
recepcjonistę/kę umowa o pracę, tel. 509 994 568, 
monikawrochna@dworkonstancin.pl

Firma BETOLAND zatrudni kierowcę betonomieszarki,
tel. 511 697 067

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

Lokal użytkowy, usługowo-handlowy, 125 m kw., Pia-
seczno, ul. Dworcowa, dostępne miejsca parkingowe, 
tel. 601 61 22 40

Działka budowlana, 1431 m kw., Piaseczno, ul. Zagro-
dowa, tel. 603 515 935

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

MIKOŁAJ DO WYNAJĘCIA – PIASECZNO I OKOLICE,
TEL. 507 645 911

Hydraulik tel. 886 576 148

Wywozimy stare metalowe przęsła, siatki, bramy, 
słupki, tel. 502 898 418

Pomoc w lekcjach, klasy 0-4,nauka na bieżąco, też 
opieka, Piaseczno i okolice, 20 -30zł/h  tel. 571 373 118

Zapraszamy do grupy wsparcia. Omawiamy 
problemy, które Ciebie interesują. Symboliczne opłaty, 
tel. 571 373 118

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

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

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

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

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

Usługi koparko-ładowarką, tel. 604 189 011

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

Kupię magnetofon lub całą wieżę, Technics, Radmor 
oraz kolumny Altus, z lat 90-tych, tel. 698 698 839

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

W dniach 23 i 30 grudnia redakcja będzie czynna
 w godzinach 9-17

W dniach 24, 27, 31 grudnia oraz 2, 3 stycznia 
redakcja będzie nieczynna

Od 7 stycznia zapraszamy w godzinach 8-18

Najbliższe wydanie gazety ukaże się
17 stycznia 2020 r.

największy nakład 
największa skuteczność 

w każdy piątek
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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