LESZNOWOLA  PRAŻMÓW  TARCZYN  URSYNÓW 
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NADAJ OGŁOSZENIE
DROBNE PRZEZ INTERNET!!!
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Na naszej stronie internetowej w prawym górnym
rogu kliknij ikonkę „Ogłoszenia”
Wpisz treść, wybierz rubrykę i rodzaj czcionki
To bardzo proste!

www.kurierpoludniowy.pl
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 PIASECZNO  KONSTANCIN-JEZIORNA  GÓRA KALWARIA 

W NUMERZE

Operacja „Zima”
str. 2

Zdewastowano
kapliczkę
GÓRA KALWARIA W nocy z soboty na niedzielę
ktoś zdewastował kapliczkę z figurą Matki Boskiej, stojącą obok przychodni w Sobikowie.
Sprawców dewastacji szuka policja
str. 6

709 wraca
na dawną trasę!
PIASECZNO Od poniedziałku 25 stycznia autobus linii 709
zacznie dojeżdżać do dworca PKP w Piasecznie. Częstotliwość jego kursowania będzie jednak nieco mniejsza niż
wcześniej
str. 3

Kolejne dzikie
wysypisko
str. 8
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klikasz i wiesz
PONAD 2 MILIONY ODSŁON MIESIĘCZNIE!
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Operacja „Zima”

KRONIKA POLICYJNA
POWIAT

Policjanci podsumowali miniony rok
W ubiegłym roku na drogach powiatu piaseczyńskiego doszło do
93 wypadków, w których 10 osób zginęło, a 85 zostało rannych. Wypadków było nieco więcej niż w roku 2019. Cieszyć może natomiast fakt, że
zginęło w nich mniej osób. Zdecydowanie spadła za to liczba kolizji drogowych. W 2019 roku odnotowano ich 2332, zaś w roku 2020 – 2082. Ze
statystyk wynika, że głównymi sprawcami nieszczęść na drogach są alkohol oraz nadmierna prędkość.

PIASECZNO

Napad na taksówkarza w Złotokłosie
W wigilijny wieczór około godz. 17 w Złotokłosie podróżujący taksówką kobieta i mężczyzna zażądali, aby kierowca natychmiast zjechał
na pobocze. Następnie wyciągnęli taksówkarza z samochodu, obezwładnili gazem i okradli z telefonu oraz pieniędzy. Próbowali ukraść
także citroena, ale im się to nie udało. Sprawą natychmiast zajęli się policjanci z wydziału kryminalnego. Udało im się ustalić tożsamość napastników, za którymi zostały rozesłane listy gończe. Okazało się, że
para Słowaków odpowiada też za inne drobne przestępstwa na terenie powiatu piaseczyńskiego i Warszawy. Po kilku dniach 26-letni mężczyznai jego o dwa lata młodsza partnerka zostali zatrzymani w Węgierskiej Górce. Oboje trafili do aresztu tymczasowego. Grozi im do 12 lat
pozbawienia wolności.

TARCZYN

Próbował okraść supermarket
Tuż przed Wigilią do jednego z marketów w Tarczynie wszedł 44-letni mężczyzna, wziął wózek na zakupy, załadował go artykułami spożywczymi oraz alkoholem i jak gdyby nigdy nic opuścił sklep. Na parkingu odepchnął jeszcze próbującego go zatrzymać pracownika sklepu i wdał się w kłótnię z kasjerką. W końcu na miejscu zdarzenia pojawiła się policja, która zatrzymała złodzieja. Okazało się, że 44-latek próbował ukraść m.in. makowce, ciastka, ryby, słodycze oraz 24 litry różnego rodzaju alkoholu. Spędził noc w areszcie. Teraz stanie przed sądem,
może grozić mu nawet do 8 lat pozbawienia wolności.
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Elżbiecie Bartoszewskiej
Zastępcy Kierownika Wydziału Planowania Przestrzennego
w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia i otuchy
z powodu śmierci

Brata
składają
Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Agata Wilczek

Burmistrz
Gminy Konstancin-Jeziorna
Kazimierz Jańczuk
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POWIAT Pierwsze opady śniegu już za nami, a szykują się kolejne. Sprawdziliśmy, jak poszczególne gminy są przygotowane na nadejście zimy
W Górze Kalwarii odśnieżaniem
około 120 km gminnych dróg zajmuje
się Zakład Gospodarki Komunalnej.
- Dysponujemy dwoma samochodami z pługami i solarkami oraz trzema
ciągnikami – mówi Andrzej Koczyk
z ZGK. - Zgromadziliśmy około 100
ton piasku i mieszanki piaskowo-solnej – dodaje. W tym roku na odśnieżanie gmina przeznaczyła 250 tys. zł, w
ubiegłym – 500 tys. zł.
Podobny model stosowany jest
w Konstancinie-Jeziornie. Tu jednak
ZGK ma odśnieżać tylko teren miasta.
Jeśli chodzi o wsie, to gmina zawarła
umowy z podmiotami zewnętrznymi.
W bazie przy ul. Słowiczej zabezpieczono 200 ton mieszanki solno-piaskowej i około 210 ton piasku. Solą mają
być posypywane drogi i chodniki, zaś
piaskiem tereny zielone (m.in. w rejonie Parku Zdrojowego). ZGK dysponuje dwoma samochodami i czterema
ciągnikami. W gotowości jest 30 pracowników, w tym 10 kierowców.
W Lesznowoli, jak co roku, za
odśnieżanie odpowiada Spółdzielnia
Kółek Rolniczych w Janczewicach.
- W tym roku na akcję zima zarezerwowaliśmy 600 tys. zł, mamy też
K

ustalony harmonogram, które ciągi odśnieżać w pierwszej kolejności
– informuje wicewójt Mirosław Wilusz. - Jest to umowa od wykonanych
zadań, a więc jeśli nie będzie dużo
śniegu, zarezerwowane pieniądze
nam nie przepadną. Jak będzie sporo
padać i pula zabezpieczonych środków się wyczerpie, to ją zwiększymy.
W Piasecznie utrzymaniem (zarówno zimą jak i latem) ponad 350 km dróg
zajmuje się firma AG Complex. W ramach obowiązującej do końca czerwca
umowy zarezerwowano na ten cel nieco
ponad 2 mln zł. I tu znowu: jeśli nie będzie ostrej zimy to pieniądze te nie zostaną wykorzystane, jak będzie non stop
padać, radni będą musieli prawdopoO
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dobnie zwiększyć nieco limit środków.
Z usług dwóch zewnętrznych firm
korzysta również gmina Tarczyn. - Jedna firma dostarcza sól i piasek, a druga
zajmuje się odśnieżaniem – informuje
Sylwester Chudzikowski, kierownik referatu gospodarki komunalnej.
Powiat piaseczyński, dysponując
dwoma samochodami i ciągnikiem,
będzie odśnieżał drogi powiatowe na
terenie gmin Piaseczno i Prażmów.
W pozostałych gminach zadaniem
tym zajmą się dwie firmy zewnętrzne.
Zarządcy dróg przypominają, że za
chodniki przed posesjami odpowiadają właściciele nieruchomości, którzy mają obowiązek nie tylko regularnie je oczyszczać, ale i odśnieżać.
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709 wraca na dawną trasę!
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Naklejka życia

PIASECZNO/POWIAT Kolejarze przypominają, aby – nawet wjeżdżając
PIASECZNO Od poniedziałku 25 stycznia autobus linii 709 zacznie dojeżdżać do dwor- na strzeżony przejazd – zatrzymywać się przed znakiem „Stop”. A kieca PKP w Piasecznie. Częstotliwość jego kursowania będzie jednak nieco mniejsza dy utkniemy między szlabanami, z opresji może wybawić nas... nieniż wcześniej
wielka żółta naklejka
Przywrócenie na dawną trasę
autobusu 709 wiąże się także ze
zmianami tras niektórych linii lokalnych „L”. - Nie rozumiem dlaczego tego autobusu nie puszczono zaraz po zakończeniu remontu
Dworcowej – dziwi się pani Mał-

Już niedługo
mieszkańców gminy czekają
spore zmiany w komunikacji
autobusowej
gorzata, mieszkanka osiedla przy
ulicy Bema. - Już półtora roku czekam na 709 jak na zbawienie. Mój
czas dojazdu do pracy wydłużył
się o godzinę... – dodaje.
Bogdan Krawczyk z gminnego
wydziału utrzymania infrastruktury i transportu publicznego wyjaśnia, że obecnie przy dworcu zatrzymuje się zbyt dużo autobusów
i dla 709 po prostu nie byłoby tam
miejsca. Wszystko ma zmienić się
pod koniec stycznia, kiedy to trasy wielu linii „L” zostaną zmodyfikowane (pojawią się też nowe linie). - W kursowaniu 709 też zostaną wprowadzone zmiany – wyjaśnia urzędnik. - Do dworca PKP
będzie dojeżdżał co drugi autobus, naprzemiennie z kursami kierowanymi do centrum miasta. W
praktyce będzie wyglądało to tak,

tylko linii 709, ale także wielu popularnych elek. L13 będzie dojeżdżała do Pilawy i dalej drogą 79
do Baniochy, Kątów i Góry Kalwarii (dotychczas kończyła swój
bieg z Zalesiu Górnym). Lokalne linie zaczną jeździć też przez
Łbiska i Bogatki do miejscowości Grochowa. Z kolei L39, która kończy trasę przy dworcu PK P,
będzie dojeżdżała od przyszłego
roku do szpitala św. Anny.

Mimo licznych akcji mających na celu uświadamianie kierowców i podnoszenie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych każdego roku dochodzi na nich
do wielu groźnych wypadków. Od stycznia w Polsce odnotowano około 150 takich zdarzeń. Ich bilans jest tragiczny: 36 osób zginęło, a 24 zostały ciężko ranne. W internecie aż roi się od filmów, których „bohaterowie” wykazują się skrajną
nieodpowiedzialnością, wjeżdżając na przejazdy przy zamykających się szlabanach, czerwonym świetle czy wówczas, gdy po ich drugiej stronie nie ma możliwości kontynuowania jazdy. Do takich sytuacji dochodziło niedawno także w
Piasecznie na ul. Jana Pawła II, której fragment był przebudowywany. Niektórzy
kierowcy nic nie robili sobie z faktu, że zaraz za przejazdem obowiązywał ruch
wahadłowy i często zatrzymywali się na długie minuty... wprost na torach.
Większość kierowców pewnie o tym nie wie, ale ratunkiem, gdy utkniemy na
przejeździe, może okazać się żółta karteczka. Jest to stosunkowo nowy pomysł PKP
PLK na podnoszenie bezpieczeństwa. - Niejednokrotnie te niewielkie naklejki ratowały życie kierowców i pasażerów – podkreśla Karol Jakubowski z biura prasowego PKP PLK. - Znajdują się one na wszystkich przejazdach. Na tych niestrzeżonych
można zobaczyć je na wewnętrznej stronie krzyży św. Andrzeja, zaś na strzeżonych
na wewnętrznej stronie słupka, do którego mocowane jest ramię rogatki – dodaje.
Jeśli więc utkniemy między szlabanami lub podczas przejeżdżania przez
tory zepsuje się nam samochód, można zadzwonić pod umieszczony na karteczce numer alarmowy 112 i podać znajdujący się nad nim numer skrzyżowania kolejowo-drogowego. To pozwoli operatorowi szybko skontaktować się z
kolejarzami, którzy – jeśli będzie taka potrzeba - wstrzymają ruch pociągów na
danej linii. Pod ostatni umieszczony na naklejce numer można zgłaszać usterki
nie zagrażające bezpośrednio ludzkiemu życiu.

Tomasz Wojciuk

TW

Co drugi 709 ma dojeżdżać do dworca PKP

że w godzinach szczytu 709 będzie
pojawiał się na dworcu co 10 min,
zaś poza szczytem - co 15-20 min.
Z naszych informacji wynika,
że zostanie przywrócony przystanek przy starej mleczarni. Gmina
nie planuje raczej pozostawienia
przystanków przy skrzyżowaniu
Dworcowej i Nadarzyńskiej, które
w ostatnim czasie funkcjonowały
jako przystanki tymczasowe.
Jednak zmiany w komunikacji
autobusowej będą dotyczyły nie
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Ogłoszono przetarg na przebudowę ważnych ulic Jakie imiona najpopularniejsze?
PIASECZNO Kilka dni temu gmina Piaseczno ogłosiła przetarg na rozbudowę ulic Geodetów i Energetycznej, PIASECZNO W ubiegłym roku w gminie Piaseczno przyszło na świat 1377
a także przebudowę Rubinowej i Granitowej. Oferty można składać do połowy lutego. Samą inwestycję za- dzieci, a więc o 28 więcej niż rok wcześniej. Chłopcom nadawano najczęplanowano na 18 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą
ściej imię Antoni, a dziewczynkom - Zofia
Zadanie to zakończy się najwcześniej
w 2022 roku. W tegorocznym budżecie na
rozbudowę Energetycznej zarezerwowano 1 mln zł, zaś na Rubinową, Granitową i
Geodetów – 10,4 mln zł. Geodetów ma zostać rozbudowana od drogi 79 do skrzyżowania z Energetyczną oraz drogą 9KDL.
Rubinowa ma być przebudowywana w zakresie kanalizacji deszczowej i oświetlenia,
a Granitowa – oświetlenia i monitoringu.
Energetyczna zostanie rozbudowana na
dwóch odcinkach: od Rubinowej do Geodetów oraz od ronda przy Designer Outlecie do Rubinowej.

TW

„Nie” przebiegowi obwodnicy
GÓRA KALWARIA Pod koniec grudnia proponowanemu przebiegowi Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej,
która ma prowadzić do Centralnego Portu Komunikacyjnego, sprzeciwili się radni powiatowi. Mniej więcej
w tym samym czasie podobne stanowisko zaprezentowała gmina Góra Kalwaria
W piśmie skierowanym do CPK
gmina podtrzymała swój stanowczy
sprzeciw w związku z planowaną lokalizacją korytarza pod autostradę
i zawnioskowała o przesunięcie go
bardziej na południe w celu ominięcia terenu gminy.
Drugi etap konsultacji w sprawie przebiegu OAW rozpoczął się
30 listopada. Gmina Góra Kalwaria stoi na stanowisku, że nie był to
fortunny czas. Poza tym uważa, że
ring który ma przebiegać około 4050 km od Warszawy należy jeszcze

bardziej przesunąć w dół, bowiem
tereny położone bliżej stolicy intensywnie się urbanizują. Chodzi też o
to, aby nowa droga nie przecięła terenów atrakcyjnych przyrodniczo
(m.in. Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny). Kolejnym
argumentem przeciw jest to, że wybudowanie autostrady w planowanym przebiegu spowoduje podzielenie gminy na dwie części. - Korytarz
pod drogę ma mieć szerokość 100 m
– mówi Piotr Chmielewski, rzecznik
ratusza. - Jako że nie zarezerwowa-

Imię Antoni nadawano dzieciom 46 razy, a Zofia - 35

no wcześniej odpowiedniego pasa,
pod OAW trzeba byłoby wyburzyć
mnóstwo budynków. W naszej gminie nie ma miejsca na taką drogę.
Chmielewski dodaje, że inwestor nie
uwzględnił też wielu uwag gminy zgłoszonych w trakcie pierwszych konsultacji.
- Do tej pory nie poznaliśmy też
dokładnej lokalizacji drogi. Jeśli zostanie ona określona, wówczas będzie można zastanowić się nad ewentualnymi rozwiązaniami alternatywnymi - wyjaśnia rzecznik ratusza.

Okazuje się, że imiona nadawane dzieciom w gminie Piaseczno są bardzo
zróżnicowane. Niemniej jednak Antoni od kilku lat cieszy się dużą popularnością. W tym roku to imię otrzymało 46 chłopców. Inne modne imiona to Aleksander (34), Jan (34) oraz Szymon (28). Królowały one także rok wcześniej, tyle
tylko, że w nieco innej kolejności – Jan, Aleksander, Antoni, Franciszek.
Podobnie jest z dziewczynkami. W ubiegłym roku najwięcej z nich (35)
otrzymało imię Zofia, popularne były też Julia (30), Zuzanna (25) i Hanna (25).
Rok wcześniej palma pierwszeństwa przypadła Julii, za którą uplasowały się
Zofia i Hanna.
Dobra informacja jest taka, że w gminie Piaseczno rodzi się więcej osób niż
umiera. Zła, że liczba zgonów w ubiegłym roku (1026) była znacznie wyższa
niż w roku 2019 (837).
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Przenosiny miejskiej jadłodajni
PIASECZNO Od początku stycznia miejska jadłodajnia działa na tyłach budynku przy
ul. Świętojańskiej 5A, w którym mieści się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wcześniej darmowe obiady dla
osób w trudnej sytuacji materialnej wydawane były w lokalu przy
ul. Puławskiej 20. Od nowego roku
miejska jadłodajnia zmieniła jednak swoją siedzibę. - Przy Świętojańskiej są lepsze warunki lokalowe,
jest więcej miejsca, a poza tym osoby potrzebujące wsparcia mogą skorzystać tu z kompleksowej pomocy
udzielanej przez pracowników socjalnych – mówi Wioletta Urban, dyrektor MGOPS.
Dwudaniowe obiady są wydawane w godz. 13-14.30 i można zjeść je

również na miejscu, zachowując zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa. Dodatkowo potrzebującym wydawane są paczki z
banku żywności. Obiady są serwo-

Każdego dnia jadłodajnia
wydaje około 80 obiadów
wane w dni robocze, ale jeśli w tygodniu wypada święto, to potrzebujący otrzymują je również na dni wolne
od pracy. Przysługują one osobom,
które mieszkają same, a ich dochód
nie przekracza 1051 zł oraz osobom

Duże rondo otrzymało
nietypową nazwę

mieszkającym w rodzinie o dochodzie nie wyższym niż 792 zł. - Każda sytuacja rozpatrywana jest jednak
indywidualnie – podkreśla Wioletta
Urban. - Chodzi o to, aby te obiady
trafiały do osób najbardziej potrzebujących i tak się właśnie dzieje.
Obok budynku przy Świętojańskiej 5A znajdują się dwie szafy, które powstały w ramach akcji „Podziel się ciepłem”. W szafach można zostawiać niepotrzebne, wyprane
ubrania, z których korzystają osoby
najbardziej potrzebujące.

TW

Od nowego roku obiady wydawane są
na tyłach budynku przy ul. Świętojańskiej 5A

W szpitalu rodzi się
coraz więcej dzieci

PIASECZNO Radni podjęli decyzję o nadaniu rondu u zbiegu ulic Energetycznej, Geodetów i Wilanowskiej w Józefosławiu nazwy Praw Kobiet PIASECZNO W 2020 roku w piaseczyńskim szpitalu urodziło się łącznie aż 1358 dzieci.
Pierwszym noworodkiem, który w tym roku przyszedł na świat w placówce EMC Instytutu Medycznego S.A. jest Marcel. Chłopiec uszczęśliwił swoich rodziców dokładnie 47
minut po północy – ważył 3,8 kg i mierzył 57 cm

Czy w gminie, w ramach równouprawnienia,
powstanie wkrótce także Rondo Praw Mężczyzn?
Z wnioskiem w tej sprawie wystąpiła Piaseczyńska Rada Kobiet argumentując, że przez ten symboliczny gest rada gminy okaże wsparcie wszystkim
paniom.
Głosowanie nad projektem uchwały poprzedziła jednak dyskusja. Radny
Michał Mierzwa z PiS argumentował, że to niewłaściwy moment na nadawanie rondu tej właśnie nazwy. - Myślę, że społeczeństwo jest i tak już bardzo
podzielone i podejmowanie takich inicjatyw tylko eskaluje konflikt - wyjaśniał. - My radni PiS nie weźmiemy udziału w głosowaniu.
Innego zdania byli radni z Koalicji Obywatelskiej. Magdalena Woźniak
przypomniała, jak kobiety stopniowo nabywały swoje prawa, a Hanna Krzyżewska zaapelowała, aby je uszanować, bo wszystkie panie na nie zasługują.
- Nie mogliśmy wybrać lepszego momentu na nadanie temu rondu takiej
właśnie nazwy – przekonywał radny Michał Rosa. - W 2018 roku minęło 100 lat
od nadania praw wyborczych kobietom. Mimo to ich prawa nadal są łamane.
Kobiety są gorzej opłacane, pomijane w awansach, padają ofiarami przemocy domowej. A pełnią przecież ważną rolę w społeczeństwie. Dlatego należy
wspierać ich prawa. Większość radnych przekonały te argumenty, co skutkowało podjęciem uchwały.
TW

Oddział położniczo-ginekologiczny w Piasecznie bardzo szybko
dostosował się do nowych, związanych z koronawirusem, warunków
funkcjonowania służby zdrowia.
Od momentu pojawienia się pierwszych ognisk chorobowych w kraju,
do oddziału prowadzi osobne wejście, dzięki któremu rodzące panie
nie mają żadnego kontaktu z innymi pacjentami szpitala.
- Dzięki temu pacjentki czują się u nas bezpiecznie. Dowodem na to jest fakt, że liczba porodów nie tylko nie spadła, ale nawet
wzrosła – mówi Ewelina GórskaWojton, wicedyrektor piaseczyńskiego szpitala. - W ubiegłym roku
w Szpitalu św. Anny w Piasecznie
przyszło na świat o 60 dzieci więcej niż w roku 2019.
Szczególnie owocny był pod
tym względem sierpień, kiedy to
został pobity rekord miesięcznych urodzeń na oddziale (w
przyszłym roku będzie obchodził
dziesięciolecie swojego istnienia).
Najcięższe dziecko w ubiegłym
roku ważyło 4,82 kg i mierzyło 64
cm. Co ciekawe, był to poród siłami natury.
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Niestety, w związku z pandemią,
były również i pewne utrudnienia.
- W październiku przez chwilę
nie było u nas wykonywanych znieczuleń anestezjologicznych – wspomina Ewelina Górska-Wojton. Szybko zaproponowaliśmy jednak
inne rodzaje znieczuleń. Przy tak
doświadczonych położnych pacjentki, przeprowadzane przez wszystkie
etapy porodu, nie czuły z tego powodu dyskomfortu.

Obecnie, jak zapewnia wicedyrektor, wszystkie rodzaje znieczuleń
są już dostępne.
A już w lutym szpital zapowiada miłe niespodzianki zarówno dla
personelu, jak i rodzących pacjentek, które związane będą z dziesięcioleciem istnienia oddziału położniczo-ginekologicznego. O szczegółach poinformujemy wkrótce.

Grzegorz Tylec
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Zdewastowano kapliczkę
GÓRA KALWARIA W nocy z soboty na niedzielę ktoś zdewastował kapliczkę z figurą Matki Boskiej, stojącą obok przychodni w Sobikowie. Sprawców dewastacji szuka policja
Do zdarzenia doszło około godz.
1 w nocy. Najbardziej ucierpiała figura Matki Boskiej, która została
strącona z piedestału i połamana.
Policja zabezpieczyła monitoring z
pobliskich parceli oraz sklepu. Przepytano także kilku młodych mężczyzn, m.in. z terenu KonstancinaJeziorny, ale okazało się, że nie mają
nic wspólnego ze zniszczeniem kapliczki. - Cały czas szukamy sprawców tego czynu oraz świadków, którzy pomogliby nam ich zidentyfikować – mówi nadkom. Jarosław Sawicki z KPP w Piasecznie.
Stojąca przy granicy z Czaplinkiem kapliczka pierwotnie znajdowała się na rondzie, ale około 20 lat
temu została przeniesiona i rozbudowana. Na zapisie z kamer widać
dwóch młodych mężczyzn, którzy
pod osłoną nocy wspinają się na
postument, szarpią figurę, a następnie ją strącają. Chuligani mogli znajdować się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
ale na pewno nie byli kompletnie

KONSTANCIN-JEZIORNA

Rowerem
dookoła Polski
Gościem pierwszego w tym
roku Klubu Podróżnika będzie Anita Demianowicz - podróżniczka, fotografka, blogerka (www.banita.travel.pl) oraz
autorka książki „Końca świata
nie było”. Spotkanie online na
żywo odbędzie się w czwartek
21 stycznia o godz. 19 na facebooku Konstancińskiego Domu
Kultury. - Nie wyjeżdżałam z
domu z zamiarem dokonania jakiegokolwiek wyczynu. Nie robiłam projektu, nikomu nie powiedziałam jakie mam plany. Nie
chciałam czuć przymusu, że muszę to zrobić. Po prostu chciałam
się cieszyć drogą – opowiada
podróżniczka. „Skutkiem ubocznym” tej decyzji było pokonanie
aż 3551 kilometrów i zamknięcie pętli wokół Polski. - W drodze
wiele się dowiedziałam. Poznałam Polskę od nieco innej strony
i przekonałam się, że i mój kraj
może być egzotyczny, trzeba się
tylko na niego otworzyć. Zrozumiałam też, że wcale nie trzeba
jechać na koniec świata, by przeżyć wielką przygodę – zachęca do udziału w spotkaniu Anita
Demianowicz.
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pijani, bo do dewastacji figury potrzeba nie tylko dobrej koordynacji,
ale także siły (Matka Boska była
zabetonowana). Połamana figura
została ponownie ustawiona w kapliczce, ale jest w tak złym stanie, że
będzie trzeba wymienić ją na nową.

Co ciekawe, w 2019 roku nieznani sprawcy zniszczyli znajdującą się
raptem kilka kilometrów dalej (na
terenie tej samej parafii) kapliczkę
nad kanałem w Czachówku.

TW

Seniorze, ta opaska
może uratować ci życie!
KONSTANCIN-JEZIORNA Gmina kupiła 90 opasek bezpieczeństwa, które umożliwią wezwanie pomocy w sytuacjach nagłego zagrożenia życia. Osoby, które chciałyby je otrzymać, mogą zgłaszać się do miejscowego OPS-u od 18 stycznia
Opaska bezpieczeństwa przypomina trochę... zegarek na rękę. Jest wyposażona w czerwony przycisk szybkiego powiadamiania (SOS), który wysyła
sygnał do całodobowego systemu teleopieki. O przyznanie opaski może starać się każdy mieszkaniec gminy, który skończył 65 lat, mieszka samotnie i nie
jest czynny zawodowo. Pierwszeństwo będą miały osoby z niepełnosprawnościami oraz cierpiące na przewlekłe choroby. Ośrodek Pomocy Społecznej
będzie przyjmował wnioski o przyznanie opaski do 26 lutego.
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Czy zabytkowa stacyjka trafi Spowalniacze zmorą
wreszcie pod skrzydła gminy? kierowców

PIASECZNO Trudno dziś znaleźć mniejszą drogę bez spoPIASECZNO Między ulicami Główną i Kordiana w Gołkowie a torami kolejki wąskotorowej walniaczy. - W Zalesinku jest ich cała masa – alarmuje Pastoi zabytkowa stacyjka. Od jakiegoś czasu gmina stara się przejąć ją od PKP, wyremon- weł Kaczmarzyk, nasz czytelnik. - Nie da się już przejetować i przeznaczyć na cele publiczne. Rozmowy niemiłosiernie się jednak przeciągają chać krótkiego odcinka, aby się na nie nie natknąć
Gmina już dawno temu wyraziła chęć przejęcia od PKP czterech
działek, rozciągających się od ulicy Głównej w kierunku południowym, niemal do ulicy Gwalberta.
PKP ma wszystkie nieruchomości we wieczystym użytkowaniu.
Pierwsze dwie (od ulicy Głównej)
gmina dzierżawi, choć docelowo PKP chciałoby zbyć je na drodze negocjacji. Na pierwszej udało
się stworzyć niewielki park, druga jest cały czas niezagospodarowana, ale mówi się że mógłby powstać na niej kameralny plac zabaw. Na trzeciej działce znajduje
się budynek stacji, zaś po czwartej przebiega dziś ulica Kordiana.
- Ostatnie dwie działki PKP również planuje sprzedać – mówi radny Michał Rosa.
Nie ma jeszcze aktualnego operatu szacunkowego, ale kilka lat temu kolejarze wycenili nieruchomość z budynkiem dworca na około 0,5 mln zł. Nie udało się im jednak znaleźć nabywcy.
- Moim zdaniem Polskie Koleje Państwowe powinny przekazać gminie budynek stacyjki za darmo lub za symboliczną
złotówkę, bo obiekt znajduje się
w fatalnym stanie i jego remont
może być naprawdę kosztowny – uważa Michał Rosa. - Wierzę, że uda się osiągnąć w tej kwestii porozumienie i uratować stacyjkę. Jest to jeden z elementów
tożsamości nie tylko kolejki wąskotorowej, ale i całego miasta.
Wcześniej pojawił się pomysł,
aby zrobić w stacyjce klub seniora. Jest on już jednak nieaktualny,

Próg spowalniający na ulicy Matejki
Radny Michał Rosa od lat zabiega o to,
aby przywrócić zabytkową stacyjkę do życia
bo gmina wynajęła na ten cel lokal
naprzeciwko szkoły w Kamionce.
- Możliwych sposobów zagospodarowania tego miejsca jest naprawdę sporo. Uważam jednak, że
to mieszkańcy powinni zdecydować
o finalnym przeznaczeniu budynku. Oczywiście jeśli uda się go przejąć od PKP – zaznacza radny Rosa.
Inną ważną i długo oczekiwaną inwestycją, która ma być realizowana
na terenie Gołkowa, jest kompleksowa przebudowa ulicy Kordiana. W
tym roku ma powstać projekt nowej
drogi, która będzie miała nieco inny
niż obecnie przebieg. Sama przebudowa planowana jest na 2022 rok.
Radni zarezerwowali na ten cel ponad 1,3 mln zł.

Tomasz Wojciuk

PIASECZNO

Wtorek jazzowy
W najbliższy wtorek 19 stycznia w
piaseczyńskim Domu Kultury wystąpi
Trio Vas/Bukowski/Szmańda - nowa
formacja tworzona przez trzech wybitnych muzyków: BenceVasa (organy
Hammonda), Dominika Bukowskiego
(wibrafon) oraz Krzysztofa Szmańdę
(perkusja). Grupa powstała z inicjatywy BenceVasa, węgierskiego hammondzisty, który od niedawna na stałe zagościł w Polsce. Trio o nietypowym instrumentarium prezentuje autorskie kompozycje członków zespołu. Każdy muzyk wnosi swój unikalny
styl, nadając zespołowi niezwykle interesujące brzmienie. Transmisja online - FB Centrum Kultury. Początek o
godzinie 20.
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Powiedzieć, że temat spowalniaczy jest stary jak świat, to nic nie powiedzieć. Progi spowalniające, zwłaszcza gdy są stawiane jeden obok drugiego
i w nie do końca przemyślanych miejscach, mają wielu zaciekłych przeciwników zwłaszcza wśród kierowców. - Cały Zalesinek czy Zalesie Dolne są nimi
wprost usiane – mówi Paweł Kaczmarzyk. - Śpiących można spotkać na Matejki, Kopernika, ale także dziesiątkach innych ulic. Każdy spowalniacz wygląda nieco inaczej. Oceniam, że jakieś dwie trzecie z nich powinno się usunąć,
bo nie spełniają obecnych standardów, albo zostały zainstalowane nie w tych
miejscach, co potrzeba – zwraca uwagę pan Paweł dodając, że spowalniacze
niszczą samochody, utrudniają przejazd uprzywilejowanym pojazdom (np.
karetkom) i powodują liczne uciążliwości dla mieszkających w ich bezpośrednim sąsiedztwie ludzi.
Na naszych łamach wielokrotnie poruszaliśmy temat spowalniaczy.
Urzędnicy podkreślają, że montowanie ich na gminnych drogach wymuszają sami mieszkańcy. - Wysokość spowalniaczy, ich parametry techniczne i odległości, w jakich się znajdują, określają stosowne przepisy – podkreślał jakiś
czas temu w rozmowie z nami Włodzimierz Rasiński, kierownik gminnego referatu utrzymania infrastruktury i transportu publicznego. - Co by nie mówić
o progach, to jednak podnoszą one bezpieczeństwo.
Na terenie Piaseczna testowano wcześniej także inne rozwiązania spowalniające ruch, jak choćby szykany. Większość z nich jednak, z różnych powodów, się nie przyjęło.
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Kolejne dzikie wysypisko śmieci
LESZNOWOLA Przy ulicy Gruntowej w Łazach, na terenie dawnego PGR-u znajduje się dzikie wysypisko
śmieci, na którym można znaleźć również odpady niebezpieczne. - Jak tylko dowiedzieliśmy się o jego istnieniu, natychmiast podjęliśmy stosowne działania – informuje Marcin Kania, wicewójt Lesznowoli
Wysypisko znajduje się w
szczerym polu, po wschodniej
stronie alei K rakowskiej. Po śladach kół widać, że śmieci były
zwożone tu ciężkim samochodem. Jest tego w sumie kilkanaście wywrotek. Na odcinku
kilkudziesięciu metrów można
znaleźć zużyty sprzęt agd, stare meble, elektronikę, ale także
baniaki po chemii, części samochodów, ubrania.
Gdy o wysypisku zrobiło się
głośno w mediach społecznościowych, wicewójt Marcin Kania niezwłocznie zlecił zbadanie sprawy referatowi środowiska. - Udało się nam skontaktować z właścicielem tego terenu.
Poprosiliśmy go o uprzątnięcie
śmieci – mówi Marcin Kania.
- Wiem, że właściciel działki pojechał na miejsce, więc zna sytuację. Czekamy na informację
zwrotną o jego kolejnych działaniach.

Tomasz Wojciuk
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Na wysypisku znajduje się m.in. sterta zużytych tosterów
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Coraz mniej bezpańskich
psów i kotów

9

Wyjście prosto w ciemność

PIASECZNO – Po przejściu z oświetlonego terenu dworca PKP na drugą stronę ulicy Dworcowej trafiamy w ciemność – alarmuje Bożena Zapaśnik. Okazuje się, że gmina planuPIASECZNO W ubiegłym roku Animal Rescue odłowiło na terenie gminy je kompleksową modernizację okolic dworca, jednak wcześniej musi uzgodnić ją z PKP
182 psy i 120 kotów, które błąkały się bez opieki. Część zwierząt wróci- Pas drogowy od strony miasta
ło do właścicieli, wiele znalazło także nowy dom
tonie w ciemnościach. Po przejściu

Dzięki bezpłatnym akcjom czipowania, kastracji i sterylizacji
bezpańskich zwierząt z roku na rok ubywa
W ostatnich latach na terenie gminy jest o wiele mniej bezpańskich psów i
kotów (w 2019 roku tych pierwszych odłowiono 191) niż dawniej. Tendencja jest
spadkowa przede wszystkim dlatego, że gmina konsekwentnie realizuje
program zapobiegania bezdomności
zwierząt polegający na tym, że są one
bezpłatnie sterylizowane, kastrowane i
czipowane. Każdy mieszkaniec gminy,
legitymujący się kartą mieszkańca, ma
prawo poddać swojego czworonoga
jednemu z powyższych zabiegów (raz
do roku). W ubiegłym roku bezpańskie
zwierzęta z terenu gminy wyłapywała
fundacja Animal Rescue.
- Dzięki czipom sporo psów wróciło
do swoich właścicieli – mówi Dawid Fabiański z fundacji Animal Rescue. - Niekiedy, nawet jak zwierzę miało nieaktywny czip, dzięki zaangażowaniu naszych pracowników udawało się ustalić
gdzie zaginęło i odstawić je do domu.
Bezdomne zwierzęta były przewożone
natomiast do schroniska na Paluchu.
Uważam, że w Piasecznie bezpłatna
sterylizacja, kastracja i czipowanie bardzo ograniczyły liczbę bezdomnych
psów i kotów. Inne gminy również powinny pójść tą drogą – dodaje.
W tym roku bezdomne zwierzęta będzie odławiała już inna firma.
Małe kocięta i szczeniaki mają nie
trafiać od razu do schroniska, tylko przez dwa tygodnie pozostawiać
pod opieką weterynaryjną. Gmina liczy, że przez ten czas uda się im znaleźć nowy dom.

Tomasz Wojciuk
KONSTANCIN-JEZIORNA

Kryształowa
Królowa Śniegu
Od niedzieli 17 stycznia (od godz.
16) na facebooku Konstancińskiego
Domu Kultury można oglądać przedstawienie „Kryształowa Królowa
Śniegu”. Jest to spektakl muzyczny
dla dzieci na podstawie baśni Hansa Christiana Andersena z autorskimi
piosenkami i efektami multimedialnymi. Opowiada o chłopcu Kaju, który został podstępnie wciągnięty w
niebezpieczną grę z Królową Śniegu.
Za Kajem podąża jego siostra Gerda. Aby uratować brata zmierzy się z
trudnymi zadaniami, które przygotował dla niej tajemniczy Garbus. Mocną stroną przedstawienia są piękne
kostiumy i przestrzenna, stalowa scenografia. Spektakl można oglądać za
darmo przez tydzień.

TW

na drugą stronę dworca nie do końca wiadomo, czy jesteśmy na jezdni,
czy już na chodniku – zwraca uwagę
nasza czytelniczka. - Nie doszło tam
jeszcze do wypadku, dlatego uważam że najwyższa pora, aby doświetlić zarówno przejście, jak i chodnik
większą liczbą latarni – dodaje.
Burmistrz Daniel Putkiewicz nie
do końca zgadza się z tymi zarzutami wyjaśniając, że po przeciwnej stronie dworca są latarnie, tylko
rzadziej rozmieszczone. - W tym rejonie w pierwszej kolejności chcemy
zmodernizować ulicę Towarową,
przy której powstaną nowe miejsca
parkingowe – tłumaczy. - Mamy już
wyłonionego wykonawcę tego zadania, ale przeciągają się negocjacje z właścicielem terenu, czyli PKP.
Sądzę, że sprawa Towarowej powinna zostać zamknięta na przełomie lutego i marca.
Burmistrz zastrzega, że zarówno parkingi, jak i plac przed dworR
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cem znajdują się na gruncie PKP.
W ubiegłym roku gmina wykonała niewielką modernizację tego terenu, wyznaczono m.in. perony dla
autobusów. Kiedy uda się uporządkować Towarową, powstanie harmonogram zakładający przebuL
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dowę poszczególnych fragmentów
Dworcowej. - Wtedy też zastanowimy się nad docelowym wyglądem obszaru wokół dworca – dodaje Daniel Putkiewicz.

Tomasz Wojciuk
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Biją Ukraińców?

W mieście doszło do dwóch niepokojących incydentów
PIASECZNO Kilka dni przed świętami jeden z naszych czytelników zauważył w rejonie ulicy Bocianiej grupę mężczyzn bijących trzech obywateli Ukrainy. Do podobnego zdarzenia doszło podobno także w miejskim parku
Do pobicia obywateli Ukrainy miało dojść 18 i 19 grudnia. Nasz czytelnik był świadkiem zdarzenia na ptasim osiedlu. - Wracałem z pracy, wjeżdżałem na osiedle ulicą Bocianią
– opowiada. - Od razu zobaczyłem dużą grupę mężczyzn, ale nie
bardzo wiedziałem, co się dzieje.
Kiedy uchyliłem okno, usłyszałem wyzwiska. W końcu zauważyłem, że duża grupa napastników

okłada trzech skulonych facetów.
Od razu zadzwoniłem na policję i
wjechałem samochodem do garażu – relacjonuje.
Kiedy nasz czytelnik po zaparkowaniu samochodu ponownie wyszedł na Bocianią zauważył jak będący w przewadze mężczyźni gonią kilku uciekających i wykrzykują wrogie hasła pod adresem Rosjan
oraz Ukraińców. - Słyszałem m.in.
„Polska walcząca” i „Zabijemy was
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sku...” - opowiada. - Jak byłem na
miejscu, nie widziałem policji. Nie
wiem, może patrol w końcu dojechał
i złapano tych ludzi...
Policja poinformowała nas, że
otrzymała zgłoszenia dotyczące
gromadzenia się na osiedlu dużej
grupy obcokrajowców, jednak nikt
nie zawiadomił o mającej odbywać
się tam bójce.
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Gmina
Konstancin-Jeziorna

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości nr 1/2021
przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, że w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, wywieszony został wykaz nieruchomości
przeznaczonych do oddania w dzierżawę:
niezabudowanego gruntu o powierzchni 120 m2, położonego w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy
Ignacego Paderewskiego, stanowiącego część działki ewidencyjnej numer 150/1 z obrębu 03-23.
niezabudowanego gruntu o powierzchni 120 m2, położonego w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy
Bolesława Chrobrego, stanowiącego część działki ewidencyjnej numer 33 z obrębu 03-23.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu bądź
telefonicznie: (22) 484 23 82 lub na stronie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl.
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DAM PRACĘ
Telepizza w Piasecznie zatrudni dostawców z własnym samochodem. Praca stała lub dodatkowa,
tel. 500 219 754
ZAKŁAD KAMIENIARSKI W ŁOSIU ZATRUDNI
MŁODEGO MĘŻCZYZNĘ , TEL. 504 175 598,
CV NA MAILA : granitland6@wp.pl
Zatrudnię ogrodnika, mile widziane doświadczenie,
praca przez cały rok, tel. 602 114 307

Chodzik tzw. „ambonkę”, tel. 22 757 41 39

Hydraulik tel. 886 576 148

Zegar stojący Becker, tel. 22 757 41 39

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

Wyprzedaż garażowa – RTV, AGD, meble, pościel itp..,
tel. 728 758 738
Tanio w dobrym stanie meble dębowe: Kanapa 3-osobowa z funkcją spania, fotel, ławostół, szafka RTV, witryna
oraz szafka łazienkowa/słupek biała i umywalka z szafką
też biała, tel. 510 163 750
Wyprzedaję używane tapczany, meble, AGD i inne,
tel. 728 899 673

Podnajmę stanowisko fryzjerskie w salonie
w Piasecznie, tel. 692 488 278

TOYOTA COROLLA Z 2016,BIAŁA Z AUTOMATYCZNĄ SKRZYNIĄ, PRZEBIEG 27 000 KM. WYGLĄDA JAK
NOWA, CENA 48 800 zł., tel. 661 874 184

Samodzielnego mechanika od zaraz, wysokie
wynagrodzenie, Gołków, tel. 791 143 517

Kolportera z własnym samochodem, ze znajomość powiatu piaseczyńskiego do rozwożenia prasy.
Praca raz w tygodniu w piątek. Mile widziany emeryt.
tel. 692 488 278

Zatrudnię magazyniera/placowego do pracy w Lesznowoli. Doświadczenie nie wymagane. Wymagana chęć
pracy i zaangażowanie. Tel. 888 443 089
Zatrudnię mechanika do serwisu sprzętu ogrodniczego. wysokie wynagrodzenie. Tel. 698 123 781

Kurier Południowy przyjmie osoby do rozdawania gazet na skrzyżowaniach w Piasecznie, praca w piątki,
tel. 22 756 79 39
KIEROWCA KAT. B DO PIEKARNI. ROZWOŻENIE PIECZYWA W GODZ. NOCNYCH, TEL. 663 044 032
PIEKARNIA ZATRUDNI: CUKIERNIKA, POMOC CUKIERNIKA, OSOBĘ DO SPRZĄTANIA, TEL. 607 640 643
Firma z okolic Tarczyna poszukuje Elektryka/Konserwatora. Konieczność posiadania uprawnień Sep do 100Kw,
wymagane prawo jazdy kat.B.
Tel do kontaktu. 609 500 328.
Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstancinie poszukuje pielęgniarek z możliwością zamieszkania, tel. 607
241 707, e-mail: tabita@luxmed.pl

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616
Skup aut, tel. 515 018 430

Dachy, podbitki, rynny, kominy, tel. 798 836 860

Każdy, uszkodzony, cały, tel. 789 432 021

Hydraulik, tel. 535 872 455

Kasacja Skup Aut tel. 508 206 738

Remonty, wykończenia, tel. 692 194 998
Dachy, podbitka, sprzedaż., tel. 692 194 998

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Wycinka drzew, tel. 502 415 095

Działkę budowlaną 6000 m kw, Dąbrówka, 650 zł/mkw.,
w całości, podzielę lub wydzierżawię, tel. 667 797 094

Ogrodzenia, tel. 504 008 309
Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie elewacji
- kilkunastoletnie doświadczenie, tel. 501 62 45 62
Naprawa pralek, tel. 602 322 951

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907
Oczyszczanie działek, wywóz gałęzi 519874891

Podnajmę stanowisko fryzjerskie w salonie
w Piasecznie, tel. 692 488 278

Dachy krycie-naprawa tel. 792 354 779

Lokal biurowy w Centrum Piaseczna 30m kw. 1500 zł
Tel. 601 213 634

Mieszkanie 48 m kw. Piaseczni, tel. 692 837 083

RÓŻNE

Pokój, Chylice, tel. 516 228 558
Mieszkanie 45 m kw., pokój, kuchnia, łazienka w Łoziskach, 670 zł/mies, tel. 697 327 449
Kwatery, 280,00 zł, Dąbrówka, tel. 667 797 094

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

NAUKA
NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ

Indywidualna opieka nad dziećmi, Piaseczno,
kwalifikacje, tel. 571 373 118

Kupię działkę w Powiecie Piaseczyńskim ( bezpośrednio )
przy drodze, do 10.000m kw tel.735 988 544

Elektryk do uruchomienia frezarki FUS – 32, Piaseczno, ul.
Syrenki 3, tel. 692 455 019

GRUPA DYSKUSYJNA- rozmawiamy o życiu, tworzeniu, o
naturze człowieka, o wszechświecie i o rozwoju osobowości, tel. 571 37 31 18

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA,
tel. 606 141 944

Zatrudnimy magazyniera z doświadczeniem w budownictwie na skład budowlany, tel. 503 150 599

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

Praca przy remontach mieszkań tel 691 675 387

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

Sprzątanie, tel. 733 546 026

KUPIĘ

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

DACHY, PAPA TERMOZGRZEWALNA, IZOLACJE,
OBSŁUGA SPÓŁDZIELNI, TEL. 535 490 417

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

SEZAM, sklep zielarsko medyczny i zdrowa żywność,
ul. Czajewicza 1, róg Nadarzyńskiej, Piaseczno,
tel. 506 76 74 74

GRUPA WSPARCIA- wsparcie w grupie lub indywidualnie,
tel. 571 37 31 18

Kable i maty grzewcze – montaż i serwis
od 1991 roku. tel 601 244 432

Cierpisz z bólu, Skorzystaj z bezpłatnych zabiegów masażu w Piasecznie, tel 665 442 303

Anteny, wideo – domofony, montaż, naprawa ,
tel. 603 375 875
Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581

ZWIERZĘTA

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA.
tel. 504 008 309
Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37
Wymieniłeś piec CO i nie wiesz co zrobić ze starym.
Zadzwoń, przyjedziemy, zabierzemy, rury też,
tel. 502 898 418
Elektryk oraz naprawa urządzeń elektrycznych i spalinowych, tel. 503 471 422

Sp. z o.o. – Każda opcja, tel.502 222 555

Złom. Porządkujesz? Remontujesz? Uprzątniemy i wywieziemy złom, tel. 502 898 418

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

ZDROWIE I URODA

Rydz sklep zielarsko-medyczny, zdrowa żywność,
ul. Puławska koło PZU, Piaseczno, tel. 22 756 77 91,
www.sklepzielarski-piaseczno.pl

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

SPRZEDAM

Nauka jazdy konnej – indywidualne, dzieci i dorośli,
profesjonalnie, tel. 506 030 150, 733 831 113
Pomoc w lekcjach dla klas 1-5, (matematyka, przyroda,
biologia i inne), z dojazdem lub online, tel. 571 373 118

USŁUGI

Do hurtowni spożywczej w Piasecznie pracownik magazynowy, godziny pracy 5.00-13.00, tel. 501 719 625 (w
godz. 13.00-15.00)

Opieka i pomoc, tel. 600 921 951

Jestem osobą niewidomą i chętnie przyjmę urządzenie:
Czytak Plus Sp. Nowa Praca Niewidomych (MP3+Radio+dyktafon), tel. 572 466 862
Złom odbierzemy (ale również uszkodzone: narzędzia,
wiertła itp.; silniki, armaturę, baterie łazienkowe, stare piece
na paliwa stałe, piece i podgrzewacze gazowe, bojlery, kaloryfery), tel. 502 898 418

Wynajmę pokój, Konstancin, tel. 503 690 260

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łazach/k. Magdalenki zatrudni pracownika z wykształceniem w zakresie żywienia zbiorowego i dietetyki. Kontakt 22 757 73 61

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

Malarskie tanio tel 501 976 533, 22 727 77 47

1-osob. 480. Para 300/os + liczn., tel. 577 88 69 88

Kwatery, tel. 728 899 673

SZUKAM PRACY

Remonty, tel. 796 682 431
Elektryk tel.660 885 644

PESEL, meldunek, umowa – OK!, tel. 720 90 80 80

Dwa pokoje z kuchnia w centrum Piaseczna,
tel. 660 435 641

Oferujemy pracę w ośrodku rehabilitacji w Szymanowie
(okolice Konstancina Jez.) z osobami wymagającymi pomocy i opieki: - Opiekun/ opiekunka medyczny/a, - Osoba
sprzątająca. Możliwość zakwaterowania.
Kontakt: 510 140 150

Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01

1000m kw działka budowlana Prażmów 85000 PLN
tel 735 988 544

Magazyniera z uprawnieniami na wózki w składzie budowlanym w Chyliczkach, tel. 600 284 250

Przyjmę do pracy w sklepie spożywczym w Łosiu i Bogatkach tel.601 970 036

Malarskie, tel. 696 120 208

36 m kw. po remoncie, dwupokojowe, Piaseczno,
Kusocińskiego, tel. 601 213 555

Praca dla pana, sprzątanie osiedli, tel. 733 021 704

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Górze Kalwarii zatrudni od
zaraz osobę do sprzątania klatek schodowych oraz terenów zielonych. Kontakt tel. 509 692 851 codziennie do
godz 14.00

Układanie kostki brukowej, profesjonalnie i terminowo,
gwarancja, www.dobrybrukarz.pl tel. 698 698 839
Wywozimy stare metalowe przęsła, siatki, bramy, słupki,
tel. 502 898 418
Malowanie, gładź, remonty, tel. 513 986 439

AUTO - MOTO KUPIĘ

Solidna firma na rynku zatrudni kierowców
betonomieszarek. Pruszków tel:694 745 232
Mechanika samochodowego ze znajomością wulkanizacji Prażmów, może być Ukrainiec, tel. 780 159 145

Elektryk, tel. 509 56 65 79

VW Touran 2003r, benzyna, tel. 575 607 907

Ekspedientkę oraz osobę do wykładania towaru do
sklepu spożywczego w Ustanowie, tel. 602 119 041
Sklep spożywczy w Konstancinie zatrudni do pracy na
stanowisko kasjer – sprzedawca. Tel.503 435 217

KOSIMY DZIAŁKI ZAROŚNIĘTE WYSOKĄ TRAWĄ,
CHWASTAMI, ZAROŚLA, SAMOSIEJE, tel. 500 51 66 77
Usługi remontowe, wykończenia wnętrz, glazura, terakota itp., tel. 795 648 160

AUTO - MOTO SPRZEDAM

Księgową do biura księgowego w Piaseczne,
CV proszę przesyłać na fb@moneycount.pl
Tapicera lub osobę do przyuczenia, Piaseczno,
tel. 508 945 961

Remonty tel. 724 392 529
Tynki tradycyjne i gipsowe, tel 604 415 352

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 ekspedientkę do sklepu rybnego na bazarku
w Piasecznie, tel. 667 821 592

Pranie-czyszczenie dywanów, tapicerki meblowej
i samochodowej,tel. 508 65 20 30

Remonty, kompleksowe wykończenia wnętrz,
profesjonalne, tel. 537 767 691
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MATRYMONIALNE
Samotny 42 lata, pozna katoliczkę do stałego związku w
wieku 30-40 lat, tel. 571 37 31 18
Poznam wysoką Panią 50+, tel. 573 350 508

Elektryk, tel. 666 890 886

R

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom czekają 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

A

KURIER POŁUDNIOWY
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Nowy trener w Żabieńcu
PIŁKA NOŻNA, A KLASA Pod koniec ubiegłego roku w Jedności Żabieniec doszło do zmiany
trenera. Zespół w rundzie wiosennej poprowadzi Dariusz Cackowski, który będzie także pracować z rocznikiem 2002/3
Pomysł dokonania zmiany w
Jedności powstał dość nietypowo, bo na prośbę dotychczasowego pierwszego szkoleniowca Michała Wojcika, który zrezygnował z prowadzenia drużyny seniorów, chcąc
skupić się bardziej na roli trenera
koordynatora. Nie można jednak
ukrywać, że w klubie panuje również przekonanie, że Jedność – póki
co - nie grała w tym sezonie na miarę swoich możliwości.
- Uważamy, że chłopaki są w
stanie osiągać lepsze wyniki, ale do
tego trzeba tracić mniej bramek –
mówi Paweł Sawa, prezes LKS Jedność Żabieniec. - Wielokrotnie zespół na boisku wyglądał dobrze, a
niestety przegrywaliśmy. To jest piłka seniorska i musimy szukać rozwiązań, które będą przynosiły nie
tylko dobrą grę, ale również punkty,
a tych ewidentnie nam brakuje.
Prezes zdradził, że w grę wchodziło trzech trenerów, z którymi
rozmawiał. Wszyscy zdecydowa-

nie chcieli poprowadzić Jedność, ale
ostatecznie zdecydował, że na chwilę obecną najlepszym kandydatem
będzie Dariusz Cackowski.
- Darek, pomimo że jest rodowitym „Żabieniakiem”, przez kilka
ostatnich lat reprezentował kluby w
wyższych ligach (III i IV), by ostatecznie wrócić na stare śmieci, gdzie
stawiał swoje pierwsze piłkarskie
kroki i podjąć prace szkoleniową z
rocznikiem 2002/3 – wyjaśnia Paweł Sawa. - Naturalną rzeczą jest, że
coraz więcej zawodników z rocznika 2002/3 puka do drużyny seniorskiej, a najlepiej zna ich właśnie Darek. Dodatkowo bardzo mi zależało,
aby to był ktoś z zewnątrz, kto nie
do końca jest w przyjacielskiej komitywie z chłopakami, a jednocześnie
zna trochę nasz problem.
Prezes nie kryje, że ambicje i zespół są w Żabieńcu na zdecydowanie wyższym poziomie niż wskazuje na to obecna sytuacja w tabeli.
Wszyscy w klubie chcieliby się bić o
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najwyższe cele, a nie... grać w ogonie
A klasy.
- Jak zapewne większość kibiców wie, nasz klub już niedługo obchodził będzie 100-lecie działalności i chcielibyśmy powalczyć o lepszy poziom sportowy – dodaje prezes. - Jakiś konkretnych celów nie
postawiliśmy „Cackowi”, ale kto
jak nie on (Żabieniak) wie lepiej, że
Jedność powinna więcej wygrywać.
Obecnie odpoczywamy i ładujemy
akumulatory, aby od stycznia ruszyć po więcej.
Dobrze znany lokalnym kibicom Dariusz Cackowski swoje
pierwsze piłkarskie kroki stawiał w
Jedności, następnie jako zawodnik
KS Piaseczno grał w drużynach
młodzieżowych oraz występował
na poziomie IV ligi. Kolejnymi klubami w jedno karierze piłkarskiej
były Mazowsze Grójec (III liga)
oraz Naprzód Zielonki (V liga).
W sezonie 2004/2005 „Cacek” był
ważną postacią LKS Jedność Ża-

bieniec, mającą za sobą dobry sezon w lidze okręgowej zakończony
na drugim miejscu z prawem gry w
barażach o V ligę. Po nieudanych
meczach dodatkowych występował jeszcze jedną rundę w barwach
Jedności, a następnie grał, między innymi, w Naprzodzie Zielonki (V liga), Sparcie Jazgarzew (IV
liga) czy KS Mszczonowiance (IV

liga). Jako trener Dariusz Cackowski prowadził takie kluby jak: Naprzód Zielonki (IV liga), Sparta
Jazgarzew (A klasa), KS Mszczonowianka (IV liga/A klasa) oraz
- przez ostatnie trzy rundy - LKS
Osuchów (A Klasa).

Grzegorz Tylec

Return uległ liderowi
PIASECZNO Tenisiści UKS Return Piaseczno nie zwalniają tempa w ligowych rozgrywkach. Najpierw, w ramach siódmej kolejki, pingpongiści z Piaseczna odnieśli przekonujące zwycięstwo, pokonując 10:0 drużynę UKS Lupus Kabaty, a tydzień później byli lepsi od Lidzbarka Warmińskiego (7:3). Niestety, w konfrontacji z liderem z Grodziska Mazowieckiego musieli już uznać wyższość rywala

Punkty dla Returnu w konfrontacji z UKS zdobyli: Jan Należyty, Bartek Szołkowski po 2,5 pkt, Robert Najwer po 2 pkt oraz Borys Massalski i Maciej Chojnicki po
1,5 pkt. Dzięki wygranej nasi pingpongiści awansowali na drugie miejsce w tabeli i wciąż mają realne szanse powalczyć o zwycięstwo w rozgrywkach. W meczu
z Lidzbarkiem Warmińskim punkty zdobywali z kolei: Maciej Chojnicki 2,5pkt, Robert Najwer 2,5 pkt, Jan Należyty 1,5 pkt, Bartek Szołkowski 1pkt i Borys Massalski
0,5pkt. Drużyna gości z Lidzbarka jest, podobnie jak zespół z Piaseczna, oparta na
własnych wychowankach. W ich szeregach gra, między innymi, Artur Gromek - wicemistrz Polski młodzików oraz Dawid Chilicki - druga rakieta w naszym kraju w kadetach. Są oni jednak jeszcze młodzi i doświadczenie Chojnickiego i Najwera zrobiło w tym pojedynku różnicę, a liderzy zespołu z Piaseczna pewnie wygrali swoje
pojedynki, dzięki czemu cały mecz zakończył się zwycięstwem 7:3 dla Returnu.
Na koniec ubiegłego roku, w meczu na szczycie drugiej ligi mężczyzn UKS
zmierzył się z niepokonaną do tej pory w rozgrywkach drużyną Bogorii Grodzisk
Mazowiecki. Zespół z Grodziska to mieszanka utalentowanej młodzieży (wszyscy
zawodnicy to medaliści Mistrzostw Polski) i doświadczenia w osobie Przemysława Salacińskiego, zawodnika występującego przez wiele lat na poziomie pierwszej ligi. Mecz od początku był bardzo wyrównany i w wielu pojedynkach oglądaliśmy walkę do ostatnich piłek. Z pięciu „pięciosetówek” trzy padły jednak łupem zespołu z Grodziska. Dwa z pięciosetowych meczów wygrał natomiast Maciej Chojnicki, dzięki czemu pozostaje niepokonany w całych rozgrywkach. Trzeci punkt dla tenisistów stołowych z Piaseczna wywalczył z kolei debel Najwer/Należyty. Po tym meczu zespół Returnu spadł, z pozycji wicelidera, na czwarte miejsce w tabeli. Do końca pierwszej rundy pozostały jeszcze trzy mecze, w których
zespól z Piaseczna zmierzy się z drużynami z Płocka, Siedlina i Olsztyna.
Warto podkreślić, że choć zespół z Piaseczna jest beniaminkiem rozgrywek drugiej ligi, to poziom sportowy młodych zawodników systematycznie
rośnie. Wsparci przez grających trenerów, stanowią trudną przeprawę dla
każdego z ligowych zespołów.
Cieszy również fakt, że druga drużyna UKS Return Piaseczno, występująca
w piątej lidze mężczyzn, jest liderem z kompletem punktów po siedmiu kolejkach. Wydaje się, że nic nie będzie w stanie im zagrozić w pewnym awansie
do wyższej klasy rozgrywkowej. Zespół ten składa się również z młodych zawodników trenujących na co dzień w Piasecznie.

Tyl.

