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PIASECZNO Po rozwodzie pan Tomasz został wy-

meldowany przez gminę z lokalu komunalne-

go w Żabieńcu, który zajmował razem z żoną. 

– Teraz, mimo że sąd przyznał mi prawo opie-

ki nad córką, nie mamy gdzie mieszkać – mówi. 

– Tymczasem była żona sama zajmuje 3-pokojowy 

lokal. Gdzie tu sprawiedliwość?

Samotny ojciec prosi 
gminę o pomoc

Linie „P” nie spełniają 
oczekiwań mieszkańców
PIASECZNO Pasażerowie korzystający na co dzień z 

dojeżdżających do dworca PKP linii P-1 i P-2 skar-

żą się na niedopasowane do pociągów rozkłady 

jazdy oraz notoryczne spóźnianie się autobusów. 

– Kierowcy często są niemili i słabo mówią po pol-

sku, a ich pojazdy brzydko pachną i non stop się 

psują – dodają



KRONIKA POLICYJNA
PIASECZNO

GÓRA KALWARIA

URSYNÓW

Odpowie za kradzież portfela

Przechwycono 2 mln nielegalnych papierosów

„Kolec” zaprowadził ich do aresztu

Pijany jechał motorowerem

Młoda kobieta odpowie za handel narkotykami

 Policjanci z wydziału kryminalnego zatrzymali 26-letniego mężczy-
znę, który jest podejrzany o kradzież portfela i telefonu komórkowego. 
Do zdarzenia doszło kilka dni temu w jednym z centrów handlowych. 
W portfelu było 1500 zł. 26-latek trafi ł już do aresztu. Grozi mu do 5 lat 
pozbawienia wolności. Funkcjonariusze apelują do wszystkich, którzy 
w okresie przedświątecznym robią zakupy, o zachowanie szczególnej 
ostrożności. 

 Kilka dni temu w okolicach Góry Kalwarii funkcjonariusze Nadwiślań-
skiego Oddziału Straży Granicznej przechwycili blisko 2 mln sztuk papie-
rosów o szacunkowej wartości około 1,4 mln zł. Po wprowadzeniu pa-
pierosów na rynek Skarb Państwa poniósłby stratę przekraczającą 2 mln 
zł. Papierosy były ukryte w przewożonym na lawecie samochodzie do-
stawczym. Do zatrzymania przemytników doszło na krajowej „50”. Poli-
cjanci informują, że papierosy najprawdopodobniej miały trafi ć do Wiel-
kiej Brytanii. Sprawa jest rozwojowa.

LESZNOWOLA

III Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej
 W dniach od 30 listopada do 1 grudnia w halach sportowych na te-
renie gminy Lesznowola, ale także Nadarzyna i Piaseczna odbędzie się 
turniej piłki ręcznej pod nazwą „Piłka ręczna uzależnia”. Weźmie w nim 
udział ponad 600 zawodników, którzy będą rywalizować w różnych ka-
tegoriach wiekowych. Zaplanowano udział 41 drużyn z 28 klubów re-
prezentujących 10 województw. Wszystkie mecze będzie można oglą-
dać na żywo za pośrednictwem serwisu You Tube na kanale Piłka Ręcz-
na Uzależnia. Wręczenie nagród i ceremonia zakończenia odbędzie się 1 
grudnia o godz. 17.30 w CEiS w Mysiadle.

TW

 Tydzień temu policjanci zatrzymali trzech Gruzinów, którzy dokony-
wali kradzieży metodą na tzw. kolec. Najpierw wybierali ofi arę, następnie 
przebijali w jej samochodzie oponę, a kiedy kierowca wychodził z auta, 
„czyścili” mu samochód. Prawdopodobnie w taki właśnie sposób we-
szli w posiadanie laptopa jednego z pracowników SGGW, w którym były 
dane osobowe kandydatów na studia. Funkcjonariusze ustalili, że Gruzini 
w wieku 58, 45 i 37 lat jeżdżą po Warszawie renaultem scenikiem i renaul-
tem laguną. Spotykali się w różnych dzielnicach, przekazując sobie skra-
dzione przedmioty, które następnie wstawiali do lombardów. Każdego 
dnia nocowali w innym miejscu, więc ich zatrzymanie nie było łatwe. W 
końcu jednak zostali namierzeni na warszawskiej Pradze. Gruzinom grozi 
do 5 lat więzienia. Na razie wszyscy trzej trafi li do aresztu tymczasowego.

 Patrolujący rejon miasta strażnicy miejscy zauważyli przy skrzyżowa-
niu Pomorskiej i Sienkiewicza niepewnie jadący skuter, który po chwili 
przewrócił się na prostej drodze. Podczas zdarzenia prowadzący jedno-
ślad mężczyzna omal nie potrącił idącej poboczem kobiety. Jak się oka-
zało, prowadzący skuter Ukrainiec miał w organizmie 0,5 promila alko-
holu. Został zatrzymany i przekazany policji. Strażnicy miejscy zabezpie-
czyli też motorower.

 W środę na terenie Piaseczna policjanci z wydziału kryminalnego za-
trzymali 33-letnią kobietę. W zajmowanym przez nią lokalu znaleziono 
duże ilości narkotyków, w tym ekstazy, amfetaminy, metaamfetaminy 
oraz kokainy. Substancje odurzające trafi ły do depozytu, a kobieta do 
aresztu. Z naszych informacji wynika, że policja wystąpi o areszt tymcza-
sowy dla 33-latki. Za handel narkotykami można trafi ć do więzienia na-
wet na 10 lat. O dalszym losie kobiety zdecyduje sąd. 
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Samotny ojciec prosi 
gminę o pomoc
PIASECZNO Po rozwodzie pan Tomasz został wymeldowany przez gminę z lokalu komu-

nalnego w Żabieńcu, który zajmował razem z żoną. – Teraz, mimo że sąd przyznał mi 

prawo opieki nad córką, nie mamy gdzie mieszkać – mówi. – Tymczasem była żona 

sama zajmuje 3-pokojowy lokal. Gdzie tu sprawiedliwość?

 Pan Tomasz (mężczyzna pro-
si o niepodawanie nazwiska) opo-
wiada, że jego koszmar rozpoczął 
się dwa lata temu. To właśnie wte-
dy żona, z którą dzielił mieszkanie, 
miała poprosić go, aby się na kilka 
dni wyprowadził, bo przyjeżdża do 
niej znajomy. – Zabrałem córkę i po-
szliśmy tak, jak staliśmy – opowia-
da mężczyzna. – Mogłem zostać, ale 
nie chciałem awantury. Córka była 
mała, stwierdziłem, że tak będzie le-
piej. A była żona jest agresywna. Ma 
założoną niebieską kartę.

Już nie wrócił do dawnego lokalu

 – Po kilku dniach żona poinfor-
mowała mnie, że jej znajomy zosta-
nie na dłużej – opowiada pan To-
masz. – Zrozumiałem, że nie mam 
już dokąd wracać i złożyłem pozew 
o rozwód. Zamieszkałem tymczaso-
wo u znajomej w Głoskowie. Roz-
wód otrzymałem w ubiegłym roku. 
Sąd powierzył mi także wykonywa-
nie władzy rodzicielskiej nad córką.
 Mężczyzna twierdzi, że od 
dwóch lat tuła się z córką po kole-
gach i znajomych, korzystając tak 
naprawdę z gościnności obcych lu-
dzi. Podnosi też, że zostawił w daw-
nym mieszkaniu wszystkie swoje 
rzeczy, których nie jest w stanie od-
zyskać. – Chciałbym wychowywać 
dziecko w spokojnych i bezpiecznych 
warunkach, jednak była żona złoży-
ła wniosek o wymeldowanie mnie z 
lokalu, do którego gmina się przy-
chyliła – wyjaśnia. – Zupełnie tego 
nie rozumiem. Nie zgadzam się z 
tą decyzją, gdyż moja wyprowadz-
ka nie była dobrowolna, lecz zosta-
ła na mnie wymuszona. Dlaczego te-
raz to ja mam się martwić o zapew-
nienie córce miejsca zamieszkania, 
podczas gdy była żona sama zajmu-
je duży lokal?

Stara się o przydział mieszkania

 Podjętą przez gminę decyzję o 
wymeldowaniu pana Tomasza z lo-
kalu uchylił kilka miesięcy temu wo-
jewoda, zwracając uwagę na błędy 
formalne. Kolejną, analogiczną de-
cyzję gmina podjęła na początku li-
stopada. Wychowujący samotnie 

dziecko mężczyzna postanowił więc 
ubiegać się o własny lokal. - Począt-
kowo gmina chciała dać po małym 
mieszkaniu byłej żonie i nam, ale ten 
pomysł nie wypalił – mówi pan To-
masz. – Teraz usłyszałem, że mamy 
iść z córką do Powiatowego Ośrod-
ka Interwencji Kryzysowej w Górze 
Kalwarii. Czy aby na pewno nie ma 
innego rozwiązania? Córka chodzi 
na terenie Piaseczna do szkoły, cała 
ta sytuacja bardzo ją stresuje. Naj-
lepszym wyjściem byłoby przyzna-
nie nam niewielkiego lokalu tu na 
miejscu. 

 Poprosiliśmy gminę o odniesie-
nie się do całej sytuacji. – W kolej-
ce na zawarcie umowy najmu gmin-
nego lokalu czeka obecnie ponad 
180 rodzin – informuje Ewa Wit-
kowska, naczelnik wydziału polity-
ki  mieszkaniowej. – Wnioski o za-
warcie umowy najmu realizowane 
są w miarę posiadanych możliwości. 
Trudno określić przewidywany czas, 
w jakim gmina będzie mogła zapro-
ponować temu panu zawarcie umo-
wy najmu lokalu. 

Tomasz Wojciuk

Pan Tomasz i jego córka od dwóch lat mieszkają po znajomych. 

Chcieliby wreszcie mieć swój własny kąt

Do wyprowadzki ojca i córkę 

zmusiła trudna sytuacja ro-

dzinna. Teraz, po wymeldo-

waniu z dawnego lokalu, nie 

mają gdzie mieszkać

R E K L A M AN E K R O L O G

KONSTANCIN-JEZIORNA

RuM Hamski Bruk w Hugonówce
 W sobotę 30 listopada o godz. 19 w Konstancińskim Domu Kultury przy ul. 
Mostowej 15 odbędzie się koncert premierowy płyty lokalnego rapera RuM 
Hamski Bruk „Sam Przeciw Wszystkim”. Obok reprezentanta konstancińskie-
go składu na scenie Hugonówki pojawią się: Hamski Bruk, Jacol (Pewna Pozy-
cja), Rapokalipsa, OPS (Od Północy Stolicy), ADI SKL, Śliwa. Na gramofonach 
DJ DESKA. Bilety 10 zł – w sprzedaży w kasie i na stronie internetowej KDK.

TW

Trening pamięci dla seniorów
 Pamięć lepsza i komputer niestraszny. Konstanciński Dom Kultury za-
prasza na kolejną edycję treningu pamięci. Odbędzie się on w poniedzia-
łek 2 grudnia o godz. 10.30. Warsztaty doskonalące procesy zapamiętywa-
nia i kojarzenia poprowadzi Beata Tarnowska, trenerka z Akademii Umy-
słu. Podczas zajęć będą wykorzystane laptopy ze specjalnym oprogramo-
waniem. Zajęcia są bezpłatne, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Liczy 
się kolejność zgłoszeń. Informacje i zapisy pod tel. 501 385 472.

TW



 Na zaproszenie Pani wicebur-
mistrz Hanny Kułakowskiej-Michalak 
na sali obecni byli też właściciele pry-
watnych żłobków, wybranych przez 
gminę i dotowanych sumą 500 zł na 
dziecko(żłobek „Maluszek”,”Brzdąc” 
i „U Żwirka”). Nie wszystkie żłobki 
mają takie dofinansowania.
 Niestety spotkanie odbyło się w 
niespokojnej atmosferze. Mimo sta-
wianych konkretnych pytań ze stro-
ny Stowarzyszenia Przedszkoli i in-
nych dyrektorów  Pani wiceburmistrz 
H. Kułakowska-Michalak wraz z dy-
rektorem CUW Panem Sekułą uni-
kali odpowiedzi, zasłaniając się prze-
pisami. Nie dopuszczali do wiado-
mości faktów wynikających wprost z 
ustawy o systemie oświaty, lekcewa-
żąc tym samym potrzeby i problemy 
prywatnych przedszkoli.
 Jednocześnie Pani wiceburmistrz 
H. Kułakowska-Michalak wraz z dy-
rektorem CUW Panem Sekułą ciągle 
podkreślali wagę dobrej współpracy 
z przedszkolami, lecz na zapytania 
przedszkoli o przedstawienie pełnej 
dokumentacji wraz z kwotami doty-
czącymi obniżenia stawki dotacji dla 
każdego dziecka zasłaniali się proce-
durami. 
 Dyrektor CUW Pan M. Seku-
ła wyparł się swoich słów i obietnicy  
ze spotkania w kwietniu 2019 r cyt: ,, 
że nie będzie żadnych obniżek dota-
cji”. Wszystkie przedszkola ponownie  
poczuły się oszukane i zignorowane. 
 Pani Wiceburmistrz H. Michalak 

nie pamiętała zaś, że jedno z przed-
szkoli w gminie dostało odszkodowa-
nie (łącznie około 700 tys. zł!!!) za ob-
niżane w sposób niezgodny z przepi-
sami prawa dotację za rok 2007 (je-
den z wyroków - Sąd Apelacyjny z 
25.X.2017 IACa12.06/16). W ustnym 
uzasadnienieniu sąd wyraźnie na-
kazał zwrócić należne pieniądze dla 
wszystkich przedszkoli. Gmina zigno-
rowała ten wyrok Sądu, przedszko-
la nie otrzymały należnych pieniędzy. 
Podkreślić należy, że zmieniają się 
władze Gminy, ale mechanizm sztu-
czek księgowych pozostał bez zmian 
do dziś.
 Dyrektor CUW Pan M. Sekuła 
i pani wiceburmistrz H. Kułakow-
ska-Michalak podkreślali, że to nor-
malne, że można nie zgadzać się z 
ich decyzjami i zachęcali przedszko-
la do pójścia do Sądu, ale w momen-
cie, kiedy przedszkola decydują się 
wejść na drogę sądową momentalnie 
znajdują się na „czarnej liście”. Wło-
darze naszej Gminy dobrze wiedzą, 
że sprawy w Sądach trwają całymi 
latami. Wiąże się to z dużymi kosz-
tami dla przedszkoli. Po tym czasie 
przedszkole może przestać istnieć, 
ale to nikogo nie interesuje. Urzęd-
nicy odpowiedzialni za błędne de-
cyzje nie ponoszą żadnych negatyw-
nych konsekwencji służbowych, są 
nagradzani, a nawet awansowani.
 Pani Wiceburmistrz informo-
wała opinię publiczną, że tylko jed-
no przedszkole walczy w sądzie, co 

nie jest prawdą.  W rzeczywistości w 
sporze sądowym z gminą jest co naj-
mniej 7 przedszkoli. Pani Wicebur-
mistrz doskonale o tym wie, ale woli 
zasłaniać się niepamięcią! 
 Obniżenie i zabranie przedszko-
lom w listopadzie tak dużych pienię-
dzy z wyrównaniem od stycznia jest 
ewidentnym łamaniem ustawy o sys-
temie oświaty i wynikiem ukrywania 
kosztów gminnych przedszkoli pod 
innymi rozdziałami w budżecie oraz 
nieznajomością prawidłowego spo-
sobu wyliczenia dotacji. 
 Dodatkowo w latach 2017-2019 
Gmina dokonuje wstecznego wy-
równania dotacji, aż od stycznia do 
listopada co jest całkowicie niezgod-
ne z przepisami obecnej ustawy, któ-
ra zabrania takiego przeliczania, a 
nakazuje ustalenie nowej stawki do-
piero od listopada.
 SPP wobec takich faktów sta-

nowczo żąda:

 1. Zaprzestania ukrywania kosz-
tów bieżących remontów przedszko-
li gminnych w rozdziałach ,,inwesty-
cje” ( które nie wchodzą do wyliczenia  
dotacji), np. zakup taboretu gazowe-
go na kwotę 3500 zł przedszkole nr 10 
w Piasecznie, zakup kamer zewnętrz-
nych przedszkole nr 11 na kwotę 4500  
zł. Nie są to zakupy inwestycyjne. 
 2. Zatrudniania dozorców oraz 
konserwatorów według ich wykony-
wanej pracy w przedszkolach, a nie 
fikcyjnego zatrudniania w CUW!!!
 3. Zaprzestania okradania dzieci 

w przedszkolach publicznych i nie-
publicznych!
 4. Ukrywania innych kosztów 
bieżących przedszkoli gminnych.
 5. Wyciągnięcia konsekwencji w 
stosunku do Pana Dyrektora M. Se-
kuły oraz pracowników CUW od-
powiedzialnych za kontrole, pod-
czas których  zastraszali oraz prze-
kraczali swoje uprawnienia.  Przepi-
sy są nadinterpretowane i zawsze na 
niekorzyść przedszkola.
 6. Zaprzestania donoszenia do 
Instytucji Państwowych na przed-
szkola, co jest ewidentnym przykła-
dem zastraszania i nękania.
 7. Żądamy zaprzestania niedo-
zwolonych praktyk. Wykorzystywa-
nia osób trzecich do pisania skarg 
na przedszkola i wykorzystywania 
ich podczas kontroli.
 8. Kategorycznie żądamy odsu-
nięcia od kontroli przedszkoli p. Se-
kuły i p. Gorzkowskiej, którzy nad-
użyli swojej władzy, nadinterpreto-
wali przepisy oraz zastraszali i nęka-

li przedszkola. Żądamy  wyciągnię-
cia konsekwencji służbowych wobec 
tych osób.
 Mimo oficjalnej skargi do Pana 
Burmistrza Putkiewicza osoby te po-
winny być odsunięte od tych czynno-
ści, a zostały awansowane na wyższe 
stanowisko w ramach nagrody. 
 Pragniemy zauważyć, że nasze 
władze gminne, remonty przedszko-
li  klasyfikują w rozdziałach „inwe-
stycje”, a szutrowe drogi wykładają 
kostką i planują w rozdziałach ,,re-
monty”! (a przecież jest to o zgro-
zo inwestycja i na to trzeba mieć po-
zwolenie na budowę!!!). 
 Czy urzędnicy mogą bezkarnie 
łamać prawo, dowolnie interpreto-
wać przepisy, niszczyć przedszkola, 
zastraszać kontrolami i udawać, że 
wszystko jest w porządku? Jak długo  
jeszcze w  naszej gminie będą trwać 
takie praktyki?!

Stowarzyszenie Piaseczyńskich 

Przedszkoli

W piątek 22 listopada Stowarzyszenie Piaseczyńskich Przedszkoli wzięło udział w spo-

tkaniu właścicieli przedszkoli prywatnych z władzami Gminy Piaseczno w sali konfe-

rencyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno
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Marcin Kania 
został wicewójtem
LESZNOWOLA W poniedziałek wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik powo-

łała na swojego zastępcę Marcina Kanię, byłego radnego, pracującego 

ostatnio w referacie urbanistyki i planowania przestrzennego

 O tym, że Marcin Ka-

nia zostanie wicewójtem 

mówiło się od kilku mie-

siący. Radny złożył man-

dat i czekał na nomina-

cję. Ta jednak nie nade-

szła, bo w połowie lipca 

wójt Lesznowoli została 

zatrzymana, usłyszała za-

rzuty, a prokuratura na-

łożyła na nią zakaz peł-

nienia obowiązków służ-

bowych. Wójt złożyła na 

postanowienie prokura-

tury zażalenie, nad któ-

rym Sąd Rejonowy dla 

Warszawy Mokotowa po-

chylił się kilkanaście dni 

temu, uchylając zakaz. 

Jedną z pierwszych de-

cyzji Marii Jolanty Ba-

tyckiej-Wąsik po powro-

cie do pracy było powo-

łanie Marcina Kani na stanowisko wicewójta gminy Lesznowola (zastą-

pił Iwonę Pajewską-Iszczyńską, która objęła stanowisko zastępcy dyrek-

tora w ZOPO). Marcin Kania jest mieszkańcem gminy Lesznowola, byłym 

radnym czterech kadencji. Ukończył Uniwersytet Kardynała Stefana Wy-

szyńskiego w Warszawie oraz Studium Zamówień Publicznych. -  Powoła-

nie na zastępcę wójta to dla mnie wielki zaszczyt, ale i zobowiązanie. Dla-

tego dołożę wszelkich starań, aby godnie reprezentować interesy miesz-

kańców – mówi nowy wicewójt. 

 Marcinowi Kani będą podlegały referaty Ochrony Środowiska i Rolnic-

twa, Gospodarki Odpadami Komunalnymi, Geodezji i Gospodarki Nieru-

chomościami oraz Urbanistyki i Planowania Przestrzennego.

TW

Marcin Kania przez wiele lat był 

gminnym radnym. Słynął  z aktyw-

ności i zaangażowania w sprawy 

mieszkańców

Gminna skarbnik odeszła na 
zasłużoną emeryturę
LESZNOWOLA Podczas ostatniej sesji rady gminy radni odwołali dotychczasową skarbnik 

Elżbietę Obłuską, powołując na jej miejsce Martę Sulimowicz, dotychczasową kierow-

nik referatu realizacji budżetu

 Zanim radni podjęli uchwałę o 
odwołaniu Elżbiety Obłuskiej z peł-
nionej funkcji (złożyła rezygnację), 
pod adresem skarbniczki padło wie-
le ciepłych słów. – Dziękuję w imie-
niu swoim i innych radnych za tyle 
lat pracy oraz oddanie, z jakim wy-
konywała pani swoje obowiąz-
ki – mówiła radna Justyna Gawęda. 
Radny Bartłomiej Soszyński pod-

kreślił, że Elżbieta Obłuska jest le-
gendą lesznowolskiego urzędu i jed-
nocześnie jedną z najdłużej pracu-
jących w gminie osób. – Mam na-
dzieję, że jeszcze nieraz się spotka-
my i będzie pani dalej nas wspiera-
ła – dodała radna Anna Lasek. 
 Podczas głosowania radny To-
masz Filipowicz jako jedyny nie po-
parł uchwały o odwołaniu skarb-
niczki. – Zagłosowałem przeciw, bo 
panią lubię – dodał ze śmiechem. 
 Następnie były kwiaty, życzenia 
i podziękowania od radnych, wice-
wójtów oraz sołtysów. Elżbieta Ob-
łuska nie kryła swego wzruszenia. 
– Dziękuję pani wójt, wicewójtom, 

radnym oraz wszystkim pracowni-
kom gminy, z którymi na co dzień 
współpracowałam – mówiła. – Pra-
ca z państwem była dla mnie przy-
jemnością. Miło mi, że mogłam po-
magać mieszkańcom w codzien-
nych sprawach. Moja następczyni 
na pewno świetnie mnie zastąpi. Te-
raz będę poświęcała czas rodzinie i 
realizowała swoje pasje. Ale miesz-

kam w Lesznowoli i to się nie zmie-
ni. Więc będę państwa odwiedzać.
 Po chwili radni powołali na sta-
nowisko skarbnika Martę Sulimo-
wicz, która długo była przygotowy-
wana do tej funkcji przez Elżbietę 
Obłuską. – Wierzę, że sobie pora-
dzę, bo uczyłam się od najlepszych 
– mówiła nowa skarbnik.

TW

Elżbieta Obłuska (na zdjęciu z prawej) odebrała podziękowania 

z rąk radnych,wicewójtów i sołtysów

Wszyscy podkreślali, że Elż-

bieta Obłuska zawsze była 

pomocna i bardzo zaangażo-

wana w swoją pracę

PIASECZNO

Kolumbia oczami Dominiki Sidorowicz
 We wtorek 3 grudnia w fi lii GOK Lesznowola w Mysiadle (ul. Topo-
lowa 2) odbędzie kolejne spotkanie Klubu Podróżnika. Tym razem o 
Kolumbii opowie Dominika Sidorowicz. – Podróżuję odkąd pamiętam 
– mówi prelegentka. Początek o godzinie 18.30. Wstęp wolny.

Tyl.

R E K L A M A
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Wielkie zmiany w rejonie CEM-u
PIASECZNO Niedawno oddano do użytku nowy skwer z placem zabaw przy Centrum Edu-

kacyjno-Multimedialnym. W tej chwili trwa budowa kolejnego od strony ul. Żytniej. 

Trzeci teren zielony powstanie w przyszłym roku na miejscu dawnej hali mięsnej. Jed-

nak to nie koniec inwestycji w tej części miasta

 Trzeba przyznać, że w ciągu ostat-
nich lat teren przy torach ograniczo-
ny ulicami Jana Pawła II, Dworcową 
i Nadarzyńską zmienił się nie do po-
znania. Niedawno zakończyła się bu-
dowa nowej szkoły, która kosztowała 
ponad 50 mln zł. Jednak gmina wcale 
nie zwalnia tempa. Od strony ul. Jana 
Pawła II właśnie otwarto nowy skwer z 
placem zabaw, ławkami, przyrządami 
do ćwiczeń, zielenią, elementami ma-
łej architektury. Skwer nr 2 powstaje 
na tyłach szkoły, od strony ul. Żytniej. 
Duży plac, na którym trwają obecnie 
intensywne prace, zostanie podzielony 
na dwie części. Jedna zostanie wyłożo-
na ekokratą i przeznaczona na parking 
dla około 30 samochodów, druga – ob-
sadzona zielenią – będzie stanowiła 
miejsce rekreacji i wypoczynku. 

Uniwersalne targowisko

 Kolejny, trzeci skwer, powstanie 
na miejscu rozebranej kilkanaście 
dni temu hali miejskiej. Wykonawca 
zbuduje go jednak dopiero w przy-
szłym roku w ramach przebudowy 
terenu  targowiska. Ten termin wią-
że się ściśle z harmonogramem prac 
– najpierw modernizowany będzie 
fragment placu targowego od stro-
ny ul. Nadarzyńskiej, a handel prze-
niesie się na część terenu od strony 
ul. Jana Pawła II. Potem prace obej-
mą część północną, a z części połu-
dniowej będzie można już korzystać. 

Cały czas gmina zastanawia się nad 
ostatecznym wyglądem placu. Być 
może częściowo zostanie on zada-
szony, na pewno pojawi się na nim 
pawilon w zabudowie kontenerowej 
z toaletą i pomieszczeniem biuro-
wo-socjalnym. – Chcemy, aby plac 

targowy po przebudowie umożliwiał 
także organizowanie w tym miejscu 
imprez masowych – mówi burmistrz 
Daniel Putkiewicz. – To ma być uni-
wersalna przestrzeń, którą będzie 
można dostosować do oczekiwań 
mieszkańców. Wydaje mi się, że do-
brym pomysłem będzie też wprowa-
dzenie dodatkowego dnia handlu. 
Dniem takim mogłaby być sobota.

Porządkują teren dawnej mleczarni

 Kilka miesięcy temu gmina prze-
jęła plac na rogu ulic Jana Pawła II i 
Dworcowej, ze stojącym na nim bu-
dynkiem starej mleczarni. Cały czas 
trwa porządkowanie tego terenu. Do 
usunięcia zostały jeszcze m.in. gru-
zy, pozostałości zabudowań oraz 
stary metalowy komin. Gmina zło-
żyła zapytanie ofertowe do firm, 
które mogłyby zająć się ostatecznym 

wyczyszczeniem placu. Prace po-
rządkowe prawdopodobnie zosta-
ną zrealizowane jeszcze w tym roku. 
Zlecono także ekspertyzę budynku, 
która odpowie na pytanie w jakim 
stanie technicznym znajduje się sta-
ra mleczarnia (na jednej ze ścian wi-
dać głębokie pęknięcie). Ekspertyza 
ma dać odpowiedź na pytanie, czy 
budynek nadaje się do remontu. Jeśli 
zostaną wykryte wady konstrukcyj-
ne, niewykluczone że trzeba będzie 
go rozebrać i wybudować od nowa 
(pytanie jak na to będzie zapatry-
wał się konserwator zabytków). Sy-
tuacja ma wyjaśnić się w przyszłym 
roku. Osobną kwestią jest to, co w 
przyszłości znajdzie się w budynku 
starej mleczarni. We wniosku o wy-
właszczenie napisano, że gmach zo-
stanie przeznaczony na Centrum In-
tegracji Społecznej, Centrum Usług 
Wspólnych lub będzie pełnił funk-
cję oświatową. Teraz pojawił się po-
mysł, aby zbudować na tym terenie 
salę teatralną z prawdziwego zda-
rzenia. – Nie wiem jednak, czy taka 
sala się tu zmieści – dzieli się swo-
imi wątpliwościami burmistrz Da-
niel Putkiewicz. – Na pewno trzeba 
to wnikliwie przeanalizować. 
 Inne brane pod uwagę lokalizacje, 
w których mogłaby powstać sala te-
atralna to teren parkingów przy Siera-
kowskiego bądź przy Nadarzyńskiej. 

Tomasz Wojciuk

Za szkołą powstaje kolejny skwer i parking na 30 samochodów

Po remoncie targowiska 

trzecim dniem handlowym 

będzie prawdopodobnie 

sobota

PIASECZNO

Koncert Czarny Sen w „Czarnej”
 W sobotę 30 listopada w Czarna Caff e (ul. Kościuszki 9) odbędzie się 
akustyczny recital młodego obiecującego zespołu. Uczniowie Działu 
Edukacji Muzycznej Centrum Kultury w Piasecznie zapraszają do klima-
tycznej Czarnej. Początek o godzinie 18. Wstęp wolny.

Tyl.

Rafał Sarnecki Quartet feat. Lucas Pino (USA)
 We wtorek 3 grudnia w Domu Kultury w Piasecznie wystąpi kwartet gi-
tarzysty jazzowego Rafała Sarneckiego, któremu towarzyszyć na scenie bę-
dzie amerykański saksofonista Lucas Pino. Początek o godzinie 20. Bilety w 
cenie 20 złotych dostępne są w kasie Domu Kultury i na www.kulturalni.pl.

Tyl.
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Konkurs 

"Sylwester

z Kolejką"

Dla 4 osób, które jako 

pierwsze dodzwonią się

 do Redakcji Kuriera 

Południowego 

02. grudnia 

w godz. 12.00-12.05

i podadzą hasło:

SYLWESTER 

z KOLEJKĄ
Mamy podwójne 

zaproszenia na sylwestrowy 

przejazd kolejką

Tel. 22 737 23 48

Gdzie spędzić Sylwestra?
Sylwestrowa noc jest dla wielu z nas czasem szczególnym. Chcemy odpowiednio po-

żegnać stary i powitać nowy rok, dobrze się bawić i jednocześnie móc spędzić przy-

jemne chwile w gronie najbliższych nam osób. Sposobów na udanego Sylwestra jest 

wiele. Nie każdy ma jednak pieniądze, czas lub ochotę by spędzać go z dala od domu. 

Na szczęście powiat piaseczyński oferuje wiele ciekawych możliwości

 Najlepiej jest nie zwlekać zbyt 
długo z planowaniem Sylwestra – 
tak by później nie musieć się mar-
twić, że z czymś nie zdążymy bądź 
czegoś nie dopilnujemy. Ta noc jest 
w końcu tylko raz w roku, więc war-
to ją spędzić w ciekawy i przemyśla-
ny sposób. Sposobów na udanego 
Sylwestra jest wiele. Można np. wy-
brać się na przyjęcie do znajomych, 
na dyskotekę, do baru czy do klubu. 
Sporą popularnością cieszą się rów-
nież imprezy na świeżym powietrzu 
(co umożliwia zwłaszcza bliskość 
Warszawy) i klasyczne bale w loka-
lach.
 W powiecie piaseczyńskim w za-
sadzie nikt nie powinien mieć więk-
szych problemów ze znalezieniem 
odpowiedniej zabawy dla siebie. 
Ofert sylwestrowych rozrywek na 
ten szczególny wieczór jest bowiem 
naprawdę sporo. Szczególnie modne 
w ostatnim okresie stały się  zaba-
wy tematyczne i ekskluzywne ban-
kiety, na których wymagany jest od-
powiedni strój. 
 Przełom listopada i grudnia to 
jednak już najwyższy czas, kiedy 
należy się decydować gdzie chcie-

libyśmy spędzić Sylwestra. Wynika 
to z tego, że na wiele balów wszyst-
kie miejsca są już zarezerwowane i 
z każdym kolejnym dniem zwłoki 
może być coraz trudniej by znaleźć 
ofertę, która naprawdę nas zaintere-
suje. 

Czarno-biały bal

 Ciekawą propozycją może być 
spędzenie Sylwestra w Uzdrowisku 
Konstancin-Zdrój – w EVA Park 
Life & SPA - kompleksowo wyposa-
żonym obiekcie z komfortową bazą 
noclegową, rekreacyjną i bizneso-
wą. Usytuowany jest on w Konstan-
cinie-Jeziornie, zaledwie 20 kilome-
trów od Warszawy i stanowi nowo-
czesną alternatywę dla standardo-
wych obiektów uzdrowiskowych. 
 EVA Park Life & SPA oferu-
je pakiet „Pobyt Sylwestrowy”: 
trzy noclegi w terminie 29.12.2019-
01.01.2020 r., śniadania i obiadoko-
lacje, późne śniadanie oraz przedłu-
żoną dobę hotelową w Nowy Rok, 
Bal Sylwestrowy Black&White, nie-
limitowany dostęp do Solankowe-
go Parku Wodnego (basen i jacuz-
zi solankowe, sauna sucha i parowa) 

oraz bon o wartości 50 złotych/oso-
ba na zabiegi SPA (dot. osób doro-
słych, wymagana wcześniejsza re-
zerwacja). Cena za pokój dwuoso-
bowy wynosi 1998 zł (999 zł za jed-
ną osobę), a za pokój jednoosobowy 
1299 zł. 
 Dostępne są również opcje z jed-
nym noclegiem i bez noclegu. W ra-
mach balu w czerni i bieli organiza-
torzy zapewniają: drink powitalny, 
0,5 l wódki i butelkę wina na parę, 
bez ograniczeń: piwo, napoje bezal-
koholowe, wyjątkowe menu sylwe-
strowe, niezapomnianą zabawę pod 
opieką profesjonalnego DJ-a i szam-
pan o północy. W przypadku same-
go balu pary zapłacą 850 zł, a jedna 
osoba - 450 zł.

Sylwester z kolejką

 Dla chcących przeżyć nietypową 
przygodę odbędzie się, już po raz 
trzynasty z rzędu, Sylwester z kolej-
ką wąskotorową na łonie natury w 
Runowie. Organizatorzy proponują 
nietuzinkową formę powitania No-
wego Roku w plenerze, na leśnej po-
lanie wśród runowskich lasów, gwa-
rantując przy tym niepowtarzalną 

scenerię i atmosferę. 
– Bądź oryginalny i zamiast bawić 
się w tradycyjny sposób w dusznej 
sali balowej - pojedź z nami posza-
leć sylwestrowo na świeżym powie-
trzu pod gwiaździstym niebem – za-
chęca Michał Duraj, wiceprezes Pia-
seczyńsko-Grójeckiego Towarzy-
stwa Kolei Wąskotorowej.
 W cenie biletu oferowany jest: 
przejazd zabytkową kolejką na tra-
sie Piaseczno - Złotokłos - Piasecz-
no, ognisko, przed północną - po-
częstunek kiełbaską do pieczenia, 
bułką, ogórkiem (ketchup, musztar-
da –  do wyboru), o północy –  lamp-
ką szampana, natomiast po półno-

cy –  porcją ciasta, kawą i herbatą. 
Do dyspozycji uczestników impre-
zy będą również kije do kiełbasek, a 
pozostały prowiant i napoje (w tym 
wyskokowe) –  we własnym zakre-
sie. O północy odbędzie się z kolei 
wspaniały pokaz fajerwerków. Spe-
cjalny „Pociąg Sylwestrowy” ze sta-
cji Piaseczno Miasto Wąskotorowe 
przy ulicy Sienkiewicza 14 wyrusza 
31 grudnia o godzinie 21. Powrót do 
Piaseczna przewidziany jest – już w 
Nowym 2020 Roku –  około godziny 
2 w nocy. Bilet sylwestrowy:  85 zło-
tych od osoby.

Grzegorz Tylec
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Linie „P” nie spełniają 
oczekiwań mieszkańców
PIASECZNO Pasażerowie korzystający na co dzień z dojeżdżających do dworca PKP linii 

P-1 i P-2 skarżą się na niedopasowane do pociągów rozkłady jazdy oraz notoryczne 

spóźnianie się autobusów. - Kierowcy często są niemili i słabo mówią po polsku, a ich 

pojazdy brzydko pachną i non stop się psują - dodają

 Bezpłatne linie „P” miały po za-
mknięciu skrzyżowania ul. Jana 
Pawła II z Dworcową zapewnić 
płynną komunikację z dworcem 
PKP (obecnie do dworca nie dojeż-
dża autobus 709). – Niestety, linie 
te funkcjonują w sposób tragiczny 
– uważa Elżbieta Adamczuk. 

Autobusy nie jeżdżą zgodnie 

z rozkładem

 Mieszkanka podnosi, że linie nie 
są dopasowane do odjazdu pocią-
gów, a autobusy ciągle się spóźnia-
ją. – 15 minut to norma, a bardzo 
często pojazd w ogóle nie przyjeż-
dża na zaplanowaną godzinę – do-
daje pani Elżbieta. – Czasami bus 
przyjeżdża opóźniony, a kierowca 
zamiast odjechać  jak najszybciej 
z przystanku, czeka na kolejną go-
dzinę odjazdu. 709 kursował o wiele 
częściej i sprawniej.
 Pasażerowie zwracają też uwagę, 
że kierowcy często są dla nich niemi-
li lub mają problemy z komunikacją.
– Jeden pan kompletnie nie mówił 
po polsku, niczego nie rozumiał tyl-
ko bezradnie rozkładał ręce – skar-
ży się pani Wanda (prosi o niepoda-
wanie nazwiska), która kilka dni 
temu odwiedzała w Piasecznie cór-

kę. – Nie wiedziałam gdzie wysiąść, 
niestety kierowca mi nie pomógł. 
 Inna pasażerka twierdzi, że na py-
tanie dlaczego autobus jest spóźnio-
ny, kierowca odparł, że podróżni i tak 
powinni być zadowoleni, bo jeżdżą za 
darmo. – To nie do końca prawda, te 
linie są opłacane z naszych podatków 
– mówią wzburzeni ludzie. 
 Kolejną podnoszoną kwestią jest 
stan techniczny autobusów. Podró-

żujący nimi ludzie twierdzą, że są 
brudne, zaniedbane i cały czas się 
psują. – Te linie są naprawdę bezna-
dziejne, każdego dnia tęsknię za au-
tobusem 709 – mówi pani Elżbieta. 
– Niestety słyszałam, że już nigdy nie 
dojedzie do dworca, bo przebudowa-
ne skrzyżowanie przy starej mleczar-
ni nie będzie przystosowane do au-
tobusów przegubowych. Może mo-
glibyście sprawdzić, czy to prawda?

Gmina na bieżąco analizuje sytuację

 Uwagi mieszkańców przekaza-

liśmy Bogdanowi Krawczykowi z 
gminnego wydziału utrzymania in-
frastruktury i transportu publiczne-
go. – O wszystkich zastrzeżeniach 
pasażerów na bieżąco informuje-
my operatora, czyli firmę Polo-
nus – mówi Bogdan Krawczyk. - W 
ubiegłym tygodniu rzeczywiście w 
krótkim odstępie czasu doszło do 
trzech awarii technicznych autobu-
sów, zagrażających bezpieczeństwu 
pasażerów. Dlatego musieliśmy w 
trybie pilnym podstawić inne auto-
busy, nie niskopodłogowe – wyja-
śnia urzędnik. 
 Bogdan Krawczyk podkreśla, że 
gmina cały czas analizuje sytuację 
i zastanawia się m.in. nad zmianą 
kształtu linii, aby optymalnie dosto-
sować ją do oczekiwań pasażerów. 
– Co do opóźnień autobusów, to 
składa się na nie kilka czynników, 
m.in. trudna sytuacja komunika-
cyjna w mieście i zmiany organiza-
cji ruchu związane z zamknięciem 
skrzyżowania przy starej mleczar-
ni – wyjaśnia Bogdan Krawczyk. 
– Największe problemy występu-
ją w szczycie komunikacyjnym mię-
dzy 7 a 8 rano i od 15.30 do 17. Ale 
wówczas w całym Piasecznie są kor-
ki i autobusy również w nich stoją. 

Proponuję, aby zdenerwowani pa-
sażerowie nie wyładowywali swo-
jej złości na kierowcach autobusów. 
Oni mają jeździć, a nie wdawać się 
w utarczki słowne. Wszelkie zastrze-
żenia należy zgłaszać w gminie lub 
bezpośrednio firmie Polonus.
 Jak skończy się przebudowa 

skrzyżowania przy mleczarni, 709 
powinien wrócić na dawną trasę. 
Projekt przebudowy został wcześniej 
skonsultowany z ZTM-em. Nie bę-
dzie więc problemów z przejazdem 
tą drogą autobusów przegubowych.

Tomasz Wojciuk

Pasażerowie skarżą się, że linie „P” jeżdżą niepunktualnie, 

a autobusy są stare i brudne

Mieszkańcy nie mogą 

doczekać się powrotu na 

dawną trasę autobusu 709

PIASECZNO

Czarownica z Piaseczna
 W sobotę 30 listopada w Centrum Edukacji Multimedialnej (ul. Jana 
Pawła II 55) odbędzie się spektakl „Czarownica z Piaseczna” w wykonaniu 
Teatru po 20-tej. Jest to sztuka oparta na prawdziwej historii, która wy-
darzyła się w osiemnastowiecznym Piasecznie. Do naszego miasteczka 
przybywa wędrowna trupa komediantów. Wraz ze swoją świtą zjeżdża 
też na polowanie król August III, a w lochu czeka na wyrok oskarżona o 
czary, młodziutka Honoratka… Początek o godzinie 19.30. Wstęp wolny.

Tyl.
R E K L A M A



BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY PIASECZNO

Kiermasz Świąteczny – Zakątek Św. Mikołaja i zapalenie 
lampek na choince
W niedzielę 8 grudnia 2019 roku w godz. 11.00-17.00 zapraszamy wszystkich mieszkańców na
coroczny KIERMASZ ŚWIĄTECZNY.
 Tradycyjnie na piaseczyńskim 
rynku staną stoiska twórców ludo-
wych, rzemieślników, rękodzielni-
ków, kramy z kuchnią regionalną 
i tradycyjnymi wyrobami spożywczy-
mi. W Zakątku św. Mikołaja na dzie-
ci czekać będzie w godz. 12.00-17.00 
moc atrakcji: warsztaty wykonywania
ozdób na plastrach drewna i eko-
logicznych opakowań na prezenty, 
pieczenie pierników z Panią Mikoła-
jową oraz tworzenie bidonów z wła-
sną kompozycją herbat. Na świątecz-
nej scenie od godz. 14.00 nie zbraknie
występów lokalnych chórów i ze-
społów wprowadzających uczestni-
ków imprezy w bożonarodzeniowy 
nastrój, a godz. 16.00 odbędzie się 
uroczyste, wspólne z Burmistrzem, 
włączenie lampek na miejskiej cho-
ince, które poprzedzi krótki pokaz 
sztucznych ogni. Zapraszamy serdecz-
nie – przybywajcie całymi rodzinami!

Program Kiermaszu Świątecznego:

11.00 – 17.00 – świąteczne kramy handlowe
12.00 – 17.00 – Zakątek Świętego Mikołaja 
– animacje dla dzieci w Zakątku Kultury:
– pieczenie pierników z Panią Mikołajową
i jej dwoma pomocnikami,
– spotkanie ze Świętym Mikołajem 
rozdającym drobne upominki,
– gra miejska składająca się z zestawu 
zadań do wykonania przez uczestników 
(w godz. 12.15-15.30), gra w formie 
aplikacji na telefon;
– warsztaty wykonywania ozdób na 
plastrach drewna prowadzone przez 
animatorów,
– warsztaty ekologicznych opakowań na 
prezenty;
– warsztaty wykonywania bidonów 
świątecznych ze słoików, w których 
uczestnicy komponują zimowe herbaty 
w różnych smakach z użyciem natural-
nych owoców i przypraw,
– wielka, świąteczna gra planszowa z El-

fem, w której dzieci grające w tę grę są 
pionkami – aby móc się poruszać po 
planszy, muszą dobrze odpowiedzieć na 
pytania i zagadki związane ze świętami 
bożonarodzeniowymi,
– stanowisko “Domki z piernika”, przy 
którym będzie można zobaczyć jak po-
wstają takie domki oraz ozdobić domek 
według własnego pomysłu,
14.00 – 16.00 – występy na świątecznej scenie
16:00 – Uroczyste zapalenie lampek na 
piaseczyńskiej choince, połączone z po-
kazem sztucznych ogni

WSTĘP WOLNY!

UWAGA WYSTAWCY: 
Pula dostępnych miejsc na Kiermaszu 
jest już wyczerpana.

Organizatorami imprezy są Centrum 
Kultury w Piasecznie oraz Gmina Pia-
seczno, w tym Biuro Promocji i Kultury.

Konferencja 
„Kierunek Dworzec”
W środę 11 grudnia 2019 r. o godz. 18.00 zapraszamy do sali wido-

wiskowej w Centrum Edukacyjno-Multimedialnym na konferencję 

poświęconą tematowi zagospodarowania terenu dworca PKP 

w Piasecznie.

W programie:

• prezentacja prac studentów Wydziału Architektury Politechniki 
Warszawskiej pt. “Koncepcja zagospodarowania terenu dworca PKP 
w Piasecznie”

• wykład pt. “Rola dworca w strukturze przestrzeni miasta” dr inż. arch. 
Tomasza Majdy, Prezesa Towarzystwa Urbanistów Polskich

• dyskusja panelowa: “W poszukiwaniu przestrzeni wokół dworca”

INFORMACJA
 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 2204 ze zm.) informuje, iż na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu MiG Piaseczno, z/s w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 oraz na stro-
nie internetowej www.piaseczno.eu, zamieszczone zostały wykazy dot.:

1. wydzierżawienia na okres 2 lat2 lat gruntu o pow. ca 1677 m2 1677 m2 stanowiącego części działek ew. nr 47/1 nr 47/3 nr 47/1 nr 47/3 
oraz działki nr 47/2, poł. w obrębie 58 m. Piasecznie przy ul. Armii Krajowej i ul. Staszica,oraz działki nr 47/2, poł. w obrębie 58 m. Piasecznie przy ul. Armii Krajowej i ul. Staszica, na rzecz do-
tychczasowego dzierżawcy z przeznaczeniem pod parking warsztatu samochodowego, ciąg komunika-
cyjny, teren zieleni.

2. wydzierżawienia na okres 2 lat2 lat gruntu o pow. 1,20 m21,20 m2 stanowiącego części działki ew. nr 47/3, poł. w ob-nr 47/3, poł. w ob-
rębie 58 m. Piasecznie przy ul. Armii Krajowej i ul. Staszicarębie 58 m. Piasecznie przy ul. Armii Krajowej i ul. Staszica, z przeznaczeniem pod usytuowanie rekla-
my wolnostojącej o pow. 3,43 m2, 

3. wydzierżawienia na okres 3 lat3 lat części działki nr 35/7, obr. 27 położonej w Piasecznie nr 35/7, obr. 27 położonej w Piasecznie 
w rejonie ulic Orzeszkowej, o pow. 407,30 m2, w rejonie ulic Orzeszkowej, o pow. 407,30 m2, z przeznaczeniem pod teren zieleni i wiatę gospodarczą, 
na rzecz dotychczasowyego dzierżawcy.

4. wydzierżawienia na okres 1 roku, tj. od dnia 01.01.2020 r.1 roku, tj. od dnia 01.01.2020 r. części działki nr 3/12, obr. 3 o pow. ok. 770 m2 nr 3/12, obr. 3 o pow. ok. 770 m2 
położonej w Piasecznie przy ul. Chabrówpołożonej w Piasecznie przy ul. Chabrów, z przeznaczeniem pod teren zieleni, na rzecz dotychczasowych 
dzierżawców,

5. wydzierżawienia na okres 1 roku, tj. od dnia 01.01.2020 r.1 roku, tj. od dnia 01.01.2020 r. części działki nr 1/2, obr. 6 m. Piaseczno przy nr 1/2, obr. 6 m. Piaseczno przy 
ul. Energetycznej i ul. Puławskiejul. Energetycznej i ul. Puławskiej, z przeznaczeniem pod teren zieleni – 470 m2 oraz grunt o pow. 30 m2 
pod pylon reklamowy, na którym zamieszczone są tablice reklamowe o pow. 259,55 m2, na rzecz dotych-
czasowego dzierżawcy.

6. wydzierżawienia na okres 1 roku 1 roku z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2020 r.od dnia 01.01.2020 r. gruntu o pow. 427,70 427,70 
m2, m2, stanowiącego część działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 43, nr 2/79, nr 2/80  nr 43, nr 2/79, nr 2/80 
oraz działki oznaczonej nr 2/20 o pow. 27 m2,oraz działki oznaczonej nr 2/20 o pow. 27 m2, położonych w Piasecznie w rejonie ul. Wojska Polskiego ul. Wojska Polskiego 
i ul. Kusocińskiegoi ul. Kusocińskiego, w obrębie 17, na rzecz dotychczasowych dzierżawców, z przeznaczeniem pod garaże.

Burmistrz 

Miasta i Gminy Piaseczno

Zmiana siedziby Wydziału Polityki Mieszkaniowej

Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
Od 28 listopada 2019 r. Wydział Polityki Mieszkaniowej zaprasza do nowej siedziby, 

która mieści się przy ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie.

Dzienny dom pobytu seniora w Piasecznie
27 listopada Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno  Daniel Putkiewicz podpisał umowę na projektowanie i wy-

budowanie dziennego domu pobytu seniora w Piasecznie. Wartość kontraktu to prawie 10,5 mln złotych.

 Centrum Aktywności Senio-
ra będzie placówką wsparcia dzien-
nego zlokalizowaną na działce przy 
ul. Szkolnej 18 w Piasecznie. Zasadni-
czą funkcją nowego obiektu będzie 
dom dziennego pobytu – placów-
ka wsparcia dziennego dla seniorów 

– oraz siedziba dla piaseczyńskich 
organizacji senioralnych.
 Wykonawcą inwestycji będzie fi r-
ma Erekta Budownictwo Specjali-
styczne Sp. z o.o.  z Warszawy, która 
do końca września 2020 roku przy-
gotuje dokumentację projektową 

i kosztorysową oraz uzyska niezbęd-
ne zgody administracyjne w tym po-
zwolenie na budowę. Rozpoczęcie 
prac w terenie planowane jest na 
przełom 2020 i 2021 roku.

Więcej na stronie: 

www.piaseczno.eu



Pożar w budynku przy Mirkowskiej
KONSTANCIN-JEZIORNA We wtorek zapaliły się sadze w kominie budynku wielorodzinne-

go przy ul. Mirkowskiej 44 w Mirkowie. Na miejsce przybyli strażacy, kominiarze, straż 

miejska i administracja budynku. Mimo że ogień dość szybko ugaszono, zabezpiecza-

nie komina trwało  w sumie kilkanaście godzin

– Kominy w naszej kamienicy od 
lat nie były czyszczone. Siedzimy tu 
jak na bombie – zaalarmował nas 
w środę rano Mirosław Rudziński. 
– Przyjedźcie zresztą na miejsce i 
sami zobaczcie, jak to wygląda. 
 Około godz. 10 przy Mirkowskiej 
stały jeszcze dwie jednostki stra-
ży pożarnej, chociaż pożar sadzy w 
kominie ugaszono dużo wcześniej.
– Wczoraj od rana na klatce było 
czuć spaleniznę – opowiada pan Mi-
rek. – Po sprawdzeniu okazało się, 
że zapalił się zapchany sadzą prze-
wód kominowy. W moim odczuciu 
zawiniła gmina oraz administrator 
budynku. Od dawna nie prowadzą 
tu ani remontów, ani niezbędnych 
zabiegów konserwacyjnych.
 Pan Mirek prowadzi nas do piw-
nicy i otwiera drzwiczki kominowe. 
Pokazuje piętrzące się w środku sa-
dze. – Był tu wczoraj kominiarz i 
stwierdził, że jest bezpiecznie. Tak 
bezpiecznie, że omal się nie spali-
liśmy – ironizuje. – Sadze w komi-
nach zalegają od lat. Mam pytanie 
do wspólnoty: za co my płacimy ko-
morne?

Mieszkańcy przeżyli chwile grozy

 – Najgorzej było we wtorek wie-
czorem – opowiada Marianna Zie-
lińska. – Komin przechodzący przez 
moją kuchnię tak się rozgrzał, że nie 
można się było do niego dotknąć. 

Do tej pory ściana jest ciepła. Szyb-
ko wyjęłam spod zlewu butlę z ga-
zem, bo mogło dojść do wybuchu. 
Oczywiście nikt nie poinformował 
nas o zagrożeniu, choć na miejscu 
był kominiarz. Cud że nic poważ-
niejszego się tu nie stało.

 Pierwszy raz straż pożarną 
mieszkańcy kamienicy wezwali we 
wtorek koło południa, gdy poczuli 
na klatce przykry zapach. Po przy-
jeździe na miejsce strażacy stwier-
dzili, że zadymienie może pocho-
dzić z palącego się piecyka. Zaleci-
li jego wygaszenie i przegląd komi-
na, który już wtedy był ciepły. Wyeli-
minowano natomiast ryzyko zwar-
cia w instalacji elektrycznej. – Do-
wódca poprosił mieszkańców domu 
o nieużywanie przewodów komino-
wych do czasu ich przeglądu – infor-
muje mł. bryg. Łukasz Darmofalski, 
rzecznik Państwowej Straży Pożar-
nej w Piasecznie. Jak się jednak oka-
zuje nie rozwiązało to problemu...

Straż ugasiła pożar i dała zalecenia

 Kolejne zgłoszenie strażacy 
otrzymali tego samego dnia po godz. 
22. Na ulicę Mirkowską 44 udało się 

sześć jednostek straży pożarnej w 
sile 21 ratowników. – Na wysokości 
drugiej kondygnacji trzon kominowy 
był rozgrzany do temperatury 120 
stopni C – informuje mł. bryg. Łu-
kasz Darmofalski. – Od razu zorien-
towaliśmy się, że w kominie dzieje 
się coś niedobrego. Mieszkańcy nie 
zastosowali się do naszego zakazu i 
mieli podłączone piecyki. To od nich 
zapaliły się sadze w kominie. Po-
żar został w ciągu godziny ugaszo-
ny, jednak do rana strażacy dozoro-
wali budynek. W kilku miejscach ro-
zebrali też komin, aby wyczyścić na-
gromadzone w nim sadze, które mo-
gły zacząć się palić.
 W środę rano w przewodach ko-
minowych znaleziono pozostało-
ści plastikowych śmieci, którymi 
ktoś najwyraźniej palił. – Dlatego 
wezwaliśmy na miejsce straż miej-
ską – wyjaśnia Łukasz Darmofalski. 
– Ponownie zakazaliśmy użytkowa-
nia trzonów kominowych i pieców 
na paliwo stałe do czasu wykonania 
przez uprawnione do tego osoby nie-
zbędnych przeglądów. 
 Udało nam się skontaktować 
z administratorką budynku. – Co 
roku, zgodnie z prawem budowla-
nym, dokonywaliśmy tam przeglą-
dów przewodów kominowych – po-
informowała nas. – Ostatni taki 
przegląd robiliśmy w maju.

Tomasz Wojciuk

Po ugaszeniu palącej się w kominie sadzy, strażacy dokonali 

przeglądu instalacji odprowadzającej dym, znajdując w trzonie 

komina pozostałości plastikowych śmieci

Mieszkańcy twierdzą,

że czują się tak, jakby 

siedzieli na bombie

Firmy zapłacą wyższy 
podatek od nieruchomości
LESZNOWOLA Podczas ostatniej sesji rady gminy radni zdecydowali o 

podniesieniu podatku od nieruchomości podmiotom prowadzącym 

działalność gospodarczą

 – Moim zdaniem nie powinniśmy podnosić podatków fi rmom, skoro 
nie podnosimy ich mieszkańcom – mówił podczas dyskusji nad projektem 
uchwały radny Łukasz Grochala. Innego zdania była radna Justyna Gawęda. 
Radna stwierdziła, że podwyżka podatków nigdy nie jest mile widziana, jed-
nak niekiedy jest konieczna. – Już w ubiegłym roku Regionalna Izba Obra-
chunkowa zwracała nam uwagę, że jeśli chcemy zaciągać kolejne zobowią-
zania, powinniśmy sięgać także po instrumenty, które pozwolą nam zbilanso-
wać budżet – argumentowała.
 Większość radnych zgodziło się z tą argumentacją, czemu dali wyraz w 
głosowaniu. Tak naprawdę podwyżka będzie kosmetyczna i wyniesie niecałe 
2 proc., a więc tyle, co infl acja. 

TW
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Małżeństwa na medal
Kochać gorącą miłością, a jeśli się kłócić, to krótko i nie żywić urazy. Do tego być 

ustępliwym i cierpliwym. Oto recepta na długoletni związek podana przez 

małżeństwa, które na ślubnym kobiercu stanęły co najmniej pół wieku temu.

 23 listopada w Ośrodku Kultury burmistrz Góry Kalwarii Arkadiusz Strzy-
żewski pogratulował sześciu parom i udekorował je Medalami za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie (nadawanymi przez prezydenta RP). Znów zabrzmiał marsz 
Mendelssohna, a dzieci, wnuki i prawnuki zaśpiewały jubilatom „Sto lat”.
 Złote gody świętowali: Helena i Wiesław Jaroniowie z Czarnego Lasu, Bar-
bara i Zdzisław Kołodziejscy z Baniochy, Zofi a i Seweryn Kopyrowie z Góry Kal-
warii, Halina i Ryszard Szymańscy z Moczydłowa oraz Grażyna i Marian Wasi-
lewscy z Coniewa. Natomiast Janina i Stefan Korenbergowie z Góry Kalwarii 
mają za sobą już 60 lat wspólnego życia (diamentowe gody). Długoletnim mał-
żeństwom życzymy wszystkiego, co najlepsze!

Góra Kalwaria

Nowe szefowe biblioteki 
i pomocy społecznej
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii kieruje od niedawna Justyna Rosłaniec. Natomiast na cze-

le Gminnej Biblioteki Publicznej stanęła Anna Charko.

 Justyna Rosłaniec pracuje 
w pomocy społecznej od 23 lat. Naj-
większe doświadczenie zdobyła jako 
pracownik socjalny na warszawskiej 
Pradze-Północ; na osiedlu Szmulki 
pomagała rodzinom z problemami, 
bezrobotnym, uzależnionym, samot-
nym matkom, a ostatnio bezdom-
nym. – Lubię pracę z ludźmi – pod-
kreśla pani kierownik. Choć – jak do-
daje  – pracując, zetknęła się z wielo-
ma naprawdę trudnymi sytuacjami.
 Tytuł magistra Justyna Rosła-
niec uzyskała w warszawskiej Aka-
demii Pedagogiki Specjalnej. Miesz-

ka w Pilawie w powiecie garwoliń-
skim, ma męża i dwóch dorosłych 
synów. Uwielbia jeździć na rowerze, 
hodować kwiaty i czytać.
 Anna Charko jest z kolei miesz-
kanką gminy Chynów, do nie-
dawna mieszkała jednak w Górze 
Kalwarii (od urodzenia). Na na-
szym terenie zatrudniona była 
w szkolnych bibliotekach, kiero-
wała Gminną Biblioteką Publicz-
ną oraz pracowała w jej filii w So-
bikowie. Ostatnio była zaś pracow-
nikiem warszawskiego Urzędu ds. 
Cudzoziemców.

 – Przede wszystkim chcę pod-
trzymać dotychczasowe inicjatywy 
biblioteki, a także wychodzić z po-
mysłami na zewnątrz oraz zwięk-
szyć aktywność filii – deklaruje 
Anna Charko (obecnie istnieje tyl-
ko filia w Czersku, ale niebawem po-
wstanie oddział w Baniosze; pani 
dyrektor marzy się też utworzenie 
w dalszej przyszłości placówki tere-
nowej w Cendrowicach).
 Anna Charko w wolnym czasie 
lubi słuchać muzyki poważnej, oglą-
dać spektakle teatralne oraz – a jak-
że – czytać książki.

Justyna Rosłaniec Anna Charko

www.gorakalwaria.pl

Rośnie grono 
najzdolniejszych
 Tylu stypendystów jeszcze w 
gminie Góra Kalwaria nie było. Na-
grodę fi nansową burmistrza za wyni-
ki w nauce oraz osiągnięcia sportowe 
i artystyczne otrzymało 233 uczniów 
i studentów (rok temu uhonorowano 
170 osób). Co zrozumiałe, rekordowa 
jest też kwota, którą gmina przezna-
czyła na ten cel: ponad 203 tys. zł.
 Tradycyjnie dyplomy zostały 
wręczone podczas gali – 15 i 16 li-
stopada w Ośrodku Kultury. Każ-
demu ze stypendystów osobiście 
pogratulował burmistrz Arkadiusz Strzyżewski. – Gmina Góra Kalwaria jest 
bogata wami i waszymi rodzicami – oświadczył włodarz. Galę uświetniły wy-
stępy artystyczne lokalnych talentów.

Góra na falach eteru
 Nasza gmina była 
bohaterką audycji „Je-
dyne takie miejsce”, 
nadawanej na żywo 
przez radiową Jedyn-
kę. 16 listopada w ra-
tuszu dziennikarze roz-
mawiali z 11 przedsta-
wicielami lokalnej społeczności. W „studiu” gościli m.in. burmistrz Arkadiusz 
Strzyżewski, prezes Towarzystwa Miłośników Góry Kalwarii i Czerska Wojciech 
Prus-Wiśniowski (na zdjęciu) i właściciel kawiarni dla kolarzy Maciej Grubiak. Za-
chęcamy do wysłuchania wywiadów – na www.polskieradio.pl (Jedynka -> Au-
dycje -> Jedyne takie miejsce).

Wygrali głosowanie, otrzymali czeki
Miła uroczystość podczas środowej sesji Rady Miejskiej. Burmistrz Arkadiusz Strzyżewski pogratulował zwycięzcom Budżetu Partycypacyjnego 2020, wręczając im symboliczne czeki. 

Dzięki aktywności liderów lokalnej społeczności powstaną tereny rekreacyjne, chodnik, doposażone zostaną jednostki strażackie oraz odbędą się imprezy dla mieszkańców.

Oto autorzy projektów, które zy-
skały największe poparcie miesz-
kańców i które gmina zrealizuje w 
przyszłym roku:
• Zbigniew AdamczykZbigniew Adamczyk („Doposa-
żenie remizy OSP w Pęcławiu”),
• Aleksandra FolwarskaAleksandra Folwarska („Tere-
ny aktywnego wypoczynku przy 
ul. Leśnej w Górze Kalwarii”),
• Jakub DeniszewskiJakub Deniszewski („Bezpiecz-
na wieś – zakup sprzętu ratow-
niczego dla OSP w Baniosze”),
• Bartosz MiszewskiBartosz Miszewski („Bu-
dowa chodnika wzdłuż uli-
cy Ogrodowej w Dobieszu od 
ul. Szkolnej do działki 97/5”),

• Izabela Banasiak-MatusikIzabela Banasiak-Matusik 
(„Rozbudowa siłowni zewnętrz-
nej” oraz „Rodzinnie i sporto-
wo – piknik w Czachówku”),
• Jakub KlimekJakub Klimek („Bezpiecz-
na gmina – bezpieczna wieś. Za-
kup drona dla OSP Wojciechowi-
ce oraz hełmów ratowniczych”),
• Agnieszka PowroźnikAgnieszka Powroźnik („Soboty z 
filharmonią. Projekt o charakterze 
prospołecznym i kulturalnym”).
 Przypomnijmy, że w głosowaniu 
na 17 projektów wzięła udział rekor-
dowa liczba mieszkańców – 6666. 
Także im podziękował w czasie se-
sji burmistrz.



 O Wacławie Gąsiorowskim, nie 
tylko sołtysie Konstancina i wielkim 
społeczniku, ale także żołnierzu, 
dziennikarzu, utalentowanym pisa-
rzu oraz wielkim patriocie rozma-
wiano już podczas poprzedniej sesji 
rady miejskiej. Z wnioskiem o jego 
upamiętnienie wystąpili wówczas 
radny Krzysztof Bajkowski oraz To-
warzystwo Miłośników Piękna i Za-
bytków Konstancina. Podczas śro-
dowej sesji, która odbyła się w nie-
zwykle uroczystej oprawie, przy-
pomniano postać tego nietuzinko-
wego człowieka. Sylwetkę Wacła-
wa Gąsiorowskiego w niezwykle cie-
kawy sposób przedstawiła dr Han-
na Szaflik-Winogrodzka. Przypo-
mniała, że były sołtys Konstancina 
dał się poznać m.in. jako organiza-
tor konspiracji niepodległościowej 
w zaborze rosyjskim. Niestety, ści-
gany przez carską Ochranę, został 
zmuszony do emigracji. Po wybu-
chu I wojny światowej czynnie włą-
czył się w działalność na rzecz od-
rodzenia się państwa polskiego, bio-
rąc udział w organizowaniu armii 
polskiej. Do kraju na stałe powró-
cił w 1930 roku i zamieszkał w wil-
li „Ukrainka” w Konstancinie. Soł-

tysem gromady Konstancin został w 
1936 roku, piastując tę funkcję aż do 
śmierci, a więc 30 października 1939 
roku. – W tym czasie Wacław Gą-
siorowski wprowadzał liczne udo-
godnienia dla mieszkańców – mó-
wiła Hanna Szaflik-Winogrodzka. 

– Dbał o plażę i kąpielisko nad Je-
ziorką, zabiegał o elektryfikację i ka-
nalizowanie uzdrowiska. Propago-
wał także Konstancin jako miejsco-
wość letniskowo-klimatyczną. Nie-
stety boleśnie odczuł wybuch wojny. 
Zmarł nagle. Został pochowany na 
cmentarzu w Skolimowie, a 10 lipca 
2009 rada miejska podjęła decyzję o 
nadaniu mu honorowego obywatel-
stwa. 

Potrafił rządzić twardą ręką

 O sołtysie Gąsiorowskim mó-
wił również Witold Rawski z Kon-

stancińskiego Klubu Historyczne-
go. Przypomniał, że sołtys był bar-
dzo zaangażowany w życie lokalnej 
społeczności. – Był konsekwentny w 
stawianiu sobie zadań i ich realizo-
waniu – mówił. – Wprowadził ostrą 
dyscyplinę finansową. Tym któ-
rzy nie płacili podatków, odcinano 
elektryczność i wodę. Wacław Gą-
siorowski, w ramach oszczędności, 
nakazał wyłączenie co drugiej la-
tarni, a w pozostałych wymianę ża-

rówek na zużywające mniej prądu. 
Liczbę stróży nocnych z czterech ka-
zał zredukować do dwóch. Po I woj-
nie światowej, do lat 30. Konstan-
cin przeżywał swój najgorszy okres. 
Wacław Gąsiorowski go odbudował. 

Gdzie powstanie aleja 

zasłużonych?

 Drugą część sesji zdominowa-
ła dyskusja dotycząca formy upa-
miętnienia Wacława Gąsiorowskie-
go. – Można pomyśleć o jego figu-
rze w najbliższym otoczeniu ratusza 
– zaproponował Krzysztof Bajkow-
ski. Z kolei Andrzej Cieślawski zasu-
gerował, aby na upamiętnienie naj-
wybitniejszych w historii Konstanci-
na postaci przeznaczyć trakt w Par-
ku Zdrojowym między ulicami Że-
romskiego a ks. Piotra Skargi, któ-
remu jakiś czas temu nadano nazwę 
Alei Miłośników Konstancina. – To 
na tym odcinku miały pierwotnie 
zostać ustawione kamienie czy obeli-

ski upamiętniające ważne dla naszej 
społeczności osoby – przypomniał 
Andrzej Cieślawski. – Pierwszą z tych 
osób mógłby być Wacław Gąsioro-
ski, a kolejną np. hrabia Skórzewski. 
Pomysł ten wielu obecnym na sali 
osobom  również przypadł do gustu. 
– Osób zasłużonych dla naszej miej-
scowości jest poza Wacławem Gąsio-
rowskim co najmniej kilka – przy-
pomniał burmistrz Kazimierz Jań-
czuk. – Według mnie możemy roz-
ważać tablice pamiątkowe umiesz-
czone wewnątrz ratusza, ewentual-
nie na pierwszym piętrze willi Ka-
milin w Parku Zdrojowym. Pomysł, 
aby ustawić je przy Alei Miłośników 
Konstancina też uważam za dobry, 
bo to godne miejsce. W przyszłym 
roku chciałbym doprowadzić do spo-
tkania wszystkich zainteresowanych 
stron i wypracować sposób upamięt-
nienia osób, które na to zasługują.

Tomasz Wojciuk
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Jak upamiętnić Wacława 
Gąsiorowskiego?
KONSTANCIN-JEZIORNA W środę odbyła się sesja nadzwyczajna rady miejskiej, podczas któ-

rej radni, władze gminy oraz mieszkańcy zastanawiali się, w jaki sposób najlepiej uho-

norować pamięć przedwojennego sołtysa gromady Konstancin, Wacława Gąsiorow-

skiego. W tym roku wypadają 150. rocznica jego urodzin i 80. śmierci

Środowa sesja miała uroczystą oprawę

Wacław Gąsiorowski

Wydaje się, że najlepszym 

miejscem na umieszczenie 

tablic upamiętniających wy-

bitnych mieszkańców Kon-

stancina jest Park Zdrojowy

R E K L A M A
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Kolorowe napisy
zwracają uwagę
PIASECZNO Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno zakończyła zapowia-

daną akcję malowania kolorowych napisów na ulicach miasta. Już 

wkrótce wejdą w życie kolejne inicjatywy młodych radnych

 Motywujących i skłaniającymi do refl eksji napisami organizatorzy akcji 
chcieli przede wszystkim poprawić humor mieszkańcom. – Napisów jest 12 
i znajdują się one głównie w centrum, a także przy PKP – mówi Zofi a Urbań-
czyk, młodzieżowa radna. - Malowaliśmy je przez specjalne szablony i używa-
liśmy jak najtrwalszej możliwej farby. Reakcje ludzi były bardzo różne. Starsi 
wydawali się zdumieni tym, co robimy i wyglądali na zaciekawionych. Bywały 
osoby, które podchodziły do nas, rozmawiały, zadawały pytania, a jeden pan 
robił nawet zdjęcia. To było naprawdę miłe. Oczywiście natrafi liśmy też na lu-
dzi ze sceptycznym podejściem do nas, ale nie wiem do końca, co mieli na 
myśli. Chociaż rzeczywiście mogliśmy wyglądać ciekawie, chodząc po mie-
ście z pędzlami i farbą.
 W najbliższym czasie młodzieżowa rada gminy ma zamiar zorganizować 
warsztaty pracy w szkołach średnich w Piasecznie oraz wcielić w życie projekt 
Youth Culture. – Warsztaty pracy będą pomocą dla młodzieży na rynku pra-
cy i będą one wyglądać bardzo podobnie do tych, które były organizowane 
przez nas w wakacje – mówi Artur Izworski, nowy przewodniczący Młodzie-
żowej Rady Gminy Piaseczno. – Projekt Youth Culture, planowany na styczeń, 
jest z kolei cyklem wieczorów kulturalnych, podczas których będzie można 
pokazać swój talent. Każdy wieczorek będzie o innej tematyce – tak by każdy 
znalazł coś dla siebie.
 Młodzi radni poszukują nadal chętnych osób i grup, które chciałyby pokazać 
swój talent muzyczny.

Grzegorz Tylec

Rekordowe Spotkania 
Chóralne
PIASECZNO Jak co roku, w kościele NMP Wspomożenia Wiernych w Za-

lesiu Dolnym odbyły się tradycyjne XVIII Spotkania Chóralne, wspom-

nające św. Cecylię, patronkę muzyki kościelnej

 Spotkania wpisały się w jubileusz XXV-lecia Federacji Caecilianum. Tym 
razem do Zalesia Dolnego przyjechało łącznie aż 20 chórów, co jest liczbą re-
kordową. Usłyszeć można było zarówno muzykę klasyczną, jak i fi lmową czy 
gospel. Nie zabrakło też pieśni Stanisława Moniuszki, a szczególnie ciekawie 
wypadła muzyka cerkiewna w wykonaniu Chóru im. Romana Melodosa para-
fi i prawosławnej pod wezwaniem Hagia Sofi a w Warszawie. – Mamy dziś trzy 
chóry, które przyjechały do nas po raz pierwszy – mówi Paweł Ginda, dyry-
gent miejscowego chóru, który w zeszłym tygodniu otrzymał odznakę ho-
norową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla kultury 
Polskiej”. – Dla wielu chórów, zwłaszcza tych które nigdzie indziej nie jeżdżą, 
to jest znakomita okazja do zaprezentowania swoich umiejętności i wyjścia 
poza własny kościół. 
 Spotkanie zakończyła uroczysta msza święta, podczas której zabrzmiał 
śpiew połączonych chórów. – Szkoda tylko, że nie wszystkie zostały do koń-
ca – podsumowuje Paweł Ginda. – To nie jest konkurs, ale chodzi tu przede 
wszystkim o to żeby móc siebie wspólnie posłuchać.

Grzegorz Tylec

Wokół Piaseczna
PIASECZNO Do 4 grudnia w Galerii Fryderyk (Przystanek Kultura) można oglądać wystawę 

malarstwa „Wokół Piaseczna”, której autorami są członkowie Grupy Piaseczno

 Na wernisażu wystawy nie za-
brakło władz gminy reprezentowa-
nych przez burmistrza Daniela Put-
kiewicza i wiceburmistrz Hannę Ku-
łakowską-Michalak. O samej ekspo-
zycji opowiedziała z kolei jej kura-
tor, Wiesława Nastały-Płaskocińska.
– Przyznam, że już dawno chodził 
za mną pomysł zrobienia wystawy o 
Piasecznie, choć myślałam wówczas 
o trochę większej skali – przyzna-
ła Wiesława Nastały-Płaskocińska. 
– Chcieliśmy pokazać miasto z per-
spektywy artysty-malarza i to co je 
otacza – np. Chojnowski Park Kra-
jobrazowy czy Zalesie. To wszyst-
ko jest tu spójne i jest jakby całością. 
Inspirujemy się pięknem – kolorem, 
kształtem i barwą.
 Wystawa „Wokół Piaseczna” 
wpisuje się również w kalejdoskop 
wydarzeń kulturalnych nawiązują-
cych do rocznicy obchodów 590-le-
cia Piaseczna. Artyści Grupy Pia-
seczno utrwalili w swych obrazach 
zarówno fragmenty obecnego wy-

glądu miasta, jak też zabytkowe for-
my architektoniczne. Inspiracją dla 
malarzy był także pejzaż miasta i 
okolic, wzbogacony o motywy przy-
rodnicze, ukazujące znane i mniej 
znane miejsca związane z miastem. 
Na wystawie swoje prace prezentu-

ją: Teodora Kurek, Stanisław Kurek, 
Leokadia Nastały, Wiesława Na-
stały-Płaskocińska, Elżbieta Kwa-
pińska, Monika Pawłowska, Anna 
Marks (Kwiatkowska), Helena Ka-
zana i Zofia Matuszak-Czekierda.

Grzegorz Tylec

Bajkowa wystawa
PIASECZNO W Kolonii Artystycznej w Zalesiu Dolnym trwa właśnie wystawa oryginałów 

ilustracji Olgi Siemaszko. Nieżyjąca już artystka zajmowała się ilustrowaniem książek 

dla dzieci, a także rysunkiem, plakatem fi lmowym i teatralnym oraz scenografi ą

 – Nie miałam przyjemności po-
znać artystki – powiedziała, otwie-
rając ekspozycję, Mira Walczykow-
ska, właścicielka Kolonii Artystycz-
nej. – Znam ją jednak z jej twórczo-
ści, a bardzo często jej nazwisko po-
jawiało się, między innymi, w domu 
Józefa Wilkonia. Na tą wystawę 
udało nam się wybrać kilkadziesiąt 
prac w różnych technikach i w róż-
nych klimatach.
W trakcie wernisażu można było się 
również przekonać jak barwną po-
stacią była Olga Siemaszkowa, bo 
artystkę wspominali – nie stroniąc 
od anegdot – jej najbliżsi. 
 Olga Siemaszkowa (1911 – 2000) 
w ilustracji wypracowała indywi-
dualny styl, realizując swoje pra-
ce w zgodzie z tym, co napisał au-
tor. Zilustrowała ponad 200 książek, 
kalendarzy i innych druków (mię-
dzy innymi „Alicję w krainie cza-
rów” Lewisa Carrolla, „Kalifa Bo-
ciana” i inne baśnie Wilhelma Hauf-
fa, „Ucznia czarnoksiężnika” Go-
ethego, „Bajeczki” Józefa Ignacego 
Kraszewskiego i „Wiersze dla dzieci” 
oraz „Kwiaty polskie” Juliana Tuwi-
ma. Swoją pracą przyczyniła się do 

sukcesów polskiej grafiki książkowej 
w Europie i była laureatką wielu pre-
stiżowych nagród w tej dziedzinie, z 
których najważniejsze to: Złoty Me-
dal IBBY w 1959 r. w Lipsku, nagro-
dy w konkursie PTWK na Najpięk-
niejszą Książkę Roku w 1983 i 1986, 
w roku 1986 została wpisana na Li-
stę Honorową H. Ch. Andersena za 
„Bajeczki”, nagrody na Ogólnopol-
skich Wystawach Ilustracji, wpis na 

honorową listę IBBY, medal Komi-
sji Edukacji Narodowej w 1975 r., w 
1996 otrzymała Nagrodę PTWK za 
całokształt twórczości, czy wreszcie 
(w roku 2000) medal Polskiej Sekcji 
IBBY za całokształt twórczości dla 
dzieci i młodzieży. 
 Wystawę w Kolonii Artystycznej 
przy ulicy Dębowej 3 będzie można 
oglądać do 30 grudnia. 

Grzegorz Tylec

Zagrali jesienną muzykę
PIASECZNO W Domu Kultury w 

Piasecznie odbył się koncert lo-

kalnych instrumentalistów i ze-

społów Działu Edukacji Muzycz-

nej Centrum Kultury w Piasecznie 
 Podczas koncertu zatytułowane-
go „Jesienne liście” faktycznie moż-
na było usłyszeń muzykę, która mo-
gła kojarzyć się z aktualnie panu-
jącą porą roku. Tego wieczoru wy-
stąpiły, między innymi, grupy Czar-
ny Sen, Afekt, formacje perkusyj-
ne (pod opieką Andrzeja Deli) i ze-
społy jazzowe (pod opieką Micha-
ła Wojnarskiego). Znalazło się rów-
nież i miejsce na ciekawe popisy in-
strumentalistów – fortepianowe in-
terpretacje utworów Fryderyka Cho-

pina, a nawet partia (wykonywanej 
w oryginale przez Johna Deacona) 
gitary basowej ze słynnej piosen-
ki Queen „We are the champions”. 
Nie zabrakło również klimatycznego 
bluesa, a nawet odrobiny country. 
– Staramy się zawsze po przerwie 
wakacyjnej przygotować jakąś nie-
spodziankę dla naszych odbiorców 
– mówi Renata Opala, szefowa 

Działu Edukacji Muzycznej Cen-
trum Kultury w Piasecznie. – W tym 
roku nastawiliśmy się bardziej na 
wykonawców zespołowych. Jest się 
czym pochwalić, bo robią oni ostat-
nio naprawdę rewelacyjne postępy – 
zarówno swoich możliwościach mu-
zycznych, technicznych, jak i inter-
pretacyjnych. 

Grzegorz Tylec
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Misterium teatralne
w Czarnowie
KONSTANCIN-JEZIORNA W sobotę 30 listopada o godz. 16.30 na placu 

zabaw „Sołtysówka” w Czarnowie przy ul. Partyzantów odbędzie się 

zaduszkowe misterium teatralne „Konstytucja dla Europy 1831 czyli 

romantyczny testament Wojciecha Jastrzębowskiego”

 Autorem widowiska jest Olgierd 
Łukaszewicz, znany aktor oraz pre-
zes Związek Artystów Scen Pol-
skich. Wraz z nim wystąpią Janusz 
Leśniewski oraz mieszkańcy Czar-
nowa. Czynny udział w przedsta-
wieniu weźmie także publiczność. 
Organizatorzy proszą o przyniesie-
nie zniczy lub wkładów do zniczy. 
 Wojciech Bogumił Jastrzębow-
ski był dziewiętnastowiecznym 
przyrodnikiem, pedagogiem i kra-
joznawcą, profesorem botaniki, fi -
zyki, zoologii i ogrodnictwa. Po 
wybuchu Powstania Listopado-
wego wstąpił jako szeregowy żoł-
nierz do baterii artyleryjskiej Gwar-
dii Narodowej Warszawskiej. „Kon-
stytucja dla Europy 1831” to zapiski 
kanoniera Jastrzębowskiego, który 
wraz z towarzyszami broni, walcząc na polu Olszynki Grochowskiej (25 lute-
go 1831 r.) stworzył projekt „Wiecznego Przymierza między Narodami dla za-
chowania pokoju”. Wiele myśli Jastrzębowskiego, rewolucyjnych na owe cza-
sy, ma kontynuację w dzisiejszej Unii Europejskiej. Dlatego warto o nich pa-
miętać. Po spektaklu odbędzie się spotkanie z Alicją Wejner autorką książki 
„Azymut wspólna Europa - Jastrzębowski”. Wstęp wolny.

TW

PIASECZNO

Koncert Dwa Światy
 Już dziś (piątek, 29 listopada) w Domu Kultury w Piasecznie odbę-
dzie się niezwykły koncert, kiedy to na jednej scenie spotkają się ze sobą 
przedstawiciele dwóch różnych muzycznych światów. Chór Con Fuoco 
pod dyrekcją Andrzeja Sochockiego wystąpi wspólnie z duetem Ojciec 
i Syn w repertuarze muzyki rozrywkowej. Założeniem koncertu jest po-
łączenie potencjału dwóch różnych światów – z jednej strony muzyki 
klasycznej, jak i bardziej rozrywkowego grania (z elementami pewnego 
scenicznego luzu i improwizacji). Tego wieczoru usłyszymy oryginalnie 
zaaranżowane przeboje m.in. takich artystów jak Skaldowie, Queen, The 
Beatles czy Grzegorza Turnaua, a także wybór muzyki fi lmowej i... kilka 
muzycznych niespodzianek. Bilety w cenie 10 złotych dostępne są w ka-
sie Domu Kultury i na www.kulturalni.pl.

Tyl.

Andrzejki z Afektem
 W piątek 29 listopada w loftowym Odjeździe (ul. Sienkiewicza 14) od-
będzie się akustyczny koncert fl agowego zespołu Działu Edukacji Muzycz-
nej Centrum Kultury w Piasecznie. Początek o godzinie 19. Wstęp wolny.

Tyl.

Przycinają drzewa z helikoptera
TARCZYN Od tygodnia trwają zabiegi pielęgnacyjne na linii przesyłowej z Tarczyna do Pę-

cher w gminie Piaseczno. Po raz pierwszy gałęzie znajdujące się zbyt blisko przewodów 

energetycznych są usuwane za pomocą pił tarczowych... zwisających z helikoptera

 Jest to nowa technologia stoso-
wana w Polsce od niecałych dwóch 
lat. PGE zatrudniło polsko-fińską 
firmę, która specjalizuje się w tego 
typu zabiegach pielęgnacyjnych. Pi-
lotami helikopterów są doświad-
czeni Finowie. Ze śmigłowca zwi-
sa kilkunastometrowy wysięgnik, 
na końcu którego obraca się 8 pił o 

łącznej wadze 600 kg. Piły te przy-
cinają gałęzie rosnących wzdłuż li-
nii energetycznej drzew. – Jest to 
metoda szybka, wygodna i bez-
pieczna, która pozwala w fachowy 
sposób przycinać odrosty, nie oka-
leczając nadmiernie drzew – mówi 
Daniel Sakowski ze świadczącej 
usługę olsztyńskiej firmy Albero. 
– Na dole, w rejonie pracy helikop-
tera, znajduje się zawsze 2-3 poru-
szających się na quadach nawigato-
rów, którzy są w stałym kontakcie z 
pilotem. Dbają oni m.in. o to, aby 
w rejon wycinki nie wkroczyła nie-
uprawniona do tego osoba. 
 Przycinanie gałęzi z helikoptera 
(w czwartek śmigłowiec pracował w 

rejonie Prac Małych i Marylki) od-
bywa się przynajmniej 10 razy szyb-
ciej niż wykonywanie tej samej pra-
cy w sposób tradycyjny, z naziemne-
go wysięgnika bądź przy pomocy al-
pinistów. Przerwa w dostawie prądu 
(na czas prac linia musi zostać wyłą-
czona) wynosi co najwyżej kilka go-
dzin zamiast kilku dni. Aby wyeli-
minować uciążliwości, podczas wy-
cinki okoliczny mieszkańcy otrzy-
mują prąd z awaryjnego generatora. 
 Praca helikoptera na danym od-

cinku nie trwa z reguły dłużej niż 
godzinę. Po tym czasie śmigłowiec 
musi uzupełniać paliwo. W tej chwi-
li prowizoryczne lądowisko znajdu-
je się w Tarczynie. Prace na tere-
nie gminy mają potrwać jeszcze kil-
ka dni (śmigłowiec nie może latać 
gdy prędkość wiatru przekracza 38 
km/h, albo jest mgła). Potem prze-
niesie się w inne rejony naszego po-
wiatu. Realizacja całego zlecenia ma 
potrwać do końca roku.

TW

Wysokość na jakiej pracuje helikopter wynosi zwykle 20-30 m. 

Operujący na ziemi nawigatorzy dbają, aby w strefę wycinki 

nie dostał się nikt nieuprawniony

Nowa metoda jest 

o wiele szybsza niż 

przycinanie drzew z ziemi. 

Pozwala tworzyć zielone 

korytarze wzdłuż linii 

przesyłowych
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Remont starej plebanii 
idzie pełną parą 
PIASECZNO Wiosną wznowiono remont starej plebanii przy 

kościele św. Anny, do której ma zostać przeniesione Mu-

zeum Regionalne. W tej chwili w budynku wzmacniane 

są fundamenty i znajdujące się w piwnicy ściany

 Prace, polegające na wzmocnie-
niu konstrukcji plebani oraz napra-
wie starych cegieł i wymianie fug na 
poziomie piwnicy, mają potrwać do 

końca listopada. Od początku były 
one wykonywane w bardzo trudnych 
warunkach – z piwnicy trzeba było 
ręcznie wynosić ziemię, a zbitą glinę 
rozbijać kilofami. Zachowano stropy 
kolebkowe, które w trakcie robót po-
głębiono o ponad metr. Cegły, które 

do niczego się nie nadawały, zgod-
nie z zaleceniem konserwatora wy-
mieniano na nowe, pozyskane z roz-
biórki ścian. Ostatnim etapem było 
szlifowanie i malowanie cegieł spe-
cjalnymi farbami, aby nadać im 
pierwotny wygląd. Aby wygospo-
darować miejsce na dodatkowe po-
mieszczenia, konieczne było pod-
piwniczenie dodatkowej części bu-
dynku. Wkrótce prace przeniosą się 
na powierzchnię i będą widoczne dla 
mieszkańców. Zakończenie inwesty-
cji planowane jest w sierpniu przy-
szłego roku.

TW

Remont plebani od początku 

przebiegał z problemami. Na 

szczęście już je zażegnano



 Centrum Aktywności Seniora to 
pierwsza tak nowoczesna w powie-
cie inwestycja skierowana wyłącznie 
do osób powyżej 60. roku życia.
– Ta inwestycja jest wyjątkowa z tego 
powodu, że jesteśmy jedyną gminą 
w powiecie, w której będzie działał 
samorządowy dom opieki dziennej – 
wyjaśnia Krzysztof Kasprzycki.
 CAS będzie zlokalizowany przy 
ul. Szkolnej, w miejscu Przedszko-
la nr 5, które od września działa w 
Centrum Edukacyjno-Multimedial-
nym przy ul. Jana Pawła II. Na tere-
nie CAS będą znajdowały się jadal-
nia otwarta na ogród, siłownia, sala 
do terapii indywidualnych, gabi-
net odnowy, gabinet zabiegowy, nie-
wielka sala widowiskowa, sala kon-
ferencyjna oraz biblioteka. Budynek 
ma pełnić nie tylko funkcję dzienne-
go domu opieki, ale również ma stać 
się siedzibą piaseczyńskich organi-

zacji senioralnych oraz Klubu Se-
niora, który będzie działał popołu-
dniami. Łączna powierzchnia użyt-
kowa obiektu to ponad 2100 m kw. 
Z budynku będą również mogli ko-
rzystać samodzielni seniorzy spoza 
placówki.

 W środę burmistrz Daniel Put-
kiewicz podpisał z Filipem Tuszyń-
skim, prezesem firmy wykonawczej 
Erekta, umowę na realizację inwe-
stycji. Wykonawcą jest doświadczo-
na firma, przeprowadzająca inwe-
stycje w systemie generalnego wyko-
nawstwa. Jest odpowiedzialna m.in. 
za budowę ratusza w Konstanci-
nie-Jeziornie.

 – Przetarg na budowę CAS 
był ogłaszany dwukrotnie – mówił 
Krzysztof Kasprzycki. – Wybraliśmy 
najkorzystniejszą ofertę nie tylko pod 
względem ceny, ale również okresu 
gwarancji wykonania zlecenia.
 Na oficjalnym spotkaniu obecni 
byli m.in. wiceburmistrz Hanna Ku-
łakowska-Michalak, odpowiedzial-
na w gminie za oświatę i sprawy 
społeczne, członkowie Piaseczyń-
skiej Rady Seniora, przewodniczą-
cy rady miejskiej Piotr Obłoza, rad-
ny sejmiku Piotr Kandyba oraz wi-
cedyrektor Biblioteki Publicznej w 
Piasecznie Sylwia Chojnacka-Tuzi-
mek. Dobry nastrój przedstawicieli 
gminnych udzielał się każdemu.
 – Jeśli chodzi o realizację inwesty-
cji, jestem spokojny – dodał burmistrz 
Daniel Putkiewicz. – W Piasecznie po-
wstanie kolejne piękne miejsce, tętnią-
ce życiem, z którego będą mogli rów-

nież korzystać inni mieszkańcy – se-
niorzy z całymi rodzinami.
 Budowa CAS ruszy najprawdo-
podobniej na przełomie 2020/2021 
roku. Do września 2020 roku wy-
konawca jest zobowiązany do 
przygotowania pełnej dokumen-
tacji projektowej i kosztorysowej 
budynku i terenu przylegającego 
oraz uzyskania wszystkich zgód 
administracyjnych. Takie rozwią-
zanie wynika z przyjętej formu-
ły „zaprojektuj i wybuduj”. Polega 

ona na przygotowaniu przetargu 
po uprzednim opracowaniu przez 
chętnych wykonawców wyłącznie 
wstępnego projektu inwestycji. Cen-
trum Aktywności Seniora można 
zatem spodziewać się w 2022 roku.
 – Mamy nadzieję, że uda nam 
się stworzyć miejsce z duszą – do-
dał Filip Tuszyński. – Termin inwe-
stycji wydaje się bezpieczny. Chcemy 
ją zrealizować jak najszybciej.

Natalia Brzozowska
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Podpisano umowę na budowę
Centrum Aktywności Seniora
PIASECZNO W środę 27 listopada w urzędzie miasta podpisano umowę na budowę 

Centrum Aktywności Seniora. – To jeden z najszybciej i najsprawniej zrealizowa-

nych projektów gminy – nie ukrywa zadowolenia Krzysztof Kasprzycki, opiekun 

seniorów z ramienia gminy

Piaseczno jest jedyną gminą w powiecie, 

w której będzie działał dom opieki dziennej dla seniorówCentrum Aktywności Seniora 

zostanie wybudowane praw-

dopodobnie do 2022 roku

Pierwsza zbiórka, 
duży sukces
POWIAT Stowarzyszenie „Dobra Wola” zbiera pieniądze na 

budowę nowoczesnej farmy, która będzie docelowym 

domem dla osób niepełnosprawnych. Pierwsza zbiórka 

pozwala pozytywnie patrzeć na tą inicjatywę

 Członkowie Stowarzyszenia „Dobra Wola” pierwszą zbiórkę pienięż-
ną, która będzie przeznaczona na budowę farmy mają za sobą i mogą 
ją uznać za sukces. Kwesta była możliwa dzięki życzliwości centrum Au-
chan i pomocy Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej. Zebrano 8620 zł. 
– Po raz pierwszy angażujemy się w taką formę zbiórki – mówi Jacek Zalewski, 
prezes Stowarzyszenia. –  Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku i czekamy z 
niecierpliwością na kolejną. Bardzo pozytywnie zaskoczyło mnie również to, 
że dla wielu osób jesteśmy rozpoznawalni. Ci, którzy nas wsparli, doskonale 
wiedzieli, na co zbieramy pieniądze. To bardzo budujące.
 Kolejna zbiórka w Auchan odbędzie się w dniach 21 i 22 grudnia.

NAB

GÓRA KALWARIA

Calvary Gospel
 Już w ten weekend w gminie 
odbędzie się jubileuszowy X Mię-
dzynarodowy Festiwal i Warszta-
ty Calvary Gospel. Warsztaty, które 
odbędą się w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących przy u. ks. Sajny 16 
poprowadzi znana amerykańska 
wokalistka soulowa Noreda Graves. 
Koncert fi nałowy odbędzie się na-
tomiast w niedzielę 1 grudnia w sali 
sportowej OSiR przy ul. por. Białka 
7. Początek o godz. 18. Więcej infor-
macji na stronie www.promotus.pl

TW

PIASECZNO

Memoriał Wiesława

Gawłowskiego
 W dniach 30 listopada – 1 grud-
nia w piaseczyńskim Gminnym 
Ośrodku Sportu i Rekreacji odbę-
dzie się XVII Memoriał Wiesława 
Gawłowskiego w piłce siatkowej. 
Przez dwa dni rywalizować ze sobą 
będzie 16 zespołów podzielonych 
na cztery grupy. Turniej rozpocznie 
się w sobotę o godzinie 9. Ofi cjal-
ne otwarcie zawodów zaplanowa-
ne jest około godziny 14.

Tyl



 Opłata targowa nie jest żadną 
nowością. Dotyczy osób fizycznych 
i prawnych, które handlują na ba-
zarach i targowiskach zlokalizowa-
nych w miastach. Takie rozwiązanie 
ma charakter lokalny, wprowadzenie 
opłaty targowej nie jest wprawdzie 
obowiązkowe. Obowiązkowe jest jed-
nak uiszczenie jej przez daną osobę 
lub podmiot, jeśli została wprowa-
dzona uchwałą rady miejskiej. Brak 
wpłaty skutkuje wszczęciem postępo-
wania podatkowego. Na ostatniej se-
sji rady miejskiej radni, większością 
głosów, zdecydowali się na wprowa-
dzenie tej fakultatywnej daniny. 
 Warto wiedzieć, że rada gmi-
ny może w dowolny sposób nali-
czać opłatę targową i uzależnić jej 
wysokość od różnych czynników. 
Przy ustaleniu stawek opłaty targo-
wej rada miejska w Tarczynie wzię-
ła pod uwagę rodzaj oferowane-
go towaru (nabiał, drób) oraz wiel-
kość stoiska (w przypadku artyku-
łów rolnych i ogrodniczych, artyku-
łów spożywczych i owoców, artyku-
łów przemysłowych, obuwia i odzie-
ży). Opłata targowa będzie również 
obowiązywała osoby sprzedające 
towary, m.in. w ramach wyprzedaży 
garażowych, np. z samochodu. Ter-
minem jest dzień, w którym jest do-
konywana sprzedaż. Opłata będzie 
pobierana w formie inkasa. Wyzna-
czonym do tego zadania inkasentom 
przysługuje 15 proc. pobranej i ter-
minowo odprowadzonej opłaty tar-
gowej. 

- Zwiększenie kosztów wynosi ok. 10 
proc. – wyjaśnia burmistrz Tarczy-
na Barbara Galicz. – Wynika to  z 
coraz większych kosztów utrzyma-

nia targowiska. Gmina po opłacie 
wszelkich obligatoryjnych kosztów 
wychodzi praktycznie na zero.

Natalia Brzozowska
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Przebarwieniom 

mówimy NIE!
Zabiegi z kwasami dają ogromne możliwości skutecznego konkurowania z procedu-
rami estetycznymi. W  rękach kosmetyczki  stają się potężnym narzędziem do walki 
z wieloma problemami  i niedoskonałościami skóry

Salon BB, ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej); 

tel. 22 401 1234, www.bbsalon.pl

Dwa kwasy – kwas ferulowy i traneksamowy, uważane w kosmetologii za jedne z 
najskuteczniejszych w walce m.in. z przebarwieniami skórnymi różnego pochodzenia, 
stosowane były do tej pory w dwóch osobnych procedurach zabiegowych. Teraz, dzię-
ki ekspertom marki Bielenda Professional, możliwe stało się wykonanie jednego za-
biegu łączącego obie te substancje. Bielenda Professional Ferul-X jest zabiegiem ca-
łorocznym, czyli możliwym do wykonania również latem. Nie powoduje intensywne-
go złuszczania, zaczerwienienia, przesuszenia czy uczucia nadmiernego napięcia skó-
ry, które dla wielu osób są ograniczeniem przy poddawaniu się tego typu terapiom. 

Kwas ferulowy jest antyoksydantem silniejszym niż witamina C. Spowalnia proce-
sy starzenia się skóry, rozjaśnia już istniejące przebarwienia oraz, poprzez kontro-
lę aktywności tyrozynazy, zapobiega powstawaniu nowych zmian pigmentacyj-
nych. Dodatkowo bardzo dobrze nawilża skórę, pobudza syntezę kolagenu i elasty-
ny. Kwas traneksamowy rozjaśnia przebarwienia skórne, mające podłoże hormo-
nalne, posłoneczne, pozapalne i polekowe. Hamuje układ aktywacji plazminogenu, 
blokując wydzielanie oraz kumulowanie się melaniny w skórze. Jest łagodny i bez-
pieczny dla każdego rodzaju cery, nawet wrażliwej. Łagodzi stany zapalne, reduku-
je zaczerwienienia, pomaga w walce z trądzikiem różowatym. Dopełnieniem for-
muły kwasowej jest zastosowanie dwóch komplementarnych witamin – C oraz E.

Ferul-X można zastosować w trzech obszarach. Pierwszym jest walka z przebar-

wieniami różnego pochodzenia, szarością cery i jej zmęczeniem, a także koniecz-
ność rozjaśnienia czy wyrównania kolorytu skóry. Drugi obszar bazuje na właści-
wościach kojących i łagodzących. Wycisza stany zapalne, pozwalające skórze na 
głęboką, naturalną regenerację. Z kolei trzeci obszar obejmuje silne działanie re-
witalizujące, przeciwzmarszczkowe i antyoksydacyjne. Wszystko dla młodsze-
go, świeżego wyglądu, wzmocnienia struktur skóry oraz jej wyraźnego ujędrnienia.

Efekty są widoczne już po jednym zabiegu. Preparaty mają świetne formuły, które po-
zwalają stosować zabieg nawet na wrażliwej skórze. Po jego wykonaniu skóra jest od-
świeżona, ma ładny, jednolity koloryt i staje się od razu bardziej napięta. Spektaku-
larny efekt otrzymamy po  4-6 zabiegach  wykonanych w odstępach co 1-2 tygodni.

Cena pojedynczego zabiegu w Salonie BB w Piasecznie 150 zł

P R O M O C J A

Straż sąsiedzka 
w reakcji na włamania
PRAŻMÓW W ostatnim czasie na terenie gminy dochodzi do zuchwałych włamań i kra-

dzieży. Mieszkańcy mają dość i sami postanowili patrolować okolice. Wspiera ich rów-

nież policja

  Temat włamań i kradzieży jest na 
tyle poważny, że zajęły się nim władze 
gminy. W miniony poniedziałek wójt 
Jan Dąbek spotkał się z kierownikiem 
posterunku policji asp. szt. Mariu-
szem Wielogórskim, by prosić o zwięk-
szenie liczby patroli w okolicy i wzmo-
żenie czujności. – Od 16 października 
do dziś zarejestrowaliśmy 4 zgłoszenia 
dotyczące włamań na terenie gminy – 
powiedział nam wczoraj oficer praso-
wy, nadkom. Jarosław Sawicki. – Po-
dobne sytuacje miały miejsce również 
w Łazach czy Magdalence.
 Sprawy w swoje ręce wzięli sami 
mieszkańcy Prażmowa. Niedawno 
utworzono straż sąsiedzką. Znala-
zło się wielu chętnych, głównie męż-
czyzn, którzy chcą patrolować oko-
lice. W ramach tej akcji członko-
wie straży nie mogą nikogo legity-
mować ani zatrzymywać, przysłu-
guje im jednak możliwość robienia 
zdjęć i wypytania, co dana osoba 
robi w okolicy i czy mieszka gdzieś 
w pobliżu. Projekt straży sąsiedzkiej 
obejmuje sołectwa Ustanów, Jeziór-
ko, Wojciechowice, Krępa i Krupie 
Wólka, ale chęć uczestnictwa w akcji 
zgłaszają również mieszkańcy pozo-
stałych sołectw. Inicjatorem całego 
przedsięwzięcia jest Daniel, miesz-
kaniec Ustanowa. – Na chwilę obec-
ną do straży sąsiedzkiej zgłosiło się 
ok. 30-40 kobiet i mężczyzn – wyja-
śnia pomysłodawca całej akcji.

Projekt zakłada regularne objaz-
dy okolic i informowanie o niety-
powych sytuacjach. – Robimy m.in. 
zdjęcia podejrzanym pojazdom 
– opowiada Daniel. – Patrole w tej 
chwili pełnimy już prawie non stop. 
Udział w straży sąsiedzkiej wyma-
ga jednak odrobiny chłodnej głowy 
i intuicji. Ciągnąca się od miesięcy 
sytuacja budzi spory niepokój, a ten 
nie zawsze jest dobrym doradcą.
– Musimy działać celowo i bez para-
noi – wyjaśnia pomysłodawca stra-
ży sąsiedzkiej. – Wiele osób oce-
nia pewne sytuacje zbyt pochop-
nie, przez co tracimy czas na spraw-

dzanie zgłoszeń, które nie mają nic 
wspólnego z włamaniami. Jak wyłą-
czymy emocje, to uda nam się ogra-
niczyć liczbę rabunków w okolicy.
 Z informacji przekazanych nam 
przez nadkom. Jarosława Sawickie-
go wiemy, że niedawno zostały za-
trzymane dwie osoby podejrzane o 
dokonywanie włamań m.in. w Praż-
mowie. – Jedna z nich usłyszała kil-
kanaście zarzutów – wyjaśnia ofi-
cer prasowy. – Wciąż w rejony Praż-
mowa wysyłani są nieumundurowa-
ni funkcjonariusze policji kryminal-
nej – dodaje policjant.

Natalia Brzozowska

KONSTANCIN-JEZIORNA

Konkurs na najpiękniejszą szopkę
 Już po raz drugi gmina organizuje konkurs na najpiękniejszą szop-
kę bożonarodzeniową. Jest on skierowany do wszystkich mieszkańców. 
Gotowe szopki można dostarczać do urzędu gminy do środy 18 grudnia 
(pokój 108). Wszystkie szopki będzie można podziwiać do 7 stycznia na 
wystawie zorganizowanej w urzędzie gminy.

TW

Podwyżka za handel na targowiskach
TARCZYN Rada miejska podjęła uchwałę w sprawie opłaty targowej. Będzie obowiązy-

wała wszystkie osoby i podmioty prowadzące sprzedaż produktów na bazarach i tar-

gowiskach

Wspomóż niepełnosprawnych
POWIAT Jak co roku, w pierwszą niedzielę adwentu, uczestnicy Warsz-

tatów Terapii Zajęciowej zapraszają mieszkańców Zalesia Dolnego, 

Piaseczna i wszystkich sympatyków ośrodka na kiermasz świąteczny

 W niedzielę 1 grudnia od godziny 8 do 15 na stoisku przed Kościołem NMP 
Wspomożenia Wiernych w Zalesiu Dolnym (ul. Modrzewiowa 2) będą czekać 
wyjątkowe wyroby rękodzielnicze: stroiki bożonarodzeniowe, kartki świątecz-
ne, ceramika, mydła glicerynowe, świece, budki dla ptaków i inne. Wszystkie 
produkty wykonały osoby z niepełnosprawnością podczas zajęć terapeutycz-
nych w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Do nabycia będą również domowe cia-
sta. Organizatorzy kiermaszu zapraszają także do odwiedzenia siedziby WTZ, 
która znajduje się na terenie kościoła. Na miejscu będzie można ogrzać się w 
przytulnej kawiarence i dowiedzieć się więcej o codziennej pracy ośrodka, a 
pieniądze ze zbiórki zasilą budżet naszej placówki i przyczynią się do polepsze-
nia warunków terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną. WTZ zaprasza-
ją również dzieci do udziału w warsztatach bożonarodzeniowych, które odbędą się 
13 grudnia w godzinach od 15 do 18. Poprowadzą je uczestnicy WTZ (osoby dorosłe 
niepełnosprawne), a na miejscu ma się pojawić sam Święty Mikołaj. Organizatorzy, 
Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii i WTZ, zapewniają wszystkie materia-
ły, ale liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy pod tel. 508 679 366.

Tyl.
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Czy Polacy są zadowoleni 
ze swojej płacy?
Z raportu przygotowanego przez portal pracuj.pl wynika, że aż 39 proc. pracowników 

jest niezadowolonych ze swoich zarobków. Pensje odpowiadają natomiast jednej trze-

ciej pracujących

 Chociaż mamy tzw. rynek pra-
cownika prawie połowa z nas nie 
jest zadowolona ze swoich zarob-
ków. - Rywalizacja pracodawców 
o pracowników napędza w wie-
lu branżach ambicje płacowe kadr 
– uważa Radosław Żemło, dyrektor 
sprzedaży w Grupie Pracuj. Dodaje, 
że aż 71 proc. respondentów twier-

dzi, że zmienia pracę z powodu zbyt 
niskiej płacy. 
 Przeprowadzone wśród pracow-
ników badania w wielu aspektach 
okazują się zaskakujące. Tylko 33 
proc. badanych uważa swą pensję za 
adekwatną do CV, 37 proc. pracow-
ników uważa natomiast, że zarabia 
zbyt mało w stosunku do posiada-

nych kwalifikacji. To niezadowole-
nie wynika być może z tego, że co-
raz więcej osób orientuje się, jakie są 
średnie zarobki w danych branżach. 
Jednym z narzędzi umożliwiających 
dokonanie takiego porównania jest 
portal pracuj.pl, gdzie można zna-
leźć informacje dotyczące średnich 
zarobków w poszczególnych pro- fesjach, z podziałem na konkretne 

województwa i miasta. To pozwala 
zweryfikować, czy wynagrodzenia 
jakie otrzymujemy są zgodne z obo-

wiązującymi standardami. 
 Ciekawie wypadają również ba-
dania dotyczące podwyżek. Oka-
zuje się, że w ciągu ostatnich dwóch 
lat starało się o nie ponad 50 proc. 
respondentów. Co czwarty bada-
ny twierdził, że podwyżki otrzymy-
wał zawsze z inicjatywy przełożo-
nego. Jednak, jak twierdzą eksper-
ci, pracownicy wielu firm nawet nie 

wiedzą w jaki sposób i na jakich zasa-
dach mogą ubiegać się o wyższe wy-
nagrodzenie. Jednocześnie prawie po-
łowa badanych określa system wyna-
gradzania w firmach jako niejasny i 
niezrozumiały. – Dlatego pracownicy 
powinni zawsze dobrze przygotować 
się do rozmowy o podwyżce – mówi 
Konstancja Zyzik z Grupy Pracuj. – 
Podczas rozmowy dobrze jest okre-
ślić swoje potrzeby finansowe, mówić 
o średnich wynagrodzeniach bran-
żowych, a na końcu podać przykłady 
swojego wkładu w działalność firmy.
 Z raportu wynika, że pracowni-
cy chcą znać wysokość zarobków ja-
kie oferują pracodawcy, ale jedno-
cześnie znacznie mniej chętnie dzie-
lą się informacjami o własnym wy-
nagrodzeniu.

TW

Aż 74 proc. respondentów 

jest zdania, że oferty pracy 

powinny zawierać dokładne 

lub szacunkowe informacje 

o zarobkach



 Po raz pierwszy w historii star-
tów w zawodach pływackich szta-
feta w składzie Julia Krawczyk, 
Kacper Żondełek, Natalia Kru-
szyńska i Damian Gawrych zdo-
była pierwsze miejsce i złote me-
dale. Indywidualnie dwa złote me-
dale wywalczył ponadto Damian 
Gawrych na 50 metrów grzbietem 
i na 50 metrów stylem dowolnym. 
Natalia Kruszyńska miała z ko-
lei bardzo udany debiut i sięgnę-
ła po pierwszy złoty medal na 50 

metrów grzbietem. Drugie miejsca 
i srebrne medale zdobyli tego dnia 
Berenika Ciechomska (50 metrów 
– grzbiet), Julia Krawczyk (50 me-
trów stylem dowolnym) i debiutant 
Paweł Podedworny (25 metrów 
stylem dowolnym). Kacper Żon-
dełek wywalczył natomiast trzecie 
miejsce i brązowy medal na 50 me-
trów grzbietem. W zawodach de-
biutowała także Maria Radzymiń-
ska i rozpoczęła tym samym swoją 
długą drogę do sukcesu. 
 – To efekt czterech lat mojej 
pracy, dzieci i rodziców oraz po-
mocy Kasi Malinowskiej (nauczy-
cielki z SOSW) i dyrektor Rena-
ty Walewskiej-Sajdak – mówi Da-
riusz Kluszczyński, trener Klubu 
Olimpiad Specjalnych Komandos 
SOSW Piaseczno.

Tyl.

IV liga

Kolejka 15 - 16-17 listopada

Oskar Przysucha 1-1 Radomiak II Radom 
Żyrardowianka Żyrardów 0-2 KS Raszyn  
Błonianka Błonie 4-1 Znicz II Pruszków  
Unia Warszawa 1-3 KS Warka  
Mszczonowianka Mszczonów 3-1 Victoria Sulejówek  
Mazur Karczew 2-0 Proch Pionki  
Pilica Białobrzegi 2-3 MKS Piaseczno  
Wilga Garwolin 1-0 Józefovia Józefów 

Tabela grupy południowej IV ligi

1.  Radomiak II Radom 15 32 9 5 1 27-13
2.  MKS Piaseczno 15 32 9 5 1 43-19
3.  Błonianka Błonie 15 32 10 2 3 46-18
4.  Victoria Sulejówek 15 31 10 1 4 42-22
5.  Pilica Białobrzegi 15 27 8 3 4 37-24
6.  Oskar Przysucha 15 26 7 5 3 36-27
7.  Wilga Garwolin 15 23 7 2 6 30-32
8.  Mszczonowianka Mszczonów
  15 22 6 4 5 23-22
9.  KS Warka 15 17 4 5 6 19-37
10.  KS Raszyn 15 17 5 2 8 20-27
11.  Mazur Karczew 15 15 4 3 8 19-23
12.  Proch Pionki 15 15 4 3 8 18-25
13.  Znicz II Pruszków 15 15 4 3 8 17-29
14.  Żyrardowianka Żyrardów
  15 12 3 3 9 20-34
15.  Józefovia Józefów 15 10 2 4 9 11-28
16.  Unia Warszawa 15 7 1 4 10 8-36

Liga okręgowa

Kolejka 15 - 16-17 listopada

KS Teresin 3-4 LKS Chlebnia  
Piast Piastów 7-2 Błonianka II Błonie 
Milan Milanówek 2-0 Ryś Laski  
Laura Chylice 2-2 Sparta Jazgarzew  
Grom Warszawa 2-1 GLKS Nadarzyn  
Perła Złotokłos 1-1 Okęcie Warszawa  
Przyszłość Włochy (Warszawa) 1-0 SEMP Ursynów (Warszawa) 
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 0-2 Ursus II Warszawa 

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

1.  Ursus II Warszawa 15 32 10 2 3 31-22
2.  Okęcie Warszawa 15 32 10 2 3 34-14
3.  Sparta Jazgarzew 15 31 9 4 2 31-17
4.  Laura Chylice 15 30 9 3 3 47-37
5.  Milan Milanówek 15 28 8 4 3 38-20
6.  LKS Chlebnia 15 28 9 1 5 28-16
7.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki
  15 27 8 3 4 38-23
8.  Grom Warszawa 15 27 9 0 6 37-31
9.  Ryś Laski 15 24 7 3 5 24-23
10.  KS Teresin 15 23 7 2 6 44-29
11.  SEMP Ursynów 15 16 5 1 9 30-30
12.  Przyszłość Włochy 15 13 4 1 10 20-39
13.  GLKS Nadarzyn 15 13 4 1 10 25-30
14.  Perła Złotokłos 15 11 2 5 8 17-32
15.  Piast Piastów 15 7 2 1 12 15-47
16.  Błonianka II Błonie 15 1 0 1 14 19-68

III liga kobiet

Kolejka 13 - 16-17 listopada

Pauza: DAF Płońsk, Husarki Mochowo.
 GOSiR Piaseczno 1-4 Królewscy Płock  
Orlęta Baboszewo 0-9 Ostrovia Ostrów Mazowiecka 
Fuks Pułtusk 0-1 Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock) 
Jantar Ostrołęka 13-1 Żbik Nasielsk  
Zły Warszawa 0-4 WAP Warszawa

Tabela grupy mazowieckiej trzeciej ligi

1.  WAP Warszawa 11 31 10 1 0 40-8
2.  Królewscy Płock 11 30 10 0 1 59-11
3.  Zły Warszawa 11 22 7 1 3 33-24
4.  DAF Płońsk 11 20 6 2 3 29-18
5.  Ostrovia Ostrów Mazowiecka
  11 18 6 0 5 39-25
6.  Fuks Pułtusk 11 16 5 1 5 24-18
7.  Jantar Ostrołęka 10 16 5 1 4 47-20
8.  Vulcan Wólka Mlądzka 11 12 4 0 7 14-34
9.  GOSiR Piaseczno 11 11 3 2 6 13-21
10.  Żbik Nasielsk 11 7 2 1 8 14-51
11.  Orlęta Baboszewo 10 4 1 1 8 11-46
12.  Husarki Mochowo 11 3 1 0 10 13-60

Nie bierzemy odpowiedzialności za terminy błędnie podane nam 
przez kluby, zmienione lub odwołane.

Wyniki naszych zespołów ligowych

17nr 43 (790)/2019/W1 SPORT

KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Gosirki zmieniły stroje i... 
zaczęły wygrywać!
PIŁKA NOŻNA, III LIGA KOBIET Choć KS Gosirki Piaseczno do końca października nie odnoto-

wały w lidze ani jednego zwycięstwa, to w samej końcówce rundy jesiennej zanotowa-

ły serię trzech kolejnych triumfów, które pozwalają dużo bardziej optymistycznie niż 

wcześniej patrzeć na rundę rewanżową

 Ostatnie miejsce w tabeli trzeciej 
ligi było dla piasecznianek z pewno-
ścią sporym rozczarowaniem. Prze-
łożyły się na niego, między innymi, 
spore problemy kadrowe. Na szczę-
ście przełamanie przyszło w zale-
głym meczu z Orlętami Baboszewo. 
O ile wcześniej nasze piłkarki miały 
spore problemy z trafianiem do siat-
ki rywalek, o tyle tym razem uczyni-
ły to aż sześciokrotnie. Wygrana 6:0 
(po dwóch golach Ani Kuczyńskiej i 
Patrycji Rurki oraz trafieniach Mag-
dy Osełki i Roksany Piechal) sprawi-
ła, że Gosirki znów uwierzyły w swo-
je możliwości. W kolejnym meczu z 
zespołem KS Vulcan Wólka Mlądz-
ka gola na wagę trzech punktów zdo-
była Emilia Barto. Dobrą passę uda-
ło się podtrzymać także i na wyjeź-
dzie z drużyną KS Ostrovia Ostrów 
Mazowiecka. Tym razem decydujące 
trafienie było dziełem Patrycji Rurki.
 W ostatnim meczu jesiennym 
trzeba było jednak niestety znów 
uznać wyższość rywalek. Wicelider-
ki z Płocka były po prostu lepsze i 
zasłużenie wygrały 4:1, ale i tak koń-
cówka rundy była dla Gosirek zdecy-
dowanie lepsza niż jej początek.

Grzegorz Tylec

Amelia Baranowska, 

zawodniczka KS Gosirki Piaseczno

 Myślę, że nasza seria zwycięstw wzięła się od więk-
szych starań włożonych w treningi oraz po wywniosko-
waniu i popracowaniu nad naszymi błędami w meczach. 
Przede wszystkim zmieniłyśmy jednak pechowe stroje na 

szczęśliwe! Co do meczu z Płockiem, wiedziałyśmy, że ten mecz nie bę-
dzie łatwy. Rywalki były z górnej półki. Popełniłyśmy kilka błędów, które 
poskutkowały stratą bramek. Zabrakło tego, co najważniejsze, czyli strza-
łów zamienionych na gole

Wielki sukces niepełnosprawnych sportowców
PŁYWANIE W czwartek 21 listopada 

na Pływalni Prawy Brzeg w War-

szawie zawodnicy Klubu Olimpiad 

Specjalnych Komandos SOSW Pia-

seczno w Mazowieckim Mitingu 

zdobyli rekordową liczbę medali

Mistrzowie wyjazdów
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA, PILICA BIAŁOBRZEGI – MKS PIASECZNO 2:3 Choć 

biało-niebiescy wygrali w rundzie jesiennej sześć meczów na obcych 

boiskach i odnieśli tam tylko jeden remis, nie wystarczyło to do zaję-

cia pierwszego miejsca w tabeli przed przerwą zimową. Powodem były 

wpadki w spotkaniach u siebie, gdzie podopieczni Arkadiusza Modze-

lewskiego nie potrafi li uporać się z dużo niżej notowanymi rywalami

 Piaseczno, do czego zdążyło już przyzwyczaić kibiców, pojechało na 
– ostatni już jesienią – wyjazd jak po swoje i na efekty nie trzeba było długo 
czekać. Wprawdzie w 4. minucie sędzia nie uznał jeszcze bramki Tomasza Pie-
trzaka po akcji Kamila Matulki, ale już osiem minut później biało-niebiescy 
wyszli na prowadzenie. Piłka, po podaniu Pietrzaka, trafi ła do Bartosza Orłow-
skiego, który huknął nie do obrony dla miejscowego bramkarza. Pilica bardzo 
szybko zdołała jednak odpowiedzieć, kiedy to dośrodkowanie z rzutu rożne-
go Konrada Paterka wykończył Bartosz Zawadzki. W 24. minucie znów pro-
wadzili goście. Tym razem o tym, że dysponuje bardzo dobrym uderzeniem 
ze stałych fragmentów gry, przypomniał Kamil Ziemnicki, którego kapitalny 
strzał z rzutu wolnego mógłby być pokazywany na każdym stadionie świata.
 Po zmianie stron więcej z gry miała, dążąca ambitnie do wyrównania, Pi-
lica. Sztuka ta udała im się w końcu za sprawą Macieja Kencela, który trafi ł do 
siatki uderzając piłkę z woleja. Piaseczna  w tym meczu remis bynajmniej nie 
satysfakcjonował i na pięć minut przed końcem dośrodkowanie Kamila Ziem-
nickiego z rzutu rożnego z prawej strony boiska zamienił na gola Bartosz Or-
łowski, który przypieczętował w ten sposób udaną dla siebie rundę.

Grzegorz Tylec

Młodzi i obiecujący
TENIS STOŁOWY W trakcie listopadowego Grand Prix Mazowsza zna-

komicie zaprezentowali się zawodnicy UKS Return Piaseczno. Wśród 

żaczek bezkonkurencyjna była Kinga Szafrańska, a brązowy medal w 

tych zawodach zdobyła Wiktoria Wiencek. Na drugim miejscu w junio-

rach turniej zakończył z kolei Jan Należyty

 – Kinga Szafrańska ma 10 lat, 
a tenisa stołowego trenuje od 
dwóch lat – mówi Maciej Choj-
nicki, trener UKS Return Piasecz-
no. – W tym sezonie jej wyniki 
znacząco się poprawiły. Triumfo-
wała w obu turniejach Grand Prix 
Mazowsza Żaczek, dzięki czemu 
po raz drugi z rzędu zakwalifi ko-
wała się na zawody ogólnopol-
skie. Podczas pierwszego ogólno-
polskiego występu stres dał o so-
bie znać i mimo dobrej gry i wielu 
piłek meczowych, nie udało się jej 
wyjść z grupy i walczyć o pozycje 
medalowe. Tym razem może być 
jednak inaczej, ponieważ ustabili-
zowała formę, co pokazuje także 
w turniejach Grand Prix Piaseczna, 
w których zajęła pierwsze miejsce (w październiku) i drugie miejsce (w listopadzie). 
 Warto zaznaczyć, że zawodniczki UKS Return okazały się najlepsze we 
wszystkich trzech kategoriach: skrzat (Oliwia Wiencek), żak (Kinga Szafrań-
ska), młodzik (Patrycja Borowska). Przed Kingą i Patrycją turnieje ogólnopol-
skie w ich kategoriach wiekowych, które odbędą się w Zielonej Górze (zaczki) 
i Brzegu Dolnym (młodziczki).

Tyl.

LEKKOATLETYKA

Cross Mikołajkowy
 W sobotę 7 grudnia na Górkach Szymona odbędzie się Cross Miko-
łajkowy – impreza biegowa organizowana przez Stowarzyszenie Kon-
dycja. Bieg Główny, Cross Mikołajkowy na pięć kilometrów (pięć pętli), 
wystartuje o godzinie 12. Oprócz niego na miejscu odbędą się również 
Cross Rodzinny na jeden kilometr (jedna pętla) oraz Nordic Walking na 
trzy kilometry (trzy pętle), które będą rozegrane jednocześnie o godzi-
nie 11.20. Bieg Dziecięcy rozpocznie się o godzinie 11. Zapisy na stronie 
internetowej www.kondycja.com.pl.

Tyl.
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Biblioteka powiatowa 
połączona z biblioteką gminną
POWIAT Wczoraj radni powiatowi podjęli uchwałę, na mocy której połączono dotychczas 

samodzielnie funkcjonującą bibliotekę powiatową z biblioteką prowadzoną przez gmi-

nę. Na sesji pojawiło się czworo mieszkańców z transparentem „Połączenie = Likwidacja”

 Przeciwni podjętej uchwale byli 
radni Prawa i Sprawiedliwości ar-
gumentując, że połączenie biblio-
teki powiatowej z gminną oznacza 
jej formalną likwidację. – Zgodnie z 
zapisami umowy, powiat przestanie 
mieć jakikolwiek faktyczny wpływ 
na bibliotekę – argumentował szef 
klubu radnych Prawa i Sprawiedli-
wości Sergiusz Muszyński.

 Polemikę z radnym podjął wi-
cestarosta Zdzisław Lis. 
 – Jaką inicjatywę pan podjął, 
by znaleźć nową siedzibę dla bi-
blioteki? – pytał wicestarosta. 
 – To nie moje zadanie, panu 
płacą za to, by się pan tym zajmo-
wał – odpierał radny Muszyński. 
– To jest pana rola jako członka 
zarządu. 
 – W takich warunkach biblio-
teka powiatowa słabo przypomina 
instytucję kultury – oceniła radna 
Katarzyna Paprocka, która w po-
przedniej kadencji pełniła funk-
cję członka zarządu. – Wskaza-
łam dwie możliwe, nowe lokaliza-
cje – odniosła się do swoich dzia-
łań w zeszłej kadencji. –  Jedna z 
nich zakładała dzierżawienie lo-
kalu przy ul. Nadarzyńskiej. Dru-
gim miejscem był pałacyk w parku. 

Złożyłam te propozycje, ale za-
rząd się do nich nie ustosunkował. 
Dlatego dziś jesteśmy w takiej sy-
tuacji. Nie widzę przeszkód byśmy 
dalej szukali lokalizacji dla naszej 
biblioteki i w przyszłości mogli za-
pewnić jej samodzielne funkcjo-
nowanie – dodała radna Paproc-
ka deklarując, że poprze uchwałę 
o połączeniu bibliotek jako rozwią-
zanie tymczasowe.
 Tradycyjnie już gorąca polemi-
ka wywiązała się pomiędzy radnym 
Sergiuszem Muszyńskim i radnym 
Krzysztofem Kasprzyckim. Osta-
tecznie większość radnych uznała, 
że najważniejszy jest komfort Czy-
telników korzystających ze zbiorów 
biblioteki powiatowej, a dotychcza-
sowa siedziba przy ul. Chyliczkow-
skiej z pewnością go nie zapewnia-

ła. Uznano, że połączenie biblioteki 
powiatowej z biblioteką gminną jest 
optymalnym rozwiązaniem zarów-
no pod względem organizacyjnym, 
jak i ekonomicznym. – Cieszę się z 
połączenia bibliotek, otwiera nam 
szansę na łatwiejsze pozyskiwanie 
środków zewnętrznych i daje moż-
liwość udostępniania księgozbiorów 
w komfortowych warunkach – mówi 
Sylwia Chojnacka-Tuzimek, zastęp-
ca dyrektora Biblioteki Publicznej w 
Piasecznie.
 Z połączenia bibliotek zapew-
ne ucieszy się też większość jej użyt-
kowników. Z transparentem wy-
rażającym sprzeciw wobec decyzji 
radnych pojawiły się zaledwie cztery 
osoby, z czego jedna to radna miej-
ska z PiS – Renata Mirosław.

Kamil Staniszek

Za podjęciem uchwały 

o połączeniu bibliotek 

głosowało 14 radnych, 

przeciw było 7, natomiast 

3 wstrzymało się od głosu

Malarskie Wieczko

GÓRA KALWARIA

 W Ośrodku Kultury już dziś (piątek 29 li-
stopada) o godz. 19 odbędzię się wernisaż 
Wiesławy Czarneckiej-Koźlik, pseudonim 
„WieCzko”. Swoim malarstwem artystka nie 
tylko chce przekazywać własne emocje, ko-
mentować świat, ale również go ratować. 
Wystawa potrwa do 9 stycznia 2020 roku.

NAB

Mikołajki Dobrej Woli

POWIAT

 Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia władze po-
wiatu piaseczyńskiego oraz Stowarzyszenie „Dobra Wola” zaprasza-
ją wszystkich chętnych na wieczór Mikołajkowo-Gwiazdkowy, który 
odbędzie się 6 grudnia o godz. 18 w sali konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego (ul. Chyliczkowska 14). Osoby niepełnosprawne, które 
chcą wziąć udział w spotkaniu, proszone są o zgłaszanie się do wtor-
ku 3 grudnia pod numer 602 748 816.

NAB



DAM PRACĘ

Hurtownia motoryzacyjna w Piasecznie zatrudni sprze-
dawcę z doświadczeniem, tel. 605 232 957 lub e-mail: 
arkadiusz.gadomski@autopartner.com

Zatrudnię pana do sprzątania na teren zewnętrzny 
z Piaseczna lub bliskich okolic, tel. 609 153 202

Pracownik do przeprowadzek, tel. 602 226 147

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

Pomoc kuchni, co drugą noc, Sękocin, tel. 600 39 24 12,
692 917 319

Ekspedientkę i osobę dowykładania towaru do sklepu 
spożywczego w Ustanowie, tel. 602 119 041

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

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

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

KASJER/Ka NA STACJI PALIW PKN ORLEN 
W TARCZYNIE, tel.536 193 442

Zatrudnię kuriera, firma medyczna, tel. 602 637 732

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstancinie po-
szukuje opiekunów i pielęgniarek z możliwością zamiesz-
kania, tel. 607 241 707, e-mail: tabita@luxmed.pl 

Sklep Lewiatan w Gołkowie zatrudni kasjerkę, tel. 519 831 770

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

Sprzedawcę do osiedlowego spożywczego w Józefosła-
wiu, tel. 503 706 115

Opiekun grupy żłobkowej lub pomoc nauczyciela 
w przedszkolu k/Piaseczna, tel. 501 423 413

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

Florysta do kwiaciarni w Konstancinie, tel. 606 10 59 22

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

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

Dekarza zatrudnię, tel. 601 372 385

Sklep spożywczy zatrudni ekspedientkę, 
tel. 602 122 313

Zatrudnię fryzjerkę 3000 zł + procent, tel. 501 143 827

Ekspedientkę, Piaseczno, Wólka Kozodawska, 
tel. 508 288 773

Firma budowlana szuka murarzy, zbrojarzy i cieśli. 
Tel 697 368 377

Księgową lub studentkę kierunku Finanse i Rachunko-
wość. Praca w biurze rachunkowym w Piasecznie. 
Tel. 698 698 700

Firma sprzątająca PILNIE zatrudni osoby do sprzątania 
sklepu w Ikea Janki. Mile widziana książeczka sanepid. 
Tel. 534 000 175

Zatrudnię kucharza pomoc kuchni sala bankietowa
Ursynów tel. 505 989 502

Dom opieki w Konstancinie zatrudni opiekunów osób star-
szych (420zł/dyżur), praca od zaraz, 608 321 675, 602 795 596

SZUKAM PRACY 

Kierowca z busem, 10 palet. Podejmę współpracę, 
tel. 602 891 395

Sprzątanie jednorazowe i na stałe, tel. 660 452 306

Kierowca poszukuje pracy, tel. 507 449 229

Sprzątanie, Ukrainka, tel. 733 831 902

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

W ochronie, tel. 505 877 194

Zaopiekuję się starszą Panią, tel. 535 994 835

KUPIĘ

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

Firmę – Każda opcja, tel. 502 222 555

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

SPRZEDAM

LIKWIDACJA SKLEPU - Wyprzedaż sprzętu wędkar-
skiego, RABAT 20 %. Chyliczki, tel. 698 713 287

Atrakcyjne 2 działki w Głoskowie, tel. 607 37 36 36

Łóżko masujące, tanio, tel. 609 45 46 13

Owies, pszenżyto, słoma, tel. 665 017 621

Kopaczkę, pług i brony, tel. 22 757 92 46

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

Stojaki pod choinkę, hurt - detal - PRODUCENT, 
tel. 887 545 254

Serwantkę, tel. 602 239 490

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Honda Acord LX 2.2 benzyna, 1995r., tel. 728 758 738

CYMERMAN Przyczepy i Akcesoria : nowe, remonty, 
przeróbki www.przyczepy.waw.pl  tel. 601 449 898

AUTO - MOTO  KUPIĘ

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

Stary motocykl, tel. 698 697 325

Starego Mercedesa, Mana, Dafa, tel. 668 171 639

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

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

Sprzedam PILNIE z powodu wyjazdu super działkę w Kon-
stancinie TANIO !!! tel. 602 340 549 lub 501 610 072

Sprzedam tanie działki w Łazach, tel. 602 340 549

Sprzedam tanio dom z działką w Słomczynie gm. 
Konstancin Jeziorna, tel. 501 610 072

Sprzedam najtańszy dom w Konstancinie, tel. 501 610 072

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

Ładna, budowlana, w pełni uzbrojona działka w Siedli-
skach, tel. 602 340 549

Dom jednorodzinny, działka w zacisznym miejscu, 
1254 m kw., zadrzewiona, Piaseczno-Gołków, 540 tys. zł, 
tel. 515 345 475

Działka rolna 2750 m kw, Siedliska, tel. 510 322 437 

Trzypokojowe dwupoziomowe, 74 m kw., ogródek, 
garaż podziemny. Osiedle strzeżone, Góra Kalwaria, 
tel. 603 681 915

Działkę budowlaną, 1600 m kw., w Cieciszewie, 
tel. 22 754 38 98

Działka 920 m kw., Żabieniec, tel. 574 664 008

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

Działki budowlane Prażmów, tel. 602 770 361

2 pok. Piaseczno, tel. 735 037 247

Działka w miejscowości Słomczyn, ul. Wiosenna,obok 
Konstancina. Wymiar 22mx73m,1600 m kw. .Z warunka-
mi zabudowy na dom jednorodzinny. Prąd, woda, gaz. 
Tel. 602 523 609

Bezpośrednio dom w stanie deweloperkim w Krupiej Wól-
ce 130/1000 m kw.  Tel. 600 770 679

Atrakcyjne,niedrogo sprzedam mieszkanie dwu poziomo-
we 79.1 m kw. na 3i4 piętrze w budynku z 2002 r. w bar-
dzo dobrym stanie odnowione kuchnia wyposażona pod-
łogi parkiet i granit, możliwość miejsc postojowych pod 
budynkiem na dwa samochody. Mieszkanie umeblowa-
ne możliwość zamieszkania od zaraz. Tel. 601 965 864.
Piaseczno ul. Pelikanów.

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

Poszukuję mieszkania, pokoju, tel. 691 949 343

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Lokal ok 40 m kw, Chyliczki, tel. 698 713 287

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

PESEL, meldunek, tel. 720 90 80 80 

Lokal biurowy ul. Kościuszki 50 m kw., 2500 zł. 
Tel. 601 213 634

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

Dom 70 m kw, Góra Kalwaria, osiedle Marianki, 
tel. 606 306 761

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

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

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

Lokal użytkowy 57 m kw. Piaseczno, tel. 515 959 210

Pokój, Chylice, tel. 516 228 558

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

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

USŁUGI

CYKLINOWANIE, PARKIETY, 
WWW.SCHODYPODLOGI.PL, TEL. 502 514 388

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
Tel. 504 008 309

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU 
TEL. 501 129 679

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

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

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Elektryk, tel. 666 890 886

Hydraulik, tel. 608 030 808 

Poddasza, karton gips, roboty budowlane  szybko, 
solidnie, tel. 728 890 101

Dachy, Kominy, rynny, tel. 798 836 860

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

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

Elektryk oraz naprawa urządzeń elektrycznych 
i spalinowych, tel. 503 471 422

Kompleksowe remonty łazienek, tel. 880 880 690

Glazurnik, tel 690 61 30 31

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

OGRODY, BRUKARSTWO - kompleksowo, 
www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839

BUDOWA DOMÓW DŁUGOLETNIE DOŚWIADCZENIE, 
tel. 600 546 397

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

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Kompleksowe wykończenia wnętrz, tel. 600 604 547

Glazura, terakota, remonty, tel. 600 604 547

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Dachy, podbitki, naprawy, tel. 798 836 860

Remonty, wykończenia, tel. 692 194 998

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

Cyklinowanie, tel. 696 269 184

Malowanie, gładź, tel. 696 269 184

Transportowe i przeprowadzki, tel. 665 887 115

Ogrodnicze i sprzątanie, tel. 536 043 434

Malarskie, tel. 696 120 208

Hydraulik, tel. 535 872 455

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

Tynki tradycyjne i gipsowe, tel. 604 415 352

Malowanie, panele, remonty, tel. 664 632 405

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

Dachy papą termozgrzewalną, obróbki, tel. 502 473 605

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

Dachy, pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Cyklinowanie, układanie, renowacja podłóg, tel. 601 091 977

Dekarstwo - wolne terminy, dachówka, blacha, rynny, 
obróbki blacharskie, tel. 578 180 897

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

Dachy krycie-naprawa tel.792 354 779,

Złota rączka tel. 505 265 005

Tynki maszynowe tel. 533 125 444

 RÓŻNE 

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

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

NAUKA 

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

Polski, angielski - korepetycje, egzaminy, olimpiady, 
tel. 608 651 034

Reedukacja, tel. 662 704 934

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

ZDROWIE I URODA 

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom czeka-
ją fundacyjne zwierzaki: pieski małe, większe i całkiem 
duże, a także koty. Wszystkie są zdrowe, zaszczepio-
ne i wysterylizowane. Przebywają w Piasecznie i oko-
licach. Chętnie pomożemy przy doborze zwierzaka. 
Tel. w sprawie adopcji: 503 069

MATRYMONIALNE

Pani po 70-ce czeka na przyjaciela, tel. 512 632 149
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www.kurierpoludniowy.pl/ogloszenia
Zamieść ogłoszenie drobne przez internet

Zatrudnię od zaraz pracownika do sklepu wielobran-
żowego w Konstancinie, tel. 602 212 169

Praca w ochronie w Lesznowoli w godz. 7-18, 
wiek do 60 lat, tel. 603 454 131, 607 212 383

Praca w ochronie w Górze Kalwarii, system 24/48h, 
wiek do 60 lat,  tel. 603 454 131, 607 212 383

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

Pracownik magazynu do hurtowni spożywczej, prawo 
jazdy, Góra Kalwaria, tel. 510 197 142

Zatrudnię sprzedawcę do salonu meblowego w Piasecz-
nie. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowi-
sku tel. 510 351 531, e-mail: kontakt@megismeble.pl

Fryzjerkę damsko-męską z doświadczeniem do salonu 
fryzjerskiego w Piasecznie, tel. 692 488 278

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

Dom Muzyka Seniora w Kątach zatrudni emerytowaną 
pielęgniarkę na stanowisko Opiekunki Koordynującej. 
Praca z zakwaterowaniem i wyżywieniem. tel 512 979 897 

Pracownika fizycznego do obsługi obiektu biurowo
-magazynowego. Praca w Starej Iwicznej, ul. Nowa 23. 
Tel: 728  518 788

Firma w Konstancinie-Jeziornie zatrudni osob do 
prostych prac na produkcji. Tel. 22 711 71 58

Kupię magnetofon kasetowy Technicsa, z lat 90-tych, 
tel. 698 698 839

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

Oddam w w dzierżawę 8 ha w Górze Kalwarii, 
tel. 501 340 983

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

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

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

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

SKUP AUT, NAJLEPSZE CENY, tel. 503 901 642

Posiadłość 7000 m kw, ogrodzona, zabudowana, 
rzeka, staw, media, 760 tys zł, Adamowizna 
k. Grodziska Mazowieckiego, tel. 609 758 171

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

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

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

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

Pożyczka na wyciągnięcie ręki, tel. 506 805 068

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

Usługi koparko-ładowarką, tel. 604 189 011

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Remonty budowlane, ogrodzenia, tel. 513 137 581 

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

Firma BETOLAND zatrudni kierowcę
betonomieszarki, tel. 511 697 067

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

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Zamów 

ogłoszenie drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2

tel. 22 756 79 39 pon-pt 8:30-18
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R E K L A M A

Nie zadzieraj z Dorotą!
PIASECZNO Gościem Magdaleny Knitter w ramach ostatniego już spotkania z cyklu Ko-

biece Piaseczno była Dorota Godzina – utytułowana była już zawodniczka kick-boxin-

gu, która nie tylko zdradziła tajniki swojej sportowej kariery, ale i opowiedziała co nie-

co o swoim życiu prywatnym

 Dorota Godzina urodziła się 6 
lutego 1985 roku w Skarżysko Ka-
miennej, a swoją przygodę z kick-
boxingiem rozpoczęła w 2001 roku 
po namowie koleżanki, z którą w 
podstawówce trenowała karate. Jak 
sama wspomina, zdarzyło się to tro-
chę przypadkiem, choć już od ma-
łego uczęszczała na różne zajęcia 
sportowe.

Sporty walki dodają kobiecości

 Na treningi kick-boxingu trafi-
ła do ursynowskiej sekcji K.S Pia-
seczno pod skrzydła trenera Pio-
tra Siegoczyńskiego. – Wybierając 
kick-boxing w ogóle nie zastanawia-
łam się, czy to jest sport dla kobiet 
albo nie dla kobiet – wspominała 
Dorota Godzina. – Zajęcia od razu 
mi się bardzo spodobały i już wtedy 
było na nich sporo kobiet. Panie były 
zresztą na nich traktowane bardzo 
poważnie. Odkąd jest większa do-
stępność różnych dyscyplin sportu 
dla kobiet, okazuje się, że one rów-
nież bardzo dobrze się nadają. Ko-
biety zajmują coraz wyższe pozycje 
np. w biegach długodystansowych w 
klasyfikacjach open.
 Także w sportach walki kobie-
ce pojedynki pokazywane są coraz 
częściej i są coraz chętniej oglądane 
przez kibiców. Mistrzyni podkreśliła 
również, że to często ciekawe osobo-
wości, które mają różne interesujące 

hobby. – Poza tym to piękne, zgrab-
ne i bardzo kobiece osoby – zazna-
czyła. – Sporty walki nie tylko nie 
odbierają kobiecości, ale wręcz prze-
ciwnie – dodają jej. Dzięki kick-bo-
xingowi zyskałam pewność siebie i 
świadomość własnego ciała. Przez 
15 lat startowałam i miałam dużo 
walk w ciągu roku, ale tylko raz 
miałam złamany nos. Przy dobrym 
wytrenowaniu, z czego słyną piase-
czyńscy trenerzy, można naprawdę 
przejść przez karierę bez kontuzji.

Przez ring do miłości

 Następnie Dorota Godzina, któ-
ra w swoim dorobku ma, między in-
nymi, dwa amatorskie Mistrzostwa 
Europy, 12 Pucharów Świata i ponad 
30 tytułów Mistrzyni Polski. Zdradzi-
ła, co czuje stojąc w ringu i walcząc. 
– Dla wielu osób to walka z własnymi 
słabościami i kształtowanie charakte-
ru – wyznała była zawodniczka. – Na 
początku bałam się sparować – tego, 
że dostanę w nos i sobie nie poradzę. 
Każde zawody przeżywałam już na 
dwa miesiące przed nimi, ale powolut-
ku to pokonywałam. 
 Nie da się ukryć, że dużą rolę na 
drodze do sukcesów odgrywali rów-
nież jej trenerzy, którzy w kluczowych 
momentach potrafili zmobilizować i 
dobrać odpowiednią taktykę. – Gdy 
w narożniku stali Piotr Siegoczyński 
i Mariusz Niziołek, czułam się bez-

piecznie – wspominała. – Z takimi 
plecami miałam poczucie, że mogę 
zwojować świat.
 Sport zaowocował również dla 
bohaterki wieczoru wieloma przy-
jaźniami. W końcu pojawiła się 
w życiu mistrzyni także i miłość. 
– Zakochałam się w swoim trenerze 
– wyznała Dorota Godzina. – Tak 
się ułożyło, że jesteśmy dziś razem 
i mamy dzidziusia. Naliczyłem też 
z siedem par kick-boxerów, których 
znam. W sporcie jest zresztą sporo 
takich relacji trener - zawodniczka.

Przyszłością edukacja dietetyczna

 Mało która droga na szczyt usła-
na jest różami. Także i kariera Do-
roty Godziny miała więc swoje 
przykre chwile. – Miałam momenty 
zwątpienia, które jednak zmuszały 
mnie do głębszych refleksji – zdra-
dziła kick-boxerka. 
 A jak poród, ciąża i macierzyń-
stwo wpisują się w życie sportowca?
– Ale życie było proste przed macie-
rzyństwem gdy człowiek sobie tylko 
walczył – zaśmiała się, odpowiada-
jąc na to pytanie, Dorota Godzina. 
– Choć macierzyństwo jest niesamo-
wite, to jednak równie niesamowi-
cie trudne. Każda kobieta powinna 
mieć za nie wybudowany pomnik. 
Wydawało mi się też, że jestem od-
porna na ból, ale poród mnie na-
prawdę przeczołgał.

 Dowiedzieliśmy się ponadto, że z 
zawodu mistrzyni jest dietetykiem, a 
zdrowe odżywianie pomagało jej w 
sportowych sukcesach. – Byłam jed-
nak daleka od skrajności dietetycz-
nych, choć pojawiają się one w świe-
cie sportu – przyznała. – Zamie-
rzam w przyszłości pracować z mło-
dzieżą nad zaburzeniami odżywia-
nia – zwłaszcza z osobami uprawia-
jącymi sport. To moja misja.

Dorota nie przebacza

 Na zakończenie spotkania przy-
szła pora na pytania od publiczno-
ści. Szczególnie ciekawie zrobiło się, 
gdy Dorota Godzina opowiedzia-
ła czy musiała używać sztuk wal-
ki w życiu prywatnym... – Były ta-
kie dwa momenty – wspomina mi-
strzyni. – Po imprezie stałyśmy z 
koleżankami w kolejce pod Mc Do-
nald'sem w centrum Warszawy. Ja-

cyś panowie, pod wpływem, zaczę-
li się do nas zalecać. Jeden był szcze-
gólnie wulgarny w stosunku do mojej 
siostry. Potem nieładnie odezwał się 
do mnie i oczywiście... poleciał prawy 
prosty na szczękę. Pan był zdziwiony 
– tym bardziej, że byłam w szpilkach i 
krótkiej sukience. Próbował mi oddać, 
ale zrobiłam unik i... jeszcze jeden cios 
poleciał na szczękę. Rzuciły się też na 
niego siostra i koleżanka, ale jego kole-
ga go odciągnął. Kolejna sytuacja była 
na wieczorze panieńskim mojej sio-
stry. Panowie ze stolika obok podry-
wali dziewczyny w mało elegancki spo-
sób. W końcu powiedziałam jednemu 
panu, żeby dał sobie spokój, a on mnie 
uszczypnął, no i... też poleciał prawy 
prosty na szczękę. Za chwilę wyprowa-
dził go ochroniarz, a my dostałyśmy 
od klubu po szampanie.

Grzegorz Tylec
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