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KRONIKA POLICYJNA
POWIAT
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TARCZYN

LESZNOWOLA

Kradną na potęgę

Ostrzegą młodzież przed narkotykami

Szarżował fordem po Bielawskiej

Uderzyła w słup, zginęła na miejscu

Skradziono ciągnik rolniczy

Handlował metaamfetaminą?

Ukradli stemple budowlane

 W ostatnim czasie na terenie powiatu piaseczyńskiego doszło do 
wielu przypadków kradzieży oraz kradzieży z włamaniem. W okresie 
świątecznym w rejonie obwodnicy w Górze Kalwarii włamano się do ko-
parki gąsiennicowej, z której wyrwano elektronikę o wartości 70 tys. zł. 
W tym samym czasie z miejscowości Rembertów (gm. Tarczyn) skradzio-
no z posesji 10 akumulatorów o wartości około 5 tys. zł. Policja prosi o 
kontakt osoby, które wiedzą coś o tych zdarzeniach lub proponowano 
im sprzedaż kradzionego sprzętu. 

 Od kilku dni w gminnych szkołach odbywają się zajęcia dla uczniów 
ósmych klas i ich rodziców, podczas których omawiane są zagrożenia 
związane z uzależnieniem od narkotyków. Policjanci tłumaczą jak zo-
rientować się, że dziecko sięga po środki odurzające i co zrobić, aby za-
pobiec uzależnieniu. Cykl spotkań jest efektem porozumienia zawarte-
go między Komendantem Powiatowym Policji, a gminą Piaseczno. Akcja 
ma być prowadzona do marca. 

 Kilka dni temu późnym wieczorem policjanci zauważyli na ulicy Bie-
lawskiej niepewnie jadącego forda mondeo. Po zatrzymaniu samocho-
du do kontroli okazało się, że siedzący za kierownicą 29-latek jest kom-
pletnie pijany. Mężczyzna miał w organizmie ponad 2,5 promila alko-
holu i... sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Kierow-
ca-pirat wkrótce ponownie stanie przed obliczem sądu.

 W sobotę 4 stycznia rano w Tarczynie doszło do tragicznego w skut-
kach wypadku drogowego z udziałem 21-latki. Jadąca krajową „7” od 
strony Grójca młoda kobieta, niespodziewanie zjechała z drogi na po-
bocze i uderzyła w słup energetyczny. Jej honda roztrzaskała się w drob-
ny mak, a kierująca zginęła. Przyczyny wypadku bada policja pod nad-
zorem prokuratury. 

 W nocy z 6 na 7 stycznia z posesji przy skrzyżowaniu ulic Postępu 
i Leśnej w Łoziskach skradziono zielony traktor Fendt 307C o wartości 
około 100 tys. zł. Do zdarzenia doszło prawdopodobnie między godz. 
24 a 6 rano. Złodzieje uruchomili traktor, staranowali ogrodzenie i prze-
jechali przez kawałek pola aż do ulicy Leśnej. Nie wiadomo co stało się 
potem. Być może traktor został załadowany na lawetę. Wszystkie oso-
by, które widziały w tamtym czasie na terenie gminy Lesznowola lub po-
bliskich miejscowości zielonego Fendta proszone są o kontakt z najbliż-
szym komisariatem policji lub właścicielem traktora pod nr 502 101 263. 
Za informacje, które przyczynią się do odzyskania maszyny przewidzia-
na jest nagroda.

 Na początku stycznia policjanci zatrzymali na ulicy Puławskiej 27-let-
niego Ukraińca, który miał w samochodzie ponad 50 gramów metaam-
fetaminy. Co więcej, mężczyzna prowadził auto pod wpływem narkoty-
ków. Usłyszał już zarzuty i stanie przed sądem. Jeśli okaże się, że handlo-
wał środkami odurzającymi może grozić mu nawet do 10 lat pozbawie-
nia wolności. 

 W Łazach świadkowie zauważyli dwie osoby kradnące z posesji stem-
ple budowlane. Kobieta i mężczyzna pakowali je na zaparkowaną w pobli-
żu toyotę. 51-latka została zatrzymana na miejscu, zaś jej 42-letni kompan 
wpadł w ręce policji niewiele później. Obydwoje trafi li już do celi i usłyszeli 
zarzuty. 12 stempli o łącznej wartości około 1200 zł wróciło do właściciela.
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Zabytek w płomieniach
PIASECZNO – W turkusowym pustostanie przy ul. Kniaziewicza naprzeciwko parkingu prze-

bywają bezdomni – poinformował nas kilka dni temu pan Michał. – Żeby się ogrzać, za-

częli palić w piecu. Nie chcę być złym prorokiem, ale zaraz dojdzie tam do pożaru…

 Na miejsce kilka razy wzywano 
straż miejską. – Rzeczywiście, po-
dejmowaliśmy interwencje związa-
ne z przebywaniem w budynku osób 
bezdomnych – potwierdza Mariusz 
Łodyga, komendant straży. – Poja-
wiły się plotki, że bezdomni będą 
koczować tu do marca za zgodą wła-
ściciela nieruchomości – dodaje pan 
Michał. – Słyszałem, że później ten 
budynek ma zostać wyburzony…
 Z naszych informacji wyni-
ka jednak, że turkusowy, drewnia-
ny, pochodzący sprzed drugiej woj-
ny światowej dom przy ul. Kniazie-
wicza 17 znajduje się w gminnej ewi-
dencji zabytków. O jego rozebra-
niu nie może być więc mowy. Gmi-
na poinformowała już właściciela o 
ewentualnej odpowiedzialności kar-
nej związanej z dewastacją budynku 
i grożących mu sankcjach karnych.
 Artykuł o domu zagrożonym po-
żarem napisaliśmy w zeszły piątek, 
planowaliśmy publikację w niedzielę 
rano na portalu PiasecznoNEWS.pl. 
Okazało się, że to za późno. W nocy 
z soboty na niedzielę pożar splądro-
wał zabytkowy budynek. Płomienie 
strawiły dach i piętro drewnianego 
zabytku.
 Pożar wybuchł po godzinie 
pierwszej w nocy. - Otrzymaliśmy 
informację, że cały budynek jest w 
ogniu, a w jego wnętrzu mogą prze-
bywać osoby – mówi mł. bryg. Łu-
kasz Darmofalski z Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży Pożar-
nej w Piasecznie. Na ulicę Kniazie-
wicza przyjechało 6 zastępów stra-
ży pożarnej, przez ponad dwie go-
dziny 27 strażaków gasiło pożar. 
- Ogień objął dach i drugą kondy-
gnację budynku – mówi  mł. bryg. 
Łukasz Darmofalski. - Podaliśmy 

trzy prądy wody. Z budynku wyszły 
trzy osoby, przebadał je lekarz z po-
gotowia ratunkowego, na szczęście 
żadna z nich nie ucierpiała. W cza-
sie akcji gaśniczej używany był także 
podnośnik, w dachu zostały zrobio-
ne otwory, którymi mógł uchodzić 
dym. Spaleniu uległ dach i pomiesz-
czenia w drugiej kondygnacji. Po 

zakończeniu akcji gaśniczej budy-
nek został jeszcze raz przeszukany. 
 Straż pożarna jako przypusz-
czalną przyczyną pożaru poda-
je podpalenie. Dziś posesja i sam 
dom wciąż są niezabezpieczone. Czy 
wkrótce dojdzie do kolejnego pożaru?

TW/AB

K O N D O L E N C J E

Palenie gumy zamiast fajerwerków
PIASECZNO W sylwestrową noc na ulicy Przesmyckiego grupa młodzieży urządziła sobie za-

bawę, polegającą na tzw. paleniu gumy

 - O głupiej zabawie grupy pija-
nych osób poinformowaliśmy oczy-
wiście policję – mówi pan Marcin, 
jeden z mieszkańców. - Wiem, że w 
tej sprawie zostali już przesłuchani 
pierwsi świadkowie. Na przestrze-
ni ostatniego roku policja wielokrot-
nie otrzymywała zgłoszenia doty-
czące tzw. palenia gumy w różnych 
częściach miasta – m.in. na parkin-
gu przy ul. Sierakowskiego czy przy 
Selgrosie. W Wigilię na driftujące 
samochody narzekali mieszkańcy 
Gołkowa (do szaleństw dochodzi-
ło na parkingu przy szkole). Kilka 
osób otrzymało mandaty, kilka po-
uczenia. Wydawało się, że sytuacja 
jest opanowana. Niestety, nic z tych 
rzeczy. Koszmar powrócił w sylwe-
strową noc na spokojnej dotąd uli-
cy Przesmyckiego. - Grupa młodych 
ludzi „bawiła się” na całego, efek-
tem są zniszczenia nawierzchni ulicy 
– mówi pan Marcin. - Już po wszyst-
kim cała grupa ukryła się na pobli-
skim Osiedlu Zielonym, gdzie za-
częła urządzać wyścigi po drogach 
wewnętrznych. Na końcu porzuci-
li wrak samochodu, usuwając z nie-
go tablice rejestracyjne. Na szczę-
ście na skutek bezsensownej sylwe-
strowej „zabawy” nikt nie ucierpiał. 
Pozostaje mieć nadzieję, że prowo-
dyrzy idiotycznych wyścigów zosta-
ną zidentyfikowani i ukarani.

Zniszczony w trakcie szaleństw stary polonez został porzucony 

na pobliskim osiedlu

TW
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Czy zamek w Czersku zmieni 
właściciela?
GÓRA KALWARIA Zamek w Czersku to jedna z największych atrakcji turystycznych powiatu 

piaseczyńskiego. Niedawno zarząd województwa mazowieckiego wyraził chęć przeję-

cia zabytku od gminy. Radni i burmistrz zastanawiają się nad tą propozycją

 Zamek w Czersku potrzebuje re-
montu, który zabezpieczy go przed 
niszczeniem, ale także podniesie 
jego atrakcyjność. Trzeba przepro-
wadzić nie tylko renowację murów, 
ale przede wszystkim znajdującego 
się w kiepskim stanie mostu. Jednak 
to nie wszystko. Na zamku nie ma 
toalet z prawdziwego zdarzenia oraz 
chodnika, który umożliwiłby dosta-
nie się na dziedziniec osobom nie-
pełnosprawnym i dzieciom w wóz-
kach (dziś jedyną prowadzącą do 
zamku drogą jest ta wybrukowana 
kocimi łbami). Problemem jest tak-
że to, że dojazd do zabytku prowadzi 
przez teren kościoła, co nie do końca 
podoba się proboszczowi miejscowej 
parafii. Ciężkie samochody wywołu-
ją bowiem w stojącym na skarpie ko-

ściele silne drgania. Trzeba przenieść 
kasę biletową – ziemia pod nią osuwa 
się i kasa wisi częściowo w powietrzu. 
 – W dzisiejszych czasach zabytki 
powinny mieć infrastrukturę, umoż-
liwiającą organizowanie w nich róż-
nego rodzaju wydarzeń, w tym lek-
cji historii dla dzieci, przez cały rok 
– mówi Piotr Chmielewski, rzecznik 
ratusza. – Zimą w Czersku nie ma 
gdzie się schronić. A my chcemy, żeby 
zamek był atrakcją całosezonową.
 Kolejną kwestią jest ewentualne 
muzeum, które mogłoby zostać wy-
budowane w pobliżu zamku. Moż-
na byłoby wyeksponować w nim 
obiekty wykopane w okolicach Czer-
ska, w tym znalezioną w 2009 roku 
w pobliskim sadzie szkutę, która jest 
obecnie konserwowana.
 Zarówno modernizacja zamku, 
jak i ewentualna budowa muzeum 
z pewnością podniosłyby walory tu-
rystyczne Czerska, ale wymagają 

znacznych nakładów finansowych – 
według wstępnych szacunków nawet 
kilkunastu milionów złotych. Tym-
czasem gmina ma w tej chwili pilniej-
sze wydatki.
 – Niestety, zamek zawsze prze-
grywa, gdy zaczynają się rozmowy o 
inwestycjach, które są priorytetowe 
dla mieszkańców – przyznaje Piotr 
Chmielewski. – Trudno się więc dzi-
wić, że póki co został on odstawiony 
na boczny tor. Tymczasem nam zale-
ży, aby to miejsce kwitło i się rozwija-
ło. Bez względu na to, kto będzie jego 
właścicielem.
 Na początku stycznia o propo-
zycji zarządu województwa mazo-
wieckiego rozmawiały władze gminy, 
w zeszły czwartek do dyskusji na ten 
temat zostali zaproszeni radni. Zda-

nia w kwestii zamku były podzielone. 
Większość rajców stoi na stanowisku, 
że warto rozmawiać z sejmikiem wo-
jewództwa, aby poznać jego plany za-
równo dotyczące wykorzystania za-
bytku w przyszłości, jak i sfinansowa-
nia jego modernizacji. Padła propo-
zycja, aby zorganizować spotkanie nie 
tylko z przedstawicielami sejmiku, ale 
także ministrem kultury, który mógłby 
partycypować w inwestycji i konserwa-
torem zabytków. Niektórzy radni uwa-
żają, że gmina powinna samodzielnie 
remontować zabytek, choćby miało to 
odbywać się etapami.
 Na razie żadne decyzje nie zapa-
dły. Radni upoważnili jedynie bur-
mistrza do dalszych rozmów z za-
rządem województwa.

Tomasz Wojciuk

Dochód z imprez organizowanych na zamku to 200-250 tys. zł 

w skali roku. Tymczasem na jego modernizację potrzeba przy-

najmniej 5 mln złSamorząd Mazowsza 

jest znany z tego, że dba 

o swoje zabytki. Najlepszymi 

tego przykładami są zamek 

w Ciechanowie, Liwie czy 

pałac w Sennikach

Inteligentne miasto. Pierwsze 
będą czujniki parkingowe
PIASECZNO Na parkingu przy ul. Sierakowskiego zamontowano już po-

nad 100 czujników, które będą informowały kierowców o dostępności 

miejsc. System ma zacząć działać w ciągu najbliższych tygodni

 Gmina zakupiła w sumie 130 czujników parkingowych. 120 będzie znajdo-
wało się na parkingu przy Sierakowskiego, zaś 10 na miejscach na których nie 
można parkować wzdłuż ul. Kościuszki (gmina będzie wiedziała, gdy ktoś bę-
dzie na nich stawał). Oprócz tego kupiono 10 ultradźwiękowych czujników do 
pomiaru poziomu napełnienia koszy i 6 czujników monitorujących poziom 
wody w rzekach i rowach melioracyjnych. Na terenie gminy zainstalowano 
także zestaw czujników badających środowisko naturalne (temperaturę, ha-
łas, wilgotność powietrza), które mają być co jakiś czas przestawiane. - Dzięki 
nowym technologiom nasza gmina ma szansę stać się jeszcze bardziej przy-
jazna mieszkańcom – uważa burmistrz Daniel Putkiewicz. System informują-
cy o wolnych miejscach parkingowych w centrum miasta ma działać w ciągu 
najbliższych tygodni.

TW

PIASECZNO

Karnawał z Operetką
 W sobotę 18 stycznia w Domu Kultury w Piasecznie wystąpią Olivia 
Ohl-Szulik – sopran i Paulina Stateczna – fortepian. Początek o godzinie 
18. Bilety: w przedsprzedaży 20 złotych, w dniu koncertu 30 złotych.

Tyl.

R E K L A M A
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Niewiele pieniędzy na drogi
POWIAT Przyjęto budżet powiatu piaseczyńskiego na 2020 rok. Dochody mają wynieść 

prawie 277,3 mln zł, zaś wydatki ponad 276,3 mln zł. W tegorocznym planie fi nansowym 

ponad 28 mln zł zostanie przeznaczone na inwestycje. W sumie będzie ich ponad 30

 Większość inwestycji zostało za-
inicjowanych w latach ubiegłych. W 
tym roku będą tylko kontynuowa-
ne lub kończone. Niemniej jednak w 
wykazie zadań znajduje się kilka po-
zycji, które zwróciły naszą uwagę. 
Jedną z nich jest rozbudowa wąskiej, 
wiodącej przez pola ulicy Szkolnej, 
łączącej Lesznowolę (gm. Leszno-
wola) z Nową Wolą. Na drodze tej 
panuje duży ruch, a od lat znajdu-
je się ona w fatalnym stanie. Zada-

nie ma zakończyć się w przyszłym 
roku, a w tym powiat przeznaczy na 
nie 1,75 mln zł. 1,9 mln zł pójdzie na 
przebudowę drogi powiatowej łą-
czącej Zalesie Górne z Ustanowem 
i Uwielinami (inwestycja ma zakoń-
czyć się w 2022 roku), zaś 1 mln zł 
na dokończenie przebudowy drogi 
powiatowej z Głoskowa przez Złoto-
kłos do Rembertowa. 240 tys. zł po-
chłonie także przebudowa ul. Asfal-
towej w Bąkówce (gm. Piaseczno), a 
0,5 mln zł przebudowa drogi z Tar-
czyna do Świętochowa. 
 W tym roku zakończy się wreszcie 
rozbudowa budynku starostwa przy ul. 
Czajewicza w Piasecznie, która będzie 
kosztowała jeszcze 6,3 mln zł (łącznie 
ponad 20 mln zł) i jest  w tej chwili naj-
większym wydatkiem powiatu. Sporo 
pieniędzy pójdzie na rozbudowę infra-
struktury szkolnej. Wszystko wskazu-
je na to, że zakończy się wreszcie bu-
dowa hali sportowej w Zespole Szkół 
nr 1 przy ul. Szpitalnej (w tym roku 
5,5 mln zł) oraz rozbudowa budynku 
szkoły przy al. Brzóz (3,6 mln zł). Po-
wiat zamierza też dokończyć moderni-
zację internatu przy ZS nr 3 w Piasecz-
nie (1,25 mln zł). 

W tym roku ma rozpocząć się wreszcie od lat oczekiwana przez 

mieszkańców przebudowa ulicy Szkolnej, łączącej Lesznowolę 

z Nową Wolą

Za prawie 180 tys. zł zostanie 

kupiony poduszkowiec dla 

WOPR Piaseczno

Sezamie, otwórz się!
LESZNOWOLA Plac zabaw połączony z siłownią na świeżym powietrzu w 

Janczewicach non stop jest zamknięty na klucz, co zniechęca do korzysta-

nia z niego okolicznych mieszkańców. Tymczasem okazuje się, że teren jest 

dla wszystkich dostępny. Trzeba tylko wiedzieć, jak się na niego dostać

 - Ten plac to zabytek klasy zero – śmieje się pan Marian, 70-latek z Jancze-
wic. - Ładny, schludny, dobrze wyposażony i... wiecznie zamknięty na klucz. 
Byłem tam o różnych porach dnia i zawsze spotykałem na swojej drodze zasu-
niętą bramę, przypiętą łańcuchem do słupka ogrodzeniowego. Nie wiem dla-
czego na ten plac nie ma wstępu. Może chodzi o to, aby nikt go nie zniszczył...
 O zamknięty plac w Janczewicach zapytaliśmy wicewójta Marcina Kanię. 
Jak się okazuje, na tym terenie, zwłaszcza w sezonie letnim, dochodziło do 
spożywania alkoholu oraz głośnych imprez. Dlatego podjęto decyzję o za-
mknięciu placu i zdeponowaniu klucza w pobliskim sklepie. - Teraz każdy, kto 
chce z niego skorzystać, może wejść do sklepu i poprosić o klucz – wyjaśnia 
wicewójt Kania. - Po skończonej zabawie czy treningu należy zamknąć plac i 
odnieść klucz z powrotem do sklepu.

TW

Klucz otwierający plac zabaw znajduje się w pobliskim sklepie

PIASECZNO

Wtorek z satyrą
 We wtorek 21 stycznia w Domu Kultury w Piasecznie odbędzie się 
kolejne spotkanie z cyklu Marek Majewski Zaprasza. Wystąpią: Jerzy Fi-
lar, Agata Ślazyk oraz Tomasz Kmiecik (Piwnica Pod Baranami). Początek 
o godzinie 20. Bilety w cenie 20 złotych.

Tyl.

LESZNOWOLA

Wieczorek kolagenowy
 W czwartek 23 stycznia w fi lii GOK Lesznowola w Mysiadle (ul. Topo-
lowa 2) odbędzie się spotkanie Klubu Kobiet Panie Przodem „Wieczo-
rek kolagenowy” - wszystko o kolagenie lekach i kosmetykach z kolage-
nem - bezpłatne testowanie dla wszystkich pań, zabieg na dłonie i je-
den zabieg oczyszczająco-odmładzający na twarz. Spotkanie poprowa-
dzi Anna Nowakowska. Początek o godzinie 18.30

Tyl.

R E K L A M A

R E K L A M A

TW
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Budżet rozważny i ostrożny
GÓRA KALWARIA W drugiej połowie grudnia rada miejska przyjęła budżet gminy na 2020 

rok. Dochody mają wynieść prawie 158 mln zł, zaś wydatki – ponad 161 mln zł. Być może 

wkrótce dojdzie jednak do zwiększenia zadłużenia. - Wszystko po to, aby zrealizować 

oczekiwane przez mieszkańców inwestycje – podkreśla burmistrz Arkadiusz Strzyżewski

 Na początku stycznia rada miej-
ska i zarząd gminy mają ustalić prio-
rytety inwestycyjne na najbliższy 
rok. Decyzje, które zapadły w ubie-
głym roku na szczeblu rządowym, 
w tym obniżka PIT i ulga udzielona 
osobom w wieku poniżej 26 lat spo-
wodowały, że samorządy generalnie 
mają mniej pieniędzy na realizowa-
nie zadań własnych (dochody Góry 
Kalwarii uszczuplą się z tego tytu-
łu o około 4,5 mln zł). - Ponad 6 mln 
zł wydamy w tym roku z budżetu na 
podwyżki dla nauczycieli – informu-
je Piotr Chmielewski, rzecznik ratu-
sza. - Wszystko wskazuje na to, że 
nie otrzymamy subwencji oświato-
wej w takiej wysokości.
 To jednak nie wszystko. Droże-
je prąd, w związku z czym gmina wyda 
na niego o około 2 mln zł więcej niż w 
2019 roku. Mimo wielu przeciwności i 
– mimo wszystko nieoczekiwanych wy-
datków – gmina na rozbudowę infra-
struktury zaplanowała ponad 15 mln zł.

Mieszkańcy chcą rozbudowy szkół

 Wygląda na to, że najważniejszą 
inwestycją będzie w tym roku roz-
budowa szkoły w Kątach (zadanie 
zostało zaplanowane na dwa lata), 
w której dzieci uczą się w systemie 
zmianowym. Co więcej, uczniów 
cały czas przybywa, bo podstawów-
ka znajduje się na terenie, który in-
tensywnie się urbanizuje. W nowej 
części szkoły zaplanowano czte-
ry dodatkowe sale lekcyjne, a także 
kuchnię, jadalnię, bibliotekę, szat-
nie, pomieszczenia gospodarcze i 
biurowe. Wkrótce ma być gotowy 
projekt i pozwolenie na budowę. 
Po skompletowaniu dokumenta-
cji gmina ogłosi przetarg na wyko-
nawcę inwestycji. Według ostroż-

nych szacunków ma ona kosztować 
od 4,5 do nawet 7 mln zł. Jaki będzie 
rzeczywisty koszt rozbudowy – oka-
że się dopiero po otwarciu ofert zło-
żonych przez wykonawców. Na roz-
budowę swojej szkoły czekają także 
mieszkańcy Czerska. Trwa opraco-
wywanie projektu, jednak jest mało 
prawdopodobne, aby inwestycja ru-
szyła w tym roku. Z kolei przy szko-
le w Czaplinku brakuje hali spor-
towej. - To jedyna w gminie szko-
ła, przy której nie ma sali. Mimo to 
na razie trudno określić, kiedy roz-
pocznie się jej budowa – mówi Piotr 
Chmielewski.

Przebudują Pijarską i Dominikańską

 Sporo pieniędzy gmina zain-
westuje w tym roku w drogi i in-
frastrukturę wodno-kanalizacyjną. 
Kontynuowana będzie budowa ka-
nalizacji w Czersku, kanalizacja ma 
pojawić się także w ulicy Leśnej w 
Górze Kalwarii. Zmodernizowa-

na zostanie ulica Szkolna w Banio-
sze (został już rozstrzygnięty prze-
targ na wykonawcę tego zadania). 
Sporo pieniędzy gmina zainwestu-
je również w główne ulice miasta, w 
tym Pijarską i Dominikańską. Zy-
skają one nową nawierzchnię (to za-
danie zrealizuje akurat wykonawca 
obwodnicy na zlecenie GDDKiA) i 
stylowe oświetlenie. Zakład Gospo-
darki Komunalnej na łącznej długo-
ści prawie 3 km (także na fragmen-
cie ul. Grójeckiej i Wojska Polskie-
go) ma przebudować także sieć wo-
dociągową i kanalizację. Prace „w 
ziemi” mogą pochłonąć nawet po-
nad 10 mln zł. Inną niezwykle po-
trzebną inwestycją jest przebudo-
wa oczyszczalni ścieków w Moczy-
dłowie, która może kosztować na-
wet 20 mln zł. Mało jednak praw-
dopodobne, aby rozpoczęła się ona 
w najbliższym roku. 

Tomasz Wojciuk

Po wyremontowaniu Pijarskiej i Dominikańskiej (na zdj.) 

gmina chce przejąć obydwie drogi do swoich zasobów

Irena Santor na dobry
początek roku

R E K L A M A

R E K L A M A

LESZNOWOLA Irena Santor to niekwestionowana dama polskiej pio-

senki. Jej wspaniały głos już od lat 50. ubiegłego stulecia cieszy kolej-

ne pokolenia słuchaczy. Tym razem artystka zaszczyciła swoją obecno-

ścią kościół pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej

 Tradycyjny koncert noworoczny w Starej Iwicznej zgromadził, jak zwykle, 
prawdziwe tłumy, które z największym trudem mogły pomieścić się w koście-
le. Irena Santor, wraz ze swoim zespołem (Mariusz Dubrawski - fortepian, Woj-
ciech Ruciński - bas, Grzegorz Poliszak - perkusja), zaprezentowała tego wie-
czoru niezwykle bogaty i zróżnicowany program artystyczny. 
 Nie zabrakło oczywiście kolęd (między innymi „Pójdźmy wszyscy do sta-
jenki”), do których zaśpiewania z powodzeniem zachęciła publiczność, pasto-
rałek („Lulej, że mi lulej” - utworu z fi lmu „Miś” śpiewanego w oryginale przez 
Ewę Bem ). Niezwykle ciepło przyjęto również wykonanie „Złotego pierścion-
ka” - reprezentującego piosenki warszawskie, a także największe przeboje ar-
tystki - „Już nie ma dzikich plaż” i „Powrócisz tu”. Irena Santor była w świet-
nej formie – nie tylko wokalnej, ale i w znakomitym nastroju, dzieląc się wie-
loma ciekawymi anegdotami ze swojej bogatej przeszłości artystycznej. Pra-
cowała w końcu z największymi – Wojciechem Młynarskim, Włodzimierzem 
Korczem, Jackiem Cyganem czy Sewerynem Krajewskim, którzy pisali teksty i 
muzykę specjalnie dla niej.
 Koncert zwieńczyła owacja na stojąco i głośne „Sto lat”, które odśpiewała 
artystce, obchodzącej w grudniu swoje urodziny, zachwycona publiczność.

Grzegorz Tylec
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Drogowa niedoróba?
Gmina zapewnia, że wszystko
jest pod kontrolą
GÓRA KALWARIA Niedawno utwardzono betonową kostką ulicę Polną 

w Kątach. Kilku mieszkańców ma jednak zastrzeżenia, co do fachowo-

ści wykonania tej inwestycji. - Największy problem polega na tym, że 

droga została zrobiona inaczej, niż przewidywał pierwotny projekt 

– mówi Zbigniew Świderski

 Pan Zbigniew oprowadza nas po nowej drodze, która została oddana 
do użytku przed świętami. - W marcu odbyło się spotkanie, podczas które-
go gmina roztoczyła przed nami swoją wizję – opowiada mieszkaniec. - Od-
wodnienie Polnej miało przebiegać jej środkiem. Jednak ulica została wyko-
nana z jednostronnym spadkiem, a woda spływa do znajdującego się po le-
wej stronie rowu. Problem polega na tym, że nie został on zrobiony na całej 
długości drogi... Przy mojej posesji rowu na razie w ogóle nie ma, mimo że 
jego pociągnięcie do ulicy Spacerowej kosztowałoby gminę zaledwie 13 tys. 
zł więcej. Wiceburmistrz Baj poinfor-
mował mnie, że ten brakujący frag-
ment rowu zostanie zrobiony dopie-
ro w przyszłym roku. Wówczas zosta-
ną też wykonane brakujące przepu-
sty pod wjazdami na posesje.
 Jednak nie jest to jedyna, zda-
niem mieszkańca, niedoróba. Idziemy ulicą w kierunku południowym. Mniej 
więcej naprzeciwko posesji oznaczonej numerem cztery pan Zbigniew poka-
zuje dwa duże dęby, które... rosną w drodze, powodując jej zwężenie. - Tych 
drzew w przedstawionym nam wiosną projekcie również miało w tym miej-
scu nie być – dodaje. 
 Piotr Chmielewski, rzecznik ratusza, informuje, że ulica Polna została ode-
brana przez gminę 20 grudnia. - Wykonawca miał zbudować drogę i się z tego 
wywiązał – wyjaśnia. - Umowa z nim nie przewidywała odtworzenia rowu i 
wjazdów na posesje, jednak zostało to zrobione tam, gdzie rów do tej pory 
istniał. Natomiast tam, gdzie go nie było, nie zrobiono wjazdów i przepustów. 
 Chmielewski tłumaczy, że rowu nie ma przy dwóch posesjach, bo ich wła-
ściciele nie zgadzali się dotychczas na jego wybudowanie. - Jak uzyskamy ich 
zgodę, rów zostanie zrobiony w drugim etapie inwestycji – dodaje. - Co do 
drzew, to ustalamy czy rosną one na terenie gminy, czy na terenie prywat-
nym. Będziemy chcieli je wyciąć, bo rzeczywiście zwężają Polną, choć jest 
grupa mieszkańców, którzy sobie tego nie życzą...

Tomasz Wojciuk

Pan Zbigniew nie może zrozumieć, dlaczego inwestycja nie zo-

stała dokończona. - Może zabrakło pieniędzy? - zastanawia się

W drugim etapie inwestycji 

gmina chce dokończyć 

rów i wyciąć dwa dęby, 

powodujące zwężenie

Sąd Apelacyjny przyznał rację
Kwirycie i oddalił pozew gminy
LESZNOWOLA Kilka dni temu Sąd Apelacyjny w Warszawie unieważnił wyrok Sądu Okrę-

gowego, który w styczniu 2018 roku orzekł, że  Stowarzyszenie Pełnoprawni Obywa-

tele Kwiryta naruszyło dobra osobiste gminy Lesznowola. Teraz gmina będzie musiała 

zwrócić stowarzyszeniu koszty sądowe. Wyrok jest prawomocny

 - Prawda, choć późno, wyszła 
wreszcie na jaw, a sprawiedliwość 
triumfowała – komentuje Jacek Bar-
cikowski, prezes stowarzyszenia. - 
Choć batalia sądowa trwała w sumie 
ponad trzy lata, wydarzyło się to, 
co się wydarzyć musiało. Wyrok ten 
pokazuje, że warto walczyć o przy-
zwoitość i nie bać się wyrażać swo-
ich opinii, nawet w takiej gminie jak 
Lesznowola.

Kwiryta: Próbowano nas zastraszyć

 Przypomnijmy. W 2016 roku 
gmina pozwała Kwirytę za rozpo-
wszechnianie krytycznych publika-
cji, dotyczących kondycji finanso-
wej samorządu, które miały zawie-
rać nieprawdziwe informacje. Kon-
kretnie chodziło o opublikowa-
ny na stronie stowarzyszenia ra-
port, dotyczący gminnych finansów 
w latach 2011-2015. Twórcy rapor-
tu dowodzili m.in., że w 2012 roku 
gmina stanęła na skraju bankruc-
twa, a jej zadłużenie pod koniec 
2015 roku wyniosło aż 195 mln zł!
Gmina uznała publikację za nie-
zgodną z prawdą i skierowała spra-
wę na drogę sądową. Wyrok w Są-
dzie Okręgowym zapadł na początku 
stycznia 2018 roku. Sędzia Ewa Joń-
czyk nakazała stowarzyszeniu opu-
blikowanie na stronie internetowej 
przeprosin za naruszenie dóbr oso-
bistych gminy. Ponadto zasądziła od 
pozwanego stowarzyszenia kwotę 10 
tys. zł na rzecz Polskiego Czerwo-
nego Krzyża oraz dodatkowo 3637 
zł tytułem zwrotu kosztów proce-
su. – Zarzucenie gminie, że prowa-
dzi działalność sprzeczną z zasada-
mi i powierzonymi jej zadaniami na-

rusza jej dobra osobiste – oceniła w 
uzasadnieniu sędzia. – Nie można 
pewnych, bardzo mocnych słów uży-
wać pod adresem innych podmiotów 
prawa. To nie jest tak, że prawo do 
krytyki może być nieograniczone.
 Jestem zaskoczony decyzją sądu 
– mówił po wyjściu z sali sądowej Ja-

cek Barcikowski, prezes stowarzysze-
nia Kwiryta. – Będziemy się od tego 
wyroku odwoływać. Ciekawy jestem 
jak sąd uzasadni bezprawność za-
wartych w raporcie opinii, że wójt 
gminy Lesznowola podjęła decyzję 
o budowie Centrum Edukacji i Spor-
tu w Mysiadle za ok. 95 mln złotych 
bez zagwarantowanych środków 
na ten cel oraz o nieuzasadnionym 
umarzaniu podatków firmom z Wól-
ki Kosowskiej.

Gmina musi zapłacić prawie 6,5 tys. zł

 Stowarzyszenie złożyło apelację. 
W końcu Sąd Apelacyjny wyznaczył 
termin rozprawy na 13 grudnia tego 
roku. - Do końca byłem przekona-
ny, że ją wygramy – mówi dziś Jacek 
Barcikowski. - Wyrok sądu pierwszej 
instancji był kuriozalny. Sąd Apela-
cyjny (w trzyosobowym składzie) 
unieważnił w całości wyrok Sądu 
Okręgowego. Oddalił pozew gminy, 
a także zarządził na rzecz Stowarzy-
szenia zwrot kosztów sądowych w 
wysokości 3480 zł oraz kosztów za-
stępstwa procesowego w wys. 2950 
zł. Razem 6430 zł. - W ustnym uza-

sadnieniu tego wyroku Sąd Apelacyj-
ny stwierdził, iż stowarzyszenie mia-
ło pełne prawo i podstawy do tego, 
aby wyrazić swoje opinie i wątpliwo-
ści przedstawione w zaskarżonym 
raporcie – komentuje Jacek Barci-
kowski. - Podkreślił też, że prawo to 
wynikało z faktu, iż wójt gminy od-
mawiała udostępniania informacji 
publicznych, które mogłyby dać od-
powiedzi na formułowane w rapor-
cie wątpliwości. Wspomniał także, że 
obecnie stawiane przez Prokuratu-
rę Okręgową w Warszawie pani wójt 
zarzuty potwierdzają prawo stowa-
rzyszenia do opublikowania tego, co 
znalazło się w raporcie z 2016 roku.

Tomasz Wojciuk

„Ten wyrok pokazuje, że warto 

walczyć o przyzwoitość” 

Jacek Barcikowski

Jacek Barcikowski, prezes  

Stowarzyszenia Pełnoprawni

 Obywatele Kwiryta

LESZNOWOLA

Patriotyczny spektakl w Mrokowie
 We wtorek 21 stycznia w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnic-
kiej w Mrokowie (ul. Marii Świątkiewicz 2a) odbędzie się przedstawie-
nie teatralne dla młodzieży pt. „A może się da?”. To spektakl teatralny 
upamiętniający wydarzenia Powstania Warszawskiego, ze szczególnym 
uwzględnieniem działań jakie miały miejsce w warszawskim Śródmie-
ściu i na Woli. Scenariusz spektaklu, autorstwa reżyser Joanny Godlew-
skiej, został zainspirowany „Pamiętnikiem Powstania Warszawskiego” 
Mirona Białoszewskiego. To pełna emocji historia powstańcza opowie-
dziana z „piwnicznej” perspektywy przeciętnych mieszkańców stolicy, 
odkrywa przed widzem ich lęki, bohaterstwo i trudności życia codzien-
nego. Pokazuje też umiejętność integrowania się ludzi w obliczu niebez-
pieczeństwa. Celem spektaklu jest prezentacja i promowanie treści hi-
storycznych dotyczących wydarzeń w Warszawie w 1944r.  Ma on przy-
pomnieć bohaterów tamtego okresu i uhonorować ich w formie przed-
stawienia teatralnego. Spektakl otrzymał oprawę muzyczną wykonaną 
przez współpracującego z zespołem kompozytora, Krzysztofa Putkow-
skiego (pseudonim: Rosław). Początek o godzinie 9.30.

Tyl.

R E K L A M A
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SPORT

Druga drużyna Perły powalczy o awans
PIŁKA NOŻNA, B KLASA W drugiej grupie warszawskiej B klasy na 

czele tabeli znajdują się, póki co, dwa zespoły z warszaw-

skiego Wilanowa. Ekipy z powiatu piaseczyńskiego radzą 

sobie natomiast w tej klasie rozgrywkowej bardzo różnie

  O całkiem udanej rundzie mogą 
mówić piłkarze drugiej drużyny 
Perły Złotokłos, która znajduje się 
obecnie o włos od miejsca dającego 
awans do A klasy. Gdyby jednak nie 
kilka wpadek, nastroje w Złotokłosie 
mogły być jeszcze lepsze.
 - Miniona runda była bardzo 
nierówna w naszym wykonaniu – 
mówi Adam Piotrowski, szkolenio-
wiec Perły II Złotokłos. - Głupio 
stracone punkty z Puznówką i Pio-
runem potwierdziły, że  zdecydowa-
nie lepiej gra się nam z zespołami 
chcącymi grać w piłkę niż z typowy-
mi drużynami B-klasowymi. Mamy 
na swoim koncie bardzo dobre me-
cze z drużynami z Wilanowa, z któ-
rymi bezpośrednio walczymy o A-
klasę. Naszym celem przed sezonem 
był awans i na pewno na wiosnę zro-
bimy wszystko żeby zająć premio-
wane nim miejsce. W zimę treningi 
wznowi też dwóch doświadczonych 
zawodników, którzy, mam nadzieję, 
pomogą nam w realizacji celu. 
 Na razie Perła II odpoczywa, a 
od lutego zaczyna okres przygoto-
wawczy, w którym rozegra sześć gier 
kontrolnych.  - W dużej mierze dru-
ga drużyna składa się z młodych pił-
karzy ze średnią wieku 21 lat i było 
widać wahania formy u naszych za-

wodników – przyznaje Adam Pio-
trowski. - Jeśli utrzymamy frekwen-
cję na treningach i sumiennie prze-
pracujemy okres przygotowawczy, to 
mamy spore szanse na awans. W li-
dze jest pięć, sześć zespołów na faj-
nym poziomie piłkarskim, gdzie wi-
dać że drużyny są ułożone i wiedzą 
co chcą grać. Po rozmowach z sę-
dziami można też dojść do wniosku, 
że poziom tej grupy jest zdecydowa-
nie wyższy niż innych grup B klasy z 
okręgu warszawskiego. 
 Dużo niżej w tabeli znajdują się 
Grom Prace Małe i SRS Zamienie. 
Szczególnie rozczarowała jesienią 
postawa zawodników z Zamienia, 
który jako jedyny zespół w lidze nie 
odnotował ani jednego zwycięstwa u 
siebie. - Jestem rozczarowany, że nie 
wygraliśmy żadnego meczu u siebie 
w tej rundzie, bo w zeszłym sezonie 
pokonaliśmy u siebie wysoko SF Wi-
lanow i KS Sobienie Jeziory – mówi 
Oskar Śliwowski, prezes SRS Zamie-
nie. - Zespół został przebudowany, 
a z nowym trenerem przyszło sied-
miu zawodników, co - jak widać - nie 
przełożyło się na wyniki. Na pewno 
będziemy chcieli się odbić od dna i 
budować zespół na przyszły sezon.

Grzegorz Tylec

Tabela drugiej grupy warszawskiej B klasy
1.  City Wilanów (Warszawa) 11 25 8 1 2 31-12
2.  SF Wilanów (Warszawa) 11 21 7 0 4 32-20
3.  Perła II Złotokłos  11 21 6 3 2 32-19
4.  KS Sobienie Jeziory  11 21 6 3 2 25-22
5.  Orzeł Parysów  11 20 6 2 3 21-16
6.  Sokół Kołbiel   11 16 5 1 5 26-20
7.  KS Glinianka   11 16 5 1 5 25-21
8.  Piorun Warszawa  11 15 4 3 4 22-23
9.  Grom Prace Małe  11 13 4 1 6 29-30
10.  KS Puznówka 1996  11 8 2 2 7 20-33
11.  SRS Zamienie   11 7 2 1 8 16-32
12.  Jedność Warszawa  11 6 2 0 9 16-47

Świetna jesień piaseczyńskiej młodzieży
PIŁKA NOŻNA Seniorzy MKS Piaseczno mają za sobą udaną rundę i znajdują się obecnie 

w ścisłej czołówce grupy południowej czwartej ligi. Do wysokiego poziomu starszych 

kolegów dostosowała się również i piaseczyńska młodzież, bo aż sześć zespołów bia-

ło-niebieskich zwieńczyło jesienne rozgrywki awansem

 Szczególnie zadowoleni ze swo-
jej gry mogą być podopieczni trene-
ra Piotra Czachowskiego z rocznika 
2002, którzy wygrali aż 11 na 12 me-
czów i zapewnili sobie tym samym 
grę  na najwyższym szczeblu na Ma-
zowszu. Rok młodsi piłkarze Ma-
teusza Naklickiego o ekstraligę bili 
się z kolei zaciekle aż do ostatniego 
gwizdka sędziego z Pogonią Siedl-
ce. O ich końcowym triumfie zde-
cydował remis 0:0 w bezpośred-
nim meczu, który pozwolił utrzy-
mać dwupunktową przewagę nad 
rywalami. Juniorzy młodsi (rocz-
nik 2004), prowadzeni przez Danie-
la Barcickiego, musieli natomiast 
wygrać w ostatniej kolejce z Ursu-
sem Warszawa. Pomimo czerwonej 
kartki i gry w dziesiątkę udało im 
się ostatecznie pokonać przeciwni-
ków (2:1) i wywalczyć upragniony 
awans do ekstraligi.
 Osobną historię napisały eki-
py kierowane przez Jarosława Lu-
dwiniaka, które zapewniły Piasecz-
nu aż trzy promocje do wyższych 
klas rozgrywkowych. W pierwszej 
lidze zagra wiosną rocznik 2008, 
który przez drugą okręgową ligę 
młodzików przeszedł jak burza, o 
czym świadczy najlepiej bilans ze-
społu - siedem zwycięstw i remis 
ze stosunkiem zdobytych do stra-
conych bramek 30-9. Dla bramka-
rzy rywali litości nie miał również 
rocznik 2010,  który w 10 meczach 
wbił przeciwnikom aż 74 gole. O 
udanym starcie może mówić tak-
że druga drużyna rocznika 2010 
MKS Piaseczno, która zakończyła 
rundę z największą liczbą strzelo-

nych i najmniejszą straconych goli. 
Po przerwie zimowej zagra teraz w 

drugiej lidze orlików.

Grzegorz Tylec

Awans rocznika 2003,  wywalczony w ostatnim meczu sezonu, 

miał z pewnością szczególnie słodki smak

Debiutanci byli 
najlepsi
PIŁKA NOŻNA W siódmej, zimowej edycji Turnieju Piłki Nożnej Piasecz-

no Cup 2019 wzięło udział 200 zawodników z 20 drużyn z całego woje-

wództwa mazowieckiego

 W imprezie zagrały, między innymi, ekipy z Kozienic, Radomia, Grodziska 
Mazowieckiego, Warszawy, Góry Kalwarii oraz oczywiście z Piaseczna. 
 Turniej został podzielony na cztery grupy po pięć zespołów w każdej, z 
których do ćwierćfi nałów wyszły po dwie drużyny. W Meczu o trzecie miej-
sce zmierzyły się ze sobą drużyny KS Kontra oraz Tram Spiryt. Mocniejsi oka-
zała się Kontra, wygrywając 2:0. W Finale zagrali natomiast debiutanci - dru-
żyna z okolic Grodziska Mazowieckiego - Osiedlówka oraz FC Wilanów - zwy-
cięzca poprzedniej edycji. Mecz był bardzo wyrównany i ostatecznie zakoń-
czył się remisem 2:2, przez co do wyłonienia triumfatorów niezbędna była se-
ria trzech rzutów karnych, w których lepsi byli już debiutanci, wygrywając 2:1
 Na zakończenie imprezy przyznano tradycyjne wyróżnienia indywidual-
ne. Najlepszym Bramkarzem został Piotr Kaszowski (Osiedlówka), Najlepszym 
Zawodnikiem - Maciej Pawlicki (FC Wilanów), a Królem Strzelców z 11 bramka-
mi - Wojtek Piotrowski (KS Kontra).
 Kolejny turniej odbędzie się 8-9 lutego w Górze Kalwarii. Zgłoszenia: ma-
ilowo zapisy@copafootball.pl lub telefonicznie 505575320.

Tyl.

KOSZYKÓWKA, III LIGA, MUKS PIASECZNO – POLONIA WARSZAWA 85:71

Piaseczno lepsze od Polonii
 Podopieczni Cezarego Dą-
browskiego pokonali u siebie Po-
lonię Warszawa. O wygranej prze-
sądziła w dużej mierze trzecia 
kwarta, w której kilka minut do-
brej gry pozwoliło piasecznia-
nom wypracować bezpieczną, jak 
się okazało, przewagę. W najbliż-
szą sobotę MUKS zagra w SP nr 5 
z Hutnikiem Warszawa. Początek 
meczu o godzinie 18.

Tyl.
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Szykuje się rekordowa 
podwyżka składek ZUS
Wszystko wskazuje na to, że już od przyszłego roku wejdzie w życie rekordowa pod-

wyżka składek ZUS. Przedsiębiorcy, niezależnie od osiąganych efektów fi nansowych 

prowadzonych przez siebie biznesów, będą musieli zapłacić co miesiąc ponad 1444 

złotych. Zmiana ta martwi zwłaszcza sektor reprezentowany przez małych i średnich 

przedsiębiorców

 Opłacanie co miesiąc składek 
ZUS jest obowiązkowe, a pienią-
dze te stanowią podstawowe źró-
dło przychodu Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych, z którego finan-
sowane są wypłaty świadczeń. Pod-
stawą prawną, regulującą sposób 
wypłacania i wielkość świadczeń, 
jest ustawa o systemie ubezpieczeń 
społecznych z dnia 13 października 
1998 roku.

Przedsiębiorcy zapłacą więcej

 Zapowiadana przez rządzącą 
partię Prawo i Sprawiedliwość, któ-
ra jest faworytem do wygrania zbli-
żających się wyborów parlamen-
tarnych, podwyżka wyniesie aż 9,7 
proc., a więc najwięcej w historii. 
Jest ona efektem przyjętych przez 
rząd założeń dotyczących przyszło-
rocznego budżetu. Najważniejszym 
z nich jest prognozowane przeciętne 
wynagrodzenie na przyszły rok, któ-
re – w dokumencie opublikowanym 
przez ministerstwo finansów - usta-
lono na poziomie 5227 złotych (do-
kładnie o 462 złotych więcej niż w 
roku obecnym). To właśnie na pod-
stawie tej wysokości wylicza się ry-
czałtowe składki ZUS dla przedsię-
biorców. Przyjęto, że podstawa wy-
miaru wynosi 60 proc. prognozowa-
nej średniej pensji.
 A jak konkretnie przedstawiać 
się będą minimalne składki ZUS 
dla przedsiębiorców na rok 2020? 
Składka emerytalna wyniesie 612,19 
złotych (wzrost o 54,11 złotych w 
porównaniu z obecnym rokiem), 

składka rentowa - 250,90 złotych 
(wzrost o 22,18 złotych), składka 
chorobowa - 76,84 złotych (wzrost 
o 6,79 złotych), składka wypadko-
wa - 52,37 złotych (wzrost o 4,62 
złotych), a składka na Fundusz Pra-
cy - 76,84 złotych (wzrost o 6,79 zło-
tych). Nie należy przy tym zapomi-
nać o składce zdrowotnej, której wy-
sokość nie jest jednak jeszcze dziś 
znana. Jej dokładna liczba zależeć 
będzie od wskaźnika, którego war-
tość zostanie opublikowana w stycz-
niu przyszłego roku.

Dla kogo ulgi?

 Obecnie przedsiębiorcy mają do 
dyspozycji dwie opcje zredukowa-
nia wysokości swoich składek ZUS. 
Pierwszą z nich jest tzw. ZUS prefe-
rencyjny, którego jednak podstawo-
wą wadą jest to, że jest on dostęp-
ny wyłącznie dla początkujących 
przedsiębiorców przez pierwsze dwa 
lata działalności. W tym przypadku 
podwyżka będzie nieco niższa i wy-
niesie 8,9 proc. (w stosunku do sta-
nu obecnego), na co przekłada się 
podwyżka płacy minimalnej.
 Inną opcją są składki płacone od 
wysokości przychodu. Niestety, by 
móc z niej skorzystać należy zmie-
ścić w limicie – przychody nie mogą 
wówczas przekroczyć 30-krotności 
minimalnego wynagrodzenia za po-
przedni rok. W przyszłym roku wy-
niesie on 67,5 tysięcy złotych (śred-
nio 5625 złotych miesięcznie). Do-
datkowym ograniczeniem mógł być 
krótki (do 8 stycznia) termin składa-

nia wniosków,  bo w tym roku sko-
rzystało z tej możliwości zaledwie 
125 tysięcy firm.
 PiS proponuje ponadto żeby 
wprowadzić trzecią opcję obniże-
nia składek - możliwość ich opłaca-
nia od dochodu. Nie wiadomo jed-
nak jakie miałyby być przyjęte tego 
kryteria, ale w każdym przypadku – 
zdaniem ekspertów - byłoby to roz-
wiązanie korzystne jedynie dla czę-
ści firm.

Podwyżka budzi kontrowersje

 Drastyczny wzrost składek ZUS 
w przyszłym roku jest szeroko ko-
mentowany przez przedsiębiorców. 
Zdaniem większości z nich dra-
styczne podwyżki będą mieć zdecy-
dowanie negatywny wpływ na funk-
cjonowanie polskich firm. Rzecznik 
Małych i Średnich Przedsiębiorców 
Adam Abramowicz skierował nawet 
do premiera Mateusza Morawiec-
kiego list w tej sprawie, w którym 
podkreśla, że „od chwili ogłosze-
nia podwyżki składki w 2020 roku 
na wielu mikroprzedsiębiorców padł 
blady strach, „już teraz ledwo wią-
żą koniec z końcem” i „nie chcą za-
mykać firm, bo praca na własny ra-
chunek daje im radość i satysfak-
cję”. Zdaniem Adama Abramowicza 
„bez zmian w ubezpieczeniach spo-
łecznych dla przedsiębiorców nie bę-
dziemy mogli osiągnąć podobnych 
warunków, jakie mają przedsiębior-
cy w krajach tzw. Starej Unii”, a „do-
póki w Polsce będzie istniał ryczał-
towy ZUS, dopóty będzie on nisz-

czył miejsca pracy i stanowił ba-
rierę dla małego biznesu, z które-
go mogłyby wyrastać firmy średnie 
i duże”.
 Rzecznik rządu Piotr Müller w 
rozmowie z PAP stwierdził z kolei, 
że wzrost składek wynika ze wzrostu 
płac w Polsce i rząd nie ma zamiaru 
wprowadzać korekt w tej kwestii.

- Na razie innych działań w zakre-
sie korekt obowiązującego od 20 lat 
systemu w obszarze składek ZUS 
nie planujemy – zapewnił Piotr Mül-
ler. - Obniżamy jednak podatek do-
chodowy, czyli wszyscy obywate-
le, w tym przedsiębiorcy będą pła-
cić mniej. 

Grzegorz Tylec
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DAM PRACĘ

ZATRUDNIMY DO PRACOWNI ORTOPEDYCZNEJ W 
KONSTANCINIE TECHNIKA ORTOPEDĘ ZE ZNAJO-
MOŚCIĄ DO WYKONYWANIA GORSETÓW DLA DZIE-
CI I ORTOTYKI. TEL. 602 357 134, e-mail: markprote-
tik@markprotetik.pl

Zatrudnię młodych sprawnych do myjni ręcznej 
Warszawa-Ochota, tel. 606 62 83 83

Pracownik na plac w składzie budowlanym, z obsługą 
wózka widłowego, Chyliczki, tel. 600 284 250

Firma sprzątająca zatrudni operatora maszyny myją-
cej oraz mężczyzn do sprzątania w Wólce Kosowskiej 
k. Mrokowa, tel. 504 246 180

Zatrudnię kelnerkę i kucharkę do restauracji w Zalesiu 
Dolnym, tel. 606 492 420

Pracownik do przeprowadzek, tel. 602 226 147

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni osobę do
prac porządkowych, tel. 791 200 444

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

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Górze Kalwarii zatrud-
ni od zaraz osoby z umiejętnościami remontowo-wy-
kończeniowymi. Kontakt tel. 509 692 851 codziennie 
do godz 14.00 
 
Do kwiaciarni w Konstancinie, tel. 606 10 59 22

Bistro w Górze Kalwarii zatrudni pomoc kuchni. 
Tel. 571 422 482 

Od zaraz poszukuję emerytowanego nauczyciela 
dla cudzoziemca  anglojęzycznego z Góry Kalwarii 
i okolic. Tel. 604 825 888

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

Masarnia zatrudni: pracownika rozbiorowego i pra-
cownika 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

Przyjmę do pracy w delikatesach w  Nowej Iwicznej,  
tel. 501 105 411

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

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ KAT C+E, PRZEWÓZ 
KRAJOWY, TEL. 663 454 090

FIRMA W TARCZYNIE ZATRUDNI OSOBĘ  DO PRACY W BIU-
RZE. Kontakt od poniedziałku do piątku w godz.9.00-12.00 
pod numerem tel.600 404 293 lub email dj@jablonowo.pl

Publiczne Przedszkole w Piasecznie zatrudni osobę 
na stanowisko sprzątaczka. Tel.608 601 981

Zatrudnię krawcową, poprawki krawieckie, Mysiadło, 
tel. 501 201 455

Krawcowa do pracowni krawieckiej, Konstancin, 
tel. 605 081 740

Zatrudnię pracowników ochrony w umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności, Piaseczno (przemysłowe, 
nie handlowe), tel. 601 370 427

Do piekarni kierowcę – handlowca, tel. 663 044 036

Pracownika ochrony na obiekty handlowe na terenie 
Konstancina, Wilanowa. Stawka od 14,50 zł netto. Umowa 
o pracę. Tel. 660 720 764

Do sprzątania w hotelu pracowniczym w Nowej Woli, 
na stałe, tel. 505 044 521

Piekarza piecowego i stołowego, osobę do krojenia 
i pakowania pieczywa, tel. 22 756 90 01 663 044 036

Handlowcowi branży rozrywkowej, tel. 607 651 623

Firma zatrudni do sprzątania sklepu odzieżowego, Janki, 
ul. Mszczonowska (na terenie C.H.Janki) tel. 882 350 634 

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstancinie 
poszukuje opiekunów, fizjoterapeuty i neurologopedy, 
tel. 607 241 707, e-mail: tabita@luxmed.pl 

Do hotelu do kuchni i sprzątania, Konstancin, tel. 663 193 191

Przedszkole Zaczarowana Pozytywka zatrudni sprzątacz-
kę, tel. 601 778 504

Pracowników na dachy (30zł/h) tel. 692 194 998

Panią do sprzątania, Piaseczno, tel. 601 38 49 51

Piekarnia Osiedlowa Krzosek przyjmie osoby do pracy 
na cukierni. Praca w nocy, tel. 791 200 444

Zatrudnię do zakładu szklarskiego kobietę lub mężczy-
znę, mile widziane prawo jazdy, tel. 509 920 854

Stacja paliw w Prażmowie zatrudni kasjera. Wymagana 
znajomość komputera, CV proszę przesyłać na arto@vp.pl,
lub telefonicznie 501 337 779

Piekarnia Łazy gm. Lesznowola zatrudni piekarza,
tel. 506 59 55 55

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

Zatrudnię krawcową. Praca w Piasecznie. Tel. 698 430 781

Zatrudnię montera płyt GK szpachlarza, glazurnika tyn-
karz, pracownika ogólnobudowlanego Atrakcyjne zarob-
ki praca stała, tel. 604 618 743 

Szukam dekarza, pomocnika dekarza, praca na stałe 
tel. 601 306 853

Dozorca, dla emeryta, rencisty, Baniocha tel. 601 380 203

Dom opieki w Konstancinie zatrudni osoby do dystrybucji 
posiłków, praca od  zaraz, tel. 882 787 809

Dom opieki w Konstancinie zatrudni osoby do sprzątania, 
praca od zaraz, tel. 882 787 809

Dom opieki w Konstancinie zatrudni opiekunów osób  
starszych (444zł/dyżur), praca od zaraz, tel. 602 795 596, 
608 321 675

Pielęgniarka, opiekunka, w stacjonarnym ośrodku opie-
kuńczym, Zalesie Dolne, tel. 607 081 930

Zatrudnię Kierowcę kategoria C+E, miejsce wykonywania 
pracy Polska, ciągnik siodłowy z naczepą plandeka, więk-
szość miesiąca codzienne powroty do bazy, za nocowa-
nie w aucie dodatkowe diety, pojazdy euro 5/6, karta kie-
rowcy, mile widziane doświadczenie na tego typu pojaz-
dach, umowa o pracę w pełnym zakresie godzin, CV pro-
szę dostarczyć osobiście na adres: Kesur Pęcław 60 oko-
lice Góry Kalwarii, tel. 601 371 520

Sklep spożywczy w Konstancinie zatrudni ekspedientkę, 
tel. 602 126 840

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

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

Blacharzy, dekarzy. Praca stała, możliwość zakwaterowa-
nia na miejscu, tel.22 756 84 89

Do przyuczenia w zawodzie blacharz, dekarz. Praca stała, 
możliwość zakwaterowania tel.22 756 84 89

Zatrudnię elektryka/mechanika do obsługi techn. zakładu 
na pełny etat w Piasecznie. CV na E-mail:jerzy.grzadzie-
la@technicolor.com

Zatrudnimy - okolice Piaseczna: ślusarzy, operatora pra-
sy krawędziowej CNC, osobę ze znajomością środowiska 
CAD tel. 602 253 180, jozefmalecki@wp.pl

Potrzebna dochodząca opiekunka (Polka) do pani 89 lat, 
Piaseczno. Praca w godz. 8.00 - 16.00, tel. 603 202 133

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

Sklep Lewiatan w Gołkowie zatrudni na stanowisko sprze-
dawca/kasjer, tel. 519 831 770

SZUKAM PRACY 

Opieka, prace domowe, tel. 731 129 311

Sprzątanie, mycie okien, sprzątanie po remoncie, 
prasowanie, tel. 733 546 026

Sprzątanie, gotowanie, tel. 667 22 33 44

KUPIĘ

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

Firmę – Każda opcja, tel. 502 222 555

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

SPRZEDAM

Deski dębowe, 5 cm, długość 2,3 m, miejscowość Potwo-
rów, tel. 663 399 052

Duży kompresor, tel. 510 814 928

Drewno opałowe, tel. 502 415 095
Stemple budowlane, tel. 500 274 350

Książki używane, Piaseczno, tel. 571 373 118

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Honda City 2008 r., ładna, 12700 zł, tel. 662 674 440

Honda Accord LX 2.2 benzyna, 1994r., tel. 728 758 738

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Każde, uszkodzone, całe, tel. 789 432 021

Skup aut, tel. 515 018 430

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Działki, o powierzchni 1189 m kw. i 1000 m kw., 95 zł/m 
kw., Krzaki Czaplinkowskie, koło Góry Kalwarii, 
tel. 604 530 693

Działka w miejscowości Słomczyn, ul. Wiosenna, obok 
Konstancina. Wymiar 22 m x 73 m,1600 m kw. Z wa-
runkami zabudowy na dom jednorodzinny. Prąd, woda, 
gaz. Tel. 602 523 609

Sprzedam tanie działki w Łazach, tel. 604 624 875

Sprzedam działkę k. Piaseczna w cenie ok. 18 000 zł, 
tel.  602 340 549

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

Działki budowlane od 750 do 900 m kw., k. Warki, nad Pi-
licą, media w drodze, plan zagospodarowania przestrzen-
nego, działki zadrzewione, teren objęty Natura 2000, cena 
65 zł/m kw, tel. 502 036 836

3 - pokojowe, 90 m kw., garaż, komórka lokatorska, 
Piaseczno, ul. Zielona, tel. 601 39 72 71

Piaseczno, 450/1700 m kw., wszystkie media, tel. 728 758 738

3p, Warszawa – Kabaty, metro, basen, ochrona,
 tel. 728 758 738

Działkę budowlaną 6000 m kw, Dąbrówka, 600 zł/mkw., 
w całości lub podzielę lub wydzierżawię, tel. 667 797 094

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

Sprzedam mieszkanie 4 – pokojowe(57 m kw.) w Górze 
Kalwarii. Tel. 602 768 938

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

Działki budowlane Prażmów, tel. 602 77 03 61

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Dom, 6 sypialni, Łazy, tel. 60 222 888 7

Do wynajęcia lokale w pawilonie handlowym 72 m kw. i 
54 m kw, - możliwość połączenia, Konstancin – Jezior-
na, tel. 509 085 540

Pokoje w domu jednorodzinnym dla jednej lub dwóch 
osób, Konstancin, tel. 503 690 260

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

PESEL, meldunek, tel. 720 90 80 80 

WYNAJMĘ POMIESZCZENIA W CENTRUM PIASECZNA: 
74 M KW., 10 M KW, 9,3 M KW. TEL. 22 756 72 88

Pokój w Zalesiu Dolnym, 700 zł/m-c, tel. 696 30 60 30

Pokój, kulturalnemu panu, bez nałogów, Nowa Iwiczna, 
750 zł/m-c, tel. 691 401 730

Tanio lokal usługowy 25 m kw, Piaseczno – ul. Puławska, 
tel. 506 551 616

Podnajmę lokal użytkowy, Chyliczki, tel. 509 310 592

Kwatery pracownicze, Chyliczki, tel. 509 310 592

Mieszkanie 2 – pokojowe z kuchnią w Czersku, 
tel. 22 727 41 53, 780 060 388

Pokoje, ciepło, wygodne łóżka, dojazd od ul. Puławskiej, 
tel. 604 274 417

Wynajmę – sprzedam, pawilon handlowo-usługowy 
w Piasecznie, tel. 501 955 245

Kwatery, 280,00 zł, Dąbrówka, tel. 667 797 094

Lokale: 25 m kw. (pawilon 5) i 50 m kw. (pawilon 6), po re-
moncie, „Pod Kopułą”, pod zakład fryzjerski lub inne usługi, 
Piaseczno, ul. Szkolna 13c, tel. 604 55 15 01

Kwatery, Chylice, tel. 513 626 068
Pokój, Chylice, tel. 516 228 558

Mieszkanie – pokoje, tanio, tel. 22 727 88 00

Dom z podwórkiem, dwa pokoje, 70 m kw., Góra Kalwaria,
tel. 606 306 761

Mieszkanie 50 m kw., w domu jednorodzinnym, Łoziska, 
700 zł, tel. 657 327 449

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

Dwa pokoje z kuchnią i łazienką ok. 65 m kw, w Kamionce,
tel. 602 109 403

Odstąpię warsztat szewski, Ochota, tel. 889 829 837

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

Pokój dwuosobowy, tel. 698 896 421

Sprzedam lub wynajmę pawilon na bazarku w Piasecznie, 
tel. 693 440 622

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Kupię działkę w okolicach Piaseczna o pow. około 3000 
m kw., przeznaczoną w MPZP pod działalność gospo-
darczą. Tel. 512 223 702 

Firma obrotu nieruchomościami  (30 lat na rynku) przyjmie 
do sprzedaży mieszkania. Mogą być z nieuregulowanym 
prawem własności (spadki, decyzje administracyjne , przy-
działy itp.), tel. 602 340 549, 604 624 875 

Kupię mieszkanie w Piasecznie za gotówkę do remontu/
zadłużone, tel. 669 996 856

USŁUGI

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. Tel. 504 008 309

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

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

Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Wykończenia, remonty łazienek, tel. 690 61 30 31

Glazurnik, tel 690 61 30 31

Dachy, rynny, tel. 798 836 860

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

Remonty mieszkań i domów – malowanie, gładzie gip-
sowe,  glazura, terakota, zabudowy k/g – solidnie, 
tel. 504 786 100

Glazura, gres, remonty, tel. 601 21 94 82

Remonty, tel. 601 310 413

Przeprowadzki, przewóz rzeczy, tel. 514 269 909

Hydraulik, tel. 608 030 808 

Remonty i wykończenia, tel. 503 141 591

Murarz – tynkarz podejmie pracę, tel. 505 877 194

KOSIMY DZIAŁKI ZAROŚNIĘTE WYSOKĄ TRAWĄ, 
CHWASTAMI, ZAROŚLA, SAMOSIEJE, tel. 500 51 66 77

PODDASZA K/G, TEL. 728 890 101

REMONTY MIESZKAŃ, TEL. 728 890 101

MALOWANIE, GIPSY, TEL. 728 890 101

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

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

Malowanie, gładź, remonty, tel. 513 986 439 

Kominki, tel. 693 627 997

Hydraulik, tel. 501 180 812

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Glazura, terakota, remonty, tel. 600 604 547

Wycinka drzew, tel. 502 415 095

Kominy, wkłady kwasowe, tel. 798 836 860

Dachy, podbitki, naprawy, tel. 798 836 860

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

Sprinter 316 MAX + wolny czas, tel. 886 471 042

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Dachy, tel. 601 310 413

Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01

Malarskie, tel. 696 120 208

Minikoparka, kompleksowe usługi, tel. 781 694 389

Oczyszczanie działek, wywóz gałęzi, tel. 519 874 891

Tynki maszynowe, tel. 533 125 444

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

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

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Malowanie, tel. 505 58 67 28

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Docieplanie budynków, szybko, tanio, solidnie, 
tel. 502 053 214

Budowa domów, tel. 730 358 998

Elewacje, ocieplenia, tel. 730 358 998

Tynki gipsowe, tel. 730 358 998

 RÓŻNE 

Mam do wynajęcia upcyklingowe palenisko ogrodowe, 
tel. 500 51 66 77

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

NAUKA 

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

Pani pozna Pana, odpowiedzialnego w.45-55 l.
Tel. 517 031 285 ( po godz.17)

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

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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Firma oświetleniowa KLUŚ z Kamionki zatrudni 
na stałe złotą rączkę do pracy w modelarni. 
Różnorodna praca m.in. składanie opraw i ekspozy-
torów, pomoc w stolarni. Komunikatywna znajomość 
angielskiego mile widziana. CV e-mailem na adres 
rekrutacja@klus.com.pl

Opiekunkę do prywatnego żłobka w Piasecznie od 
zaraz. Wymagane kwalifikacje kierunkowe. Mile wi-
dziane doświadczenie. Oferujemy atrakcyjne warunki 
zatrudnienia i miłą atmosferę pracy. Tel. 503 17 17 41

Gazeta Kurier Południowy poszukuje specjalisty ds. 
sprzedaży powierzchni reklamowej. Wymagania: umie-
jętność 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 

Kierowca kat.C + uprawnienia HDS, Cendrowice k/Góry 
Kalwarii, tel. 669 226 700 SKUP AUT, NAJWYŻSZE CENY, tel. 503 901 642

AUTO KAŻDE KUPIĘ, TEL. 603 903 405Jesteś kucharzem? Chcesz zmienić pracę? Mamy wolny 
etat – umowa o prace, Lesznowola, tel. 693 255 473

Pracownik do magazynu kat. B  do hurtowni spożywczej, 
wiek do 45 l, mile widziana książeczka Sanepidu, Góra 
Kalwaria, kontakt po godzinie 13, tel. 510 197 142

Kobiety do pracy przy produkcji, mile widziane doświad-
czenie i książeczka sanepidu, Góra Kalwaria, kontakt po 
godzinie 13, tel. 510 197 142

Stolarza do montażu schodów, Góra Kalwaria, 
tel. 602 138 163

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni pracowników na 
stanowisko ciastowy i piecowy, tel. 791 200 444

Działka budowlana, 1431 m kw., Piaseczno,
ul. Zagrodowa, tel. 603 515 935

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

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

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

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

Remonty budowlane, ogrodzenia, tel. 513 137 581 

Wszelkie naprawy u klienta, tel. 697 435 901

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

Usługi Księgowe - KPIR, Pełna Księgowość, Ryczałt, 
Podatkowe Rozliczanie Aptek, tel. 604 413 348 

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

Pomoc w lekcjach, klasy 0-5, 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

Hydraulik tel. 886 576 148

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

Dom Muzyka Seniora w Kątach zatrudni opiekunkę osób 
starszych. Tel 512 979 897 

Zatrudnię mężczyzn do ochrony, tel. 534 354 701

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

Kupię magnetofon lub całą wieżę (szerokość 43cm), 
Technics, Radmor, kolumny Altus z lat 90-tych,  oraz 
kasety TDK, SONY, MAXWELL, tel. 698 698 839

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

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

www.kurierpoludniowy.pl/ogloszenia

Zamieść ogłoszenie drobne przez internet

Czytaj on-line!

www.kurierpoludniowy.pl
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W Piasecznie orkiestra 
zagrała rekordowo
PIASECZNO W trakcie 28. fi nału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy swoje siły połą-

czyło w gminie Piaseczno wiele lokalnych środowisk. Wspólny cel, którym jest w tym 

roku zakup najnowocześniejszego sprzętu do ratowania życia i zdrowia dzieci, które 

potrzebują specjalistycznych operacji, spowodował fantastyczną mobilizację wolon-

tariuszy. Ostatecznie udało się zabrać aż 267.814, 80 złotych czyli o ponad aż 60 tysię-

cy złotych więcej niż rok temu

 W tym roku Na WOŚP w Pia-
secznie chyba każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie. Przy Centrum Kul-
tury można było wziąć udział w 
koncertach, przedstawieniach te-
atralnych, zajęciach tanecznych czy 
warsztatach plastycznych. Nie za-
brakło również licytacji na szczytny 
cel, które cieszyły się dużym powo-
dzeniem i pokazały hojność miesz-
kańców. Gminny Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Piasecznie zadbał z ko-
lei o coś dla ciała, czyli zajęcia spor-
towe – turnieje siatkówki, trening 
lekkoatletyczny, nordic walking dla 
seniorów, pokazowe mecze mło-
dych piłkarzy czy zabawy na lodo-
wisku dla małych i dużych. W ak-
cję Jurka Owsiaka włączyli się rów-
nież czynnie miejscowi drezyniarze 
i strażacy z OSP Piaseczno, którzy 
zorganizowali na terenie swojej jed-
nostki dzień otwarty, klub karate ky-
okushin Bushi Team oraz Harcerska 
Grupa Ratowniczo-Medyczna.

Większość reagowała pozytywnie

 Nie zawiedli (poza jednym wy-
jątkiem) również i wolontariusze, 
którzy od samego rana z wielkim za-
angażowaniem i oddaniem kwesto-
wali na rzecz WOŚP. Wśród ponad 
200-osobowej grupy były tego dnia 
także i 14-letnie mieszkanki Pia-
seczna – Julia Kulesza, Maja Musur 
i Kamila Klaus ze SP nr 1. - Moje 
wrażenia z akcji są bardzo fajne – 
mówi Maja Musur, która kwestowa-
ła na rzecz WOŚP po raz pierwszy. 
- Ludzie są dla nas bardzo otwar-
ci i mili. Byłyśmy na początku na 
stadionie w Piasecznie, potem przy 
McDonaldzie, a na koniec na ryn-
ku, gdzie było najwięcej ludzi. - Do 
udziału w akcji zachęciła nas szkoła 
– dodaje Kamil Klaus. - Chciałyśmy 
zaangażować się społecznie i pomóc 
w ten sposób innym dzieciom. - Kto 
wrzucił nam dziś najwięcej? Jed-
na pani z drużyny siatkarskiej dała 
ponad 700 złotych – podkreśla Ju-
lia Kulesza. - Miałyśmy w zasadzie 
tylko jedną nieprzyjemną sytuację, 
kiedy to pan w McDonaldzie powie-
dział nam, że „na Owsiaka to on nie 
daje”. Niektórzy nas ignorowali, ale 
większość była nastawiona pozy-
tywnie. Na pewno będziemy chcia-
ły kwestować również i za rok.

 Warto podkreślić, że kwestujący 
mogli liczyć na firmy gastronomicz-
ne i restauracje, które przygotowały 
posiłki dla wolontariuszy.

Rafał Brzozowski porwał 

publiczność

 Gwiazdą tegorocznego finału w 
Piasecznie był Rafał Brzozowski (au-
tor znanego  przeboju „Tak blisko” 
oraz gospodarz programów telewi-
zyjnych „Jaka to melodia” i „Koło 
fortuny”) z zespołem. - Dziś nie bę-
dziemy kręcić kołem – zażartował na 
samym początku piosenkarz. - Za to 
wspólnie sobie pośpiewamy.
 Jak się okazało, Rafał Brzozow-
ski bardzo szybko złapał kontakt 
z miejscową publicznością, z któ-
rą faktycznie nie tylko sobie tego 
wieczoru pośpiewał, ale i wymienił 
uściski dłoni. Jego koncert pełen był 
pozytywnej energii, która idealnie 
wpisywała się w tematykę imprezy.

Piaseczno może być z siebie dumne

 Zaraz po koncercie głos zabrał 
burmistrz Piaseczna Daniel Putkie-

wicz, który podziękował piaseczyń-
skiemu sztabowi WOŚP za ogrom 
pracy włożonej w przygotowanie 
i przeprowadzenie akcji, a miesz-
kańcom za hojność. - Ci, którzy się 
zaangażowali włożyli wiele wysił-
ki w to żebyśmy dziś wszyscy mogli 
być dumni z tego, że jesteśmy dziś 
mieszkańcami miasta i gminy Pia-
seczno – powiedział burmistrz.
 Tegoroczny finał WOŚP zwień-
czyło tradycyjne Światełko Do Nie-
ba w formie laserowej prezentacji i 
Pokaz Ognia Teatru Etnimus. - Nie 
spodziewaliśmy się aż takiego wy-
niku, chociaż dołożyliśmy wszelkich 
starań żeby oferta kulturalna i spor-
towa była atrakcyjna – podsumowu-
je Elżbieta Gotchold-Leśniewska, sze-
fowa piaseczyńskiego sztabu WOŚP. 
- Oczywiście, jak co roku chciałam 
podziękować wolontariuszom, którzy 
jak zwykle dali z siebie maksimum. 
W tym roku wiele osób przebrało się. 
Mieliśmy jednorożce, Św. Mikołaja, 
smoka, pandę, krowę, królika itp.

Grzegorz Tylec

 Gwiazdą tegorocznego finału WOŚP w Piasecznie był

 Rafał Brzozowski

W naszym powiecie 
padły WOŚP-owe rekordy
POWIAT Tegoroczny, 28. fi nał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za 

nami – w gminach naszego powiatu padły rekordy zbiórek pieniężnych

 Najwięcej zebrano w Piasecznie – do puszek trafi ło ponad 267 tysięcy zło-
tych. Sztab w Górze Kalwarii zebrał ponad 101 tys. złotych (rekord został po-
bity o prawie 26 tys.zł !), natomiast sztab w Konstancinie-Jeziornie – ponad 90 
tys. złotych. To również rekord!
 Sztab w Tarczynie zebrał ponad 30 tys. złotych, również więcej niż w ubie-
głym roku. W gminie Lesznowola i Prażmowie Orkiestra nie grała z takim roz-
machem – sztaby działały przy szkołach.
 Finałowi tegorocznej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy towarzyszy-
ło wiele atrakcji przygotowanych przez samorządy. Najbardziej hucznie or-
kiestra grała w Piasecznie, Górze Kalwarii i Konstancinie-Jeziornie – przebo-
gata oferta kulturalna przyciągała mieszkańców, którzy hojnie zasilali WOŚ-
P-owe puszki. W akcję tradycyjnie włączyli się nie tylko wolontariusze, ale tak-
że fi rmy i stowarzyszenia. Jedną z atrakcji WOŚP-u w Górze Kalwarii były lodo-
wate kąpiele zorganizowane przez stowarzyszenia Morsy z Piassecziussets, w 
Piasecznie Piaseczyńsko-Grójeckie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej zorga-
nizowało przejażdżki drezyną… po rynku, na którym rozstawiono tory. 
 Nie zabrakło też gwiazd – w Piasecznie wystąpił Rafał Brzozowski, a w Gó-
rze Kalwarii Maciej Zakościelny. W Konstancinie-Jeziornie wieczornymi gwiaz-
dami muzycznymi byli Robert Osama i Patrycja Modlińska.  
 Całodniową imprezę zakończyło „Światełko do nieba”. W tym roku, w Kon-
stancinie-Jeziornie i Piasecznie, zamiast tradycyjnych fajerwerków zdecydo-
wano się na inne wizualizacje. W Piasecznie zorganizowano pokaz laserów 
oraz wystąpił Teatr Ognia Etnimus. W Konstancinie-Jeziornie przygotowano 
ognisty pokaz w wykonaniu grupy APostFire.

AB

PIASECZNO

Teatr improwizacji
 W czwartek 23 stycznia w Domu Kultury w Piasecznie wystąpi Akt VIII 
w składzie: Anita Szymańska, Maja Marzec, Piotr Jurek, Stanisław Mał-
kowski, Kamil Skroński, Bartłomiej Ziembicki, Damian Kuszewski, Zie-
mowit Kłujszo, który zaprezentuje teatr improwizacji. Początek o godzi-
nie 19.30. Wstęp wolny.

Tyl.
R E K L A M A

PIASECZNO

Max Czornyj w CEM
 W czwartek 23 stycznia w Bibliotece Głównej w CEM gościem będzie 
autor thrillerów z cyklu o komisarzu Eryku Deryle, wydawanych przez 
wydawnictwo Filia w serii Mroczna Strona, pisarz i adwokat, jeden z naj-
chętniej czytanych autorów przez naszych czytelników  – Max Czornyj. 
Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18.30. Na miejscu będzie możli-
wość zakupu książek autora.

Tyl.
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