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Na ulicach pusto! 
Czy obwodnica zbawiła miasto?
GÓRA KALWARIA Mieszkań-

cy miasta z utęsknieniem 

oczekiwali otwarcia ob-

wodnicy, która miała po-

lepszyć warunki komunika-

cyjne i uwolnić ich od kor-

ków. Pojawiały się też oba-

wy – czy nie ucierpi lokal-

na przedsiębiorczość? Czy 

Góra Kalwaria nie podzieli 

losu opustoszałych miast, 

w których po otwarciu ob-

wodnicy zamarło życie?

Mniej śmiertelnych 
wypadków,
więcej włamań
POWIAT W ubiegłym tygodniu w Komendzie 

Powiatowej Policji w Piasecznie odbyła się 

roczna odprawa, podczas której policjanci 

podsumowali 2019 rok oraz określili prio-

rytety na najbliższe miesiące



KRONIKA POLICYJNA
POWIAT

Nowy szef powiatowej policji
 W poniedziałek podinspektor Paweł Krauz został mianowany na sta-
nowisko Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie. Wcześniej pod-
insp. Krauz pełnił służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Pruszkowie.

PIASECZNO

Skonfi skowano ponad 88 gramów marihuany
 Kilka dni temu w rejonie ulicy Julianowskiej policjanci zatrzymali 
24-latka, przy którym znaleziono ponad 88 gramów marihuany. Sprawa 
jest rozwojowa, a policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. 

GÓRA KALWARIA

14-latek próbował ukraść paliwo
 Jeden z górokalwaryjskich policjantów, po zakończonej służbie, po-
jechał zatankować samochód. Na stacji zwrócił uwagę na młodego chło-
paka, wlewającego benzynę do plastikowej bańki. Po chwili zakręcił on 
kanister i zaczął beztrosko oddalać się ze stacji. Funkcjonariusz ruszył 
za nim w pościg. Po kilkudziesięciu metrach 14-latek został zatrzymany. 
Trafi ł na komisariat, a następnie został przekazany rodzicom. Za próbę 
kradzieży będzie odpowiadał przed sądem rodzinnym.

KONSTANCIN-JEZIORNA

Nie umknął przed sprawiedliwością
 Podczas patrolu w centrum miasta konstancińscy policjanci rozpozna-
li na ulicy poszukiwanego 42-latka. Mężczyzna na widok radiowozu próbo-
wał uciekać, po chwili został jednak zatrzymany i obezwładniony. Okazało 
się, że ma do odbycia karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności za rozbój, 
którego dopuścił się w 2016 roku. Mężczyzna trafi ł już do zakładu karnego. 

LESZNOWOLA

Odzyskano skradzione koparki i samochody
 Kilka dni temu w jednej z hal magazynowych na terenie gminy po-
licjanci z wydziału kryminalnego znaleźli dwie koparko-ładowarki, skra-
dzione w styczniu w Warszawie. Podczas przeszukania funkcjonariu-
sze znaleźli również pojazdy marki Iveco z 2018 roku oraz Bmw z 2017 
roku, które zostały skradzione pod koniec ubiegłego roku. Jeden samo-
chód zginął w Ożarowie Mazowieckim, a drugi w Brwinowie. Szacunko-
wa wartość odzyskanych koparek i samochodów wynosi około miliona 
złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy.

URSYNÓW

Przywłaszczył samochód znajomego
 38-letni mężczyzna jeździł przywłaszczonym citroenem jumpy, z któ-
rym nie zamierzał się rozstawać. Dopiero gdy został zatrzymany przez 
policjantów poinformował ich, że auto jest zaparkowane przy ul. Bernar-
dyńskiej. Citroen wrócił do właściciela, a 38-latek trafi ł do aresztu. Grozi 
mu do 3 lat pozbawienia wolności. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. 

Wnuczka przyczyniła się do odnalezienia babci
 W niedzielę rano policjanci zostali poinformowani o zaginięciu cierpią-
cej na zaniki pamięci 74-latki. Informacje o zaginięciu przekazała 11-letnia 
wnuczka kobiety. Wskazała ona miejsce ewentualnego pobytu babci, opi-
sała jak wygląda, poinformowała również funkcjonariuszy o jej dolegliwo-
ściach. Godzinę później policjanci zauważyli kobietę na przystanku w Mo-
czydłowie. Mimo że była bardzo wychłodzona, udało się ją uratować. 

Zatrzymano „konesera” whisky
 We wtorek po południu policjanci zostali wezwani do hipermarketu 
Auchan, gdzie pracownik ochrony zauważył mężczyznę, który wcześniej 
wynosił ze sklepu alkohol. 32-letni mieszkaniec Warszawy został zatrzy-
many i wylegitymowany. Podczas kontroli osobistej funkcjonariusze 
znaleźli przy nim kluczyki do zaparkowanego nieopodal samochodu. W 
aucie znaleziono kilka butelek ukradzionej ze sklepu whisky o wartości 
ponad 1000 zł. Mężczyzna odpowie za kradzież. Dodatkowo policjanci 
ukarali go mandatem za kierowanie pojazdem bez uprawnień. 
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Protestują przeciwko 
budowie magazynów
LESZNOWOLA Tydzień temu mieszkańcy przeciwni budowie hal magazynowych Panatto-

ni w Zgorzale spotkali się z przedstawicielami urzędu gminy. - Liczymy że gmina udzie-

li nam wsparcia i będzie po naszej stronie – mówili mieszkańcy

 Wieść o tym, że na powierzchni 
11 ha firma Panattoni Europe chce 
wybudować gigantyczne hale ma-
gazynowe gruchnęła dwa tygodnie 
temu. Inna sprawa, że inwestycja 
była przygotowywana od kilku lat, 
tyle tylko że mieszkańcy nic o niej 
nie wiedzieli. Teraz nie kryją swoje-
go oburzenia, twierdząc że  centrum 
logistyczno-produkcyjno-handlowe 
znacznie pogorszy warunki w jakich 
żyją. - Będziemy oddychać spalina-
mi, tiry rozjeżdżą nam drogi, a na-
sze nieruchomości stracą na warto-
ści – argumentują przerażeni ludzie. 

Inwestycja zgodna z planem 

miejscowym

 Przed tygodniem niezadowoleni 
z planów inwestora mieszkańcy Za-
mienia, Zgorzały, Nowej Woli i in-
nych okolicznych miejscowości spo-
tkali się w tej sprawie z przedstawi-
cielami gminy Lesznowola. Zebra-
nych powitał wicewójt Mirosław Wi-
lusz, który zaznaczył że gmina po-
stara się rozwiać wszystkie wątpli-
wości związane z inwestycją oraz 
doprecyzować informacje, które nie 
odzwierciedlają stanu faktycznego. 
 Pierwszą kwestią, którą starano 
się wyjaśnić były zapisy planu miej-
scowego dla terenu, na którym pla-
nowana jest budowa magazynów. 
- Plan dopuszczający w tym miejscu 
przemysł i usługi obowiązuje w zasa-
dzie od 2002 roku – tłumaczył wice-
wójt Marcin Kania. - W 2013 i 2019 
roku wprowadziliśmy w nim pewne 
modyfikacje, ale zasadnicze prze-
znaczenie tych gruntów nie zmieni-
ło się. A więc już 18 lat wiadomo, co 
może tu powstać – zaznaczył. 
 Firma Panattoni opracowała ra-
port o oddziaływaniu planowanego 
przedsięwzięcia na środowisko. Te-
raz, do 20 lutego, mieszkańcy mogą 
składać do niego swoje uwagi. Kolej-
nym krokiem będzie wydanie przez 
gminę (lub nie) decyzji środowisko-

wej, na podstawie której inwestor 
może starać się o pozwolenia na bu-
dowę. -  Decyzja środowiskowa nie 
jest uznaniowa, musimy wydać ją w 
oparciu o konkretne przepisy – pod-
kreślił wicewójt Mirosław Wilusz.

Wiedzieli, ale nie powiedzieli

 Andrzej Olbrysz, kierownik refe-
ratu przygotowania i realizacji inwe-
stycji wyjaśniał, że gmina nie trzy-
ma strony inwestora. - Nie podcho-
dzimy bezkrytycznie do tego rapor-
tu, też mamy do niego swoje uwa-
gi – zaznaczył. - Jednak urząd musi 
być bezstronny. Jeśli wydamy de-
cyzję negatywną, będziemy musieli 
obronić ją przed sądem. Bo inwestor 
na pewno nas pozwie. 
 Jedna z mieszkanek zapytała, 
kiedy urząd może odmówić wyda-

nia decyzji środowiskowej. Oka-
zuje się, że są trzy warunki: nie-
zgodność z planem miejscowym, 
negatywne oddziaływanie na ob-
szar Natura 2000 lub niezasto-
sowanie się inwestora do sugestii 
gminy dotyczących zmiany (w tym 
wypadku ograniczenia) planowa-
nej inwestycji. 
 Wielu mieszkańców miało pre-
tensje do urzędników, że nie po-
dzielili się z nimi swoją wiedzą od-
nośnie planów firmy Panattoni. 
- Jesteśmy wzburzeni państwa po-
stawą. Oczekujemy, że będziecie 
wspierać mieszkańców, bo to my 
jesteśmy solą tej ziemi – mówił je-
den z nich. - Mam nadzieję, że uda 
się wstrzymać tę inwestycję. Trzeba 
powołać zespół, który zastanowi się 
jak to zrobić. 
 - Wszystko musi odbywać się 
zgodnie z procedurą – przypomniał 
wicewójt Mirosław Wilusz. - Na ra-
zie namawiam państwa do składania 
uwag do raportu środowiskowego.

Tomasz Wojciuk

Na spotkanie przybyło około 60 osób ze Zgorzały, 

Zamienia i sąsiednich miejscowości

Mieszkańcy deklarują, 

że zrobią wszystko, aby 

zniechęcić inwestora do

 budowy hal w tej lokalizacji

Dawna baza drogowa na sprzedaż
LESZNOWOLA/POWIAT Powiat piaseczyński zamierza sprzedać nieruchomość o powierzch-

ni ponad 4 ha przy ul. Żwirowej w Wilczej Górze, gdzie do niedawna mieściła się baza 

drogowa. Cena wywoławcza to ponad 14 mln zł

 Decyzja o sprzedaży atrakcyj-
nych gruntów położonych w są-
siedztwie budowanej trasy S7 kła-
dzie kres spekulacjom, jakoby miał 
powstać w tym miejscu Punkt Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych. Plotka taka pojawiła się w 
ubiegłym roku, kiedy to rozpoczęło 
się porządkowanie terenu. Okazuje 
się, że utworzenia w Wilczej Górze 
PSZOK-a nie dopuszcza Miejsco-
wy Plan Zagospodarowania Prze-
strzennego. Na sześciu działkach 
o łącznej powierzchni 4,2 ha moż-
na prowadzić natomiast działal-
ność usługową oraz rzemieślniczą. 
Zainteresowany nieruchomością in-
westor będzie mógł wybudować tu 
m.in. magazyny, drogi wewnętrzne 
i parkingi. Wykluczone są natomiast 
usługi komunalne związane z prze-
twórstwem, magazynowaniem i se-
gregacją odpadów i surowców wtór-
nych. Odpada także produkcja mas 
bitumicznych i betonowych. 

 Teren ma zostać sprzedany w 
formie przetargu ustnego nieograni-
czonego, który odbędzie się 26 mar-
ca. Cenę wywoławczą ustalono na 
14,07 mln zł. 
 - Istniejąca wcześniej w Wilczej 
Górze baza drogowa została prze-
niesiona w październiku ubiegłe-

go roku na ul. Elektroniczną 4 w 
Piasecznie – informuje Magdalena 
Markuszewska w wydziału promo-
cji powiatu. - W tym miejscu znajdu-
je się również wydział inwestycji, re-
montów i drogownictwa.

Tomasz Wojciuk

Czy na atrakcyjnym terenie w Wilczej Górze powstaną 

w przyszłości kolejne magazyny?
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Mniej śmiertelnych wypadków,
więcej włamań
POWIAT W ubiegłym tygodniu w Komendzie Powiatowej Policji w Piasecznie odbyła się 

roczna odprawa, podczas której policjanci podsumowali 2019 rok oraz określili priory-

tety na najbliższe miesiące

 Spotkanie wypełniły głównie 
liczby i statystyki, z których jednak 
wyłaniają się pewne ogólne tenden-
cje. I tak w ubiegłym roku o wiele wię-
cej przestępstw niż wcześniej, mimo 
licznych akcji prewencyjnych, popeł-
niali nieletni. Policjanci skierowali 
do sądu aż 401 wniosków, podczas 
gdy rok wcześniej „zaledwie” 289. 

 W 2019 roku na terenie powia-
tu doszło do 82 wypadków drogo-
wych, w których zginęło 16 osób. 
Rok wcześniej liczba wypadków 
była podobna, z tą jednak różnicą, 
że śmierć w nich poniosły aż 22 oso-
by. W ubiegłym roku było też mniej 
rannych. Liczba kolizji natomiast 
zwiększyła się (2332), co jak mówią 
policjanci jest spowodowane coraz 
większą liczbą poruszających się po 
drogach samochodów. Pocieszające 
jest to, że od trzech lat spada liczba 
kierowców, którzy wsiadają za kółko 
po spożyciu alkoholu. W ubiegłym 
roku było ich 220 (przy większej 
liczbie przeprowadzonych kontroli), 
podczas gdy rok wcześniej – 276. 

 Przybywa niestety przestępstw. 
W ubiegłym roku zarejestrowano ich 
4249, przy czym wykrywalność wy-
niosła 54,5 proc. Wśród wszystkich 
czynów zabronionych policjanci od-
notowali 742 kradzieże (wykrywal-
ność 21 proc.), 18 rozbojów (wykry-
walność 56 proc.), 14 bójek lub pobić, 
247 uszkodzeń mienia (wykrywal-
ność 26 proc.), 84 kradzieże pojazdu 
(wykrywalność prawie 17 proc.) oraz 
358 kradzieży z włamaniem (wykry-
walność 28 proc.), a więc więcej niż w 
roku 2017 i 2018. 101 osób zostało też 
zatrzymanych za handel lub posiada-
nie narkotyków. 
 Tradycyjnie funkcjonariusze po-

chwalili się też największymi sukce-
sami. Zaliczyli do nich zatrzymanie 
27-latka handlującego narkotykami, 
ujęcie 32-letniego Wietnamczyka któ-
ry miał w domu kasyno czy schwy-
tanie 29-letniego złodzieja rowerów. 
Sukcesem okazały się również po-
szukiwania zaginionej 78-latki oraz 
zatrzymanie 20-latka, który skato-
wał kobietę w Solcu. W tym roku po-
licjanci zamierzają przede wszystkim 
ograniczyć liczbę najbardziej uciążli-
wych dla mieszkańców przestępstw, 
w tym kradzieży z włamaniem, a tak-
że doprowadzić do zmniejszenia licz-
by kolizji i wypadków.

Tomasz Wojuciuk

W ubiegłym roku średni czas reakcji policjantów na zdarzenie 

wyniósł 8 minut i 1 sekundę

W komendzie powiatowej 

policji pracuje 276

funkcjonariuszy

Gdzie powstanie PSZOK?
LESZNOWOLA W zeszły piątek otwarto przetarg na obsługę Punktu Se-

lektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy. Stanęła 

do niego tylko jedna fi rma, proponując cenę znacznie przekraczającą 

oczekiwania samorządu

 Niedawno umowę z gminą rozwiązała spółka PUK Piaseczno, użyczają-
ca mieszkańcom Lesznowoli swojego PSZOK-a, zlokalizowanego przy ul. Tech-
nicznej w Piasecznie. Wszystko rozbijało się o pieniądze. Spółka zażyczyła so-
bie 3-krotnej podwyżki – z niespełna 20 tys. zł miesięcznie do prawie 65 tys. zł 
miesięcznie netto. Gmina nie chciała się jednak na to zgodzić. Rozpisano prze-
targ na fi rmę, która od 1 marca do końca roku zapewni mieszkańcom dostęp 
do PSZOK-a. Stanął do niego (wbrew oczekiwaniom urzędników) tylko miejsco-
wy Jarper, proponując za tę usługę... 972 tys. zł, a więc ponad 97 tys. zł brutto 
miesięcznie. To więcej niż proponowała spółka PUK Piaseczno. Co w tej sytu-
acji zrobi gmina? - Przetarg zostanie unieważniony – zapowiada wicewójt Mar-
cin Kania. - Pracujemy nad planem „B”. Jeśli wszystko dobrze pójdzie mieszkań-
cy będą mogli korzystać z PSZOK-a jeszcze przed końcem miesiąca.

TW

Pomysł, aby powierzyć prowadzenie PSZOK-a prywatnej firmie 

nie wypalił. Teraz gmina szuka tańszego rozwiązania

R E K L A M A



BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY PIASECZNO

 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 
działając na podstawie art. 35 ust. 1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r, poz. 
65) informuje, iż na tablicy ogłoszeń w sie-
dzibie Urzędu MiG Piaseczno, z/s w Pia-
secznie przy ul. Kościuszki 5 oraz na stro-
nie internetowej www.piaseczno.eu, za-
mieszczony został wykaz dot. użyczenia:
1) Działki nr 189, obr. Orzeszyn poł. 

przy ul. Klonowej, o pow. 0,1573 ha 

zabudowanej budynkiem OSP o pow. 
520 m2, celem prowadzenia działalno-
ści statutowej przez OSP w Chojnowie, 

Bibliotekę Publiczną MiG Piaseczno oraz 
Centrum Kultury w Piasecznie,
2) Działki nr 62, obr. 40 m. Piasecz-

no, poł. przy ul. Kosciuszki 49, o pow. 

0,1119 ha, zabudowanej budynkiem 
o pow. użytkowej 907,39 m2, celem pro-
wadzenia działalności statutowej przez 
Bibliotekę Publiczną MiG Piaseczno oraz 
Centrum Kultury w Piasecznie,
3) Działki nr 47/3, obr. Bobrowiec, poł. 

przy ul. Mazowieckiej, o pow. 0,3007 ha, 
zabudowanej trzema budynkami w tym 
budynkiem stanowiącym główny budynek 
OSP, Magazyn OSP oraz budynkiem znaj-

dującym się na tyłach głównego budynku 
OSP, celem prowadzenia działalności sta-
tutowej OSP w Bobrowcu oraz działalności 
społecznej dla Sołectwa Bobrowiec,
4) Działki nr 60, obr. 37 m. Piaseczno, 

poł. przy ul. Dworcowej, o pow. 0,1972 

ha, zabudowanej budynkiem OSP o pow. 
użytkowej 619,69 m2, celem prowadzenia 
działalności statutowej OSP w Piasecznie.
 Wykaz został podany do publicznej 
wiadomości na okres 21 dni licząc od dnia 
wywiesszenia, tj. od dnia 10.02.2020 r.

Burmistrz Miasta 

i Gminy Piaseczno

INFORMACJA
 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno na podstawie art. 35 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednoli-
ty Dz. U. z 2020 r. poz. 65) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 – na I półpiętrze przy sali konferen-
cyjnej oraz na stronie internetowej www.piaseczno.eu zamieszczony zo-
stał do publicznej wiadomości: 
 „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia” – lokal użyt-
kowy, o powierzchni 35,73m2, usytuowany na parterze w budynku przy ul. 
Szkolnej 9 w Piasecznie, przeznaczony do użyczenia na okres trzech mie-
sięcy, na rzecz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-
Gminny w Piasecznie.

INFORMACJA

 BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO

Ogłasza trzeci pisemny nieograniczony przetarg na wynajem kiosku typu „Ruch” o powierzchni 

11,50 m2, usytuowanego na działce nr 58/2 obręb 20 miasta Piaseczno przy ul. Kościuszki.

 BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO

Ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na wynajem lokalu użytkowego, usytuowanego 

w budynku dworca PKP w Piasecznie przy ul. Dworcowej 9.

 BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO

Ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 

11,06 m2, zlokalizowanego w budynku dworca PKP w Piasecznie przy ul. Dworcowej 9.

 BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO

Ogłasza piąty pisemny nieograniczony przetarg na wynajem lokalu użytkowego o powierzch-

ni 6,16 m2, zlokalizowanego w budynku dworca PKP w Piasecznie przy ul. Dworcowej 9.

 Przedmiotem najmu jest kiosk typu „Ruch” o po-
wierzchni 11,50 m2, usytuowany na działce nr 58/2 
obręb 20 miasta Piaseczno przy ul. Kościuszki, z prze-
znaczeniem na prowadzenie kiosku prasowego.
Okres obowiązywania umowy: 3 lata.
 Miesięczna stawka wywoławcza czynszu wyno-
si 400,00 zł + VAT 23%.

 Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie 
wadium w wysokości 800,00 zł (słownie: osiemset 
złotych 00/100). 
 Wadium w podanej wysokości należy wpła-
cać  do kasy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy 
ul. Kościuszki 5 lub przelewem na konto: 14 1240 

6973 1111 0010 8670 8392 do 11.03.2020r. z do-

piskiem: „PRZETARG NA WYNAJEM KIOSKU, 

USYTUOWANEGO NA DZIAŁCE NR 58/2 PRZY 

UL. KOŚCIUSZKI  W  PIASECZNIE”. 

 Wadium oferenta, który wygrał przetarg nie 
podlega zwrotowi, a zalicza się je na poczet kaucji.
 Skutkiem uchylenia się od zawarcia umowy jest 
utrata wadium.
 Złożona w ofercie wysokość czynszu za wyna-
jem nie może być równa lub niższa niż stawka wy-
woławcza. Złożenie oferty zawierającej propozycję 
czynszu za wynajem równego lub niższego niż cena 
wywoławcza spowoduje odrzucenie oferty. 
 Niezależnie od czynszu z tytułu najmu kiosku 
Najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat 
z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych (ener-
gia elektryczna, itp.). Na najemcy ciąży również obo-
wiązek uiszczania podatku od nieruchomości.
 Najemca przed rozpoczęciem działalności wła-
snym staraniem i na własny koszt uzyska wszelkie za-
świadczenia, zezwolenia lub koncesje niezbędne do 
prowadzenia swojej działalności, dokona zgłoszeń 
wymaganych prawem i uzyska niezbędne opinie.

 Umowa najmu będzie obowiązywała od 23 mar-

ca 2020 r. Burmistrz zastrzega, iż termin rozpoczę-

cia obowiązywania umowy może ulec zmianie.

 Oferty podpisane należy składać w zamkniętej 
kopercie formatu A4, ostemplowanej bądź podpisa-
nej w miejscu zaklejenia, w kancelarii Urzędu Miasta 
i Gminy w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 w terminie 
do dnia 11.03.2020r. do godz. 11.30. 

 z napisem na kopercie:

„PRZETARG NA WYNAJEM KIOSKU, USYTUOWA-

NEGO NA DZIAŁCE NR 58/2 PRZY 

UL. KOŚCIUSZKI W PIASECZNIE”.

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.03.2020 r. o godz. 
12:00 w pokoju nr 119, I piętro w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy w Piasecznie przy ul. Warszawskiej 1.
 Oferenci mogą dokonać wizji przedmiotowego 
lokalu – w tym celu należy ustalić telefonicznie lub 
osobiście w siedzibie UMiG Piaseczno przy ul. War-
szawskiej 1, pokój nr 120 lub pod nr tel.22/701 75 93 
termin wizji.
 Dokumenty do przetargu należy pobrać w bu-
dynku przy ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie.
 Szczegółowe informacje można uzyskać 

w budynku przy ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie, 

I piętro, pokój nr 120 lub pod nr tel. 22/ 701 75 93.

 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zastrzega sobie:
- możliwość unieważnienia postępowania w całości 
lub w części bez podania przyczyn.
- prawo zamknięcia przetargu bez wybrania której-
kolwiek z ofert i bez podania przyczyn.
 O wynikach przetargu oferenci będą zawiado-
mieni w formie pisemnej.

I Zastępca Burmistrza 
Miasta i Gminy Piaseczno

Hanna Kułkowska- Michalak

 Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o łącznej 
powierzchni 212,49 m2 z przeznaczeniem na restaura-
cję z zachowaniem przepisów ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 Lokal usytuowany jest na dwóch kondygna-
cjach. Wyposażony jest w instalację wodno-kanali-
zacyjną, centralnego ogrzewania i elektryczną. Przy-
gotowywanie posiłków może się odbywać wyłącz-
nie na kuchenkach elektrycznych. Nie dopuszcza się 
stosowania butli na gaz propan-butan.
 Okres obowiązywania umowy: od dnia 
17.03.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
 Miesięczna stawka wywoławcza czynszu za wy-
najem 1 m2 powierzchni netto wynosi 150,00 zł. Do 
podanej stawki zostanie doliczony podatek Vat wg 
obowiązujących przepisów.
 Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wa-
dium w wysokości 63 47,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt trzy 
tysiące siedemset czterdzieści siedem złotych 00/100).
 Wadium w podanej wysokości należy wpła-
cać do kasy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy 
ul. Kościuszki 5 lub przelewem na konto: 14 1240 

6973 1111 0010 8670 8392 do dnia 06.03.2020 r. 

z dopiskiem: „PRZETARG NA WYNAJEM LOKALU 

UŻYTKOWEGO, USYTUOWANEGO W BUDYNKU 

DWORCA PKP W PIASECZNIE – RESTAURACJA” 

 Wadium oferenta, który wygrał przetarg nie 
podlega zwrotowi, a zalicza się je na poczet kaucji.
 Skutkiem uchylenia się od zawarcia umowy jest 
utrata wadium.
 Złożona w ofercie stawka czynszu za 1 m2 nie 
może być równa lub niższa niż stawka wywoławcza. 
Złożenie oferty zawierającej propozycję stawki czyn-
szu za 1 m2 równej lub niższej niż cena wywoławcza 
spowoduje odrzucenie oferty. 
 Niezależnie od czynszu z tytułu najmu lokali Na-
jemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat z tytu-
łu bieżących kosztów eksploatacyjnych (energia elek-
tryczna, zimna woda, ciepła woda, odprowadzenie 

ścieków, centralne ogrzewanie, wywóz śmieci, itp.). 
 Najemca we własnym zakresie i na własny koszt 
dokona niezbędnego wyposażenia w rzeczy rucho-
me najmowany lokal w celu dostosowania go do 
prowadzenia swojej działalności. 
 Umowa najmu będzie obowiązywała od 17 

marca 2020 r. Burmistrz zastrzega, iż termin rozpo-

częcia obowiązywania umowy może ulec zmianie.

 Oferty podpisane należy składać w zamkniętej 
kopercie formatu A4, ostemplowanej bądź podpisa-
nej w miejscu zaklejenia, w kancelarii Urzędu Miasta 
i Gminy w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 w terminie 
do dnia 06.03.2020 r. do godz. 12.30

z napisem na kopercie: 

„PRZETARG NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWE-

GO, USYTUOWANEGO W BUDYNKU DWORCA 

PKP W PIASECZNIE - RESTAURACJA”

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.03.2020 r. 
o godz. 13.00 w sali nr 119, I piętro w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy w Piasecznie przy ul. Warszawskiej 1.
 Oferenci mogą dokonać wizji przedmiotowego 
lokalu – w tym celu należy ustalić telefonicznie lub 
osobiście w siedzibie UMiG Piaseczno termin wizji. 
 Dokumenty do przetargu należy pobrać w pokoju nr 
120 w siedzibie UMiG Piaseczno przy ul. Warszawskiej 1.
 Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzi-

bie Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie przy  ul. War-

szawskiej 1 w pokoju nr 120 lub pod nr tel. 22/70-17-593.

 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zastrzega sobie:
- możliwość unieważnienia postępowania w całości 
lub w części bez podania przyczyn.
- prawo zamknięcia przetargu bez wybrania której-
kolwiek z ofert i bez podania przyczyn.
 O wynikach przetargu oferenci będą zawiado-
mieni w formie pisemnej.

I Zastępca Burmistrza 
Miasta i Gminy Piaseczno

Hanna Kułkowska- Michalak

 Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o po-
wierzchni 11,06 m2, zlokalizowany na parterze bu-
dynku dworca PKP w Piasecznie z przeznaczeniem na 
prowadzenie działalności usługowo-handlowej z wy-
łączeniem małej gastronomii typu Kebab, jedzenia 
fast food, itd. 
 Okres obowiązywania umowy: 3 lata.
 Miesięczna stawka wywoławcza czynszu za wyna-
jem 1 m2 powierzchni netto wynosi 40,00 zł. + VAT 23%.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wa-
dium w wysokości 884,80 zł. (słownie: osiemset 
osiemdziesiąt cztery złote 80/100). 
 Wadium w podanej wysokości należy wpłacać 
do kasy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. 
Kościuszki 5 lub przelewem na konto: 14 1240 6973 

1111 0010 8670 8392 do dnia 06.03.2020 r. z dopi-

skiem: „PRZETARG NA WYNAJEM LOKALU UŻYT-

KOWEGO, USYTUOWANEGO W BUDYNKU DWOR-

CA PKP W PIASECZNIE - LOKAL O POW. 11,06 M2. 

 Wadium oferenta, który wygrał przetarg nie podle-
ga zwrotowi, a zalicza się je na poczet kaucji. Skutkiem 
uchylenia się od zawarcia umowy jest utrata wadium.
 Złożona w ofercie stawka czynszu za 1 m2 nie 
może być równa lub niższa niż stawka wywoławcza. 
Złożenie oferty zawierającej propozycję stawki czyn-
szu za 1 m2 równej lub niższej niż cena wywoławcza 
spowoduje odrzucenie oferty. 
 Niezależnie od czynszu z tytułu najmu lokalu Na-
jemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat z tytu-
łu bieżących kosztów eksploatacyjnych (energia elek-
tryczna, ciepła woda, zimna woda i odprowadzenie 
ścieków, itp.). 
 Najemca przed rozpoczęciem działalności w loka-
lu własnym staraniem i na własny koszt uzyska wszelkie 
zaświadczenia, zezwolenia lub koncesje niezbędne do 
prowadzenia swojej działalności, dokona zgłoszeń wy-
maganych prawem i uzyska niezbędne opinie.
 Najemca we własnym zakresie i na własny koszt 

dokona niezbędnego wyposażenia w rzeczy rucho-
me najmowany lokal w celu dostosowania go do pro-
wadzenia swojej działalności. 
 Umowa najmu będzie obowiązywała od 17 

marca 2020 r.  Burmistrz zastrzega, iż termin rozpo-

częcia obowiązywania umowy może ulec zmianie.

Oferty podpisane należy składać w zamkniętej ko-
percie formatu A4, ostemplowanej bądź podpisanej 
w miejscu zaklejenia, w kancelarii Urzędu Miasta 
i Gminy w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 w terminie 
do dnia 06.03.2020r. do godz. 11:30. 

z napisem na kopercie:

„PRZETARG NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWE-

GO, USYTUOWANEGO W BUDYNKU DWORCA PKP 

W PIASECZNIE - LOKAL O POW. 11,06 M2. ”

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.03.2020 r. 
o godz. 12:00 w pokoju nr 119, I piętro w siedzibie Urzę-
du Miasta i Gminy w Piasecznie przy ul. Warszawskiej 1.
 Oferenci mogą dokonać wizji przedmiotowego lo-
kalu – w tym celu należy ustalić telefonicznie lub osobi-
ście w siedzibie UMiG Piaseczno przy ul. Warszawskiej 1, 
pokój nr 120 lub pod nr  tel. 22/ 701 75 93 termin wizji.
 Dokumenty do przetargu należy pobrać w bu-
dynku przy ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie.
 Szczegółowe informacje można uzyskać w bu-

dynku przy ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie, I pię-

tro, pokój nr 120 lub pod nr tel. 22/ 701 75 93.

 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zastrzega sobie:
- możliwość unieważnienia postępowania w całości 
lub w części bez podania przyczyn.
- prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkol-
wiek z ofert i bez podania przyczyn.
 O wynikach przetargu oferenci będą zawiado-
mieni w formie pisemnej.

I Zastępca Burmistrza 
Miasta i Gminy Piaseczno

Hanna Kułkowska- Michalak

 Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o po-
wierzchni 6,16 m2, zlokalizowany na parterze bu-
dynku dworca PKP w Piasecznie z przeznaczeniem 
na prowadzenie działalności usługowo-handlowej z 
wyłączeniem małej gastronomii typu Kebab, jedze-
nia fast food, itd. 
 Okres obowiązywania umowy: 3 lata.
 Miesięczna stawka wywoławcza czynszu za wyna-
jem 1 m2 powierzchni netto wynosi 34,00 zł. + VAT 23%.

 Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie 
wadium w wysokości 418,88 zł. (słownie: czterysta 
osiemnaście złotych 88/100). 
 Wadium w podanej wysokości należy wpła-
cać  do kasy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy 
ul. Kościuszki 5 lub przelewem na konto: 14 1240 

6973 1111 0010 8670 8392 do dnia 06.03.2020 

r. z dopiskiem: „PRZETARG NA WYNAJEM LO-

KALU UŻYTKOWEGO, USYTUOWANEGO W BU-

DYNKU DWORCA PKP W  PIASECZNIE - LOKAL 

O POW. 6,16 M2. 

 Wadium oferenta, który wygrał przetarg nie 
podlega zwrotowi, a zalicza się je na poczet kaucji.
 Skutkiem uchylenia się od zawarcia umowy jest 
utrata wadium.
 Złożona w ofercie stawka czynszu za 1 m2 nie 
może być równa lub niższa niż stawka wywoław-
cza. Złożenie oferty zawierającej propozycję stawki 
czynszu za 1 m2 równej lub niższej niż cena wywo-
ławcza spowoduje odrzucenie oferty. 
 Niezależnie od czynszu z tytułu najmu lokalu 
Najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat 
z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych (ener-
gia elektryczna, ciepła woda, zimna woda i odpro-
wadzenie ścieków, itp.). 
 Najemca przed rozpoczęciem działalności w lo-
kalu własnym staraniem i na własny koszt uzyska 
wszelkie zaświadczenia, zezwolenia lub koncesje 
niezbędne do prowadzenia swojej działalności, do-
kona zgłoszeń wymaganych prawem i uzyska nie-
zbędne opinie.

 Najemca we własnym zakresie i na własny koszt 
dokona niezbędnego wyposażenia w rzeczy rucho-
me najmowany lokal w celu dostosowania go do 
prowadzenia swojej działalności. 
 Umowa najmu będzie obowiązywała od 17 

marca 2020 r. Burmistrz zastrzega, iż termin rozpo-

częcia obowiązywania umowy może ulec zmianie.

Oferty podpisane należy składać w zamkniętej ko-
percie formatu A4, ostemplowanej bądź podpisa-
nej w miejscu zaklejenia, w kancelarii Urzędu Miasta 
i Gminy w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 w terminie 
do dnia 06.03.2020r. do godz. 10:30. 

z napisem na kopercie:

„PRZETARG NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWE-

GO, USYTUOWANEGO W BUDYNKU DWORCA PKP 

W  PIASECZNIE -  LOKAL O POW. 6,16 M2. ”

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.03.2020 r. 
o godz. 11:00 w pokoju nr 119, I piętro w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie przy ul. War-
szawskiej 1.
 Oferenci mogą dokonać wizji przedmiotowego 
lokalu – w tym celu należy ustalić telefonicznie lub 
osobiście w siedzibie UMiG Piaseczno przy ul. War-
szawskiej 1, pokój nr 120 lub pod nr tel. 22/ 701 75 
93 termin wizji.
 Dokumenty do przetargu należy pobrać w bu-
dynku przy ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie.
 Szczegółowe informacje można uzyskać 

w budynku przy ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie, 

I piętro, pokój nr 120 lub pod nr tel. 22/ 701 75 93.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zastrzega sobie:
- możliwość unieważnienia postępowania w całości 
lub w części bez podania przyczyn.
- prawo zamknięcia przetargu bez wybrania której-
kolwiek z ofert i bez podania przyczyn.
O wynikach przetargu oferenci będą zawiadomieni 
w formie pisemnej.

I Zastępca Burmistrza 
Miasta i Gminy Piaseczno

Hanna Kułkowska- Michalak



R E K L A M A

Góra Kalwaria
W lutym i marcu 

pobiegnijmy honorowo

Zostaw 1 proc. podatku 
w gminie Góra Kalwaria

Wypełniając PIT, pamiętaj 
o miejscu zamieszkania

II Bieg Stefana to wydarzenie upa-
miętniające założyciela miasta bp. 
Stefana Wierzbowskiego oraz 350. 
rocznicę nadania Górze Kalwarii praw 
miejskich, przypadającą 26 lutego. 
Właśnie tego dnia biegacze pokona-
ją dystans 5 km. Wpisowe wynosi 15 
zł (w dniu imprezy 25 zł).
 Natomiast 1 marca (Narodowy 
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych) 

będzie mieć u nas miejsce bieg Tro-
pem Wilczym. Rok temu zorgani-
zowano go w ponad 300 miastach. 
Do przebiegnięcia niespełna 2 km, 
udział bezpłatny.
 Wszyscy uczestnicy obu biegów 
otrzymają pamiątkowe medale i ko-
szulki. Zapisy pod nr. tel. 22 727 48 
61. Szczegóły na www.osirgorakal-
waria.pl. Zapraszamy!

 Zachęcamy, by 1 procent podatku PIT 
przekazać mieszkańcom gminy Góra Kal-
waria i miejscowym organizacjom. Aby 
ułatwić Państwu taki krok, urząd mia-
sta stworzył Bazę 1%. Zawiera ona dane 
osób i podmiotów, które potrzebują 
wsparcia i się do nas zgłosiły. Baza jest do-
stępna na stronie www.gorakalwaria.pl.

 Jak przekazać 1 proc.? Wystarczy, 
wypełniając deklarację podatkową, 
podać odpowiedni numer KRS, okre-
śloną kwotę i ewentualnie konkret-
ny cel. Następnie Urząd Skarbowy za-
dba, aby te środki trafi ły nie do bu-
dżetu państwa, lecz do tego, kto po-
trzebuje pomocy.

 Rozliczajmy się z podatku PIT 
zgodnie z faktycznym miejscem za-
mieszkania. Jeśli nie jesteś zamel-
dowany(-na) w gminie Góra Kalwa-
ria, a tu mieszkasz, wpisz w formu-
larzu podatkowym właśnie miejsce 

zamieszkania. W ten sposób zasilisz 
budżet gminy Góra Kalwaria i wes-
przesz rozwój swojego otoczenia. 
Wpływy z podatku PIT to główny do-
chód samorządu.

Dwa honorowe biegi odbędą się w Górze Kalwarii w najbliższym czasie.



6 nr 5 (798)/2020

KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

AKTUALNOŚCI

Co dalej z historycznym
centrum miasta?
PIASECZNO Zabezpieczono stare, zdewastowane budynki przy ul. War-

szawskiej nieopodal pl. Piłsudskiego. Jakiś czas temu gmina wystąpiła 

o ich rozbiórkę, na co jednak nie chce zgodzić się konserwator zabytków

 W ostatnim czasie przy ul. Warszawskiej kilkukrotnie wybuchały pożary. 
Wcześniej kamienice zostały wykwaterowane, a gmina wystąpiła do konser-
watora o zgodę na ich rozbiórkę. Konserwator nie zgodził się jednak na wy-
burzenie zrujnowanych ofi cyn ze względu na ich wartość historyczną. Gmina 
oprotestowała więc tę decyzję w ministerstwie kultury. Skutek był taki, że mi-
nister cofnął decyzję konserwatora do ponownego rozpatrzenia. Teraz gmi-
na czeka na ponowną opinię konserwatora, który niedawno wizytował rejon 
Warszawskiej. - Liczymy, że otrzymamy zgodę na rozbiórkę ofi cyn i komórek, 
które nie mają wiele wspólnego z zabytkową substancją miasta - mówi bur-
mistrz Daniel Putkiewicz. - Uważam, że front ofi cyn warto zachować, ale nie 
wiadomo czy to się uda. Być może trzeba będzie budynki rozebrać, a potem 
odtworzyć, umiejętnie łącząc stare elementy z nowymi. Zależy nam na za-
chowaniu historycznej tożsamości tego układu i na pewno te ofi cyny w ja-
kiejś formie zostaną zachowane.

TW

Być może oficyny trzeba będzie rozebrać i pod nadzorem 

konserwatora odbudować na nowo

Mieszkanka: lawety blokują 
drogę i wyjazd z Lidla
PIASECZNO Osoby mieszkające przy ulicy Syrenki, ale także klienci sklepu Lidl skarżą się 

na lawety, blokujące im drogę i ograniczające widoczność. - Interweniowaliśmy w tej 

sprawie w straży miejskiej, ale to wiele nie zmieniło – mówią oburzeni ludzie

 - Lawety regularnie przywożą 
samochody do pobliskiego komi-
su samochodowego – twierdzi pani 
Dorota, nasza czytelniczka. - Sta-
ją na ulicy Syrenki i prowadzą tam 
rozładunek. Powoduje to ruch wa-
hadłowy, ogranicza innym kierow-
com widoczność i utrudnia wyjazd 
ze sklepu Lidl – dodaje. 
 Mieszkańcy podnoszą, że znaj-
dujący się wzdłuż ul. Syrenki pas zie-
leni również został zniszczony i roz-
jeżdżony, bo zamienił się w nielegal-
ny parking. - Nikt z tym nic nie robi, 
dlaczego straż miejska nie egzekwuje 
przepisów? - pyta pan Andrzej.
 Mariusz Łodyga, komendant 
straży miejskiej informuje, że w ubie-
głym roku strażnicy interweniowali 
na Syrenki kilkukrotnie. - Zwracali-
śmy uwagę laweciarzom, że rozładu-
nek samochodów nie powinien od-
bywać się na ulicy – mówi komen-
dant. - W końcu jednego z kierow-
ców ukaraliśmy mandatem w wyso-
kości 500 zł. Jako że odmówił jego 
przyjęcia, sprawa znajdzie swój finał 
w sądzie. 
 Co do parkowania na trawniku, 
komendant Łodyga twierdzi że straż 
miejska nie otrzymywała dotychczas 
w tej sprawie zgłoszeń. - Pojedziemy 
na miejsce i sprawdzimy – zapowia-

da. - Jeśli tak rzeczywiście jest, wy-
egzekwujemy zakaz. Proszę miesz-
kańców o zgłaszanie wszelkich nie-

prawidłowości, do jakich dochodzi 
w tym rejonie.

TW

Mieszkańcy mają dość lawet i ciężkich samochodów 

blokujących im ulicę

R E K L A M A
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Tożsamość Piaseczna
 W sobotę 15 lutego o godz. 12 w Przystanku Kultura odbędzie się 
wykład Małgorzaty Krasnej-Korycińskiej, dotyczący kultury kulinar-
nej średniowiecznego Mazowsza. Dzień później w tym samym miejscu 
(również o godz. 12) historyk wojskowości Tomasz Malarski opowie o 
wojsku Królestwa Polskiego w latach 1815-1830. Wstęp wolny.

TW



Na ulicach pusto! 
Czy obwodnica zbawiła miasto?
GÓRA KALWARIA Mieszkańcy miasta z utęsknieniem oczekiwali otwarcia obwodnicy, któ-

ra miała polepszyć warunki komunikacyjne i uwolnić ich od korków. Pojawiały się też 

obawy – czy nie ucierpi lokalna przedsiębiorczość? Czy Góra Kalwaria nie podzieli losu 

opustoszałych miast, w których po otwarciu obwodnicy zamarło życie?

 – Ostatni raz widziano korek 
na głównej ulicy naszego miasta 22 
grudnia – śmieje się właściciel skle-
pu spożywczego przy ulicy Domini-
kańskiej. – Od tego czasu wszystko 
się zmieniło. Wieczne korki stały się 
przeszłością.
 Idąc dziś ulicami Pijarską i Do-
minikańską trudno uwierzyć, że to 
wciąż Góra Kalwaria – bez niekoń-
czącego się sznura samochodów i 
wszechobecnych tirów. Wczesnym 
popołudniem w mieście jest cicho i 
spokojnie, na chodnikach widać nie-
wielu przechodniów. Czy to miasto 
umiera? Czy właściciele punktów 
handlowych i usługowych wkrót-
ce będą musieli szukać nowego za-
jęcia? Od czasu otwarcia obwodni-
cy minęło dopiero 1,5 miesiąca. To 
zbyt krótko, by robić miarodajne po-
równania, ale lokalni przedsiębiorcy 
podzielili się z nami swoimi pierw-
szymi refleksjami.

Spokojniej i bez korków

 – Jest dużo spokojniej – mówi eks-
pedientka z masarni „Wiejskie smaki”. 
– Nie odczuwam spadku liczby klien-
tów. Teraz nie ma korków i jest zdecy-
dowanie łatwiej do nas dojechać – do-
daje z uśmiechem kobieta. 
 – Wciąż przychodzą ci sami, sta-
li klienci – mówi pani z pobliskiej fir-
mowej piekarni. – Jedyna różnica, 
którą odczuwamy po otwarciu ob-
wodnicy jest taka, że w mieście jest 
spokojniej i nie ma korków.
– Jest lepiej – nie ma wątpliwości 
pani ze sklepu z kominkami. O licz-
bie klientów nie chce się wypowia-
dać, bo nie pracuje w tym miejscu 
zbyt długo.

Butelki tańczyły na półkach

 – Czy mamy spadek liczby klien-
tów to dopiero będziemy wiedzieli 
po 15 marca – mówi ostrożnie wła-
ściciel pobliskiego sklepu spożyw-
czego. – Początek roku to najgorszy 
okres w handlu. Na pewno teraz żyje 
się w mieście lepiej. Odkąd powsta-
ła obwodnica to widuję się ze zna-
jomymi, którzy mieszkają po drugiej 
stronie ronda. Możemy normalnie 
do siebie podjechać, a kiedyś to była 
naprawdę czasochłonna wyprawa.
– Obwodnica dla nas mieszkań-
ców to raj – wtrąca mężczyzna, któ-
ry właśnie wszedł do sklepu, by zro-
bić zakupy.
 – Tiry wciąż jechały, jak w skle-
pie było cicho to słyszałem jak butel-

ki tańczyły na półkach – wspomina 
sprzedawca. – Drgania powodowa-
ne przez przejazd tysięcy samocho-
dów przyczyniały się do dewastacji 
pobliskich zabudowań.

Jeśli stracili 

to pojedynczych klientów

 Zdaniem naszych rozmówców 
większość ruchu, który przewijał się 
przez centrum miasta pozostawiał w 
nim tylko hałas i spaliny. – Ci, któ-
rzy tylko przejeżdżali przez Górę u 
mnie zakupów nie robili – nie ma 
wątpliwości pani z pasmanterii. 
– Korek powodował, że nasi klienci 
mieli trudniej do nas dojechać.
– Może i ktoś będąc w Górze Kalwa-
rii tylko przejazdem mógł coś u nas 
kupić, ale to raczej pojedyncze przy-
padki – uważa farmaceutka z pobli-
skiej apteki. – Nie odczuwamy żad-
nych negatywnych skutków funkcjo-
nowania obwodnicy.
 Podobnie wypowiadał się zegar-
mistrz, właściciel punktu z akceso-
riami do telefonów, pani ze sklepu z 
używaną odzieżą i mężczyzna pro-

wadzący sklep z częściami motory-
zacyjnymi. – Jak się komuś przepaliła 
żarówka, to mógł do nas zajrzeć, ale 
to marginalne przypadki nie mające 
wpływu na kondycję sklepu – kwituje 
ostatni z naszych rozmówców.

Z korka po kwiatki

 – Zdarzali się klienci, którzy 
przejeżdżając przez miasto stanęli w 
takim korku, że pasażer z samocho-
du mógł wysiąść, kupić u nas kwia-
ty i spokojnie wrócić do auta, które 
przez ten czas przejechało kilkadzie-
siąt metrów – śmieje się właściciel-
ka pobliskiej kwiaciarni. Ale daleka 
jest od narzekania na nową rzeczy-
wistość. – Jak ktoś jest spoza Góry 
Kalwarii, a przyzwyczaił się do ja-
kiegoś sklepu, to wciąż może zaje-
chać i go odwiedzić – mówi kobie-
ta. – Na pewno zajmie mu to mniej 
czasu niż do tej pory. Po mieście jeź-
dzi się dużo lepiej, drogi są przejezd-
ne i w podróży nie tracimy tyle cza-
su, co przed otwarciem obwodnicy.

Adam Braciszewski
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Rusza bezpłatne chipowanie, 
sterylizacja i kastracja zwierząt
 Akcja rozpoczęła się 10  lutego. Chipowanie, które umożliwia szyb-
ką identyfi kację właściciela zwierzęcia, dostępne jest bez limitu. Jeśli 
chodzi o sterylizację lub kastrację, każdy właściciel psa czy kota może 
poddać swojego pupila jednemu bezpłatnemu zabiegowi w ciągu roku. 
Wcześniej trzeba okazać Piaseczyńską Kartę Mieszkańca lub Piaseczyń-
ską Kartę Dużej Rodziny, wypełnić wniosek i udostępnić książeczkę 
zdrowia zwierzęcia. W ubiegłym roku wszczepiono 485 chipów i wyko-
nano 501 zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt. 

TW

ZDROWE WALENTYNKI

Przychodnia Grapa  (obok Starej Papierni)

al. Wojska Polskiego 6, 

05-520 Konstancin-Jeziorna 

Tel.: 22 717 40 03, 01

Szukasz prezentu na Walentynki? 
Pokaż, ile dla Ciebie znaczy ukochana osoba i obdaruj ją 

Voucherem na Pakiet badań 
laboratoryjnych służący do samodzielnej oceny stanu zdrowia.

W Przychodni Grapa można wykonać „pakiet przed ciążą”, 
„pakiet kobieta”, „pakiet mężczyzna”, „pakiet badań kompleksowy” 

i wiele innych. 

Jak korzystać z Vouchera upominkowego na badania laboratoryjne 

w Przychodni Grapa ?

1. Wybierz jeden lub kilka pakietów  badań laboratoryjnych, które chcesz 
podarować bliskiej Ci osobie. 2. Dokonaj opłaty w rejestracji podając Imię 
i nazwisko pacjenta oraz jego numer pesel.  Rejestracja przyjmie opłatę na 

nazwisko obdarowanego. 3. Po dokonaniu opłaty poza paragonem lub fakturą,
otrzymasz Voucher upominkowy na badania laboratoryjne w Grapie. 4. Voucher 

przekaż bliskiej Ci osobie i poinformują ją, że ważny jest wyłącznie 3 miesiące 
od daty zakupu i że nie można go przekazać innej osobie. 5. Obdarowany musi 

zadzwonić do Przychodni Grapa, celem umówienia się na pobranie krwi. 

Pokaż bliskim jak bardzo ich kochasz

www.przychodniagrapa.pl
facebook/przychodniagrapa

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y
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SPORT

Z Aten z dziesięcioma medalami
KICKBOXING Na przełomie stycznia i lutego zawodnicy X Fight Piaseczno udali się do 

Grecji by wziąć udział w, zaliczanym do Pucharu Świata WAKO turnieju kickboxingu 

„Athens challange”. W zawodach wzięło łącznie udział 2200 zawodników z 125 klubów 

reprezentujących 23 kraje

 Piasecznianie rywalizowali w 
formułach planszowych i wywalczy-
li 10 medali. Najlepiej spisała się na-
sza seniorka Agata Kacprzak, która 
aż trzy razy stawała na podium - w 
tym raz na jego najwyższym stopniu. 
Agata doskonale walczyła w formu-
le Kick Light, gdzie w finale katego-
rii -55kg pewnie pokonała Słowacz-
kę, a w finale -60kg nieznacznie ule-
gła zawodniczce gospodarzy. W for-
mule Light contact wywalczyła z ko-
lei brązowy medal. Z bardzo dobrej 
strony pokazał się również nasz ju-
nior Klaudiusz Świstulski. Był on o 
włos od złotego medalu w formu-
le Light contact, ale niestety jedno 
jedyne trafienie zaważyło ostatecz-
nie o wyniku walki. Klaudiusz dwu-
krotnie stawał w Atenach na drugim 
stopniu podium - w Light contact i 
Kick Light. 
 Wśród Kadetów na wyróżnienie 
zasługuje dwóch piaseczyńskich za-
wodników. Gustaw Wielądek w kate-
gorii wiekowej Kadet młodszy do 47 
kg przegrał dopiero nieznacznie w 
finale, pokonując po drodze Włocha 
i Greka. Świetnie zaprezentowała 
się również Martyna Wieteska, któ-
ra niedawno przeszła do wyższej ka-
tegorii wiekowej i wywalczyła brązo-
wy medal w Pointfightingu w wadze 
do 46kg. - Po walce ćwierćfinałowej 
pozostał jednak pewien niesmak – 
mówi Marcin Pałuba, trener X Gi-
ght Piaseczno. - W drugiej dogryw-
ce do pierwszego trafienia sędziowie 
nagle oślepli i mimo czystych trafień 
naszej zawodniczki przyznali zwy-
cięstwo reprezentantce gospodarzy. 

 W Grecji dobrze zaprezentowali 
się również: Daria Niciporuk, Seba-
stian Jędraś i Hubert Wiluk, którzy 
w formule Light contact wywalczy-
li brązowe medale. Dzielnie spisa-
li się także Adam Bachman i Bartek 
Dobrowolski, ale zabrakło im trochę 

szczęścia aby znaleźć się w strefie 
medalowej. Zawodnicy, poza spor-
tową rywalizacją, mogli też zapo-
znać się ze sztuką i kulturą starożyt-
nej Grecji. Zwiedzili wzgórze Akro-
polu i stare miasto w Atenach oraz 
obejrzeli malowniczy Kanał Ko-
ryncki, oddzielający półwysep Pelo-
ponez od stałego lądu. 

Grzegorz Tylec

Medaliści X Fight Piaseczno

Kick Light
-55kg 1m-ce Agata Kacprzak (senior)
-60kg 2m-ce Agata Kacprzak (senior)
-79kg 2m-ce Klaudiusz Świstulski (junior)

Light contact

-46kg 3m-ce Daria Nicipouk (kadet starszy)
-55kg 3m-ce Agata Kacprzak (senior)
-47kg 2m-ce Gustaw Wielądek (kadet 
młodszy)
-47kg 3m-ce Hubert Wiluk (kadet starszy)
-63kg 3m-ce Sebastian Jędraś (kadet starszy)
-79kg 2m-ce Klaudiusz Świstulski (junior)

Pointfi ghting

-46kg 3mc-e Martyna Wieteska 
(kadet starszy)

Nowy zawodnik w Piasecznie
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA Biało-niebiescy po raz kolejny potwierdzają swoje trzecioligowe aspiracje.  Nowym 

zawodnikiem MKS Piaseczno został 23-letni skrzydłowy/napastnik Michał Suchanek, który w rundzie je-

siennej reprezentował barwy drugoligowego Znicza Pruszków

 Michał Suchanek, który jest 
wychowankiem warszawskiej Le-
gii, dobrze zna piaseczyńskie re-
alia. Wiele lat mieszkał w Nowej 
Iwicznej, bywał na meczach Pia-
seczna i nie ukrywa, że darzy ten 
klub pewnym sentymentem. W de-
cyzji o przejściu do klubu pomogła 
mu też znajomość z trenerem Ar-
kadiuszem Modrzejewskim, które-
go pamięta z młodzieżowych kadr 
Mazowsza. Piłkarz występował 
wcześniej w Chojniczance Chojni-
ce, Górniku Łęczna, Radomiaku 
Radom i Stomilu Olsztyn.

Tyl.

Zimowe sparingi
PIŁKA NOŻNA W przerwie pomiędzy rundą jesienną a wiosenną trady-

cyjną formą przygotowań do rozgrywek ligowych są sparingi. Więk-

szość drużyn organizuje spotkania kontrolne, w których można prze-

ćwiczyć warianty taktyczne, spróbować nowych zawodników i spraw-

dzić swoją aktualną formę. I choć mówi się, że wyniki w sparingach nie 

są najważniejsze, to jednak... nikt nie lubi przegrywać

 Choć w tym sezonie warunki do treningów zimą są wyjątkowo dobre, to 
jednak szczególnym uznaniem naszych lokalnych drużyn cieszy się – zwłasz-
cza o tej porze roku – sztuczne boisko GOSIR-u. To właśnie na nim Perła Złoto-
kłos pokonała Orła Baniocha 4:1, po dwóch golach Pawła Szawro, Jakuba Pa-
kuły i Cezarego Kura. Honorową bramkę dla Baniochy zdobył natomiast Piotr 
Grzelka. W kolejnym meczu Perła po raz kolejny była zwycięska, wygrywając 
3:1 z LKS Promna, a Orzeł poniósł kolejną porażkę – 1:2 z LKS Chlebnia.
 W innych spotkaniach Laura Chylice uległa KS Raszyn 2:5 i KS Łomianki 
0:6, MKS Piaseczno zremisowało 0:0 z Unią Skierniewice, pokonało 5:1 Marco-
vię Marki i musiało uznać wyższość Drukarza Warszawa 0:3. Jedność Żabie-
niec zwyciężyła z kolei 3:2 SF Wilanów i 4:2 FC Lesznowola, a Sparta Jazga-
rzew – Koronę Góra Kalwaria 7:0 i Mazura Karczew 3:2.

Tyl.

 W meczu z Orłem Baniocha Cezary Kur popisał się efektownym 

golem zdobytym nożycami

Nie mieli problemów
KOSZYKÓWKA NA WÓZKACH, IKS GTM KONSTANCIN - GÓRNIK TOYOTA 

WAŁBRZYCH 114:24 (29:6, 28:4, 26:6, 31:8) W zaległym meczu trzeciej 

rundy rozgrywek PLKnW w hali GOSiR-u zmierzyły się ze sobą drużyny 

IKS GTM Konstancin i Górnik Toyota Wałbrzych

 Mecz w Konstancinie od samego początku przebiegał pod dyktando gospo-
darzy. Drużyna IKS wygrała pewnie wszystkie cztery kwarty, nie dając przeciwni-
kom najmniejszych szans na dobry wynik. Najwięcej punktów dla miejscowych 
(30) zdobył tego dnia Arkadiusz Garbacz. - Nie ukrywam, że spodziewałem się ta-
kiego wyniku, bo dzieli nas różnica klas – przyznaje Wojciech Makowski, trener IKS 
GTM Konstancin. - W tym roku celujemy, jak zawsze, w Mistrzostwo Polski. Naszy-
mi najgroźniejszymi rywalami będą Kielce i Konin wzmocniony grającym trene-
rem reprezentacji, który przez 20 lat grał w czołowych klubach Europy.

Tyl.

SIATKÓWKA, III LIGA 

Wciąż w walce o awans
  W meczu rewanżowym siat-
karki SPS Konstancin-Jeziorna 
pokonały 3:1 (25:19, 21:25, 25:18, 
25:21) na wyjeździe KS Halinów 
Sekcja Siatkarska, dzięki czemu 
plasują się obecnie na trzecim 
miejscu w rozgrywkach. Kolejne 
spotkanie podopieczne trener-
ki Małgorzaty Skorupy rozegrają, 
również na wyjeździe, z zespołem 
WTS Klondaik Warka.

Tyl./fot. Marek Jaśkiewicz
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Czy jesteś zadowolony 
ze swoich zarobków?
Okazuje się, że tylko jedna trzecia z nas jest usatysfakcjonowana wysokością wpływa-

jącej na konto pensji. Coraz bardziej zwracamy uwagę na przejrzyste zasady wynagro-

dzenia, mamy też mniej oporów przed proszeniem przełożonych o podwyżkę

 Z raportu przygotowanego przez 
portal pracuj.pl wynika, że czterech 
na dziesięciu pracowników jest nieza-
dowolonych ze swoich zarobków. Co 
trzeci jest usatysfakcjonowany z wyna-
grodzenia, a kolejne 30 proc. pracują-
cych nie ma na ten temat zdania. Jedna 
czwarta pracowników uważa, że wa-
runki podwyżek w ich firmie są nieja-
sne. Co drugi z nas sądzi, że ma wiedzę 
na temat płac w danej branży. Ta świa-
domość może być motywacją do zmia-
ny pracy lub negocjowania podwyżki. 
 Bez wątpienia płaca to kluczowy 
aspekt brany pod uwagę przy wybo-
rze pracodawcy. - Aż 71 proc. respon-
dentów decydujących się na zmianę 
pracy wskazywało jako główną mo-
tywację wyższe zarobki – podkreśla 
Radosław Żemło, dyrektor sprzeda-
ży w grupie Pracuj. Pracownicy nie 
boją się prosić szefów o podwyżkę. W 
ostatnich dwóch latach na taki krok 
decydowało się aż 51 proc. bada-
nych. Bez względu na charakter wy-

konywanej pracy eksperci radzą, aby 
do rozmowy o podwyżce dobrze się 
przygotować. Ważne, aby mieć wie-
dzę na temat stawek obowiązujących 
na określonym stanowisku i w danej 
branży. - W przypadku odmowy war-
to ustalić z przełożonym, co powin-
niśmy zrobić, aby uzyskać podwyżkę 
w przyszłości – radzi Konstancja Zy-
zik z grupy Pracuj. 
 A co pracownicy sądzą o kwestii 
jawności zarobków? Aż trzy czwarte 
z nas uważa, że oferty pracy powin-
ny zawierać szczegółowe lub choć-
by szacunkowe informacje dotyczą-
ce proponowanej przez pracodawcę 
pensji. Z drugiej jednak strony tylko 
co czwarty badany twierdzi, że chęt-
nie dzieli się z innymi informacjami 
na temat swojej pensji. - Rozmowy 
o zarobkach wciąż pozostają dla Po-
laków tematem tabu – podsumowu-
je Radosław Żemło.

TW

R E K L A M A

Studenci wkraczają na rynek pracy
Ponad jedna trzecia młodych ludzi wkraczających na rynek pracy uważa, że ukończone studia otworzą im 

drogę do kariery. Niemal tyle samo studentów prezentuje jednak odmienny pogląd

 Kiedyś panowało przekonanie, 
że aby być „kimś” trzeba mieć skoń-
czone studia. Dziś opinia młodych 
ludzi na ten temat jest nieco inna. 
Zapytani przez portal pracuj.pl re-
spondenci dzielą się praktycznie na 
trzy równe grupy. Zwolenników stu-
diów (uważają że dobrze przygoto-
wują do kariery zawodowej), prze-
ciwników (są zdania, że tak napraw-
dę nic nie dają) oraz osób, które nie 
mają na ten temat wyrobionej opinii. 
Być może duży wpływ ma tu także 
kierunek studiów oraz charakter wy-
konywanej po nich pracy. Abstra-
hując jednak od opinii studentów, 
aż 76 proc. młodych osób deklaru-
je, że ma zamiar rozwijać się zawo-
dowo zgodnie z kierunkiem podję-
tych studiów, a 63 proc. ma zamiar 
kontynuować naukę po studiach. Co 
ciekawe, kobiety znacznie częściej 
od mężczyzn uważają studia za od-
skocznię, umożliwiającą znalezienie 
dobrej pracy. 
 Aż 82 proc. badanych uważa, że 
warto odbywać w trakcie studiów 
praktyki i staże, a z możliwości tej 
korzysta średnio 7 na 10 studentów. 
Większość z nich ocenia je pozytyw-
nie, uważając że pomogły im zdobyć 

doświadczenie i dodatkowe, prak-
tyczne umiejętności. Tylko co czwar-
ty student deklaruje, że podczas sta-
żu wykonywał nudne zajęcia. 
 Ponad połowa absolwentów 
wyższych uczelni jest zaintereso-
wana znalezieniem pracy na peł-
ny etat, a tylko co czwarty rozgląda 
się za pracą dorywczą. Większość 
młodych ludzi chce zatrudnić się od 
razu w branży, z którą wiąże dłu-

gofalowe plany zawodowe. Najwię-
cej młodych ludzi chciałoby praco-
wać w dużej firmie, najmniej (zale-
dwie około 17 proc.) deklaruje chęć 
założenia własnej działalności go-
spodarczej. Młodych ludzi interesu-
je nie tylko wysokość pensji, ale tak-
że możliwość rozwoju, awansu, na-
bywania doświadczeń i miła atmos-
fera w nowym miejscu pracy. 

TW

Ok. 30 proc. Polaków jest 

zadowolonych ze swoich 

zarobków

Szukasz 
pracownika?

Zadzwoń: 

 22 756 79 39

To miejsce czeka 

na Twoje 
ogłoszenie
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AKTUALNOŚCI

Moc atrakcji z okazji imienin Konstancji
KONSTANCIN-JEZIORNA Już w najbliższą niedzielę 16 lutego w Hugonówce odbędzie się szereg wy-

darzeń z okazji imienin hrabiny Konstancji Skórzewskiej z Potulickich, patronki uzdrowiska

 Konstancja Skórzewska uro-
dziła się 10 lipca 1839 roku w Obo-
rach. Była wielką patriotką, wspie-
rała działalność dobroczynną, spo-
łeczną, kulturalną i oświatową. Jej 
syn Witold w roku 1897 postanowił 
stworzyć letnisko wokół swojego pa-
łacu. To dało początek dzisiejszemu 
uzdrowisku. Z okazji imienin Kon-
stancji Konstanciński Dom Kultury 
przygotował na niedzielę wiele atrak-
cji. O godz. 13 w Hugonówce wystar-
tują bajkowe warsztaty artystyczne. 
Podczas nich będą tworzone portre-
ty bajkowych bohaterów, które potem 
będzie można zabrać do domu. W 
tym samym czasie odbędzie się tak-
że spotkanie z artystami malarzami, 
związanymi z Konstancinem-Jezior-

ną. O godz. 14 planowane jest spo-
tkanie z zielarką, zaś o 15 – warsztaty 
dla dzieci, podczas których będą mo-
gły poznać tajniki pracy cukiernika. 
O godz. 15.30 odbędzie się spotkanie 
z Agnieszką Pietruszką, zatytułowa-
ne „Dekalog wartości”, zaś o 17 roz-
pocznie jest potańcówka do muzyki 
na żywo, którą zapewni zespół The 
Warsaw Dixielanders. Oprócz tego 
zaplanowano kiermasz, podczas któ-
rego będzie można kupić m.in. zioło-
we produkty i kosmetyki. Na wszyst-
kich mieszkańców będzie czeka-
ło także przepyszne autorskie ciasto 
– konstantynka oraz gorąca herbata. 
Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

TW
Hrabina Konstancja 

Skórzewska żyła 71 lat

PIASECZNO

Pociąg do ferii
 Piaseczyńska kolej wąskotorowa rozpocznie w niedzielę nowy sezon, propo-
nując zimową wycieczkę z okazji ferii i Walentynek. Odjazd planowany jest 16 lu-
tego o godz. 11 ze stacji w Piasecznie. Pociąg dojedzie do Tarczyna, gdzie zmie-
ni kierunek, a w drodze powrotnej zatrzyma się w Runowie. Tu zostanie rozpalo-
ne ognisko, na którym będzie można upiec kiełbaski. W planach jest także spacer 
po lesie. Powrót do Piaseczna nastąpi około godz. 14. Bilety w cenie 25 zł i 35 zł.

TW

PIASECZNO

Disco party
 Już dziś, 14 lutego, w godz. 
20.45-22.15 na lodowisku na sta-
dionie miejskim odbędzie się „Wa-
lentynkowe Disco Party”. Wstęp: 20 
zł. Organizatorem wydarzenia jest 
Szkółka Łyżwiarska Lutz Piaseczno.

TW

Odznaczano zasłużonych
POWIAT W piaseczyńskim Centrum Edukacyjno-Multimedialnym odbyła się uroczysta 

gala, podczas której wręczono Odznaki Honorowe Powiatu Piaseczyńskiego. Otrzy-

mało je tego wieczoru 11 osób oraz dwie organizacje

 Odznaka Honorowa Powiatu Pia-
seczyńskiego została ustanowiona 
przez radę powiatu w 2013 roku. Do 
tej pory odznaczeni zostali nią: dr Ire-
na Eris, Rzymskokatolicka Parafia 
pod wezwaniem św. Anny w Piasecz-
nie, Stowarzyszenie Rozwoju Arty-
stycznego formacja taneczna Bartek, 
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
Oddział w Czersku oraz Towarzystwo 
Miłośników Góry Kalwarii. Odzna-
ka stanowi wyróżnienie za szczególne 
zasługi - obywatelskie, w działalności 
samorządowej, społecznej, edukacyj-
no-kulturalnej oraz gospodarczej. 
 Tegoroczną Galę w CEM popro-
wadzili członkowie Kolegium Hono-
rowego, którzy opiniowali wcześniej 
wnioski o nadanie tego wyróżnienia: 
Włodzimierz Rasiński – przewodni-
czący rady powiatu piaseczyńskiego, 
Joanna Muszyńska-Dziurny - sekre-
tarz powiatu oraz Robert Kornberg 

– radny. Odznaczania, które wręczał 
starosta piaseczyński Ksawery Gut, 
otrzymali: Janusz Marian Bołożuk 
(prawnik, założyciel na terenie po-
wiatu Fundacji Pomocy Bezrobot-
nym i Bezdomnym „Domus et La-
bor”), Maria Mioduszewska (wie-
loletnia samorządowiec), Piotr Ryt-
ko  (prezes Piaseczyńskiego WOPR 
oraz prezes Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami, oddział w Czersku), 
Władysław Grochowski (prezes Gru-
py Arche do której należy Hotel Ko-
szary w Górze Kalwarii), Jacek Za-
lewski (współzałożyciel i prezes Sto-
warzyszenia Dobra Wola, działają-
cego na rzecz osób niepełnospraw-
nych), Alfred Kohn (dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Tarczynie),  
Łukasz Owczarek (kierownik Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej w Piasecz-
nie i Górze Kalwarii),  Stanisław Kil-
jańczyk (wieloletni sołtys Mrokowa), 

Dorota Anna Cichocka-Zawada (na-
uczyciel muzyki i terapeuta muzyko-
terapii w Zespole Szkół Specjalnych 
w Pęcherach), Katarzyna Faliszew-
ska (komendantka Hufca ZHP w Pia-
secznie w latach 2011-2015) i Sławo-
mir Pułka (były Komendant Hufca 
ZHP Piaseczno). Doceniono również 
Klub Sportowy Grawitacja (za suk-
cesy w tańcu sportowym) oraz To-
warzystwo Miłośników Piękna i Za-
bytków Konstancina im. Stanisława 
Żeromskiego, dzięki któremu wiele 
pięknych i wartościowych budynków 
Konstancina zostało wpisanych do 
rejestru zabytków. 
 O oprawę artystyczną uroczysto-
ści zadbali Natalia Zaręba i ucznio-
wie dwóch powiatowych szkół: Ze-
społu Szkół nr 2 im. Emilii Plater w 
Piasecznie oraz Zespołu Szkół im. 
Ireny Sendlerowej w Tarczynie. 

Grzegorz Tylec

R E K L A M A
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DAM PRACĘ

Pracownik fizyczny do Zakładu Betoniarskiego, 
tel. 600 284 250

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

Prowadzącą zabawy edukacyjne z dziećmi, 
tel. 607 651 623

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

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

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

Krawcowe do prostego szycia na overlockach
i stebnówkach, okolice Piaseczna, tel. 601 259 681

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

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

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w My-
siadle (ul. Kwiatowa 28) zatrudni nauczyciela wspoma-
gającego (pełen etat, czas określony). Telefon kontakto-
wy - (22) 462-85-20. CV proszę przesyłać na adres e-mail: 
praca@spwmy.edu.pl

Do produkcji i montażu okien aluminiowych, 
tel. 602 322 750

Pomocnika lakiernika samochodowego i osobę do 
przyuczenia zawodu, tel. 607 348 271

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

Obsługa baru, Konstancin, tel. 663 06 56 76

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

Do produkcji i montażu okien aluminiowych, 
tel. 602 322 750

Pomocnika lakiernika samochodowego i osobę do przy-
uczenia zawodu, tel. 607 348 271

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

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

Sprzątaczkę do hotelu, tel. 663 193 191

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

Zatrudnię Ślusarza, Prażmów, tel. 693 653 165

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

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

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

Poszukujemy do sprzątania szkoły poniedziałek - piątek, 
godz. 16 - 21, tel. 512 202 601

Ogrodnik - pielęgnacja zieleni, mile widziane doświadcze-
nie, prawo jazdy kat. B, tel. 511 126 841

Firma ogrodnicza zatrudni doświadczonych ogrodników, 
również na stanowisko kierownicze, pełny etat, 
tel. 505 075 670

Zatrudnię pana w wieku emerytalnym do pilnowania 
obiektu i lekkich prac porządkowych, okolice Antonino-
wa, tel. 508 092 657

Pomoc kuchenną do Przedszkola w Piasecznie, 
tel. 602 686 951

Zatrudnię do remontów. Tel. 698 831 814

SZUKAM PRACY 

Opiekunka dla osoby starszej, 4 godziny dziennie, mo-
bilna, tel. 78 40 9 40 50

Sprzątanie, tel. 880 255 904

Złota rączka, własny samochód, kat. ABCE, 
tel. 883 743 407

Sprzątanie, tel. 735 652 221

Sprzątanie, prasowanie, tel. 570 488 593

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

SPRZEDAM

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

Sprzedam łóżko 180 -200 (bez materaca), używane, 
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

2 frezarki i 2 krajzegi, tel. tel. 722 135 346

Fotelik Recaro, 350 zł, tel. 501 694 644

Dwie kanapy w kolorze beżowym, 100 zł, tel. 501 694 644

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Skuter, tel. 502 507 445

4 koła zimowe, Opel Corsa, tel. 692 397 311

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Każde, uszkodzone, całe, tel. 789 432 021

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

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

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

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

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

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

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

Działki budowlane Prażmów, tel. 602 77 03 61

Sprzedam siedlisko Czaplinek, tel. 606 506 106

Działki budowlane Wola Chynowska, tel. 667 120 665

Działka budowlana 1300 m kw., wszystkie media, tel. 
tel. 722 135 346

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

Pokój w Gołkowie, tel. 696 542 216

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

2 pokoje dla Pań na Ursynowie, ul. Hirszfelda, blisko 
metra, tel. 696 958 208

Pokój z kuchnią, najchętniej parze, Nowa Iwiczna, 
tel. 601 093 642

Pokój, kuchnia, łazienka, osobne wejście, tel. 696 699 512

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

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

Kwatery, tel. 728 899 673

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

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

Wynajmę lokal w Magdalence pod usługi np. kosmetycz-
ne, fryzjerskie, szkoła tańca, sklep, inne, tel. 508 092 657

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

Pokój w Gołkowie, tel. 696 542 216

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Kupię działkę do 40 tys., tel. 796 824 851

USŁUGI

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

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. 
Tel. 504 008 309

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

Dachy, rynny, tel. 798 836 860

Kierownik budowy, nadzory, kosztorysy, 
tel. 603 373 719

Fotowoltaika, tel. 607 598 574

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

Przeprowadzki,  tel. 505 591 721

Elektryk, tel. 666 890 886

Hydraulik tel. 886 576 148

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

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

Przeprowadzki, przewóz rzeczy, tel. 514 269 909

Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895

Malowanie mieszkań, układanie paneli. Tanio, 
tel. 600 941 290

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Remonty i wykończenia, tel. 503 141 591

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

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU 
TEL. 501 129 679

Dachy, podbitki, naprawy, tel. 798 836 860

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439

Glazura, terakota, samodzielnie, tel. 694 126 583

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

Kominy, wkłady kwasowe, tel. 798 836 860

Docieplanie Budynków, tel. 795 96 96 96

Mycie i malowanie elewacji,  tel. 505 591 721

Koszenie, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

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

Hydraulik, tel. 535 872 455

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Malarskie, tel. 696 120 208

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

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

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, ryn-
ny, 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 i tradycyjne kont, tel. 604 415 352 

Złota Rączka, tel. 505 265 005

Ogrody, tel. 505 265 005

Malowanie, tel. 505 265 005

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

Usługi stolarskie, tel. 605 683 364

Dachy krycie-naprawa, tel. 792 354 779

Układanie kostki brukowej, tel. 509 069 235

Tynki maszynowe, tel. 533 125 444

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

 RÓŻNE 

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

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

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

Samotny po 60-ce pozna panią 50-60 lat, tel. 691 077 538 
wieczorem

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

Firma oświetleniowa KLUŚ z Kamionki zatrudni na sta-
łe złotą rączkę do pracy w modelarni. Różnorodna pra-
ca m.in. składanie opraw i ekspozytorów, pomoc w sto-
larni. Komunikatywna znajomość angielskiego mile wi-
dziana, tel. 721 202 033; rekrutacja@klus.com.pl

Pomoc do kuchni z doświadczeniem, 3/4 etatu, szkoła, 
tel. 787-315-656

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

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

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

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

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

Oddam tapczan tel. 501 183 855

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

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

SKUP AUT, NAJWYŻSZE CENY, tel. 503 901 642

AUTO KAŻDE KUPIĘ, TEL. 603 903 405

Dom piętrowy, szeregowy (152 m kw.),  działka 230 
m kw., z wszystkimi mediami, ul. Przesmyckiego, 
tel. 609 49 39 06

Pomoc kuchenną do Przedszkola w Piasecznie, 
tel. 602 686 951

Krawcowe, szwaczki, Ursynów, tel. 603 675 411

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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Gorące źródła w zawieszeniu
PIASECZNO W 2011 roku w Wólce Kozodawskiej wystartował projekt, który miał dostar-

czyć miastu darmową energię. Doszło jednak do zaniedbań, na skutek których spra-

wa na wiele lat utknęła w sądach. - Gorąca woda cały czas jest w Wólce Kozodawskiej, 

grzechem byłoby jej nie wykorzystać – uważa Krzysztof Karnowski, jeden z inwestorów

 O sprawie ostatni raz pisaliśmy 
we wrześniu 2018 roku, a więc sie-
dem lat po prezentacji projektu geo-
termalnego, który miał dostarczyć 
Piasecznu nie tylko energię z głębi 
ziemi, ale zapoczątkować także bu-
dowę kompleksu basenów. 
 Przypomnijmy. Wszystko za-
częło się ponad 8 lat temu przy ul. 
Dworskiej, gdzie przedstawiciele 
firmy Termo-Glob próbowali za-
interesować lokalne władze, dzien-
nikarzy oraz naukowców koncep-
cją nowatorskiego projektu. – Z tej 
wody będzie można odzyskiwać 
ciepło, ale także otrzymać energię 
elektryczną – przekonywał wówczas 
Krzysztof Karnowski, prezes firmy 
Termo-Glob. Zapewniano, że pom-
powaną z wnętrza ziemi wodę bę-
dzie można wykorzystywać także w 
lecznictwie i rehabilitacji.

Odwiert powstał w złym miejscu

 Przyszłe ujęcie otrzymało na-
zwę Geotermii Warszawskiej. W 
pierwszym etapie budowy miał zo-
stać wywiercony otwór geotermal-
ny GT-1 i tak się stało. Wykona-
ła go spółka Exalo Drilling z gru-
py PGNiG. Odwiert o głębokości 
400 m kosztował około 20 mln zł 
(8,8 mln zł stanowiła dotacja z Na-
rodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej). Po-
tem miał zostać wywiercony jesz-
cze drugi otwór chłonny GT-2, po-
przez który schłodzona woda mia-
ła być tłoczona do macierzystej war-
stwy wodonośnej, w której nastąpi-
łoby jej ponowne ogrzanie (system 
nosi nazwę dubletu geotermalnego). 
Jednak tego otworu nigdy nie udało 
się wykonać ponieważ okazało się, 
że pierwszy odwiert został zrobio-
ny z naruszeniem obowiązujących 
przepisów. Krzysztof Karnowski 
podsumowuje to bardziej dosad-
nie: - W świetle prawa górniczego 
odwiert GT-1 nie istnieje – mówi.

Ruszyła batalia sądowa

 Karnowski podkreśla, że fir-
ma Termo-Glob otrzymała co in-
nego niż zamawiała. Przedsię-
biorca przekonuje, że Exalo Dril-

ling wzięła na siebie odpowiedzial-
ność za wykonanie projektu i zdo-
bycie wszelkich niezbędnych ze-
zwoleń. Okręgowy Urząd Górni-
czy w Warszawie pozwolił wpraw-
dzie wywiercić otwór, ale wydał de-
cyzję z rażącym naruszeniem pra-
wa, co stwierdził potem (niestety 
już po wykonaniu odwiertu) Wyż-

szy Urząd Górniczy w Katowicach. 
- Jesteśmy w kropce – mówił pół-
tora roku temu Krzysztof Karnow-
ski. - Oczywiście możemy wywier-
cić obok kolejny otwór, ale kto wy-
łoży na to 20 mln zł? 
 Jako że odwiert powstał poza ob-
szarem określonym w koncesji, Ter-
mo-Glob odmówił odbioru inwesty-
cji. - Nie otrzymaliśmy dokumentów 
potwierdzających legalność odwier-
tu – wyjaśnia Karnowski. - Dlatego 
rozwiązaliśmy umowę z Exalo.
 Niestety, odwiert powstał i oka-

zał się samowolą górniczą, w związ-
ku z czym NFOŚiGW zażądał od nas 
zwrotu dotacji wraz z odsetkami – w 
sumie 10,6 mln zł. Oczywiście nie mie-
liśmy takich pieniędzy i nasze konta 
zostały zajęte przez komornika.
 Od tego czasu Exalo i Termo-
Glob się procesują. - Wygraliśmy 
ostatnio sprawę w Naczelnym Sądzie 
Administracyjnym, który orzekł że 
Exalo działała w złej wierze – mówi 
Krzysztof Karnowski. - Sądy cywil-
ne w Krośnie i Rzeszowie przyznały 
nam rację, że prace zostały wykona-
ne niezgodnie z umową. 
 Zdesperowani właściciele Termo-
Globu napisali też ostatnio list do 
premiera Mateusza Morawieckie-
go (wcześniej zwracali się do bur-
mistrza Piaseczna) z prośbą, aby w 
interesie publicznym przyczynił się 
do wypracowania porozumienia w 
sprawie odwiertu. Mówiąc wprost: 
chodzi o jego legalizację. - Jeste-
śmy pełni nadziei – mówi Krzysz-
tof Karnowski. - W marcu spoty-
kamy się w tej sprawie z marszał-
kiem województwa Adamem Stru-
zikiem. Cały czas wierzymy, że ba-
talia którą od lat toczymy będzie 
miała szczęśliwe zakończenie.

TW

Wyższy Urząd Górniczy 

uznał odwiert w Wólce 

Kozodawskiej za samowolę 

górniczą, której nie da się 

zalegalizować 

Właściciele firmy Termo-Glob cały czas wierzą, że uda im się 

dokończyć rozpoczęty 9 lat temu projekt

R E K L A M A

Windą czy schodami?
PIASECZNO Do 18 lutego w bibliotece w Centrum Edukacyjno-Multime-

dialnym można oglądać wystawę Grupy Plastycznej Młyn, która inau-

guruje obchody 90-lecia Zalesia Górnego

 Intrygujący tytuł ekspozycji „Windą czy schodami?” nawiązuje do budo-
wy windy w Klubie Kultury w Zalesiu Górnym. Artystów biorących udział w 
wystawie jest aż 16. Jolanta Bojanowska-Kunkel, Dorota Chojnicka-Rożańska, 
Monika Czuba, Grażyna Doba-Wolska, Hanna Górecka, Heart, Agnieszka Met-
ko, Izabella Mrozińska, Jacek Skrzynecki, Wiesław Szamocki, Weronika Szczy-
towska, Danuta Szymczak, Krystyna Zabuska-Łopatek, Leszek Zadrąg, Maciej Za-
drąg oraz Paweł Zaręba stworzyli różnorodne prace – zarówno symboliczne, reali-
styczne, metaforyczne, jak „z przymrużeniem oka”. Ekspozycja stanowi owoc mię-
dzypokoleniowej pracy i jest mieszanką wielu artystycznych wizji.
 - Chciałabym bardzo podziękować grupie artystów z Młynu - mówi Mał-
gorzata Szamocka, inicjatorka wystawy. - Mamy wiele tematów na kolejne 
wystawy. W naszej kilkunastoosobowej grupie spotykamy się co miesiąc i ona 
nam się rozrasta, z czego się bardzo cieszę. W tej sali jest trochę więcej prze-
strzeni i oddechu niż w Zalesiu.
 Dyrektor Centrum Kultury w Piasecznie Magdalena Gawrych wyraziła z 
kolei swoje zadowolenie, że sztuka współczesna coraz częściej gości w ofer-
cie i Centrum Kultury i biblioteki.
 - Mam nadzieję, że choć Grupa Młyn prezentuje się w tej przestrzeni po 
raz pierwszy, to nie po raz ostatni – stwierdziła dyrektor.

Grzegorz Tylec

Grupa Plastyczna Młyn po raz pierwszy pokazuje 

swoje prace w CEM

Sztuka mówi

PIASECZNO

 W środę 19 lutego w Domu Kultury w Piasecznie odbędzie się projekcja fi l-
mu „Narodziny gwiazdy” (2018) w reżyserii Bradley Coopera połączona z dys-
kusją. To trzeci amerykański remake musicalu z 1937 roku, nagrodzony Osca-
rem i Złotym Globem za najlepszą piosenkę – „Shallow”, z Lady Gagą w roli 
głównej. Początek o godzinie 19. Wstęp wolny.

Koncert walentynkowy

TARCZYN

 Już dziś w sali widowiskowo-koncertowej im. Mieczysława Fogga w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Tarczynie (ul. J. Stępkowskiego 17) odbędzie się kon-
cert walentynkowy „Z kim tak ci będzie źle jak ze mną”. Wystąpią: Aleksandra 
Radecka-Kohn, Rafał Konieczny i jako gość specjalny – Agnieszka Wiechnik. 
Początek o godzinie 19. Wstęp wolny.

Tyl.
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