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PIASECZNO Do tragicznego wydarzenia doszło wczoraj przy wieżowcu Sand City w Piasecznie 
przy ul. Młynarskiej. - Ktoś wyskoczył przez okno – zaalarmowali nas czytelnicy

Samobójcza śmierć nastolatki

str. 4



KRONIKA POLICYJNA

Dozór za narkotyki

Pijany z zakazem i narkotykami

 W rejonie ulicy Geodetów policjanci zatrzymali 21-letniego Michała B. i 
22-letniego Karola Ś., który miał przy sobie działkę marihuany. W mieszkaniu 
21-latka zabezpieczono kolejne 80 g „trawki”. Karol Ś. odpowie za posiadanie 
środków odurzających za co grozi do 3 lat więzienia, zaś Michał B. za posia-
danie znacznej ilości narkotyków, za co grozi do 5 lat za kratkami. 21-latek 
został objęty dozorem policyjnym. 

 Późną nocą policjanci zauważyli niepewnie jadącą toyotę. Po zatrzymaniu 
jej do kontroli okazało się, że siedzący za kierownicą pojazdu 30-letni Karol 
R. ma w organizmie 1,4 promila alkoholu. Jednak to nie był koniec proble-
mów zatrzymanego – mężczyzna miał przy sobie działkę marihuany, a po 
chwili okazało się, że ma także orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów 
mechanicznych obowiązujący do grudnia tego roku. Karol R. usłyszał trzy 
zagrożone więzieniem zarzuty. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. 
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82-latek odnalazł się przy Puławskiej
 Policjanci zostali poinformowani o zaginięciu 82-letniego mieszkańca 
Baniochy. Mężczyzna cierpiał na problemy z pamięcią. Funkcjonariusze 
zaczęli sprawdzać pobliskie lokale, ulice, lasy, pytać okolicznych mieszkań-
ców. W poszukiwaniach skorzystano nawet z psa tropiącego. Po dwóch 
godzinach zmarznięty 82-latek został znaleziony w zaroślach w rejonie ulicy 
Puławskiej. Po przebadaniu przez lekarza mężczyzna wrócił do domu pod 
opiekę rodziny.

GÓRA KALWARIA

Rowerzysta tropił węża
 Patrolujący teren gminy policjanci zauważyli jadącego slalomem rowe-
rzystę. Po zatrzymaniu do kontroli okazało się, że 64-letni Jan J. ma w 
organizmie 0,7 promila alkoholu. Mało tego, mężczyzna miał zakaz pro-
wadzenia pojazdów mechanicznych, obowiązujący do 24 marca 2013 
roku. Jan J. za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed 
sądem.  Za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości grozi do jednego roku 
pozbawienia wolności.

TARCZYN

Uczniowie z promilami
 Policjanci we współpracy ze strażą miejską zatrzymali czterech nietrzeź-
wych uczniów jednej ze szkół. Na komisariacie okazało się, że mają oni od 
0,3 do 0,8 promila alkoholu w organizmie. Nastolatków odebrali z komisaria-
tu rodzice. Wśród nietrzeźwych był jeden nieletni, którego sprawa najpraw-
dopodobniej znajdzie finał w sądzie rodzinnym. 

Na strychu suszył marihuanę
 Policjanci otrzymali informację, że na strychu jednego z domów mogą 
być przechowywane narkotyki. I rzeczywiście, w budynku mieszkalnym 
funkcjonariusze ujawnili częściowo wysuszone konopie indyjskie. Okazało 
się, że uprawą marihuany zajmował się 17-letni chłopak, który został zatrzy-
many. Mariusz K. usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurza-
jących, za co może grozić mu nawet do 5 lat więzienia.

LESZNOWOLA

Zaczęło się od kradzieży
 W sklepie przy ulicy Surowieckiego została zatrzymana 50-letnia Anna M., 
która ukradła jednej z klientek portfel z dokumentami. Złodziejka została 
przekazana policji, jednak to nie ostudziło jej zapędów. Zaczęła krzyczeć i 
wyzywać mundurowych, aż w końcu rzuciła się na jednego z nich z pięścia-
mi. 50-latka odpowie za kradzież, naruszenie nietykalności cielesnej funkcjo-
nariusza, znieważenie mundurowych, a także za groźby, które kierowała 
wobec jednego z klientów sklepu. Grozi jej do 5 lat więzienia.

URSYNÓW
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	 O	mieszkańcach	domu	
przy	 ulicy	 Energetycznej	
12	 pisaliśmy	 przed	 kil-
koma	 miesiącami.	 Wów-
czas	 narzekali	 oni	 przede	
wszystkim	 na	 wilgoć,	
przeciekający	dach	i	ogól-
nie	 trudne	 warunki	 byto-
we.	Teraz	boją	się,	że	ktoś	
chce	 ich	 spalić	 żywcem.	
Wszystko	 za	 sprawą	 po-
żaru,	który	kilka	dni	temu	
doszczętnie	 strawił	 nad-
palony	 w	 sierpniu	 budy-
nek.

Rzucili się do ucieczki
	 Pożar	 w	 wykwatero-
wanym	 przed	 kilkoma	
miesiącami	 budynku	 so-
cjalnym	 przy	 ulicy	 Ener-
getycznej	 12	 wybuchł	 w	
nocy	z	czwartku	na	piątek.	
Około	 godz.	 3	 rano	 prze-
jeżdżający	 ulicą	 mężczy-
zna	 zobaczył	 ogień,	 za-
trzymał	się	i	zaczął	budzić	
mieszkańców	 drugiego,	
zamieszkałego	 pawilonu.	
-	 Złapaliśmy	 rzeczy	 oso-
biste,	dokumenty	i	niewie-
le	myśląc	rzuciliśmy	się	do	
ucieczki	 –	 mówi	 Mieczy-
sław	 Babik.	 -	 Część	 z	 16	
mieszkających	tu	osób	jest	
niesprawna.	Jednego	z	są-
siadów	 musieliśmy	 wyno-
sić	 na	 krześle.	 -	 Gdy	 tyl-
ko	się	obudziłem,	od	razu	
zadzwoniłem	 po	 straż	
pożarną	 –	 dodaje	 Ma-
rek	 Sawicki.	 Straż	 przy-
jęła	 zgłoszenie	 o	 poża-
rze	o	godz.	3.17.	Na	miej-
sce	od	razu	ruszyły	4	wozy	
bojowe	–	po	dwa	z	PSP	 i	
OSP	–	w	sumie	18	straża-
ków.	Po	chwili	 zjawiła	 się		
także	 policja	 i	 pogotowie	
energetyczne.	 Podstawio-
no	 także	 busa,	 aby	 ewa-

kuować	 ludzi	 zagrożo-
nych	pożarem.	 -	Na	miej-
scu	 było	 dużo	 dymu,	 wi-
dać	 było	 języczki	 ognia	
–	 mówi	 kpt.	 Łukasz	 Dar-
mofalski	–	rzecznik	praso-
wy	Państwowej	Straży	Po-
żarnej	w	Piasecznie.	-	Po-
daliśmy	w	sumie	5	prądów	
wody,	 3	 do	 środka	 i	 2	 po	
drabinach,	 aby	 „przelać”	
pożar	 od	 góry.	 Po	 uga-
szeniu	 ognia	 rozpoczęło	
się	dogaszanie.	Cała	akcja	
trwała	do	godz.	6.30.

Chuligański wybryk 
czy porachunki?
	 Kilka	 dni	 po	 tragedii	
należąca	 do	 gminy	 nieru-
chomość	 przy	 ulicy	 Ener-
getycznej	 12	 przypomina	
krajobraz	 po	 bitwie:	 wy-
palony	dach	i	okna,	osmo-
lone	 mury,	 na	 zewnątrz	
kupka	 nadpalonych	 me-
bli	 i	 sprzętów.	 -	 Wygląda	
na	to,	że	ktoś	próbuje	nas	
spalić	–	mówi	Mieczysław	
Babik.	 -	 To	 już	 drugi	 po-

żar	w	tym	samym	miejscu,	
pierwszy	wybuchł	17	sierp-
nia.	Dowodów	na	to,	że	to	
podpalenie	 nie	 ma,	 ale	 w	
takim	razie	jakie	było	źró-
dło	pożaru,	skoro	nikt	tam	
nie	 mieszkał?	 Budynek	
stał	pusty,	nie	było	w	nim	
nawet	 instalacji	 elektrycz-
nej.	 Myślę,	 że	 ktoś	 musi	
nas	bardzo	nie	lubić...
	 Na	temat	przyczyn	po-
żaru	nie	chcą	wypowiadać	
się	strażacy.		-	Dochodze-
nie	 w	 tej	 sprawie	 zostaw-
my	policji	–	ucina	Łukasz	
Darmofalski.

Mieszkańcy patrolują
okolicę
	 Wkrótce	 po	 pożarze	
mieszkający	przy	ul.	Ener-
getycznej	 12	 ludzie	 poszli	
do	 gminy,	 prosząc	 o	 wy-
kwaterowanie	 oraz	 o	 za-
pewnienie	 bezpieczeń-
stwa.	 -	 Boimy	 się	 tu	 spać	
–	 mówi	 Mieczysław	 Ba-
bik.	-	Chodzimy	na	zmia-
nę	w	nocy	i	pilnujemy,	ale	

ile	 tak	 można.	 W	 końcu	
dojdzie	tu	do	tragedii.	
	 Jak	 udało	 nam	 się	
ustalić,	 spalony	 pawilon	
ma	zostać	rozebrany.	Naj-
prawdopodobniej	 nastą-
pi	to	dopiero	w	przyszłym	
roku.	Koszt	rozbiórki:	60-
80	tys.	zł.	-	Stopniowo	bę-
dziemy	też	starali	się	prze-
kwaterować	 mieszkańców	
drugiego	 pawilonu	 –	 in-
formuje	 Ewa	 Witkowska,	
naczelnik	 gminnego	 wy-
działu	 polityki	 mieszka-
niowej.	-	W	tej	chwili	 jed-
nak	najważniejsze	 jest	za-
bezpieczenie	terenu.	
Przy	 ulicy	 Energetycznej	
12,	 aby	odstraszyć	poten-
cjalnych	chuliganów,	 jesz-
cze	 w	 tym	 roku	 ma	 sta-
nąć	 latarnia.	 -	 Zamierza-
my	też	wystąpić	do	policji	
o	 częstsze	 nocne	 patrole	
w	 okolicy	 pogorzeliska	 –	
mówi	Ewa	Witkowska.	-	W	
ciągu	dnia	ten	rejon	inten-
sywniej	będzie	patrolowa-
ła	także	straż	miejska.

PIASECZNO W nocy z czwartku na piątek w budynku socjalnym przy ulicy Energetycznej 
12 kolejny raz w ciągu ostatnich trzech miesięcy wybuchł pożar. Mieszkańcy, w trosce 
o własne bezpieczeństwo, na zmianę pilnują nocą swojego dobytku

Boją się o swoje życie!

Tomasz Wojciuk

Ruiny spalonego budynku najprawdopodobniej 
zostaną rozebrane w przyszłym roku



	 Pan	 Tadeusz	 z	 pomocą	 innych	
mieszkańców,	w	tym	m.in.	Marcina	
Zelmana,	od	lat	stara	się,	aby	spółki	
wodne	 naprawiły	 niesprawne	 urzą-
dzenie	hydrotechniczne.	Problem	ze	
zbieraczem	 mieszkańcy	 mają	 od	 18	
lat.	Jednak	dawniej	nie	był	on	uciąż-
liwy,	bo	były	suche	lata.	Dramat	za-
czął	się	w	roku	2010,	kiedy	to	gwał-
townie	 podniósł	 się	 poziom	 wód	
gruntowych.	 Ulica	 Brzozowa	 znaj-
duje	się	w	dole,	to	tam	spływa	woda	
z	 okolicznych	 pól	 od	 strony	 uli-
cy	 Mazowieckiej.	 Po	 obu	 stronach	
drogi	 mieszkają	 ludzie.	 Kilka	 lat	
temu,	 w	 czasach	 boomu	 budowla-
nego,	wiele	działek	zostało	tu	sprze-
danych.	Nowi	właściciele	na	niektó-
rych	pobudowali	domki	 letniskowe,	
niektórzy	 otrzymali	 warunki	 zabu-
dowy.	 Na	 przeszkodzie	 do	 rozpo-
częcia	 inwestycji	 budowlanych	 sta-
nęła	woda.	

Burmistrz przyjrzał się sprawie
	 -	 Jakieś	 15	 lat	 temu	 w	 tej	 okoli-
cy	 popsuł	 się	 system	 melioracyj-
ny	 –	 wspomina	 Wójkiewicz.	 Każdy	
deszcz	 zaczął	 wywoływać	 niewiel-
ką	powódź,	potem	woda	stała	w	są-
siedztwie	ul.	Brzozowej	tygodniami.	

Do	tego	stopnia,	że	pobocza	zdąży-
ły	 obrosnąć	 bagienną	 roślinnością.	
Pewnego	 dnia	 mieszkańców	 odwie-
dził	 burmistrz	 Dariusz	 Zieliński.	
Przyjrzano	się	Brzozowej	i	wówczas	
okazało	się,	że	przy	drodze	nie	moż-
na	 zrobić	 rowów	 odwadniających,	
bo	gmina	jest	właścicielem	zaledwie	
pasa	 drogi	 o	 szerokości	 4	 m.	 Poza	
tym	rowów	i	tak	nie	byłoby	gdzie	od-
prowadzić.	 Jedyne	 rozwiązanie	 to	
naprawa	 niesprawnej	 melioracji,	 a	
konkretnie	długiego	na	kilkaset	me-
trów	zbieracza	przy	ulicy	Brzozowej.	
Jako,	 że	 na	 ten	 cel	 potrzebne	 były	
środki,	mieszkańcy	uzbierali	3200	zł,	
a	kolejne	3200	zł	zobowiązał	się	do-
łożyć	burmistrz	Dariusz	Zieliński.

Jak nie wiadomo o co chodzi...
	 -	Pieniądze	trafiły	na	konto	spół-
ek	 wodnych,	 które	 jednak	 ociągają	
się	 z	 tą	 inwestycją	 –	 mówił	 jeszcze	
kilka	tygodni	temu	Tadeusz	Wójkie-
wicz.	 -	 Mówią,	 że	 naprawa	 będzie	
kosztowała	 co	 	 najmniej	 kilkana-
ście	tysięcy	złotych,	ale	to	tylko	pro-
gnozy.	 Aby	 zrobić	 dokładny	 szacu-
nek	 trzeba	najpierw	 rozpocząć	pra-
ce,	wejść	w	ziemię.		Po	co	są	te	spół-
ki,	skoro	przez	tyle	lat	nie	chcą	nam	

pomóc?	-	pytał	retorycznie	rozgory-
czony	 mieszkaniec.	 Zadzwoniliśmy	
do	Związku	Spółek	Wodnych	w	Pia-
secznie,	pytając	co	stoi	na	przeszko-
dzie	 w	 naprawie	 zbieracza	 wzdłuż	
ulicy	Brzozowej.	 -	Ten	zbieracz	 jest	
bardzo	głęboko,	około	3	m	pod	zie-
mią	 –	 poinformował	 nas	 Adam	
Gryszkiewicz,	dyrektor	ZSW	w	Pia-
secznie.	 -	 Zasypany	 może	 być	 na-
wet	na	200	m.	Ale	tak	naprawdę	nikt	
tego	nie	wie,	więc	trudno	powiedzieć	
jakie	będą	koszty	naprawy.	
	 Choć	prace	miały	ruszyć	wiele	ty-
godni	 temu,	 termin	 ich	 rozpoczęcia	
wciąż	 się	 przesuwał.	 -	 Ta	 inwestycja	
w	końcu	się	zacznie	–	uspokajał	Zbi-
gniew	Adamczyk,	przewodniczący	za-

rządu	 gminnej	 spółki	 wodnej	 Góra	
Kalwaria.	-	To	praca	podziemna,	więc	
śnieg	i	mróz	nie	przeszkadzają.
	 Kilka	dni	temu	udało	się	w	koń-
cu	 odkopać	 niedrożny	 zbieracz.		
-	 Rurociąg	 tranzytowy	 na	 odcinku	
około	 250	 m	 jest	 zapchany	 ziemią	
i	należy	go	wymienić	–	mówi	Jacek	
Sulej	 ze	 Związku	 Spółek	 Wodnych	
w	Piasecznie,	który	wykonywał	pra-
ce	na	zlecenie	spółki	wodnej	w	Gó-
rze	 Kalwarii.	 -	 To	 rozległa	 awaria,	
której	usunięcie	wraz	z	materiałami	
może	kosztować	około	30	tys.	zł.	A	
to	dopiero	początek,	bo	udrożnienie	
całego	systemu	może	kosztować	na-
wet	50	tys.	zł.	

Czekają na deszcz i słotę
	 -	Trudno	powiedzieć,	 co	dalej	 z	
nami	 będzie	 –	 mówi	 Tadeusz	 Wój-
kiewicz.	-	Podobno	Związek	Spółek	
Wodnych	ma	przesłać	ekspertyzę	w	
naszej	 sprawie	 do	 gminy.	 Najwięk-
szym	 problemem	 jest	 w	 tej	 chwi-
li	 znalezienie	 źródła	 finansowania	
inwestycji.	Mieszkańcy	nie	 załamu-
ją	 jednak	 rąk.	 Chcą	 próbować	 in-
nych	 wariantów.	 Myślą	 o	 wykopa-
niu	wzdłuż	ulicy	Brzozowej	płytkie-
go	rowka,	który	będzie	odprowadzał	
wodę	 do	 czynnego	 zbieracza.	 -	 Na	
razie	 jest	 sucho,	 ale	 wkrótce	 spad-
ną	deszcze	 i	 nas	 zaleje	 –	mówi	Ta-
deusz	 Wójkiewicz.	 -	 Może	 widząc	
ogrom	 naszej	 tragedii,	 ktoś	 wycią-
gnie	w	końcu	do	nas	pomocną	dłoń.	

Tomasz Wojciuk
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GÓRA KALWARIA Mieszkańcy Sierzchowa od dwóch lat walczyli o na-
prawę zbieracza wzdłuż ulicy Brzozowej. Kiedy prace w końcu się za-
częły, okazało się, że naprawa będzie zbyt kosztowna. - Wciąż stoimy 
w tym samym miejscu – mówi Tadeusz Wójkiewicz. - Najgorsze, że 
wkrótce zaczną się jesienne deszcze i nasza droga utonie w błocie

Zbyt drogie odwodnienie

Tadeusz Wójkiewicz pokazuje drogę, która kilka miesięcy 
w roku znajduje się pod wodą

Szkoła pod
skrzydłami orła

Startuje festiwal

 W sobotę, 10 listopada tuż przed 
94. rocznicą odzyskania przez Polskę 
niepodległości Zespołowi Szkół w 
Brześcach uroczyście nadano imię 
Orła Białego. Podczas uroczystości 
poświęcono również nowy sztandar, 
w którego drzewiec wcześniej wbito 
symboliczne, pamiątkowe gwoździe. 
Now y sztandar  ufundowała  
Wspólnota Gruntowa wsi Brześce. W 
uroczystości oprócz uczniów, nauczy-
cieli także emerytowanych, rodziców i 
mieszkańców gminy oraz absolwen-
tów wzięli udział samorządowcy z bur-
mistrzem Dariuszem Zielińskim i prze-
wodnicząc ym rady miejsk iej 
Zbigniewem Bugno na czele. Nowe 
imię uczniowie wybrali sami, głosując 
na różne zaproponowane nazwy. 
Orzeł Biały zyskał największe poparcie.

gt

 Już dzisiaj (16 listopada) w Gminnym 
Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. 
Żeromskiego (wejście od ul. Piasta) odbę-
dzie się II Ogólnopolski Festiwal Sportów 
Teatralnych 3 dwa1 Impro, którego orga-
nizatorem jest Konstanciński Dom 
Kultury. Festiwal potrwa trzy dni – 16-18 
listopada. Jedyny w Polsce festiwal, łączą-
cy w sobie teatr, sport i kabaret, na któ-
rym to publiczność rządzi, rozpocznie się 
w piątek 16 listopada o godz. 19. Jako 
pierwsza na scenie wystąpi grupa AB 
OVO, która w 2010 roku z inicjatywy 
aktorki Katarzyny Michalskiej powstała 
przy Konstancińskim Domu Kultury. 
Następnie publiczność rozbawią 
Siedem Razy Jeden i W Gorącej Wodzie 
Kompanii. Sobota (17 listopada), drugi 
dzień festiwalu będzie należał do debiu-
tantów. Już o godz. 16 odbędzie się 
Impro Kids Show w wykonaniu dzieci 
trenujących trudną sztukę improwizacji 
pod okiem fachowców. Później na sce-
nie wystąpią nowe zespoły. Gwiazdami 
wieczoru będą zespoły No Potatoes i 
Fruuu. W ostatni dzień festiwalu, który 
zaplanowano na niedzielę (18 listopada, 
godz. 17), odbędzie się Wielki Mecz 
Improwizacji, podczas którego zespoły 
teatralne będą rywalizowały w konku-
rencjach zaproponowanych przez 
publiczność. Festiwal zakończy występ 
gwiazdy – kanadyjskiej grupy Uncalled 
For, która należy do światowej czołówki 
improwizujących komików. 

gt
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 Sprzątanie stadionu zaczęto od wykoszenia wysokiej trawy, wykar-
czowania krzaków i wywiezienia kilku kontenerów śmieci. Po skorygo-
waniu ustawienia studzienek kanalizacji deszczowej zadbano także o 
murawę na płycie głównej, wymieniając około 370 m kw. trawy i dosie-
wając ją tam, gdzie były ubytki. W budynku głównym udrożniono ryn-
ny i wyremontowano instalację elektryczną. Naprawiono także mecha-
nizm nawadniania płyty głównej. Ostatnio rozebrano budynek przy po-
mieszczeniach z prysznicami, odmalowano barierkę oddzielającą bo-
isko od trybun, wymieniono bramę. Obecnie wycinane są stare topole 
i karczowane krzaki za bramką. - Wycinamy te drzewa, ponieważ są sta-
re i zaczęły się łamać – mówi Piotr Obłoza z Gminnego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, koordynującego prace na stadionie. - W przyszłym roku bę-
dziemy robić w tym miejscu nowe nasadzenia. 
 To jednak nie koniec prac. W planach jest jeszcze m.in. naprawa da-
chu i kominów w znajdujących się na stadionie budynkach. Do tej pory 
prace porządkowe kosztowały gminę zaledwie około 10 tys. zł. - Ta kwo-
ta jest tak niska dlatego, że większość rzeczy robimy własnym sump-
tem, korzystając z pomocy pracowników zatrudnionych przez gminę 
– kończy Piotr Obłoza.

TW

Obecnie na miejskim stadionie są wycinane 
kilkudziesięcioletnie topole

Trwa wielkie
sprzątanie
PIASECZNO W lipcu na miejskim stadionie przy ul. 1 Maja 16, któ-
ry gmina przejęła od KS Piaseczno, ruszyły prace porządkowe. 
Sprawdziliśmy, co udało się zrobić do tej pory

 Czwartek, późne popołudnie. 
Przy drzwiach wejściowych do naj-
wyższego budynku w Piasecznie 
leży ciało kilkunastoletniej dziew-
czynki. W pobliżu nie widać ani ka-
retki pogotowia ani radiowozu. Te-
ren przy zwłokach, niezabezpie-
czony, ale oświetlony lampami. - W 
tej chwili trwają jeszcze czynności z 

udziałem prokuratora – poinformo-
wał nas Rzecznik Prasowy Prokura-
tury Okręgowej w Warszawie, pro-
kurator Dariusz Ślepokura . - Biegły 
z zakładu medycyny sądowej ocenił, 
że obrażenia ciała zostały spowodo-
wane upadkiem z dużej wysokości. 
Nie stwierdził żadnych innych obra-
żeń. 14-letnia Wiktoria W. prawdopo-

dobnie popełniła samobójstwo, w jej 
mieszkaniu znaleziono list pożegnal-
ny. Zwłoki zostaną przewiezione do 
zakładu medycyny sądowej, gdzie 
zostanie przeprowadzona sekcja.

Adam Braciszewski

PIASECZNO Do tragicznego wydarzenia doszło wczoraj przy wieżowcu Sand City w Pia-
secznie przy ul. Młynarskiej. - Ktoś wyskoczył przez okno – zaalarmowali nas czytelnicy

Samobójcza śmierć nastolatki

Nastolatka wyskoczyła z okna najwyższego budynku w Piasecznie

14 letnia Wiktoria W. prawdopodobnie wyskoczy-
ła z 14. piętra, gdzie znajduje się punkt widokowy, 
a okna pozbawione są szyb

Biegły nie stwierdził żadnych innych obrażeń 
poza tymi, które zostały spowodowane upad-
kiem z dużej wysokości



Kocham Ursynów.  
Kocham Wzgórze Słowików. 
Osiedle Wzgórze Słowików zlokalizowane w ostatniej linii zabudowy przed rezerwatem 
Skarpa Ursynowska przyciąga baczną uwagę osób szukających mieszkania w zacisz-
nym i kameralnym miejscu na Ursynowie. 
	 To	kameralne	osiedle	doceniło	już	
wiele	 osób.	 Mało	 jest	 na	 Ursynowie	
takich	 miejsc,	 gdzie	 z	 jednej	 strony	
mamy	 ścianę	 lasu,	 a	 z	 drugiej	 świa-
tła	 wielkiego	 miasta.	 „Większość na-
szych klientów przyciąga właśnie takie 
połączenie – bliskość metra i pełnej in-
frastruktury potrzebnej do swobodne-
go życia oraz lokalizacja w strefie zie-
leni”	–	mówi	Iwona	Kurkus	doradca	
ds.	sprzedaży	Wzgórza	Słowików.	
	 „Ważne, żeby mieć wszędzie blisko, 
bo co to za przyjemność po gazety jechać 
samochodem, czy codziennie rano odwo-
zić dzieci na drugi koniec miasta? Naj-
przyjemniej np. wiosną czy latem przejść 
spacerem do przedszkola,  przy okazji 
zrobić zakupy w zaprzyjaźnionym skle-
piku ze świeżymi owocami i warzywami”	
–	dodaje	Monika	Kraińska	ze	Wzgórza	
Słowików. „Miło też wybrać się na rower 
niedaleko domu, czy wieczorem pobie-
gać dla zdrowia wśród zieleni. Ta okoli-
ca daje dużo takich możliwości.” 
	 Większość	 osób,	 które	 odwiedza	
osiedle	 Wzgórze	 Słowików	 w	 poszu-
kiwaniu	 mieszkania,	 wie	 doskonale,	
co	prezentuje	ta	okolica.	Ale	niektórzy	
są	mile	zaskoczeni	otoczeniem.		Pani	

Monika	 wspomina	 rozmowę	 z	 jedną	
ze	 swoich	 klientek,	 która	 zauroczo-
na	 lokalizacją,	 kupiła	 tutaj	 mieszka-
nie.	„Po jednej z wypraw rowerowych 
po okolicy osiedla, pani przyjechała 
do mnie, pokazała film, który nakręci-
ła podczas wycieczki i powiedziała: Nie 
sądziłam, że są jeszcze tak zielone i uni-
kalne miejsca w Warszawie”.
	 Tuż	 przy	 wschodniej	 części	 osie-
dla	 rozciąga	 się	 rozległy	 teren	 zielo-
ny	należący	między	innymi	do		rezer-
watu	 Skarpa	 Ursynowska.	 Dla	 przy-
szłych	mieszkańców	Wzgórza	Słowi-

ków	 to	gwarancja	 zielonego	 sąsiedz-
twa.	 Fragment	 północny	 Skarpy	 Ur-
synowskiej,	 o	 wybitnych	 walorach	
przyrodniczo-krajobrazowych,	został	
uznany	za	rezerwat	przyrody	w	1996	
r.	Znajdują	się	tu	zbiorowiska	leśne	i		
łąkowe,	 które	 są	 ostoją	 licznych	 ga-
tunków	ssaków,	gadów,	płazów	i	pta-
ków	–	w	tym	słowików.	
	 Od	 strony	 północnej	 projekt	 są-
siaduje	 z	 terenami	kampusu	SGGW.	
Natomiast	 od	 strony	 południowej	
osiedle	przylega	do	domów	 jednoro-
dzinnych	z	ogrodami.	

	 Bliskość	 pełnej	 infrastruktury	
dzielnicy	 z	 przedszkolami,	 szkołami,	
sklepami,	stadniną	koni	z	klimatyczną	
restauracją,	klubem	tenisa,	basenem	w	
SGGW,	ścieżkami	rowerowymi	i	par-
kami	w	naszym	miejscu	zamieszkania	
-	tego	nam	do	życia	potrzeba.
	 Osiedle	 Wzgórze	 Słowików	 to	
dwa	niskie	budynki	z	częścią	rekre-
acyjną	 wyłącznie	 do	 użytku	 miesz-
kańców.	 Uwagę	 zwraca	 elegancka	
architektura	z	dopracowanymi	deta-
lami	ze	szlachetnych	materiałów	ta-
kich	jak	piaskowiec,	granit	i	drewno	
oraz	 bardzo	 duże	 drewniane	 okna	
maksymalnie	 doświetlające	 miesz-
kania.	Osiedle	wraz	z	terenem	rekre-
acyjnym	 będzie	 ogrodzone,	 strze-
żone	 i	 monitorowane.	 Wejście	 od-
bywać	 się	 będzie	 przez	 bardzo	 ele-

ganckie	 lobby	 za	 pomocą	 kodu	 lub	
czytnika	 linii	 papilarnych.	 Na	 te-
renie	 rekreacyjnym,	 sąsiadującym	
bezpośrednio	z	 rezerwatem	przyro-
dy,	zaplanowano	miejsca	do	zabawy	
i	wypoczynku	oraz	zieloną	altanę	do	
spotkań	mieszkańców	przy	ogrodo-
wym	grillu.
	 W	 projekcie	 znajdziemy	 bar-
dzo	 funkcjonalnie	 zaprojektowa-
ne	 mieszkania	 2-pokojowe	 o	 po-
wierzchni	od	44,5	m2	do	56,	3-po-
kojowe	od	63	m2	do	87	m2,	4-poko-
jowe	od	77	m2	do	119	m2.	Wszyst-
kie	 mieszkania	 mają	 balkony,	 tara-
sy	 lub	 loggie,	 a	mieszkania	na	par-
terach	własne	ogródki.
	 Więcej	 informacji	 na	 www.
wzgorzeslowikow.pl	 lub	 pod	 nr	 te-
lefonu	(22)	540	7	540.
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	 Co	 trzecia	 Polka,	 wchodząc	 do	
sklepu	z	bielizną,	bierze	z	wieszaka	
rozmiar,	 który	 zawsze	 nosiła	 (naj-
częściej	 	 jest	 to	 75B)-	 i	 często	 nie	
mierząc,	dokonuje	 zakupu.	 	 Jest	 to	
bardzo	 niebezpieczne	 dla	 nasze-
go	zdrowia,	gdyż	fiszbiny	w	za	ma-
łej,	bądź	w	za	dużej	miseczce	ukła-
dają	 się	 w	 nieodpowiednim	 miej-
scu	 i	 wbijają	 się	 w	 pierś,	 co	 powo-
duje	 dyskomfort	 i	 ogromne	 zagro-
żenie.	 Mamy	 jednak	 to	 szczęście,	
że	 żyjemy	w	czasach,	w	których	 są	
nie	tylko	sklepy	z	bielizną,	ale	rów-
nież	Salony	Brafitterskie.	Tam	spo-
tkamy	 się	 z	 profesjonalną	 obsługą,	
która	 nie	 pozwoli	 na	 zakup	 nieod-
powiedniego	 rozmiaru	biustonosza	
i	 często	 rozmiar	 	 75B	 zmienia	 na	
65D,	a	95B	na	80E…	80	proc	klien-
tek,	 które	pierwszy	 raz	poddają	 się	
brafittingowi	noszą	za	luźne	obwo-
dy	pod	biustem.	Nawet,	jeśli	już	po	
konsultacji	z	brafitterką	znamy	swój	
rozmiar,	weźmy	pod	uwagę	fakt,	że	
nasz	 biust	 się	 zmienia	 np.	 wraz	 ze	
wzrostem	 lub	 spadkiem	 wagi.	 Dla-
tego	każdy	zakup	bielizny	powinien	

być	dokonany	w	salonie	pod	okiem	
brafitterki.	Może	zbliżający	się	syl-
wester	skłoni	nas	do	wizyty	w	salo-
nie	 i	 podarowanie	 sobie	 odrobiny	
luksusu.	 Bielizna	 podczas	 tak	 sza-
lonej	zabawy	jest	szczególnie	ważna	
dla	wygody,	wyjątkowego	wyglądu	i	
naszego	zdrowia.	

Odpowiedni rozmiar 
	 Gdy	po	całym	dniu	w	pracy,	je-
dyne	o	czym	myślisz	to	jak	najszyb-
ciej	wrócić	do	domu	i	szybko	zdjąć	
biustonosz,	to	znaczy	że	nosisz	nie-
odpowiedni	 rozmiar.	 Bielizna	 to	
rzecz	bardzo	osobista,	jest	najbliżej	
naszego	ciała.	Nie	możemy	jej	czuć	
na	sobie,	nie	może	uciskać,	nie	mo-
żemy	 jej	 ciągle	 poprawiać.	 Dobrze	
dobrana	 bielizna	 jest	 naszą	 dru-
gą	 skórą.	Ma	nam	pomagać,	 a	nie	
przeszkadzać,	 dlatego	 też	 tak	 bar-
dzo	ważną	rzeczą	jest	noszenie	od-
powiedniego	 rozmiaru	 biustono-
sza.	Dla	naszego	komfortu	i	przede	
wszystkim	zdrowia!	
	 Gdy	 podnosisz	 ręce	 do	 góry,	 a	
stanik	 przesuwa	 się	 razem	 z	 Tobą,	

to	znaczy	że	 jest	 za	 luźny	pod	biu-
stem.	Jeśli		nie	możemy	wziąć	głęb-
szego	 oddechu,	 bo	 czujemy	 opór,	
mamy	pod	biustem	za	ciasno.	Nato-
miast	jeśli	przy	wyprostowaniu	się,	z	
piersi	robią	się	tak	zwane	dwie	„bu-
łeczki”	 -	 mamy	 za	 małą	 miseczkę.	
Jest	bardzo	wiele	czynników,	na	któ-
re	musimy	zwracać	uwagę.

Jak dobrać idealny rozmiar i kon-
strukcję biustonosza? 
	 Najlepiej	udać	się	do	profesjonal-
nego	Salonu	Brafittingu	.	Trzeba	za-
ufać	 osobom,	 które	 zajmują	 się	 do-
bieraniem		bielizny	od	wielu	lat	i	swą	
wiedzę	 i	 umiejętności	 chcą	 przeka-
zać	 innym.	 	Brafitterki	 	po	zmierze-
niu	klientki	pod	biustem	i	w	biuście,	
ustalą	 rozmiar,	 następnie	 podając	
różne	 konstrukcje	 biustonosza	 do-
biorą	idealny	fason	i	kształt	miseczki	
do	rodzaju	biustu.	W	ten	sposób	nie	
tylko		poczujemy	się		komfortowo	w	
swojej	bieliźnie,	ale	będziemy	pewne,	
że	nic	nie	zagraża	naszemu	zdrowiu.	
	 Organizowane	 są	 różnego	 typu	
akcje	 brafittingowe,	 które	 mają	 na	

celu	 uświadomienie	 kobietom,	 jak	
ważne	 jest	 noszenie	 odpowiedniej	
bielizny.	 Pierwszy	 taki	 wieczór	 w	
Piasecznie	odbędzie	się	już	26	listo-
pada,	 w	 Centrum	 Kultury,	 przy	 ul.	
Kościuszki	49.	Zapraszamy	serdecz-

nie	wszystkie	panie,	 które	 chcą	do-
wiedzieć	 się	 jaki	 jest	 ich	 właściwy	
rozmiar	biustonosza.

Ròża Wilk i Grażyna Lis 
Brafitterki z Salonu 

Rozi w Piasecznie
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ROZMIAR MA ZNACZENIE
Ile kobiet spośród nas twierdzi, że nosi odpowiedni rozmiar biustonosza? Jestem pew-
na, że bardzo wiele, ale czy na pewno
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	 Szampan	 to	 trunek	 doskona-
le	 znany	 na	 całym	 świecie,	 po-
wszechnie	 kojarzony	 ze	 świętowa-
niem	 i	 luksusem.	 Szampan	 tym	
głównie	 różni	 się	 od	 win	 musują-
cych,	 że	 jest	 produkowany	 meto-
dą	 tradycyjną	 (fermentacja	 rozpo-
czyna	się	 jesienią)	w	zarezerwowa-
nym	 dla	 niego	 regionie,	 czyli	 fran-
cuskiej	Szampanii	(obszar	obejmu-
jący	około	30	tys.	ha).	Nazwa	Szam-
pan	została	zastrzeżona	przez	pro-
ducentów	w	1911	roku.	Inne	francu-
skie	 wina	 musujące	 produkowane	
metodą	 szampańską	 nazywają	 się	
„mousseux”.	 Szampana	 produku-
je	 się	 bez	 sztucznego	 nasycenia	 go	
dwutlenkiem	 węgla	 (słynne	 bąbel-
ki),	 który	 tworzy	 się	 na	 skutek	 na-
turalnego	dojrzewania	młodego,	nie	
do	końca	przefermentowanego	(po-
dwójna	fermentacja	moszczu)	wina	
w	butelkach.	

Trunek z innej bajki
	 Pierwsze	krzewy	winorośli	posa-
dzili	w	Szampanii	Rzymianie.	Okre-
ślenie	„wino	szampańskie”	narodzi-
ło	się	za	panowania	Henryka	IV.	Od	
XVII	 wieku	 wina	 z	 Szampanii	 za-
częły	 cieszyć	 się	 coraz	 większym	
uznaniem	 nie	 tylko	 we	 Francji,	 ale	
także	 w	 Anglii.	 Metody	 wytwarza-
nia	i	przechowywania	trunku	zrewo-
lucjonizował	mnich	Dom	Perignon,	
który	zmienił	nieco	 	mieszankę	wi-
nogron	 wykorzystywanych	 do	 pro-
dukcji	szampana,	co	przyczyniło	się	
do	 jego	uszlachetnienia	oraz	wpro-
wadził	dębowe	korki,	przywiązywa-
ne	 do	 butelki	 włóknem	 konopnym.	
Międzynarodowe	uznanie	szampan	
zaczął	zdobywać	od	początku	XVIII	
wieku	dzięki	intensywnym	zabiegom	
promocyjnym	 właścicieli	 „domów	
szampana”.	 Dziś	 najpopularniej-
sze	 domy	 produkujące	 szampana	

to:	 Bollinger,	 Krug,	 Moet&Chan-
don.	 Klasyczna	 butelka	 szampana	
ma	pojemność	0,75	 l	 i	 jest	wykona-
na	z	nieco	grubszego	niż	w	przypad-
ku	win	tradycyjnych	szkła	(musi	wy-
trzymać	ciśnienie	6	atmosfer).	Każ-
dego	 roku	 w	 Szampanii	 produku-
je	 się	 około	 250	 mln	 butelek	 szam-
pana.	Ze	względu	na	zawartość	cu-
kru	 szampany	 dzielimy	 na	 surowe	
(brut)	–	stanowią	około	80-85	proc.	
wszystkich	 trafiających	do	sprzeda-
ży	 szampanów,	 wytrawne	 (sec)	 lub	
półwytrawne	(demi-sec).	

Szampanowy savoir vivre
	 Szampana	należy	podawać	w	wy-
sokich	wąskich	kieliszkach,	ponieważ	
dłużej	zatrzymują	one	bąbelki	i	aro-
mat.	Napełniamy	je	do	połowy,	mak-
symalnie	do	2/3.	Podczas	nalewania	
szyjka	butelki	nie	może	dotykać	brze-
gu	 kieliszka.	 Szampana	 surowego	
(brut)	pijemy	jako	aperitif	lub	do	dań	
z	ryb	i	owoców	morza,	natomiast	wy-
trawny	(sec)	 i	półwytrawny	świetnie	
pasują	 do	 deserów.	 Szampan	 powi-
nien	 być	 odpowiednio	 schłodzony.	
Zwykle	serwuje	się	go	w	temperatu-
rze	6-8	 stopni	C	w	specjalnym	wia-
derku		na	dnie	którego	powinno	być	
kilkanaście	kostek	lodu.	Bardziej	doj-
rzałe	 (starsze)	 szampany	 mogą	 być	

podawane	 nieco	 cieplejsze	 (14-15	
stopni	C).	Uwaga:	nigdy	nie	wkłada-
my	szampana	do	zamrażalnika.	

Naprawdę duży wybór
	 Szampany	z	różnych	domów	bez	
problemu	 można	 kupić	 w	 dobrych	
sklepach	 z	 winami.	 W	 Centrum	
Wina	przy	ulicy	Puławskiej	w	War-
szawie	można	dostać	szampany	Ni-
colas	Feuillatte	(od	189	zł)	oraz	Bol-
linger,	którego	pije	się	na	brytyjskim	
dworze	królewskim	(od	299	zł),	z	ko-
lei	w	La	Passion	du	Vin	kupimy	Mo-

et&Chandon	Cuvee	Dom	Perignan	
1998	(945	zł)	oraz	Pol	Roger	Brut	(w	
różnych	pojemnościach,	od	81	zł	za	
0,2	 l).	 Internetowy	 sklep	 Alkohole	
Świata	oferuje	m.in.	Bernard	Remy	
Rose	 Brut	 (145	 zł),	 a	 dla	 bardziej	
wymagających	 -	 Krug	 Grand	 Cu-
vee	za	750	zł.	Każdy	z	nich	smakuje	
inaczej,	każdego	też	do	czego	inne-
go	powinno	się	podawać.	Mają	jed-
nak	jedną	cechę	wspólną:	każdym	z	
nich	 można	 znakomicie	 świętować	
nadejście	Nowego	Roku!

Tomasz Wojciuk

W noc sylwestrową jednym z elementów składających się na dobrą zabawę jest wła-
ściwy dobór trunków. Najważniejszym z nich jest szampan, którym wznosimy toast za 
pomyślność w nadchodzącym Nowym Roku

Krótka historia szampana

Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ
tel. 22 756 79 39
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	 Do	II	edycji	Programu	Certyfika-
cji	Gmin	i	Powiatów	Rzeczpospolitej	
Polskiej	 „Samorządowy	 Lider	 Edu-
kacji”	zgłosiło	się	ponad	140	samo-
rządów	z	 całej	Polski.	Komisja	 zło-
żona	z	naukowców	reprezentujących	
kilka	ośrodków	akademickich	z	całej	
Polski	oceniała	jakość	lokalnej	poli-
tyki	edukacyjnej,	w	tym	działania	na	
rzecz	rozwoju	infrastruktury	oświa-
towej,	 podnoszenia	 jakości	 kształ-
cenia	czy	wspierania	innowacyjnych	
metod	pracy	z	uczniem.	Gminy	i	po-
wiaty,	oceniane	były	za	okres	minio-
nych	trzech	lat.	Po	przeprowadzeniu	
bardzo	dokładnej	weryfikacji	-	łącz-
nie	 z	 wizytacją	 w	 terenie	 -	 komisja	
konkursowa	 przyznała	 wybranym	
samorządom	 certyfikaty	 oraz	 na-
grody	dodatkowe	„Primus”	i	„Mece-
nas	Wiedzy”.	Certyfikaty	przyznano	
61	 samorządom.	 Wszyscy	 laureaci	
spotkali	 się	 14	 listopada	 2012	 roku	
na	uroczystej	Gali	Finałowej	w	auli	
Collegium	Novum	Uniwersytetu	Ja-
giellońskiego	w	Krakowie.	
	 Samorządy	 zostały	 podzielo-
ne	 na	 grupy	 pod	 względem	 liczby	

mieszkańców.		Licząca	nieco	ponad	
20	 tys.	 mieszkańców	 Gmina	 Lesz-
nowola	została	zakwalifikowana	do	
kategorii	gmin	od	20	do	50	tysięcy	
mieszkańców,	otrzymała		certyfikat	
Samorządowego	 Lidera	 edukacji	
oraz	nagrodę		dodatkową	-	wyróż-
nienie	Primus	2012.	Statuetkę	oraz	
dyplomy	 przyznane	 gminie	 ode-
brała	 Wójt	 Maria	 Jolanta	 Batyc-
kiej-Wąsik,	której	podczas	ceremo-
nii	 towarzyszyła	 Sekretarz	 Mario-
la	Uczkiewicz-Kampczyk.	Nagrody	
wręczył	 Przewodniczący	 Komisji	
-	prof.	Dariusz	Rott,	członek	prezy-
dium	Rady	Głównej	Nauki	i	Szkol-
nictwa	Wyższego.		W	uzasadnieniu	
podkreślono	 wysokość	 nakładów	
na	 edukację,	 bogaty	 katalog	 zajęć	
pozalekcyjnych		oraz	doskonałe	wy-
niki	osiągane	przez	 lesznowolskich	
uczniów.	Na	wyróżnienie	zasłużyła	
także	największa	w	tej	chwili	gmin-
na	inwestycja	-	budowa	innowacyj-
nego	Centrum	Edukacji	i	Sportu	w	
Mysiadle.	 Funkcjonującym	 już	 ze-
społom	 szkolnym	 również	 niczego	
nie	brakuje	-	wyposażone	w	nowo-

czesne	narzędzia	edukacyjne	 i	 roz-
winiętą	bazę	sportową,	są	obiektem	
podziwu	okolicznych	samorządów	i	
rodziców,	którzy	chętnie	widzieliby	
w	takiej	placówce	swoje	dzieci.		
	 Ze	140		zgłoszonych	gmin	i	po-
wiatów	 procedurę	 akredytacyjną	
pomyślnie	zakończyło	tylko	61	sa-

morządów,	 jednak	 przegrana	 nie	
oznacza	w	tym	przypadku	poraż-
ki.	 Wszystkie	 samorządy	 otrzy-
mały	 recenzję	 eksperta,	 która	 z	
pewnością	 będzie	 cenną	 wska-
zówką	 przy	 podejmowaniu	 ewen-
tualnych	 działań	 naprawczych	 w	
obszarze	edukacji.		

Zakończyła się druga edycja ogólnopolskiego progra-
mu „Samorządowy Lider Edukacji”.  Prestiżowe cer-
tyfikaty trafiły do samorządów, które mogą pochwa-
lić się znaczącymi osiągnięciami  w rozwoju szkolnic-
twa na swoim terenie. Lesznowola otrzymała certyfi-
kat oraz  - jako jeden z 16 samorządów w Polsce - na-
grodę specjalną - statuetkę Primus 2012!

Samorząd spisał się na szóstkę!

Gala Finałowa odbyła się w pięknej sali Collegium Novum Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, wyróżnienie dla Lesznowoli odebra-
ła Wójt M.J. Batycka-Wąsik
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Nowy radny
 Podczas ostatniej sesji rady miej-
skiej został zaprzysiężony nowy 
radny, którym został 31-letni Paweł 
Duś. Wygrał uzupełniające wybory w 
miejskim okręgu numer 7, które 
odbyły się 23 września. Zajął miejsce 
w radzie po zmarłym Marku 
Młynarczyku. Paweł Duś (KWW 
Wspólny Sukces) wygrał rywalizacje z 
dwoma innymi kandydatami, zdoby-
wając 91 głosów. Poparło go 54,82 
proc. spośród mieszkańców, którzy 
wzięli udział w głosowaniu. Drugą 
Joannę Marię Chylak (K W W 
Nowoczesna Gmina) poparło 71 
o s ó b ,  a  t r z e c i e g o  P a w ł a 
Czajkowsk iego (K W W Nasza 
Przyszłość) – 4 osoby. W wyborach 
uzupełniających wzięło udział 168 
osób z 424 mieszkańców uprawnio-
nych do głosowania. Frekwencja 
wyniosła więc 39,62 proc. i była o 
ponad 20 proc. słabsza niż w czasie 
wyborów samorządowych w 2010 
roku.

gt

TARCZYN
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 Rozwiązaniem tego problemu mogą być przede wszystkim instytucja za-
siedzenia nieruchomości oraz ewentualnie stwierdzenie przez sąd, że prawo 
własności nieruchomości gospodarstwa rolnego zostało nabyte z mocy prawa 
w świetle przepisów ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych 
uchwalonej w dniu 26 października 1971 r.
Poniżej przedstawiam zagadnienia związane z zasiedzeniem, natomiast druga 
ze wspomnianych możliwości zostanie opisana w następnym wydaniu.
 Sytuacje, w których osoby czujące się właścicielami nieruchomości nie są 
w stanie wykazać, że prawo własności rzeczywiście im przysługuje mają różne 
przyczyny. Szczególnie przed zmianą ustroju politycznego w Polsce, tj. przed 
1989r. wielokrotnie sprzedawano i kupowano działki ziemi na podstawie zwy-
kłej umowy pisemnej a nie aktu notarialnego, co powodowało, że w świetle 
prawa kupujący nie stali się ich właścicielami. Innym częstym powodem bra-
ku możliwości udowodnienia swojego prawa własności do nieruchomości może 
być brak księgi wieczystej (bo w ogóle nie została założona lub uległa zniszcze-
niu) oraz jednoczesny brak dokumentów w postaci np. aktu notarialnego, z któ-
rych wynika, że jest się właścicielem. Kolejną przyczyną może być niewłaściwe 
opisanie nieruchomości lub inne błędy proceduralne w wydanym niegdyś akcie 
własności ziemi lub innej decyzji administracyjnej czy też wyroku sądowym, na 
mocy których miało być przyznane prawo własności nieruchomości. Może się 
też wreszcie zdarzyć, że ktoś po prostu wszedł w posiadanie cudzej działki i za-
czął ją traktować jak swoją własność pomimo, że nigdy jej od nikogo nie kupił, 
ani nie została mu ona przyznana na mocy wyroku sądowego lub decyzji admi-
nistracyjnej.
 Bez względu na to, z jakim przypadkiem mamy do czynienia, w celu zasie-
dzenia nieruchomości należy spełnić następujące warunki:
1) Trzeba być tzw. posiadaczem samoistnym, tzn. takim posiadaczem, który zacho-
wuje się tak, jakby sam już był właścicielem a nie działał za zgodą właściciela. Oznacza 
to, że posiadanie nieruchomości nie może wynikać ze zgody, jakiej udzieliła inna oso-
ba (np. prawowity właściciel lub najemca), w formie np. najmu, podnajmu lub dzier-
żawy. Musi być to posiadanie niezależne od zgody lub jej braku innej osoby;
2) Wspomniane posiadanie samoistne musi trwać co najmniej 20 lat, jeśli jest to po-
siadanie w tzw. dobrej wierze lub co najmniej 30 lat, jeśli jest to posiadanie w tzw. złej 
wierze (między 1 stycznia 1965r. a 30 września 1990r. terminy zasiedzenia były krót-
sze i wynosiły 10 przy dobrej wierze i 20 lat przy złej wierze). Z dobrą wiarą mamy do 
czynienia wtedy, kiedy posiadacz z usprawiedliwionych powodów był przez cały wy-
magany do zasiedzenia okres przekonany, że naprawdę jest właścicielem (np. nabył 
nieruchomość na podstawie aktu notarialnego i dopiero po jakimś czasie okazało się, 
że w dokumentacji działki był błąd, w wyniku którego nie doszło ostatecznie do prze-
niesienia własności tej działki, której miała dotyczyć sprzedaż). Ze złą wiarą mamy na-
tomiast do czynienia wówczas, gdy posiadacz zdaje sobie sprawę, że formalnie nie 
jest właścicielem (np. w przypadku objęcia cudzej działki w posiadanie bez jakichkol-
wiek podstaw lub kupienia nieruchomości na podstawie zwykłej umowy pisemnej a 
nie aktu notarialnego). Co istotne, jeśli posiadacz samoistny przeniesie swoje posia-
danie na inną osobę zanim upłynie okres wymagany do zasiedzenia (20 lub 30 lat a 
wcześniej 10 lub 20 lat), to ta inna osoba (następca) może doliczyć do swojego okresu 
posiadania okres posiadania poprzednika. Jeśli więc ktoś posiada np. nieruchomość 
w złej wierze przez 15 lat i po tym czasie odda nieruchomość innej osobie, która bę-
dzie ją posiadać przez kolejne 15 lat, to już po tym czasie następca będzie mógł żądać 
stwierdzenia, że zasiedział ta nieruchomość.
 Trzeba pamiętać, że jeśli prawowity właściciel nieruchomości wystąpi do 
sądu z roszczeniem o ochronę jego prawa własności, to następuje tzw. przerwa-
nie biegu zasiedzenia. Oznacza to, że od chwili prawomocnego zakończenia ta-
kiego postępowania na korzyść prawowitego właściciela cały wymagany do za-
siedzenia okres biegnie na nowo. Taki sam skutek będzie w przypadku, gdy po-
siadacz samoistny przed upływem okresu wymaganego do zasiedzenia uzna 
zwierzchnictwo nad zasiadywaną nieruchomością prawowitego właściciela lub 
podejmie z nim mediację w sprawie zasiadywanej nieruchomości.
 Należy wspomnieć, że można zasiedzieć także udział we współwłasności 
oraz jedynie część nieruchomości.
 Trzeba też pamiętać, że występują istotne odmienności w przypadku zasie-
dzenia nieruchomości należących do Skarbu Państwa lub jednostek samorzą-
du terytorialnego, jeśli okres zasiedzenia przypada przynajmniej w części przed 
datą 1 października 1990r.
 W celu uzyskania prawa własności nieruchomości na skutek zasiedzenia na-
leży wystąpić do sądu z odpowiednim wnioskiem w postępowaniu nieproceso-
wym. Wniosek taki wiąże się z opłatą sądową w wysokości 2.000,-zł, jednak moż-
na się starać o zwolnienie z tej opłaty, jeśli ma się niskie dochody w porówna-
niu z koniecznymi wydatkami. W postępowaniu sądowym należy udowodnić, 
że przez wymagany okres było się posiadaczem samoistnym i jeśli sąd uzna nasz 
wniosek za uzasadniony, wyda postanowienie, w którym stwierdzi, że nastąpiło 
zasiedzenie nieruchomości.
 Prawidłowe przygotowanie się do postępowania sądowego jest niezmier-
nie ważne, bowiem jeśli popełnimy jakiś błąd i sąd oddali nasz wniosek, stracimy 
możliwość zasiedzenia nieruchomości, chyba że dopiero po zakończeniu postę-
powania wyjdą na jaw nowe okoliczności.

Marcin Wojciński, radca prawny z Kancelarii Radców Prawnych
Kalinowski, Wojciński & Wspólnicy Sp. Jawna.

Mieszkańcy Piaseczna i okolicznych miejscowości wielokrotnie napotykają na pro-
blemy związane z nieuregulowanym stanem prawnym do nieruchomości, które od 
wielu lat posiadają, a często posiadali je wcześniej także ich rodzice lub inne osoby, 
od których te nieruchomości otrzymali

Nieuregulowany stan 
prawny nieruchomości
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	 Obchody	 rozpoczęły	 się	 już	 w	
piątek,	 9	 listopada	 od	 tradycyjnych	
XX	 Biegów	 Niepodległości	 o	 Pu-
char	 Burmistrza	 Miasta	 i	 Gminy	
Góra	 Kalwaria.	 Mimo	 deszczowe-
go	 przedpołudnia	 na	 starcie	 	 sta-
nęło	 ponad	 350	 miłośników	 biega-
nia,	wśród	których	przeważały	dzie-
ci	i	młodzież	(ok.	300).	Rywalizację	
zaczęły	przedszkolaki,	których	z	po-
wodu	nie	najlepszej	pogody	było	tyl-
ko	troje.	Wśród	dziewczynek	wygrała	
Wiktoria	 Feryś,	 wyprzedzając	 Sarę	
Hulanicką.	Honoru	chłopców	bronił	
natomiast	osamotniony	 Jan	Wąsak.	
Wśród	 starszych	 dzieci	 frekwencja	
była	dużo	lepsza.	Zawody	w	katego-
rii	klas	1	i	2	wygrali	Natalia	Trzciń-
ska	 oraz	 Tomasz	 Wolsztyn.	 Z	 gro-
na	 dzieci	 uczęszczających	 do	 klasy	
3	 i	 4	 najlepsi	 okazali	 się	 Ola	 Piwek	
i	 Miłosz	 Nowakowski,	 w	 kategorii	
klas	5-6	–	Kamila	Strzelczyk	i	Kon-
rad	 Szymański.	 Wśród	 gimnazjali-
stów	(klasy	1-2)	najszybciej	do	mety	
dobiegli	 Angelika	 Słowińska	 i	 Mar-
cin	Pacholski,	a	w	najstarszej	grupie	
(klasy	3)	bezkonkurencyjni	byli	Kin-
ga	Urbanowicz	i	Karol	Malinowski.	
	 Natomiast	 na	 starcie	 biegu	
głównego	 w	 kategorii	 open,	 który	
rozegrano	na	dystansie	5	km,	stanę-
ło	50	biegaczy	nie	tylko	z	Góry	Kal-
warii,	 lecz	 także	 z	 Warszawy,	 Pia-
seczna,	 Warki,	 Józefowa,	 Rudni-
ka,	 Głowaczowa.	 Trasa	 biegu	 pro-
wadziła	ulicą	ks.	Sajny,	po	terenach	
byłej	 jednostki	 wojskowej	 i	 skarpy	
za	 Zespołem	 Szkół	 Ogólnokształ-
cących.	 Zarówno	 finisz	 mężczyzn,	
jak	 i	 kobiet	 zapewnił	 kibicom	 wie-
le	emocji	i	o	zwycięstwie	decydowa-

ła	zaledwie	1	sekunda.	Wśród	męż-
czyzn	najlepszy	okazał	 się	Krzysz-
tof	Wasiewicz	z	Piaseczna,	a	wśród	
kobiet	Anna	Cieślik	z	Warki.	Kolej-
ne	miejsca	wśród	pań	zajęły	Joanna	
Cibicka	z	Żabieńca	 i	Marta	Miko-
łajczyk	z	Warki.	W	gronie	mężczyzn	
na	niższych	stopniach	podium	obok	
zwycięzcy	 stanęli	 Piotr	 Bieńkow-
ski	z	miejscowości	Janówek	Pierw-
szy	 i	 Rafał	 Owczarek	 z	 Góry	 Kal-
warii.	 Troje	 najlepszych	 zawodni-
ków	 	 otrzymało	 nagrody	 rzeczowe	
ufundowane	 przez	 Mazovia	 Bank	
Spółdzielczy	w	Górze	Kalwarii.	Dla	
wszystkich	 uczestników	 były	 nato-
miast	pączki	oraz	grochówka.
	 Następny	dzień	obchodów	w	nie-
dzielę,	 11	 listopada	 zainaugurowa-

ła	 zbiórka	 pocztów	 sztandarowych	
przed	 Ratuszem	 Miejskim	 w	 Gó-
rze	Kalwarii	i	przemarsz	do	kościo-
ła	parafialnego,	w	którym	odbyła	się	
uroczysta	 msza.	 Po	 nabożeństwie	
dalsza	część	obchodów	94.	rocznicy	
odzyskania	niepodległości	tradycyj-
nie	odbyła	się	pod	pomnikiem	mar-
szałka	Józefa	Piłsudskiego.	Pod	po-
piersiem	 uroczyście	 złożono	 kwia-
ty,	 oddając	 hołd	 bohaterom	 ojczy-
zny.	Samorząd	gminy	reprezentowa-
li	 burmistrz	 Dariusz	 Zieliński	 oraz	
Zbigniew	 Bugno,	 przewodniczący	
rady	miejskiej.	Kwiaty	w	asyście	har-
cerzy	składali	także	m.in.	mieszkań-
cy,	kombatanci	oraz	przedstawiciele	
lokalnych	organizacji	i	instytucji.

Grzegorz Traczyk

GÓRA KALWARIA Podczas tegorocznych, dwudniowych obchodów Święta Niepodległości 
w piątek odbyły się jubileuszowe XX Biegi Niepodległości o Puchar Burmistrza Miasta 
i Gminy Góra Kalwaria, w których wzięło udział ponad 350 miłośników biegania. W 94. 
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, w niedzielę 11 listopada hołd boha-
terom oddano, składając kwiaty przy pomniku Józefa Piłsudskiego

Świętowali niepodległość

fot. Lech Łubianka
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	 Grupa	 powstała	 w	 2000	 roku,	
kiedy	 to	 proboszcz	 parafii,	 ks.	 Ta-
deusz	Huk	zlecił	organiście	Pawłowi	
Gindzie	 utworzenie	 chóru.	 Rozpo-
częły	 się	 pierwsze	 spotkania,	 pierw-
sze	 próby,	 zawiązywały	 pierwsze	
przyjaźnie.	Później	koncerty	–	w	ko-
ściele	w	Zalesiu	Dolnym,	na	przeglą-
dach,	konkursach	w	kraju	i	za	grani-
cą.	Przez	pierwsze	dziesięć	lat	działal-
ności	chór	śpiewał	podczas	627	mszy	
świętych	 w	 Zalesiu	 Dolnym,	 wystę-
pował	117	razy	w	innych	kościołach,	
na	terenie	całego	kraju	oraz	17	razy	za	
granicą.	Od	2002	roku	w	ramach	ob-
chodów	Św.	Cecylii,	patronki	muzyki	
kościelnej	w	Zalesiu	Dolnym	obywają	
się	spotkania	chóralne.	

Profesjonalizm i radość 
	 Dorobek	chóru	jest	ogromny:	dy-
plomy,	wyróżnienia,	podziękowania	
mogłyby	wypełnić	pokaźny	segrega-
tor.	 W	 październiku	 chór	 z	 Zalesia	
zdobył	pierwsze	miejsce	w	2.	Ogól-
nopolskim	Konkursie	Pieśni	Maryj-
nej	w	Poznaniu.			
	 Zdaje	 się	 jednak,	 że	 nie	 wy-
mierne	 sukcesy	 najbardziej	 mo-
tywują	 chórzystów	 do	 śpiewania,	
lecz	 radość,	 satysfakcja	 i	 dobra	
zabawa,	 które	 towarzyszą	 nie	 tyl-
ko	oficjalnym	występom,	ale	i	pró-
bom,	 odbywającym	 się	 dwa	 razy	
w	tygodniu,	po	dwie	godziny.	Gdy	
zasiadają	naprzeciwko	Pawła	Gin-
dy	 i	 zaczynają	 śpiewać,	 atmos-

fera	 	 nasuwa	 wspomnienia	 z	 ław	
szkolnych.	 Ktoś	 zażartuje	 półgło-
sem,	ktoś	zdusi	śmiech	przysłania-
jąc	dłonią	usta	–	 jest	wesoło,	ale	 i	
poważnie.	 U	 Gindy	 nie	 ma	 tary-
fy	ulgowej,	potrafi	być	ostry	i	bar-
dzo	wymagający,	ale	 jednocześnie	
życzliwy	i	dobroduszny.	Dobry	na-
uczyciel	 –	 zmuszający	 do	 maksy-
malnego	wysiłku,	a	gdy	trzeba	nie	
szczędzący	słów	krytyki,	wzbudza-
jący	szacunek	i	sympatię.	
	 -	 Bez	 niego	 nie	 byłoby	 chóru	 –	
mówi	 jedna	 z	 chórzystek.	 -	 To	 on	
trzyma	nas	wszystkich	razem	i	 jego	
charyzma	 sprawia,	 że	 ludzie	 wciąż	
mają	motywację	do	śpiewania.	

Śpiewanie łączy ludzi
	 Aktualnie	 w	 chórze	 jest	 ok.	
sześćdziesięciu	osób,	czterdzieści	to	
te	najbardziej	zaangażowane	i	najle-
piej	przygotowane.	
	 -	 Niektórzy	 zaczynali	 śpiewać	 w	
naszym	 chórze	 jako	 nastolatkowie,	
dziś	pozakładali	już	rodziny,	porodzi-
ły	im	się	dzieci	i	znów	wracają	do	chó-
ru	–	mówi	Elżbieta	Gorzkowska,	która	
śpiewa	w	chórze	od	samego	początku.	
	 Chór	ma	też	„swoje	trzy	małżeń-
stwa”	-	ludzi,	którzy	poznali	się	śpie-
wając,	chór	zapoczątkował		ich	zna-
jomość,	która	z	czasem	przerodziła	
się	 w	 przyjaźń	 i	 miłość.	 Większość	
chórzystów	to	parafianie,	ale	nie	tyl-
ko	–	na	próby	dojeżdżają	też	ludzie	z	
Piaseczna	i	okolic.	

Unosić się nad ziemią
	 Jakie	 warunki	 trzeba	 spełnić,	
żeby	dołączyć	do	chóru?	-	zapytali-
śmy	Pawła	Gindę.	-	Liczą	się	przede	
wszystkim	 dobre	 chęci	 i	 słuch	 mu-
zyczny	–	odpowiada	bez	wahania.	
-	Przede	wszystkim	chęci	–	uzupeł-
nia	pan	Tomasz,	który	do	chóru	do-
łączył	1,5	roku	temu.	-	Dzięki	panu	
Pawłowi	 przestałem	 już	 udawać,	
że	śpiewam	i	zacząłem	śpiewać	na-
prawdę.	 Uwielbiam	 śpiewać,	 a	 bę-
dąc	częścią	chóru,	ma	się	nieporów-
nywalnie	 silniejsze	 wrażenia.	 Gdy	
śpiewam	z	chórem,	to	czuję	jakbym	
unosił	się	pół	metra	nad	ziemią.	
Chórzyści	przyznają,	że	wśród	nich	
są	ludzie	różniący	się	stosunkiem	do	
Kościoła.	 -	 Większość	 naszego	 re-
pertuaru	 to	 repertuar	kościelny,	ale	
nikt	 nikomu	 niczego	 nie	 narzuca	 i	
niczego	 nie	 wciska	 –	 mówi	 Elżbie-
ta	Gorzkowska.	-	Muzyka	liturgicz-

na	jest	tak	piękna,	że	można	ją	do-
ceniać,	nie	będąc	szczególnie	blisko	
Kościoła.	

Wielka muzyczna rodzina
	 W	sobotę,		17	listopada	w	kościele	
w	Zalesiu	Dolnym	odbędą	się	spotka-
nia	chóralne.	-	Idea	jest	taka,	żeby	dać	
szansę	 wystąpienia	 nawet	 najmniej-
szym	chórom	–	mówi	Paweł	Ginada.	
-	Tradycyjnie	czeka	nas	wspólne	mu-
zykowanie,	bez	żadnej	rywalizacji.	
	 W	godzinach	16	–	18	zaprezentu-
ją	się	wszystkie	chóry,	a	o	godz.	18	
rozpocznie	się	uroczysta	msza,	rów-
nież	uświetniona	muzyką	chóralną.	
Po	 „Spotkaniach	 chóralnych”	 tra-
dycyjnie	 chórzyści	 spotkają	 się	 już	
mniej	 oficjalnie,	 ale	 również	 przy	
muzyce	 –	 naturalnej,	 akustycznej,	
tradycyjnej.	Tym	razem	wystąpi	Ka-
pela	Huculska	z	Ukrainy.							

Adam Braciszewski

PIASECZNO Spotykają się dwa razy w tygodniu, kobiety, 
mężczyźni, w wieku od gimnazjalnego po emerytalny. 
Różnią się zainteresowaniami, wykształceniem, wykony-
wanymi zawodami. Jednak dwa razy w tygodniu tworzą 
jeden żywy organizm, odrywają się od codzienności i po-
święcają swojej pasji. Chór Liturgiczny Parafii Najświęt-
szej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Zalesiu Dol-
nym, stworzony przez organistę i dyrygenta Pawła Gin-
dę, istnieje już od  12 lat

Z pasji do śpiewania Chór UW wystąpi 
w Józefosławiu

Niedziela z jazzem

 W niedzielę, 18 listopada w 
kościele Św. Józefa Opiekuna Pracy 
w Józefosławiu (ul. Ogrodowa 3) 
odbędzie się koncert Chóru 
Akademickiego Uniwersytetu 
Warszawskiego. W programie 
utwory: F. Mendelssohna, N. 
Gołowanowa, H. Purcella i S. 
Rachmaninowa. Dyryguje Irina 
Bogdanovich. Początek koncertu o 
godzinie 19. Wstęp wolny.

Tyl.

 W niedzielę, 18 listopada w Domu 
Kultury w Piasecznie zagra zespół 
YESHE z  Antonim Ziut Gralakiem w 
składzie. Początek koncertu o godzi-
nie 18. Wstęp: 15 złotych.

Tyl.

PIASECZNO

PIASECZNO

Klub Podróżnika
 We wtorek, 20 listopada w Domu 
Kultury w Piasecznie odbędzie się 
spotkanie Klubu Podróżnika zatytuło-
wane „Z wizytą u Kurdów, czyli... szu-
kamy Arki Noego”. Początek o godzi-
nie 20. Wstęp wolny.

Tyl.

PIASECZNO

Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ
tel. 22 756 79 39
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WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

 „Niebezpieczna miłość” opo-
wiada o relacjach dwójki bohate-
rów Tryptyku, Agaty i Maćka -  ro-
dzeństwa, które łączy coś więcej 
niż więzy krwi. W książkach te re-
lacje są zawoalowane i jedynie 
uważny czytelnik może wyłapać, 
że między tym dwojgiem ludzi 
jest jakaś chemia, dzieje się coś, co 
wykracza poza zachowanie prze-
ciętnego rodzeństwa wobec sie-
bie. Dodatkowym atutem spekta-
klu było nie tylko uwypuklenie tej 
relacji, ale również wyjaśnienie ze 
strony bohaterów, co tak napraw-
dę dzieje się w ich sercach, czego 
nie ma w powieściach.
 Na spektakl, który odbył się 
na małej scenie przybyło około 
100 osób, co sprawiło, że widow-
nia była dosłownie wypełniona po 
brzegi. Wszystkich obecnych powitała Magda Kaczmarczyk, która oprócz 
napisania scenariusza, pełniła także rolę konferansjera. W spektaklu w re-
żyserii Ewy Kłujszo wystąpili (znani z Teatru Łups!): Krzysztof Kwiatkowski 
jako Maciek, Małgorzata Jurek jako Agata i Małgorzata Czerwińska jako 
Agata.
- Wszystkim bardzo się podobało, ale wyszli z niedosytem, czyli dokład-
nie tak, jak powinno się wychodzić z dobrego przedstawienia – podkreśla 
Magda Kaczmarczyk.
 Na zakończenie wszyscy, którzy brali udział w przedstawieniu otrzy-
mali dyplomy z teatru Kamienica podpisane przez dyrektora Emiliana Ka-
mińskiego.

Grzegorz Tylec

PRAŻMÓW W niedzielę, 14 października w teatrze Kamienica od-
był się spektakl „Niebezpieczna miłość”  oparty na „Tryptyku miło-
snym”  Magdy Kaczmarczyk i według scenariusza autorki. W przed-
stawieniu wystąpili młodzi aktorzy z Piaseczna

Zagrali w Kamienicy

P R O M O C J A

Pasja, doświadczenie i radość – oto trzy elementy, które cechują Niepubliczną Szkołę Podstawo-
wą – ESA w Piasecznie. Jeśli chcesz, aby Twoje Dziecko chodziło do szkoły z przyjemnością, od-
wiedź jej stronę internetową oraz umów się na spotkanie informacyjne z dyrekcją. 

	 Niepubliczna	Szkoła	Podstawowa	–	ESA	
to	pozytywny	wynik	połączenia	pasji	i	entu-
zjazmu.	 Realizuje	 programy	 nauczania	Mi-
nisterstwa	 Edukacji	 Narodowej	 i	 Minister-
stwa	Kultury,	w	planie	lekcyjnym	oprócz	za-
jęć	podstawowych	 figurują	 takie	przedmio-
ty,	 jak:	 rozszerzony program języka an-
gielskiego – w klasach I-III 5 godzin tygo-
dniowo (3h	 z	 polskim	 lektorem,	 2h	 english	
speaking	z	native	speaker’em),	taniec,	nauka	
gry	 na	 instrumentach	 (fortepian,	 skrzypce,	
gitara),	zajęcia	chóralne,	warsztaty	plastycz-
ne,	 informatyka,	wychowanie	fizyczne,	 ryt-
mika	oraz	czas na rekreację/spacer.	
	 Jeden	z	rodziców	zapytany	o	powód,	dla	
którego	warto	posłać	dziecko	do	Niepublicz-

nej	 Szkoły	 Podstawowej	 –	 ESA,	 odpowie-
dział:

 „Dziś, kiedy człowiek w tak szalonym 
tempie gna za sukcesem, dobrobytem i wy-
godą, warto zatrzymać się i przypomnieć 
– sobie i innym – że każdy z nas potrze-
buje także pokarmu dla duszy, potrzebu-
je piękna, wytchnienia i refleksji, potrze-
buje chwili, by posłuchać śpiewu ptaka, 
przeczytać fragment książki, wsłuchać się 
w mazurek Chopina… Ta szkoła pozwala 
dzieciom odkryć wrażliwość artystyczną, 
pomaga im rozwijać się w różnych kierun-
kach – a kto wie, może wśród nich znaj-
dzie się ktoś, kto swoim talentem olśni po-
zostałych i oświeci drogę następnym poko-
leniom…!”

	 Służą	temu	nie	tylko	zajęcia	dydaktycz-
ne,	 ale	 także	 liczne	 koncerty	 (z	 udziałem	
uczniów	 i	 profesjonalnych	 artystów),	 wer-
nisaże	 i	 aukcje	prac	plastycznych,	wyciecz-
ki	 szkolne,	 wizyty	 w	 najważniejszych	 pla-
cówkach	kulturalnych	oraz	trasy	koncertowe	
uczniów	w	placówkach	dydaktyczo	–	wycho-
wawczych	 powiatu	 piaseczyńskiego	 .	 War-
to	dodać,	że	szkoła	oferuje	–	w	ramach	cze-
snego	 –bezpłatną	 opiekę	 uczniów	 na	 świe-
tlicy	do	godz.	18.00.		Do	infrastruktury	pla-
cówki	 należą	m.in.:	 sale	 baletowa	 i	 koncer-
towa	 (wraz	 z	 instrumentami	 muzycznymi),	
sala	 komputerowa,	 każda	 sala	 dydaktyczna	
wyposażona	jest	w	sprzęt	multimedialny	(ta-
blica	interaktywna,	projektor,	zestaw	nagło-
śnieniowy,	TV).	 Jeśli	dodamy	do	 tego	 takie	
plusy,	jak	małe	liczebnie	klasy	(do	15	osób),	
konkurencyjne	cenowo	i	merytorycznie	cze-
sne	 oraz	 specjalny	 system	 stypendialny	 dla	
uczniów	z	najlepszymi	wynikami	rocznymi,	

decyzja,	gdzie	posłać	swoje	uzdolnione	arty-
stycznie	dziecko,	jest	dużo	łatwiejsza.	
	 Niepubliczna	Szkoła	Podstawowa	–	ESA	
to	także	miejsce	ważnych	wydarzeń	kultural-
nych	Piaseczna.	Już	JUTRO – 17 LISTOPA-
DA – o godz. 10.00	w	sali	koncertowej	szko-
ły,	odbędzie	się	KONCERT UCZNIÓW oraz	
RECITAL HARFOWY	w	wykonaniu	 zna-
komitej	 polskiej	 harfistki	 –	MAGDALENY 
MIŁASZEWSKIEJ	–	wstęp	wolny.

Zapraszamy!!!

Niepubliczna	 Szkoła	 Podstawowa	 –	ESA	 to	
miejsce	 dla	 Twojej	 utalentowanej	 latorośli,	
miejsce,	gdzie	niemożliwe	staje	się	możliwe,	
a	co	ważniejsze…	piękne.	

Niepubliczna	Szkoła	Podstawowa	–ESA
ul.	Głogowa	19,	05-501	Piaseczno

tel.	22	737	02	18
www.esa.edu.pl,	sekretariat@esa.edu.pl

KONCERT UCZNIÓW NIEPUBLICZNEJ 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ - ESA

- świat muzyki Wojciecha Kilara

Zgodnie z prośbą prezydenta Broni-
sława Komorowskiego, w rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodle-
głości uczniowie ESA własnoręcznie 
wykonali piękne kotyliony

R E K L A M A

R E K L A M A

Zawinęła się na drzewie
KONSTANCIN-JEZIORNA W ubiegły piątek w Kierszku na ulicy Borowej doszło do groźnie wy-
glądającej kolizji – siedząca za kierownicą samochodu marki kia kobieta, na łuku drogi 
straciła panowanie nad kierownicą i uderzyła w drzewo

	 Do	 zdarzenia	 do-
szło	około	godz.	11.	Ko-
bieta	jechała	sama,	była	
trzeźwa.	 -	 Wygląda	 na	
to,	 że	 kierująca	 ze	 zbyt	
dużą	prędkością	próbo-
wała	pokonać	zakręt.	W	
wyniku	 tego	 manewru	
nie	zapanowała	nad	au-
tem	 i	 wypadła	 z	 drogi	
–	mówi	Halina	Kędzio-
ra-Kula	 z	 KPP	 w	 Pia-
secznie.	
	 Jak	 się	 dowiedzieli-
śmy,	 kierująca	 kią	 otrzy-
mała	punkty	karne	i	man-
dat	w	wysokości	250	zł.

TW



Rabaty dla dużych rodzin
Pierwsze firmy przystąpiły do programu piaseczyńskiej Karty Dużej Rodziny.

	 Zainteresowanie	sektora	prywat-
nego	udzielaniem	zniżek	dla	rodzin	
wielodzietnych	 z	 terenu	 gminy	 Pia-
seczno	jest	coraz	większe,	co	cieszy	
niezmiernie	 i	 daje	 nadzieję	 na	 dy-
namiczny	 rozwój	 programu	 wspar-
cia,	który	uchwalony	został	29	grud-
nia	 2011	 r.	 przez	 Radę	 Miejską	 w	
Piasecznie.	 Program	 ten	 zakłada	
wzmocnienie	 kondycji	 rodzin,	 któ-
re	posiadają	 troje	 lub	więcej	dzieci,	
poprzez	 zagwarantowanie	 im	 róż-
norodnych	ulg	i	rabatów.	Ułatwia	on	
dużym	rodzinom	korzystanie	z	ofer-
ty	kulturalnej,	sportowej	czy	eduka-
cyjnej,	jak	również	zmniejsza	wydat-
ki	 z	 rodzinnego	 budżetu	 potrzebne	
na	zakup	niezbędnych	produktów.
Przedsiębiorstwa	i	punkty	usługowe,	
które	przystąpiły	do	programu	Kar-
ty	Dużej	Rodziny,	oferują	atrakcyjne	
rabaty	dla	rodzin	3+.	Porozumienia	
z	gminą	podpisało	 już	13	przedsię-
biorstw.	 Firmami	 Przyjaznymi	 Ro-
dzinie	 zostały:	 HIPOKAMP	 Dzie-
cięca	 Akademia,	 świetlica	 „Pam-
pedia”,	 Niepubliczny	 Punkt	 Przed-
szkolny	 „Domek	 Elfów”,	 Impe-
rium	 Wiedzy,	 Akademia	 Językowa	
Open	 School,	 Przedszkole	 Niepu-
bliczne	 Muzyczno-Taneczne	 „Me-
lodia”,	Salon	Optyczny	Dobrze	Wi-
dzisz	 s.c.,	 AS-MED	 Komputerowe	
badanie	stóp,		Wypożyczalnia	przy-
czep	i	sprzętu	sportowego	oraz	usłu-
gi	 transportowe	 -	 Jacek	 Andrzejak,	
Sklep	 stacjonarny	oraz	 internetowy	
GRAJDOMEK,	 Małe	 PP	 -	 sklep/
komis	 z	 artykułami	 dla	 dzieci	 oraz	
warsztaty	samochodowe	Autotronik	
Bosch	Service	i	Autotronik	II.	Infor-

macje	o	udzielanych	 rabatach	znaj-
dują	 się	 na	 gminnej	 stronie	 www.
piaseczno.eu	w	zakładce	„Karta	Du-
żej	Rodziny”.
	 Serdecznie	 zapraszamy	 kolejne	
sklepy	 i	 punkty	 usługowe	 do	 włą-
czenia	się	do	programu	piaseczyń-
skiej	 Karty	 Dużej	 Rodziny.	 Przy-
stępując	 do	 programu,	 firma	 bę-
dzie	 mogła	 szczycić	 się	 prorodzin-
ną	 marką	 i	 używać	 np.	 na	 stronie	
internetowej	lub	witrynie	sklepowej	
tytułu	 Firmy	 Przyjaznej	 Rodzinie.	
Dodatkowym	 atutem	 przyłączenia	
się	 do	 programu	 jest	 gwarantowa-
ne	zamieszczenie	na	gminnej	 stro-
nie	 www.piaseczno.eu	 krótkiej	 wi-
zytówki	 firmy	 wraz	 z	 linkiem	 do	
oficjalnego	 portalu	 internetowego.	
Gmina	zapewnia	również	działania	
informacyjno-promocyjne,	 zarów-
no	o	Karcie,	jak	i	o	przystępujących	
do	programu	firmach.

	 Piaseczyńska	Karta	Dużej	Ro-
dziny	 zaczęła	 funkcjonować	 1	
października	2012	r.	i	nadal	moż-
na	 składać	 wnioski	 o	 jej	 wyda-
nie	 w	 kancelarii	 Urzędu	 Miasta	
i	 Gminy	 Piaseczno.	 Każdy	 czło-
nek	 rodziny,	 który	 uzyska	 Kar-
tę,	 powinien	 ją	 okazać	 w	 miej-
scu,	w	którym	chciałby	skorzystać	
ze	 zniżki.	 Partnerami	 publiczny-
mi	programu	są	Gminny	Ośrodek	
Sportu	 i	 Rekreacji	 w	 Piasecznie	
oraz	Centrum	Kultury	w	Piasecz-
nie	wraz	z	filiami.
	 O	 wszelkich	 kwestiach	 dotyczą-
cych	 przystąpienia	 do	 programu	
można	 porozmawiać	 z	 pracownika-
mi	Biura	Promocji	i	Informacji	Gmi-
ny	 Piaseczno,	 nr	 tel.:	 22	 701	 76	 50,		
e-mail:	promocja@piaseczno.eu.
	 Wierzymy,	 że	 wspólnie	 możemy	
realnie	wspomóc	rodziny	3+	z	tere-
nu	naszej	gminy.
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OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec

 Na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam, 
że w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
polegającego na eksploatacji wód termalnych z utworów Jury Dolnej w 
Wólce Kozodawskiej  w dniu w dniu 23.10.2012r. spółka TERMO-GLOB z sie-
dzibą w Krępej ul. Długa 39, przedłożyła raport oddziaływania na środowi-
sko dla ww. przedsięwzięcia. Wobec powyższego przystąpiono do prze-
prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.
 Zgodnie z art. 106 § 2 K.p.a., w związku z art. 77 ust. 1  i art. 78 ust. 1 pkt 
2 ww. ustawy, wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowi-
ska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prośbą o 
uzgodnienie warunków wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach zgody na realizację przedsięwzięcia.
 Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych, że w termi-
nie 21 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia można zapoznać 
się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 
przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie pokój 65 oraz składać uwagi i wnioski w 
powyższej sprawie w Kancelarii Urzędu. 
 Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania de-
cyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy 
Piaseczno.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, mgr Jolanta Łączyńska
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej

        Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
(t.j. Dz.U.z 12.06.2012 r. poz. 647) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w 
Piasecznie uchwały Nr 721/XXVI/2012 z dnia 24.10.2012 r. w sprawie przystąpienia  do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec.
Projekt planu obejmuje  obszar ograniczony:
od wschodu -  płd.-zach. linią rozgraniczającą ulicy Głównej;
od południa – płn. zach. linią rozgraniczającą ulicy Sowiej;
od zachodu – płn.- wsch. linią rozgraniczającą ulicy Orlej;
od  północy – płd.- wsch. linią rozgraniczającą ulicy Bukszpanowej
        Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Wydziale Urbanistyki i Architek-
tury  Urzędu  Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, I piętro pokój  Nr 31, od poniedziałku do piątku w godz. 
9.00 do 15.00.
Przedmiotem planu jest zmiana przeznaczenia części leśnej działki nr ew. 142/4  oznaczonej w obowiązującym 
planie symbolem ZL na funkcję zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.       
  Wnioski do w/w dokumentu można składać w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia:
• w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;
• pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno;
• ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e – mail rosochacki@piaseczno.eu. 
Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpa-
trzenia, z podaniem, imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu 
wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczą. 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski

Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

UiA.ZP.6721.40.2012.WR 2012-11-06

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części wsi Złotokłos

        Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym, (t.j. Dz.U.z 12.06.2012 r. poz. 647) 
oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 
2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Miejską w Piasecznie uchwały Nr 722/XXVI/2012 z dnia 24.10.2012 r. w spra-
wie przystąpienia  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego części wsi Złotokłos,   dla części działki nr ew. 156/1 
ograniczonej od południowego wschodu płn-zach. linią rozgraniczającą 
ul. Warszawskiej.
        Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją spra-
wy w Wydziale Urbanistyki i Architektury  Urzędu  Miasta i Gminy Piasecz-
no, ul. Kościuszki  5, I piętro pokój  Nr 31, od poniedziałku do piątku w godz. 
9.00 do 15.00.
 Przedmiotem planu jest zmiana przeznaczenia części leśnej działki nr 
ew. 156/1  oznaczonej w obowiązującym planie symbolem 4ZL na funkcję 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.       
  Wnioski do w/w dokumentu można składać w terminie 21 dni od daty 
opublikowania niniejszego ogłoszenia:
• w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy 
ul. Kościuszki 5;
• pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-
500 Piaseczno;
• ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Mia-
sta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e – mail roso-
chacki@piaseczno.eu. 
Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest 
organem właściwym do ich rozpatrzenia, z podaniem, imienia, nazwiska 
lub nazwy  jednostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu 
wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczą. 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski
Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury 

URZĄD MIASTA I GMINY PIASECZNO zaprasza organizacje pozarządowe na 
spotkanie konsultacyjne, którego celem będzie: „DALSZy ROZWÓJ WSPÓŁ-
PRACy POMIĘDZy GMINĄ PIASECZNO A ORGANIZACJAMI POZARZĄDO-

WyMI REALIZUJĄCyMI ZADANIA Z ZAKRESU SPORTU I REKREACJI”.
Zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piasecz-

no przy ul. Kościuszki 5 w dniu 27.11.12 r. o godz. 16.00.

ZAPROSZENIE
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	 Na	 początku	 lat	 90.,	 kiedy	 kon-
stanciński	 samorząd	 rozpoczynał	
współpracę	 z	 pierwszymi	 partnera-
mi,	a	samorządność	w	Polsce	racz-
kowała,	zarówno	Francuzi,	jak	i	Ho-
lendrzy	pomagali	gminie	poczuć	się	
częścią	Europy.	Partnerzy	wspierali	
gminę	nie	tylko	umożliwiając	wyjaz-
dy	 zagraniczne	 lokalnym	 sportow-
com,	artystom	i	młodzieży,	lecz	tak-
że	pomocą	 finansową	(m.in.	zakup	
komputerów	 do	 szkół).	 W	 historii	
współpracy	 międzynarodowej	 Kon-
stancina-Jeziorny	 nie	 brakowało	
również	mało	owocnych	lat,	kiedy	to	
partnerstwo	ograniczało	się	do	kry-
tykowanych	 wyjazdów	 oficjalnych	
delegacji.	 Większość	 mieszkańców	
raczej	nie	korzystała	ze	współpracy.	
W	2008	roku	wskutek	bierności	pol-
skiej	 strony	 mogło	 nawet	 dojść	 do	
zerwania	 współpracy	 z	 Holendra-
mi,	którzy	byli	rozczarowani	posta-
wą	 konstancinian.	 Stosunki	 udało	
się	jednak	poprawić	i	ożywić	współ-
pracę.	 W	 Leidschendam-Voorburg	
nazwano	jezioro	przy	głównym	cen-
trum	 handlowym	 imieniem	 Kon-
stancina-Jeziorny.	W	rewanżu	nowe	
trakty	spacerowe	wytyczone	na	pod-
mokłych	 terenach	Parku	Zdrojowe-
go	 mają	 zostać	 poświęcone	 holen-

derskiemu	 miastu,	 co	 ma	 nawiązy-
wać	 do	 polderów,	 z	 których	 słynie	
kraj	tulipanów.	
	
Ośmiu partnerów
	 Konstancin-Jeziorna	 współpra-
cuje	 także	 z	ukraińskim	Krzemień-
cem	 (od	 2007	 roku)	 oraz	 litewską	
Nową	Wilejką,	 dzielnicą	Wilna	 (od	
2009	 roku).	 W	 obu	 miastach	 jest	
liczna	 Polonia,	 której	 gmina	 sta-
ra	się	pomagać,	nie	tylko	zaprasza-
jąc	 do	 Polski,	 ale	 również	 wspiera-
ją	 materialnie.	 Miasto	 współpracu-
je	jeszcze	z	czeskimi	Hranicami	(od	
2006	roku),	łotewskim	miastem	Ce-
sis	(od	2009	roku)	oraz	włoskim	Pi-
sogne	 (od	 2008	 roku).	 Współpra-
ca	 ze	 wszystkimi	 miastami	 opiera	
się	głównie	na	wymianie	międzyna-
rodowej	 różnych	 środowisk	 (m.in.	
artystów,	 sportowców,	 młodzieży,	
przedstawicieli	 lokalnych	 organi-
zacji	 i	 przedsiębiorców),	 zgodnie	 z	
ideą	integracji	europejskiej.	Za	kon-
takty	 międzynarodowe	 odpowiada-
ją	 głównie	 społeczne	 komitety,	 zło-
żone	z	mieszkańców.

Konstancin w Denzlingen
	 Najkrócej	gmina	utrzymuje	kon-
takty	 z	 niemieckim	 Denzlingen,	 z	

którym	 umowa	 partnerska	 zosta-
ła	podpisana	w	ubiegłym	roku.	Jed-
nak	jest	ona	niezwykle	owocna.	Fu-
rorę	 w	 Niemczech	 zrobiły	 ostat-
nio	konstancińskie	produkty	(m.in.	
miód	 z	 Tęczowej	 Pasieki	 w	 Cie-
ciszewie),	 które	 były	 prezentowa-
ne	 na	 tamtejszym	 jarmarku.	 Ol-
brzymie	 wrażenie	 na	 naszych	 są-
siadach	 zrobił	 także	 ostatni	 Festi-
wal	Otwartych	Ogrodów,	w	którym	
uczestniczyli	 i	chcieliby	zorganizo-
wać	go	także	u	siebie.	
	 W	 połowie	 września	 Denzlin-
gen	 odwiedziło	 30	 uczniów	 z	 Ze-
społów	Szkół	nr	1,	2	i	3.	Wyjazd	zo-
stał	sfinansowany	przez	gminę	oraz	
przez	 Polsko-Niemiecką	 Współpra-
cę	 Młodzieży	 (Deutsch-Polnisches	
Jugendwerk).	 Wyjazd	 miał	 przede	
wszystkim	charakter	sportowy,	dla-
tego	 też	 jego	 kierownictwo	 powie-
rzono	Gminnemu	Ośrodkowi	Spor-
tu	 i	 Rekreacji	 w	 Konstancinie-Je-
ziornie.	Dyrektora	GOSiR-u	Marci-
na	Matyjasiaka	wspierało	 troje	na-
uczycieli	 z	 konstancińskich	 szkół:	
Krzysztof	 Rybczyński	 (ZS	 nr	 1),	
Agnieszka	 Halicka	 (ZS	 nr	 2),	 peł-
niąca	 dodatkowo	 funkcję	 tłumacza	
oraz	Elżbieta	Siemieniuk	(ZS	nr	3).	
Uczniowie	 zwiedzali	 m.in.	 pobli-

ski	 Freiburg,	 szkołę	 w	 partnerskim	
Denzlingen,	 spotkali	 się	 z	 władza-
mi	miasta.	Odwiedzili	 również	no-
woczesny	kompleks	basenów	Mach	
Blau,	który	jest	dumą	mieszkańców	
Denzlingen	oraz		pobliską	miejsco-
wość	 Waldkirch,	 gdzie	 znajduje	 się	
trasa	 wspinaczkowa	 Baumkronen-
weg,	a	także	park	rozrywki	w	miej-
scowości	 Rust.	 Europa-Park	 jest	
jednym	 z	 największych	 tego	 typu	
obiektów	w	Europie.	
	
Polsko-niemieckie zawody
	 Jednak	 najważniejszym	 punk-
tem	 programu	 były	 młodzieżowe,	
polsko-niemieckie	 zawody	 sporto-
we.	 Uczniowie	 rywalizowali	 w	 po-
mysłowym	 pięcioboju	 (rzut	 boula-
mi	do	celu,	skakanka,	rzuty	do	ko-
sza,	 strzały	do	bramki	oraz	 rzuca-
nie	 piłką	 tenisową	 do	 wieży	 z	 pu-
szek),	a	także	w	grach	zespołowych	
–	 piłce	 nożnej,	 siatkówce	 plażo-

wej	 oraz	 koszykówce.	 Zawody	 za-
kończyła	 wspólna	 dyskoteka	 oraz	
uroczystość	 dekoracji	 najlepszych	
sportowców,	 której	 dokonał	 bur-
mistrz	 Hollemann.	 Po	 wręczeniu	
nagród	 konstancinianie	 podzię-
kowali	 gospodarzom	 za	 przyjęcie,	
wręczając	 im	 upominki	 z	 Polski.	
Wyróżnili	 m.in.	 członków	 komi-
tetu	 i	 koordynatorów	 sportu,	 któ-
rzy	zorganizowali	pobyt.	 -	Wyjazd	
oceniamy	jako	bardzo	udany	i	teraz	
czekamy	 na	 przyjazd	 niemieckiej	
młodzieży	do	Konstancina	–	mówi	
Agnieszka	Halicka.	
	 Nim	 jednak	 uzdrowisko	 odwi-
dzą	goście	z	Niemiec,	sześć	dni	spę-
dzili	w	nim	uczniowie	i	nauczyciele	z	
partnerskiego	 Pisogne.	 Kilkanaście	
osób,	które	mieszkało	u	polskich	ro-
dzin,	 zwiedziło	 nie	 tylko	 Konstan-
cin,	lecz	także	Warszawę	i	spotkało	
się	z	władzami	miasta.

Grzegorz Traczyk

	 W	tym	roku	wyjątkowo	obcho-
dy	 Święta	 Niepodległości	 rozpo-
częły	 się	 przy	 pomniku,	 znajdu-
jącym	 się	 przy	 ul.	 Sienkiewicza.	
Przedstawiciele	samorządu	złożyli	
wieniec	przy	głazie,	upamiętniają-
cym	 jedenastu	mieszkańców	Kon-
stancina-Jeziorny,	 którzy	 w	 1940	
roku	zostali	zamordowani	w	Katy-
niu,	 Charkowie	 i	 Twerze.	 Następ-
nie	 burmistrz	 Kazimierz	 Jańczuk	
wraz	z	ze	swoim	zastępcą	Ryszar-

dem	Machałkiem	i	Andrzejem	Cie-
ślawskim,	 przewodniczącym	 rady	
miejskiej,	 w	 asyście	 straży	 miej-
skiej	 złożył	wieniec	przy	pomniku	
żołnierzy	 Narodowych	 Sił	 Zbroj-
nych	 z	 Samodzielnego	 Batalionu	
im.	Brygadiera	Czesława	Mączyń-
skiego,	który	znajduje	się	przy	ron-
dzie	Jana	Pawła	II.	
	 Jednak	główna	część	obchodów	
Święta	 Niepodległości	 odbyła	 się,	
jak	 zwykle	 przy	 Pomniku	 Obroń-

ców	 Ojczyzny	 przy	 ul.	 Warszaw-
skiej,	który	upamiętnia	bohaterów	
poległych	 w	 czasie	 walk	 na	 tere-
nie	 gminy	 w	 latach	 1918-1921.	 Po	
uroczystym	 Apelu	 Poległych,	 któ-
ry	 odbył	 się	 w	 obecności	 pocztów	
sztandarowych,	 uczczono	 pamięć	
o	 bohaterach,	 składając	 kwiaty	
przy	 pomniku.	 Samorząd	 repre-
zentowali	Kazimierz	Jańczuk,	Ry-
szard	Machałek	oraz	Andrzej	Cie-
ślawski.	 Wieńce	 złożyły	 również	
delegacje	Zarządu	Koła	Gminnego	
Związku	 Kombatantów	 Rzeczy-
pospolitej	 Polskiej	 i	 Byłych	 Więź-
niów	 Politycznych,	 Klubu	 Seniora	
z	Kawęczynka,	Koła	Seniora	nr	24	
na	Grapie	i	Polskiego	Stronnictwa	
Ludowego.	
	 Po	 uroczystości	 odbył	 się	 XXII	
Bieg	 Niepodległości,	 który	 zainau-
gurował	Marcin	Matyjasiak,	dyrek-
tor	Gminnego	Ośrodka	Sportu	i	Re-
kreacji,	dając	sportowcom	sygnał	do	
startu	wystrzałem	z	pistoletu.	W	bie-
gu	głównym	na	dystansie	ok.	2	km	
wzięło	 udział	 prawie	 180	 uczestni-
ków,	którzy	przebiegli	ulicami	War-
szawską,	 Piłsudskiego	 i	 Sienkiewi-
cza	 do	 Parku	 Zdrojowego,	 gdzie	
przy	amfiteatrze	była	zlokalizowana	
meta.	Niestety	w	tym	roku	bieg	cie-

szył	się	nieco	mniejszym	zaintereso-
waniem,	ponieważ	w	ubiegłym	roku	
w	 imprezie	 wzięło	 udział	 ok.	 300	
sportowców.	 Każdy	 z	 uczestników	
został	 nagrodzony	 pamiątkowym	
medalem	 i	 mógł	 zatrzymać	 starto-
wą	koszulkę,	przygotowaną	specjal-
nie	z	okazji	tegorocznych	obchodów.	
Najszybciej	 linię	 mety	 przekroczy-
li	 Krzysztof	 Wasiewicz	 z	 Piaseczna	
oraz	Helena	Żegnałek	z	Konstanci-
na.	Sportowcy	odebrali	medale,	pu-
chary	 i	 gratulacje	 z	 rąk	 burmistrza	
Kazimierza	 Jańczuka,	 wiceburmi-
strza	 Ryszarda	 Machałka	 oraz	 An-
drzeja	 Cieślawskiego,	 przewodni-
czącego	rady	miejskiej.	
	 Na	 głównym	 biegu	 nie	 skoń-
czyły	 się	 jednak	 sportowe	 emo-
cje,	ponieważ	w	Parku	Zdrojowym	
zorganizowano	 również	 zawo-
dy	dla	najmłodszych,	którym	gło-
śno	kibicowali	 rodzice.	W	rywali-
zacji	wzięło	udział	kilkudziesięciu	
najmłodszych	 mieszkańców	 gmi-
ny.	Wszystkie	dzieci	ubrane	w	ko-

szulki,	 upamiętniające	 XXII	 Bieg	
Niepodległości	 stanęły	 na	 po-
dium,	którym	tego	dnia	była	scena	
amfiteatru.	 Mali	 sportowcy	 rów-
nież	otrzymali	medale.	W	katego-
rii	1-6	lat	zwyciężył	Patryk	Korze-
niowski.	Wśród	dzieci	w	wieku	7-9	
lat	 najlepsza	 okazała	 się	 Gabrie-
la	Głowacka	i	Arkadiusz	Kapitan,	
a	w	kategorii	 10-11	 lat	 -	Zuzanna	
Rudenko	i	Michał	Pierzchała.	
	 Po	 rywalizacji	 na	 scenie	 kon-
stancińskiego	 amfiteatru	 wystą-
pili	 soliści	 Orkiestry	 Reprezen-
tacyjnej	 Wojska	 Polskiego	 -	 Syl-
wia	 Krzywda	 i	 Piotr	 Pabich,	 któ-
rzy	 przy	 akompaniamencie	 Big	
Bang	 Rondo	 Konstancin	 zachę-
cali	 do	 wspólnego	 śpiewania	 pa-
triotycznych	pieśni.	Całe	obchody,	
które	 były	 nie	 tylko	 upamiętnie-
niem	burzliwej	historii	Polski,	lecz	
także	promocją	sportu	i	zdrowego	
trybu	życia	z	właściwym	sobie	po-
czuciem	 humoru	 prowadził	 Adam	
Grzegorzewski.

KONSTANCIN-JEZIORNA Gmina współpracuje z ośmioma europejskimi miastami. Najdłużej 
utrzymuje kontakty z holenderskim Leidschendam-Voorburg i francuskim Saint-Ger-
main-en-Laye. Zarówno w tym, jak i w ubiegłym roku samorząd hucznie świętował 
20-lecie współpracy z obydwoma miastami. Warto dodać, że obok uroczystości jubile-
uszowych rozwija się również współpraca z innymi miastami. We wrześniu konstanciń-
ska młodzież odwiedziła niemieckie Denzlingen, a w październiku w uzdrowisku go-
ścili uczniowie z włoskiego Pisogne

KONSTANCIN-JEZIORNA W niedzielę, 11 listopada w 94. rocznicę odzyskania niepodległości  uczczono pamięć 
poległych bohaterów ojczyzny, składając wieńce przy trzech pomnikach znajdujących się na terenie mia-
sta. Główne obchody odbyły się przy ul. Warszawskiej, gdzie złożono kwiaty przy Pomniku Obrońców Oj-
czyzny. Po ceremonii spod urzędu wystartował XXII Bieg Niepodległości, który zakończył piknik i koncert 
w Parku Zdrojowym

Europejskie partnerstwo

Sportowo i patriotycznie

30-osobowa grupa z Konstancina-Jeziorny oraz niemiecka mło-
dzież wzięli udział w zawodach zorganizowanych przez partner-
skie miasto Denzlingen

Grzegorz Traczyk



14 nr 42 (461)/2012/W1AKTUALNOŚCI
KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

R E K L A M A

Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ
tel. 22 756 79 39

	 W	 Europejski	 Dzień	 Zdrowego	
Jedzenia	 i	Gotowania	uczniowie	ZS	
nr	1	z	najmłodszych	klas	(I-III)	mo-
gli	 skosztować	 wielu	 przepysznych	 i	
zdrowych	 potraw.	 Szkolny	 korytarz	
wypełniły	 stoły	 ze	 zdrową	 żywno-
ścią.	 Uczniowie	 mogli	 „odwiedzić”	
„górę	 naleśnikowo-jajeczną”,	 „rze-
kę	 pełną	 mleka”	 oraz	 „wyspę	 wa-
rzyw	i	owoców”	i	„las	pełen	ziaren”.	
Dzieci	chętnie	częstowały	się	również	
orzechami,	jogurtem,	kakao,	płatka-
mi,	 bułeczkami,	 dżemem,	 domowy-
mi	ciastami,	serami	 i	wieloma	 inny-
mi	pysznymi	i	zdrowymi	potrawami.	
O	to	by	na	stołach	nie	zabrakło	ulu-
bionych	potraw	dzieci,	zadbali	rodzi-
ce.	Wszystko	po	to,	by	pokazać	naj-
młodszym	uczniom,	że	śniadanie	to	
najważniejszy	 posiłek	 dnia.	 Dzieci	
dowiedziały	się	także,	jak	zdrowo	się	
odżywiać	i	co	jeść,	by	mieć	energię	na	
cały	dzień	nie	tylko	potrzebną	do	za-
bawy,	 lecz	 także	 do	 nauki.	 Głównie	
mamy	 wykazały	 się	 talentem	 kuli-
narnym	oraz	pomysłowością	w	przy-
gotowaniu	kolorowych	dekoracji.	In-
wencji	nie	zabrakło	również	nauczy-
cielkom.	 Jedna	 z	 nich,	 Katarzyna	
Żegnałek,	 przebrana	 za	 pielęgniar-
kę	z	„cocacolową	czapką”	na	głowie	
w	 dowcipny	 sposób,	 kusząc	 dzieci	
fast	foodami,	uczyła	 je,	 jak	niezdro-
we	są	chipsy,	coca	cola,	lizaki	i	zupki	
w	proszku,	których	należy	unikać.	
	 „Śniadanie	daje	moc”	to	ogólno-
krajowa	 akcja,	 organizowana	 przez	
Partnerstwo	 dla	 Zdrowia,	 w	 której	
bierze	udział	ponad	4300	szkół.	Ak-

cja	ma	na	celu	zwiększanie	świado-
mości	na	temat	zdrowego	odżywia-
nia	i	roli	śniadania	w	diecie	dziecka.	
	 -	 Znalazłam	 informacje,	 że	 jest	
taki	dzień	zdrowego	śniadania	i	po-
stanowiłam	przyłączyć	się	do	tej	ak-
cji	 –	 mówi	 Paulina	 Karczmarczyk,	
dyrektor	Zespołu	Szkół	nr	1.	-	W	na-
szej	szkole	od	wielu	lat	uczymy	dzie-
ci	 zdrowego	 trybu	 życia.	 Dlatego	
chętnie	 i	 aktywnie	 bierzemy	 udział	
w	różnych	akcjach	promujących	po-
stawy	prozdrowotne	np.	w	finanso-
wanej	przez	UE	„Owoce	w	szkole”,	
w	której	uczestniczymy	od	dwóch	lat	
–	 dodaje	 dyrektor.	 Akcja	 nie	 skoń-
czy	 się	 tylko	 na	 jednym	 śniadaniu.	
W	szkole	powstaną	kluby	śniadanio-
we,	 których	 działalność	 będzie	 po-
legała	nie	tylko	na	wspólnym	jedze-

niu	pierwszego	posiłku	w	szkole,	ale	
przede	wszystkim	na	przekazywaniu	
najmłodszym	 wiedzy	 o	 zdrowym	
odżywianiu.	
	 Oprócz	 już	 wspomnianych	 ak-
cji,	które	odbyły	się	w	ZS	nr	1,	kon-
stancińscy	uczniowie	w	październi-
ku	 z	 inicjatywy	 urzędu	 miasta	 do-
stali	 również	prawie	 tonę	 jabłek.	W	
ramach	 programu	 „Jabłuszko”,	 re-
alizowanego	we	wszystkich	konstan-
cińskich	 szkołach	 uczniom	 rozda-
no	ok.	2	 tys.	 jabłek.	Owoce	zostały	
ufundowane	przez	firmę	„Inter-Tra-
de”	 z	 Konstancina-Jeziorny.	 Akcja	
również	miała	zachęcić	uczniów	do	
zdrowego	odżywiania	i	diety	obfitej	
w	owoce.

Grzegorz Traczyk

KONSTANCIN-JEZIORNA „Śniadanie daje moc” to ogólnopolska akcja, organizowana przez Partnerstwo 
dla Zdrowia, w której wziął udział Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wojewódzkiej, organizując dla najmłodszych 
uczniów smaczny i zdrowy poranny posiłek. W czwartek, 8 listopada rodzice i nauczyciele przygotowali dla 
uczniów śniadanie, promujące wśród dzieci zdrowe odżywianie

Mocne śniadanie 
w jedynce

Nauczycielka Katarzyna Żegnałek, przebrana za pielęgniarkę przeko-
nywała dzieci, że zdrowe śniadanie jest lepsze od chipsów i coca coli

Bartłomiej Jan Madejak
3840g, 59cm, 20.09.2012 r.

Grażyna Stępień

Borys Paja
3260g, 54cm, 13.11.2012 r.

Hania Ważna
2820g, 53cm, 13.11.2012 r.

Emilka Napierska
3440g, 55cm, 7.11.2012 r.

Kacper Kowalski
3160g, 54cm, 7.11.2012 r.

Gabriela Woźniak
3280g, 51cm, 13.11.2012 r.

Marcel Augustyniak
3540g, 53cm, 7.11.2012 r.

Gaweł Kupiński
3560g, 56cm, 5.11.2012 r.

Oskar Tkaczyk
3900, 59cm, 03.08.2012 r.

Filip Żamejć
3076 g, 58 cm, 02.11.2012 r.

URODZENI W PIASECZNIE

Kajetan Lemański
3420g, 52cm, 07.10.2012r.

Szymon Rogoziński 
3700g, 58cm, 4.11.2012 r.

Wioleta Drozdi
3320g, 51cm, 3.11.2012 r.

Ksawery Osiński
3780g, 54cm, 4.10.2012 r.
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 Pochód z flagami – którego uczestnicy udekorowani zostali dodatko-
wo biało-czerwonymi kotylionami – śpiewając patriotyczne pieśni prze-
maszerował główną ulicą Krępy. Na miejscowym cmentarzu z okresu I woj-
ny światowej mieszkańcy złożyli symboliczny hołd wszystkim żołnierzom, 
którzy polegli w walce o wolność Polski. W sumie w szeregach armii ro-
syjskiej, niemieckiej i austro-węgierskiej walczyło około 2,9 mln Polaków 
– ponad pół miliona z nich poległo, zmarło lub zaginęło bez wieści. 
Przemarsz zakończył się przy ulicy Wodników, gdzie rozpalono ognisko, na 
którym pieczono kiełbaski i ziemniaki. Były także gry terenowe i konkursy 
dla dzieci. Jeden z najważniejszych dni w historii Polski świętowano w gro-
nie sąsiadów, rodzin i przyjaciół do późnych godzin wieczornych. Wśród 
ponad 100 gości uczestniczących w przemarszu byli wójt Prażmowa, Grze-
gorz Pruszczyk, jego zastępca Maciej Michalski oraz radna Grażyna Jaro-
sławska. – Świętujemy dziś przede wszystkim po to, aby pamiętać, że nie-
podległość naszej ojczyzny kosztowała naszych ojców zdrowie, wielolet-
nie więzienie, a często i życie – mówił podczas obchodów Grzegorz Prusz-
czyk. – Dzisiaj miłość ojczyzny nie wymaga od nas aż takiego poświęcenia, 
ale każdy z nas ujawnia ją w inny sposób: dzieci poprzez odrabianie lekcji, 
my dorośli przez wypełnianie codziennych obowiązków. - Nasza mała wieś 
jest silna obywatelami, którzy czują potrzebę tworzenia wspólnoty – do-
dał sołtys Krępy Wiesław Dzwonkowski. - Przebywanie razem naprawdę 
sprawia nam wiele radości. 

TW

PRAŻMÓW W niedzielę, 11 listopada o godzinie 11.11 mieszkańcy 
Krępy oraz okolicznych miejscowości rozpoczęli obchody Narodowe-
go Święta Niepodległości

Przemarsz w Krępie

Świeczowisko 
dla Patrycji
PIASECZNO W piątkowy wieczór, 19 października w Domu Kultury w 
Piasecznie zorganizowane zostało specjalne, charytatywne Świe-
czowisko na rzecz Patrycji Jeleń – uczennicy piaseczyńskiego LO po-
szkodowanej w ubiegłym roku w wypadku drogowym w Baniosze

 Pierwszą część koncertu zdominowała w całości utalentowana piase-
czyńska młodzież, stawiając repertuarowo w głównej mierze na covery 
znanych rockowych wykonawców. Udanie zaprezentowały swoje umiejęt-
ności zespół Larum oraz  Weronika Urawska i Kasia Pułkownik. Tradycyjnie 
wystąpił również świeczowiskowy Parasol Poetica.
 Gwiazdą wieczoru był jednak Piotr Bukartyk – popularny autor i kompo-
zytor piosenek, artysta kabaretowy i konferansjer, który zgodził się wspo-
móc kolejną akcję na rzecz Patrycji. Wspólnie z gitarzystą Krzysztofem Ka-
wałko dał znakomity występ, który spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem 
licznie przybyłej publiczności (sprzedano około 200 biletów w formie ce-
giełek). Wszyscy artyści, a także osoby pomocne w organizacji i promocji 
wydarzenia, w podziękowaniu za udział w Świeczowisku dla Patrycji otrzy-
mali pamiątkowe, ceramiczne serca.
- Impreza przyniosła dochód w wysokości 1902 złotych – podsumował orga-
nizator koncertu Grzegorz Rowiński. - Cała kwota jest już na koncie Patrycji.

Grzegorz Tylec

	 Jeszcze	 kilka	 lat	 temu	 obcho-
dy	 święta	 11	 listopada	 nie	 miały	 w	
Piasecznie	 tak	 uroczystego	 charak-
teru.	 W	 tym	 roku	 jednak	 zaplano-
wano	cały	szereg	imprez	okoliczno-
ściowych.	 Już	 o	 godz.	 10	w	 koście-
le	św.	Anny	rozpoczęło	się	nabożeń-
stwo	 za	 ojczyznę,	 m.in.	 z	 udziałem	
organizacji	kombatanckich,	uczniów	
i	 harcerzy.	 Wyjątkową,	 podniosłą	
oprawę	zapewnił	podczas	mszy	chór	
„Lira”.	Następnie	uroczystości	prze-
niosły	 się	 pod	 miejski	 ratusz,	 gdzie	
złożono	 wieńce	 okolicznościowe	 i	
zapalono	znicze.

Chwalebna historia
	 Ideę	 święta	 odzyskania	 niepod-
ległości	i	tło	historyczne	tego	wyda-
rzenia	 przypomniał	 mieszkańcom	
starosta	 piaseczyński,	 Jan	 Adam	
Dąbek.	 94	 lata	 temu,	 10	 listopada	
rano	przybył	do	Warszawy	zwolnio-
ny	 z	 twierdzy	 Magdeburskiej	 Józef	
Piłsudski.	 Dzień	 później	 Rada	 Re-
gencyjna	 przekazała	 mu	 naczelne	
dowództwo	 wojsk	 polskich	 z	 zada-
niem	 utworzenia	 rządu	 narodowe-
go.	Nad	miastem,	po	123	latach	nie-
bytu	 państwowego,	 zaczęły	 powie-
wać	polskie	flagi.	-	II	Rzeczpospoli-
ta	nie	powstała	z	przypadku	–	mówił	
Jan	Dąbek.	-	Była	przede	wszystkim	
wynikiem	 własnych,	 polskich	 sta-
rań.	 W	 tamte	 listopadowe	 dni	 każ-
de	miasto,	każdy	zakątek	kraju	przy-
czyniał	 się	 do	 odzyskania	 niepod-
ległości.	 Podobnie	 było	 w	 Piasecz-
nie,	 gdzie	 Ochotnicza	 Straż	 Pożar-
na	wraz	z	mieszkańcami	rozbrajała	
komendanturę	niemiecką	 i	posteru-
nek	 żandarmerii,	 zakwaterowany	 w	
szkole	gospodarstwa	w	Chyliczkach.	
10	 listopada	 1918	 powołano	 do	 ży-
cia	Radę	Miejską,	a	trzy	dni	później	
dokonano	 wyboru	 burmistrza,	 któ-
rym	 został	 Wacław	 Kaun.	 -	 Niech	
więc	niepodległa	Polska,	która	zro-
dziła	się	z	potrzeby	serca,	rozwija	się	
w	sposób	zgodny	i	solidarny	–	dodał	
starosta.	 -	 Naszym	 patriotycznym	

obowiązkiem	 jest	 obronić	 i	 udźwi-
gnąć	 piękną	 i	 zarazem	 trudną	 nie-
podległość.	
	 W	 tym	 dniu	 pragnę	 złożyć	 naj-
lepsze	życzenia	młodzieży	i	komba-
tantom,	abyście	żyli	w	zdrowiu,	spo-
koju	 i	poczuciu	dobrze	spełnionego	
obowiązku	wobec	ojczyzny.	Dzięku-
ję	 harcerzom,	 którzy	 uczestniczyli	
we	mszy	świętej.	
	 Patetyczną	 mowę	 wygłosił	 także	
burmistrz	 Piaseczna,	 Zdzisław	 Lis.		
-	 Dzisiejsza	 rocznica	 przywołuje	 w	
nas	 pamięć	 największej	 wartości,	
jaką	dla	każdego	narodu	jest	niepod-
ległość	-	mówił	-	11	listopada	to	dzień	
święta	 narodowego,	 dzień	 radości	 z	
odzyskania	ojczyzny,	dzień	powrotu	
nadziei	w	serca	Polaków.	Podczas	za-
borów	Piaseczno	na	kilkadziesiąt	lat	
zostało	 pozbawione	 praw	 miejskich.	
Pojęcia	 takie	 jak	wolność,	niepodle-
głość	i	patriotyzm	powinny	ciągle	de-

finiować	się	na	nowo.	
	 Uzupełnieniem	 części	 oficjalnej	
uroczystości	 był	 ujmujący	 występ	
chóru	szkolnego	z	ZS	w	Głoskowie.	

Klimat sprzed 94 lat
	 Po	 złożeniu	 wieńców	 i	 zapa-
leniu	 zniczy,	 obchody	 święta	 od-
zyskania	 niepodległości	 przenio-
sły	 się	 na	 miejski	 rynek	 i	 nabra-
ły	 mniej	 formalnego	 charakteru.	
Przebrani	w	stroje	z	epoki	aktorzy	
teatrów	 „Łups”	 i	 „Sto	 uśmiechów,	
jeden	 smutek”	 starali	 się	 wprowa-
dzić	mieszkańców	w	klimat	pierw-
szych	 dni	 listopada	 1918	 roku.	
Prawdziwą	 furorę	 zrobiła	 wyda-
na	 specjalnie	 na	 tę	 okazję	 gazeta	
-	 „Wieści	 Poranne”,	 w	 której	 moż-
na	było	przeczytać	m.in.	o	przyjeź-
dzie	 Józefa	 Piłsudskiego	 do	 War-
szawy,	euforii,	która	ogarnęła	stoli-
cę,	a	także	przekazaniu	władzy	Na-
czelnikowi	przez	Radę	Regencyjną.	
Na	rynku	zaroiło	się	od	przekupek	
sprzedających	po	5	groszy	soczyste	
jabłka	i	ulubione	ciasteczka	Piłsud-
skiego.	 Była	 też	 uboga	 skrzypacz-
ka,	 oryginalnie	 wyglądający	 cykli-
ści	i	pilnujący	porządku	granatowy	
policjant,	który	biegając	po	rynku,	
co	chwila	wzbudzał	salwy	śmiechu.	
W	końcu	na	plac,	w	konnej	asyście,	
wjechał	w	szaroniebieskim	mundu-
rze	 i	 czapce	 maciejówce	 Józef	 Pił-
sudski.	
	 Nie	 był	 to	 bynajmniej	 koniec	
obchodów	 święta	 niepodległości.	
Zaraz	potem	w	Przystanku	Kultu-
ra	odbył	się	pokaz	filmów	z	okresu	
międzywojennego,	a	po	nim	recital	
pieśni	patriotycznych	z	gawędą	hi-
storyczną	 prof.	 Grzegorza	 Nowi-
ka.	 Obchodom	 towarzyszyła	 tak-
że	 wystawa	 w	 Muzeum	 Regional-
nym	„Patroni	naszej	codzienności”	
i	prowadzone	przez	etnografa	zaję-
cia	plastyczne	dla	dzieci.

PIASECZNO W niedzielę, w centrum miasta odbyły się obchody Narodowego Święta Nie-
podległości. Starosta i burmistrz złożyli z tej okazji wieńce i odczytali okolicznościo-
we przemowy, a niedługo potem do miasta wjechała bryczka z samym Naczelnikiem  
– Józefem Piłsudskim

Piłsudski pozdrowił 
mieszkańców!

Tomasz Wojciuk

Józef Piłsudski tryskał dobrym humorem

Wśród składających wieńce była także delegacja gminy Piasecz-
no z burmistrzem Zdzisławem Lisem



	 Szkolny	 Związek	 Sportowy	 Po-
wiatu	 Piaseczyńskiego	 organizu-
je	 rozgrywki	 sportowe	 dla	 dzieci	 i	
młodzieży	w	ramach	Mazowieckich	
Igrzysk	 Młodzieży	 Szkolnej.	 W	 za-
wodach,	które	są	podzielone	na	eta-
py	gminne,	powiatowe	 i	wojewódz-
kie,	startują	uczniowie	szkół	podsta-
wowych,	gimnazjów	oraz	szkół	po-
nadgimnazjalnych	 z	 terenu	 całego	
powiatu.	Rozgrywki	odbywają	się	w	
wielu	 różnorodnych	 dyscyplinach,	
wśród	 których	 są	 m.in.	 biegi	 prze-
łajowe,	pływanie,	gimnastyka,	 tenis	
stołowy,	 koszykówka,	 piłka	 nożna,	
piłka	 ręczna,	 siatkówka,	 unihokej	 i	
ringo.	 Wszystkie	 zawody	 odbywają	
się	pod	okiem	fachowców	na	obiek-
tach	 sportowych	 na	 terenie	 powia-
tu.	Związek	koordynuje	także	udział	
młodych	 sportowców	 w	 rywalizacji	
wojewódzkiej,	co	wiąże	się	z	wyjaz-
dami	młodzieży.	
	 Organizacja	 zawodów	 dofinan-
sowywana	 jest	przez	 samorząd	po-
wiatu.	 Jednak	 środki	 przeznacza-
ne	 na	 ten	 cel	 są	 niewystarczające.	
Związek	od	lat	boryka	się	z	proble-
mami	finansowymi,	apelując	do	sa-
morządów	 o	 wsparcie.	 Nauczyciele	
wychowania	 fizycznego	 ze	 wszyst-
kich	gmin,	którzy	pracują	w	związ-
ku	 społecznie,	 często	 poświęcają	
młodzieży	 nie	 tylko	 swój	 prywatny	
czas,	 lecz	 także	pieniądze,	by	 spor-
towcy	 mogli	 wziąć	 udział	 w	 zawo-
dach.	Brak	niezbędnych	funduszy	w	
ciągu	całego	roku	szkolnego	utrud-
nia	 zaplanowanie,	 przeprowadze-
nie	zawodów	czy	sfinansowanie	nie-
zbędnej	 opieki	 medycznej.	 Niekie-
dy	nie	starcza	również	pieniędzy	na	
nagrody.	 W	 ostatnim	 czasie	 sytu-
acja	związku	pogorszyła	się	na	tyle,	

że	jego	członkowie	nosili	się	nawet	z	
zamiarem	zawieszenia	działalności.	
	 Podczas	 ostatniego	 konwentu	
przedstawiciele	 SZS	 opowiedzieli	 o	
swoich	 problemach	 wójtom,	 burmi-
strzom	i	staroście	powiatu	piaseczyń-
skiego.	-	Niestety	dochodzi	do	takich	
sytuacji,	 że	 uczniowie	 nie	 mogą	 wy-
jechać	 na	 zawody	 wojewódzkie,	 bo	
skończyły	 się	 fundusze	 i	 chociaż	od-
noszą	 sukcesy	 nie	 reprezentują	 po-
wiatu	i	swojej	gminy	w	wojewódzkich	
etapach.	 Jak	 to	 wytłumaczyć	 mło-
dym	ludziom,	że	byli	najlepsi,	ale	za-
miast	nich	zagra	ktoś	inny	–	mówił	Ja-
cek	Ozimek,	przewodniczący	zarządu	
SZS.	 Komplikacje	 finansowe	 powo-
duje	również	niejasna	sytuacja	praw-
na,	ponieważ	rozgrywki	odbywają	się	
na	 różnych	 szczeblach	 –	 gminnym,	
międzygminnym	 i	 międzypowiato-
wym.	Chociaż	biorą	w	nich	udział	re-
prezentanci	poszczególnych	szkół	do-
tychczas	panowało	przekonanie,	że	to	
powiat	powinien	 finansować	zawody	

o	 charakterze	 międzygminnym.	 Ten	
jednak	nie	ma	pieniędzy,	by	bardziej	
wspierać	sport.	To	sprawia,	że	nie	wia-
domo,	kto	ma	je	finansować.		
	 Podczas	 dyskusji	 samorządow-
cy	przyznali,	że	nie	do	końca	zdawa-
li	 sobie	 sprawę	 z	 trudności,	 z	 jaki-
mi	boryka	się	związek.	Jednak	wszy-
scy	 jednomyślnie	 zadeklarowali,	 że	
będą	 finansować	 udział	 uczniów	
ze	 swoich	 gmin	 we	 wszystkich	 roz-
grywkach	 –	 mają	 ponosić	 koszty	
proporcjonalne	 do	 liczby	 młodych	
sportowców	 z	 gminnych	 szkół.	 W	
ten	sposób	mają	zostać	wygospoda-
rowane	środki	na	organizację	zawo-
dów	 w	 obecnym	 sezonie.	 Przedsta-
wiciele	związku	podziękowali	za	de-
klaracje	 i	 zobowiązali	 się	do	 ścisłej	
współpracy	 z	 urzędnikami.	 Miej-
my	 nadzieję,	 że	 uzgodnienia	 pod-
czas	 konwentu	 przyniosą	 pozytyw-
ne	efekty	w	postaci	rozwoju	młodych	
sportowców.

Grzegorz Traczyk
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Dziwny mecz
KOSZYKÓWKA, II LIGA Koszykarze KS PWiK Piaseczno, po porażce 
na inaugurację rozgrywek, kroczą dalej od zwycięstwa do zwy-
cięstwa. Sprzyja temu również i nietypowy terminarz, bo jak na 
razie wszystkie mecze grają u siebie. W sobotę, w rywalizacji z 
drużyną HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska, także byli 
zdecydowanym faworytem
	 O	sędziach	mówi	się,	że	naj-
lepsi	 są	 wtedy,	 gdy	 ich	 nie	 wi-
dać.	W	Piasecznie	zachowywa-
li	się	oni	ostatnio	dziwnie,	po-
dejmując	 co	 chwila	 kontrower-
syjne	 decyzje.	 Z	 początku	 za-
wodnicy,	 zarówno	 Piaseczna,	
jak	i	Politechniki,	byli	tym	moc-
no	podirytowani,	ale	z	czasem	
zaczęli	 podchodzić	 do	 tema-
tu	bardziej...	na	wesoło.	Sypały	
się	tego	dnia	nie	tylko	błędy,	ale	
i	 przewinienia	 techniczne	 -	 za	
każdą	niemalże	próbę	nawiąza-
nia	dyskusji	z	arbitrami.	
	 Sama	gra	nie	była	niestety	
specjalnie	porywająca.	Koszy-
karze	 KS	 PWiK,	 po	 rozgro-
mieniu	 drużyny	 z	 Radomia,	
tym	razem	wyraźnie	nie	mieli	
swojego	dnia,	ale	i	tak	wystar-
czyło	to	na	niezbyt	wymagają-
cych	rywali.	Po	pierwszej,	bar-
dzo	 słabej	 kwarcie	 (przegra-
nej	 17:20),	 gospodarze	 wzię-
li	 się	 do	 roboty,	 wypracowali	
bezpieczną	przewagę	i...	znów	
mocno	spuścili	z	tonu	w	ostat-

niej	 odsłonie.	 Najważniej-
sze	 jest	 jednak,	 że	 zwycięży-
li	87:76.	Zdecydowanie	najlep-
szy	 na	 parkiecie	 był	 Przemy-
sław	Lewandowski,	który	–	w	
przeciwieństwie	 do	 reszty	 ze-
społu	–	rozegrał	chyba	najbar-
dziej	 udane,	 jak	 dotychczas,	
spotkanie	 w	 barwach	 PWiK.	
Zdobył	 aż	 27	 punktów,	 do-
kładając	do	tego	po	trzy	prze-
chwyty	i	trzy	asysty.	
	 Najciekawszą	akcją	meczu	
była	jednak	sytuacja	z	drugiej	
połowy,	kiedy	to	Damian	Za-
pert	 odepchnął	 po	 gwizdku	
rywala	(faul	 techniczny),	któ-
ry	 w	 teatralny	 sposób	 upadł	
i	 „popłynął”	 na	 parkiecie	 ni-
czym	 jeden	 z	 kibiców	 pod-
czas	 niedawnego,	 „mokrego”	
meczu	 z	 Anglią	 na	 Stadionie	
Narodowym.	 Cała	 hala	 zare-
agowała	na	to	gromkim	śmie-
chem,	 a	 przez	 chwilę	 można	
się	było	poczuć	jak	po	dobrym	
kabaretowym	skeczu.	

Grzegorz Tylec

Sport zjednoczy samorządy
POWIAT Jednym z tematów ostatniego konwentu wójtów, burmistrzów i starosty powia-
tu piaseczyńskiego były perspektywy i możliwości działania Szkolnego Związku Spor-
towego Powiatu Piaseczyńskiego, który organizuje zawody sportowe dla młodzieży ze 
wszystkich szkół gminy i boryka się z ogromnymi problemami finansowymi 

R E K L A M A

Przedstawiciele Szkolnego Związku Sportowego Powiatu Piase-
czyńskiego z prezesem zarządu Jackiem Ozimkiem (od lewej) na 
czele poprosili samorządowców o wsparcie finansowe

 - Z tego przejścia korzysta-
li przeważnie starsi ludzie, bez sa-
mochodu – mówi pani Wiesława. 
- Chodziliśmy nie tylko na targ, ale 
często także do dworca, bo było 
najkrócej. Później przy ulicy Dwor-
cowej powstał dyskont spożywczy, 
więc w przejściu pod nasypem zro-
bił się naprawdę duży ruch. Nieste-
ty, pewnego dnia zostało ono zala-
ne i woda stoi tam do tej pory...
 Tunel w nasypie, podobnie zresztą jak fragment ulicy Orężnej od zakrę-
tu do przejazdu kolejowego, znajduje się na działce należącej do PKP PLK. Kil-
ka lat temu mieszkańcy osiedla Orężna zwrócili się do gminy z prośbą o udroż-
nienie tunelu. Wówczas doraźnie wysypano tam tłuczeń, a prośbę mieszkań-
ców przekazano PKP. Niedługo potem gmina otrzymała odpowiedź, że tunel 
wcale nie powstał z myślą o pieszych, tylko... jest kanałem odwodnieniowym. 
Tak więc przechodzenie nim jest zabronione. Mieszkańcy nie godzą się jednak 
z takim „werdyktem”, argumentując, że chodzenie wzdłuż znajdującej się w 
fatalnym stanie drogi (mniej więcej na wprost tunelu kończy się chodnik) jest 
niebezpieczne. Jak się jednak okazuje, na razie ten krótki odcinek Orężnej ra-
czej nie zostanie wyremontowany, bo znajduje się na terenie należącym do 
PKP . A w tej chwili absolutnym priorytetem „kolejarzy” jest remont trasy War-
szawa-Radom. Jednak mieszkańcy ulicy Orężnej mają alternatywę. Jest nią 
wygodny i stosunkowo często kursujący bus linii L1, który zatrzymuje się za-
równo przy starej mleczarni, jak i przy stacji PKP, wcześniej przejeżdżając całą 
ul. Orężną.

TW

PIASECZNO W nasypie kolejowym, tuż przy zakręcie ulicy Orężnej, 
znajduje się tunel prowadzący na drugą  stronę torów. - Ten tunel 
wciąż jest zalany – skarży się Andrzej Krawczyński. - To duża niedo-
godność dla mieszkańców, którzy wcześniej przedostawali się tam-
tędy na miejskie targowisko, a teraz muszą chodzić naokoło

Przejście (nie) 
dla pieszych

Todor Mollov, trener KS PWiK Piaseczno
 - To był dziwny mecz. Dawno 
takiego nie widziałem. Gramy 
ostatnio sporo spotkań, a moi 
zawodnicy chcieli dziś wygrać 
jak najmniejszym nakładem sił. 
Sędziowie też nie mieli dziś chy-
ba najlepszego dnia.
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IV liga, grupa południowa

Kolejka 15 - 10-11 listopada
Sparta Jazgarzew 4-1 Mazowsze Grójec
Żyrardowianka Żyrardów 2-1 Pogoń II Siedlce
Mszczonowianka Mszczonów 0-1 Pilica Biało-
brzegi 
Victoria Sulejówek 4-2 Szydłowianka Szydłowiec
Energia Kozienice 1-0 Znicz II Pruszków 
Polonia Iłża 0-5 Józefovia Józefów  
Wulkan Zakrzew 0-0 Okęcie Warszawa  
UKS Łady 2-1 Wilga Garwolin  

Tabela IV ligi grupy południowej
1.  Pilica Białobrzegi 14 32 31-10
2.  Żyrardowianka Żyrardów 14 32 21-10
3.  Victoria Sulejówek 15 30 35-16
4.  Mszczonowianka Mszczonów 
    15 28 22-15
5.  Józefovia Józefów 15 23 29-21
6.  Sparta Jazgarzew 14 23 22-21
7.  Energia Kozienice 14 22 21-17
8.  Szydłowianka Szydłowiec 
    14 22 14-21
9.  Wilga Garwolin 15 22 25-21
10.  Znicz II Pruszków 15 20 26-31
11.  Okęcie Warszawa 14 15 21-24
12.  UKS Łady 14 13 15-25
13.  Mazowsze Grójec 15 13 16-30
14.  Polonia Iłża 15 12 24-34

15.  Pogoń II Siedlce 15 11 22-35
16.  Wulkan Zakrzew 14 9 7-20

Liga okręgowa, warszawska grupa druga

Kolejka 15 - 10-11 listopada
LKS Chlebnia 1-1 Perła Złotokłos  
Ryś Laski 2-0 Naprzód Stare Babice   
Milan Milanówek 2-0 KS Teresin   
Przyszłość Włochy (Warszawa) 6-1 Ursus II Warszawa
Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 5-0 Skra Kon-
stancin Obory
KS Raszyn 1-0 Świt Warszawa  
Laura Chylice 1-0 Orkan Sochaczew  
GLKS Nadarzyn 2-4 Kosa Konstancin (Konstan-
cin-Jeziorna)

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej
1.  Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 
    14 36 51-12
2.  Skra Konstancin Obory 15 31 46-24
3.  Perła Złotokłos 14 30 28-13
4.  GLKS Nadarzyn 14 28 27-12
5.  Przyszłość Włochy (Warszawa) 
    14 26 44-22
6.  KS Raszyn 15 23 32-28
7.  Milan Milanówek 15 22 34-22
8.  LKS Chlebnia 14 21 18-23
9.  KS Teresin 14 20 25-25
10.  Świt Warszawa 14 19 23-26

11.  Kosa Konstancin (Konstancin-Jeziorna)  
    15 13 22-46
12.  Ryś Laski 14 13 21-38
13.  Ursus II Warszawa 14 13 15-26
14.  Laura Chylice 14 12 14-30
15.  Orkan Sochaczew 14 8 17-36
16.  Naprzód Stare Babice 14 7 15-49

A klasa, warszawska grupa trzecia

Kolejka 13 - 10-11 listopada
Gwardia Warszawa 4-0 FC Płochocin  
Okęcie II Warszawa 1-5 Sarmata Warszawa Sparta 
II Jazgarzew 3-2 Amigos Warszawa  
RKS Mirków (Konstancin-Jeziorna) 15-0 Orzeł Ba-
niocha 
Jedność Żabieniec 0-0 UKS Siekierki (Warszawa)
KS II Raszyn 1-2 Walka Kosów  
Anprel Nowa Wieś 4-0 Perła II Złotokłos  

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy
1.  RKS Mirków (Konstancin-Jeziorna) 
    12 31 48-12
2.  Sarmata Warszawa 13 31 44-12
3.  Anprel Nowa Wieś 12 23 36-15
4.  Amigos Warszawa 12 22 23-31
5.  Gwardia Warszawa 12 19 20-16
6.  UKS Siekierki (Warszawa) 12 18 33-19
7.  Jedność Żabieniec 12 18 15-10
8.  Sparta II Jazgarzew 12 17 26-22

9.  Perła II Złotokłos 12 15 28-25
10.  Walka Kosów 12 14 21-33
11.  Okęcie II Warszawa 12 13 17-30
12.  KS II Raszyn 12 13 19-26
13.  FC Płochocin 13 10 17-43
14.  Orzeł Baniocha 12 0 8-61

Ekstraliga kobiet

Tabela ekstraligi kobiet
1. Unia Racibórz 9 24 8  
    0 1 36-8
2. Medyk Konin 9 21 7
    0 2 21-6
3. Górnik Łęczna 9 16 5  
    1 3 15-7
4.  Mitech Żywiec 9 16 5  
    1 3 13-19
5. Pogoń Szczecin Women 9 16 5  
    1 3 12-10
6. AZS Wrocław 9 12 4  
    0 5 7-13
7. KKP Bydgoszcz 9 10 3  
    1 5 17-20
8. AZS PSW Biała Podlaska 9 9 2  
    3 4 8-10
9. GOSiR Piaseczno 9 6 1  
    3 5 11-24
10. AZS UJ Kraków 9 0 0  
    0 9 5-28

Ligowe zapowiedzi:

Zaległe spotkania przełożone z powodu opadów 
śniegu.

IV liga, grupa południowa

Sparta Jazgarzew - Pilica Białobrzegi  17 listo-
pada, g. 13

Liga okręgowa, druga grupa warszawska

Naprzód Stare Babice - Perła Złotokłos  17 listo-
pada, g. 11
Laura Chylice - GLKS Nadarzyn 17 listopada, g. 12

A klasa, trzecia grupa warszawska
Okęcie II Warszawa - Orzeł Baniocha  18 listo-
pada, g. 11
Sparta II Jazgarzew - UKS Siekierki (Warszawa)  
18 listopada, g. 11
RKS Mirków (Konstancin-Jeziorna) - Walka Kosów  
17 listopada, g. 13
Jedność Żabieniec - Perła II Złotokłos  
17 listopada, g. 11 KS II Raszyn - Anprel Nowa 
Wieś  17 listopada, g. 11

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

Od IV ligi do A klasy – wyniki naszych zespołów seniorskich

	 Przed	 meczem	 w	 Jazgarzewie	
kierownictwo	Mazowsza	Grójec	po-
stanowiło	zdopingować	swój	zespół	
do	 lepszej	 niż	 ostatnio	 gry,	 oferu-
jąc	mu	specjalną	premię	w	wysoko-
ści	2,5	tys.	złotych	za	zwycięstwo.	Z	
początku	 efekt	 tego	 postanowienia	
był	 bardzo	 pozytywny.	 W	 zasadzie	
już	w	pierwszej	 akcji	 spotkania	go-
ście	z	Grójca	objęli	bowiem	prowa-
dzenie.	W	2.	minucie	Rafał	Sobczak	
otrzymał	dobre	podanie	od	Huberta	
Baranowskiego,	 błyskawicznie	 ude-
rzył	 i	 piłka	 wpadła	 do	 siatki	 obok,	
bezradnego	 w	 tej	 sytuacji,	 bramka-
rza	 Przemysława	 Ryczko.	 Na	 od-
powiedź	ze	strony	 jazgarzewian	nie	
trzeba	było	jednak	długo	czekać.	W	
9.	 minucie	 Andrzej	 Kacprzak	 ode-
grał	głową	w	polu	karnym	do	Łuka-
sza	Kani,	który	–	także	głową	–	do-
prowadził	 do	 wyrównania.	 Szan-
sę	 na	 objęcie	 prowadzenia	 zmarno-
wał	w	20.	minucie	Zbigniew	Obłuski,	
który	 w	 dogodnej	 sytuacji	 trafił	 pił-
ką	w	bramkarza	gości.	Minutę	póź-
niej	było	groźnie	pod	bramką	Spar-
ty,	kiedy	 to	–	po	dobrym	dośrodko-
waniu	z	rzutu	wolnego	–	minimalnie	
z	 woleja	 pomylił	 się	 Rafał	 Białecki.	
W	29.	minucie,	po	wrzutce	Kacprza-
ka	i	sporym	zamieszaniu	w	polu	kar-
nym,	piłka	trafiła	do	Łukasza	Kani,	
który	strzelił	na	2:1	dla	gospodarzy.	
Przed	przerwą	szansę	na	podwyższe-
nie	wyniku	mieli	jeszcze	Przemysław	
Zalewski	 (strzał	 głową	 minimalnie	
ponad	bramką)	i	Łukasz	Kania,	któ-
ry	sobie	tylko	znanym	sposobem	nie	
skompletował	 hat-tricka	 i	 zamiast	
uderzyć	lekko	do	bramki,	huknął	do-
bre	parę	metrów	ponad	poprzeczką.	

	 Druga	połowa	rozpoczęła	się	od	
kontrowersyjnej	 sytuacji.	 Piotr	 Ma-
detko	przewrócił	się	w	starciu	z	Prze-
mysławem	 Ryczko,	 ale	 sędzia	 nie	
zdecydował	 się	 wskazać	 na	 jedena-
sty	metr.	W	58.	minucie	było	już	na-
tomiast	3:1	dla	Sparty.	Po	dośrodko-
waniu	z	rzutu	wolnego	zupełnie	nie-
kryty	w	polu	karnym	był	Łukasz	Dą-
browski,	który	nie	miał	żadnych	pro-
blemów	z	umieszczeniem	piłki	w	siat-
ce.	 W	 65.	 minucie,	 po	 strzale	 Kac-
przaka,	 Mikołaj	 Nojek	 zdołał	 wy-
bić	 piłkę	 z	 bramki,	 a	 cztery	 minuty	

później	 trafiła	 ona	 w	 słupek	 bram-
ki	 Mazowsza	 po	 ładnym	 uderzeniu	
zza	 pola	 karnego	 Marka	 Fąfary.	 W	
72.	 minucie	 szansę	 na	 gola	 kontak-
towego	miał	Nojek,	ale	 jego	uderze-
nie	z	woleja	poszybowało	ponad	po-
przeczką.	W	79.	minucie	wynik	me-
czu	 na	 4:1	 dla	 Sparty	 ustalił	 nato-
miast	Dariusz	Cackowski,	który	wy-
korzystał	znakomite	prostopadłe	po-
danie	Łukasza	Kopczyńskiego,	posy-
łając	piłkę	między	nogami	rozpaczli-
wie	interweniującego	bramkarza.

Grzegorz Tylec

PIŁKA NOŻNA, IV LIGA W spotkaniu dobrze radzącej sobie w tegorocznych rozgrywkach IV 
ligi Sparty Jazgarzew z przeżywającym właśnie wyraźny kryzys Mazowszem Grójec 
nietrudno było wskazać faworyta. Choć sobotni mecz rozpoczął się dość niespodzie-
wanie, to jednak w dalszej części gry w zasadzie wszystko układało się już pod dyktan-
do gospodarzy, którzy pewnie zainkasowali trzy punkty

Sparta rozbiła Mazowsze

Witold Faliszewski, prezes i trener Sparty Jazgarzew
 - Dziś liczy się przede wszystkim zwycięstwo. Nasza gra nie była jakoś specjalnie dobra. Cie-
szę się jednak, że podnieśliśmy się po dotkliwej porażce w Siedlcach. Na początku znów zawiodła 
nas koncentracja, ale zespół odpowiednio zareagował i podjął walkę. Łukasz Kania powinien dziś 
strzelić hat-tricka, ale pomylił się w łatwiejszej sytuacji niż w tych, które wykorzystał. Czasem tak 
bywa. Mimo to, wniósł sporo do gry.

Sławomir Baćmaga, trener Mazowsza Grójec
 - Mieliśmy dziś dobry początek i graliśmy nieźle. Niestety, później powtórzyły się stare błędy. 
Pierwszą bramkę straciliśmy praktycznie z niczego. Potem zawiodło krycie przy stałych fragmen-
tach gry. Zaprezentowaliśmy się też za mało agresywnie. W Grójcu potrzeba teraz czasu i spokoju, 
żeby to wszystko poukładać. Ja już dziękuję za współpracę, tak jak się wcześniej umawiałem się z 
klubowymi władzami.

Zaległa porażka
PIŁKA NOŻNA, EKSTRALIGA KOBIET W ostatnią niedzielę KS „Gosirki” 
Piaseczno podejmowały na swoim boisku zespół Mitechu Żywiec. Spo-
tkanie rozegrane zostało w ramach zaległej, 8. kolejki rozgrywek. Nie 
mogło się ono bowiem odbyć w pierwotnym terminie (27 paździer-
nika) ze względu na obfite opady śniegu. Tym razem warunki do gry 
były znakomite, z czego jednak lepiej skorzystały przyjezdne

 W pierwszej połowie walka toczyła się głównie w środku pola. W 10. mi-
nucie gry przed szansą na objęcie prowadzenia stanęły gospodynie. Po do-
brym dośrodkowaniu z prawej strony w wykonaniu Marty Stodulskiej żadna 
z trzech znajdujących się w polu karnym piłkarek nie zdołała jednak sięgnąć 
piłki. W 28. minucie swoją okazję miała, po podaniu „Stodoły”, Magda Dudek, 
ale uderzyła zbyt słabo. Kiedy wydawało się, że do przerwy nie wydarzy się 
już nic specjalnie godnego uwagi, prowadzenie zdobyły zawodniczki Mite-
chu. W 37. minucie, po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, do piłki dopadła Ka-
rolina Wiśniewska, która mocnym strzałem nie dała Kai Ożgo większych szans 
na skuteczną interwencję. Trzy minuty później było już 0:2. Futbolówka tra-
fiła do stojącej przed polem karnym Haliny Półtorak, która potężną bombą 
podwyższyła prowadzenie przyjezdnych. 
 Po tak mocnych ciosach w końcówce pierwszej połowy chyba niewielu 
było wśród miejscowych kibiców optymistów. Po przerwie, nie mające już nic 
do stracenia, Gosirki ruszyły jednak mocniej do przodu. W 46. minucie aktyw-
na tego dnia Marta Stodulska wbiegła w pole karne, ale cała akcja ostatecznie 
spaliła na panewce. Wreszcie, w 61. minucie „Stodoła” przeprowadziła najład-
niejszą chyba akcję spotkania. Po pięknym, dynamicznym rajdzie prawą stro-
ną i minięciu dwóch rywalek, jej silny strzał znalazł w końcu drogę do siatki. 
Kontaktowy gol sprawił, że Gosirki nabrały nieco wiatru w żagle. W 68. mi-
nucie było blisko wyrównania. Po dośrodkowaniu Pauliny Należytej, z woleja 
uderzyła Marta Stodulska, ale jej strzał poszybował nad bramką. Kiedy wyda-
wało się, że zdobycie gola jest na wyciągnięcie ręki, do siatki trafiły przyjezd-
ne. W 80. minucie Anna Żak dobiła pod poprzeczkę odbity przez bramkarkę 
strzał Joanny Operkalskiej, ustalając tym samym wynik spotkania.

Grzegorz Tylec

Łukasz Kasztankiewicz, II trener KS „Gosirki” Piaseczno
 - Słabo weszliśmy dziś w mecz. Mamy młode, w większo-
ści niedoświadczone zawodniczki, którym trudno jest prowa-
dzić grę. Planujemy jednak wzmocnienia. Obecnie prowadzi-
my rozmowy z sześcioma zawodniczkami. Walczymy o utrzy-
manie. Straty punktowe, które mamy, są spokojnie do odro-
bienia.
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R E K L A M A

	 Konstancińscy	 koszykarze	 w	
drugim	półfinałowym	turnieju,	któ-
ry	odbył	się	w	hali	GOSiR-u,	zmie-
rzyli	się	z	trzema	zespołami	z	Wro-
cławia,	 Olsztyna	 i	 Rzeszowa.	 Wy-
grali	cały	turniej,	pokonując	wszyst-
kich	 rywali	 z	 dość	 dużą	 przewagą	
punktów.	 Drugie	 miejsce	 zajęli	 ko-
szykarze	z	klubu	Start	Rzeszów	i	to	
oni	wraz	z	IKS-em	GTM	Konstan-
cin	wystąpią	w	finałowym	turnieju	i	
zmierzą	się	z	najlepszymi	drużyna-
mi	kraju	o	tytuł	Mistrza	Polski.	Fi-
nał	odbędzie	się	8	i	9	grudnia	w	Rze-
szowie.	W	zawodach	wystąpią	także	
drużyny	z	Łodzi	 i	Warszawy,	 które	
wygrały	pierwszy	półfinał.	Konstan-
cińscy	koszykarze	na	wózkach	mają	
szansę	sięgnąć	po	najwyższy	laur	w	
swojej	 dyscyplinie.	 Przed	 najważ-
niejszymi	meczami	czeka	ich	jeszcze	

jeden	sprawdzian	–	już	w	najbliższy	
weekend	w	Warszawie	odbędzie	 się	
turniej	o	Puchar	Polski.	
	 Klub	 zrzeszający	 niepełno-
sprawnych	 sportowców	 powstał	 w	
1996	 roku	przy	Specjalnym	Ośrod-
ku	Szkolno-Wychowawczym	w	Cen-
trum	 Kształcenia	 i	 Rehabilitacji	 w	
Konstancinie	 (obecnie	 Centrum	
Kompleksowej	 Rehabilitacji	 przy	
ul.	Gąsiorowskiego).	Klub	prowadzi	
zajęcia	 w	 kilku	 dyscyplinach:	 szer-
mierka,	 koszykówka	 na	 wózkach,	
tenis	 ziemny	 na	 wózkach	 oraz	 pły-
wanie.	Mogą	w	nim	trenować	wszy-
scy,	którzy	mimo	niepełnosprawno-
ści,	chcą	przełamywać	własne	barie-
ry.	Członkowie	klubu	mają	na	swo-
im	koncie	liczne	sukcesy	zarówno	w	
krajowych	 zawodach,	 jak	 i	 na	 are-
nie	 międzynarodowej	 (m.in.	 meda-

le	Igrzysk	Paraolimpijskich	oraz	Mi-
strzostw	 Świata	 i	 Europy).	 Zawod-
nicy	Klubu	zajmują	czołowe	miejsca	
w	światowych	rankingach	w	swoich	
dyscyplinach	 sportowych.	 Druży-
na	 koszykarzy	 na	 wózkach	 z	 Kon-
stancina	plasuje	się	w	pierwszej	trój-
ce	najlepszych	zespołów	w	kraju.	W	
2004	r.	SKS	Konstancin	został	brą-
zowym	 medalistą	 rozgrywek	 Pol-
skiej	Ligi	Koszykówki	na	Wózkach,	
a	 następnie	 dwa	 razy	 z	 rzędu	 po-
wtórzyła	 ten	 sukces.	 W	 2007	 roku	

koszykarzom	 udało	 się	 natomiast	
wywalczyć	 wicemistrzostwo	 kraju.	
Od	 2009	 roku	 klub	 zmienił	 nazwę	
na	obecną	 Integracyjny	Klub	Spor-
towy	 Konstancin,	 a	 rok	 później	 do	
nazwy	dołączono	sponsora	–	GTM	
Mobile.	 Obecnie	 trenerem	 drużyny	
jest	Wojciech	Makowski.	
	 W	tym	roku	koszykarze	na	wóz-
kach	mają	szansę	na	kolejny	sukces	
i	być	może	sięgną	wreszcie	po	upra-
gnione	mistrzostwo.	

Grzegorz Traczyk

KONSTANCIN-JEZIORNA W ostatni weekend, 10 i 11 listopada w hali 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Żeromskiego 15 odbył 
się II Turniej Mistrzostw Polski w Koszykówce na Wózkach. Spośród 
czterech drużyn najlepsi okazali się gospodarze – Integracyjny Klub 
Sportowy GTM Konstancin, który zakwalifikował się do finałowych za-
wodach o tytuł najlepszej drużyny w kraju

Koszykarscy mistrzowie
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DAM PRACĘ

Aktualnie firma spożywcza zatrudni do pra-
cy na produkcji i w magazynie. Dawidy k/
Raszyna, tel. 22 720 57 42 wew.125

Gazeta Kurier Południowy zatrudni osoby 
do rozdawania gazet, praca 1 raz w tygo-
dniu w piątki na terenie Pruszkowa i Pia-
seczna, tel. 22 756 79 39 

Poszukuję pracy biurowej: wykształcenie 
wyższe, obsługa urządzeń biurowych, do-
kładna, odpowiedzialna, pakiet Office. Ur-
synów, Tel. 692 823 921

Odpowiedzialna, cierpliwa, zaopiekuje się 
osobą starszą, chorą lub dzieckiem, 
tel. 604 202 290

Zatrudnię fryzjerkę damsko-męską, 
Konstancin-Jeziorna. Tel. 507 436 748

Do gastornomii w Fashion House, 
tel. 691 712 812

Pilarza i polernika z doświadczeniem przyj-
mę do zakładu kamieniarskiego, 
tel. 504 204 159

Aktualnie firma spożywcza zatrudni do pra-
cy na produkcji i w magazynie. Dawidy k. 
Raszyna, 22 720 57 42 wew. 125

ZATRUDNIĘ MANICURZYSTKĘ doświadcze-
nie min. 2 lata, Piaseczno, tel. 692 478 467

Zatrudnię kierowcę/ konwojenta, pracowników 
do rozbioru mięsa, magazyniera, tel. 729 427 143

Prace pomocnicze w drukarni, tel. 22 750 22 45

Nowo otwarty ośrodek rekreacyjny w Bobrowcu 
k. Piaseczna przyjmie do pracy panią na stano-
wisko instruktora fitness, tel. 602 709 312

Firma reklamowa - do działu zaopatrzenia - 
mail: biuro2@atsreklama.pl

Zatrudnię brukarzy i pomocników, możliwość 
zakwaterowania, praca na terenie Warszawy i 
okolic, tel. 604 758 411

Firma Transportowo- Spedycyjna zatrudni kie-
rowców samochodów ciężarowych – TIRY. 
Atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. (48) 663 22 29, 
0 501 207 252

Avon-zostań konsultantką, tel. 605 532 475

Poszukuję osoby do pracy w pralni w Piasecz-
nie. Warunek konieczny: praca oraz prze-
szkolenie w pralniach 5aSec lub Bel & Blanc. 
Kontakt: 691 728 633

Ślusarz, spawacz, montażysta. Doświadcze-
nie w reklamie, prawo jazdy, pełny etat. CV na 
sekretariat@plastica.net.pl  

Hurtownia kosmetyków w Piasecznie zatrud-
ni osoby do pracy na stanowisko sprzedawcy. 
Atrakcyjne wynagrodzenie, praca w miłej at-
mosferze. CV + zdjęcie prosimy przesyłać na 
e-mail: kosmetyki.piaseczno@wp.pl

Zatrudnię emeryta  lub rencistę w Mysiadle,  
tel. 601 215 212

Handlowiec z doświadczeniem w branży bu-
dowlanej, Łazy k/Magdalenki, tel. 22 757 99 88 

Cukiernika lub pomoc cukiernika, Henryków 
Urocze, tel. 22 726 90 51

Fryzjerkę w Konstancinie od zaraz, 
tel. 606 817 356

Zatrudnimy osoby do ochrony obiektu han-
dlowego w Konstancinie tel. 693 155 325

Do montażu szaf wnękowych z prawem jazdy ”B”, 
tel. 506 448 906, mariusz.ceran@komandor.pl

Elektryka tel. 664 656 931

Magazyniera, pakowaczki, w Piasecznie, pil-
nie tel. 22 757 26 00 

Młode krawcowe, overlock dwuigłówka, Piasecz-
no ul. Dworcowa 4, od zaraz tel. 22 757 26 00

Przedstawiciel handlowy do drukarni, Mysia-
dło, CV na: praca@shine.pl

Przyjmę do pracy w delikatesach, pilne, Nowa 
Iwiczna tel. 502 159 936

Zatrudnię panów do piekarni, Konstancin,tel. 
601 28 20 71

Lakiernika do wózków widłowych, CV proszę 
składać na adres: Piaseczno, Al. Lipowa 65

SZUKAM PRACY

Sprzątanie domów, dokładna, Ursynów, 
Konstancin i bliskie okolice, tel. 692 823 921

Korepetycje J.Angielski, Konstancin-Jez. Do-
jazd do ucznia, tel. 509 996 340

Poszukuję pracy w sklepie: odzież, obuwie, 
kosmetyki. Ursynów, Tel. 692 823 921

Sprzątanie, Ukrainka, tel. 886 011 564

Poszukuję pracy jako opiekunka do dziecka, 
osoby starszej. Mam doświadczenie, prawo 
jazdy, wolny czas 501 626 563

Montażysta okien, pcv, alu, samodzielny, 
duże doświadczenie, tel. 796 312 032

Sprzątanie tel. 505 837 002

Sprzątanie, prasowanie, tel. 788 759 258

Sprzątanie. Prasowanie. Tel: 505 20 44 75 

Sprzątanie, prasowanie, tel. 788 461 639 

Elektryk tel. 608 13 12 14

Zaopiekuję się dzieckiem, osobą starszą. Do-
świadczenie, referencje, tel. 791 915 390

Remonty, wykończenia, tel. 512 598 512

Sprzątanie z referencjami, tel. 511 817 207

Z dużym doświadczeniem zawodowym 
tel. 881 650 197

SPRZEDAM

EKO-GROSZEK PRODUCENT ORAZ WĘ-
GIEL, MIAŁ, KOKS,TEL. (22) 727 07 00, 
www.gawegpol.pl

Drewno kominkowe, tel. 508 23 85 86

Drewno Kominkowe i Opałowe, 
tel. 606 955 809

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

Drewno z kasztanowca,  tel. 660 473 732

Słupki ogrodzeniowe, tel. 601 752 077

Wózek inwalidzki, elektryczny, typu skuter 
tel. 501 159 882

Wyposażenie salonu fryzjerskiego, tel. 504 760 908

Sprzęt geodezyjny, tel. 784 963 999

Odkurzacz piorący, tel. 784 963 999

Tuje duże, tel. 880 479 679

Sprzedam kompletne wyposarzenie warszta-
tu ślusarsko-budowlanego 502 545 575

Drzewo kominkowe tel. 602 77 03 61 

Sosna opałowa tel. 602 77 03 61

Sklepowe artykuły niemowlęce, pełny asorty-
ment, z regałami, tel. 604 891 233

Sprzedam wózek inwalidzki tel. 695 610 807

Rozrzutnik obornika, tel. 660 455 538

Wyposażenie sklepu: lady chłodnicze i skle-
powe, regały, krajalnicę, wagi, tel. 784 470 615

Drewno kominkowe, tel. 608 230 959

Materiały budowlane, stropy teriwa, nadpro-
ża, drewno opałowe tel. 22 757 49 31 

Drewno kominkowe, tel. 603 308 170

Drewno kominkowe, sezonowane, tel. 607 133 222

KUPIĘ

SREBRO WYROBY, ZŁOM KUPIĘ 2000 zł/ kg, 
min. 100 g, od 1 kg negocjacje, tel. 509 240 320

Aktualnie antyki wszelkie za gotówkę, 
tel. 601 336 063, 504 017 418

Cykliniarkę , tel. 501 285 669

Skupujemy opony używane w dobrym stanie, 
tel. 505 040 047

AUTO-MOTO KUPIĘ

Skup aut gotówka!!! Tel. 666 274 444

Kupię każde auto do 2500 stan obojętny, 
tel. 510 357 529 

Skup-aut Stan bez znaczenia do 3 tys., 
tel. 510 357 529

Każde uszkodzone i nie tylko, tel. 515 952 941

Niemiecki, Seata, Skodę. Tel. 502 968 566

Każdy 1998/2006. Tel. 604 157 703

Zamienię wózek widłowy TOYOTA na samo-
chód dostawczy, skrzyniowy na bliźniakach, 
do 3,5T, tel. 603 807 472

Kupię każde auto z lat 1990-2012, najwięcej za-
płacę, szybki dojazd, gotówka tel. 500 666 553  

Skup aut w każdym stanie i roczniku, najwyż-
sze ceny, płatność od ręki, profesjonalna ob-
sługa tel. 500 540 100

AUTO-MOTO SPRZEDAM

Mercedes CLK 200,  97r, tel. 662 156 255

Peugeot 206 combi, 2003, 165 tys km , 1.4 tur-
bo, tel. 723 499 010

Polonez Caro, 2001 r. Tel. 602 522 948

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM

OKAZJA! Dom 300m + działka 1720 m przy 
trasie- Siedliska TEL. 605-726-356 

Lokal użytkowy 32m kw, Piaseczno 
tel. 515 631 058

Ziemia rolna, 3,6 ha, gmina Lesznowola, 
Stachowo, tel.508 204 917

Pilnie działka budowlana zadrzewiona, 
ogrodzona 1860 m kw., Piskórka, gm. Praż-
mów, media, w otulinie Parku Chojnowskie-
go, tel. 602 10 85 65

Działki budowlano- rekreacyjne nad jezio-
rami blisko Warszawy, tel. 503 833 426

Działka budowlana 1473 m kw., Gaj Żele-
chowski k/Chynowa, tel. 605 932 680, 
www.azimuth.waw.pl 

Dom z działką 1000 m kw. Łazy, tel. 697 714 690

68 m kw., 3 pok, balkon, piwnica, garaż dod. 
Płatny, Stara Iwiczna, z 2008,do neg.  
Tel. 506 124 664

Działka bud,media, 4200 m,20zł/m, 
tel. 608 486 889 

Działka rolno-budowlana 1,6ha, Kędzierów-
ka, tel. 696 460 611

Sprzedam działkę w Czarnym Lesie k/Piasecz-
na –tanio, tel. 604 273 249 lub 602 340 549.

Sprzedam SUPER działkę w CHYLICACH, 
tel. 698 225 965.

Sprzedam Działki budowlane od 40 zł blisko 
W-wy od strony Piaseczna, 
tel. 602 340 549 lub 698 225 965.

Do sprzedania piękne ,uzbrojone Działki w 
ŁAZACH – małe powierzchnie –centrum TA-
NIO !!!, tel. 602 340 549

Lesznowola, kolo Magdalenki działka 1200m kw 
do 2400 m kw bezposrednio. Tel: 601 752 077

Działka 1000 m kw. Konstancin Czarnów, 
tel. 601 271 052, 601 38 34 60

2 - pokojowe, Piaseczno, 185 tys. zł., 
tel. 603 932 284

3 - pokojowe, Piaseczno, 240 tys. zł, 
tel. 603 932 284

50m, dwa pokoje. Piaseczno tel: 695 023 166

Dom 60 m kw, działka 6 722m kw, 360 tys zł, 
Prace Duże tel. 601 288 845

Mieszkanie dwupokojowe, umeblowane w 
Górze Kalwarii tel. 694 236 965 

Działki budowlane, Wola Prażmowska, 60zł/
m2, cena do negocjacji,   Tel. 791 130 634, 
601 385 173

2 pokoje z balkonem , osiedle zamknięte, 
43m kw, Piaseczno, vadium+900zł+opłaty 
tel. 881 408 897

Grunt rolny, Prażmów tel. 602 77 03 61

Wynajmę- sprzedam pawilon 25m kw Pia-
seczno, ul. Szkolna 13c paw 9. 601 254 170

Działkę budowlaną Koryta/Prażmów, 15km 
od Piaseczna,66 tys zł tel. 600 662 650

Sprzedam lub wynajmę segment w Piasecz-
nie. Okazja, tel. 880 211 886

Działka 10000 m kw., Laszczki gm. Raszyn, 
tel. 662 156 255

60,14 m  kw., 3 pokoje, , balkon, piwnica i 
schowek, IV piątro, winda, częściowo ume-
blowane, rok budowy1987, , Piaseczno,    
ul. Szkolna, tel. 602 671 871, 692 847 492

Krzewy owocowe, wszystkie media, asfalt, 
tel. 660 74 82 82

Działkę budowlaną w Konstancinie – Jezior-
nej 1204 m kw., ogrodzoną, krzewy owoco-
we, wszystkie media, asfalt, tel. 660 74 82 82

Atrakcyjne działki na Mazurach nad Jeziorem 
Śniardwy koło Pisza, tel. 698 249 198

Atrakcyjna działka na Mazurach, tel. 515 108 431

Działka, okolice Góry Kalwarii, tel. 600 90 30 95

Okazja! Atrakcyjne mieszkanie 54 m kw. Pia-
seczno centrum, duży balkon, winda, garaż, 
tel. 600 883 358

Działki Henryków-Urocze od. 1000 mkw. do 
2000mkw., tel. 601 213 634
 
Budowlano-rolna, 2ha tel. 667 120 665

NIERUCHOMOŚCI 
KUPIĘ

Mieszkanie 1, 2 - pokojowe, Piaseczno,  
tel. 603 932 284

Działkę, teren, spadek w okolicach Piasecz-
na, Prażmówa, Sierzchowa, Piskórki do 30 
zł/m kw, tel.502 232 559

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Wynajmę stanowisko do manicuru - pedi-
curu, Piaseczno, tel. 692 478 467

Mieszkanie 38 m kw. Konstancin-Jeziorna, 
tel. 609 209 879

Mieszkanie 2-pokojowe, przy stacji metra 
Racławicka, cena do negocjacji. 
Tel. 601 98 66 84

Biura 17 m kw., 21m kw., media w czynszu, 
Ip. Piaseczno, ul. Puławska, tel. 605 541 985

HALA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ, RAZEM 1200 M 
KW., WILCZA GÓRA, TEL. 607 460 760

SALA NA IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE - SYL-
WESTER, KOMUNIE (100 M.KW) tel. 696 468 870

Lokal usługowy 19 m kw., bazarek, Piasecz-
no, tel. 606 391 592

Atrakcyjny magazyn + biuro 240 m kw., Mi-
chałowice, tel. 604 429 827

Dom 60 m kw., Gołków, tel. 603 773 102

Trzypokojowe, widna kuchnia, oddzielne WC, 
centrum Piaseczna tel. 601 28 75 28, 22 757 02 63

2 – pokojowe, umeblowane w Piasecznie, 
tel. 603 294 174

Pokój z kuchnią dla uczciwej osoby, Piasecz-
no, tel. 607 988 337

Kwatery - super warunki, tel. 889 129 234

Pokój, kuchnia, łazienka, 40 m kw., na dział-
ce, Łoziska, 650zł tel. 697 327 449

Odstąpię działający zakład ślusarski na Słu-
żewcu przemysłowym 502 545 575

Kwatery pracownicze. Chyliczki, Tel 509 310 592

Kwatery w Chylicach, tel. 514 283 048

Podnajmę część lokalu na działalność 300 zł 
tel. 504 250 151

2-pokojowe z kuchnią, łazienką w Zalesiu 
Dolnym,  tel. 505 111 381

Lokal 30 m kw., na biuro lub usługi, 
tel. 506 551 616

Pracującej mieszkanie, niedrogo, Zalesie , 
tel. 512 461 692

Mieszkanie 50 m kw., w Konstancinie 
tel. 501 534 955

Pokój 20 m kw., Łazy, tel. 515 043 217

Lokal usługowy 36 m kw., tel. 501 086 828

Lokal na sklep spożywczy, Nowa Wola 
tel. 504 232 996 

Dwa pokoje, kuchnia i łazienka w domu jed-
norodzinnym. Tel. 501 574 545 

Pawilon 28 m kw. i 24 m kw. Piaseczno, 
tel. 501 277 407

Kwatery, tel. 728 899 673

Restaurację w Magdalence wynajmę, 
tel. 501 719 657, 508 092 657

Wynajmę - sprzedam pawilon 25m kw Pia-
seczno, ul. Szkolna 13c paw 9, tel. 601 25 41 70

Kawalerka, umeblowana, po remoncie, ładna, 
Mroków, tel. 512 70 30 27, 22 756 11 73

Lokal handlowo - usługowy, 45 m kw., Pia-
seczno, ul. Warszawska, tel. 792 039 512
 
Centrum Piaseczna 45 m kw. klimatyzowane, 
umeblowane z wyposażeniem, 3tys.zł/m-c, 
tel. 601 213 634 

Wynajmę lokal usługowy Piaseczno róg Sien-
kiewicza i Kniaziewicza 82 mkw. i 60 mkw., 
cena 65zł/ kw.,/m-c, tel. 601 213 634
 
Mieszkanie 25 mkw. Piaseczno Kościuszki 21, 
cena 1000zł/m-c, tel. 601 213 634

Janki, 2 pokoje z kuchnią, 900 zł, tel. 501 22 95 73 

Do wynajęcia magazyn 350 m kw. w Antoni-
nowie, tel. 604 470 270, 604 470 370

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

Wynajmę lokal z odbiorem sanepidu na ca-
tering, Piaseczno i okolice, tel. 698 59 00 59

Poszukuję lokalu handlowego do wynajęcia w 
ścisłym centrum Pruszkowa i Grodziska Ma-
zowieckiego, tel. 792 248 219

USŁUGI

REMONTY, GLAZURA, tel. 609 926 758

DOCIEPLANIE PODDASZY, tel. 501 624 562

CYKLINOWANIE, PARKIETY, WWW.SCHO-
DYPODLOGI.PL, TEL. 502 514 388

BRUKARSTWO, www.dobrybrukarz.pl, 
tel. 698 698 839

ZAKŁADANIE OGRODÓW,  BRUKARSTWO 
- profesjonalnie i kompleksowo, 
www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839

Tani szybki serwis Citroen, Peugeot Re-
nault, osobowe, dostawcze, Kawęczyn 4, 
www.chendosko.pl, tel. 698 684 611
 
Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588

Nadzór i obsługa Bhp i Ppoż – szkolenia, 
tel. 795 511 944

Instalacje hydrauliczne - profesjonalnie, 
szybko, tanio, tel. 605 079 907

Architekt, tel. 603 862 559. Projekty, roz-
budowy, adaptacje, kierownictwo budowy 

Naprawa agd pralki lodówki zmywarki, 
tel. 511 204 952

Grabienie i wywóz liści, tel. 607 811 727

Jesienne porządkowanie ogrodów, nawod-
nienia, serwis, tel. 607 811 727

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

Ogrodzenia balustrady, spawanie stali nie-
rdzewnej tel. 697 610 243 

Transport, 1,5 t.+ 5 osób, tel. 608 692 416

Dachy-kominy, tel. 798 836 860

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

Usługi Glazurnicze tel. 664 136 268

Usługi remontowe, www.martbud.biz,  
tel. 535 372 608 

Wykończenia wnętrz, glazura, terakota, 
bezpyłowa gładź angielska (tynk), panele, 
malowanie, tel. 726 19 68 62

Instalacje hydrauliczno – gazowe, komplek-
sowo, tel. 784 363 960

Instalacje elektryczne profesjonalnie, 
tel. 501 236 987

Instalacje elektryczne, kompleksowo, 
tel. 512 479 800

Masz Dług? Pomożemy ci, Pożyczki Poza-
bankowe Zadzwoń 728 414 177

Brukarstwo, tel. 696 437 501

Docieplanie budynków i poddaszy, inne bu-
dowlane, tel. 795 96 96 96

Instalatorstwo,modernizacja kotłowni, au-
toryzacja Vaillant, Saunier Duval, Junkers 
tel. 603 132 454 

Brukarstwo, glazura, hydraulika. 
Tel 660 336 695

REMONTY, TEL. 503 118 140

Malowanie, tel.723 06 82 81 

Hydraulik 24h, tel. 535 872 455

Stany surowe, wykończenia, remonty. Wielo-
letnie doświadczenie. Tel. 604 214 63

Styropian-Tanio! Docieplenia tel. 604 938 861

Dekarstwo izolacje z papy termozgrzewalnej, 
obróbki blacharskie, blacho-dachówka 
tel. 607 440 837

Jesienna aeracja trawników, tel. 698 698 839

Hydraulika, elektryka, remonty-glazura-ła-
zienka, tel. 510 610 743

Usługi remontowo-wykończeniowe, 
tel. 503 321 785

Elektryk 24h pogotowie, tel. 730 555 664

Krycie dachów z materiałem, tel. 518 313 627

Spawanie. Przyjmę zlecenia. Tel: 601 752 077 

Kominki, tel. 726 28 05 41

Odśnieżanie obiektów i dachów tel. 518 452 245

Czyszczenie rynien, naprawa, tel. 518 452 245

Grabienie liści, wywóz, tel. 518 452 245

Wycinka drzew, alpinistycznie, tel. 518 452 245

Porządkowanie terenu tel. 518 452 245 

Malowanie, gładź, poddasze, tel. 511 631 255

Glazura, terakota, remonty. tel.511 631 255

Hydraulika domy jednorodzinne tel. 505 762 018

Hydrauliczne tel. 660 130 799

Domofony, tel. 603 375 875

Glazurnicze tel. 660 130 799

Remonty tel. 505 970 480

Malowanie, montaż drzwi i inne tel. 513 986 439 

Tynki, wylewki agregatem,  tel. 509 685 125 

Gładź i malowanie, tel. 660 285 409

Cyklinowanie bezpyłowe, tel. 501 125 307

Glazura, gipsy i inne tel. 667 356 939 

Ogrody – odśnieżanie kompleksowo, 
tel. 888 492 831

Instalacje elektryczne, tel.  601 41 88 01

Stolarstwo, tel. 603 773 102

Glazurnictwo, tel. 603 773 102

Budowy domów tel. 798 836 860 

Docieplenia – dachy, tel. 798 836 860 

Profesjonalne usługi wyłącznie malarskie 
tel. 697 15 05 74

Naprawa pralek, tel. 605 112 216

Glazura, terakota, remonty, tel. 601 304 250

Grabienie liści i wywóz, tel. 516 285 043

Glazurnictwo, malowanie, łazienki komplek-
sowo, elektryka, hydraulika, k/g, poddasza, 
tel. 509 069 238

Odśnieżanie: płaskich dachów, parkingów, 
podwórek, tel. 507 526 922

Glazurnicze, tel. 515 85 11 39

Remonty, od A do Z, tel. 882 579 808

Transport, wywóz, tel. 531 566 124

Magiel, dojazd tel. 500 464 096

Projektowanie wnętrz,  www.form.com.pl, 
tel. 600 710 980

Ocieplenia, elewacje - pokrycia dachowe 
tel.  507 834 857

Budowa domów – rozbudowy tel. 507 834 857

Tanie usługi hydrauliczne, tel. 694 509 322

Rynny, śniegołapy, tel. 512 256 799
Biuro rachunkowe - prowadzenie, pomoc, 
konsultacje, tel. 502 354 917

Prace wykończeniowe, elewacje, remonty, tynki 
gipsowe z agregatu. Solidnie. tel. 602 23 86 20

Cyklinowanie, tel. 604 651 722

Posadzki cementowe i anhydrytowe z agre-
gatu, tel. 603 633 529

Docieplanie budynków, poddaszy, malowa-
nie elewacji - kilkunastoletnie doświadczenie,  
tel. 501 624 562

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

Docieplanie budynków z gwarancją, tanio, 
szybko, profesjonalnie, tel. 507 768 230 

Docieplenia budynków, szybko, tanio, solid-
nie, tel. 502 053 214

Pranie dywanów, wykładzin, tapicerki,
tel. 501 277 407 

Poddasza, remonty, tel. 518 313 627

Komputerowa pomoc, również u klienta, przy 
zdjęciach, internecie, naprawie i modernizacji 
sprzętu, tel. 535 80 88 85 www.pcpomoc.waw.pl

Dachy, pokrycia - naprawy, tel. 502 473 605

Docieplanie poddaszy, malowanie, 
tel. 502 473 605

Hydrauliczne instalacje, przeróbki, kotłownie 
- promocja, tel. 503 107 825, kotlownie.com

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Poddasza, malowanie, tynki, tel. 508 690 268

Remonty, malowanie, tel. 667 95 16 08

RÓŻNE

WYWIOZĘ NIEODPŁATNIE ZŁOM, sta-
re pralki, komputery, telewizory, kuchnie, 
piece, kaloryfery, itp., Piaseczno, Kon-
stancin Jeziorna i okolice, tel. 698 698 839

Oddam  ziemię z wykopu z możliwością 
transportu, Piaseczno i okolice, 
tel. 501 705 327

www.pispiaseczno.pl

ZWIERZĘTA

Oddam jamniczki, 2,5 miesiące, w dobre ręce, 
tel. 607 093 287

Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040

ZDROWIE I URODA

Dromader – Prywatny Ośrodek Detoksykacji i Te-
rapii Uzależnień w Piasecznie, tel. (22) 497 93 90, 
608 168 510. Możliwa bezpłatna terapia pod NFZ.

Masaż, tel. 504 825 005

NAUKA

Polski, matura, nauczyciel, tel. 601 768 625

Doktor prawa udzieli korepetycji z logiki, pra-
woznawstwa, prawa administracyjnego, 
tel. 504 618 614

Francuski - SP, gimnazjum, liceum, egazminy, ma-
tura, DELF, DALF - skutecznie - Tel. 609 051 044

Matematyk-korepetycje. Tel. 608 261 061, 
22 711 00 81

Matematyka, fizyka, do matury tel. 602 290 595

Matematyka, angielski- poziom szkoła pod-
stawowa, gimnazjum- prace domowe, egza-
miny,tel. 608 397 045, 664 929 070

Matematyka, tel. 603 495 713

Angielski, tel. 503 163 083

Angielski, chemia, dojeżdżam, tel. 698 189 998

Korepetycje - język polski, historia, okolice 
Piaseczna tel. 502 093 296 

Polski, pomoc w odrabianiu lekcji, reeduka-
cja, tel. 694 229 717

J. polski, egzaminator maturalny – prezenta-
cje, przygotowania do matury, tel. 694 229 717

Matematyka, doktor, każdy zakres  
tel. 22 757 68 40, 604 238 705

Język niemiecki, tel. 794 388 720

Matematyka, tel. 667 415 381

Angielski, dojeżdżam, tel. 607 596 383

MATRYMONIALNE

37-latek pozna miłą sympatyczną Panią, 
tel. 515 614 768

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

Pruszków, 
Al. Wojska Polskiego 16 a, lok. 41
tel. 22 758 70 52, pon-pt 9-17

Gazeta Kurier Południowy zatrudni specja-
listę ds. sprzedaży powierzchni reklamo-
wej. Mile widziane doświadczenie na po-
dobnym stanowisku . Praca na etat w biu-
rze w Pruszkowie, CV proszę kierować na 
mail:k.paradowska@kurierpoludniowy.pl

Firma transportowa w Piasecznie zatrudni 
osobę na umowę o pracę , z doświadczeniem 
na stanowisku spedytor krajowy. e-mail: 
e.kowalczyk@tpc.com.pl lub tel. 22 737 20 47

Kobiety z II grupą inwalidzką. Sprzątanie. 
Tel. 798 764 815

Odchudzanie, tel. 602 690 229

Pracownika na stację paliw, 
stacja.piaseczno@gmail.com

Sadzonki maliny polki, każdą ilość, 
tel.  608 133 447

AAA-Konstancin zatrudni manicurzystkę.
CV: recepcja.spakonstancin@gmail.com
tel:695 666 805. Mile widziane przedłuża-
nie rzęs.

Skup aut – wszystkie marki, tel. 512 391 270

Skup aut za gotówkę tel. 692 49 11 82

Od pierwszego właściciela w rozsądnej ce-
nie Vectra, C5, albo Mondeo, rocznik 2004-
2007, tylko krajowy!, tel. 668 172 777

KAŻDE AUTO, STAN , MARKA, WIEK NIE-
ISTOTNY, TEL. 728 207 800

Bezpośrednio, lokal ok 58 m kw., parter, 
wykończony,  media, Piaseczno, 3500 zł/m-
-c + opłaty, tel. 698 102 258

Powierzchnia biurowo-handlowo-uslu-
gowa 100 m kw. wraz z magazynem 65 m 
kw.Konstancin-Jeziorna, tel. 721 554 688

Piaseczno, 240 zł/m-c,  tel. 502 222 555

Wynajmę działkę w centrum Konstancina, 
4000 m kw., wraz z powierzchnią maga-
zynową ok 1000 m kw., plac utwardzony, 
7 – 16:30, tel. 22 754 36 86, 22 756 44 82

Lokal 110 m kw., I p. Piaseczno, tel. 22 750 19 20

Działki nad jeziorami, 150 km od Warszawy, 
linia brzegowa, prawo zabudowy, media, 
od 1 000 m kw., tel. 605 099 422

1140m kw, Prażmów, przy drodze asfalto-
wej, media, autobus, super cena 67000zł, 
tel. 502 232 559

Dom 160 m kw. pow. użytkowej + 120 m kw 
(piwnica, garaż) z  działką 1735  m kw., w 
Zalesiu Górnym, 800 tys zł tel. 784 943 137

SPRZEDAM BEZPOŚREDNIO MIESZKA-
NIE W PIASECZNIE. 2000 rok budowy. 72 
m.kw. 330 tys. GOTOWE DO ZAMIESZKA-
NIA. TEL. 696 666 000

BEZPOŚREDNIO działki 1000m kw., z me-
diami: Prażmów, Ludwików, Barcice Drw, 
Lisówek, Mirowice, Robercin, Czarny Las 
od 40000zł do 100000zł, tel. 728 478 485

Pawilon na bazarku przy ul. Szkolnej, tel. 
604 675 941

BP, okazja, dom, 220/500 m kw, Piasecz-
no, ul. Orzeszkowej 28, (parkiet+schody), 
3950zł/m kw tel. 603 85 67 51, 603 85 67 53

BP, okazja, apartament 163 m kw, dwu-
poziomowy, Piaseczno, ul. Mickiewicza4, 
1 piętro, budynek czterolokalowy, garaż, 
piwnica do zamieszkania, 4100 m kw tel. 
603 85 67 51, 603 85 67 53

Domy do 590 tys za stan deweloperski, 
www.osiedleskalna.pl,tel. 515 000 040

Angielski indywidualnie,od 35 zł/godz., Pia-
seczno i okolice, tel. 784 943 137

Angielski, możliwy dojazd, tel. 505 86 86 24

Matematyka, egzaminator maturalny 
tel. 602 690 229

Anteny nowocześnie, tel. 603 375 875

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

Kominki tel. 509 916 548

Tani transport 1,5T  tel. 516 856 115

Glazura terakota tel. 509 916 548

Sprzątanie mieszkań tel. 503 994 944

Wykończenia, gładź szpachlowa, malowanie, 
glazura, terakota , ścianki G/K tel. 606 141 944

Naprawa i regulacja okien, wymiana 
szyb, tel. 697 051 266

WIĘŹBY DACHOWE, TEL. 792 456 182

Ogrody, tel. 697 087 572

TYNKI CEMENTOWO – WAPIENNE, 
RĘCZNE, TEL. 792 456 182

Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895

Tynki maszynowo, tel. 503 098 766

DEKARSKO-BLACHARSKIE, tel. 507 595 394

Glazura, terakota, remonty, tel. 601 304 250

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Remonty, gładzie, malowanie, 
tel. 513 804 879

Montaż okien, drzwi, parapetów, rolet, 
moskitiery, tel. 697 051 266

DOCIEPLENIA BUDYNKÓW, ELEWACJE 
Z MATERIAŁEM, CENY PRODUCENTA, 
TEL. 792 456 182

Kompleksowe remonty wnetrz, instalacj, 
tel. 725 39 39 32

Wylewki betonowe mixokretem spalino-
wym, tel. 695 04 22 88

Świadectwa energetyczne, szybko solid-
nie tanio, tel. 501 120 289

OGRODY – pielęgnacja, jesienne porząd-
ki, tel. 609 318 008

Anteny TV/SAT, TV cyfrowa  naziemna i 
SAT, montaż, serwis, tel. 508 329 491

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

MEBLE NA WYMIAR, LAKIEROWANIE MDF 
i SZKŁA, SZKLANE KABINY PRYSZNICO-
WE, TEL. 504 147 251

GLAZURA, TERAKOTA, REMONTY, 
tel. 600 604 547

Zatrudnimy dystrybutorów książek War-
szawa . Praca w terenie , bez doświadcze-
nia , CODZIENNE WYPŁATY , darmowe za-
kwaterowanie , 22 468 81 08 , 608 811 044 , 
pn-pt: 09:00-16:00 

Zatrudnimy pracowników fizycznych, 
Warszawa , CODZIENNE WYPŁATY , dar-
mowe zakwaterowanie, 22 468 81 08 , 889 
618 040 , pn-pt: 09:00-16:00

www.kurierpoludniowy.pl
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Jak przycinać drzewa?
PIASECZNO W podwórku przy Alei Róż 13 został przycię-
ty szpaler drzew. - Te drzewa zostały po  prostu oka-
leczone, zieleń powinno się pielęgnować profesjonal-
nie – uważa mieszkająca w jednym z pobliskich blo-
ków pani Zofia. - Drzewa przycinała profesjonalna fir-
ma – wyjaśnia prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Jed-
ność”, Robert Gołaś

	 Spółdzielnia „Jedność” regularnie zleca przycinanie drzew wokół ad-
ministrowanych przez nią osiedli, często na wniosek samych mieszkań-
ców. - Zajmuje się tym profesjonalna firma posiadająca niezbędne upraw-
nienia, a harmonogram prac zawsze ustalany jest z gminnym referatem 
ochrony środowiska – mówi Robert Gołaś, prezes spółdzielni. Silniej przy-
cinane są zwykle, mające tendencję do łamania się, topole i wierzby. Resz-
ta drzew – jak udało się nam ustalić – jest przycinana w ograniczonym za-
kresie. Mimo to, jak mówi prezes Gołaś, mieszkańcom często trudno jest 
dogodzić. - Jedni życzą sobie, abyśmy mocniej przycinali drzewa, bo mają 
ciemno, inni z kolei chcą mieć jak najwięcej zieleni – mówi. - Zawsze stara-
my się znaleźć jakiś kompromis, nie jest to jednak proste.

TW

Bończyk śpiewa Staszewskiego
PIASECZNO W październiku w Domu Kultury w Piasecznie wystąpił Jacek Bończyk z zespołem. Znany, śpie-
wający aktor zaprezentował piosenki z repertuaru Stanisława Staszewskiego – twórczość spopularyzowa-
ną zarówno przez zespół Kult i syna Stanisława – Kazika, jak i Jacka Kaczmarskiego. Licznie przybyła tego 
wieczoru publiczność bawiła się znakomicie

	 Koncert	zatytułowany	„Mój	Sta-
szewski”	 rozpoczął	 się	 wprawdzie	
dość	spokojnie,	ale	z	każdą	kolejną	
piosenką	dystans	między	wykonaw-
cami	 a	 widownią	 robił	 się	 wyraź-
nie	coraz	mniejszy.	Najpierw	w	trak-
cie	 piosenek	 pojawiały	 się	 nieśmia-
łe,	 rytmiczne	 oklaski	 -	 aż	 w	 końcu	
wspólne,	chóralne	śpiewanie.	Refren	
popularnego	„Baranka”	odśpiewała	
już	 zgodnie	 cała	 sala,	 a	 w	 „Gwieź-
dzie	 szeryfa”	 publiczność	 wcielała	
się	z	kolei	w	rolę	Indian	i	koni.	
	 Jacek	 Bończyk	 zaprezentował	

swój	własny,	bardzo	ciekawy	pomysł	
na	 muzykę	 Staszewskiego.	 Orygi-
nalne,	 bardzo	 proste	 aranżacje	 ta-
kich	 utworów	 jak	 choćby	 „Celina”	
czy	 „Bal	 kreślarzy”	 zyskały	 przez	
to	 nową,	 ciekawą	 warstwę	 harmo-
niczną.	W	stworzeniu	odpowiednie-
go	klimatu	pomógł	wydatnie	znako-
mity	kwartet	muzyków:	Paweł	Stan-
kiewicz	 –	 gitary,	 Fabian	 Włodarek	
–	piano,	akordeon,	Konrad	Kubicki	
–	kontrabas	oraz	Robert	Siwak	–	in-
strumenty	perkusyjne.

Grzegorz Tylec


