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Otwarto rozbudowaną szkołę w Skolimowie
KONSTANCIN-JEZIORNA W środę odby-

ło się uroczyste otwarcie nowej czę-

ści Szkoły Podstawowej nr 1 przy 

ul. Wojewódzkiej. Inwestycja pochło-

nęła ponad 10,7 mln zł

Na koniec roku
pojedziemy obwodnicą?
GÓRA KALWARIA Jest duża szans, że 30 grudnia zostanie 

uruchomiony odcinek obwodnicy w ciągu drogi krajowej 

nr 79. - Patrząc na postęp prac, termin wskazywany za-

równo przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Auto-

strad jak i wykonawcę inwestycji wydaje się bardzo real-

ny – ocenia wiceburmistrz Mateusz Baj

str. 2



 Zaproszonych na otwarcie no-
wej części szkoły gości powitała dy-
rektor placówki, Paulina Karczmar-
czyk. - To wyjątkowy dzień, na który 
długo czekaliśmy – mówiła. - Nigdy 
nie baliśmy się marzyć i nasze ma-
rzenia właśnie dzisiaj się spełniają. 
 Pani dyrektor przypomniała, że 
rozbudowa szkoły zaczęła się tak 
naprawdę w 2004 roku od wykona-
nia zewnętrznego boiska. - Potem 
poprosiliśmy gminę o halę sporto-
wą – mówiła. - W 2015 roku zapadła 
decyzja o jej budowie. Nadal będzie-
my realizować marzenia naszych 
uczniów. Dziękuję władzom gminy 
za cierpliwość i zrozumienie. 
 Burmistrz Kazimierz Jańczuk 
stwierdził, że samorząd jest od tego, 
aby spełniać oczekiwania miesz-
kańców. Dodał, że w ramach roz-
budowy powstała nie tylko nowa 
hala sportowa z zapleczem, ale tak-
że sala komputerowa z serwerownią, 
dwie sale dydaktyczne, świetlica i 
nowa kuchnia z dużą stołówką. Sta-
ra i nowa część szkoły zostały połą-
czone. - To największa szkoła w na-
szej gminie, w której uczy się oko-
ło 470 uczniów – mówił burmistrz. 
- W czerwcu 2018 roku wprowadzili-
śmy wykonawcę na plac budowy. W 
pierwszym etapie została zrobiona 
stołówka i kuchnia, a teraz oddaje-
my pozostałe pomieszczenia. Inwe-
stowanie w oświatę jest naszą po-
winnością, bo to młodzi ludzie będą 
zabezpieczać nasz byt i pracować na 
nasze emerytury. 
 Burmistrz przypomniał, że gmi-
na Konstancin-Jeziorna nigdy nie 
oszczędzała na oświacie. Tylko w 
przyszłym roku zaplanowano na nią 
w budżecie 56 mln zł (subwencja ma 
wynieść niecałe 19 mln zł). Przez 
lata realizowano ważne inwestycje 
związane z rozbudową szkół i bu-

dową nowych przedszkoli. - W przy-
szłości zamierzamy skupić się na 
rozbudowie SP nr 4 w Słomczynie. 
Mamy już dokumentację, a w przy-
szłym roku chcemy rozpocząć przy-

gotowania do budowy – dodał bur-
mistrz. - Ale będziemy inwestować 
dalej także w Skolimowie. Chcemy 
zagospodarować teren wokół szkoły, 
zrobić dodatkowe miejsca parkingo-
we, a w przyszłości wymienić także 
nawierzchnię boiska.
 Po wzajemnych podziękowaniach 
burmistrz przekazał szkole prezent 

na mikołajki w postaci czterech sto-
łów do ping ponga. Następnie na-
stąpiło przecięcie wstęgi oraz bło-
gosławieństwo, po którym włoda-
rze gminy zostali uhonorowani przez 
dzieci orderami uśmiechu. Uroczy-
stość zwieńczył przygotowany przez 
uczniów program artystyczny.

Tomasz Wojciuk
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Napad i strzelanina zakończone zatrzymaniem

Wykład o losach 

Franciszka Ryxa

Pijany wjechał w ogrodzenie

Odnaleziono kolekcjonerski samochód

Na spacer z marihuaną

Odpowie za kradzież paliwa

Wyładował złość wybijając szyby

Bijatyka zakończona w areszcie

Policja szuka wandali, którzy zniszczyli przystanek

 W środę na terenie Wólki Kosowskiej policjanci z wydziału krymi-
nalnego Komendy Stołecznej Policji zatrzymali bandytów, którzy napa-
dli na kierowcę auta w Nadarzynie. W samochodzie powybijano szyby i 
ukradziono z niego torbę. Przestępcy rzucili się do ucieczki, jednak kil-
ka kilometrów dalej wpadli w ręce funkcjonariuszy. Z naszych informa-
cji wynika, że w trakcie zatrzymania doszło do użycia broni. Jedna osoba 
została ranna. 

 W niedzielę 8 grudnia w Przy-
stanku Kultura odbędzie się pre-
lekcja historyka Piotra Skowroń-
skiego (Muzeum – Łazienki Kró-
lewskie, Ośrodek Badań nad Epo-
ką Stanisławowską), która doty-
czyć będzie Franciszka Ryxa - ka-
merdynera Stanisława Augusta 
i starosty piaseczyński. Podczas 
wykładu prześledzimy karierę 
starosty piaseczyńskiego; zoba-
czymy, jak oceniał go Stanisław 
August, a jak przeciwnicy poli-
tyczni (np. Stanisław Kostka Po-
tocki); opowiemy o jego osiągnię-
ciach dla polskiego teatru; a na 
podstawie korespondencji Stani-
sława Augusta z Franciszkiem Ry-
xem po III rozbiorze Polski przyj-
rzymy się obowiązkom kamerdy-
nera króla bez państwa. Początek 
o godzinie 12. Wstęp wolny.

Tyl

 Kilka dni temu po północy na ulicy Prażmowskiej w Łosiu doszło do 
kolizji z udziałem kierowcy nissana, który wjechał w przydrożne ogro-
dzenie. Przybyli na miejsce policjanci szybko zorientowali się, że siedzą-
cy za kierownicą pojazdu 35-latek jest nietrzeźwy. Mężczyzna miał w or-
ganizmie około 1,7 promila alkoholu. Stracił już prawo jazdy, a za spo-
wodowanie kolizji i jazdę po pijanemu będzie odpowiadał przed sądem. 
Grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności.

 W poniedziałek w lesie w okolicach Baniochy policjanci odnaleźli 
skradziony na terenie gminy Tarczyn zabytkowy, wojskowy samochód. 
Auto wróciło już do właściciela. W tej chwili poszukiwany jest sprawca 
kradzieży. Sprawa jest rozwojowa. 

 Wieczorem na ulicy Wilanowskiej w Konstancinie-Jeziornie poli-
cjanci zauważyli młodego chłopaka, który na ich widok wyraźnie za-
czął się denerwować. Po sprawdzeniu okazało się, że 17-latek ukrywa 
zawiniątko, w którym były 4 gramy marihuany. Chłopak został zatrzy-
many. Za posiadanie substancji odurzających grozi nawet do 3 lat po-
zbawienia wolności.

 Na jedną ze stacji paliw w Tarczynie podjechał kierowca mercedesa. 
Mężczyzna wyspecjalizował się w kradzieży benzyny. Tym razem również 
nie zamierzał wyjeżdżać ze stacji z pustym bakiem. Nie wiedział, że przed 
nią czekają na niego policjanci z Tarczyna. Zaskoczony 25-latek rzucił się 
do ucieczki. Po pościgu został zatrzymany w miejscowości Długowola na 
terenie powiatu grójeckiego. Okazało się, że wysłano za nim dwa nakazy 
do odbycia kary pozbawienia wolności. Do tego dojdą zarzuty niezatrzy-
mania się do kontroli drogowej i kradzieży. O dalszym losie mężczyzny 
zdecyduje sąd.

 W poniedziałek 36-letni mężczyzna wybił szyby w oknach mieszka-
nia, znajdującego się przy ul. Wilanowskiej. Właściciel oszacował straty 
na 660 zł. Chuligan został zatrzymany i stanie przed sądem. Za uszko-
dzenie mienia grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

 W rejonie jednego z konstancińskich marketów policjanci zatrzymali 
30-letniego Ukraińca, który w poniedziałek wieczorem pobił obywatela 
Wietnamu. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Grozi mu do 5 lat pozbawie-
nia wolności. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. 

 W niedzielę 24 listopada po północy w miejscowości Parcela-
Obory dwóch wandali zniszczyło przystanek autobusowy przy ul. Ba-
czyńskiego, wybijając w nim szyby. Policjanci poszukują świadków 
tego zdarzenia.
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AKTUALNOŚCI

Otwarto rozbudowaną szkołę 
w Skolimowie
KONSTANCIN-JEZIORNA W środę odbyło się uroczyste otwarcie nowej części Szkoły Podsta-

wowej nr 1 przy ul. Wojewódzkiej. Inwestycja pochłonęła ponad 10,7 mln zł

Burmistrz Kazimierz Jańczuk ( na zdj. drugi z lewej) przyjął z rąk 

dzieci order uśmiechu i wypił sok z cytryny 

W najbliższym czasie 

gmina chce uporządkować 

teren wokół placówki 

i wykonać dodatkowy 

parking

P O D Z I Ę K O W A N I A R E K L A M A

Nowa szkoła zyskała m.in. przestronną halę sportową
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Gmina sprzeda działkę 
przy Parku Zdrojowym
KONSTANCIN-JEZIORNA Radni zgodzili się na sprzedaż narożnej działki przy ul. Matejki o po-

wierzchni 230 m kw., znajdującej się nieopodal placu zabaw. O jej wykupienie wnio-

skował właściciel sąsiedniej nieruchomości

 Trójkątna działka przy ul. Ma-
tejki od 1990 roku stanowi wła-
sność gminy. Już wcześniej została 
ona zagospodarowana przez właści-
ciela sąsiedniej nieruchomości, któ-
ry otoczył ją ogrodzeniem. W 2017 
roku gmina wydzierżawiła nieru-
chomość. Teraz dzierżawca wystą-
pił o jej wykupienie. Nad propozy-
cją pochyliła się podczas ostatniej 
sesji rada miejska. Działka, mimo 
że znajduje się w świetnym punkcie, 

jest mała i ma nietypowe wymiary.  
Dlatego nie można jej zabudować. 
- Można natomiast prowadzić na 
niej działalność usługową, na przy-
kład małą gastronomię – uważa rad-
ny Arkadiusz Głowacki. - Gmina nie 
powinna sprzedawać takich nieru-
chomości tylko je dzierżawić, co jest 
bardziej opłacalne. Nie sprzedaje się 
kury, która znosi złote jajka. 
 I właśnie ten dylemat najbar-
dziej podzielił radnych: lepiej dział-
kę wydzierżawić, czy może dołączyć 
do sąsiedniej nieruchomości, sko-
ro jej właściciel chce za nią zapła-
cić? - Proszę, aby przed podjęciem 
decyzji wysłuchali państwo jeszcze 
gminnego prawnika – zwrócił się do 
radnych burmistrz Kazimierz Jań-
czuk. Mecenas Wiesław Urbanowicz 
podkreślił, że przedmiotowa dział-
ka już w latach 80. została zago-

spodarowana przez właściciela są-
siedniej nieruchomości. - Jest ryzy-
ko, że ta osoba jest właścicielem nie-
ruchomości przez zasiedzenie, bo 
okres jej użytkowania przekracza 30 
lat – dodał prawnik. - To że dział-
ka jest przedmiotem dzierżawy nie 
zmienia sytuacji. Zasiedzenie nastę-
puje bowiem z mocy prawa. Właści-
ciel chce kupić działkę, więc wyda-
je mi się że nie ma przeszkód żeby 
ją sprzedać. Sprzedaż usankcjonu-
je stan faktyczny, a gmina otrzyma 
pieniądze. Jeśli się Państwo nie zgo-
dzicie, ten pan może wystąpić o za-

siedzenie i bezpłatnie przejąć nieru-
chomość. Sprawa taka na razie się 
nie toczy, ale może się pojawić. Sku-
tek zasiedzenia mógł zostać wypeł-
niony kilka lat temu.
 Radny Bogusław Komosa za-
pytał, czy jest już zrobiona wycena 
przedmiotowej działki. Mimo że nie 
przygotowano jeszcze operatu sza-
cunkowego, cena może oscylować w 
granicach 800 zł za metr kwadrato-
wy. Argumenty prawnika przekona-
ły większość radnych, którzy opowie-
dzieli się za sprzedażą nieruchomości.

Tomasz Wojciuk

Nie wiadomo na jaką kwotę rzeczoznawca oszacuje wartość na-

rożnej działki i czy osobę, która chce ją kupić, będzie na nią stać

Działka, mimo że jest 

własnością gminy, 

od kilkudziesięciu lat

 była użytkowana przez 

właściciela sąsiedniej 

nieruchomości

Mikołaj przyjedzie 
do dzieci lokomotywą
PIASECZNO W najbliższą sobotę i niedzielę ze stacji kolejki wąskoto-

rowej w Piasecznie wyjadą specjalne pociągi w poszukiwaniu święte-

go Mikołaja. Święty znajdzie się w Runowie, gdzie obdaruje najmłod-

szych pasażerów prezentami

 Sobotnia i niedzielna wycieczka pociągiem będą obfi towały w wiele nie-
zapomnianych chwil. Pociągi pojadą najpierw do Tarczyna, a potem – w dro-
dze powrotnej – zatrzymają się w Runowie. Tam na polanie zostanie rozpalo-
ne ognisko i rozpocznie się piknik, którego największą atrakcją ma być przy-
bycie Świętego Mikołaja. Tego dnia Święty nie przyjedzie jednak zaprzęgiem 
ciągniętym przez renifery, tylko... lokomotywą. A gdy się zjawi, rozda dzie-
ciom prezenty zdeponowane wcześniej przez ich opiekunów u kierownika 
pociągu. Na polanie będzie można skorzystać z odpłatnego cateringu. Po-
wrót do Piaseczna planowany jest około godz. 14. Zapowiada się wspaniała 
zabawa i niesamowite przeżycia. Bilety w cenie 30 zł do nabycia na stacji lub 
przez internet.

TW

GÓRA KALWARIA

Rynek bożonarodzeniowy i zapalenie choinki
 W niedzielę 8 grudnia o godz. 17 przed kalwaryjskim ratuszem zosta-
nie zapalona choinka. Świąteczne drzewko podarowała gminie miesz-
kanka Czachówka. Wcześniej na głównym placu miasta odbędzie się 
Kalwaryjski Rynek Bożonarodzeniowy, który rozpocznie się o godz. 15. 
W programie m.in.: świąteczne animacje plastyczne, łańcuch dobrych 
myśli, świąteczne tradycje kulinarne i koncert kolęd. 

TW
R E K L A M A

R E K L A M A

Sprostowanie

PIASECZNO/LESZNOWOLA

 W poprzednim wydaniu Kuriera Południowego, w artykule zapraszającym 
do udziału w kiermaszu świątecznym WTZ, omyłkowo znalazło się zdjęcie z 
wernisażu Mai Troszkiewicz w Magdalence. Za pomyłkę przepraszamy.

red.
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SYLWESTER I ŚWIĘTA

W Sylwestra wyglądaj zjawiskowo
Sylwestrowa noc to taki czas, w którym większość z nas chce prezentować się bardziej 

efektownie niż na co dzień. Jest to szczególnie wskazane zwłaszcza gdy wybieramy się 

na bal, gdzie dobrze widziane będą eleganckie stroje. Pamiętajmy jednak, że oprócz 

tego by ubrać się odpowiednio do miejsca i okazji, najważniejsze jest to, by dobrze 

czuć się w tym, co na siebie założymy

 Co roku, gdy zbliża się zabawa 
sylwestrowa, wiele pań staje przed 
tym samym, „odwiecznym” dyle-
matem - wyborem sukienki na tą 
wyjątkową noc. Nie warto się tym 
jednak zanadto stresować, gdyż do-
bieranie wymarzonej kreacji po-
winno być w końcu przyjemnością, 
a nie torturą. Na szczęście nie trze-
ba się zbytnio spieszyć z szukaniem 
- jest jeszcze trochę czasu na to, by 
na spokojnie przeanalizować oferty 
sklepów, wybrać interesujące trendy 
i wreszcie podjąć decyzję w sprawie 
dodatków.

Czujmy się komfortowo

 Sylwestrowy wieczór to jedna z 
niewielu naprawdę dobrych okazji 
do odrobiny szaleństwa i ekstrawa-
gancji w ubiorze. Romantyczne ko-
ronki, połyskująca satyna czy kolo-
rowe cekiny są tej nocy jak najbar-
dziej na miejscu i pozwolą powitać 
nowy rok w prawdziwie efektownym 
stylu. Wybierając się na zabawę pa-
miętajmy jednak przede wszystkim 
o tym, by dopasować swój strój do 
charakteru imprezy. Jeżeli tego nie 
zrobimy, istnieje duża szansa, że 

nie będziemy się na zabawie czuć 
komfortowo. O ile w klubie dobrze 
sprawdzą się np. dżinsy czy ceki-
nowy top, to już na balach obo-
wiązuje zwykle wieczorowy ubiór. 
Także i on, poza nielicznymi wy-
jątkami, nie ogranicza jednak by-
najmniej możliwości wyboru. Jeśli 
nie trzeba akurat zakładać długich 
sukni, a – w przypadku panów - 
tradycyjnych smokingów, istnieje 
duże pole do popisu. Panie mogą, 
przykładowo, wybrać sukienkę 
mini z eleganckiej tafty bądź po-
stawić na klasyczną małą czarną, a 
panowie - włożyć garnitur wykona-
ny z połyskującego materiału. Jeżeli 
natomiast planujemy sporo tańczyć, 
spróbujmy kreacji z domieszką stret-
chu – będzie w niej nam z pewnością 
wygodniej.

Zaskocz samą siebie

 Jeśli kochasz modę i śledzisz 
zmieniające się trendy, to nic nie 
stoi na przeszkodzie, by wykorzy-
stać je w swojej sylwestrowej styli-
zacji. W tym roku królują mieniące 
się tkaniny, cekiny, delikatne prze-
świty oraz tiule. Kobiety chcą błysz-

czeć na balach i szukają możliwie 
jak najbardziej efektownych kreacji. 
W modzie są generalnie odważ-
ne stylizacje, z odkrytymi plecami, 
dekoltami, o górach z opadającymi 
ramionami w stylu tzw. hiszpan-
ki lub z wysokim rozcięciem ekspo-
nującym nogę. Choć długie kreacje 
sylwestrowe najczęściej charaktery-
zują się ciemną, głęboką kolorysty-
ką, w tym roku modne są butelkowa 
zieleń i czerwień. Wśród dodatków 
dużym zainteresowaniem cieszą się 
z kolei połyskujące kolczyki, okaza-
łe naszyjniki lub mieniące się czó-
łenka na obcasie.
 Warto oczywiście pamiętać o tym, 
że nie wszystkie trendy są dla każdego 
– zwłaszcza jeśli preferuje się nieśmier-
telną ubiorową klasykę. Nie należy śle-
po podążać za modowymi nowinka-
mi. Dużo bardziej interesująco będzie 
spróbować znaleźć swój własny, jedy-
ny w swoim rodzaju styl, czerpiąc je-
dynie inspiracje z trendów. Sylwe-
ster to zresztą znakomita okazja żeby 
zaszaleć i... zaskoczyć samą siebie.

Grzegorz Tylec

 Zachęcamy Państwa do 
zakupienia bombki, którą 
umieścimy na naszym świą-
tecznym drzewku w przed-
świątecznym numerze „Ku-
riera Południowego”. Bomb-
ka zawierać będzie logo Pań-
stwa firmy, natomiast jej lo-
kalizacja uzależniona jest od 
wysokości kwoty przekazanej 
na Dom Dziecka – im większa, 
tym wyższa gałązka, na któ-
rej pojawi się Państwa bomb-
ka. Logo firmy, która przeka-
że największą kwotę, znajdzie 
się na samym szczycie choinki 
– wpisane w gwiazdkę.  „Ku-
rier Południowy” nie pobiera 
żadnej prowizji z tytułu orga-
nizowania akcji. Państwa da-
rowizna zostanie przekazana 
w całości dla:

 Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, 
Pęchery, ul. Bolesława Chrobrego 85, 05-502 Piaseczno

dzięki bezpośredniej wpłacie na jego konto: 
33 1020 1169 0000 8102 0230 1927

 Gorąco zachęcamy do udziału w naszej akcji, wierząc, że jest ona jednocześnie 
interesującą formą reklamy Państwa fi rmy. Razem możemy sprawić, że dla żadnego 
dziecka nie zabraknie prezentów pod choinką. Im więcej bombek, tym więcej prezen-
tów, więcej radości i szczęścia w tym wyjątkowym okresie Świąt Bożego Narodzenia. 

   Osoby zainteresowane naszą akcją prosimy o kontakt telefoniczny
z redakcją: 22 756 79 39

Ufunduj bombkę 
„Kurier Południowy” już po raz osiemnasty 

organizuje akcję na rzecz Domu Dziecka pod

 hasłem „Świąteczna Choinka”

R E K L A M A



Co dalej z miejskim
targowiskiem?
KONSTANCIN-JEZIORNA Na ostatniej sesji rady miejskiej powrócił temat 

targowiska. Burmistrz zamierza wskazać dwie lokalizacje, w których 

mógłby powstać gminny plac targowy z prawdziwego zdarzenia

 Temat targowiska, na którym - delikatnie mówiąc - panują nienajlepsze 
warunki zarówno do handlu, jak i robienia zakupów, co jakiś czas powraca jak 
bumerang. Już pięć lat temu burmistrz Kazimierz Jańczuk podkreślał, że gmi-
na musi mieć targowisko z prawdziwego zdarzenia, czyli utwardzone, z par-
kingiem, oświetleniem i kanalizacją. Proponował, aby nowe targowisko po-
wstało na Łąkach Oborskich od strony ulic Wilanowskiej i Literatów. Z tych 
planów nic jednak nie wyszło. 
 Podczas ostatniej sesji o targowisku znów było głośno. Jeden z mieszkań-
ców podniósł, że jest ono brzydkie, nierówne i niebezpieczne. Radny Piotr 
Wasilewski zaapelował o zintensyfi kowanie działań zmierzających do utwo-
rzenia własnego placu targowego (istniejący targ znajduje się na terenie pry-
watnym). - Trzeba wreszcie rozwiązać ten palący problem – mówił. - Gdyby 
targowisko było usytuowane na gminnym gruncie, moglibyśmy wykorzystać 
środki zewnętrzne. Teraz te fundusze nam przepadają. 
 - Istniejące targowisko rzeczywiście jest w fatalnym stanie – zgodził się bur-
mistrz Kazimierz Jańczuk. - Niestety, gmina nie może tam inwestować. Chcemy 
niedługo zaproponować radnym dwie lokalizacje, w których mógłby powstać w 
przyszłości gminny targ. Jeśli rada miejska się na którąś z nich zdecyduje, wów-
czas przygotujemy projekt i wykonamy plac z prawdziwego zdarzenia.

TW
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NSA: Ojcem dziecka nie może być kobieta
PIASECZNO Sprawa, nad którą pochylił się Naczelny Sąd Administracyjny, miała swój po-

czątek 4 lata temu w Piasecznie. To właśnie wtedy kierowniczka miejscowego Urzędu 

Stanu Cywilnego odmówiła transkrypcji do polskich ksiąg aktu urodzenia chłopca, któ-

ry przyszedł na świat w Londynie. Powód: w akcie jako rodzice widniały dwie kobiety

 Alfreda Stachyra, kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego w Pia-
secznie pamięta sprawę z 2015 roku. 
- Już wtedy byłam kierowniczką USC, 
to była jedyna taka sprawa za mojej 
kadencji choć wiem, że w innych mia-
stach zdarzały się podobne przypad-
ki – wspomina. Dodaje, że głównym 
celem transkrypcji było uzyskanie 
przez dziecko polskiego paszpor-

tu oraz nadanie mu peselu. - Uzna-
liśmy wówczas, że wpisanie kobie-
ty w rubryce „ojciec” jest niezgodne 
z obowiązującym w Polsce prawem 
– mówi Alfreda Stachyra.
 Nie był to jednak koniec sprawy. 
Od tej decyzji matka dziecka odwo-
łała się do wojewody mazowieckie-
go, który podtrzymał decyzję kie-
rowniczki USC w Piasecznie. Skar-
gę na odmowę transkrypcji oddalił 
także jesienią 2016 roku Wojewódz-
ki Sąd Administracyjny w Warsza-
wie. Sprawa wylądowała w końcu w 
Naczelnym Sądzie Administracyj-
nym, który ogłosił wyrok w ubiegły 
poniedziałek. Sąd orzekł, że polskie 
prawo nie dopuszcza sporządzenia 
aktu urodzenia, w którym jako ro-
dzice byłyby wskazane dwie kobie-
ty, albo dwaj mężczyźni. Jednocze-
śnie sędzia Jacek Chlebny wska-
zał, że odmowa transkrypcji nie 
jest przeszkodą w uzyskaniu przez 
dziecko polskiego obywatelstwa 
przysługującego mu ze względu na 
to, że jego matka jest Polką (pra-
wo krwi). Sąd orzekł, że odmowa 
transkrypcji nie oznacza, że dziec-
ko nie otrzyma peselu (może zostać 

wydany na podstawie brytyjskiego 
aktu urodzenia), polskiego dowo-

du tożsamości czy paszportu. 

TW

Sędziowie NSA orzekli, 

że w Polsce rodzicami

 dziecka mogą być tylko

kobieta i mężczyzna

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że odmowa transkrypcji 

aktu urodzenia była słuszną decyzją piaseczyńskiego 

Urzędu Stanu Cywilnego

R E K L A M A

PIASECZNO

Wigilia Dobrej Woli
Już dziś w siedzibie starostwa powiatowego w Piasecznie przy ul. Chy-
liczkowskiej 14 odbędzie się doroczny Wieczór Mikołajkowo-Gwiazd-
kowy organizowany przez opiekujące się osobami niepełnosprawnymi 
stowarzyszenie Dobra Wola. Impreza rozpocznie się o godz. 18.

TW

PIASECZNO

Mikołajki w strefi e
 W piątek 6 grudnia w Strefi e Kultury w Centrum Edukacyjno-Multi-
medialnym wystąpią: Together, Akt VIII oraz Piotr BOBBY Jarosz. Począ-
tek o godzinie 18. Wstęp wolny.

Tyl.

Jak zagospodarować teren dworca PKP?
 W środę 11 grudnia w sali widowiskowej Centrum Edukacyjno-Mul-
timedialnego odbędzie się konferencja poświęcona tematowi zago-
spodarowania terenu dworca PKP w Piasecznie. W programie: prezen-
tacja 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 oraz dysku-
sja panelowa „W poszukiwaniu przestrzeni wokół dworca”. Początek o 
godzinie 18.

Tyl.
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Kierowcy nadal 
nieprzepisowo parkują
PIASECZNO Kiedyś najwięcej mandatów za złe parkowanie kierujący 

otrzymywali w sąsiedztwie osiedla Słowicza. Dziś się to zmieniło. - Tak 

naprawdę upominamy łamiących przepisy kierowców w różnych czę-

ściach miasta – mówi Mariusz Łodyga, komendant straży miejskiej

 - Widziałem ostatnio nieprzepisowo parkujące samochody przy ul. Czaje-
wicza, kilkadziesiąt metrów od siedziby straży miejskiej – poinformował nas 
kilka dni temu pan Michał. Inny mieszkaniec gminy, Philip Hampson, który 
wiele lat spędził w Londynie, od lat domaga się ucywilizowania parkowania 
zarówno na terenie miasta jak i okolicznych miejscowości. - Niestety Polacy 
parkują gdzie popadnie, zastawiając często przejścia dla pieszych i chodni-
ki – alarmuje Brytyjczyk. - Często to sygnalizowałem burmistrzowi, ale moje 
prośby o ucywilizowanie sytuacji pozostały bez odpowiedzi. 
 Zapytaliśmy Mariusza Łodygę jak to jest z tym parkowaniem. Czy sytuacja po-
zostaje bez zmian czy może powoli się stabilizuje i mniej kierowców niż kiedyś ła-
mie przepisy? - Właśnie podsumowuję ten rok, nie mam jeszcze dokładnych sta-
tystyk – poinformował nas kilka dni temu komendant straży miejskiej. - Na Czaje-
wicza oczywiście na bieżąco monitorujemy sytuację, wypisujemy też mandaty. A 
gdy kierowcy parkują na przejściu dla pieszych, zakładamy im na koła blokady.
 Ostatnio straż miejska jest widoczna w rejonie ulicy Wschodniej. - Kierowcy 
nieprzepisowo parkują tam przy nowym klubie fi tness – mówi Mariusz Łodyga. - 
Sporo mandatów jest także w rejonie ul. Żeromskiego i Kauna, a także przy Jana 
Pawła II, gdzie samochody parkują w zatoczce naprzeciwko banku. Tam, gdzie 
utworzono strefy płatnego parkowania, kierowcy parkują w zasadzie prawidłowo. 
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Za nieprzepisowe parkowanie można 

dostać 100 zł mandatu i jeden punkt karny

Ulica Ułanów jak ser szwajcarski 
i... taka na razie pozostanie
LESZNOWOLA Mieszkańcy Stefanowa mają już dość jeżdżenia wąską i dziurawą ulicą Uła-

nów. - Tę drogę należy jak najszybciej wyremontować – mówią. - Może nasza gmina 

mogłaby dogadać się w tej kwestii z powiatem i wspólnie przeprowadzić inwestycję?

 Powoli dobiega końca remont 
ulicy Marii Świątkiewicz po drugiej 
stronie alei Krakowskiej. Inwestycja 
realizowana jest wspólnie przez po-
wiat i gminę Lesznowola. - A co z uli-
cą Ułanów? – dopytują mieszkańcy 
Stefanowa. Podnoszą, że stan drogi 
zagraża bezpieczeństwu zarówno lu-
dzi, jak i samochodów, które często 
wpadają w dziury i uszkadzają zawie-
szenia. - Zdaję sobie sprawę, że wyre-
montowanie Ułanów może być kosz-

towne – mówi Michał Lipiński. - Ale 
może można zaangażować jeszcze 
kogoś do tego projektu, np. zarząd-
cę Cmentarza Południowego, do któ-
rego prowadzi droga.
 Ułanów jest drogą powiatową. 
Zapytaliśmy więc, czy w najbliż-
szym czasie powiat planuje poprawę 
jej stanu. - Podpisaliśmy umowę z 
wykonawcą trasy S7, że będzie mógł 
korzystać z ulicy na czas budowy Pu-
ławskiej-Bis – informuje Wojciech 
Zmysłowski z wydziału promocji sta-
rostwa. - W związku z tym wszel-
kie prace, ponad utrzymanie bieżą-
ce, zostaną przeprowadzone dopiero 
po zakończeniu inwestycji związanej 
z budową drogi krajowej.
 Lesznowolski radny Łukasz 
Grochala twierdzi, że kompleksowa 
przebudowa ulicy Ułanów jest ko-
niecznością i w końcu do niej doj-
dzie. - Obok ulicy Przyszłości jest 
to druga droga dojazdowa do węzła 
Antoninów – wyjaśnia. - Obydwie te 

drogi muszą zostać dostosowane do 
większego niż w tej chwili ruchu. Po-
winno to stać się pod koniec budo-
wy S7, bo inaczej nie będzie jak do-
jechać do węzła.
 Przebudowa powinna najpóź-

niej rozpocząć się około roku 2022. 
Wcześniej gmina chce poprowadzić 
w Ułanów  kanalizację, jednak póki 
co zadanie to nie zostało wpisane do 
budżetu.

Tomasz Wojciuk

Ulica Ułanów łączy aleję Krakowską

z Cmentarzem Południowym

Droga jest wąska, nierówna 

i pozapadana. Jadąc nią łatwo 

uszkodzić samochód

LESZNOWOLA

Kiermasz ze Świętym Mikołajem
 Już w najbliższą sobotę przed urzędem gminy odbędzie się dorocz-
ny, świąteczny kiermasz. Wzdłuż ulicy Gminnej zostaną ustawione kra-
my, na których będzie można kupić świąteczne przysmaki – miody, wę-
dliny, wypieki, przetwory. Oprócz tego swą obecność zapowiedzieli wy-
stawcy rękodzieła, które może stanowić oryginalny prezent pod choinkę 
i sprzedawcy świątecznych dekoracji (w ubiegłym roku były nawet żywe 
choinki). Najmłodsi będą mogli oczywiście spotkać się ze Świętym Mi-
kołajem, który przyjedzie do Lesznowoli razem ze swoimi elfami i renife-
rem Rudolfem. Impreza rozpocznie się o godz. 10 i potrwa do 17.

TW
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LESZNOWOLA

Młodzież przymierzy kombinezony geriatryczne
 Już dziś w szkołach podstawowych w Mysiadle oraz Lesznowoli od-
będą się warsztaty zorganizowane przez Lesznowolską Radę Seniorów. 
Podczas spotkań uczniowie ósmych klas będą mogli przymierzyć spe-
cjalne kombinezony geriatryczne. Zakładając je można poczuć się jak 
osoba starsza. Dzięki temu młodzież będzie mogła lepiej zrozumieć 
trudności, z jakimi seniorzy muszą zmagać się w codziennym życiu. 

TW
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Miliony dla OSP
PIASECZNO Trwają prace nad przyszłorocznym budżetem. Na dofi nanso-

wanie Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano ponad 2 mln zł. Naj-

większym wydatkiem będzie zakup nowego samochodu dla OSP Chojnów

 Tylko w tym roku gmina dofi nansowała OSP zakup trzech samochodów. 
Nowe wozy bojowe otrzymały lub otrzymają w ciągu najbliższych tygodni 
OSP Jazgarzew, OSP Piaseczno oraz OSP Złotokłos (samochód koszowy z dra-
biną). W nadchodzącym roku planowany jest zakup samochodu gaśniczego 
(nie zdecydowano jeszcze czy ciężkiego czy średniego) dla OSP Chojnów. Na 
ten cen przeznaczono 500 tys. zł. Oprócz tego gmina sfi nansuje strażakom 
ochotnikom zakup hydraulicznych zestawów ratownictwa drogowego typu 
Lukas. Zestaw dla OSP Złotokłos ma kosztować 50 tys. zł, zaś dla OSP Piasecz-
no – 40 tys. zł. 10 tys. zł zarezerwowano na zakup pompy szlamowej dla OSP 
Bobrowiec. W tej strażnicy planowane jest także żywicowanie podłogi, na 
które przeznaczono 50 tys. zł. Z kolei OSP Jazgarzew dostanie specjalną przy-
czepkę do przewożenia sprzętu medycznego (10 tys. zł). 60 tys. zł radni pla-
nują przeznaczyć na remont sali w OSP Grochowa. - Nową strażnicę trzeba 
wybudować też w Bogatkach – mówi radny Adam Marciniak, przewodniczą-
cy komisji prawa i bezpieczeństwa. - W przyszłym roku chcemy zrobić jej pro-
jekt, na co planujemy przeznaczyć 80 tys. zł.
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Co roku gmina dofinansowuje OSP zakup nowych samochodów

Piaseczno dla klimatu
PIASECZNO W urzędzie miasta zorganizowano otwarte spotkanie poświęcone  kwestiom eko-

logicznym – zarówno w wymiarze lokalnym, jak i ogólnoświatowym

 Konferencja z okazji XV Dnia 
Czystego Powietrza rozpoczęła się 
od miłego akcentu - wręczenia pa-
miątkowych dyplomów i nagród 
laureatom gminnego konkursu „Po-
dejmij wyzwanie: przeciwdziałaj ni-
skiej emisji!”. Następnie głos zabrał 
dr hab. Jacek Pniewski z Wydziału 
Fizyki Uniwersytetu Warszawskie-
go, który wygłosił prelekcję na te-
mat zmian klimatycznych, dowo-
dząc, że są one, w dużej mierze, spo-
wodowane działalnością człowieka. 
Jego zdaniem, żeby przeciwdziałać 
migracjom ludzi z miejsc, które nie 
będą się w przyszłości nadawać do 
życia (np. z powodu suszy), należy 
przede wszystkim ograniczyć emisję 
dwutlenku węgla. Podkreślił, że nie-
zbędne do realizacji tego celu będą 
wspólne działania indywidualne lu-
dzi, środowisk biznesowych i roz-
wiązania systemowe związane z po-
lityką. - Nawet gdybyśmy wszyscy 
w tej chwili w Polsce zmienili swoje 
osobiste postawy, to nie wystarczy, 
bo nikt z państwa nie pojedzie oso-
biście do Elektrowni Bełchatów, któ-
ra może spalić na sekundę tonę wę-
gla i powie „zamykajcie” - wyjaśnił 
prelegent. - Mnóstwo firm ma coś, 
co się nazywa polityką odpowie-
dzialnego biznesu, gdzie oni piszą 
jak chcieliby zrobić dobrze ludziom, 
ale niestety nie realizują tych swo-
ich postulatów. Trzeba naciskać na 
te firmy. Działania systemowe po-
legają z kolei na tym żeby powstały 
pewne rzeczy, których ludzie nie są 
w stanie zrobić w pojedynkę.
 W dalszej kolejności planowane 
działania gminy Piaseczno na rzecz 
ograniczenia zmian klimatycznych 
oraz adaptacji do ich skutków przed-
stawili burmistrz Daniel Putkiewicz 
i wiceburmistrz Robert Widz. W 
swoim wystąpieniu włodarze gmi-
ny podkreślili zwłaszcza znaczenie 
strategii zrównoważonego rozwoju. 
Była, między innymi, mowa o miej-
scowych planach zagospodarowa-
nia przestrzennego, które są jednym 
z narzędzi dających możliwość go-
spodarowania przestrzenią w spo-
sób zapewniający zaspokojenie naj-
ważniejszych potrzeb społecznych 
z poszanowaniem wartości przy-
rodniczych. Burmistrz opowiedział 
też o powstawaniu na terenie gmi-

ny systemu wysokosprawnej koge-
neracji (wytwarzaniu ciepła i energii 
elektrycznej w najbardziej efektyw-
ny sposób), odnawialnych źródłach 
energii i planowanej rozbudowie sie-
ci ciepłowniczej. Dzięki temu po-
winno się w przyszłości udać ogra-
niczyć zjawisko tzw. niskiej emisji.  
 Gmina będzie również motywo-
wać jak największą liczbę użytkow-
ników palenisk węglowych do zmia-
ny źródła ogrzewania na przyja-
zne środowisku. Kolejną poruszaną 
kwestią była sprawa wody. W celu 
ograniczenia zużycia wody pitnej do 
celów innych niż spożywcze (np. do 
podlewania ogródków) planowane 
jest uruchomienie w 2020 roku pro-
gramu dotacyjnego mającego za-
chęcać do gromadzenia deszczów-
ki. Gmina pamięta również o miej-
scowej faunie - udzielaniu opieki ran-
nym dzikim zwierzętom, ogranicza-
niu bezdomności psów i kotów, prze-

noszeniu płazów przez ruchliwe ulice 
oraz zapewnianiu zastępczych miejsc 
lęgowych i sadzeniu łąk kwietnych. 
 – Chcielibyśmy wspierać w dzia-
łaniach przeciwko zmianom klima-
tu naszych mieszkańców, ale również 
pragniemy, aby mieszkańcy wspierali 
nas – zadeklarował burmistrz Putkie-
wicz. - To jak będzie wyglądał świat 
za 30 lat nie zależy tylko od przywód-
ców wielkich mocarstw, ale także od 
nas samych.
 Na zakończenie konferencji odby-
ła się dyskusja. Niektórzy jej uczest-
nicy kwestionowali faktyczną istotną 
rolę człowieka w kształtowaniu klima-
tu, innych interesowały z kolei kwe-
stie segregacji odpadów czy wycinki 
drzew. Choć zdania były podzielone, 
wszyscy zgodzili się, że podobne spo-
tkania są potrzebne i powinny być or-
ganizowane częściej.

Grzegorz Tylec

Na konferencji dr hab. Jacek Pniewski wygłosił prelekcję

dotyczącą zmian klimatycznych

KONSTANCIN-JEZIORNA

Za tydzień otwarcie lodowiska
 W niedzielę 15 grudnia w Parku Zdrojowym odbędzie się otwarcie 
lodowiska. Zostanie ono rozstawione na placu przy konstancińskim am-
fi teatrze. Impreza inauguracyjna rozpocznie się o godz. 16. W programie 
rewia na lodzie w wykonaniu profesjonalnych łyżwiarzy wyczynowych. 
Lodowisko będzie czynne przez cały tydzień. Od poniedziałku do piątku 
w godz. 8-21, zaś w weekendy w godz. 10-22 (z półgodzinnymi przerwa-
mi technicznymi).

TW

KONSTANCIN-JEZIORNA

Kolędy w Hugonówce
 W niedzielę 15 grudnia o godz. 18 Konstanciński Dom Kultury zapra-
sza na wyjątkowy koncert kolęd. Odbędzie się on w Hugonówce przy ul. 
Mostowej 15, a wystąpią w nim Joanna Kondrat (śpiew), Sebastian Stan-
ny (saksofony), Ygor Przebindowski (fortepian), Fryderyk Młynarski (per-
kusja) oraz Marcin Jadach (kontrabas). Publiczność będzie mogła posłu-
chać  najwspanialszych kolęd i pastorałek oraz popularnych świątecz-
nych piosenek m.in. „White Christmas”, „Gdy się Chrystus rodzi”, „Lulaj-
że Jezuniu”, „Let it snow”, „Szara kolęda” (K.Komeda), „Cicha noc” czy „Jest 
taki dzień” (S. Krajewski). Wstęp wolny – bezpłatne wejściówki do odbio-
ru w recepcji KDK w dniu koncertu od godz. 12.

TW

R E K L A M A

PIASECZNO

Kiermasz świąteczny i odpalenie choinki
 Już w niedzielę na piaseczyńskim rynku odbędzie się doroczny kier-
masz świąteczny. Wokół placu zostaną rozstawione stoiska twórców lu-
dowych, rzemieślników, rękodzielników, kramy z kuchnią regionalną i 
tradycyjnymi wyrobami. W Zakątku Świętego Mikołaja będą odbywały 
się warsztaty wykonywania ozdób na plastrach drewna i ekologicznych 
opakowań na prezenty, pieczenia pierników z Panią Mikołajową oraz 
tworzenie bidonów z własną kompozycją herbat. Na świątecznej sce-
nie od godz. 14 będą odbywały się występy artystyczne lokalnych twór-
ców. A gdy zapadnie zmrok, około godz. 16 odbędzie się uroczyste za-
palenie lampek na miejskiej choince połączone z życzeniami od burmi-
strza. Kiermasz rozpocznie się o godz. 11 i potrwa do 17.

TW

R E K L A M A
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Szukasz 
pracownika?

Zadzwoń: 

 22 756 79 39

To miejsce czeka na 

Twoje 
ogłoszenie

R E K L A M A

R E K L A M A

Co Polacy jedzą w pracy?
Okazuje się, że wybierając pracę zwracamy uwagę nie tylko na wynagrodzenie, ścież-

kę rozwoju zawodowego czy atmosferę, ale kierujemy się także bardziej przyziemny-

mi rzeczami. Jedną z nich są kwestie związane z jedzeniem

 Z badań wynika, że jednym z naj-
ważniejszych dla pracowników bene-
fitów jest dostęp do taniej lub dofi-
nansowywanej przez pracodawcę sto-
łówki. Ponad połowa z nas oczekuje 
też obowiązkowych przerw na obiad. 
Ze znaczenia wspólnego spożywania 
z pracownikami posiłków zdają sobie 
sprawę również pracodawcy, ponie-
waż panująca przy stole niezobowią-
zująca atmosfera sprzyja nawiązywa-
niu bliższych relacji i integracji. 

Większość z nas przynosi do pracy 

gotowe obiady

 Portal pracuj.pl przeprowadził ba-
dania dotyczące nawyków żywienio-
wych pracowników. Ich wyniki są na-
prawdę interesujące. Okazuje się, że 
aż 62 proc. Polaków przygotowu-
je obiady do pracy w domu. 24 proc. 
pracowników kupuje je przed pracą 

lub korzysta z tzw. diety pudełkowej. 
 Aż 87 proc. z nas chciałoby mieć 
dostęp do taniej stołówki w siedzi-
bie firmy, a z góry narzuconego dofi-
nansowania do obiadów oczekuje aż 
55 proc. Polaków. Posiłek w pracy dla 
wielu osób jest absolutną świętością. 
Aż 6 na 10 pracowników oczekuje od 
pracodawców obowiązkowych przerw 
na obiad, które nie będą wydłużały 
czasu pracy. Chcemy spożywać posił-
ki w spokoju, najlepiej w przeznaczo-
nych do tego miejscach (kuchniach, 
pomieszczeniach socjalnych itp.). Pra-
cownicy nie chcą już posilać się w nie-
komfortowych warunkach, np. przy 
komputerze czy taśmie produkcyjnej. 

Od kanapki z szynką 

do zdrowej żywności

 Wspólne przygotowywanie po-
siłków, np. śniadań, wpływa na in-

tegrację zespołu. Jest to taki czas w 
ciągu dnia, w którym możemy choć 
na chwilę się zrelaksować i przy oka-
zji zaplanować zadania na najbliż-
sze godziny. Co więcej, aż 56 proc. 
badanych stwierdziło, że wspólnie 
spożywane posiłki pozwalają po-
znać nowe osoby lub bardziej za-
przyjaźnić się z tymi, które już zna-
my (53 proc.).

 Eksperci dostrzegają, że nawyki 
żywieniowe Polaków zmieniają się, a 
spożywanie posiłków stało się nie tyl-
ko integralną częścią pracy, ale ma 
także na nią wpływ – sprawia że pra-
cownicy się integrują, przez co rośnie 
także ich efektywność. Badanie prze-
prowadzone przez Światową Organi-
zację Zdrowia (WHO) wykazało, że 
regularne spożywanie posiłków pod-
nosi wydajność pracowników o około 
20 proc. Wskaźnik ten jeszcze rośnie, 

jeśli sięgamy po zdrową żywność. 
 To co jedzą Polacy, na przestrze-
ni lat również się zmieniało. Kiedyś 
była to zwykle kanapka z wędliną i 
jabłko. Potem coraz popularniejsze 
stawały się lunche w firmowej sto-
łówce lub na mieście, często łączo-
ne również ze spotkaniami bizne-
sowymi. W ostatnich latach nastała 
moda na zdrowe żywienie, a w wielu 
firmach pojawiły się lodówki, w któ-
rych trzymamy świeże soki, sałatki, 
ekologiczne jogurty itp. 
 W pracy na pewno warto odpu-
ścić  sobie dania, które specyficznie 
pachną, a ich aromat może drażnić 
naszych współpracowników, jak np. 
ryby, potrawy na bazie czosnku, ce-
buli czy z dużą ilością azjatyckich 
przypraw. O wiele bezpieczniej trzy-
mać się różnego rodzaju sałatek, ka-
napek, wrapów czy makaronów.

Chcemy mieć wybór

 Dziś pracownicy są świadomi 

swoich potrzeb i oczekiwań. Dla-
tego też chcą mieć wybór – jeśli 
będą mieli na to ochotę, przynio-
są z domu gotowy obiad, ale chcą 
także móc kupić go na miejscu, w 
zakładowej stołówce czy znajdu-
jącym się nieopodal miejsca pracy 
barze. Aż 88 proc. pytanych pra-
cowników chciałoby mieć w firmie 
dobrze wyposażoną kuchnię z do-
stępem do darmowej kawy i herba-
ty (87 proc.) oraz świeżych warzyw i 
owoców (81 proc.). - Benefity zwią-
zane z żywieniem to istotna cecha 
pracodawcy, który dba o swoich pra-
cowników – mówi Konstancja Zy-
zik z grupy pracuj.pl. - W naszej fir-
mie organizujemy tzw. owocowe po-
niedziałki. W Polsce są firmy, oferu-
jące pracownikom darmowe śniada-
nia bądź udostępniające biurową ka-
wiarnię. Jednak nawet dostępna w 
miejscu pracy kuchnia jest dużym 
udogodnieniem – dodaje. 

TW

Polskie prawo stanowi, 

że każdemu pracownikowi 

pracującemu minimum 6 

godzin przysługuje 

15-minutowa przerwa wli-

czana do czasu pracy

Firmy dbające o posiłki pracowników uchodzą za nowoczesne i przy-

jazne. Dzięki temu zwiększają swoją konkurencyjność na rynku pracy
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W niedzielę zagrają na szczytny cel
TENIS STOŁOWY W listopadowej edycji Grand Prix Piaseczna na starcie stanęło 135 zawod-

ników, którzy w ośmiu kategoriach rywalizowali na rekordowej liczbie 24 stołów. A już 

w najbliższą niedzielę odbędzie się szczególny turniej charytatywny

 Gościem specjalnym ostatnie-
go Grand Prix był Filip Młynarski, 
były zawodnik KS Piaseczno, któ-
ry w latach 90-tych dwukrotnie zdo-
bywał Drużynowe Mistrzostwo Pol-
ski z piaseczyńską ekipą. Spora licz-
ba osób ustawiła się w kolejce, aby 
choć chwilę poćwiczyć z tak do-
świadczonym zawodnikiem. Naj-
większym szczęściarzem okazał się 
Borys Massalski, zawodnik UKS 
Return, który wylosował indywidu-
alny 30-minutowy trening z Młynar-
skim. Rady mistrza były na tyle sku-
teczne, że Borys w kategorii Open 
zajął ostatecznie wysokie czwarte 
miejsce. Najlepszy okazał się wycho-
wanek klubu z Piaseczna (a obecnie 
trener młodzieży UKS Return) Ma-
ciej Kotarski. W juniorkach kolejny 

triumf odniosła z kolei Julia Balce-
rzak, a wśród amatorów bezkonku-
rencyjny był Rafał Suszycki.
 W najbliższą niedzielę w sali 
Gminnego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Piasecznie odbędzie się 
czwarty turniej XXII edycji Grand 
Prix Piaseczna w tenisie stołowym. 
Będzie to turniej szczególny, ponie-
waż cały dochód z zawodów prze-
znaczony zostanie na leczenie zma-
gającego się z chorobą nowotworo-
wą Jerzego Bielawnego. Podczas im-
prezy odbędą się licytacje sprzętu 
sportowego oraz koszulek z autogra-
fami znanych tenisistów stołowych. 
Wśród nich będzie koszulka Marco-
sa Freitasa - Portugalczyka, który na 
swoim koncie ma siedem medali Mi-
strzostw Europy w tenisie stołowym. 

Ponadto swoje koszulki z autogra-
fami do licytacji przeznaczyli człon-
kowie drużyny Mistrza Polski, Dar-
tom Bogorii Grodzisk Mazowiec-
ki oraz gość specjalny turnieju, Filip 
Szymański. Szymański jest medali-
stą Mistrzostw Polski w tenisie stoło-
wym oraz ćwierćfinalistą Mistrzostw 
Świata w Pingpognu. W trakcie za-
wodów będzie możliwość wylicyto-
wania indywidualnego treningu z 
tym utytytułowanym zawodnikiem.
 Kategorie: Dzieci, Dzieci-PRO, 
Junior, Junior-PRO, Amatorzy - 
start godz. 10; zapisy do godz. 9.30. 
Kategorie: Kobiety, Open, Gry Po-
dwójne - start godz. 13, zapisy do 
godz. 12.30. Losowanie nagród 
– godz. 12.30.

Grzegorz Tylec

Z Wołomina z medalami
KICKBOXING 23 listopada w podwarszawskiej miejscowości Wołomin odbył się ogólno-

polski turniej kickboxingu - Point Hunter Champions 2K19. W imprezie startowało bli-

sko 200 zawodników z 20 klubów z całej Polski

 Rywalizacja miała miejsce w 
dwóch formułach walki - Soft Con-
tact (walka na piankowe pałki) oraz 
pointfighting. Na zawodach nie za-
brakło dziesięciu reprezentantów pia-
seczyńskiego klubu X Fight. Najlepiej 
spisały się siostry - Wiktoria i Izabella 
Dąbrowskie, które stanęły na pierw-
szych stopniach podium, wygrywając 
własne kategorie wzrostowe. Iza zna-
lazła się w jednej z najmocniej obsa-
dzonych kategorii, tak więc musiała 
stoczyć aż sześć walk. Wiktoria spra-
wiła z kolei sporą niespodziankę w 
turnieju, dzięki temu, że mądrze ro-
zegrała swoje pojedynki.
 Drugie miejsce zajęła natomiast 
debiutantka - Weronika Błażejewicz, 
która po bardzo wyrównanym poje-
dynku w finale, musiała zadowolić 
się srebrnym medalem 
 W gronie medalistów znaleźli się 
jeszcze Tomasz Habetin (srebrny 
medal) oraz Adam Aderek (brązo-
wy medal). W turnieju walczyli jesz-
cze: Rozalia i Stefania Jaworowskie, 
Maria Błażejewicz, Felicja Kubicka 
oraz Bartosz Dobrowolski. - Dziew-
czyny stawiają swoje pierwsze kroki 
na matach, więc muszą jeszcze wło-
żyć sporo pracy – mówi Mariusz 
Niziołek, trener X Fight Piaseczno. 
- Niestety, z powodu kontuzji z tur-

nieju wycofał się Bartosz Dobrowol-
ski, który był jednym z faworytów do 
walki o medale. Czekamy teraz na 
kolejne sportowe wyzwania i liczy-

my na kolejne medale naszych kick-
boxerów z Piaseczna.

Grzegorz Tylec

Brązowe Gosirki
PIŁKA NOŻNA GOSiRKi z roczników 2004-2006 zdobyły trzecie miejsce 

na turnieju halowym piłki nożnej dziewcząt o Puchar Burmistrza Mia-

sta i Gminy Piaseczno

 Impreza odbyła się w hali Centrum Edukacyjno Multimedialnego w Pia-
secznie. W drodze do półfi nału nasze zawodniczki pokonały kolejno: Legię 
Warszawa (1:0), Pogoń Siedlce (5:1) i Warszawską Akademię Piłkarską (2:0). 
Niestety, w półfi nale podopieczne Kai Ożgo musiały tym razem uznać wyż-
szość Piastovi Piastów (0:2). W walce o trzecie miejsce dziewczyny z Piaseczna 
pokonały jednak w rzutach karnych utytułowany zespół MUKS Praga Warsza-
wa (w meczu 3:3, w karnych 4:3), co zapewniło im miejsce na podium. - Przede 
wszystkim chcielibyśmy podziękować gminie Piaseczno za pomoc w organi-
zacji turnieju oraz panu burmistrzowi Danielowi Putkiewiczowi za patronat 
honorowy nad tym wydarzeniem – mówi Kaja Ożgo. - Jako trenerka jestem 
bardzo dumna z dziewcząt. Przegrały tylko jedno spotkanie, co ostatecznie 
dało nam trzecie miejsce. Dopiero zaczynamy turnieje halowe. Liczymy na 
kolejne sukcesy.

Tyl.

PIŁKA NOŻNA 

SIATKÓWKA, III LIGA

Perła zdobyła Włochy Cup

Siatkarki z Konstancina zmiażdżyły Warkę

 W turnieju zorganizowanym przez UKS Okęcie wzięło udział 12 ze-
społów żaków (rocznik 2012), wśród których rywalizowały dwa młode 
zespoły Perły Złotokłos. Ostatecznie jedna z ekip ze Złotokłosu zwycię-
żyła również w całych zawodach, zdobywając tym samym Włochy Cup 
i dwa indywidualne wyróżnienia – dla najlepszego bramkarza i króla 
strzelców imprezy.

Tyl.

 Siatkarki SPS Konstancin-Jeziorna nie zwalniają tempa. W ostat-
ni weekend, w meczu piątej kolejki, wręcz rozgromiły rywalki z Warki. 
Szczególnie pierwszy set (wygrany aż 25:3!) pokazał ogromną dyspro-
porcję w umiejętnościach obu drużyn. W dwóch kolejnych partiach tre-
nerka Małgorzata Skorupa dała szansę gry wszystkim swoim zawodnicz-
kom, ale i one – bez większych problemów (25:14, 25:20) poradziły sobie 
z młodymi przeciwniczkami. Po pięciu kolejkach SPS zajmuje fotel lidera 
i jest na dobrej drodze do awansu do drugiej ligi.

Tyl.

SIATKÓWKA

Powalczą o Puchar Burmistrza
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii i UKS Budowlani zapraszają 
na X Mikołajkowy Turniej Siatkówki Mężczyzn o Puchar Burmistrza Mia-
sta i Gminy Góra Kalwaria. Impreza odbędzie się w dniach 7-8 grudnia w 
sali przy ul. Białka 4 w Górze Kalwarii. Zapisy i więcej informacji pod nu-
merem telefonu 506 616 616.

Tyl.
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www.kurierpoludniowy.pl

Zamieść ogłoszenie

drobne przez internet

DAM PRACĘ

Firma sprzątająca zatrudni Panie do sprzątania klatek 
schodowych oraz panów do prac porządkowych, 
tel. 503 173 868

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

Firma w Jankach poszukuje odpowiedzialnej osoby na 
stanowisko sprzątaczka biurowa, praca w godzinach 
14-20, weekendy wolne. Tel. 692-412-696

Do kwiaciarni w Konstancinie, tel. 606 10 59 22

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

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

Ekspedientkę i osobę do wykładania 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 ga-
zet na skrzyżowaniach w Piasecznie, praca w piątki, 
tel. 22 756 79 39 

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

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

KASJER/KA NA STACJI PALIW PKN ORLEN W TARCZY-
NIE, tel.536 193 442

Pracownik Kontroli Dostaw Centrum Logistyczne Prusz-
ków, wymagana podstawowa obsługa komputera. Pra-
ca zmianowa w godz. 11.00 - 19.00, 20.30 - 04.30 Stawka 
16 zł/godz. Netto. Dowóz ze stacji PKP Pruszków i WKD 
Pruszków, tel. 668 310 156

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

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

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

Zatrudnię kierowcę kat C, jazda 3,4 godziny dziennie, 
tel. 601 222 448

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

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

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

Panią do sprzątania klatek schodowych w Józefosławiu trzy 
razy w tygodniu po 4 godziny dziennie., tel. 505 465 961

Mechanik maszyn przemysłowych. Także do przyuczenia.
Tel. 607 651 623

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

Księgową lub studentkę kierunku Finanse i Rachunkowość.
Praca w biurze rachunkowym w Piasecznie. Tel. 698 698 700

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

Dom opieki w Konstancinie zatrudni opiekunów osób starszych 
(420zł/dyżur), praca od zaraz, tel. 608 321 675, 602 795 596

Zatrudnimy mężczyzn do ochrony obiektów oraz osoby do 
prac porządkowych w ogrodzie/dozorca,  tel. 694 434 191

SZUKAM PRACY 

Opieka i prace domowe, tel. 731 129 311

W ochronie, tel. 505 877 194

Zaopiekuję się starszą Panią, tel. 535 994 835

Sprzątanie jednorazowe i na stałe tel. 660 452 306

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

KUPIĘ

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

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

Firmę – Każda opcja, tel. 502 222 555

SPRZEDAM

Łóżko masujące, tanio, tel. 609 45 46 13

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

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

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

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

AUTO - MOTO  KUPIĘ

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

Stary motocykl, tel. 698 697 325

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

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

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

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

Działkę rolną 0,82 ha w Słomczynie k/Konstancina, 
tel. 781 042 481

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 

Budynek usługowo-mieszkalny z działką, w powiecie 
Wyszkowskim, tel. 539 237 035

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

2 pok. Piaseczno, tel. 735 037 247

Sprzedam najtańszą działkę w Konstancinie, tel. 604 624 875

Sprzedam PILNIE z powodu wyjazdu super działkę 
w Konstancinie TANIO !!! tel. 602 340 549 lub 604 624 875

Sprzedam tanie działki w Łazach, tel. 602 340 549

Sprzedam tanio dom z działką w Słomczynie gm. 
Konstancin Jeziorna, tel. 604 624 875

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

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

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

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

PESEL, meldunek, tel. 720 90 80 80 

Lokal 25 m kw., po remoncie, w pawilonie, „Pod Kopułą”, 
pod zakład fryzjerski lub inne usługi, Piaseczno, ul. Szkol-
na 13c, pawilon 5, tel. 604 55 15 01

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

Pokój, Chylice, tel. 516 228 558

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

Lokal usługowy, 22 m. kw., w Górze Kalwarii, tel. 518 072 870

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

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

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

Kwatery, Chylice, tel. 513 626 068

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

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

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

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

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

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

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

Dachy, Kominy, rynny, tel. 798 836 860

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

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU 
TEL. 501 129 679

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

Remonty, wykończenia,pełny zakres, tel. 601 304 250

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Serwis komputerowy, tel. 516 096 759

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Ogrodnicze i sprzątanie, tel. 536 043 434

Kompleksowe wykończenia wnętrz, tel. 600 604 547

Glazura, terakota, remonty,tel. 600 604 547

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

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

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

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

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

Dachy, podbitki, naprawy, tel. 798 836 860

Remonty i wykończenia, tel. 503 141 591

 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

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, zaszczepione i 
wysterylizowane. Przebywają w Piasecznie i okolicach. 
Chętnie pomożemy przy doborze zwierzaka. Tel. w 
sprawie adopcji: 503 069 502, 502 906 532, 604 531 952,
608 504 380

MATRYMONIALNE

Pani po 70-ce czeka na przyjaciela, bez nałogów, 
tel. 512 632 149

Pan, 41 lat czeka na wielką miłość, tel. 571 373 118

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

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

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 BETOLAND zatrudni kierowcę betonomieszarki,
tel. 511 697 067

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni kierowców, 
tel. 534 140 941

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

Kupię magnetofon lub całą wieżę Technicsa, 
z lat 90-tych, tel. 698 698 839

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

SKUP AUT, NAJLEPSZE CENY, tel. 503 901 642

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

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

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

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

Usługi koparko-ładowarką, tel. 604 189 011

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

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

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

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

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

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

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

największy nakład 
największa skuteczność 

w każdy piątek

cena od 3 zł za słowo

Zamów 
ogłoszenie 

drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2

tel. 22 756 79 39 pon-pt 8:30-18
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Widowiskowy 
koncert dwóch orkiestr
GÓRA KALWARIA W niedzielę 15 grudnia w Ośrodku Kultury przy ulicy 

Białka 9 odbędzie się niezwykły koncert, w którym wspólnie wystąpią 

Air Band z Góry Kalwarii oraz Piaseczyńska Orkiestra Dęta z Piaseczna

 Koncert jest zatytułowany „Świąteczne muzykowanie, czyli między nami 
orkiestrami” i ma potrwać bite trzy godziny. W tym czasie jednak słuchacze 
nie powinni się nudzić, bo będą mogli usłyszeć znane utwory w nowych aran-
żacjach. Wśród nich znajdą się m.in. „Happy”, „Twoje serce to jest muzyk”, „Ha-
vana”, „Yesterday”, „Jesteś lekiem na całe zło”, „Winds of Changes” oraz wiele 
innych. Koncert zacznie się o godz. 16. Wstęp wolny.

TW

Maja Troszkiewicz 
po raz trzeci
LESZNOWOLA W CIS Magdalenka przy ulicy Lipowej 28 oglądać można 

właśnie wystawę malarstwa zatytułowaną „Ukryte pod powiekami” 

autorstwa Mai Troszkiewicz

 To już trzecia wystawa malarki w GOK Lesznowola. Tym razem artystka 
pokazuje obrazy, które powstały w trakcie wakacyjnych plenerów malarskich. 
- Starałam się uchwycić najpiękniejsze momenty lata, grę światła, magię cie-
nia, kolory wody – mówi Maja Troszkiewicz. - Chwile, które na zawsze zostały 
w głębi serca, mogę zawsze przywołać, zamykając oczy.
 Maja Troszkiewicz jest mieszkanką Magdalenki. Należy do Warszawskie-
go Stowarzyszenia Plastyków, Grupy Twórczej ASPEKT oraz Grupy JAK W KOR-
CU MAKU. Ukończyła z wyróżnieniem Studia Podyplomowe na ASP w Łodzi, a 
obecnie zgłębia tajniki Grafi ki Warsztatowej i Malarstwa Sztalugowego na ASP 
w Warszawie. - Mam nadzieję, że zaprezentowana wystawa pt. „Ukryte pod po-
wiekami” przybliży państwu moje zauroczenia i fascynacje – dodaje artystka.

Tyl.

R E K L A M A

Na koniec roku pojedziemy obwodnicą?
GÓRA KALWARIA Jest duża szans, że 30 grudnia zostanie uruchomiony odcinek obwodni-

cy w ciągu drogi krajowej nr 79. - Patrząc na postęp prac, termin wskazywany zarówno 

przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad jak i wykonawcę inwestycji wy-

daje się bardzo realny – ocenia wiceburmistrz Mateusz Baj
 Długo oczekiwana budowa ob-
wodnicy Góry Kalwarii rozpoczę-
ła się w 2016 roku. Dzięki niej jest 
szansa, by ruch tranzytowy zaczął 
omijać miasto. Czy inwestycja speł-
ni oczekiwania mieszkańców? 
 – W tej chwili to dla nas wielka 
niewiadoma i do końca nie wie-
my, jaki wpływ będzie miała ob-
wodnica na natężenie ruchu w 
naszym mieście – przyznaje wice-
burmistrz Mateusz Baj. - Most na 
Wiśle wciąż pozostanie wąskim 
gardłem, które będzie ograniczać 
przepustowość ruchu. Obawiamy 
się, że obwodnica może nie roz-
wiązać problemów komunikacyj-
nych Góry Kalwarii w takim za-
kresie, w jakim życzyliby sobie 
mieszkańcy. 
 – Obecnie wykonawca realizu-
je łącznice na węźle Stadion, mon-
tuje bariery energochłonne i ekrany 
akustyczne. Trwają prace wykończe-
niowe – informuje Małgorzata Tar-
nowska z Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad. – Ponadto 
sprawdzany jest projekt organizacji 

ruchu, który jest niezbędny do do-
puszczenia do ruchu trasy głównej 
w bieżącym roku. Trwa procedura 
związana z uzyskiwaniem pozwole-
nia na użytkowanie ciągu głównego 
w Wojewódzkim Inspektoracie Nad-
zoru Budowlanego.
 W ciągu drogi krajowej nr 79 
obwodnica ma długość około 5,1 

km. Nowo wybudowana droga jest 
dwujezdniowa, z dwoma pasami 
ruchu o szerokości 3,5 m w obie 
strony. Koszt budowy całej ob-
wodnicy wyniesie 335,6 mln zł, z 
czego 254,2 mln dofinansuje Unia 
Europejska.

AB 

PIASECZNO

Co modna Pani wiedzieć powinna
 W najbliższy wtorek 10 grudnia w Domu Kultury w Piasecznie będzie 
można  obejrzeć komedię „Co modna Pani wiedzieć powinna” - monodram 
Katarzyny Kołeczek w reżyserii Agaty Puszcz. Co by robiła kobieta, gdyby 
musiała robić wszystko, czego wymaga od niej moda, społeczeństwo, ga-
zety, fi rmy kosmetyczne? Tytułowa Modna Pani, żeby temu podołać, musi 
wstać o 4 rano. Albo w ogóle najlepiej nie spać… Spektakl mierzy się z róż-
nymi dylematami współczesnej kobiety. Co się zmieniło od wydanej w la-
tach 50-tych książki pod tym samym tytułem? Czy dzisiejsza kobieta musi 
nadal stosować maseczkę z ogórków i uśmiechać się stosownie do sytuacji? 
Czy istnieje przepis na kobietę idealną? Na te i inne pytania spektakl posta-
ra się udzielić odpowiedzi – oczywiście z przymrużeniem oka. W roli kobie-
ty starającej się przyswoić wszystkie dobre rady, powinności i obowiązki na-
kładane na nią przez popkulturę i rzeczywistość – Katarzyna Kołeczek, która 
odegra dzień z życia Modnej Pani, starającej się żyć według zasad z Cosmo 
i porad instagramowych lifestylerek. Początek o godzinie 20. Bilety w cenie 
20 złotych do nabycia od 26 listopada w kasie CK – Przystanek Kultura, pl. 
Piłsudskiego  9 lub na www.kulturalni.pl.

Tyl.
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