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klikasz i  wiesz
PONAD MILION ODSŁON MIESIĘCZNIE!

Gdzie stanie hala widowiskowa?
PIASECZNO Miasto nie 

ma odpowiedniej hali, 

w której można by or-

ganizować koncerty 

oraz imprezy kultural-

ne. Wcześniej taka sala 

miała powstać na stacji 

kolejki wąskotorowej, 

ale pomysł ten osta-

tecznie nie wypalił. Te-

raz brane są pod uwa-

gę trzy inne lokalizacje

W Zgorzale mają
powstać gigantyczne
hale magazynowe
LESZNOWOLA Mieszkańców Zgorzały i Zamienia 

zaniepokoiła informacja, że w ich sąsiedztwie 

ma zostać wybudowane ogromne centrum lo-

gistyczno-produkcyjno-handlowe. - Nie chce-

my mieszkać w miejscu, w którym non stop jeż-

dżą tiry i oddycha się spalinami – mówią zde-

sperowani ludzie



KRONIKA POLICYJNA

PIASECZNO

GÓRA KALWARIA

LESZNOWOLA

TARCZYN

URSYNÓW

Zatrzymano groźnego przestępcę

Bądźmy ostrożni u lekarza

Zdewastowano lexusa

„Żartowniś” oślepił laserem pilota

Utrzymywał się z kradzieży paliwa

Próbował ukraść wiertarkę

Wycięli dziurę w ścianie

Kradł samochody i rozprowadzał narkotyki

Zniknęła droga koparko-ładowarka

 Kilka dni temu na ulicy Smoczej w Warszawie policjanci z Piasecz-
na zatrzymali 33-latka poszukiwanego od 6 lat na terenie całej Polski za 
oszustwa i wymuszenia. Za mężczyzną zostało wydanych łącznie aż 10 
listów gończych. 33-latek trafi ł do aresztu. Grozi mu do 8 lat pozbawie-
nia wolności. 

 W poczekalni gabinetu lekarskiego przy ul. Wyszyńskiego został 
skradziony iphone o wartości 3400 zł. Sprawcy kradzieży do tej pory nie 
odnaleziono. Do przestępstwa doszło 24 stycznia około godz. 18.40. Po-
licja prosi o kontakt świadków zdarzenia. 

 W nocy z 21 na 22 stycznia w Wólce Kosowskiej, w rejonie ul. Polnej 
nieustaleni do tej pory sprawcy wybili szyby w lexusie i pocięli skórzaną 
tapicerkę. Starty wyniosły 23 tys. zł. 

 Kilka dni temu nieznany sprawca oślepił laserem pilota przelatujące-
go nad Tarczynem embraera, co mogło doprowadzić do katastrofy lot-
niczej. Policja szuka sprawcy zdarzenia.

 Policjanci zatrzymali 21-latka, który na terenie Warszawy i oko-
lic kradł paliwo. W miejscu jego zamieszkania zabezpieczono plastiko-
we baniaki z benzyną, kradzione tablice rejestracyjne wykorzystywane 
podczas popełniania przestępstw oraz skuter o wartości 2000 zł, przy-
właszczony z wypożyczalni. Chłopak odpowie za kradzież. Grozi mu do 
5 lat więzienia.

 W jednym z marketów przy ul. Okulickiego pracownicy ochrony za-
trzymali 29-letniego Gruzina, który próbował opuścić sklep z kradzioną 
wiertarko-wkrętarką o wartości 600 zł oraz szczoteczką do zębów. Męż-
czyzna został przekazany policji i usłyszał zarzut kradzieży, za co grozi do 
5 lat pozbawienia wolności. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. 

 Okazuje się, że pomysłowość złodziei nie ma granic. W nocy z 23 na 
24 stycznia włamali się do hali serwisu samochodowego w Marysinie, 
wycinając otwór w stalowej ścianie. Z serwisu zniknął komputer diagno-
styczny o wartości około 20 tys. zł. 

 Policjanci odwiedzili w mieszkaniu 44-latka podejrzewanego o 
rozprowadzanie narkotyków. W lokalu znaleziono 700 g amfetami-
ny oraz dokumenty i kluczyki do kilku samochodów. Jak się okazało, 
wszystkie pochodziły z kradzieży. W dwóch pojazdach znaleziono ko-
lejną porcję amfetaminy oraz 230 g haszyszu. 44-latek usłyszał zarzu-
ty i na trzy miesiące trafi ł do aresztu tymczasowego. Grozi mu do 10 
lat pozbawienia wolności.

 Niedawno w Łoziskach ukradziono ciągnik rolniczy. Teraz nieopo-
dal, bo w Wilczej Górze, skradziono koparko-ładowarkę JCB z 2001 
roku o wartości około 90 tys. zł. Sprzęt zniknął z ulicy Jasnej między 1 
a 3 lutego. Osoby, które widziały moment kradzieży lub mają jakieś in-
formacje dotyczące tego zdarzenia są proszone o kontakt z najbliższą 
jednostką policji. 
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Dokąd trafią nasze śmieci?
LESZNOWOLA W połowie grudnia informowaliśmy, że obsługująca Punkt Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych spółka PUK Piaseczno zażyczyła sobie od gminy Lesz-

nowola 3-krotnie wyższej stawki niż dotychczas. Umowa z PUK-iem została rozwiąza-

na. Teraz gmina szuka fi rmy, które będzie kontynuowała usługę

 Każda gmina ma obowiązek za-
pewnić mieszkańcom dostęp do 
PSZOK-a, w którym można zosta-
wiać przeterminowane leki, odpa-
dy wielkogabarytowe, pozostałości 
budowlane i poremontowe, zuży-
te opony, elektrośmieci. Do tej pory 
mieszkańcy Lesznowoli korzysta-
li z punktu znajdującego się przy ul. 
Technicznej w Piasecznie. Obsługi-

wała go spółka PUK Piaseczno, któ-
rej gmina Lesznowola miesięcznie 
płaciła za to 19,9 tys. zł netto. Kil-
ka tygodni temu PUK zażyczył sobie 
jednak zwiększenia tej kwoty do 64,5 
tys. zł netto, na co gmina nie chciała 
się zgodzić. - Nie otrzymaliśmy do-
kumentów, które uzasadniałyby aż 
tak dużą podwyżkę – wyjaśnia wice-
wójt Marcin Kania. 
 W związku z tym PUK Piasecz-
no zdecydował się odstąpić od umo-
wy z dniem 31 stycznia. Na stro-
nie spółki zostało opublikowa-
ne oświadczenie, w którym można 
przeczytać, że podwyżkę wymusił 
drastyczny wzrost cen zagospodaro-

wania odpadów w instalacjach prze-
twarzania odpadów komunalnych. 
W piśmie jest także mowa o tym, że 
władze spółki próbowały negocjo-
wać z gminą Lesznowola, jednak nie 
udało się osiągnąć porozumienia. 
Oznacza to, że od 1 lutego miesz-
kańcy Lesznowoli nie mogą już ko-
rzystać z piaseczyńskiego PSZO-
K-a. - Miałam właśnie odwieźć na 
Techniczną stare meble. Co teraz 
mam z nimi zrobić? - pyta pani Jó-
zefa, mieszkanka Nowej Woli.  
Wszystko wskazuje na to, że na razie 

mieszkańcy muszą magazynować 
nietypowe odpady na swoich pose-
sjach. Kilka dni temu gmina ogło-
siła przetarg na firmę, która udo-
stępni PSZOK i zapewni jego obsłu-
gę. Na składanie ofert zainteresowa-
ni mają 7 dni. - Chcemy, aby umowa 
z nowym oferentem zaczęła obowią-
zywać od 1 marca – mówi wicewójt 
Kania. - Harmonogram odbioru od-
padów wielkogabarytowych pozo-
staje na razie bez zmian.

Tomasz Wojciuk

Od 1 lutego do czasu rozstrzygnięcia nowego przetargu miesz-

kańcy gminy nie mają dostępu do PSZOK-a

Gmina liczy, że uda się 

wznowić działanie PSZOK-a 

od 1 marca

Wieczór Pamięci o Żydowskich 
Mieszkańcach Piaseczna
PIASECZNO To był iście magiczny wieczór dla wszystkich miłośników kultury żydowskiej. W Domu Kultury w 

Piasecznie odbył się koncert „Dermonung. Żydowskie Pieśni Sztetla”

 Wystąpiła, uznana za jedną z 
czołowych artystek związanych 
z odrodzeniem muzyki Jidysz w 
Polsce, Olga Avigail Mieleszczuk, 
która jest nie tylko znakomitą wo-
kalistką, ale również badaczką 
tradycji muzyki polsko-żydow-
skiej. Oprócz śpiewu i tradycyj-
nego tańca, mieszkająca obecnie 
w Jerozolimie artystka przybliży-
ła również wiele ciekawych infor-
macji związanych z kulturą ży-
dowską. Na scenie towarzyszyli 
jej Małgorzata Szarlik – skrzypce i 
Robert Lipka  – akordeon, a w pro-
gramie koncertu znalazły się zna-
ne szlagiery muzyki żydowskiej, 
pieśń cadyka, chasydzkie niguny, 
kołysanki i jidiszowe ballady.
 W Domu Kultury nie zabrakło i 
lokalnych akcentów. - Osiemnaście 

lat temu startował tu projekt „Cha-
sydzi Piaseczna” - wspominał Ro-
bert Lipka. - Pamiętam spotkanie z 
Jerzym Duszą – kronikarzem Pia-
seczna, który oprowadzał mnie po 
ulicy Nadarzyńskiej. Dziś, jadąc 
Nadarzyńską, w ogóle nie pozna-
łem tego miejsca.
 Muzycy zaprosili również 
licznie przybyłą publiczność do 
wspólnego śpiewania – zarów-
no po polsku, jak i po hebraj-
sku. Kulminacyjnym tego momen-
tem było wykonanie pieśni „Cały 
wielki świat”. Na bis zagrano za 
to „Hava nagila”, czyli „Radujmy 
się” - słynną ludową pieśń żydow-
ską śpiewaną na święta, między 
innymi na Chanukę. 

Grzegorz Tylec

Kultura żydowska w Piasecznie 

ma wielu miłośników
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Cały czas wierzy w sprawiedliwość
PIASECZNO O sprawie Jacka Andrzejaka, który wypożycza kajaki do spływów Jeziorką pisa-

liśmy równo rok temu. Sąd cywilny orzekł, że musi on zapłacić 150 tys. zł zadośćuczynie-

nia matce i konkubinie mężczyzny, który utopił się w rzece w 2014 roku. Andrzejak nie 

chciał się na to zgodzić. Po wielu staraniach sprawa wróciła do ponownego rozpatrzenia

 Przypomnijmy. W czerwcu 2014 
roku Jacek Andrzejak prowadzący 
wypożyczalnię kajaków, udostęp-
nił je – jak twierdzi – organizato-
rowi wieczoru kawalerskiego, któ-
ry planował wraz z grupą kolegów 
spływ Jeziorką. Do przekazania ka-
jaków doszło na przystani na Gór-
kach Szymona. - W zestawie z kaja-
kami były wiosła i kapoki – podkre-
śla Jacek Andrzejak. Feralnego dnia 
uczestnicy spływu zwodowali sześć 
kajaków i zaczęli płynąć w kierunku 
Konstancina-Jeziorny. Niestety, na 
jednym z zakrętów rzeki doszło do 
wypadku – jeden z kajaków wywró-
cił się, a płynący nim 28-latek wpadł 
do wody i utonął.
 Sprawa tragicznego wypad-
ku powróciła w sierpniu 2018 roku. 
To właśnie wtedy konto bankowe 
pana Jacka zostało zablokowane 
przez komornika. Poinformował on 
mieszkańca Piaseczna, że przed są-
dem okręgowym odbyła się sprawa 
z powództwa cywilnego, w wyniku 
której Jacek Andrzejak został skazany 
zaocznie na 150 tys. zł odszkodowa-
nia – po 75 tys. zł miał zapłacić mat-
ce i konkubinie utopionego w Jeziorce 
mężczyzny. Andrzejak twierdzi, że nie 
dochodziła do niego żadna korespon-
dencja, bo wyprowadził się z domu, 
a była żona nie przekazywała mu li-
stów. – Zależy mi tylko na tym, aby ta 
sprawa wróciła na wokandę, żebym 

mógł się bronić – mówił pod koniec 
stycznia ubiegłego roku. 
 29 marca sąd apelacyjny zdecy-
dował o uchyleniu postanowienia 

sądu okręgowego. Proces ruszył od 
początku. Pierwsza rozprawa od-
była się na początku grudnia. Sąd 
przesłuchał podczas niej świadków i 

uczestników feralnego spływu. Dru-
ga rozprawa, na której dojdzie praw-
dopodobnie do ogłoszenia wyroku, 
została zaplanowana na 19 maja. - 
Cieszę się, że udało się doprowadzić 
do ponownego procesu – mówi Mi-
chał Otręba ze stowarzyszenia Nie-
pokonani, które od początku wspie-
rało w batalii sądowej mieszkań-
ca Piaseczna. - Gdy spotkaliśmy się 
pierwszy raz, pan Jacek płakał. Bał 
się, że komornik zabierze mu cały do-
robek życia. Ten jednak do momen-
tu rozstrzygnięcia sprawy wstrzymał 
egzekucję. Zachował się po ludzku, 
za co bardzo mu dziękuję. 

Tomasz Wojciuk

Sąd apelacyjny nakazał są-

dowi okręgowemu prowa-

dzenie sprawy od początku, 

bo uznał, że Jacek Andrzejak 

nie ze swojej winy nie brał 

udziału w postępowaniu

Jacek Andrzejak będzie mógł teraz 

przedstawić przed sądem swoje racje

Czy powinniśmy obawiać 
się koronawirusa?
LESZNOWOLA Czy koronawirus w ogóle dotrze do Polski? Zdaniem ministra 

zdrowia, jest to jedynie kwestią czasu. - Na razie nie ma powodów do paniki 

– uspokaja Anna Matkowska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 

Piasecznie. - Skupiamy się na profi laktyce i prowadzeniu akcji informacyjnej

 Sytuacja bez wątpienia jest poważna, ponieważ na koronawirusa zmarło już 
prawie 500 osób. W Polsce nie stwierdzono jeszcze przypadku zachorowania. 
- Póki co nie mamy też żadnych zgłoszonych podejrzeń, że określone objawy 
mogą dotyczyć koronawirusa – mówiła w poniedziałek Anna Matkowska. - Dla-
tego póki co nic złego na terenie naszego kraju i powiatu się nie dzieje.
 Mimo to wiele osób nie kryje swego zaniepokojenia. - Mieszkam przy cen-
trum handlowym w Wólce Kosowskiej, tam żyje i pracuje wielu Azjatów, w 
tym Chińczyków – mówi pan Józef. - Boję się, że to właśnie stamtąd przyjdzie 
do nas koronawirus...
 Czy tak rzeczywiście będzie? Dziś na to pytanie nikt nie potrafi  udzielić od-
powiedzi. Piaseczyński Sanepid podejmuje na razie działania profi laktyczne. 
Odbywają się one głównie w gminie Lesznowola. W szkołach zorganizowano 
spotkania informacyjne, pakiet najbardziej przydatnych informacji dotyczą-
cych wirusa trafi ł też do wszystkich placówek medycznych. W centrum handlo-
wym rozwieszono plakaty z instruktażem, jak należy właściwie myć ręce. - Za-
chowanie higieny jest bardzo ważne – przestrzega Anna Matkowska. W Polsce 
są już specjalne testy, pozwalające wykryć koronawirusa. Osoby, które wróciły 
niedawno z Wuhan lub miały kontakt z obywatelami Chin, a u których wystą-
pią takie objawy jak podwyższona temperatura, duszności, niewydolność od-
dechowa, w celu przebadania powinni zgłaszać się do szpitali zakaźnych.

TW

W Polsce nie stwierdzono jeszcze przypadku zachorowania 

na koronawirusa

R E K L A M A
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W Zgorzale mają powstać 
gigantyczne hale magazynowe
LESZNOWOLA Mieszkańców Zgorzały i Zamienia zaniepokoiła informacja, że w ich sąsiedztwie ma zostać 

wybudowane ogromne centrum logistyczno-produkcyjno-handlowe. - Nie chcemy mieszkać w miejscu, w 

którym non stop jeżdżą tiry i oddycha się spalinami – mówią zdesperowani ludzie

 - Centrum chce wybudować fir-
ma Panattoni Europe – poinfor-
mowała nas Emilia Lewandowska, 
mieszkanka Zamienia. - Hale maga-
zynowe będą ogromne, planowanych 
jest 89 punktów załadunkowych. To 
oznacza, że pod naszymi oknami 
będą non stop jeździły ciężarówki. 
Planowana inwestycja w nieodwra-
calny  sposób  zmieni krajobraz Za-
mienia i wszystkich okolicznych miej-
scowości, powodując paraliż komu-
nikacyjny a przede wszystkim stwa-
rzając niebezpieczeństwo dla na-
szych rodzin. Inwestor przewiduje, że 
do centrum będzie dojeżdżało oko-
ło 2000 pojazdów w ciągu doby. To 
ogromna liczba. Jak mamy mieszkać 
w takiej okolicy? Będziemy codzien-
nie oddychać spalinami, a nasze nie-
ruchomości stracą na wartości.
 Kilka dni temu z mieszkańcami 
Zgorzały i Zamienia spotkał się w tej 
sprawie wicewójt Lesznowoli Miro-
sław Wilusz. Rozmawiano o planach 
inwestora oraz obawach mieszkań-
ców, którzy dowiedzieli się m.in. że 
inwestycja, która ma zostać zreali-
zowana zaraz przy budowanej trasie 
S7, jest zgodna z miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzen-
nego dla tego terenu. Mieszkańcy 
Zamienia informują, że napisali od-
wołanie od decyzji środowiskowej i 
obecnie czekają na kolejny ruch gmi-

ny. - Nie poddajemy się, bo tu chodzi 
o nasze zdrowie i życie – dodają.

 Tymczasem okazuje się, że decy-
zja środowiskowa nie została jeszcze 
wydana. Kilka dni temu wicewójt 
Marcin Kania wydał obwieszczenie 
(zostało opublikowane na stronie 

internetowej urzędu gminy), z któ-
rego wynika że gmina przystąpiła 
do oceny oddziaływania planowanej 
w Zgorzale inwestycji na środowi-
sko. Postępowanie zostało wszczę-
te w sierpniu 2018 roku na wniosek 
spółki Panattoni Europe. W grudniu 
2018 roku inwestor złożył raport o 
oddziaływaniu planowanego przed-
sięwzięcia na środowisko. W maju i 
październiku ubiegłego roku raport 
ten został uzupełniony. - Do 13 lu-
tego mieszkańcy mogą zgłaszać do 
tego raportu swoje uwagi – informu-
je Marcin Kania. 

Tomasz Wojciuk

Hale mają powstać w Zgorzale, obok budowanej trasy S7

Do 13 lutego mieszkańcy 

mogą składać w gminie 

swoje uwagi do opracowane-

go przez inwestora raportu

o oddziaływaniu na 

środowisko

Psy nadal będą trafiały 
na „Paluch”
GÓRA KALWARIA Gmina przedłuży umowę ze schroniskiem na war-

szawskim „Paluchu”, która obowiązuje do końca marca. - Mimo że to 

drogie rozwiązanie, mamy świadomość, że zwierzęta mają tam naj-

lepsza opiekę – mówi Piotr Chmielewski, rzecznik ratusza

 Współpraca ze schroni-
skiem na „Paluchu” trwa już 
od dwóch lat. Za każdego psa, 
który tam trafi a gmina płaci 3 
tys. zł. W 2018 roku wyłapano 
około 100 psów, co kosztowa-
ło 300 tys. zł. W ubiegłym roku 
było ich nieco mniej, bo oko-
ło 80. Część czworonogów 
zostało odnalezionych przez  
właścicieli i wróciło do swoich 
domów. Jednak nawet gdy tak 
się stanie, ustalona stawka musi 
zostać uiszczona. Gmina po-
stanowiła więc poszukać tań-
szej alternatywy. - Zastanawia-
liśmy się nad wyborem prywat-
nego schroniska – przyznaje 
Piotr Chmielewski. - Sprawdzi-
liśmy kilka możliwości, porów-
naliśmy ceny i poziom usług. 
Oceniliśmy, że najkorzystniej 
ze wszystkich tych miejsc pre-
zentuje się mimo wszystko „Pa-
luch”. Jest tam wysoki poziom adopcji, sięgający nawet 80 proc., jest też pełna 
transparentność i opieka na najwyższym poziomie. Rozmawialiśmy z mieszkań-
cami. Większość z nich chce, aby psy z terenu gminy nadal tam trafi ały.
 Burmistrz Arkadiusz Strzyżewski zdecydował o kontynuowaniu współpracy 
z warszawskim schroniskiem. Aby zejść nieco z kosztów, gmina chce zachęcać 
mieszkańców do chipowania psów, dzięki czemu będzie można łatwo odnaleźć 
ich właściciela. Kolejna edycja bezpłatnego chipowania planowana jest wiosną. 
Gmina pokryje też 50 proc. kosztów kastracji i sterylizacji czworonogów. 

TW
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Gdzie powstanie hala widowiskowa 
z prawdziwego zdarzenia?
PIASECZNO Miasto nie ma odpowiedniej hali, w której można by organizować koncerty oraz 

imprezy kulturalne. Wcześniej taka sala miała powstać na stacji kolejki wąskotorowej, ale 

pomysł ten ostatecznie nie wypalił. Teraz brane są pod uwagę trzy inne lokalizacje

 Przygotowania do wybudowa-
nia hali na terenie zabytkowej sta-
cji kolejki wąskotorowej zakończyły 
się na etapie koncepcji. Gmina nie 
zlecała nawet projektu. - Byłby on 
kosztowny, więc uznaliśmy że nie 
ma to sensu – mówi burmistrz Da-
niel Putkiewicz. - Stacja, jak każdy 
obiekt zabytkowy, ma swoje ogra-
niczenia. Nasza hala, aby spełniała 
wszystkie oczekiwania, musi mieć 
określoną kubaturę czy wysokość. 
Istniała obawa, że w tym przypad-

ku będziemy musieli pójść na pew-
ne kompromisy przez co budowla 
straci na swej funkcjonalności.
 Burmistrz dementuje plotkę ja-
koby na wybudowanie hali na ko-
lejce nie zgodził się konserwator 
zabytków. - Konserwator zaakcep-
tował wstępnie nasz pomysł, jed-
nak w tym wypadku zdecydowały 
inne kwestie – wyjaśnia. - Po pro-
stu ryzyko, że będziemy musieli z 
pewnych założeń zrezygnować było 
zbyt duże. 
 Nie oznacza to jednak, że hala 
z prawdziwego zdarzenia w mie-
ście nie powstanie. Gmina cały 
czas rozważa trzy inne lokalizacje, 
szukając terenu który da najwięk-
szą szansę zrealizowania wszyst-
kich przyjętych wytycznych. Pierw-
szą lokalizacją jest parking przy uli-
cy Sierakowskiego w centrum mia-
sta. Jeśli w tym miejscu powstałaby 
hala, parking prawdopodobnie zo-

stałby przeniesiony pod ziemię (być 
może liczba miejsc parkingowych 
jeszcze by się zwiększyła). Druga 
prawdopodobna lokalizacja to te-
ren (na nim też znajduje się w tej 
chwili prowizoryczny parking) przy 
ulicy Nadarzyńskiej. Cały czas bra-
ny jest także pod uwagę pomysł wy-
budowania hali na działce przy sta-
rej mleczarni. Jednak to miejsce ma 
najmniej zalet, bo nieruchomość 
jest po prostu za mała i planowa-
ny obiekt mógłby się tu nie zmie-
ścić. Zapytaliśmy burmistrza, któ-
ra lokalizacja najbardziej go prze-
konuje. - Jest za wcześnie, aby o 
tym mówić – ucina spekulacje Da-

niel Putkiewicz. - Rozważamy róż-
ne rozwiązania. W marcu przedsta-
wię swój typ.
 Budowa hali widowiskowej wy-
daje się w tej chwili absolutną ko-
niecznością, ponieważ stara sala w 
domu kultury naprzeciwko cmen-
tarza sprawdza się jedynie w przy-
padku kameralnych imprez. W tej 
chwili władze gminy wpadły na po-
mysł wprowadzenia bezpłatnych 
wejściówek na wszystkie niebileto-
wane wydarzenia. Ma to spowo-
dować, że miejsca w niewielkiej sali 
zostaną optymalnie wykorzystane. 
Czy tak będzie – okaże się wkrótce.

Tomasz Wojciuk

Jedną z branych pod uwagę lokalizacji jest gminna 

nieruchomość, na której stoi budynek starej mleczarni

W marcu prawdopodobnie 

wyjaśni się, w którym 

miejscu powstanie hala 

widowiskowa

ul. Księcia Janusza I Starego 5 

05-500 Piaseczno

tel. 22 715 52 07

11 Listopada 21

05-500 Zalesie Dolne

tel. 22 736 00 66

Publiczne Przedszkole

Muzyczne „Bajka”

Dzień Babci i Dziadka w „Bajce” 
W tym tygodniu w przedszkolu „Bajka” uroczyście świętowano Dzień Babci i Dziadka. Maluchy przygoto-

wały obfi tujące w wiele niezapomnianych momentów przedstawienia, od których niejednemu seniorowi 

zakręciła się łza w oku...

 Na ten niesamowity czas bez wąt-
pienia warto było czekać, choć przed-
stawienia – ze względu na choroby 
dzieci – odbyły się nieco później niż 
zwykle. Uroczystości trwały w sumie 
cztery dni i zakończyły się w czwartek 
wieczorem. Jako pierwsze występowa-
ły maluchy, które wcielając się w uro-
cze krasnoludki (niezwykłe kostiumy 
na wszystkie przedstawienia własno-
ręcznie przygotowuje Krystyna Otrę-
ba, właścicielka przedszkola), w baj-
kowej scenerii śpiewały, tańczyły oraz 
recytowały dla swoich dziadków wier-
sze, za co zostały nagrodzone rzęsi-
stymi brawami. 
 Jako drugie następnego dnia wy-
stępowały 4-latki. Przebrane w czer-
wono-białe kostiumy pokazały zapo-
mnianą w tym roku zimę, naśladując 
w tańcu spadające z nieba płatki śniegu. 
 Z kolei w środę 5-latki zaprezen-
towały najukochańszym Babciom i 
Dziadkom przedstawienie „Cztery 
Pory Roku” do muzyki Antonio Vi-
valdiego. Mali artyści zatańczyli rów-
nież kujawiaka oraz zaprezentowali 
elementy baletu z różnymi akcesoria-

mi do muzyki Piotra Czajkowskiego 
„Dziadek do orzechów”.
 W czwartek 6-latki przedstawiły 
spektakl pt. „Jaś i Małgosia”, prezen-
tując nie tylko piękny tekst, ale także 
bogactwo tańców narodowych i cho-
reografii do popularnych, współcze-
snych utworów. Wszystkie przedsta-
wienia były kolorowe, ujmujące i do-
pracowane w najdrobniejszym szcze-
góle. Jak zwykle zachwycał rozmach i 
poziom artystyczny spektakli, ale tak-
że kostiumy, choreografia i niezwy-

kła gra świateł. Było widać, że dzieci 
świetnie czują się w przypisanych im 
rolach, a muzyka nie przeszkadza im, 
tylko dodatkowo je motywuje. 
 Młodzi artyści z "Bajki" zawdzię-
czają ten najwyższy poziom: wycho-
wawcom i specjalistom od plastyki, 
choreografii oraz utalentowanym mu-
zykom. Wpisy osób w kronice przed-
szkolnej z różnych miast Polski po-
twierdziły wielkie łzy szczęścia, radości 
i podziękowania za cudowny wieczór.
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 W ramach umowy podpisanej 
przez PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A., BBF Sp. z o.o. przygotuje stu-
dium wykonalności dla budowy do-
datkowych torów aglomeracyjnych 
na trasie z Warszawy do Piasecz-
na i Czachówka wraz z połączeniem 
do Konstancina-Jeziorny. Doku-
ment określi możliwości techniczne 
oraz szczegółowe rozwiązania i za-
kres prac, a także szacowane kosz-
ty inwestycji. Studium będzie pod-
stawą do szczegółowego planowa-
nia projektu po 2020 roku. – Rozbu-
dowa torów z Warszawy do Piasecz-
na zwiększy możliwości komunika-
cyjne w aglomeracji warszawskiej 
– mówi Andrzej Bittel, sekretarz sta-
nu w Ministerstwie Infrastruktu-
ry. - Krok po kroku konsekwentnie 
zapewniamy mieszkańcom miejsco-
wości i powiatów coraz lepsze połą-
czenia kolejowe. To działania wpisu-
jące się w realizację rządowego pro-
gramu Kolej+.

Więcej pociągów z Warszawy 

do Piaseczna

 Studium wykonalności dotyczy 
budowy dwóch dodatkowych zelek-
tryfikowanych torów aglomeracyj-
nych na ok. 20 km odcinku od przy-
stanku Warszawa Aleje Jerozolim-
skie (na styku ze stacją Warszawa 
Zachodnia) do stacji Piaseczno. Zo-
stanie także przeanalizowana moż-
liwość wydłużenia układu cztero-
torowego do stacji Czachówek Po-
łudniowy. – PKP Polskie Linie Ko-
lejowe S.A. dostrzegają potrzebę 
wzmocnienia linii wylotowych ze 
stolicy – mówi Arnold Bresch, czło-
nek Zarządu PKP Polskich Linii 
Kolejowych S.A. - Planowana bu-
dowa dwóch dodatkowych zelektry-
fikowanych torów z Piaseczna do 
Warszawy zapewni oddzielenie ru-

chu aglomeracyjnego od dalekobież-
nego i towarowego. Takie rozwiąza-
nie przełoży się na jeszcze lepsze po-
dróże koleją. Będzie możliwość uru-
chomienia większej liczby połączeń. 

Koleją z Konstancina-Jeziorny 

do stolicy

 W ramach opracowanego stu-
dium wykonalności przeanalizowa-
na zostanie modernizacja linii ko-
lejowej Warszawa Okęcie – Jeziorna 
wraz z elektryfikacją i budową nowych 
przystanków. Głównym celem prac 
jest uruchomienie na niej połączeń 
pasażerskich i utworzenie połącze-
nia aglomeracyjnego Konstancina-Je-
ziorny z Warszawą (przez gminy Pia-
seczno i Lesznowola). Temat połącze-
nia kolejowego Konstancina-Jeziorny 
ze stolicą pojawia się już od dawna. 
Szczególnie często przed wyborami 
samorządowymi – choćby na kon-
ferencji prasowej zwołanej jesienią 
2018 roku, podczas której Andrzej 
Bittel zadeklarował, że przebiegają-
ca przez Konstancin linia towaro-
wa prowadząca do elektrociepłow-
ni „Siekierki” zostanie dostosowa-

na do ruchu pasażerskiego.  - Czu-
ję ogromną satysfakcję, że kilka lat 
spotkań i rozmów prowadzonych 
z moim udziałem w Ministerstwie 
Infrastruktury i PKP PLK przynosi 
efekty – komentuje dziś radny powia-
towy Sergiusz Muszyński, inicjator 
powrotu do koncepcji wykorzystania 
torów siekierkowskich w komunika-
cji publicznej. - Nie byłoby to moż-
liwe bez ogromnego wsparcia mini-
strów Andrzeja Bittela oraz Mariu-
sza Błaszczaka.

Usprawnienie ruchu towarowego 

w aglomeracji warszawskiej

 Wykonawca przeanalizuje po-
prawę połączenia linii kolejowej nr 
8 od posterunku Warszawa Aleje Je-
rozolimskie do st. Warszawa Głów-
na Towarowa, (tj. linii nr 510) oraz 
przedstawi koncepcję budowy od-
cinków nowych linii (łącznic) kole-
jowych w tym rejonie, które w za-
łożeniu usprawnią ruch towarowy. 
Zakończenie prac nad opracowa-
niem studium wykonalności zapla-
nowano do września 2021 roku.

AB/inf
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Oskarowy wieczór 
z Tomaszem Raczkiem
KONSTANCIN-JEZIORNA W nocy z niedzieli na poniedziałek odbędzie 

się 92. gala wręczenia Oscarów – Nagród Amerykańskiej Akademii Fil-

mowej. Z tej okazji Hugonówka zaprasza wszystkich kinomanów na  

Oskarowy Wieczór z Tomaszem Raczkiem

 Wieczór rozpocznie 
się w niedzielę 9 lutego 
o godz. 20. Spotkanie z 
krytykiem poprzedzi po-
kaz jednego z fi lmów no-
minowanych w tym roku 
do nagrody głównej. Bę-
dzie to mroczna histo-
ria księcia zbrodni z Go-
tham City. Po seansie To-
masz Raczek opowie za-
równo o fi lmie, jak i o in-
nych nominowanych ty-
tułach. Nie zabraknie 
również dyskusji z kryty-
kiem. Wstęp wolny, bez-
płatne wejściówki do od-
bioru w kasie KDK w dniu 
spotkania od godz. 12.

TW

Nowe możliwości podróży koleją?
PIASECZNO/KONSTANCIN-JEZIORNA/GÓRA KALWARIA PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. opracują stu-

dium wykonalności dla budowy dodatkowych torów aglomeracyjnych na trasie z War-

szawy do Piaseczna i Czachówka wraz z połączeniem do Konstancina-Jeziorny. Plano-

wana inwestycja miałaby zapewnić możliwość przejazdu większej liczby pociągów

Zamek w Czersku
wymaga remontu
GÓRA KALWARIA Kilka tygodni temu pisaliśmy, że zarząd 

województwa jest zainteresowany przejęciem od gmi-

ny zamku w Czersku. Do pomysłu tego skłania się m.in. 

czerski oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami

 Towarzystwo Opieki nad Zabytkami oddział w Czersku wystosowało w 
tej sprawie obszerne pismo, które trafi ło do burmistrza i radnych. Jest w nim 
mowa m.in. o tym, że towarzystwo z wielkim zainteresowaniem przyjęło pro-
pozycję samorządu województwa, dotyczącą przejęcia czerskiego zamku oraz 
wspólnych działań na rzecz utworzenia w Czersku kompleksu edukacyjno-mu-
zealnego, w którym mogłaby zostać umieszczona odkryta w 2009 roku szkuta. 
 Kilka dni temu, zgodnie z sugestią radnych, zarząd gminy wystosował pi-
smo do marszałka województwa, 
proponując powołanie zespołu, któ-
ry mógłby przedyskutować kwe-
stie dotyczące  przyszłości czerskie-
go zamku. Żywym tematem jest 
również muzeum, w którym mogła-
by zostać umieszczona w przyszło-
ści znajdująca się obecnie w konserwacji szkuta. Tym bardziej, że są chętni, 
którzy chcieliby ją przejąć. - Radni chcą uzyskać więcej informacji i cały czas 
czekają na spotkanie z przedstawicielami samorządu województwa – mówi 
Piotr Chmielewski, rzecznik ratusza. - Niedawno zapytaliśmy też ministra kul-
tury, czy byłby zainteresowany partycypowaniem w kosztach renowacji zam-
ku. Czekamy na odpowiedź. 
 Zamek w Czersku pilnie potrzebuje remontu. Z fragmentu muru od stro-
ny rynku odpadły jakiś czas temu cegły. Najbardziej prawdopodobną przyczy-
ną jest nieodpowiednia zaprawa, użyta podczas rewitalizacji murów w 2010 
roku. Na szczęście do tego miejsca nie dochodzą praktycznie turyści. - Zabez-
pieczyliśmy ten rejon, wystąpiliśmy też do ministra kultury o środki na wyko-
nanie prac naprawczych – dodaje rzecznik ratusza. - Tereny po których poru-
szają się turyści są w pełni bezpieczne. 

TW

Pomysł przekazania zamku 

samorządowi województwa 

ma coraz więcej zwolenników

Okazuje się, że remont murów, który przeprowadzono raptem 

kilka lat temu nie został wykonany tak, jak należy
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Ach, co to był za bal!
KONSTANCIN-JEZIORNA/PIASECZNO W ubiegłą sobotę w hotelu Borowina odbył się szósty już 

bal charytatywny organizowany przez stowarzyszenie Auxilium, działające na rzecz 

uczniów specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Szpitalnej w Piasecznie

 Pierwszy bal charytatywny od-
był się w 2015 roku. Wówczas zbiera-
no fundusze na rozbudowę i rozwój 
placówki. Przez kolejne lata tradycja 
dorocznych imprez, będących tak-
że formą podziękowania dla wszyst-
kich przyjaciół szkoły, była kontynu-
owana. Bal organizowało utworzo-
ne przy szkole stowarzyszenie Auxi-
lium. Za uzyskiwane podczas niego 
fundusze kupowano sprzęt, organi-
zowano dodatkowe zajęcia terapeu-
tyczne dla uczniów, a także wyciecz-
ki, półkolonie i wyjazdy rekreacyjne. 
Dzięki współpracy z dyrekcją szko-
ły udało się stworzyć pracownie te-
matyczne, w tym teatralną oraz ce-
ramiczną, a także otworzyć kuchnię 
terapeutyczną. - Zakupiliśmy dro-
gi sprzęt do terapii słuchowej i logo-
pedycznej, sprzęt sportowy oraz po-
kryliśmy wiele innych małych i du-
żych wydatków – wylicza Agnieszka 
Niczyporuk, prezes fundacji.
 Na tegorocznym balu w hote-
lu Borowina, na terenie gminy Kon-
stancin-Jeziorna  bawiło się 150 

znamienitych gości, w tym gminni 
radni, władze gminy Piaseczno oraz 
radni sejmiku wojewódzkiego. Było 
także wielu lokalnych przedsiębior-
ców oraz przyjaciół szkoły i stowa-
rzyszenia. - Obecność wszystkich 
tych osób jest dla nas bardzo waż-
na, szanujemy każdą najmniejsza 
cegiełkę pozostawioną na balu, bo 
wspólnie tworzymy wielkie dzieło, 
jakim jest szansa na lepsze, ciekaw-

sze życie naszych dzieci – podkreśla 
Agnieszka Niczyporuk. 
Dzięki hojności gości udało się ze-
brać rekordową kwotę blisko 50 tys. 
zł. Szczególnym zainteresowaniem 
cieszyła się aukcja „rzeczy pięk-
nych”, ofiarowanych zarówno przez 
darczyńców, jak i stworzonych przez 
uczniów szkoły. 

TW

Na balu w hotelu Borowina bawiło się w tym roku 150 osób

Kto powinien sprzątać 
Puławską?
PIASECZNO – Wzdłuż ulicy Puławskiej, na jezdni i poboczu w kierunku 

Warszawy, leżą jakieś białe okruchy – poinformował nas w poniedzia-

łek pan Łukasz. - Ktoś powinien to posprzątać. Wydaje mi się, że ten 

obowiązek spoczywa na zarządcy drogi...

 Ulica Puławska (DK 79) na odcinku od Piaseczna do Warszawy leży w ge-
stii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zapytaliśmy, czy GDD-
KiA otrzymała sygnał, że na drogę wysypał się podobny do styropianu mate-
riał. - Nie mieliśmy żadnego zgłoszenia – mówi Małgorzata Tarnowska  z GDD-
KiA. - Prawdopodobnie granulat został rozsypany już na terenie Warszawy. W 
takiej sytuacji jego usunięciem zajmują się służby miejskie. 
 Jak udało się nam ustalić, GDDKiA posiada specjalne służby odpowiedzial-
ne za sprzątanie pasa drogowego ze wszystkich zanieczyszczeń, także wycie-
ków płynów eksploatacyjnych czy pozostałości części samochodowych po-
chodzących z wypadków bądź kolizji drogowych. Z kolei za usuwanie części 
samochodowych, które oderwą się od pojazdów (np. tłumik) i tarasują dro-
gę czy ładunku, który spadnie z samochodu odpowiedzialny jest ich właści-
ciel. Jeśli jednak tego nie zrobi, należy skontaktować się z GDDKiA. - Odbiera-
niem zgłoszeń i kierowaniem na miejsce właściwych służb drogowych zajmu-
je się Punkt Informacji Drogowej – dodaje Małgorzata Tarnowska. - Wyspecja-
lizowani dyspozytorzy pracują 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i reagu-
ją na każde zgłoszenie nieprawidłowości w obrębie sieci dróg krajowych wo-
jewództwa mazowieckiego.

Pozostałości białych kulek leżały w poniedziałek po południu 

na poboczu. Być może resztę rozwiał po okolicy wiatr

TW
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Jeden człowiek, trzy kluby
Z Oskarem Śliwowskim, trenerem FC Lesznowola i KTS Weszło oraz prezesem SRS Za-

mienie, rozmawia Grzegorz Tylec

W meczu z Żabieńcem zagrałeś 

ostatni mecz w prowadzonej przez 

siebie FC Lesznowola. Skąd taka 

decyzja?

 Po pierwsze - nie trenowałem z 
chłopakami, a w meczach jednak 
grałem i... siedziało mi to w głowie. 
Po drugie - chcę być trenerem na 
ławce, a nie na boisku. Z ławki ina-
czej wszystko widać. Jest tu sporo 
chłopaków do gry, więc z przyjem-
nością ustąpię im miejsca w skła-
dzie. Teraz, jeżeli oczywiście pozwo-
li mi na to czas, pogram już tylko w 
B klasie w SRS Zamienie.

To dobry czas na dokonanie podsu-

mowań. Jak scharakteryzowałbyś 

swoją piłkarską karierę? 

 Kariery nigdy nie było. Mogę po-
wiedzieć, że mam przygodę z piłką, 
która cały czas trwa i dynamicznie 
się rozwija. Jako zawodnik grałem 
najwyżej w RKS Okęcie (stara trze-
cia liga).  Wtedy w drużynie mia-
łem obok siebie Maćka Tataja - te-
raz spotykamy się na ścieżce trener-
skiej, był bramkarz Maciek Sikorski, 
Adam Czerkas czy Robert Jadczak – 
zawodnicy, którzy grali wyżej, a te-
raz wszyscy są trenerami. Cały czas 
mam z nimi bardzo dobry kontakt. 
Moim pierwszym szkoleniowcem 
w seniorach był śp. Władysław Sta-
churski - to on dał mi szanse gry, ra-
zem z Jackiem Cyzio.

Na boisku zawsze wyróżniałeś się 

masą mięśniową. Większość rywali 

często się od ciebie „odbijała”. Czy 

oprócz piłki twoją pasją jest rów-

nież siłownia? Jaką rolę odgrywała 

siła w twoim stylu gry?

 Moje hobby to nie tylko piłka 
nożna. Trenuję boks i ćwiczę na si-
łowni - robię pięć treningów tygo-
dniowo, cały czas regularnie. Na bo-
isku bazowałem na sile i to na pew-
no pomaga. Dlatego właśnie, oprócz 
piłki nożnej, zawsze zachęcam mło-
dych chłopaków do sportów walki i 
siłowni, bo wtedy jest większa pew-
ność siebie. Można dorzucić po jed-
nej jednostce tygodniowo i efekty na 
pewno będą. Tylko trzeba czasu.

Jak trafiłeś do FC Lesznowola i jak 

oceniasz specyfikę tego klubu?

 Jestem jednym z założycieli FC 
Lesznowola. Razem z Kamilem Bo-
gutą i jego śp. ojcem Jerzym - wspa-
niałym człowiekiem, który bar-
dzo dużo wkładał od początku ser-
ca w klub i którego traktowałem jak 
ojca. Zebraliśmy paczkę chłopa-
ków, którzy gdzieś tam kopali i robi-
liśmy awans za awansem. Prioryte-
tem naszego klubu jest jednak aka-
demia. Chcemy wychować naszych 
chłopców na dobrych ludzi i - jak się 
uda – również na zawodników, któ-
rzy kiedyś będą mogli zaistnieć w 
wyższych ligach. Akademię konse-
kwentnie rozwijamy i staramy się ro-
bić to najlepiej jak umiemy. Nasi tre-
nerzy cały czas podnoszą kwalifika-
cje i jeżdżą na staże. To procentu-
je później w akademii. Co do senio-
rów, to brakuje nam funduszy i cały 
czas szukamy sponsorów, bo chce-
my stworzyć chłopakom jak najlep-
sze warunki. Skład mamy odmło-
dzony, ale nasi zawodnicy są zaan-
gażowani i dobrze to wygląda.

Po kilku sezonach gry zdecydowa-

łeś się na objęcie funkcji trenera. Co 

najbardziej pociąga cię w roli szko-

leniowca? Czy daje to równie wielką 

satysfakcję jak bycie zawodnikiem?

 Oczywiście, że daje satysfakcję 
- cały czas jestem związany z piłką. 
Rozpocząłem swoją pracę trenerską, 
bo czułem, że jestem do tego goto-
wy. Najpierw pracowałem z dziećmi 
i pracuję zresztą do dziś. Później za-
jąłem się seniorami. Aktualnie pra-
cuję z seniorami FC Lesznowola i 
KTS Weszło, prowadzę też treningi 
indywidualne. Jestem zdetermino-
wany i chcę iść do przodu, bo spra-
wia mi to wiele radości. Praca trene-
ra to stały rozwój. W 2019 roku by-
łem na kilku stażach, które dały mi 
inne spojrzenie na zajęcie szkole-
niowca. Zaliczyłem staże w Rakowie 
Częstochowa i Hajduku Split oraz 
staż u trenera Michniewicza w U21. 
Takie doświadczenia tylko napędza-
ją do pracy i chce się dzięki temu 
coś wdrożyć w swoje struktury pracy, 
żeby to zaprocentowało w przyszłości.

Oprócz pracy w Lesznowoli zaan-

gażowałeś się w również w treno-

wanie KTS Weszło, gdzie działasz 

wspólnie z tak znanymi osobisto-

ściami jak Wojciech Kowalczyk czy 

Wojciech Hadaj – najbardziej znany 

polski spiker piłkarski...

 Tak, pracuję w KTS Weszło. Ten 
projekt jest ogromny, a wszystko tak 
szybko się dzieje, że ciężko za tym 
nadążyć. W tym momencie najważ-
niejszy jest dla nas awans do ligi 

okręgowej i skupiam się na tym żeby 
przygotować jak najlepiej drużynę 
do rundy rewanżowej. Rok zaczął się 
obiecująco - wygraliśmy turniej Am-
ber Cup i nie zamierzamy spocząć 
na laurach. Tydzień temu do sztabu 
trenerskiego dołączył Piotr Świer-
czewski i będziemy razem pracowali 
nad awansem drużyny do ligi okrę-
gowej. To sama przyjemność pra-
cować z takimi ludźmi i łapać przy 
nich doświadczenia.

Jesteś też prezesem SRS Zamienie. 

To chyba projekt szczególnie bliski 

twojemu sercu. Co byś chciał osią-

gnąć w Zamieniu?

 Jestem jednocześnie prezesem i 
założycielem. Jeszcze jak nie praco-
wałem w KTS Weszło, to już treno-
wałem chłopaków. Niestety później 
już tego nie mogłem pogodzić i za-
trudniłem trenera do seniorów. To 
projekt bliski sercu, bo stworzyłem 
go od podstaw praktycznie sam i na-
prawdę było ciężko. Teraz mam już 
trenerów do grup młodzieżowych i 
seniorów. W tym projekcie nie mamy 
napinki na wyniki. Chcemy się cie-
szyć grą w piłkę nożna i miło spę-
dzać czas. W klubie jest rodzinna at-
mosfera, a pod koniec lutego zabie-
ram chłopaków z rodzinami w góry 
- jedziemy się integrować.

Krótka była druga
SIATKÓWKA Osiem najlepszych drużyn z Mazowsza w kategorii czwórek 

rywalizowało w Józefosławiu o Puchar Prezesa MWZPS. Zawodniczki z 

rocznika 2007 MUKS Krótkiej Mysiadło zajęły w nim drugie miejsce

 Młode siatkarki z Mysia-
dła pokonały drużyny Spar-
ty Warszawa i GLKS Nada-
rzyn, ulegając jedynie ze-
społowi Beta Błonie. - O na-
szym sukcesie zdecydowa-
ły drużyna, walka do końca 
i miłość do siatkówki – mówi 
Bogumiła Kott, trenerka 
MUKS Krótkiej Mysiadło. - Po 
feriach rozpoczynamy zma-
gania w cyklu Mistrzostw 
Mazowsza w Minisiatkówce. 
Od kilku lat wprowadzamy 
do tego fi nału nasze druży-
ny. Tym razem jest to naszym celem nie tylko w kategorii czwórek, ale także 
dwójek i trójek dziewcząt oraz dwójek chłopców.

Tyl.

Kolejny triumf Perły
PIŁKA NOŻNA Po grudniowej wygranej Perła Złotokłos kolejny raz 

wzięła udział w Turnieju Włochy Cup organizowanym przez UKS Okę-

cie, w którym wystąpiło 12 zespołów z rocznika 2012

 W porannej grupie pierwsza drużyna Perły zaprezentowała fajną, ofen-
sywną piłkę z dużą liczbą sytuacji bramkowych, odnosząc cztery zwycięstwa i 
jeden remis z bilansem 13 strzelonych i tylko trzech straconych bramek, prze-
chodząc do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. W grupie po-
południowej druga drużyna Perły zaczęła wprawdzie turniej od dwóch zwy-
cięstw i włączyła się do walki o awans do półfi nałów, ale niestety kolejne trzy 
minimalne porażki pozbawiły ją szans i w ostatecznym rozrachunku trzeba 
było się zadowolić trzecim miejscem w grupie. 
 Po długim oczekiwaniu rozpoczął się półfi nał z udziałem pierwszej druży-
ny, w którym troszkę zmęczeni i wybici z rytmu zawodnicy nie potrafi li poko-
nać bramkarza rywali, wobec czego o awans do fi nału trzeba było walczyć w 
rzutach karnych, gdzie kolejno trafi li Gabryś, Xaviery i Mateusz, a do tego Kac-
per obronił strzał jednego z rywali. W fi nale bramkę po pięknej indywidual-
nej akcji zdobył z kolei Gabryś i ostatecznie mecz zakończył się remisem, więc 
znowu niezbędne były rzuty karne, w których kolejny raz fenomenalnie ra-
dził sobie Kacper (broniąc dwa rzuty karne). Dla Perły bezbłędnie strzelali na-
tomiast Gabryś i Xaviery, pieczętując kolejne zwycięstwo w Turnieju Włochy 
Cup. Dodatkowo najlepszym bramkarzem turnieju ponownie został Kacper, a 
Gabrysiowi tym razem zabrakło jednej bramki do korony króla strzelców.

Grzegorz Tylec

Piaseczyńscy pingpongiści 
nie zwalniają tempa
TENIS STOŁOWY Młodzi zawodnicy UKS Return Piaseczno potwierdzili 

swoją wysoką formę w zawodach wojewódzkich

 Na szczególne uznanie zasługuje występ dziewcząt w kategorii żaczek, 
gdzie całe podium zajęły... pingpongistki z Piaseczna. Najlepsza okazała się 
Kinga Szafrańska, pokonując w fi nale swoją koleżankę Wiktorię Wiencek. Na 
najniższym stopniu podium stanęła z kolei Oliwia Wiencek.
 Wśród juniorów bezkonkurencyjny był natomiast Jan Należyty, który - po-
dobnie jak Kinga wśród żaczek - dzięki zwycięstwu uzyskał awans na turniej 
ogólnopolski. Niewiele zabrakło by w juniorskim fi nale wystąpił jeszcze Bar-
tek Szołkowski, jednak w meczu półfi nałowym musiał uznać wyższość Jacka 
Mitasa z Bogorii Grodzisk Mazowiecki.

Tyl.

Wyniki naszych zawodników:

Żaczki

1. Kinga Szafrańska 
2. Wiktoria Wiencek
3. Oliwia Wiencek
5-8, Maria Dobrzańska
13-16. Hanna Kosińska, 
Anna Nurkiewicz

Juniorzy

1. Jan Należyty
4. Bartłomiej Szołkowski
13-16. Borys Massalski
21-24. Rafał Hresiukiewicz
25-32. Mateusz Burakowski
33-48. Kacper Mołas, Kamil Pyszek

Juniorki

13-16. Helena Brzeska
17-20. Natalia Przybysiak



Ile można zarobić na kasie?
Często słyszy się, że pracownicy różnych branż, zniechęceni brakiem podwyżki i per-

spektyw zawodowych mówią: „więcej zarobiłbym na kasie”. Sprawdzamy na jakie za-

robki mogą faktycznie liczyć kasjerzy

 W Polsce działa obecnie ponad 
ćwierć miliona sklepów. Zatrudnie-
ni w nich kasjerzy są często jedynym 
łącznikiem z klientem, wpływając na 
nasze wrażenia związane z robieniem 
zakupów w danym miejscu. Często 
ich praca jest nie tylko ciężka, ale wy-
maga też szeregu innych kwalifikacji. 
Może więc dlatego od kilku lat płace 
kasjerów regularnie idą w górę. Mają 
oni także często szansę rozwoju za-
wodowego, co dla wieku osób rów-
nież nie jest bez znaczenia. 

Praca raczej dla kobiet

 Z raportu przygotowanego przez 
portal pracuj.pl wynika, że ponad 85 
proc. kasjerów jest zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę, a ponad 
jedna trzecia może liczyć co mie-
siąc na premie za osiągane wyniki. 
Profesja ta jest silnie sfeminizowa-
na – 8 na 10 pracowników siedzą-
cych na kasie to kobiety. Według da-
nych sprzed roku średnie wynagro-
dzenie kasjera wynosi około 2000 zł 
„na rękę”, a najlepiej opłacani mogą 
liczyć na pensję w granicach 3000 
zł netto. Warto przy tym dodać, że 
pensje kasjerów stale rosną, a zawód 

ten wykonują z reguły najmniej do-
świadczeni pracownicy zatrudnieni 
w sprzedaży i handlu. 
 Kasjerzy coraz częściej otrzymu-
ją też różnego rodzaju pozapłacowe 
benefity.  Najpopularniejsze z nich 
są bony towarowe. W dalszej kolej-
ności są to świadczenia socjalne, 
ubezpieczenia na życie czy dostęp 
do prywatnej opieki medycznej. 

Ta praca też stwarza 

możliwości awansu

 Na najwyższe płace mogą liczyć 
kasjerzy w największych miastach 
oraz najsilniej rozwiniętych regio-
nach. Duże firmy doceniają osoby, 
które pracują w jednym miejscu po-
wyżej 3 lat. Taki staż przekłada się 
na wyższą pensję i stwarza moż-
liwości awansu. Wiele osób zada-
je sobie pytanie, w jakich branżach 
są najwyższe wynagrodzenia. Z ba-
dań wynika, że na najwyższe uposa-

żenia mogą liczyć kasjerzy pracujący 
w sklepach informatycznych, moto-
ryzacyjnych czy RTV-AGD, ale tak-
że wszędzie tam, gdzie muszą posia-
dać bardziej specjalistyczną wiedzę 
na temat sprzedawanych produktów. 
 Według specjalistów z pracuj.pl, 
stanowisko kasjera to dobry punkt 
wyjścia do pracy w sprzedaży. Wie-
lu pracowników też tak do tego pod-
chodzi, licząc w przyszłości na pro-
pozycję bardziej wymagającego za-
jęcia i co za tym idzie wyższą pensję, 
która nadal jest najlepszą motywa-
cją do zmiany pracy. Kinga Jagiełło-
Kulesza, dyrektor działu HR w fir-
mie Jeronimo Martins Polska uwa-
ża, że praca kasjera może być pra-
cą dorywczą, pracą na część etatu, 
ale także zajęciem, które może wią-
zać się w przyszłości ze znacznym 
awansem, nawet na kierownika skle-
pu. Ale na tym nie koniec. - W sie-
ci  Biedronka kierownik sklepu może 
awansować na starszego menadżera 
nadzorującego pracę kilkudziesięciu 
sklepów czy nawet dyrektora opera-
cyjnego regionu – podkreśla Kinga 
Jagiełło-Kulesza. 

TW

Kandydaci na kasjerów powinni być elastyczni i lubić pracę z ludźmi

Pracodawcy oczekują 

od kasjerów przede 

wszystkim chęci do pracy

 i odpowiedniej motywacji

Szukasz 
pracownika?

Zadzwoń: 

 22 756 79 39

To miejsce czeka 

na Twoje 
ogłoszenie

R E K L A M A
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Moda na recykling
KONSTANCIN-JEZIORNA Z inicjatywy Europejskiej Platformy Recyklingowej w urzędzie miej-

skim odbyły się warsztaty edukacyjne „Moda na recykling”, w których wzięli udział 

uczniowie z 6 gminnych szkół

 To już druga edycja „Mody na 
recykling” – wyjątkowych warsz-
tatów ekologicznych, podczas któ-
rych uczniowie dzięki pracy twórczej 
uczą się prawidłowo postępować 
z elektroodpadami. Nad zajęciami 
polegającymi na tworzeniu kreacji 
z elektroodpadów czuwała projek-
tantka Anna Kubisz. – Na każdych 
warsztatach przygotowujemy styli-
zację, wykorzystując elektroodpady 
– mówi projektantka. – Tak napraw-
dę to tylko pretekst, by mówić o eko-
logii i wyjaśnić dzieciom czym jest 
sprzęt elektryczny i elektroniczny i 
jak z nim postępować, by nie stano-
wił zagrożenia dla środowiska. 

Wyjątkowe warsztaty 

w wyjątkowej gminie

 – Ostatnio robiliśmy suknie z 
aluminiowych opakowań do tele-
wizorów, dziś będziemy robić kurt-
kę z płytek drukowanych, czyli wy-
korzystamy układy scalone z różne-
go rodzaju urządzeń, elementy mie-
dziane, kable i przewody – zapowie-
działa Anna Kubisz. –  Finał akcji, 
który przewidujemy we wrześniu bę-
dzie polegał na tym, że gwiazdy za-
łożą kreacje przygotowane podczas 
warsztatów pokazując, że tak na-
prawdę nie ma znaczenia ani marka, 
ani cena materiałów tylko oryginal-
ność stylizacji zrobionych z sercem 
i dużą dozą kreatywności. Z czegoś 
co nadawało się tylko do wyrzucenia, 
może powstać coś naprawdę fajnego.
 Uczestników warsztatów powitał 
wiceburmistrz Konstancina-Jezior-
ny Dariusz Zieliński. – Mieszkacie w 
gminie wyjątkowej, jedynym uzdro-
wisku na Mazowszu – podkreślił. 
– To w pewien sposób nas nobilitu-
je, ale i daje poczucie wielkiej odpo-
wiedzialności. 

 Dariusz Zieliński wspomniał też 
o ekologicznych walorach budyn-
ku urzędu miasta, w którym od-
bywały się zajęcia. – Tutaj nigdzie 
nie widać centralnego ogrzewania 
– zwrócił uwagę wiceburmistrz. – 
Zastosowane są pompy ciepła, dzię-
ki którym energię czerpiemy z wnę-
trza ziemi. W ciekawy sposób po-
zyskujemy wodę, którą wykorzystu-
jemy do celów sanitarnych. Jest to 
deszczówka. Dziś tego nie widać, ale 
gdy przyjdzie wiosna dach budyn-
ku urzędu się zazieleni i rozkwitną 
kwiaty. Dzięki temu zwiększyliśmy 
powierzchnię biologicznie czynną. 

Kreatywność z przesłaniem

 Zanim przystąpiono do pra-
cy twórczej głos zabrała Aleksan-
dra Becmer, specjalistka z Europej-
skiej Platformy Recyklingowej, któ-
ra w niezwykle przystępny i sympa-
tyczny sposób opowiedziała o tym, 
jak należy postępować z elektrood-
padami. Wystąpiła w kreacji zrobio-
nej z samochodowych poduszek po-

wietrznych. Uczniowie dowiedzie-
li się m.in., że zużyty sprzęt można 
oddawać w miejscach zakupu nowe-
go albo w PSZOK-u, który znajduje 
się w każdej gminie. Uczniowie udo-
wodnili, że świetnie orientują się ja-
kie kolory mają pojemniki przezna-
czone na poszczególne rodzaje od-
padów.
 Po części edukacyjnej przy-
szła pora na kreatywną zabawę. 
Uczestnicy warsztatów przystąpi-
li do pracy nad tworzeniem garde-
roby z wykorzystaniem elektrood-
padów. Akcja ekologiczna podob-
nie jak w ubiegłym roku, zostanie 
przeprowadzona w 8 gminach. Ja-
kie gwiazdy w tym roku przymie-
rzą oryginalne kreacje przygotowa-
ne przez uczniów? To będzie nie-
spodzianką. W finał poprzedniej 
edycji włączyły się m.in. Barbara 
Kurdej-Szatan, Katarzyna Skrzy-
necka, Zygmunt Chajzer, Manda-
ryna, Anna Popek, Monika Miller 
czy Ruda z Red Lips.

Adam Braciszewski
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DAM PRACĘ

Gazeta Kurier Południowy poszukuje  kolportera do 
rozwożenia gazet, z własnym samochodem, ze znajo-
mością Konstancina i Ursynowa, praca 1 raz w tygo-
dniu (piątki), tel. 692 488 278

Praca dla operatorów maszyn produkcyjnych
Baniocha, tel.  725 258 529

Prowadzącą zabawy edukacyjne z dziećmi, 
tel. 607 651 623

Ślusarza-mechanika, tel. 607 651 623

Pracownika obsługi klienta, tel. 607 651 623

Brygadzistę prac porządkowych, tel. 607 651 623

Zatrudnię w sklepie spożywczym, dobre warunki, 
Nowa Wola, Baniocha lub Łoś tel. 505 760 600

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

Do kwiaciarni w Konstancinie, chętnie z doświadcze-
niem w branży. tel. 606 105 922

Zatrudnię pracownika w magazynie budowlanym, 
Cendrowice, ul. Szkolna 17, tel. 669 226 700

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

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

Obsługa baru, Konstancin, tel. 663 06 56 76

Firma Produkcyjna z Tarczyna poszukuje Spawacza. 
Tel. 695 108 833

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

Sprzątaczkę do hotelu, tel. 663 193 191

Murarza, tel. 601 847 143

Opiekun grupy żłobkowej/nauczyciel w przedszkolu 
k/Piaseczna, tel. 501 423 413

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

Sklep Lewiatan w Gołkowie zatrudni na stanowisko 
sprzedawca/kasjer, tel. 519 831 770

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

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

Niepubliczny żłobek Abc z Piaseczna poszukuje 
Pielęgniarki z prawem do wykonywania zawodu do 
opieki nad dziećmi Oferujemy stałą pracę, dobre 
wynagrodzenie i  pracę w młodym miłym zespole. 
Cv: k.kolodziejczyk@przedszkoleabc.pl 

Niepubliczne  Przedszkole Abc z  Piaseczna oferuje  stano-
wisko Nauczyciela. Oczekujemy.  wykształcenia kierunko-
wego oraz  doświadczenia w pracy z  dziećmi. Cv prosimy  
przesyłać na adres: k.kolodziejczyk@przedsz koleabc.pl 

Agenta ochrony Konstancin, Piaseczno, tel. 506 158 658

Kierowcy C+E po kraju dobre warunki, tel. 692 427 517

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

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

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

Pracownika do obsługi techn. w zakładzie prod. 
w Piasecznie, tel. 609 077 030

Piekarnia Wiedeńska w Prażmowie zatrudni: piekarzy, 
cukierników oraz osoby do przyuczenia – kobiety i męż-
czyzn, możliwość zakwaterowania, tel. 22 727 05 80

Zatrudnię Ślusarza, Prażmów, tel. 693 653 165

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

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie, prasowanie, tel. 570 488 593

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

Sprzątanie, tel. 880 255 904

KUPIĘ

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

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

Firmę – Każda opcja, tel. 502 222 555

SPRZEDAM

Sprzedam łóżko 180 -200 (bez materaca), używane, 
anio, tel. 505 523 173

Sprzedam kanapę 2 osobową (nierozkładaną) w dobrym 
stanie (tanio), tel. 505 523 173

Sprzedam drobne ziemniaki, tel. 22 726 91 47

Domek holenderski – przyczepa, tel. 606 652 098

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Pilnie sprzedam sprawne Mitsubishi Colt, 1.3, tanio, 
tel. 535 585 189

Części silnika Renault Kangoo 1,5 DCI, tel. 692 044 862

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Kupię samochód Lublin dostawczy w dobrym stanie, 
tel. 509 447 601

Każde, uszkodzone, całe, tel. 789 432 021

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Działki budowlane, Jaroszowa Wola, ładnie usytuowa-
ne, tel. 501 077 559

3-pokojowe, 60 m kw., w centrum Piaseczna, 330 tys. zł, 
tel. 793 857 643

Sprzedam pawilon 16 m kw. ul J. Pawła II w Piasecznie, 
cena 17 000 zł, do negocjacji, tel. 693 912 089

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

Sprzedam siedlisko, Czaplinek, tel. 606 506 106

Działki budowlane Wola Chynowska, tel. 667 120 665

Sprzedam mieszkanie 57 m kw. w Górze Kalwarii. 
Tel. 602 768 938

Działki budowlane Prażmów, tel. 602 77 03 61

Działka budowlana 1000 m kw., Krupia Wólka, ładna loka-
lizacja, bezpośrednio, tel. 501 077 559

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

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

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

WYNAJMĘ POMIESZCZENIA W CENTRUM PIASECZ-
NA: 74 MKW., 10 MKW, 9,3 MKW. TEL. 22 756 72 88

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

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

PESEL, meldunek, tel. 720 90 80 80 

Mieszkanie umeblowane w Gołkowie tel. 504 739 593

Mieszkanie 50 m kw., w domu jednorodzinnym, Łoziska, 
700 zł, tel. 697 327 449

Mieszkanie, 40 m kw., na Kniaziewicza 45, 1800 zł/m-c, 
tel. 601 299 776

Atrakcyjne pomieszczenie biurowe, 17 m kw., I piętro, 
Puławska 22, tel. 605 541 985

Wynajmę aneks kuchenny, dla 2 osób, Góra Kalwaria, 
tel. 509 952 583

Wynajmę pokój, Konstancin, tel. 503 690 260

Kwatery, tel. 728 899 673

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

Pokój z kuchnią opalany węglem na prywatnej posesji. 
Tel. 514 096 666

Pokój 500 zł, Dąbrówka, tel. 667 797 094

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

Pokój dwuosobowy do wynajęcia, tel. 698 896 421

Hala 1000 m kw. lub inne propozycje, Prażmów, 
tel. 602 77 03 61

Magazyny w Antoninowie, ochrona całodobowa, 
tel. 604 470 270, 604 470 370

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

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

USŁUGI

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. Tel. 504 008 309

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

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

Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Fotowoltaika, tel. 607 598 574

Przeprowadzki,  tel. 505 591 721

Elektryk, tel. 666 890 886

Hydraulik tel. 886 576 148

Murarz – tynkarz podejmie pracę, tel. 505 877 194

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

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

Przeprowadzki, przewóz rzeczy, tel. 514 269 909

Remonty i wykończenia, tel. 503 141 591

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

BRUKARSTWO, TEL. 698 698 839

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU 
TEL. 501 129 679

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

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Remonty , wykończenia mieszkań, tel. 692 044 862

Techniczna obsługa mieszkania, domu, działki, 
tel. 669 686 350

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Docieplanie Budynków, tel. 795 96 96 96

Koszenie, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

Mycie i malowanie elewacji,  tel. 505 591 721

Glazura, terakota, remonty,tel. 600 604 547

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

Hydraulik, tel. 535 872 455

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

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Malarskie, tel. 696 120 208

Usługi stolarskie, tel. 605 683 364

Oczyszczanie działek, wywóz gałęzi, tel. 519 874 891

Dachy krycie-naprawa, tel. 792 354 779

Układanie kostki brukowej, tel. 509 069 235

Tynki maszynowe, tel. 533 125 444

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

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

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

Dekarskie, blachodachówki, papa termozgrzewalna, 
rynny, obróbki blacharskie, tel. 578 180 897

Schody dąb, jesion, tel. 510 128 912

Cyklinowanie, tel. 510 128 912

Hydrauliczne, tel. 505 970 480

Elektryczne, tel. 607 838 619

Tynki gipsowe, cementowo-wapienne. Wylewki mixokre-
tem. Tel. 502 788 561

 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 pie-
ce na paliwa stałe, piece i podgrzewacze gazowe, bojlery, 
kaloryfery), 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 w rozwoju osobowości. Opieka. Za-
bawy kreatywne.  Okulary VR. Mini kino. Symboliczne 
opłaty. Piaseczno, z dojazdem, tel. 571 373 118

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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Firma oświetleniowa KLUŚ z Kamionki zatrudni na 
stałe złotą rączkę do pracy w modelarni. Różnorod-
na praca m.in. składanie opraw i ekspozytorów, po-
moc w stolarni. Komunikatywna znajomość angiel-
skiego mile widziana, tel. 721 202 033

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 

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

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

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

AUTO KAŻDE KUPIĘ, TEL. 603 903 405

SKUP AUT, NAJWYŻSZE CENY, tel. 503 901 642

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

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

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

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

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

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

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

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 do-
świadczenia, tel. 22 307 27 91

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

Grupa wsparcia. Omawiamy problemy, które Ciebie 
interesują. Symboliczne opłaty, tel. 571 373 118

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Zatrudnię kierowce w transporcie międzynarodowym, 
C+E, możliwość pracy od pn do pt. tel. 501 19 66 83

Tapicera, Konstancin-Jeziorna, wysokie zarobki, 
tel. 606 616 571

największy nakład 
największa skuteczność 

cena od 3 zł za słowo

Zamów 
ogłoszenie drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2

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

Trudne życie nastolatka
POWIAT Pierwsze w tym roku spotkanie Akademii Czujnego Rodzica zgromadziło w sali 

starostwa powiatowego prawdziwe tłumy. Tym razem o tym jak chronić swoje dziecko 

przed destrukcyjnymi zachowaniami opowiedziała Małgorzata Łuba, psycholog i spe-

cjalista z zakresu pomocy dziecku i rodzinie

 W swoim wystąpieniu Małgorza-
ta Łuba skoncentrowała się z jednej 
strony na źródłach emocjonalnych 
trudności nastolatków i ich sympto-
mach oraz zachowaniach dorosłych 
– zarówno tych wspierających, jak i 
pogłębiających kryzys emocjonal-
ny młodego człowieka. Unikała przy 
tym jednak zbyt wielu naukowych 
sformułowań, starając się nakreślić 
problem w możliwie jak najbardziej 
przystępny i zrozumiały sposób. 
Psycholog porównała okres doj-
rzewania do generalnego remontu 
mieszkania, w którym najtrudniej-
szy jest jego pierwszy etap, w którym 
następuje... totalna demolka. - Doj-
rzewamy żeby być lepsi – tłumaczy-
ła Małgorzata Łuba. - Niektóre nie-
pożądane zachowania w tym okresie 
są w normie, np. to że większość na-
stolatków jest z siebie niezadowolo-
nych (szczególnie z przebudowują-
cego się mocno ciała), ma skłonność 
do różnych eksperymentów akcepto-
wanych przez grupę rówieśniczą czy 
huśtawek emocjonalnych. Jeżeli jed-
nak są one zbyt nasilone, to może 
być to sygnał do niepokoju.
 W trakcie spotkania była rów-
nież mowa o „powikłaniach remon-
tu”, do których prowadząca zaliczy-
ła, między innymi, zaburzenia od-
żywiania, zachowania ryzykowa-
ne, depresję, samookaleczenia czy 
wreszcie zachowania samobójcze. 
- Pięćdziesiąt procent problemów 

psychicznych ma swój początek w 
okresie dojrzewania – zdradziła Mał-
gorzata Łuba. - Warto zastanowić się 
jak często ten nienormalny przebieg 
remontu może się zdarzyć. Zdarza się 
to, mniej więcej, u 20 czy 30 procent 
dzieci i młodzieży, które kwalifikują 
się do pomocy psychologicznej.
 Dorośli postrzegają często swo-
ją młodość jako sielską i anielską, 
bo nasza pamięć nie jest twardym 
zapisem tego co wydarzyło się w 
przeszłości. Problemy sprzed wielu 
lat nie jawią nam się już jako jakieś 
szczególnie bolesne, bo są już daw-
no za nami. - Dlatego właśnie nie-
którzy z nas nie wierzą w to, że po-
ważne problemy mogą być doświad-

czane przez dzieci i nastolatki – uwa-
ża psycholog. - Kiedy jesteśmy w sta-
nie w to uwierzyć? Niestety, kiedy na-
sze dziecko zrobi już coś mocnego. 
Życzę więc państwu byśmy byli czuj-
ni na tyle by próbować wychwytywać 
pierwsze oznaki tego, że coś może się 
dziać nie tak, jak powinno.
 Niepokojącymi czynnikami mogą 
być np. zawalanie lekcji, strój (nie w 
sensie ekstrawagancji, ale raczej braku 
dbania o schludny czy modny wygląd) 
oraz zaniedbywanie higieny osobistej.
 Spotkanie „Trudne życie nasto-
latka” wzbogaciła również projekcja 
filmu „Mój czarny pies depresja”.

Grzegorz Tylec

Spotkanie w starostwie cieszyło się 

wielkim zainteresowaniem mieszkańców

Ruszyła zbiórka na ratowanie
drzew w Prażmowie
PRAŻMÓW Inicjatywa Społeczna na Rzecz Prażmowskich Drzew ze wsparciem Funda-

cji „Siedlisko Silesia” (organizatorem Kampanii Na Rzecz Ochrony Sędziwych Drzew 

w Polsce - Zdrap Pomarańczowy Znak) zorganizowało zrzutkę pieniędzy na ratowanie 

kilkudziesięciu drzew w Prażmowie

 - W gminie Prażmów, przy dro-
dze wojewódzkiej nr 722, chcą wy-
ciąć okazałe drzewa, dokładnie 48 
drzew, co stanowi blisko 100 proc. 
obecnego zadrzewienia uliczne-
go (na tym odcinku miałyby pozo-
stać tylko dwa drzewa). Nie pozwól-
my na to! - apeluje Marek Zaran-
kiewicz z Inicjatywy Społecznej na 
Rzecz Prażmowskich Drzew. - Wśród 
drzew przeznaczonych do wycięcia są 
dwa byłe pomniki przyrody w wieku 
200-250 lat (obwody pnia: wiąz 465 
i lipa 516 cm) oraz pozostałe drzewa 
różnych gatunków (kasztanowce, ro-
binie akacjowe, lipy, graby o obwo-
dach 90 - 248 cm).
 Według opinii ekspertów staro-
drzew oraz drzewa o obwodach po-
wyżej 90 cm tworzą bardzo cenny 
układ pod względem przyrodniczym, 
kompozycyjnym oraz historycznym, 
niemożliwy do odtworzenia w per-
spektywie dziesiątek, a nawet setek lat.
 Przez kilka ostatnich tygodni 
członkowie Inicjatywy Społecznej 
na Rzecz Prażmowskich Drzew sła-
li pisma i prowadzili rozmowy z in-
stytucjami będącymi stronami w tej 
sprawie: Mazowieckim Zarządem 
Dróg Wojewódzkich (jako, że droga 
przy której rosną drzewa jest woje-
wódzka i MZDW wystąpił z wnio-
skiem o wycinkę rzeczonych drzew), 
Regionalną Dyrekcją Ochrony Śro-
dowiska (jako do organu, który wy-

daje zgody na wycinki) i z wójtem 
Prażmowa Janem Dąbkiem (bo wią-
żącą decyzję na wycinkę wydaje wła-
śnie wójt).  - Ostatecznie wszystkie 
wyżej wymienione organy odmówiły 
finansowania badań – oświadczają 
członkowie Inicjatywy Społecznej na 
Rzecz Prażmowskich Drzew. - Jed-
nocześnie wójt Prażmowa oświad-
czył, że chce zachować drzewa jeśli 
wyniki ekspertyz będą pozytywne. 
W obliczu takiej sytuacji podjęliśmy 
decyzję o zbieraniu pieniędzy na ra-
towanie prażmowskich drzew.
 Celem zbiórki jest zgromadzenie 
funduszy (39 500 złotych) na pokry-
cie kosztów wykonania badań drzew 
pod kątem bezpieczeństwa przy dro-
dze (testy obciążeniowe, tomogra-
fy itd.). Efektem finalnym zbiórki ma 
być przeprowadzenie: inwentaryza-
cji alei wraz z wykonaniem podsta-
wowych badań i oceny ryzyka drzew, 
dopasowanie właściwych metod ba-
dawczych oraz wykonanie zaleceń 
wynikających z przeprowadzonych 
badań. - Dzięki tak zaplanowanemu 
działaniu będziemy mieli pewność, że 
drzewa są bezpieczne i nie zagrażają 
mieszkańcom i podróżującym drogą 
722 – mówi Marek Zarankiewicz.
 Zbiórkę można wesprzeć wcho-
dząc na stronę internetową www.
zrzutka.pl/56txed. 

Grzegorz Tylec
Czy drzewa w Prażmowie

 uda się uratować?

R E K L A M A

PIASECZNO

Całkiem nowa aleja Róż
 Niedawno pisaliśmy o planowanym remoncie alei Róż w centrum 
miasta. Teraz gmina ujawniła, na czym miałby on polegać. Według 
koncepcji droga na odcinku od ul. Szkolnej do Sikorskiego ma być 
nadal jednokierunkowa, z tym jednak że zostanie poszerzona z 3,5 
do 4 m. Po obydwu stronach gmina wykona liczne miejsca postojo-
we, których będzie łącznie 140. Pojawią się nowe chodniki, progi spo-
walniające, a skrzyżowania z poprzecznymi ulicami zostaną wynie-
sione, co ma zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, w tym dzieci prze-
chodzących na pobliski plac zabaw. Wzdłuż drogi zostanie wymie-
nione także oświetlenie i pojawią się nowe nasadzenia.

TW 

KONSTANCIN-JEZIORNA

Spotkanie Klubu Miłośników Kultury

Francuskiej
 Klub Miłośników Kultury Francuskiej zaprasza na spotkanie 
„Nieznane arcydzieło”, które odbędzie się w czwartek 13 lutego o 
godz. 18.30 w Hugonówce. Gościem będzie Maria Poprzęcka, pro-
fesor historii sztuki, długoletnia dyrektor Instytutu Historii Sztuki 
UW, obecnie wykładająca na Wydziale Artes Liberales UW. Ma sze-
rokie zainteresowania naukowe: sztuka XIX wieku i sztuka współ-
czesna, metodologia badań nad sztuką oraz krytyka artystyczna. 
Natomiast 19 marca o godz. 18.30 gościem KMKF będzie Justyna 
Sobolewska, krytyczka literacka i dziennikarka związana z tygodni-
kiem „Polityka”, która zaprezentuje „Francuskie nagrody literackie”. 
Wstęp wolny.

TW 
LESZNOWOLA

Fotografi e Dariusza Kąkola
 W niedzielę 9 lutego w GWA OKNO w siedzibie GOK Lesznowola 
(Stara Iwiczna, ul. Nowa 6) odbędzie się wernisaż wystawy fotografii 
Dariusza Kąkola pt. „Malowane światłem”. Podczas wernisażu przewi-
dziane jest także rozdanie nagród laureatkom konkursu literackiego 
pt. „Opowiadanie wakacyjne”. Początek o godzinie 18.

Tyl.

Cafe Brasil
 W sobotę 8 lutego w Domu Kultury w Piasecznie odbędzie się impre-
za „Cafe Brasil. Brazylijskie rytmy i fl amenco - Magda Navarrete”. Mag-
da Navarrete (wokalistka, tancerka, producentka muzyczna, trenerka 
głosu) z zespołem pokażą nową, ciekawą odsłonę muzyki latynoskiej, a 
wszystko to w teatralnej scenerii. Bilety: w przedsprzedaży 25 złotych, w 
dniu koncertu 35 złotych. Początek o godzinie 18.

Tyl.

Wyrwane z kontekstu
 Już dziś (piątek, 7 lutego) w Bibliotece Publicznej w Zalesiu Dolnym 
odbędzie się wernisaż wystawy „Wyrwane z kontekstu” Wojciecha Szy-
mańskiego, a towarzyszyć mu będzie koncert duetu Aga&Carlos. Począ-
tek o godzinie 18.30.

Tyl.

Spotkanie Kultur: Iran
 W niedzielę 9 lutego o godzinie 19 w Centrum Edukacyjno-Mul-
timedialnym wystąpi Abdullah Abadi - poeta, piosenkarz, ostatni z 
kontynuatorów tradycji muzycznej Chorasanu. Mistrz gry na Dutarze 
- tradycyjnej lutni występującej na terenie Iranu i całej Azji Środko-
wej. Instrument ten posiada dwie struny, charakteryzuje się gruszko-
watym kształtem pudła rezonansowego i długą szyjką. Dutar został 
wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Przed koncertem 
(o godzinie 18.30) organizatorzy zapraszają na krótką prelekcję i pro-
jekcję filmu o dutarze. Spotkanie współorganizowane jest we współ-
pracy z Ambasadą Islamskiej Republiki Iranu. Wstęp wolny.

Tyl.

Napoleonka
 We wtorek 11 lutego w Domu Kultury w Piasecznie obejrzeć będzie 
można spektakl teatralny „Napoleonka” w reżyserii Jerzego Szczudli-
ka. Obsada: Ewa Decówna, Wojciech Duryasz, Sławomir Olszewski. Ży-
cie bywa słodkie, ale i niesłychanie kruche… jak napoleonka, którą za-
mawiają w kawiarni bohaterowie sztuki Jerzego Szczudlika. To wła-
śnie tam spotyka się dwoje starszych ludzi, uwikłanych w skompliko-
wane relacje. Bilety w cenie 20 złotych. Początek o godzinie 20.

Tyl.
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