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Złotokłos zagrał 
dla Kubusia str. 12

str. 12

R E K L A M A

Doktor Lubicz na 
Dzień Kobiet str. 9

Strzelanina 
w Wólce Kosowskiej
LESZNOWOLA W czwartek, tuż przed godziną 12 
w jednej z hal centrum handlowego w Wólce 
Kosowskiej uzbrojeni przestępcy napadli na 
konwojentów, przenoszących pieniądze

Znów budują przy Perełce
PIASECZNO W bezpośrednim sąsiedztwie Kanału Piase-
czyńskiego, przy ulicy Nadarzyńskiej ruszyła niedawno 
duża budowa. Ma powstać tam trzypiętrowy dom, w 
którym znajdzie się 101 mieszkań. Trzy lata temu, gdy 
nad miastem przeszła gwałtowna nawałnica, rzeczka 
wystąpiła z brzegów, zalewając pobliski sąd oraz znaj-
dujące się po drugiej stronie ul. Wojska Polskiego osie-
dla. Czyżby lekcja pokory z czerwca 2010 roku przeszła 
w Piasecznie bez echa?

str. 7



KRONIKA POLICYJNA

Zakupy bez płacenia
 Policjanci zostali wezwani do jednego z marketów, gdzie dwie młode 
kobiety próbowały ukraść ubrania warte około 1700 zł. Złodziejki zapakowały 
je do specjalnej torby i choć udało im się przejść przez bramki alarmowe, 
zostały zatrzymane zaraz po przekroczeniu linii kas. 27-letnia Justyna W. i 
29-letnia Marta O. trafiły na komendę. Za kradzież grozi im do 5 lat więzienia.
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Dozór dla damskiego boksera

Chciał sobie zapalić

 Przed kilkoma dniami policjanci zatrzymali 39-letniego Arkadiusza W., 
który od pewnego czasu, będąc pod wpływem alkoholu, pastwił się nad 
swoją rodziną. Mężczyzna znęcał się zwłaszcza nad żoną, którą bił i wyzywał. 
W końcu kobieta nie wytrzymała i wezwała policję. 39-latek został przewie-
ziony do komendy, okazało się, że ma w organizmie ponad 2 promile alko-
holu. Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się nad rodziną, 
za co grozi do 5 lat więzienia. Decyzją sądu Arkadiusz W. został objęty dozo-
rem policyjnym.

 W rejonie ulicy Dworcowej funkcjonariusze zatrzymali 19-letniego 
Damiana K. Policjanci obserwowali chłopaka od dłuższego czasu, podejrze-
wając, że może mieć przy sobie narkotyki. I rzeczywiście, w kieszeni spodni 
ukrywał marihuanę i osmoloną fifkę. 19-latek został przewieziony na komen-
dę. O jego losie zdecyduje sąd

Odpowie za kradzież z włamaniem
 Do zdarzenia doszło kilka dni temu w Piasecznie. Paweł K. ukradł klucze 
do jednego z mieszkań i zaczął obserwować zwyczaje domowników. Kiedy 
upewnił się, że nikogo nie ma w domu, wszedł do środka i ukradł 1850 zł. 
Tropem włamywacza ruszyli kryminalni. Niedługo potem 45-latek został 
zatrzymany i usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, za co grozi do 10 lat 
więzienia. 

Wpadł z heroiną
 Przy ulicy Mirkowskiej policjanci zatrzymali kilku mężczyzn. Jeden z nich 
był wyraźnie zdenerwowany. Jak się po chwili okazało, powodem były ukry-
te w ubraniu dwie działki heroiny. 38-letni Jarosław Z. został zatrzymany. 
Teraz funkcjonariusze sprawdzają skąd miał narkotyki i czy zajmował się ich 
rozprowadzaniem. Za posiadanie środków odurzających mężczyźnie grozi 
do 3 lat więzienia. 

KONSTANCIN-JEZIORNA

Zdradziła go jazda wężykiem

Znów podrobiona odzież

 W poniedziałek tuż po południu w Sierzchowie policjanci zatrzymali jadą-
cego wężykiem rowerzystę. Jakub Ch. miał w organizmie 2,3 promila alkoho-
lu. Mężczyzna odpowie za swoje nieodpowiedzialne zachowanie przed 
sądem. Grozi mu do 1 roku więzienia.

 W centrum handlowym w Wólce Kosowskiej uwagę policjantów zwróciło 
kilkaset sztuk zabawek, opatrzonych znakami towarowymi znanych firm. Po 
chwili okazało się, że znaki zostały użyte bezprawnie, a zabawki są podrobio-
ne. Skonfiskowano towar o łącznej wartości około 55 tys. zł. Właściciel firmy, 
40-letni obywatel Ukrainy, będzie odpowiadał za wprowadzanie do obrotu 
rzeczy z zastrzeżonymi znakami towarowymi, za co zgodnie z ustawą prawo 
własności przemysłowej, grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat 5.

GÓRA KALWARIA

LESZNOWOLA

Papierosy i alkohol z przemytu
 Na konstancińskim bazarku policjanci namierzyli mężczyznę, który ofero-
wał swoim klientom papierosy i alkohol bez znaków akcyzy skarbowej. 
Andrzej U. został zatrzymany. Funkcjonariusze zabezpieczyli 844 paczki 
papierosów, butelkę koniaku i 6 innych butelek wysokoprocentowego alko-
holu. Łączne straty państwa z tytułu nieodprowadzenia akcyzy mogły 
wynieść nawet 12 tys. zł. Za popełnione przestępstwo mężczyźnie grozi 
grzywna lub kara pozbawienia wolności do 3 lat.  

Powiatowy konkurs plastyczny
POWIAT W ubiegły poniedziałek w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 
Piasecznie została rozstrzygnięta trzecia edycja powiatowego konkursu plastycznego 
„Świat wokół nas”. Nagrody i wyróżnienia odebrały 89 dzieci z kilkunastu placówek

	 Na	 konkurs,	 który	 objęło	 swym	
patronatem	 starostwo	 powiatowe	
w	Piasecznie,	wpłynęło	w	tym	roku	
około	 300	 prac	 w	 różnych	 techni-
kach.	 Prace	 wykonały	 dzieci	 z	 kil-
kudziesięciu	 szkół	 i	 przedszkoli	 z	
terenu	 powiatu	 piaseczyńskiego.	
Jury	oceniało	 je	w	czterech	katego-
riach:	 przedszkola	 i	 zerówki,	 klasy	
I-III,	 klasy	 IV-VI	 oraz	 gimnazja.	
Łącznie	 przyznano	 89	 nagród	 i	
wyróżnień.	 Przybyłych	 na	 rozdanie	
nagród	laureatów	i	ich	rodziców	po-
witała	Maria	Zakościelna,	dyrektor	
Specjalnego	 Ośrodka	 Szkolno-Wy-
chowawczego.	-	Cieszę	się,	że	mimo	
nie	 najlepszej	 pogody	 państwo	 do	
nas	 dotarli	 –	 mówiła.	 -	 To	 dla	 nas	
duża	 satysfakcja,	 że	 konkurs	 cie-
szy	 się	 niezmienną	 popularnością.	

Dużo nagród i nagrodzonych
	 Poniedziałkowa	 uroczystość	
została	 podzielona	 na	 dwie	 części.	
Najpierw	 organizatorzy	 konkursu	
podziękowali	 za	 zaangażowanie	
sponsorom,	którzy	ufundowali	wiele	
cennych	nagród.	Wśród	nich	znala-
zły	się	m.in.	książki,	sprzęt	sportowy,	
gry	i	zabawki	edukacyjne.	Wyrazem	
wdzięczności	 był	 wspólny	 obiad,	
podczas	 którego	 poczęstowano	 go-
ści	 pysznymi	 domowymi	 pyzami	 i	
sernikiem.	 Wszyscy	 byli	 zgodni,	 że	
konkurs	zmierza	w	dobrym	kierun-
ku,	należy	dalej	promować	go	i	roz-
wijać.	 Potem	 sala	 zapełniła	 się	 na-
grodzonymi	dziećmi	i	ich	rodzicami.		
Zwycięzcy	rywalizacji	odebrali	z	rąk	
organizatorów	gratulacje	i	nagrody.	
Podczas	części	oficjalnej,	nagrodzo-
ne	 prace	 były	 wyświetlane	 na	 tele-
bimie.	 Z	 części	 stworzono	 również	
małą	galerię,	która	stanęła	na	pobli-
skim	korytarzu.	Po	części	oficjalnej	
na	 wszystkich	 czekał	 słodki	 poczę-
stunek	w	postaci	pysznych	pączków.	

Co dalej z ośrodkiem?
	 Organizowanie	trzeci	raz	z	rzę-
du	 Powiatowego	 Konkursu	 Pla-
stycznego	 przez	 Specjalny	 Ośro-
dek	 Szkolno-Wychowawczy	 ma	
przyczyniać	się	do	promocji	same-
go	 ośrodka.	 W	 ubiegłym	 roku	 wi-
cedyrektor	 placówki,	 Teresa	 Mar-
kiewicz	 przekonywała,	 że	 w	 ten	
sposób	 ośrodek	 chce	 zaintereso-
wać	 swoją	 działalnością	 lokal-
ną	 społeczność.	 Dziś,	 gdy	 za-
rząd	 powiatu	 rozważa	 przenie-
sienie	 wymagającego	 remontu	 ze-
społu	 szkół,	 to	 zainteresowanie	
jest	 jeszcze	 bardziej	 potrzebne.	
	 Obecnie	 w	 placówce	 uczy	 się	

136	 dzieci	 w	 wieku	 od	 7	 do	 23	 lat.	
Wszyscy	 mają	 orzeczenie	 upośle-
dzenia	 w	 stopniu	 lekkim,	 umiarko-
wanym,	 cierpią	 na	 autyzm	 lub	 ze-
spół	 Aspergera.	 W	 ośrodku	 jest	
szkoła	 podstawowa,	 gimnazjum,	
zasadnicza	 szkoła	 zawodowa	 (pro-
file:	 kucharz	 i	 pracownik	 obsłu-
gi	 hotelowej),	 LO	 dla	 uczniów	 au-
tystycznych	 oraz	 LO	 uzupełniają-
ce	po	szkole	zawodowej.	Dzieci	ob-
jęte	są	wszechstronną	terapią	peda-
gogiczną	i	psychologiczną,	mają	za-
jęcia	 z	 logopedą	 –	 i	 jak	 podkreśla-
ją	pedagodzy	–	stale	 robią	postępy.

Tomasz Wojciuk

Komisja konkursowa przyznała 89 nagród i wyróżnień

Kolejnego fotoradaru nie będzie
PIASECZNO  Po stronie dochodów w tegorocznym budżecie aż 450 tys. zł zaplanowano 
z tytułu kar, grzywien i mandatów. Estymacji dokonano, planując zakup fotoradaru, z 
którego miałaby korzystać straż miejska. Pomysł ten jednak nie będzie realizowany

	 Pomysł,	aby	kupić	Straży	Miej-
skiej	mobilny	fotoradar,	pojawił	się	
podczas	prac	nad	tegorocznym	bu-
dżetem.	Na	urządzenie	zarezerwo-
wano	nawet	pieniądze	–	200	tys.	zł.	
Niestety,	szybko	okazało	się,	że	do	
obsługi	 urządzenia	 trzeba	 będzie	
zatrudnić	także	trzech	nowych	pra-
cowników	-	dwóch	do	bieżącej	ob-
sługi	 operacyjnej	 fotoradaru	 i	 jed-
nego	 do	 obsługi	 biurowej,	 któ-
ry	zajmowałby	się	m.in.	wystawia-
niem	mandatów	za	zbyt	szybką	jaz-
dę.	Radni	po	długich	dyskusjach	na	
komisjach	 negatywnie	 odnieśli	 się	
do	 pomysłu	 z	 fotoradarem.	 Mó-
wiono	 nie	 tylko	 o	 wysokich	 kosz-
tach	 zakupu	 i	 obsługi	 urządzenia,	
ale	 także	–	argument	 ten	podniósł	

radny	 Zbigniew	 Mucha	 -	 ograni-
czaniu	 swobód	 obywatelskich.	 Po	
wysłuchaniu	 opinii	 radnych	 bur-
mistrz	 Zdzisław	 Lis	 zdecydował,	
że	gmina	jednak	nie	kupi	fotorada-
ru.	 Rezerwa	 na	 zakup	 urządzenia	

oraz	 dochody	 gminy	 przewidzia-
ne	z	tytułu	kar	i	grzywien	w	wyso-
kości	200	tys.	złotych	zostaną	sko-

rygowane	podczas	najbliższej	 sesji	
rady	miejskiej.

TW

200 tys. zł
to koszt fotoradaru

Na razie z mobilnych fotoradarów w Piasecznie 
korzysta tylko policja
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Veturilo na majówkę
KONSTANCIN-JEZIORNA  W maju na terenie gminy zostanie uruchomiony warszawski system wypożyczalni Veturilo. 
Urzędnicy wytypowali już pięć miejsc, w których mogłyby powstać stacje z rowerami. Do 18 marca zbierają opinie 
i sugestie mieszkańców. Wiosną rozpoczną się prace budowlane, ponieważ teren pod każdą stację musi być utwardzony

	
	 Pod	 koniec	 ubiegłego	 roku	
dwóch	 mieszkańców	 Krzysztof	
Bajkowski	 oraz	 Tomasz	 Nowicki	
zainteresowało	 samorządowców	
otwarciem	 w	 Konstancinie-Jezior-
nie	 warszawskich	 wypożyczalni	
rowerów	 Veturilo.	 Radnym	 spodo-
bała	 się	 idea,	 wygospodarowali	 w	
tegorocznym	budżecie	odpowiednie	
fundusze	 i	 zobowiązali	burmistrza,	
by	 nawiązał	 współpracę	 z	 operato-
rem	 wypożyczalni.	 Obecnie	 wła-
dze	 Konstancina-Jeziorny	 i	 miasta	
stołecznego	 Warszawy	 omawiają	
szczegóły	współpracy.	Finałem	pro-
wadzonych	 rozmów	 będzie	 podpi-
sanie	 umowy	 na	 uruchomienie	 na	
terenie	gminy	niezwykle	popularne-
go	w	stolicy		systemu	bezobsługowej	
wypożyczalni	 rowerów	 Veturilo.	
Konstancin-Jeziorna	stanie	się	więc	
pierwszą	 podwarszawską	 gminą,	
na	której	terenie	powstaną	wypoży-
czalnie.

Veturilo w Konstancinie
	 Samorząd	 planuje	 otwarcie	 pię-
ciu	 stacji,	 w	 których	 będzie	 można	
wypożyczyć	rowery.	Wstępnie	urząd	
miasta	 wytypował	 kilka	 miejsc,	
w	 których	 miałyby	 być	
zlokalizowane.	 Jedna	 ze	
stacji	 mogłaby	 powstać	
w	 Klarysewie	 przy	 dro-
dze	 serwisowej	 wzdłuż	
ul.	 Warszawskiej,	 obok	
skrzyżowania	 z	 ul.	 Mir-
kowską.	 Wielu	 miesz-
kańców	 proponowało	 to	 miejsce,	
ponieważ	 zaczyna	 się	 tu	 miejska	
strefa	biletowa	i	docierając	rowerem	
na	 przystanek,	 można	 taniej	 doje-
chać	do	Warszawy.	Rozważana	była	

również	 lokalizacja	 wypożyczalni	
przy	Starej	Papierni.	Jednak	władze	
miasta	nie	dostały	zgody	właścicie-
la	 centrum	handlowego.	Na	Grapie	
stacja	mogłaby	powstać	na	parkingu	
przy	poczcie,	przy	ul.	Wilanowskiej,	
po	drugiej	stronie	ronda	Jana	Pawła	
II.	 Kolejny	 z	 punktów	 może	 zostać	
usytuowany	 u	 wrót	 Parku	 Zdrojo-
wego	 przy	 Pasażu	 Henryka	 Sien-
kiewicza,	niedaleko	skrzyżowania	z	
ul.	 Piłsudskiego.	 Urzędnicy	 chcie-
liby	 umożliwić	 dostęp	 do	 rowerów	
mieszkańcom	 Mirkowa.	 Rozważa	
się	 powstanie	 stacji	 na	 parkingu	
przy	ul.	Mirkowskiej	obok	przystan-
ku	autobusowego,	przy	budynku,	w	
którym	 do	 niedawna	 była	 pizzeria.	
Wypożyczalni	 nie	 mogłoby	 zabrak-
nąć	również	w	Skolimowie.	Według	
urzędników	 najlepszym	 miejscem	
byłby	 tu	 teren	 przy	 Ośrodku	 Po-
mocy	 Społecznej	 między	 ulicami	
Rycerską	i	Prusa.	Jednak	ostateczna	
decyzja	 w	 sprawie	 lokalizacji	 stacji	
Veturilo	jeszcze	nie	zapadła.	

Zaplanuj wypożyczalnie
	 Urzędnicy	 do	 18	 marca	 czekają	
na	 opinie	 i	 sugestie	 mieszkańców.	
Swoje	 propozycje	 i	 uwagi,	 wyłącz-

nie	w	formie	pisemnej,	można	prze-
słać	 drogą	 elektroniczną	 na	 adres:	
psiepsiak@konstancinjeziorna.pl,	
faksem	(nr	22-754-41-74)	lub	złożyć	
osobiście	w	kancelarii	UMiG	(pok.	

nr	4).	Zdaniem	wielu	mieszkańców	
przynajmniej	 jedna	 stacja	 powinna	

powstać	nad	Wisłą,	 ponieważ	
są	 to	 tereny	 najczęściej	 od-
wiedzane	 przez	 rowerzystów.	
Wśród	 propozycji	 są	 również	
okolice	 Chojnowskiego	 Parku	
Krajobrazowego,	 przez	 który	

przebiegają	 popularne	 szla-
ki	rowerowe	oraz	Gminnego	

Ośrodka	 Sportu	 i	 Rekreacji.	
Pod	 koniec	 marca	 okaże	 się,	 które	
lokalizacje	 zostaną	 wybrane.	 Nim	
wypożyczalnie	 zostaną	 otwarte,	
urząd	miasta	musi	przygotować	 te-
ren	 –	 utwardzić	 miejsca,	 w	 których	

będą	zainstalowane	stojaki	oraz	au-
tomaty.	 Pierwotnie	 Veturilo	 miało	
zadebiutować	w	gminie	już	w	kwiet-
niu.	 Jednak	 przedłużająca	 się	 zima	
nieco	 opóźni	 uruchomienie	 całego	
warszawskiego	systemu,	a	co	za	tym	
idzie	także	nowych,	konstancińskich	
stacji.	 Dopiero	 po	 roztopach	 będą	
mogły	 się	 zacząć	 prace	 budowla-
ne.	 -	 Realnie	 oceniam,	 że	 w	 maju	
warszawski	 system	 wypożyczalni	
rowerów	Veturilo	zacznie	działać	w	
naszej	 gminie	 	 –	 mówi	 Kazimierz	
Jańczuk,	burmistrz	Konstancina-Je-
ziorny.	

Realnie oceniam, że w maju warszawski system 
wypożyczalni rowerów Veturilo zacznie działać w 
naszej gminie

Kazimierz Jańczuk
burmistrz Konstancina-Jeziorny

Jedna ze stacji wypożyczalni rowerów Veturilo powstanie w 
Parku Zdrojowym przy pasażu Sienkiewicza

Proponowane lokalizacje 
wypożyczalni Veturilo:
 
Klarysew skrzyżowanie ul. War-
szawskiej i Mirkowskiej
Grapa parking obok poczty przy ul. 
Wilanowskiej
Park Zdrojowy skrzyżowanie ul. 
Sienkiewicza i Piłsudskiego
Mirków parking przy przystanku 
autobusowym w stronę Piaseczna
Skolimów plac przy Ośrodku 
Pomocy Społecznej wzdłuż ul. Prusa

Grzegorz Traczyk

R E K L A M A
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Jeszcze mniej inwestycji
LESZNOWOLA Pod koniec stycznia Regionalna Izba Obra-
chunkowa uznała za nierealne zaplanowane w budżecie 
gminy dochody na 2013 rok, które w dużej mierze uza-
leżnione są od sprzedaży gminnych nieruchomości. W 
związku z tym rada gminy musiała ograniczyć i tak dość 
ubogie na ten rok plany inwestycyjne
	 	 RIO	 wytknęła	 gminie	 abs-
trakcyjne	 założenia	 dochodowe	
na	2013	rok,	negatywnie	opiniując	
zakres	planowanej	kwoty	gminne-
go	długu.	W	prognozowanych	do-
chodach	na	2013	rok	aż	44	mln	zł	
gmina	chciała	pozyskać	ze	 sprze-
daży	 majątku	 (w	 przyszłym	 roku	
ma	to	być	12	mln	zł).	Skład	orze-
kający	 RIO	 doszedł	 do	 wniosku,	
że	 dochody	 te	 nie	 są	 możliwe	 do	
zrealizowania.	 RIO,	 wydając	 swą	

opinię,	bazowała	na	dochodach	z	
tego	tytułu	zrealizowanych	w	roku	
2012,	 które	 zamiast	 przewidywa-

nych	52	mln	zł,	wyniosły	1,4	mln,	a	
więc	zaledwie	2,7	proc.	planu	pier-
wotnego.	RIO	zwróciła	uwagę	tak-
że	na	 to,	 że	 istnieje	 realne	zagro-
żenie	 naruszenia	 na	 koniec	 2013	
roku	dopuszczonej	granicy	zadłu-
żenia,	tj.	60	proc.	dochodów.

Nikt nie chce Mysiadła?
	 Analiza	 RIO	 znalazła	 po-
twierdzenie	 w	 drugim	 już	 prze-
targu,	 który	 odbył	 się	 8	 marca.	
Gmina,	 w	 rozwidleniu	 ulic	 Ku-
ropatwy	 i	 Puławskiej	 w	 Mysia-
dle	 próbowała	 sprzedać	 w	 su-
mie	 kilkanaście	 działek	 o	 łącz-
nej	powierzchni	6,5	ha,	przezna-
czonych	pod	usługi	 (2	ha)	oraz	
budownictwo	 mieszkaniowe	 i	
oświatę	 (ponad	 4	 ha).	 Mimo	
dużego	 zainteresowania	 nie	
udało	się	sprzedać	nawet	kawał-

ka	 ziemi.	 Przygotowywany	 jest	
już	 trzeci	 przetarg,	 który	 naj-
prawdopodobniej	 odbędzie	 się	
w	kwietniu.

Nie wspomogą powiatu
	 W	 związku	 z	 opinią	 RIO	 i	
trudnościami	 w	 realizowaniu	
wpływów	 do	 budżetu,	 podczas	
ostatniej	 sesji	 rady	 gminy	 podję-
to	 kilka	 uchwał	 ograniczających	
inwestycje.	Z	budżetu	wykreślono	
m.in.	800	tys.	zł,	mające	stanowić	

pomoc	 dla	 powiatu	 piaseczyń-
skiego.	Pieniądze	te	miały	zostać	
przeznaczone	na	przebudowę	uli-
cy	Wojska	Polskiego	od	ulicy	Żwi-
rowej	 do	 granicy	 gminy	 we	 Wła-
dysławowie.	 Wypadło	 też	 70	 tys.	
zł	 przeznaczone	 na	 projekt	 prze-
budowy	ul.	M.	Świątkiewicz	wraz	
z	 budową	 chodnika	 od	 ul.	 Le-
gionów	do	ul.	Nadrzecznej	w	Ja-
błonowie-Mrokowie.	 Ograniczo-
ne	zostaną	m.in.	wydatki	na	pro-
gram	gospodarki	ściekowej	i	wod-

nej,	oraz	GOK	odsunięto	w	czasie	
II	 etap	 budowy	 świetlicy	 w	 Zgo-
rzale	 oraz	 budowę	 ul.	 Tarniny	 i	
Przebiśniegów	w	Nowej	 Iwicznej.	
Inwestycji,	 które	 nie	 będą	 reali-
zowane	 w	 tym	 roku	 jest	 niestety	
znacznie	 więcej.	 Być	 może	 część	
z	 nich	 zostanie	 ponownie	 wpro-
wadzonych	do	budżetu,	jeśli	gmi-
nie	uda	się	zbyć	przeznaczone	na	
sprzedaż	nieruchomości.

TW

Drugi przetarg
na sprzedaż gminnych gruntów w My-
siadle również nie przyciągnął inwe-

storów

Największą 
gminną 
inwestycją 
jest budowa 
CEiS w Mysiadle



Trzej Muszkieterowie na Dzień Kobiet
LESZNOWOLA Uroczysty koncert z okazji Dnia Kobiet w Gminie Leszno-
wola stał się już tradycją. Wzorem lat ubiegłych specjalnie na tę oka-
zję Wójt i Samorząd Gminy Lesznowola oraz Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Lesznowoli zorganizował dla wszystkich pań wspaniałą muzyczną 
niespodziankę. 10 marca 2013 roku dla zebranych w hali sportowej w 
Łazach pań wystąpił zespół VOX – Bee Gees polskiej sceny muzycznej

	 Po	 uroczystym	 powita-
niu,	 życzenia	wszystkim	pa-
niom	złożyli	Pan	Janusz	Pie-
chociński	 –	 Wicepremier	 i	
Minister	 Gospodarki,	 Pan	
Jerzy	 Wiśniewski	 –	 Prze-
wodniczący	 Komisji	 Spo-
łecznej	Rady	Gminy	Leszno-

wola	 oraz	 Pan	 Łukasz	 Gro-
chala	–	Radny	Gminy	Lesz-
nowola.	 Pani	 Maria	 Jolanta	
Batycka-Wąsik	 –	 Wójt	 Gmi-
ny	Lesznowola,	Pani	Bożen-
na	 Korlak	 –	 Przewodniczą-
ca	Rady	Gminy	oraz	Panie	z	
Samorządu	 Gminy	 Leszno-

wola	otrzymały	piękne	czer-
wone	 róże.	 W	 naszym	 kra-
ju	 w	 Dniu	 Kobiet	 mężczyź-
ni	 wręczają	 żonom,	 mat-
kom,	 babciom,	 córkom,	 czy	
koleżankom	 kwiaty,	 drob-
ne	 upominki	 oraz	 składa-
ją	najlepsze	życzenia.	W	 ten	
sposób	 okazują	 swoją	 mi-
łość,	 wdzięczność	 i	 szacu-
nek.	„Świat	bez	kobiet	byłby	
nudny”	–	powiedział	ze	sce-
ny	Pan	Jerzy	Wiśniewski.
	 Do	 życzeń	 dołączyli	 się	
również	 panowie	 z	 zespołu	
VOX.	Przewrotnie	zaznaczy-
li,	że	10	marca	będziemy	ob-
chodzić	wspólne	 święto	pań	
i	 panów,	 i	 piosenki	 dedyko-
wane	były	nie	tylko	dla	Alicji	
(„Living	 Next	 Door	 To	 Ali-
ce”)	 i	 Magdaleny	 („O	 Mag-
daleno”),	 ale	 również	 dla	
męskiej	 części	 licznie	 zgro-
madzonej	publiczności.		
	 Zespół	VOX	jest	męskim	
tercetem	 wokalnym,	 któ-
ry	 swymi	 korzeniami	 sięga	
lat	 70-tych	 ubiegłego	 stule-
cia.	W	skład	zespołu	wcho-

dzą:	 Witold	 Paszt,	 Jerzy	
Słota	 oraz	 Dariusz	 Toka-
rzewski.		Muzyka	od	dawna	
jest	nieodłączną	towarzysz-
ką	 ich	 życia,	 związała	 się	 z	
nimi	na	dobre	i	złe.	Jak	mó-
wią	panowie	„jest	panią	ich	
serc	i	nigdy	jej	nie	zdradzą”.	
Podczas	 koncertu	 usłysze-
liśmy	 największe	 przeboje	
grupy:	 „Rycz	 mała,	 rycz”,	
„Cała	ty”,		„Masz	w	oczach	

dwa	 nieba”,	 „O	 Magdale-
no”,	 „Mam	 taki	 bilet”,	 czy	
„VOX	 Bananowy	 Song”.	
Dodatkowo	mogliśmy	usły-
szeć	 utwory	 Krzysztofa	
Klenczona,	 Marka	 Grechu-
ty,	Ryszarda	Rynkowskiego,	
Roda	Stewarta	oraz	przebój	
zespołu	 Smokie	 „”Living	
Next	Door	To	Alice”.
	 Każdy	utwór	przyjmowa-
ny	 był	 burzliwymi	 oklaska-

mi.	 Artyści	 długo	 nie	 mo-
gli	 zejść	 ze	 sceny.	 Życzliwe	
przyjęcie	 ze	 strony	 publicz-
ności	 i	 gorące	 brawa	 zachę-
ciły	 ich	 do	 wykonania	 aż	
trzech	utworów	na	bis.

Aneta Zielińska
Spec. ds. promocji i organizacji 

kultury
GOK Lesznowola 

Wicepremier J. Piechociński z żoną Haliną, w towarzy-
stwie Wójt M. J. Batyckiej-Wąsik (z prawej) i Przewod-
niczącej B. Korlak (z lewej)
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Cegielnia oborska pod młotek
KONSTANCIN-JEZIORNA W czasie ostatniej sesji, która odbyła się 7 marca, rada miejska zgodziła się na sprzedaż pięciohektarowej 
nieruchomości przy ul. Wilanowskiej (tzw. cegielnia oborska). Rok temu radni odmówili, uznając, że samorząd nie powinien 
pozbywać się majątku w czasie nie najlepszej koniunktury na rynku nieruchomości. Teraz zmienili zdanie i samorząd wystawi 
na sprzedaż działkę, która według szacunków może być warta prawie 20 mln złotych

Grzegorz Traczyk
	 W	 2011	 roku	 samorząd	 wykwa-
terował	 mieszkańców	 budynków	 ko-
munalnych,	 znajdujących	 się	na	 tere-
nie	tzw.	cegielni	oborskiej.	Nie	tylko	z	
uwagi	na	nie	najlepszy	stan	techniczny	
lokali,	lecz	także	po	to,	by	zagospoda-
rować	lub	sprzedać	dużą	działkę	o	po-
wierzchni	4,9	hektara,	 która	znajduje	
się	między	dwoma	osiedlami	przy	ul.	
Wilanowskiej	 138.	 Burmistrz	 Kazi-
mierz	 Jańczuk	 zaproponował	 rad-
nym	sprzedaż	działki,	która	może	być	
warta	prawie	20	mln	złotych.	
W	 ubiegłym	 roku,	 w	 kwiet-
niu	 projekt	 uchwały	 o	 sprze-
daży	 został	 przedyskutowa-
ny	przez	radnych,	którzy	zde-
cydowanie	 skrytykowali	 po-
mysł.	Ostatecznie	burmistrz	skłonił	się	
do	wniosku	radnych	i	wycofał	uchwałę	
z	porządku	obrad.	

Do czterech razy sztuka
	 Jednak	 zdania	 nie	 zmienił	 i	 na	
ostatniej	sesji	kolejny	raz	wystąpił	do	
rady	o	pozwolenie	na	sprzedaż	dział-
ki.	Jak	przed	rokiem,	argumenty	były	
podobne.	 Kazimierz	 Jańczuk	 prze-
konywał,	że	gminie	są	potrzebne	pie-
niądze	na	niezbędne	inwestycje.	Nato-
miast	przeciwnicy	sprzedaży	podkre-

ślali,	 że	 obecnie	 ceny	 gruntu	 są	 bar-
dzo	niekorzystne.	Ich	zdaniem	sprze-
daż	tej	działki	teraz	będzie	niegospo-
darnością	 i	 samorząd	 powinien	 po-
czekać	 na	 poprawę	 sytuacji	 na	 ryn-
ku	 nieruchomości.	 Jednym	 z	 głów-
nych	 przeciwników	 sprzedaży	 dział-
ki	był	 radny	Marek	Skowroński.	Jed-
nak	w	czasie	głosowania	okazało	się,	
że	większość	rady	podziela	stanowisko	
burmistrza,	ponieważ	zgodziła	się	na	
sprzedaż.	 Dotychczas	 radni	 już	 trzy-

krotnie	 odkładali	 decyzję.	 Za	 czwar-
tym	razem	przeznaczyli	działkę	„pod	
młotek”.	-	Nie	zgadzam	się	z	opinią,	że	
to	zły	czas	na	sprzedaż	nieruchomo-
ści	–	mówi	burmistrz	Kazimierz	Jań-
czuk.	-	Teraz	nie	tylko	nieruchomości	
są	tańsze.	Mniej	trzeba	zapłacić	rów-
nież	za	usługi	budowlane.	Taniej	moż-
na	 wybudować	 przedszkola,	 drogi	 i	
sieci	 wodno-kanalizacyjne,	 na	 które	
właśnie	chcielibyśmy	przeznaczyć	pie-
niądze	 ze	 sprzedaży	 tej	 nieruchomo-
ści.	Cieszę	się	z	takiej	decyzji	radnych,	

ponieważ	to	daje	szansę	na	podniesie-
nie	standardu	życia	w	naszej	gminie	–	
komentuje	burmistrz.	

Tanio sprzedać, żeby tanio budować
	 Jednak	uchwała	rady	miejskiej	jesz-
cze	 nie	 gwarantuje	 sukcesu.	 Trudno	
powiedzieć	czy	znajdzie	się	chętny	na	
tak	 drogą	 nieruchomość.	 Biorąc	 pod	
uwagę	 podobne,	 samorządowe	 prze-
targi	 na	 sprzedaż	 działek	 zarówno	 w	
Konstancinie-Jeziornie,	jak	i	w	innych	

gminach	powiatu,	okazuje	się,	że	
mimo	korzystnych	cen	nierucho-
mości,	nie	cieszą	się	zbyt	dużym	
zainteresowaniem	 potencjalnych	
kupców.	Spieniężenie	działki	przy	
ul.	Wilanowskiej	komplikuje	rów-

nież	 sprawa	 sądowa,	 którą	 urzędowi	
założył	 jeden	 z	 byłych	 lokatorów	 bu-
dynków	komunalnych,	który	uważa,	że	
został	niesłusznie	wykwaterowany	do	
innego	 mieszkania.	 -	 Niestety	 proce-
dura	sądowa	blokuje	sprzedaż,	ale	po-
dejmiemy	wszystkie	kroki,	by	 jak	naj-
szybciej,	kiedy	tylko	będzie	to	możliwe,	
przygotować	i	ogłosić	przetarg	–	mówi	
Kazimierz	Jańczuk.
	 Póki	 co	 opuszczony	 i	 ogólnodo-
stępny	 teren	 osiedla	 powoli	 staje	 się	
śmietniskiem.	 Od	 dwóch	 lat	 przycią-

ga	 również	 bezdomnych,	 szabrowni-
ków	i	wandali,	którzy	niszczą	lub	okra-
dają	 budynki	 komunalne.	 Teren	 ma	
ogromny	potencjał,	ale	samorząd	nie	
ma	ani	pomysłu	na	jego	zagospodaro-
wanie,	 ani	 pieniędzy,	 żeby	 ewentual-

ne	plany	zrealizować.	Dlatego	też	woli	
go	sprzedać.	Być	może	w	przyszłości	
będzie	 tam	 kolejne	 osiedle	 mieszka-
niowe,	podobne	do	tych,	które	już	po-
wstały	w	sąsiedztwie.

Działka o powierzchni 4,9 ha 
może być warta prawie 20 mln złotych

Rada miejska podjęła decyzję o sprzedaży terenu tzw. 
cegielni oborskiej, która znajduje się przy ul. Wilanowskiej
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Znów budują przy Perełce
PIASECZNO W bezpośrednim sąsiedztwie Kanału Piaseczyńskiego, przy ulicy Nadarzyńskiej ruszyła niedaw-
no duża budowa. Ma powstać tam trzypiętrowy dom, w którym znajdzie się 101 mieszkań. Trzy lata temu, 
gdy nad miastem przeszła gwałtowna nawałnica, rzeczka wystąpiła z brzegów, zalewając pobliski sąd oraz 
znajdujące się po drugiej stronie ul. Wojska Polskiego osiedla. Czyżby lekcja pokory z czerwca 2010 roku 
przeszła w Piasecznie bez echa?
	 Inwestycję	 „Apartamenty	Nada-
rzyńska”	prowadzi	firma	Saba	Con-
sulting.	W	trzypiętrowym	budynku,	
którego	budowa	ma	zakończyć	się	w	
przyszłym	roku,	zaplanowano	m.in.	
częściowo	 zagłębiony,	 dwukondy-
gnacyjny,	podziemny	parking.	

Czy historia zatoczy koło?
	 Na	początku	czerwca	2010	nad	Pia-
secznem	przeszła	trwająca	kilka	godzin	
ulewa.	Przepływający	przez	miasto	Ka-
nał	 Piaseczyński	 zwany	 pieszczotliwie	
Perełką	w	ciągu	kilkudziesięciu	minut	za-
mienił	się	w	budzącą	grozę,	rwącą	rzekę.	
Woda	w	 rejonie	 skrzyżowania	ul.	Woj-
ska	Polskiego	i	Nadarzyńskiej	podniosła	
się	o	około	6	metrów,	podtapiając	osie-
dla,	parkingi,	punkty	usługowe.	Zostało	
zalanych	 318	 gospodarstw	 domowych,	
woda	uszkodziła	też	33	samochody,	stra-
ty	 liczono	w	milionach	złotych.	Po	po-
wodzi	gmina	zaczęła	bardziej	dbać	o	cie-
ki	wodne	na	swoim	terenie,	m.in.	udroż-
niając	je	i	poszerzając	przepusty.	Nieste-
ty,	 zapomniano	 o	 zmianie	 miejscowe-
go	planu	zagospodarowania,	który	cały	
czas	 dopuszcza	 możliwość	 zabudowy	
w	centrum	miasta,	w	bezpośrednim	są-
siedztwie	Perełki.	A	właśnie	intensywna	
zabudowa	w	pobliżu	cieku	była	jedną	z	
przyczyn	 podtopień,	 ponieważ	 nagro-
madzona	 woda	 nie	 miała	 dokąd	 ujść.	

Kilka	dni	po	powodzi	ówczesny	radny	
sejmiku	mazowieckiego	Grzegorz	Ko-
strzewa-Zorbas	mówił,	że	teren	w	do-
rzeczu	Perełki	w	żadnym	wypadku	nie	
nadaje	 się	 pod	 zabudowę,	 ostrzega-
jąc,	że	piękne	osiedla	stoją	de	facto	na	
dnie	zbiornika	retencyjnego.	Jako	do-
wód	Grzegorz	Kostrzewa-Zorbas	po-
kazywał	plan	zagospodarowania	cen-
trum	Piaseczna	z	1937	roku,	w	którym	
teren	ten	uznany	został	za	zalewowy.	
Dorota	 Winiarska,	 kierownik	 piase-
czyńskiego	 inspektoratu	 Wojewódz-
kiego	Zarządu	Melioracji	 i	Urządzeń	
Wodnych,	 który	 administruje	 Kana-
łem	 Piaseczyńskim,	 zapewniała,	 że	
już	w	2005	roku	w	związku	ze	zwięk-
szaniem	 się	
liczby	 osie-
dli,	 sygna-
l i z o w a ł a	
gminie	 po-
trzebę	 jego	
przebudo-
wy.	 Po	 powodzi	 przepusty	 pod	 ulicą	
Kniaziewicza	 i	 Wojska	 Polskiego	 zo-
stały	naprawione,	odmulono	dno,	na-
prawiono	 nabrzeża,	 posiano	 trawę.	
Prace	konserwacyjne	wykonywane	są	
tam	raz	do	roku.	Nie	zwiększono	nato-
miast	średnicy	przepustów.	Jak	się	do-
wiedzieliśmy,	gmina	przymierza	się	do	
wykonania	w	tych	miejscach	mostów.

Budowa zgodna z prawem
	 Kilka	dni	po	powodzi	wielu	miesz-
kańców	 zalanych	 bloków	 wystawiło	
swoje	mieszkania	na	sprzedaż,	deklaru-
jąc,	że	nie	chcą	mieszkać	już	w	sąsiedz-
twie	cieku,	który	w	każdej	chwili	może	
wystąpić	z	brzegów.	Od	tragicznych	wy-
darzeń	nie	minęły	 trzy	 lata,	 a	po	dru-
giej	stronie	ul.	Wojska	Polskiego,	przy	ul.	
Nadarzyńskiej	 ruszyła	 kolejna	 inwesty-
cja.	Pozwolenie	na	budowę	obiektu	zo-
stało	wydane	przez	starostwo	powiato-
we	w	czerwcu	2011	roku.	-	Granica	za-
budowy	 budynku	 wielorodzinnego	
z	 garażem	 podziemnym	 i	 lokalami	
usługowymi	znajduje	się	w	odległości	
25	m	od	krawędzi	Kanału	Piaseczyń-

skiego,	 czy-
li	 -	 zosta-
ła	 zachowa-
na	 zgodnie	
z	 Miejsco-
wym	 Pla-
nem	 Zago-

spodarowania	 Przestrzennego,	 za-
twierdzonym	uchwałą		rady	miejskiej	
20	 listopada	2003	r.	 -	 informuje	Da-
nuta	Samek,	z	wydziału	promocji	sta-
rostwa	powiatowego.	Dorota	Winiar-
ska	dodaje,	że	WZMiUW	wydał	w	tej	
sprawie	uzgodnienie,	informując	jakie	
urządzenia	znajdują	się	w	sąsiedztwie	
inwestycji	 i	 jakie	mogą	być	tego	kon-

sekwencje.	-	Od	uzgodnienia	nie	za-
leży,	czy	inwestycja	zostanie	zreali-
zowana	czy	nie	–	mówi	Dorota	Wi-
niarska.	 -	 Dokument	 ten	 jest	 po-
trzebny	 do	 uzyskania	 pozwolenia	
na	budowę.	Poza	tym	jest	to	pewna	
wskazówka	 dla	 inwestora	 oraz	 dla	
projektanta,	 który	 odpowiada	 za	
swój	projekt.	W	uzgodnieniu	zwra-
camy	 uwagę,	 co	 może	 znajdować	
się	w	pobliżu	cieku	i	jakie	trudności	
czy	zagrożenia	projektant	powinien	
przewidzieć.	
	 -	Jeśli	ktoś	buduje	w	takich	para-
metrach	technicznych,	to	organ	wy-
dający	 pozwolenie	 na	 budowę	 mu-
siał	 sprawdzić	 zgodność	 inwesty-
cji	 z	 miejscowym	 planem	 zagospo-
darowania	 –	 mówi	 Mirosław	 Sata-
lecki,	 Powiatowy	 Inspektor	 Nadzo-
ru	Budowlanego.	-	Podobnie	było	w	
przypadku	sądu,	który	jest	praktycz-
nie	na	cieku.

Chronią się przed wodą
	 Reprezentujący	 inwestora	 Woj-
ciech	 Knap	 zapewnia,	 że	 w	 aparta-
mentowcu	 znajdzie	 się	 wiele	 zabez-
pieczeń,	 chroniących	 mieszkańców	
przed	 ewentualnymi	 podtopieniami.	
Od	strony	Kanału	Piaseczyńskiego	te-
ren	 ma	 zostać	 podwyższony.	 Ponad-
to	przy	wjeździe	do	garażu	podziem-
nego	ma	zostać	 zamontowana	gródź	
przeciwpowodziowa.	 -	 W	 podziem-
nych	kondygnacjach	budynku	zostaną	
zastosowane	materiały	o	podwyższo-
nej	 szczelności	 –	 informuje	 Wojciech	
Knap.	 -	Parter	budynku	będzie	znaj-
dować	 się	 5	 m	 powyżej	 lustra	 wody,	
więc	 wystąpienie	 wody	 na	 pozio-
mie	parteru	jest	realne	w	następstwie	
przejścia	kataklizmu,	który	będzie	ka-
tastrofalny	nie	tylko	w	skali	naszej	in-
westycji	ale	i	całego	miasta	-	dodaje.

Tomasz Wojciuk

W wyniku powodzi z czerwca 
2010 rokuw Piasecznie ucierpiało ponad 300 gospo-

darstw domowych i zostały zalane 33 samochody

Nowa inwestycja przy ul. Nadarzyńskiej ma 
zostać zakończona w kwietniu przyszłego roku
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Kacper Chorchos
3580g, 54cm, 24.02.2013

Ksawery Młynarczyk
3380g, 56cm, 22.02.2013

Dawid Szlachciarski
2880g , 53cm, 18.02.2013

Igor Nakonieczka
4380g, 59cm, 21.02.2013

Adaś Pałka
3120g, 54cm, 26.02.2013

URODZENI W PIASECZNIE

Stanisław Wietocha
3540g, 51cm, 22.02.2013

Tomasz Bramson
3720g, 55cm, 26.02.2013

Tomasz Sieradzan
4120g, 58cm, 26.02.2013

R E K L A M A

Waleczni jak szogun
PIASECZNO W lutym judocy piaseczyńskiego UKS Szogun wzięli udział w dwóch 
turniejach w Łazach raz w Skaryszewie. Z obu zawodów piasecznianie przy-
wieźli medale, odnosząc sukcesy w swoich kategoriach wiekowych i wagowych
	 W	połowie	lutego	międzynarodowy	
turniej	judo	odbył	się	w	Łazach.	W	do-
brze	obsadzonych	zawodach	obok	ze-
społów	z	całej	Polski	wzięli	także	udział		
zawodnicy	z	Litwy.	Piaseczyńscy	judo-
cy	 	pokazali	 	wielkie	ambicje	oraz	za-
awansowanie	techniczne,	kończąc	swo-
je	 pojedynki	 przed	 czasem	 i	 rzucając	
swoich	przeciwników	na	ippon.	Zdecy-
dowanie	najlepiej	zaprezentował	się	Ra-
fał	Rajewski,	 	 który	 zwyciężył	w	kate-
gorii	60	kg	młodzików.	Udany	start	za-
notował	także	Maciej	Fortuński,	który		

wśród	młodzików	do	50	kg	zajął	 trze-
cie	miejsce.	Była	to	największa	niespo-
dzianka,	 ponieważ	 mimo	 stosunkowo	
krótkiego	 stażu,	 udowodnił	 że	 ambi-
cja	i	zaangażowanie	mogą	zaprowadzić	
na	podium.	Wśród	najmłodszych	me-
dale	 zdobyli	 natomiast	 Janek	 Załuska	
(kat.	48	kg),	który		w		walce		o	podium	
popisał	się	pięknie	wykonanym	rzutem	
Seoi	Nage,	kończąc	walkę	przed	czasem	
i	 zdobywając	brązowy	krążek.	Trzecie	
miejsce	w	swojej	kategorii	zajął	również	
Wojtek	Tarkowski.	

	 Judocy	z	Piaseczna	świetnie	spi-
sali	 sie	 również	 w	 Ogólnopolskim	
Turnieju	 Juniorów	 w	 Skarysze-
wie,	 który	 odbył	 się	 pod	 koniec	 lu-
tego	 .	 Na	 najwyższym	 miejscu	 po-
dium	 znów	 stanął	 Rafał	 Rajewski.	
Natomiast	 w	 kategorii	 73	 kg	 trzecie	
miejsce	 wywalczył	 Patryk	 Leśniew-
ski.	 Wyróżniającymi	 się	 zawodni-
kami	 UKS	 Szogun	 byli	 także	 Ad-
rian	Geifert	(81	kg)		oraz	Piotr	Zadu-
ra	(66	kg).	Cały	zespół	zasługuje	na	
pochwały,	 ponieważ	 młodzi	 judocy	
potwierdzili	nie	tylko	ambicje	i	wolę	
walki.,	lecz	także	umiejętności,czego	
dowodem	była	 tak	duża	 liczba	walk	
wygranych	przed	czasem.		            gt/inf.
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Doktor Lubicz na Dzień Kobiet
KONSTANCIN-JEZIORNA W ostatnią sobotę, 9 marca w restauracji Galeria Konstancja, która znajduje się przy ul. Źródlanej, odbył się koncert Tomasza Stockingera. 
Znany aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, a od niedawna również mieszkaniec Konstancina wystąpił z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. 
Na jego występ pt. „Melodią wracasz do mnie” złożyły się ponadczasowe piosenki o miłości
 Tomasz	Stockinger	w	swojej	ka-
rierze,	trwającej	już	35	lat	wcielił	się	
w	mnóstwo	postaci,	grając	w	wielu	
filmach,	serialach	i	spektaklach	te-
atralnych.	Jednak	największą	popu-
larność	przyniosła	mu	rola	w	teleno-
weli	„Klan”,	w	której	od	kilkunastu	
lat	gra	doktora	Pawła	Lubicza.	Pew-
nie	niewielu	sympatyków	jego	aktor-
stwa	wie,	 że	ma	on	na	 swoim	kon-
cie	również	sukcesy	wokalne.	W	ta-
kiej	też	roli	mieli	okazję	zobaczyć	go	
uczestnicy	 koncertu,	 który	 z	 okazji	
Dnia	Kobiet	odbył	się	w	restauracji	
Galeria	 Konstancja.	 Gwiazdę	 wie-
czoru	z	właściwym	sobie	poczuciem	
humoru	 zapowiedział	 Dariusz	 Fa-
lana,	 wicedyrektor	 Konstancińskie-
go	 Domu	 Kultury,	 który	 wspólnie	
z	 Uzdrowiskiem	 Konstancin-Zdrój	
zorganizował	koncert.	
	 Tomasz	 Stockinger	 na	 wstępie	
przyznał,	 że	 po	 praz	 pierwszy	 wy-
stępuje	 przed	 swoimi	 sąsiadami,	
bo	 właśnie	 przeprowadza	 się	 do	
Konstancina-Jeziorny	 z	 pobliskie-
go	 Ursynowa.	 Nie	 mogło	 zabrak-

nąć	 również	 życzeń	 dla	 wszystkich	
kobiet	 oraz	 kilku	 żartów.	 -	 Mamy	
Dzień	 Kobiet,	 a	 skoro	 nie	 ma	 dnia	
mężczyzny,	 to	 chyba	 święto	 panów	
powinniśmy	 obchodzić	 we	 wszyst-
kie	 pozostałe	 dni	 roku	 –	 żartował	
Tomasz	Stockinger.	
	 Publiczność	 miała	 niepowta-
rzalną	 okazję	 wysłuchać	 ponad-
czasowych	utworów	o	miłości.	Ak-
tor	 zaczął	 od	 szlagierów	 lat	 20.	 i	
30.	Zabrzmiały	 również	 inne	pio-
senki,	opowiadające	o	różnych	ob-
liczach	 miłości	 czy	 codziennych	
relacji	między	dwojgiem	ludzi.	Nie	
zabrakło	 tak	 znanych	 przebojów	
jak	choćby	„Bądź	moim	natchnie-
niem”,	 „Życzenia	 z	 całego	 serca”,	
„Uciekaj	moje	 serce”,	 „Pod	Papu-
gami”	 i	 innych	 utworów,	 do	 któ-
rych	 teksty	 napisali	 m.	 in.	 Jonasz	
Kofta,	 Jacek	 Cygan,	 Wojciech	
Młynarski	 czy	 Agnieszka	 Osiec-
ka.	 Każdą	 piosenkę	 poprzedzały	
zabawne	anegdoty,	które	odnosiły	
się	 do	 tematu	 utworu.	 Aktor	 bły-
skawicznie	nawiązał	bardzo	dobry	

kontakt	 z	 publicznością,	 zachę-
cał,	by	 śpiewała	wraz	z	nim,	 spa-
cerując	po	sali	z	mikrofonem.	Wy-
stęp	spodobał	się	gościom	restau-

racji,	o	czym	może	świadczyć	fakt,	
że	 tego	 wieczoru	 wszystkie	 stoli-
ki	 były	 zajęte.	 Oczywiście	 na	 sali	
przeważały	 panie,	 które	 były	 za-

chwycone	i	pożegnały	artystę	rzę-
sistymi	oklaskami.	

Grzegorz Traczyk

Z okazji Dnia Kobiet w restauracji Galeria Konstancja wystąpił znany aktor Tomasz Stockinger

R E K L A M A
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Ekon walczy o swój kawałek tortu
URSYNÓW W ubiegły poniedziałek w sortowni Ekonu odbyła się konferencja prasowa, 
mająca przybliżać spectrum działalności stowarzyszenia, które dziewięć lat temu wcie-
liło w życie selektywny system odbioru i segregacji odpadów
	 Zaproszonych	 gości	 powitała	
Małgorzata	 Zakrzewska,	 przewod-
nicząca	 zarządu	 stowarzyszenia.	
Następnie	dr	Marek	Łukomski	opo-
wiedział	 o	 działalności	 Ekonu	 na	
przestrzeni	ostatnich	9	lat.	
	 Stowarzyszenie	 „Niepełnospraw-
ni	dla	Środowiska	EKON”	rozpoczę-
ło	swoją	działalność	na	początku	2004	
roku.	 Jest	przedsiębiorstwem	społecz-
nym,	 mającym	
status	 zakładu	
pracy	 chronio-
nej,	 w	 którym	
znajdują	zatrud-
nienie	 osoby	 o	
różnym	 stopniu	
niepełnospraw-
ności.	 Obecnie	
Ekon	 zatrudnia	
1353	 osoby,	 z	
których	92	proc.	
to	osoby	niepeł-
nosprawne,	 tak-
że	 intelektual-
nie.	Stowarzyszenie	nie	korzysta	z	po-
mocy	publicznej,	z	wyjątkiem	dofinan-
sowania	 do	 pensji,	 które	 przysługuje	
wszystkim	 zakładom	 zatrudniającym	
osoby	niepełnosprawne.	-	Łączymy	mi-
sję	 społeczną	 z	 ekologiczną	 –	 przeko-
nywał	podczas	konferencji	Marek	Łu-
komski.	 -	Zatrudniamy	na	etat	osoby,	
których	nikt	inny	nie	chce	zatrudnić.	

Odbierają i sortują odpady
	 Ekon	 od	 początku	 swojej	 dzia-
łalności	 odbiera	 odpady	 opakowa-
niowe	 od	 mieszkańców	 Ursyno-
wa,	 dziś	 chciałby	 rozszerzyć	 swoją	
działalność	 także	na	Wilanów.	-	Po	
roku	 działalności	 odbieraliśmy	 od-
pady	 opakowaniowe	 z	 42	 tys.	 loka-
li	–	przypomniał	Marek	Łukomski.	
-	Cały	Ursynów	mieliśmy	podzielony	
na	obszary,	a	odpady	w	workach	od-
bieraliśmy	bezpośrednio	z	mieszkań.	
	 Cały	 zebrany	 „urobek”	 był	 na-
stępnie	kierowany	do	sortowni	i	 tak	
jest	 do	 dziś,	 choć	 Ekon	 obsługuje	
„tylko”	22	tys.	lokali.	Kilka	lat	temu	
nikt	 nie	 spodziewał	 się,	 że	 zosta-
nie	zmieniona	ustawa	śmieciowa,	że	
wejdą	w	życie	normy	określające	jaki	
procent	śmieci	będzie	musiał	zostać	
poddany	 recyklingowi.	 Jak	 się	 oka-
zało,	 dziś	 Ekon	 doskonale	 wpisuje	

się	w	tę	formułę.	Problemem	jest	na-
tomiast	to,	że	nie	może	samodzielnie	
stawać	do	przetargów,	ponieważ	zaj-
muje	się	tylko	frakcją	suchą.	Dlatego	
będzie	 musiał	 „podłączyć	 się”	 pod	
jedną	 z	 większych	 firm.	 Być	 może	
zawiąże	z	nią	konsorcjum,	a	w	naj-
gorszym	przypadku	będzie	pełnił	rolę	
podwykonawcy.	 -	 Choć	 nie	 jesteśmy	
dużą	 firmą,	 jesteśmy	w	stanie	 zapew-
nić	monitoring	zbiórki	(jest	to	warunek	

konieczny	do	korzystania	z	obniżonych	
stawek	 za	 wywóz	 odpadów	 –	 przyp.	
red.),	odbierając	śmieci	nawet	z	ponad	
70	 tys.	 lokali	 –	 zapewniał	 Marek	 Łu-
komski.	-	Mamy	ambicję,	aby	stać	się	
bardzo	dobrym	podwykonawcą,	utrzy-
mać,	 a	 nawet	 zwiększyć	 zatrudnienie.	
Taki	jest	nasz	plan.
	 W	 tej	 chwili	 odbiorem	 i	 segre-
gowaniem	frakcji	suchej	zajmuje	się	
około	300	pracowników	Ekonu.	Jak	
twierdzi	 odpowiedzialny	 za	 komu-
nikację	 Grzegorz	 Żurawski,	 nie	 ma	
ryzyka,	że	firma	przestanie	segrego-
wać	odpady,	ponieważ	 linii	do	 sor-
towania	 frakcji	 suchej	 w	 tej	 chwili	
brakuje.	 W	 najgorszym	 razie	 może	
przestać	 odbierać	 posegregowane	

śmieci	od	mieszkańców.	Będzie	wią-
zało	się	 to	z	 redukcją	etatów,	pracę	
może	stracić	nawet	do	180	osób	nie-
pełnosprawnych,	tzw.	mrówek.	

Krótka wycieczka po sortowni
	 Paweł	Trzaska	oprowadził	obec-
nych	na	konferencji	dziennikarzy	po	
sortowni	 odpadów,	 w	 której	 dzien-
nie	sortowanych	jest	kilkanaście	ton	
śmieci	(miesiecznie	jest	to	około	800	
ton).	 Suche	 odpady	 opakowaniowe	
są	dzielone	na	18	 frakcji,	 następnie	
są	zagęszczane	 i	przekazywane	wy-
specjalizowanym	 zakładom	 recy-
klingowym.	Nic	nie	 trafia	na	wysy-
pisko,	 tzw.	balast	kierowany	 jest	do	
specjalistycznych	 zakładów	 prze-
twórstwa,	gdzie	przetwarza	się	go	na	
energię.	-	Jesteśmy	instalacją	do	od-
zysku	 materiałów	 wtórnych	 –	 pod-
kreśla	 Paweł	 Trzaska.	 -	 Pracujemy	
dobrze	i	zgodnie	z	normami.
	 	Segregacją	odpadów	zajmują	się	
pracownicy	 Ekonu,	 którzy	 pracują	
przy	dwóch	taśmach.	Na	razie	pra-
cy	mają	sporo.	Czy	tak	samo	będzie	
po	1	lipca,	okaże	się	wkrótce.

Tomasz Wojciuk

Po wejściu w życie nowego Regu-
laminu Utrzymania Czystości i Po-
rządku w Mieście Warszawa. posegre-
gowane odpady opakowaniowe mają 
być umieszczane w dwóch workach. 
Do worka czerwonego zbierane będą 
odpady mieszane: papier, plastikowe 
butelki i pojemniki, folie, opakowania 
metalowe, zaś do zielonego – szkło.

Po roku działalności Ekon odbierał 
odpady opakowaniowe z 42 tys. lokali

N E K R O L O G

 W najbliższy weekend, 16 
i 17 marca w Zespole Szkół im. 
Władysława Reymonta przy ul. 
Mirkowskiej 39 odbędzie się X  
Festiwal Małych Form Teatral-
nych. W sobotę, 16 marca kon-
kursowe spektakle zaczną się o 
godz. 11.15 i potrwają do godz. 
19.15 (z przerwą między godz. 
14.35 i 16.30). W konkursie we-
zmą udział uczniowie konstan-
cińskich szkół. Natomiast w nie-
dzielę, 17 marca o godz. 13 poza 
konkursem wystąpią młodzi 
aktorzy, rozwijający swoją pa-
sję i szlifujący talent w KDK. O 
godz. 16 będzie można obej-
rzeć spektakl pt. „Pożarcie kró-
lewny Bluetki” w wykonaniu Te-
atru Warszawa, który spodoba 
się nie tylko najmłodszym, lecz 
także ich rodzicom. Ok. godz. 
17 odbędzie się uroczyste pod-
sumowanie festiwalu i nagro-
dzenie laureatów.

gt

 W sobotę, 16 marca w świetlicy GOK Lesznowola w Starej Iwicznej 
odbędzie się spektakl „ADAMM” w wykonaniu Lesznowolskiego Teatru 
Manufaktura Snów pod kier. Tomasza Kłujszo. Wystąpią: Iwona Mani-
sta Kutryś, Tomasz Kłujszo, reżyseria Ewa Kłujszo. Bilety normalne: 15 
zł., ulgowe: 10 zł. Początek spektaklu o godzinie 18.

Tyl.

Festiwal po raz 10!
KONSTANCIN-JEZIORNA

Spektakl ADAMM
LESZNOWOLA
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Zapasy dla wszystkich
PIASECZNO Od kilku miesięcy w Uczniowskim Klubie Sportowym Piątka kilkanaście dziewcząt trenuje 
zapasy. - Przychodzą regularnie i ćwiczą bardzo chętnie - podkreśla Marta Śliwińska, wielokrotna 
mistrzyni Polski w zapasach, a obecnie trenerka

	 Zapaśnicza	sekcja	UKS-u,	działa-
jąca	przy	Szkole	Podstawowej	nr	5	w	
Piasecznie,	 liczy	 trzy	 grupy,	 z	 czego	
ostatnia	 -	 dla	 dziewcząt	 -	 powstała	
zaledwie	 kilka	 miesięcy	 temu.	 -	 Nie	
było	większych	problemów	z	naborem	
-	mówi	Marta	Śliwińska,	która	sama	
walczyła	niegdyś	na	macie,	a	obecnie	
swoją	wiedzę	i	doświadczenie	przeka-
zuje	 młodzieży,	 ponadto	 uczy	 mate-
matyki	w	jednej	ze	szkół	w	gminie	Pia-
seczno.	-	W	grupie	mamy	kilkanaście	
dziewczyn,	 najmłodsza	 zawodniczka	
ma	9	lat.	Przychodzą	na	treningi	regu-
larnie,	dwa	 razy	w	 tygodniu	 i	 ćwiczą	
bardzo	chętnie.
	 Łącznie	 w	 UKS-ie	 zapasy	 trenuje	
ponad	50	osób.	Jednym	z	najzdolniej-
szych	zawodników	jest	Wojciech	Kań-
ski,	który	w	ubiegłym	roku	wywalczył	
srebrny	 medal	 na	 młodzieżowych	
mistrzostwach	 Polski.	 -	 To	 sport	 dla	
wszystkich,	 nie	 trzeba	 być	 wcale	 du-
żym,	 żeby	 móc	 trenować,	 dlatego	 nie	
dziwi	 mnie,	 że	 dziewczyny	 uprawiają	
ten	sport	-	stwierdza	młody	zapaśnik.	-	
Ja	trenuję	już	od	blisko	7	lat,	a	pasją	do	
zapasów	zaraził	mnie	 tata,	który	sam	
był	zawodnikiem.		
	 -	 Podoba	 mi	 się	 ten	 sport,	 poza	
tym	 też	 tańczę	 -	 mówi	 Oliwia.	 -	 Dla	
mnie	to	też	fajna	rozrywka.	-	Mogę	na-
uczyć	się	samoobrony,	co	może	mi	się	
przydać,	bo	mam	trzech	starszych	bra-
ci	-	śmieje	się	Agnieszka.	-	Poza	tym	

jest	tu	sympatycznie,	bawimy	się,	żar-
tujemy,	ale	też	ćwiczymy	i	się	rozcią-
gamy.	Moim	idolem	sportowym	nie	
jest	 nikt	 z	 zapaśników.	 Najbardziej	
lubię	Justynę	Kowalczyk,	bo	ma	sil-
ny	charakter.	
	 -	 W	 tej	 dyscyplinie	 sportu	 to	
właśnie	 charakter	 jest	 najważniej-
szy	 -	 podkreśla	 Marta	 Śliwińska.	
-	 Odporność	 psychiczna	 odgrywa	
ogromną	 rolę,	 ale	 oczywiście	 po-
trzebna	 jest	 do	 tego	 wytrzymałość	
fizyczna.	Na	razie	nasze	zawodnicz-
ki	uczymy	chwytów,	poza	tym	mają	
też		zajęcia	z	akrobatyki.	

	 Oprócz	 ogólnego	 rozwoju,	 zda-
niem	 szkoleniowców	 ważna	 jest	
także	integracja	w	grupie.	-	Jedna	z	
dziewcząt	 miała	 w	 szkole	 problemy	
z	 zaklimatyzowaniem	 się	 -	 zauwa-
ża	trenerka.	-	Z	treningu	na	trening	
zaczęła	 się	 otwierać,	 zawiązały	 się	
przyjaźnie.	
	 Młode	 zapaśniczki	 nie	 wystę-
powały	 jeszcze	 w	 żadnych	 zawo-
dach,	 bo	 jak	 podkreślają	 trenerzy,	
najwcześniej	 mogą	 	 startować	 po	
półrocznych	treningach.	-	Przygoto-
wujemy	je	do	startów	na	wiosnę	-	in-
formuje	Śliwińska.			

Anna Żuber

K O N D O L E N C E

 W najbliższą niedzielę, 17 
marca w ZS im. Szarych Szere-
gów w Tarczynie przy ul. Sza-
rych Szeregów 8 o godz. 13 roz-
pocznie się licytacja dzieł sztuki, 
z której dochód zostanie przeka-
zany na przeszczep płuc chorego 
na mukowiscydozę Patryka. Pod-
czas imprezy odbędzie się także 
koncert muzyki klasycznej, wy-
stąpią Mandaryna Dance Studio, 
a po godz. 18.30 dwaj raperzy  
– Cywil i Solar-Białas. 

TW

Licytacja dla Patryka
TARCZYN



12 nr 10 (476)/2013/W1AKTUALNOŚCI
KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Złotokłos zagrał dla Kubusia
PIASECZNO W sobotę, 9 marca w Złotokłosie w Klubie Kultury przy ul. 3 Maja odbył się kon-
cert charytatywny. Mieszkańcom Złotokłosu i sąsiednich miejscowości udało się zebrać 
ponad 5,8 tys. złotych. Dochód z koncertu zostanie przeznaczony na zakup specjalnych 
aparatów słuchowych dla 5-letniego, niedosłyszącego Kubusia z Wólki Prackiej

Grzegorz Traczyk
	 Kubuś,	 który	 ma	 5	 lat,	 uro-
dził	się	z	ciężką	wadą	słuchu	w	obu	
uszach.	 Od	 drugiego	 miesiąca	 ży-
cia	 nosi	 aparaty	 słuchowe,	 zaku-
pione	 dzięki	 pomocy	 ludzi	 dobrej	
woli.	Dzięki	tym	urządzeniom	Kuba	
może	się	prawidłowo	rozwijać.	We-
dług	specjalistów	u	chłopca	już	na-
stąpiła	 duża	 poprawa	 słuchu.	 Jed-
nak,	 by	 mógł	 robić	 kolejne	 postę-
py,	niezbędne	są	nowe	aparaty	słu-
chowe,	które	dałyby	szansę	na	zmi-
nimalizowanie	wady	w	przyszłości.	
Koszt	 specjal-
nych	 urządzeń,	
dostosowanych	
do	 potrzeb	
chłopca	 wyno-
si	ok.	8	tys.	zło-
tych,	 z	 czego	
NFZ	 może	 sfi-
nansować	 tyl-
ko	3	tys.	złotych.	
Niezbędna	 kwota	 przewyższa	 fi-
nansowe	 możliwości	 rodziców	 Ku-
busia,	 którzy	 borykają	 się	 również	
z	 niepełnosprawnością	 drugiego	
syna.	Dlatego	też	poprosili	o	pomoc	
Polską	Fundację	Pomocy	Dzieciom	
Niedosłyszących	„Echo”.	

Charytatywny Złotokłos
	 -	Jakiś	czas	temu	pani	Anna	Se-
rafin,	 kierownik	 Klubu	 Kultury	
zaproponowała,	 by	 w	 Złotkokło-

sie	 zorganizować	 akcję	 charyta-
tywną,	 zjednoczyć	 siły	 i	 razem	
zrobić	 coś	 dobrego	 dla	 potrzebu-
jących	–	wspomina	–	Wiesław	Sło-
wik,	 sołtys	Złotokłosu.	 -	Od	 razu	
uznaliśmy,	 że	 to	 świetny	 pomysł	
i	 poprosiliśmy	 Miejsko-Gminny	
Ośrodek	 Pomocy	 Społecznej	 o	
wskazanie	 dziecka,	 któremu	 mo-
glibyśmy	pomóc.	Tak	dowiedzieli-
śmy	się	o	niedosłyszącym	Kubusiu	
z	 Wólki	 Prackiej	 –	 dodaje	 sołtys.	
Błyskawicznie	 zawiązał	 się	 spo-

łeczny	 komitet	 organizacyjny,	 w	
skład	którego	weszli	Anna	Serafin,	
Małgorzata	Jankowska(MGOPS),	
Wiesław	Słowik	oraz	Bogdan	Fre-
lich,	 prezes	 OSP	 Złotokłos	 i	 roz-
poczęto	przygotowania	do	koncer-
tu	charytatywnego.	W	organizację	
przedsięwzięcia	 zaangażowało	 się	
wiele	 osób,	 dzięki	 którym	 akcja	
mogła	 nie	 tylko	 dojść	 do	 skutku,	
lecz	 także	 zakończyć	 się	 pełnym	
sukcesem.	

Zagrali dla Kubusia
	 W	sobotę	przez	Klub	Kultury	w	
Złotokłosie	 przewinęło	 się	 ponad	
300	 osób.	 Organizatorzy	 przygo-
towali	 dla	 nich	 mnóstwo	 atrakcji.	
Na	 scenie	 wystąpili	 utalentowani	
młodzi	 wokaliści	 z	 Gimnazjum	 w	
Złotokłosie	oraz	Teatr	Manufaktura	
Snów,	który	wystawił	komedię	mał-
żeńską	pt.	„Adamm”.	Gwiazdą	wie-
czoru	był	natomiast	rockowy	zespół	
Out	 of	 Tune.	 Kapela,	 która	 na	 co	
dzień	ćwiczy	właśnie	w	Klubie	Kul-
tury,	 przyciągnęła	 na	 koncert	wielu	
młodych	mieszkańców	Złotokłosu	 i	
sąsiednich	 miejscowości.	 W	 czasie	
koncertu	odbyła	się	również	aukcja,	
którą	 poprowadził	 sołtys	 Wiesław	
Słowik.	 Zlicytowano	 kilkadziesiąt	
obrazów,	 które	 przekazali	 m.in.	 lo-
kalni	artyści	–	Henryka	Masłowska	
i	 Zbigniew	 Janiak.	 Najdroższy	 ob-
raz	został	sprzedany	za	250	złotych.	
Niewiele	mniejszą	cenę	(150	złotych)	
osiągnął	tort	przygotowany	specjal-
nie	 na	 aukcję	 przez	 jedną	 z	 miesz-
kanek	 –	 Marię	 Zielińską.	 Innych	
przepysznych,	domowych	wypieków	
oraz	 kawy	 i	 herbaty	 można	 było	
skosztować	w	kawiarence,	która	była	
czynna	przez	cały	koncert	i	cieszyła	
się	 dużym	 zainteresowaniem	 gości.	
Dla	Kubusia	przeznaczono	również	
dochód	 ze	 sprzedaży	 losów	 lote-
rii	 fantowej,	 na	 której	 można	 było	

wylosować	 m.in.	 książki	 i	 zabawki,	
przekazane	przez	mieszkańców	i	in-
nych	darczyńców.	

Kubuś dostanie aparaty słuchowe
	 Warto	dodać	również,	że	Zdzi-
sław	 Lis,	 burmistrz	 gminy	 Pia-
seczno,	 który	 otworzył	 koncert	 i	
powitał	 wszystkich	 gości,	 przeka-
zał	fundacji	aparat	słuchowy,	war-
ty	 ok.	 3	 tys.	 złotych.	 Co	 prawda	

Kubuś	 potrzebuje	 urządzenia	 in-
nego	typu,	ale	aparat	z	pewnością	
trafi	 do	 innego	 potrzebującego	

dziecka.	 -	 Serdecznie	 dziękujemy	
panu	 burmistrzowi	 Zdzisławowi	
Lisowi	 –	 mówi	 Wiesław	 Słowik.	
-	 Podziękowania	 należą	 się	 także	
wszystkim	 ludziom	 dobrej	 woli,	
którzy	 przyczynili	 się	 do	 organi-
zacji	 koncertu	 charytatywnego	 i	
hojnie	 wsparli	 zbiórkę	 –	 dziękuje	
Wiesław	 Słowik.	 Podczas	 koncer-
tu	 charytatywnego	 udało	 się	 ze-
brać	aż	5895	złotych,	z	czego	 	1,4	
tys.	 złotych	 pochodziło	 z	 wpłat	
osób	 fizycznych.	 Dzięki	 tej	 kwo-
cie,	 którą	 organizatorzy	 przekażą	
na	 konto	 Polskiej	 Fundacji	 Po-
mocy	 Dzieciom	 Niedosłyszących	
„Echo”,	 uda	 się	 zakupić	 aparaty	
dla	 Kubusia.	 Nowe	 urządzenia	
pomogą	 chłopcu	 „usłyszeć	 świat”	
i	rozwijać	się	jak	jego	rówieśnicy.	

Licytację kilkudziesięciu obrazów, przekazanych na charyta-
tywną aukcję przez lokalnych artystów, poprowadził Wiesław 
Słowik, sołtys Złotokłosu

Podziękowania należą się wszystkim ludziom dobrej 
woli, którzy przyczynili się do organizacji koncertu 
charytatywnego i hojnie wsparli zbiórkę.

Wiesław Słowik
sołtys Złotokłosu

5895 złotych 
zebrano na zakup aparatów słuchowych 

dla niedosłyszącego Kubusia

Strzelanina 
w Wólce Kosowskiej
LESZNOWOLA W czwartek, tuż przed godziną 12 w jed-
nej z hal centrum handlowego w Wólce Kosowskiej 
uzbrojeni przestępcy napadli na konwojentów, prze-
noszących pieniądze

	 Do	zdarzenia	doszło	w	hali	tar-
gowej,	 w	 okolicy	 placówki	 banko-
wej.	 Trzej	 uzbrojeni,	 zamasko-
wani	 przestępcy	 otworzyli	 ogień	
do	 niosących	 gotówkę	 konwojen-
tów.	 Świadkowie	 mówią,	 że	 sły-
szeli	pięć	strzałów.	Bandyci	 strze-
lali	 konwojentom	 w	 plecy.	 Cięż-
ko	 ranni	 mężczyzna	 i	 kobieta	 zo-
stali	 przewiezieni	 do	 szpitali.	 Ży-
cie	 uratowały	 im	 najprawdopo-
dobniej	 kamizelki	 kuloodporne.		
-	 Przestępcy	 zrabowali	 konwojen-
tom	dwa	worki	z	pieniędzmi	i	ucie-

kli	–	informuje	asp.	Mariusz	Mro-
zek,	 rzecznik	 prasowy	 Komendy	
Stołecznej	Policji.	Nie	wiadomo	ile	
pieniędzy	było	w	workach.
	 Od	 wczoraj	 trwa	 obława	 na	
bandytów.	 Wiadomo,	 że	 porusza-
ją	 się	 granatowym	 fordem	 mon-
deo	typu	kombi.	Pierwsze	trzy	lite-
ry	rejestracji	to	ETM.	Policja	pro-
si	o	kontakt	 świadków,	którzy	wi-
dzieli	zdarzenie	 lub	którym	rzuci-
ło	się	w	oczy	podejrzane	auto.

TW

Piaseczno w rytmie house
PIASECZNO  W sobotę, 9 marca w Domu Kultury w Piasecznie odbyła się trzecia edycja 
Housepital – projektu zainicjowanego przez DJ Martina Rosę, który zakłada organizo-
wanie lokalnych imprez tanecznych w kulturalnej atmosferze. Tym razem bawiło się 
wspólnie około 150 osób
 Na trzeciej edycji imprezy wystą-
pili: Alexis (pierwsza Djka na House-
pitalu), Cast Away (młody producent 
z Góry Kalwarii) i Slim. Od godziny 19 
do 23 posłuchać można było zróż-
nicowanej muzyki tanecznej. Slim 
(czyli Rafał Marczak) pokazał, jak za-
wsze, wysoki poziom miksowania, 
Cast Away (czyli 20-letni Kamil Sta-
chowski) zagrał swoje kawałki, które 
już sprzedaje w sieci i zachwycił tym 
swoim odbiorców, a 21-letnia Alexis 
weszła przebojem na scenę Housepi-
tal. Pierwsza kobieta Dj w historii pia-
seczyńskiej imprezy zaprezentowała 
tego wieczoru naprawdę dobrze wy-
selekcjonowany i ciekawie dobrany 
repertuar. Co istotne, dla Cast Away 
i Alexis był to sceniczny debiut, ale 
nie czuć było bynajmniej debiutanc-
kiej tremy. Na koniec zagrał Dj Mar-
tin Rosa, który zwieńczył swój wy-
stęp rozdawaniem ludziom pod sce-
ną prezentów i wspólnym występem 
z wokalistką - Alicją Wojczak w cove-
rze znanego utworu Calvina Harrisa i 
Rihany „We Found Love”.
 - Housepital numer trzy oka-
zał się być sukcesem na podobnym 
poziomie jak poprzednia impreza – 
podsumowuje Dj Martin Rosa. - Ko-
lejne edycje wydarzenia odbędą się 
27 kwietnia i 8 czerwca. Masowy i 
duży Housepital plenerowy odbę-
dzie się z kolei 29 czerwca.

Grzegorz Tylec



13nr 10 (476)/2013/W1 SPORT
KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Sparta zrobiła swoje
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA Podsumowanie rundy jesiennej rozgrywek 
południowej grupy mazowieckiej IV ligi sezonu 2012/2013

SPARTA JAZGARZEW 
(6. MIEJSCE, 23 PUNKTY)

	 Jedyny	 reprezentant	 powiatu	 pia-
seczyńskiego	 na	 poziomie	 czwartej	
ligi	 nie	 zawiódł	 oczekiwań,	 plasując	
się	po	zakończeniu	rundy	jesiennej	na	
bardzo	dobrej,	szóstej	pozycji	w	tabeli.	
Niestety,	rozgrywki	te	są	tak	skonstru-
owane,	że	z	grupy	południowej	do	trze-
ciej	ligi	awansuje	jedynie	jej	zwycięzca.	
Wszystko	wskazuje	na	to,	że	o	pierwszą	
lokatę	bić	się	będą	Pilica	Białobrzegi	i	
Żyrardowianka	 Żyrardów.	 Sparta	
może	 być	 już	 natomiast	 w	 zasadzie	
pewna	 ligowego	 bytu	 i	 z	 pewnością	
stać	 ją	 przynajmniej	 na	 utrzymanie	
miejsca	w	górnej	połowie	tabeli.	
	 W	grze	ekipy	z	Jazgarzewa	widać	
jednak	 wyraźnie	 podział	 na	 mecze	
rozgrywane	u	siebie	 i	na	wyjeździe.	
O	ile	na	własnym	boisku	Sparta	ma	
znakomity	 bilans	 (sześć	 zwycięstw,	
jeden	 remis	 i	 jedna	 porażka),	 to	
poza	domem	prezentuje	się	niemal-
że	 lustrzane	odbicie	zespołu	(jedno	
zwycięstwo,	jeden	remis	i	pięć	pora-
żek).	 W	 nadchodzącej	 rundzie	 do-
brze	byłoby	więc	spróbować	popra-
wić	zwłaszcza	wyniki	wyjazdowe.
	 Chyba	 najbardziej	 emocjonują-
cymi	 spotkaniami	 minionej	 rundy	
były	 dwie	 konfrontacje	 z	 Victorią	
Sulejówek.	 W	 lidze	 Sparta	 wygrała	
3:2	 w	 dramatycznych	 okoliczno-
ściach	 (po	 zwycięskim	 golu	 w	 doli-
czonym	czasie	gry),	a	w	finale	Pucha-
ru	Polski	na	szczeblu	Mazowieckiego	
Związku	Piłki	Nożnej	znów	zanoto-
wała	trafienie	w	samej	końcówce	(na	
1:1,	 przegrywając	 jednak	 później	 w	
rzutach	karnych	3:5).	Choć	jazgarze-
wianie	nie	brali	w	tym	roku	udziału	
w	 Memoriale	 Kazubka,	 to	 jednak	
potwierdzili	dobrą	dyspozycję	w	tur-
nieju	 halowym	 z	 okazji	 pożegnania	
odchodzącego	 zarządu	 Laury	 Chy-
lice,	 wygrywając	 go	 bez	 większych	
problemów.	
	 Dodatkowo,	dobra	postawa	w	Pu-

charze	Polski	zaowocowała	dalszym	
prawem	gry	w	tych	rozgrywkach.	W	
pierwszej	rundzie	Sparta	zmierzy	się	
na	własnym	boisku	z	trzecioligowym	

Orłem	Wierzbica.	Mecz	zostanie	ro-
zegrany	24	kwietnia	o	godzinie	16.

Grzegorz Tylec

Tabela grupy południowej IV ligi
1.  Pilica Białobrzegi 15 35 11 2 2 34-11
2.  Żyrardowianka Żyrardów 15 35 11 2 2 23-10
3.  Victoria Sulejówek 15 30 9 3 3 35-16
4.  Mszczonowianka Mszczonów 15 28 8 4 3 22-15
5.  Józefovia Józefów 15 23 7 2 6 29-21
6.  Sparta Jazgarzew 15 23 7 2 6 23-24
7.  Energia Kozienice 15 22 6 4 5 21-18
8.  Szydłowianka Szydłowiec 15 22 7 1 7 14-23
9.  Wilga Garwolin 15 22 6 4 5 25-21
10.  Znicz II Pruszków 15 20 6 2 7 26-31
11.  Okęcie Warszawa 15 18 4 6 5 22-24
12.  UKS Łady 15 14 4 2 9 15-25
13.  Mazowsze Grójec 15 13 3 4 8 16-30
14.  Polonia Iłża 15 12 4 0 11 24-34
15.  Pogoń II Siedlce 15 11 3 2 10 22-35
16.  Wulkan Zakrzew 15 10 2 4 9 7-20

Udany rewanż lidera
KOSZYKÓWKA, II LIGA, MCKIS TERMO-REX SA JAWORZNO – KS PIASECZNO 78:67 
W meczu na szczycie rozgrywek grupy C drugiej ligi koszykarze z Pia-
seczna zmuszeni byli uznać wyższość gospodarzy z Jaworzna. Porażka 
ta nie miała jednak wpływu na sytuację w tabeli, a końcowy wynik nie 
był w tym przypadku najistotniejszy

 Jak zapowiadał trener piasecz-
nian Todor Mollov, konfrontacja z 
liderem miała być przede wszyst-
kim znakomitym przetarciem dla 
zawodników spoza pierwszej piątki, 
którzy potrzebują ogrania przed de-
cydującą o wszystkim fazą playoff. 
Dodatkowo, w Jaworznie nie zagrali 
w ogóle czołowi zawodnicy zespołu 
– Dominik Majewski i pauzujący za 
przewinienie techniczne w meczu z 
Warką Sebastian Okoła. 
 Pierwsza kwarta była zupełną 
odmianą od granego na dużej sku-
teczności w ofensywie spotkania z 
KS Pułaski Warka. Biało-niebiescy 
znów bardzo słabo weszli w mecz, 
zdobywając w 10 minut ledwie... 
osiem punktów. Rywali z Jaworzna 
też nie zachwycali, ale ich 17 zdoby-
tych oczek pozwoliło na wypracowa-
nie przewagi i prowadzenia, którego 
– jak się miało okazać – nie oddali 
już do końca. Druga odsłona (22:16) 
to już nieco lepsza gra z obu stron, 
ale na przerwę to gospodarze scho-
dzili do szatni w znacznie lepszych 
humorach. W meczach na szczycie, 
przy wyrównanym poziomie obu ze-
społów, 15 punktów to już bowiem 
zazwyczaj spora zaliczka. 
 Po zmianie stron przebudzili się 
wreszcie piasecznianie, ale osta-
tecznie zdołali odrobić tylko cztery 
punkty do rywali, którzy w zasadzie 
przez cały czas mieli mecz pod kon-
trolą i odnieśli zasłużone zwycię-
stwo, rewanżując się biało-niebie-
skim za styczniowe niepowodzenie 
w Piasecznie. Mimo porażki, wśród 
podopiecznych trenera Mollova na 
szczególną uwagę zasługuje po-
stawa Tomasza Wójcikowskiego (16 
punktów, pięć zbiórek i dwa prze-
chwyty), Tomasza Borkowskiego (15 
punktów, trzy zbiórki i jeden prze-
chwyt) i Grzegorza Jankowskiego (13 
punktów, trzy zbiórki, trzy asysty i 
dwa przechwyty). Dobra gra tych za-
wodników może mieć również istot-
ne znaczenie w fazie playoff.
 W ostatnim meczu sezonu zasadni-
czego koszykarze KS Piaseczno zmierzą 
się u siebie z zajmującą ósmą pozycję w 
tabeli drużyną  AZS AGH ALSTOM Kra-
ków. Początek spotkania w niedzielę o 
godzinie 13 w hali SP nr 5.

Grzegorz Tylec

Tabela grupy C drugiej ligi
1 MCKiS TERMO-REX SA 
Jaworzno 32 17 15 - 2
2 PWiK Piaseczno 
  29 17 12 - 5
3 BKS TUR Bielsk Podlaski 
  28 18 10 - 8
4 Legia Warszawa 
  26 17 9 - 8
5 Rosa II Radom 26 17 9 - 8
6 HANDLOPEX AZS Politechnika
 Rzeszowska 25 17 8 - 9
7 KS PUŁASKI Warka 17 7 - 10
8 AZS AGH ALSTOM Kraków 
    7 - 10
9 Wisła Kraków  21 16 5 - 11
10 NOVUM Lublin 14 17 3 - 14

Piłkarze zagrają później
PIŁKA NOŻNA 

 Już w najbliższy weekend na ligowe boiska powrócić mieli piłkarze IV 
ligi i ligi okręgowej, a w kolejnych tygodniach – także i pozostałych roz-
grywek. Mazowiecki Związek Piłki Nożnej wydał oświadczenie, że z po-
wodu trudnych warunków atmosferycznych przekłada z urzędu mecze 
IV ligi i Warszawskiej Ligi Okręgowej, które miały się odbyć w terminie 
16-17.03.2013 roku. Ustalono jednocześnie nowe terminy spotkań: IV liga 
rozegra zaległą kolejkę 17 kwietnia 2013 roku (środa) o godzinie 17, a War-
szawska Liga Okręgowa – 10 kwietnia 2013 roku (środa) o godzinie 17.

Grzegorz Tylec

R E K L A M A

Jest utrzymanie!
SIATKÓWKA, II LIGA, LKS PERŁA ZŁOTOKŁOS – AZS LSW WARSZAWA 0:3 Emocje w rozgrywkach II ligi siatkówki 
kobiet były duże aż do ostatniej kolejki sezonu. Oprócz przetasowań na szczycie tabeli niezwykle ciekawy prze-
bieg miała także batalia o utrzymanie, z której z tarczą udało się ostatecznie powrócić siatkarkom Perły Złoto-
kłos. Wszystko wskazuje na to, że w kolejnym sezonie zobaczymy drużynę w mocno przemeblowanym składzie
	 Przed	 rozpoczęciem	 jakichkol-
wiek	 rozgrywek	sportowych	zazwy-
czaj	 do	 grona	 potencjalnych	 spad-
kowiczów,	 niemalże	 z	 automatu,	
zaliczany	 jest	 beniaminek.	 Nie	 ina-
czej	było	i	w	przypadku	klubu	LKS	
Perła	 Złotokłos.	 Trener	 Krzysztof	
Duszczyk	 podkreślał	 wówczas,	 że	
podstawowym	 celem	 debiutujących	
w	drugiej	lidze	Perełek	będzie	utrzy-
manie.	 Początek	 sezonu	 był	 jednak	
nadspodziewanie	 udany	 –	 do	 tego	
stopnia,	 że	 coraz	 głośniej	 zaczęto	
nawet	 mówić	 o	 miejscu	 w	 czołowej	
czwórce.	 Niestety,	 w	 pewnym	 mo-
mencie	 coś	 się	 w	 grze	 siatkarek	 ze	
Złotokłosu	 zacięło	 i	 przytrafiła	 się	
im	bolesna	i	trudna	do	wytłumacze-
nia	 seria	 dziewięciu	 porażek	 z	 rzę-
du.	 Zawodniczki	 straciły	 chyba	 na	
pewien	 czas	 wiarę	 we	 własne	 moż-
liwości,	 w	 efekcie	 czego	 -	 zamiast	
walczyć	o	awans	-	z	tygodnia	na	ty-
dzień	spadały	coraz	to	niżej	i	niżej	w	
tabeli.

	 Ostatecznie	 losy	 pozostania	
w	 lidze	 miały	 się	 rozstrzygnąć	
w	 ostatniej	 kolejce.	 Wprawdzie	
Perła	 grała	 u	 siebie,	 ale	 czeka-
ło	 ją	 tego	 dnia	 niezwykle	 trudne	
zadanie	 –	 pojedynek	 z	 liderem	
rozgrywek	 AZS	 LSW	 Warszawa.	
Przyjezdne	 nie	 zamierzały	 by-
najmniej	 stosować	 żadnej	 taryfy	
ulgowej	 i	 wygrały	 mecz	 pewnie	
w	 trzech	 setach	 (11:25,	 17:25,	
19:25).	 Na	 szczęście	 swój	 mecz	
przegrały	 również	 i	 siatkarki	 Je-
dynka	Łomża	(3:1	z	ŁKS	Łódź),	
co	zagwarantowało	Perle	 siódme	
i	 zarazem	 ostatnie	 bezpieczne	
miejsce	 w	 tabeli.	 Choć	 cel	 zo-
stał	osiągnięty,	 to	 jednak	 trudno	
jest	 oprzeć	 się	 wrażeniu,	 że	 za-
wodniczki	 ze	 Złotokłosu	 stać	 na	
znacznie	 lepszą	 grę	 niż	 w	 wielu	
spotkaniach	 zakończonego	 wła-
śnie	 sezonu.	 Wypada	 mieć	 na-
dzieję,	 że	 w	 kolejnym	 może	 być	
już	 tylko	 lepiej.	 W	 spotkaniu	 z	

AZS	 Perła	 zagrała	 w	 składzie:	
Hardiej-Stępień,	 Leśniewicz,	
Grygorowicz,	Sadlakowska,	Kło-
buchowska,	Lipińska,	 Jankowska	
(libero),	Orłowicz,	Rękawek,	So-
bieska	(libero),	Dąbrowska.
	 Po	zakończonym	meczu	odby-
ło	 się	 zebranie	 dotyczące	 podsu-
mowania	 sezonu	 2012/2013	 oraz	
planów	 na	 kolejne	 rozgrywki.	
W	 efekcie	 z	 drużyny	 odeszło	 aż	
dziewięć	 zawodniczek:	 Ludwi-
ka	 Duczmal,	 Monika	 Lipińska,	
Katarzyna	 Orłowicz,	 Agnieszka	
Jankowska,	 Joanna	 Kłobuchow-
ska,	 Magdalena	 Sadlakowska,	
Agata	 Grygorowicz,	 Gabriela	
Grabowska	oraz	Marta	Lipińska.	
Wszystko	wskazuje	więc	na	to,	że	
w	 kolejnym	 sezonie	 oglądać	 bę-
dziemy	zupełnie	nową	Perłę	Zło-
tokłos.

Grzegorz Tylec
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DAM PRACĘ

STOLARZA Z DOŚWIADCZENIEM, 
TEL. 503 606 578

Sprzedawca do sklepu budowlanego z do-
świadczeniem i pr. jazdy kat B, tel. 697 508 787

Kelnera i kucharza, restauracja 
k. Piaseczna, tel. 504 491 499

Na produkcję okien aluminiowych, Jazga-
rzew, tel. 602 322 750

Pracownik do montażu okien, tel. 600 446 225

Kucharza do zakładu produkcji wyrobów 
garmażeryjnych, Głosków, tel. 691 567 435

Avon, zostań konsultantką. Tel. 500 724 611

Emeryta, rencistę, złotą rączkę zatrudnię. 
Pruszków. Tel. 692 488 373

Przyjmę ekspedientkę do sklepu w Prusz-
kowie na dział mięsny. Z doświadczeniem. 
Tel. 502 380 130

Zatrudnimy do biura rachunkowego osobę 
do prowadzenia pełnej księgowości ,osobę 
do prowadzenia książek przychodów-roz-
chodów oraz osobę ze znajomościa kadr 
i płac.Oferty prosimy kierować na adres 
br.praca@onet.pl

Zatrudnimy do ochrony z okolic Piaseczna i 
Tarczyna Tel. 22 736 16 61

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

ZATRUDNIMY PRACOWNIKA DO SERWISU 
WYMIANY OGUMIENIA GUMO-HURT sp.j. 
PRZESZKODA gm. ŻABIA WOLA STACJA 
PKN ORLEN, TEL..502 608 978 ,e-mail: 
P.zabicki@gumohurt.pl, lub osobiście

Sprzątanie, Konstancin, codziennie godz. 
12-19, niepaląca, 1600zł tel. 601 767 647

Ekspedientkę do sklepu spożywczego Usta-
nów, tel. 602 119 041

Do produkcji reklam z doświadczeniem - biu-
ro2@atsreklama.pl

Zatrudnimy osobę ze znajomością jęz. nie-
mieckiego, prawem jazdy kat. B oraz wykształ-
ceniem technicznym. biuro2@atsreklama.pl

Biuro handlowe nawiąże współpracę z ekipą 
montażową w zakresie montażu okien, drzwi, 
rolet. montazestolarki12@wp.pl, 698 655 612

AVON -spróbuj,to nic nie kosztuje! Dodatko-
wa praca rabaty do 40% zostań konsultant-
ką, tel.607 030 097

Poszukujemy manikiurzystki/pedikiurzystki 
najchętniej z własną działalnością (podnajem 
powierzchni) lub na etet. Piaseczno/Nowa 
Iwiczna tel. 509 059 036

Agencja ochrony zatrudni do ochrony na terenie 
Piaseczna. Tel. 695 411 181. dzwonić w godz. 8-15

Restauracja w Tarczynie zatrudni Kelnerkę lub 
młodą osobę do przyuczenia, tel. 508 317 260

Ogrody, Podkowa Leśna, tel. 696 039 978

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

Ucznia do piekarni, Konstancin, tel. 601 28 20 71

Do myjni samochodowej i serwisu kół w Pia-
secznie, tel. 602 302 494

Zatrudnię mechanika  z doświadczeniem, sa-
mochody osobowe, ciężarowe, dostawcze,  
Piaseczno, tel. 783 001 315  

Ekspedientkę do sklepu spożywczego Wygo-
da, Al. Krakowska 103 tel. 691 864 252

Przyjmę do pracy na stałe młodą, energiczną 
kobietę. Praca w godz. 10-18 Piaseczno, etatu 
lub pełen etat tel. 603 991 288 

Ekspedientka, sklep spożywczy, Warszawa-
Powsin tel. 889 648 388

Do pralni w Konstancinie na cały i pół etatu 
605 332 585

Ekspedientkę do sklepu spożywczego, Kon-
stancin, tel. 601 28 20 71

Podnajmę fryzjerce, wyposażone stanowi-
sko, tel. 509 310 592

Zatrudnię kierownika robót elektrycznych i 
pracownika biurowego – projektant sieci in-
stalacji elektrycznych, Konstancin – Jeziorna 
tel. 22 201 19 01, 602 65 33 98

Kobiety do kawiarni w Złotokłosie, tel. 505 017 885

Zatrudnię młodego pracownika do zakładu 
wulkanizacyjnego, tel. 22 737 16 27

Domowe obiady, Panią smacznie gotującą-
,Mokotów, tel. 602 594 852

Roboty ogrodnicze, tel. 509 920 388

Elektryka, tel. 882 898 693

Podnajmę stanowisko fryzjerskie, Piaseczno 
tel. 793 603 250

SZUKAM PRACY

Inżynier z uprawnieniami budowlanymi 
podejmie nadzory w Piasecznie i okolicy,  
tel. 662 119 774

Umyję okna, posprzątam, uprasuję, 
tel. 880 681 171

Sprzątanie tel. 505 837 002

Elektryk, tel. 608 13 12 14

Sprzątanie tel. 788 747 838 

Sprzątanie, tel. 880 204 492

Sprzątanie i prasowanie, tel. 787 160 481

Skład i redakcja graficzna - po kursie (Pho-
toshop, InDesign, QuarkXpress, Illustrator). 
Tel. 516 095 404

 SPRZEDAM

Drewno kominkowe, tel. 508 23 85 86

Drewno z wycinek. Tanio, tel. 514 762 361

Drewno kominkowe, sezonowane, 
tel. 884 076 687

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

Drewno Kominkowe i Opałowe, tel. 606 955 809

Pustaki, tel. 501 757 450

Sprzedam wózek inwalidzki tel. 695 610 807

Sosna opałowa, tel. 602 77 03 61

Akordeon tel. 697 659 271

Łóżko z materacem, tel. 606 647 136

Drewno opałowe, kominkowe tel. 605 094 400 

Drewno kominkowe i opalowe tel. 504 477 302

Drewno kominkowe, tel. 603 308 170

KUPIĘ

Antyki. Stare srebra, obrazy, platery, sztuć-
ce, bibeloty tel. 696 508 057

Aktualnie antyki wszelkie za gotówkę, 
tel. 504 017 418

Glerbogryzarkę ciągnikową, tel. 693 426 375

AUTO-MOTO KUPIĘ

Każdy samochód, tel. 519 455 452

Skup aut – wszystkie marki, tel. 512 391 270

Skup samochodów, 24 h, tel. 501 830 898

Opla Volkswagena. Tel. 604 157 703

Corsę, Lanosa, Punto. Tel. 502 968 566

Skup aut w każdym stanie i roczniku, najwyż-
sze ceny, płatność od ręki, 500 540 100

Stare Mercedesy i Toyoty. Tel. 668 171 639

AUTO-MOTO SPRZEDAM

Toyota Corolla, 2001r., 93 tys., pierwszy właści-
ciel, tel. 693 345 665

Opel Astra 2004 - XII, garażowany, bezpośred-
nio. Tel. 500 701 785

Nissan Prima Star, 2006 r., tel. 880 713 828

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM

Działka inwestycyjna mieszkalno – usługo-
wa, Łady, 2000 m kw., tel. 507 184 759

Działki 3000 m kw., 40zł/ m kw., woda  
+ prąd, Racibory, tel. 507 184 759

Działka rolna, 1,3 ha, Komorniki, 
ul. Działkowa, tel. 505 810 747

Działka budowlana 3000 m kw., Grzędy, 
tanio, tel. 505 810 747

Działkę budowlaną 1000 m kw., w Mieszkowie, 
120 tys. zł, tel. 503 779 344

Działki nad rzeką Skrwą, powiaty: sierpecki, 
płocki, tanio, tel. 605 099 422

Działki nad jeziorami, blisko Warszawy, 
tel. 605 099 422

Mieszkanie 60m kw., 3 pokojowe, ładne, w 
Tarczynie, 230 tys zł + garaż wolno stojący 
murowany 17 tys zł tel.604 750 363

Działku budowlane, Prażmów, tel. 602 11 03 61

Siedlisko w okolicy Tarczyna, tel. 501 610 198

Sprzedam działkę budowlaną na Ursynowie. 
Tel: 797 223 732

Działkę budowlaną, 1600 m kw., w Tomicach, 
tel. 511 398 617

Działkę 1000 m kw., zamienię na mieszkanie 
150 m kw., tel. 608 13 12 14

Sprzedam nowe mieszkanie 3-pokojowe 
65,07m2 (z piwnicą) na osieldu Wyszyńskiego w 
Górze Kalwarii, cena 260 000zł. Tel. 604 917 479

Segment, 101 m kw., ul. Szopena 12B, 
Góra Kalwaria, tel. 605 895 050

Wynajmę lub sprzedam lokal w Piasecznie, 
tel. 607 23 09 81, 534 564 390

Dom z ładną działką, tanio, tel. 884 806 767

Działkę 1000 m kw., media, z garażem i dom-
kiem rekreacyjnym, Tarczyn, tel. 884 806 767

Działkę budowlaną 1100 m kw. Tarczyn, tanio, 
tel. 884 806 767

Mieszkanie 55 m kw., taras, ładne, Tarczyn, 
tel. 884 806 767

Lokal użytkowy 32m kw, Piaseczno, 185 tys. zł 
tel. 515 631 058

Działki budowlane, Wola Prażmowska, 50zł/m 
kw., cena do negocjacji,  Tel. 791 130 634, 
601 385 173

Dom 130 m kw.,/ 12 ar. Hipoteka, 97 r, 45 km 
od Warszawy, Magnuszew, ., tel. 602 432 290

3,67 ha Stachowo, gmina Lesznowola 
tel. 502 396 505

Działki na mazurach nad jeziorem Śniardwy, 
tel. 698 249 198

Działki deweloperskie Piaseczno i okolice 
tel. 601 213 634 
  
Piaseczno Młynarska 2 pokoje, 57mkw., 
tel. 601 213 634 
  
Piaseczno 40mkw, 2 pokoje, wyposażone, balkon, 
os. strzeżone, cena 255 tys. zł, tel. 22 750 23 12 
  
Lesznowola działki budowlane 170zł/m kw., 
tel. 22 750 20 23 
  
Zalesie Górne / Piaseczno działka budowlana 
1101m2 z domem 64m kw. do remontu. 
Tel. 697 538 772

50 m kw. lok. użytkowo - mieszkalny. 199 tys. 
tel. 602 341 028

Zalesie Dolne 180/ 600 m kw. 720 tys.
tel. 504 000 155

Działka budowlana Dobiesz k. Piaseczna 1360 
m kw. media, atrakcyjna lokalizacja, bezpo-
średnio, tel. 661 885 525

M2 Mysiadło, 48 m kw. parter z ogródkiem 70 
m kw., garaż, super stan, os. zam, bud 2007r, 
370 tys.,  Tel. 501 368 855

Działka 1.6ha pod bliźniak, Kędzierówka 
tel. 604 304 592, tanio

Działka budowlana 1200 m kw., blisko lasu,me-
dia, droga asfaltowa ławki gm. Prażmów, 
tel. 508 125 201

68 m kw., 3 pok, balkon, piwnica, garaż dod .płat-
ny, Stara Iwiczna, z 2008, do neg, tel. 506 124 664

Działki: budowlana, rolna, z domem w Uwieli-
nach, tel. 603 862 559

Sprzedam super Działki w CHYLICACH,  
tel. 698 225 965

Sprzedam Działki budowlane , uzbrojone 
–TANIO w Łazach, tel. 22/750 33 66

Działki super CHYLICE k/Piaseczna, tel. 602 340 549

Działki budowlane w SIEDLISKACH, 
tel. 698 225 965

Sprzedam pilnie super działkę w CZARNYM 
LESIE k/Piaseczna TANIO !!! Tel. 604 273 249 
lub 602 340 549

Dwupokojowe Grójec 120 tyś. Tel. 604 792 991

Działka 2 x 1025 m kw., Prażmów, tel.606 920 791

Mieszkanie 39 m kw. - 2010r, parter, garaż i ko-
mórka lokatorska, Piaseczno, tel. 695 491 781

Działka okolice Góry Kalwarii, tel. 600 903 095

Grunt rolny, Prażmów tel. 602 77 03 61

Piaseczno, ul. Warszawska 32c, 48 m kw., 
2 pok. ,240 tys. Tel. 881 616 055

Lisówek 1030m kw budowlana, wodociąg, 
prąd 45.000 zł, tel. 502 232 559 bezpośrednio

1500m kw Ludwików 13 km od Piaseczna budow-
lano-usługowa, tel. 502 232 559 bezpośrednio

1000 m kw. Łoziska ul. Fabryczna, tel. 501 406 191

NIERUCHOMOŚCI 
KUPIĘ

Kupię ziemię z domem lub bez lub mieszkanie, 
tel. 884 806 767

Teren, działkę do 30 zł/m2 w okolicy 
Prażmowa, tel. 502 232 559

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

HALA MAGAZYNOWA Z BIUREM, 
1200 m kw., LESZNOWOLA, tel. 607 460 760

Budynek gospodarczy o pow. 100 m kw., 
w Starej Iwicznej, tel. 507 495 082

2-pokojowe,  parter, Piaseczno, 
tel. 501 248 085

155 m kw, I p. w Julianowie k. szkoły, 
tel. 503 173 868

Hala magazynowo – usługowo – handlo-
wa 280 m kw., z częścią biurowa socjalną 
i wszystkimi mediami, z utwardzonym pla-
cem 2000 m kw., na trasie Góra Kalwaria 
– Piaseczno, tel. 509 455 229

Mieszkanie 2 pok.,61m kw.Piaseczno, 
tel. 691 712 828

Dom w Piasecznie firmie dla pracowników 
lub na biuro, tel. 792 008 516

Nowy dom, 2 pok ,40 m, Osowiec k.Żabia 
Wola, tel. 792 008 516

Lokal na imprezy okolicznościowe, Piasecz-
no tel. 607 36 37 08, ww.harddogcafe.pl
2 – pokojowe, 42m kw., Piaseczno,  tel. 503 134 334

Podnajmę pomieszczenie z salonie fryzjer-
skim (np. dla masażystki, kosmetyczki itp.), 
Piaseczno tel. 793 603 250

Warsztat samochodowy, 2 stanowiska + par-
king, możliwość zmiany przeznaczenia, Kon-
stancin, tel. 502 10 13 18

Mieszkanie 37 m kw. z ogródkiem 150 m kw. 
i miejscem parkingowym. 2 pokoje z anek-
semkuchennym. Szafy wnękowe, wyposażo-
na kuchnia, pralka, zmywarka, klimatyzacja. 
Parzniew, ul. Działkowa, tel.510645690

Sprzedam lub wynajmę pawilon handlowy na 
bazarku w Piasecznie. Powierzchnia 15 m kw., 
ocieplony, klimatyzowany. Tel. 663 304 044

Lokal 67 m kw,  ul. Młynarska, tel. 502 709 455

Wynajmę tanio użytkowe 38 m kw. na parte-
rze w Konstancinie, przy trasie Konstancin-
Piaseczno, tel. 600 827 983

Do wynajęcia mieszkanie 41m kw. parter 
2-pokoje z aneksem taras umeblowane pral-
ka zmywarka rolety elektr Piaseczno ul. Ponia-
towskiego 1400 zł+media. Tel. 509 069 233

Kawalerka do wynajęcia w centrum 
Piaseczna, umeblowana. Tel. 604 200 181

Mieszkanie 2 – pokojowe 40 m kw., 
Piaseczno, Tel 505 82 82 14

Kawalerka 40 m kw. z garażem,  Piaseczno,  
tel. 505 82 82 14

Mieszkanie trzypokojowe, Mysiadło, 
tel. 695 347 367

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

Kwatera pracownicza ok Mysiadła, tel. 515 753 972

Domek całoroczny, ok.. Piaseczna, tel. 505 040 137

Mieszkanie , Piaseczno dwa pokoje 1600 zł, 
tel. 602 374 844

Lokal 36m kw na działalność usługową 
tel. 501 086 828 

Pracującej , ładny pokój, niedrogo, Zalesie , 
tel. 512 461 692

Pawilon na usługi lub handel, Piaseczno 
tel. 666 094 392

1-pokojowe, Piaseczno, 900 zł + kaucja 
+ opłaty, tel. 605 896 425

Jednopokojowe 30 m kw., umeblowane, 
od zaraz, Piaseczno, tel. 724 232 951

Mieszkanie, 2 pokoje, 41m kw, po remoncie, 
AGD, garaż, wyposażenie kuchni, Piaseczno-
centrum, ul. Poniatowskiego 24, 1400zł 
+ opłaty licznikowe,  tel. 515 204 916 

Pokój w Starej Iwicznej w domku jednorodzin-
nym, tel. 601 616 539

Pawilon 40 m kw, bazarek, Piaseczno 
tel. 606 391 592 

Dom 100 m kw., 3 pokoje, centrum Piaseczna, 
tel.696 30 60 30

Kwatery w Chylicach, tel. 514 283 048

Mieszkanie umeblowane 34m kw, pokój z kuch-
nią ul. Strusia w Piasecznie tel. 697 263 396

Dwupokojowe, osiedle Lech, Piaseczno 
tel. 511 218 074 

Kwatery pracownicze. Chyliczki, Tel 509 310 592

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

Plac, 4500 m kw. w Lesznowoli, tel. 607 133 222

Kwatery - super warunki, tel. 889 129 234

Wydzierżawię 2ha Prażmów cena 2500zł, 
tel. 601 213 634 
  
Do wynajęcia biuro w centrum Piaseczna od 
50 do 111mkw. 60zł/mkw., tel. 601 213 634 

Domek 40m kw. Raszyn. Tel. 508 849 688

50 m kw. lok. użytkowo-mieszkalny. 1500 zł. 
tel. 602 341 028

Kwatery, tel. 728 899 673

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

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

Poszukuję do wynajęcia lokalu handlowego w 
ścisłym centrum Pruszkowa, Grodziska Maz., 
Grójca, tel. 792 248 219

USŁUGI

DOCIEPLANIE PODDASZY, tel. 501 624 562

CYKLINOWANIE, PARKIETY, 
WWW.SCHODY-PODLOGI.NGB.PL, 
TEL. 502 514 388

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

Usługi ogrodnicze Zakładanie i pielęgnacja 
ogrodów. Tel.781 694 389

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

Usługi ogrodnicze z doświadczeniem, 
tel. 881 512 295

Architekt Zbigniew Jankowski 603 862 559
projekty, rozbudowy, adaptacje

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Remonty, tel. 667 356 939

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588

Ogrody, sprzątanie, tel. 666 713 372

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

Hydrauliczne tanio i solidnie, tel. 606 13 00 18

Budowa domów, dachy, rozbudowy, 
tel. 508 529 008

Mycie okien, tel. 663 657 583

Elektryk, tel. 501 236 987

Elektryk - instalacje, awarie, tel. 506 498 222

Usługi Glazurnicze tel. 664 136 268

Brukarstwo ogrody, tel. 508 562 385,
www.lewgardenbruk.com.pl

Instalacje elektryczne, kompleksowo, 
tel. 512 479 800

Wiosenna aeracja trawników, 
ww.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839  

Docieplenie elewacji, fundamentów. Malo-
wanie. Wycena gratis. Tel. 608 649 477

Murarz, tynkarz podejmie pracę – własny 
sprzęt, remonty, tel. 505 877 194

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

Elektryk, instalacje, przyłącza, papiery, 
tel. 602 876 843

Hydraulik, podłogówki, kotłownie, pełen 
zakres, tel. 602 876 843

Dachy, Kominy, tel. 798 836 860

Remonty, glazura, elektryka, hydraulika, 
tel. 509 656 310

Elektryk – solidność i doświadczenie,  
tel. 510 085 381

Brukarstwo ogrody, tel. 508 562 385,
www.lewgardenbruk.com.pl

Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895

GLAZURA, HYDRAULIKA, MALOWANIE, 
GŁADŹ, PANELE, TEL. 601 219 482

NAPRAWA PRALKI LODÓWKI ZMYWARKI, 
TEL.  511 204 952

BRUKARSTWO, tel. 501 683 631

Elektryczne, hydrauliczne, gazowe, 
tel. 728 955 059

www.elektryk-24h.pl, tel. 730 555 664 

Wycinka drzew, tel. 787 000 797

Instalacje elektryczne, pomiary i odbiory, 
tel. 694 025 507

Hydraulik, tel. 535 872 455

Budowa domów, nadbudowy, remonty, 
adaptacje, nadzór, projekty tel. 501 129 679

Ogrodzenia – montaż i malowanie 
–DOŚWIADCZENIE, tel. 793 047 004

Brukarstwo. Tel. 696 437 501

Domofony, tel. 603 375 875

Ogrodnicze, tel. 661 920 022

Remontowe, tel. 661 920 022

Wycinka drzew, tel. 661 920 022

Ogrodzenia, tel. 661 920 022

Pranie dywanów oraz tapicerki meblowej,
tel. 668 101 920

Hydrauliczne tel. 660 130 799

Glazurnicze tel. 660 130 799

Doczyszczanie i  dezynfekcja wszystkich po-
wierzchni tj. fugi, okna, piekarniki i inne 
tel. 502 107 246

Remonty tel. 505 970 480

Instalacje elektryczne, tel.  601 41 88 01

Malowanie, montaż drzwi i inne tel. 513 986 439 

Posiadam kontakty biznesowe z Rumunią i 
Mołdawią. Tłumaczenia z rumuńskiego i na 
rumuński, tel. 797 381 269

Wiosenne porządki, wycinka, koszenie, trans-
port tel. 696 768 726

Dachy, docieplenia, rynny, tel. 798 836 860

Budowy domów tel. 798 836 860 

Układanie kostki brukowej, tel. 509 069 235

Glazurnicy, faktury, tel. 501 676 346

Naprawa pralek, tel. 605 112 216

Cyklinowanie, tel. 604 651 722

Poddasza, glazurnictwo, malowanie, łazienki, kom-
pleksowo, hydraulika, elektryka, tel. 509 069 238
Układanie kostki brukowej, tel. 502 379 809

Serwis bram i automatyki, ogrodzenia,  
zamienniki pilotów, tel. 660 003 314

Tani transport, przeprowadzki, tel. 508 298 134

Hydraulika, domy jednorodzinne, 
tel. 692 857 639

Transport, przeprowadzki, tel. 501 574 697

Cyklinowanie i układanie podłóg, 
tel. 696 500 201

Wycinka drzew, alpinistycznie, tel. 518 452 245

Ogrodzenia, balustrady, remonty,automatyka, 
kompleksowo tel. 22 715 24 60, 600 226 088

Naprawa, pralki, lodówki tel. 603 047 616

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

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

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

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

Budowa domów. Kompleksowe usługi 
budowlane, tel. 694 401 711

Docieplanie budynków, podbitki, profesjonal-
nie, tanio, tel. 507 768 230

Przewozy, przeprowadzki, tel. 531 566 124

Malowanie, tel. 882 579 808

Dachy papą, tel. 605 606 914

Dachy i rynny, tel. 512 256 799

Remonty, wykańczanie wnętrz, tel. 606 141 944

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

Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Krycie dachów, montaż okien dachowych, 
podbitki, tel. 693 556 251

Remonty, tel. 882 579 808

Strony www, tel. 537 349 459

Porządkowanie terenów, tel. 661 79 50 98

Wycinka drzew, tel. 661 79 50 98

Ocieplenia – elewacje, tel. 518 452 245

Ogrody, tel. 518 452 245

Porządkowanie terenu tel. 518 452 245 

Instalacje elektryczne, pomiary i odbiory, 
tel. 694 025 507

Hydraulika, domy, tel. 505 762 018

Montaż i konserwacja systemów alarmowych, 
domofony, elektryka. Tel. 505 449 708

Kraty, bramy, ogrodzenia, wiaty, balustrady 
i inne konstrukcje stalowe. Tel. 601 351 670

Anteny, TV cyfrowa, tel. 661 177 384

RÓŻNE

WYWIOZĘ NIEODPŁATNIE ZŁOM, stare 
pralki, komputery, telewizory, kuchnie, pie-
ce, kaloryfery, itp., Piaseczno, Konstancin 
Jeziorna i okolice, tel. 698 698 839 

ZWIERZĘTA

Hotel dla zwierząt Remik, tel. 533 109 039

Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040

ZDROWIE I URODA

Masaż, tel. 607 607 031

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

Lekarz seksuolog, tel. 22 825 19 51

NAUKA

Angielski tel. 721 406 227 

Angielski – studentka, nauka i korepetycje 
20zł/h tel. 697 140 853 

J. polski, egzaminator maturalny – prezenta-
cje, przygotowania do matury, reedukacja , 
50zł/h tel. 694 229 717

Chemia, tel. 504 270 495

Gitara 30 zł/ 45 min., tel. 517 844 325

Angielski, dojeżdżam, tel. 607 596 383

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: m.deryngowski@kurierpoludniowy.pl

Akwizytorów z branży okna-drzwi 
tel. 697 051 266

Do zakładu kamieniarskiego na terenie Warsza-
wy, polerowników ze stażem, tel. 607 149 243

www.kurierpoludniowy.pl

Działka 1735  m kw z domem 160 m kw. pow. 
użytkowej + 120 m kw (piwnica, garaż), w Za-
lesiu Górnym, 770 tys zł, tel. 784 943 137 

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

Dom w Baszkówce 191/1567 m kw., 
tel. 660 074 664

Apartament 163 + 80 m kw., do zamieszka-
nia – 3850 zł/m kw., Piaseczno, ul. Mickiewi-
cza 4, tel. 603 85 67 51

Nowy dom – 223/501 m kw., z parkietami – 
3650 zł/m kw., Piaseczno, ul. Orzeszkowej 28, 
tel. 603 85 67 51

Sprzedam pół bliźniaka w Górze Kalwarii, 
tel. 22 727 43 30

Wynajmę w Konstancinie pomieszczenia 
magazynowe od 100m kw do 700m kw + 
plac utwardzony 4 000 m kw. tel.22 754 36 86 

Piaseczno, 10zł/doba, 300 zł/m-c,  tel. 502 
222 555

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

AUTO SKUP –UCZCIWE CENY OD 96 R., 
GOTÓWKA, tel. 608 174 892 

Skup aut – stan bez znaczenia, tel. 510 357 529

Każdy rozbity lub cały, uczciwie, gotówka, 
tel. 604 874 874

Skup aut za gotówkę tel. 692 49 11 82 

Angielski indywidualnie,od 35 zł/godz., 
Piaseczno i okolice, tel. 784 943 137

Przeprowadzki, transport, tanio, tel. 518 252 306

Anteny nowocześnie, tel. 603 375 875

Tapetowanie, malowanie, profesjonalnie 
tel. 502 062 131

Tani transport 1,5T, 
www.transport-i-przeprowadzki.pl,  tel. 516 856 115

Anteny TV/SAT. TV cyfrowa.  Tel. 508 329 491 

Glazura, terakota, remonty, tel. 601 304 250

Tynki, tel. 513 008 131

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

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

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

GLAZURA, REMONTY,  tel. 600 604 547

BRUKARSTWO-  układanie tradycyjne i ar-
tystyczne, profesjonalnie i kompleksowo, 
www.dobrybrukarz.pl, tel. 698 698 839 

Świadectwa energetyczne, szybko solidnie 
tanio, tel. 501 120 289

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

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

Ślusarstwo, kraty, bramy, ogrodzenia, 
tel. 660 074 664

Biuro rachunkowe www.patrycy.pl 
Atrakcyjne ceny tel. 505 186 600 

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, 
tel. 501 299 360

Remonty tanio tel.791 987 915  

Hydraulik, tel. 601 807 302

SZKOLENIE POZYTYWNE PSÓW. MAŁE 
GRUPY. ELIMINACJA ZACHOWAŃ NIEPO-
ŻĄDANYCH.DUŻE DOŚWIADCZENIE. 
TEL. 600 353 800 SMARTDOGS.PL

Poszukujemy wszystkich, tel. 601 318 749

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu ogólno-
spożywczego na dział mięsno – wędliniar-
ski, z doświadczeniem, Konstancin, 
tel. 605 616 587

140m kw Prażmów, media, asfalt NAJTAŃSZA 
DZIAŁKA, tel. 502 232 559
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Oddaj posegregowane odpady!
PIASECZNO Mobilne punkty zbiórki odpadów segregowanych 
zostały uruchomione w miejscowościach Zalesie Górne, 
Zalesie Dolne i Złotokłos. Punkty będą działać do końca czerwca
	 W	Zalesiu	Dolnym	posegrego-
wane	 odpady	 będzie	 można	 od-
dawać	 w	 drugą	 i	 czwartą	 sobotę	
miesiąca	 na	 skrzyżowaniu	 	 ul.	
Bukowej	 z	 al.	 Brzóz,	 w	 Zalesiu	
Górnym	również	w	drugą	i	czwar-
tą	sobotę	miesiąca	przy	przepom-
powni	 PWiK	 (ul.	 Wiekowej	 So-
sny),	 zaś	 w	 Złotokłosie	 w	 trzecią	
sobotę	miesiąca	na	skrzyżowaniu	
ul.	Dworcowa	i	ul.	3	Maja.	Punk-
ty	będą	czynne	w	godzinach	9–17.	
Mogą	 korzystać	 z	 nich	 miesz-

kańcy,	 posiadający	 stałe	 zamel-
dowanie	 na	 terenie	 gminy	 oraz	
wszyscy,	 którzy	 złożyli	 informa-
cję	ZAP-3	w	urzędzie	skarbowym	
ze	 wskazaniem	 gminy	 Piaseczno	
jako	 miejsca	 zamieszkania.	 Na	
potrzeby	 mieszkańców	 Piaseczna	
działa	 również	stały	punkt	zbiór-
ki,	 w	 siedzibie	 firmy	 PUK	 SITA	
przy	ul.	Technicznej	6	w	Piasecz-
nie,	 który	 jest	 czynny	 od	 ponie-
działku	 do	 soboty	 w	 godzinach	
9–17.	 We	 wszystkich	 punktach	

można	bezpłatnie	oddać	 	odpady	
ulegające	 biodegradacji,	 puszki	
po	 napojach	 i	 żywności,	 butel-
ki	 po	 napojach,	 butelki	 po	 che-
mii	 gospodarczej	 i	 kosmetykach,	
opakowania	szklane,	makulaturę,	
karton	 i	 tekturę,	 zużyte	 baterie	
i	 akumulatory	 małogabarytowe	
oraz	 użyty	 sprzęt	 elektryczny	 i	
elektroniczny	 pochodzący	 z	 go-
spodarstw	domowych.

TW

Jedyna w Polsce
POWIAT Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta, który znajduje się w Konstancinie-Jeziornie 
przy ul. Mirkowskiej 39, na najbliższy rok szkolny przygotował dla absolwentów gimnazjum nietypową pro-
pozycję. W liceum ogólnokształcącym powstały pierwsze w Polsce klasy o kierunku moda, wizaż i stylizacja 
oraz modeling. Szkoła będzie przygotować do pracy w świecie mody zarówno na wybiegu, jak i za kulisami

	 Niektóre	 szkoły	 w	 powiecie	 piase-
czyńskim	coraz	częściej	borykają	się	z	
niżem	 demograficznym.	 Dlatego	 też	
starają	się	zachęcić	uczniów	oraz	rodzi-
ców	klasami	o	różnorodnych	ukierun-
kowaniach.		Zespół	Szkół	nr	2	w	Kon-
stancinie-Jeziornie	 w	 przyszłym	 roku	
zaoferuje	 pierwszakom	 klasy	 pływac-
kie,	 o	 czym	 pisaliśmy	 na	 łamach	 Ku-
riera	Południowego.	Równie	pomysło-
wą	 propozycję	 dla	 uczniów	 ma	 kon-
stanciński	Zespół	Szkół	 im.	Władysła-
wa	St.	Reymonta,	który	stawia	nie	tyl-
ko	na	sport,	lecz	także	na	modę.

Modna szkoła
	 Pierwsza	 klasa	 o	 kierunku	 moda,	
wizaż	i	stylizacja	powstała	już	w	ubie-
głym	 roku.	 W	 pionierskim	 projekcie	
wzięło	udział	22	absolwentów	gimna-
zjum,	zarówno	dziewczęta,	jak	i	chłop-
cy,	którzy	rozpoczęli	naukę	w	liceum.	-	
Pomysł	utworzenia	klasy	o	takim	ukie-
runkowaniu		narodził	się	podczas	pro-
mocji	 szkoły	w	naszym	powiecie	oraz	
w	Warszawie	–	opowiada	Jan	Grądz-
ki,	 dyrektor	 Zespołu	 Szkół	 im.	 Wła-
dysława	 St.	
Reymonta.	
-	Chcieliśmy	
się	 czymś	
wyróżniać	
wśród	 in-
nych	 lice-
ów,	 by	 przyciągnąć	 do	 nas	 uczniów.	
Oprócz	 stworzenia	 młodzieży	 do-
brych	warunków	do	nauki,	umożliwie-
nia	zdobycia	świadectwa	maturalnego	i	
dostania	się	na	studia,	myśleliśmy	też	o	
tym,	by	w	przyszłości	ułatwić	im	zdoby-
cie	 pracy.	 Przeprowadzaliśmy	 rozmo-

wy	z	nauczycielami	gimnazjów,	rodzi-
cami	oraz	uczniami.	Organizowaliśmy	
również	ankiety	wśród	gimnazjalistów	
i	 analizowaliśmy	 zapotrzebowanie	 na	
rynku	pracy.	Stwierdziliśmy,	że	braku-
je	właśnie	szkoły	o	takim	ukierunkowa-
niu	–	dodaje	dyrektor.	Z	pomocą	przy-
szedł	Andrzej	Szatkowski,	prezes	i	za-
łożyciel	 Fundacji	 Models	 Club.	 Pla-
ny	szkoły	okazały	się	 tożsame	z	dzia-
łalnością	 fundacji,	 która	 zobowiązała	
się	 współfinansować	 klasy	 o	 ukierun-
kowaniu	 modowym,	 pomóc	 w	 odpo-
wiednim,	 specjalistycznym	 wyposaże-
niu	szkoły	oraz	współorganizować	pro-
gram	nauczania.	

Przepustka do świata mody
	 Uczniowie	klasy	o	kierunku	moda,	
wizaż	 i	 stylizacja	 realizują	 normalny	
program	nauczania,	który	przygotuje	ich	
do	matury	i	do	studiów.	Mają	rozszerzo-
ny	język	angielski	oraz	biologię,	żeby	le-
piej	mogli	poznać	funkcjonowanie	ludz-
kiego	organizmu	czy	np.	działanie	 ko-
smetyków.	 Raz	 w	 tygodniu	 ucznio-
wie	mają	również	zajęcia	z	profesjona-

listami,	 któ-
rzy	 przygo-
towują	 ich	
m.in.	do	za-
wodów	mo-
delki,	 cho-
reografa ,	

wizażystki,	 charakteryzatorki,	 instruk-
tora	fitness,	stylistki,	krytyka	mody,	pro-
ducenta	 pokazów	 mody	 lub	 menedże-
ra	 agencji	 modelek.	 W	 trzyletnim	 pro-
gramie	są	nie	 tylko	zajęcia	praktyczne,	
które	 poprowadzą	 osoby	 związane	 ze	
światem	mody,	lecz	także	warsztaty	ko-

munikacji	niewerbalnej	i	savoire-vivre’u.	
Uczniowie	 poznają	 również	 podstawy	
zdrowia,	urody	i	biznesu.	Sukces	pierw-
szej	klasy	o	ukierunkowaniu	moda,	wi-
zaż	 i	 stylizacja	 skłonił	 dyrekcję	 szkoły	
nie	tylko	do	ogłoszenia	naboru	na	kolej-
ny	rok,	lecz	także	do	utworzenia	następ-
nego	kierunku	–	modeling.	–	Chcieliby-
śmy,	żeby	nasi	uczniowie	byli	przygoto-
wani	do	pracy	po	obu	stronach	wybiegu,	
ponieważ	przy	pokazach	mody	czy	se-
sjach	zdjęciowych	pracują	nie	tylko	mo-
dele	i	modelki,	lecz	także	cały	sztab	lu-
dzi,	zajmujący	się	organizacją	i	przygo-
towaniem.	Uczniowie	dowiedzą	się,	jak	
poruszać	się	po	świecie	mody,	ale	także	
jak	 należy	
zdrowo	 się	
odżywiać	
oraz	 dbać	
o	ciało	i	or-
ganizm	 –	
mówi	 Jan	
G r ąd z k i .	
Absolwen-
ci	 obu	 klas	
oprócz	 świadectwa	 dojrzałości	 będą	
mogli	zdać	również	egzaminy	zawodo-
we	 i	 uzyskać	 certyfikaty,	 uprawniające	
do	rozpoczęcia	pracy.

Pod okiem zawodowców
	 W	ubiegłym	roku	licealiści	przygo-
towali	profesjonalny	kalendarz	na	2013	
rok.	Pracowali	przy	projekcie	przez	po-
nad	miesiąc,	ucząc	się	jak	od	podstaw	
powstają	 tego	 typu	 publikacje.	 Zaję-
li	 się	 wyborem	 ubrań,	 stylizacją,	 ma-
kijażem,	 przygotowaniem	 planu	 zdję-
ciowego,	 wyborem	 scenerii	 oraz	 se-
sją	 i	 pozowaniem	 do	 fotografii.	 Za-

jęcia	 prowadzili	 wybitni	 specjaliści	 z	
branży.	Makijaż	wykonywała	Adrian-
na	Wysocka,	mistrzyni	Europy	w	wiza-
żu	artystycznym,	a	modelka	Anna	Bo-
gusławska	i	Sandra	Brudzińska,	bursz-
tynowa	miss	Polski	uczyły	poruszania	
się	na	sesji	zdjęciowej.	Natomiast	zdję-

cia	 zrobiła	
Kama	Nie-
nałtowska,	
jedna	 z	
czołowych	
fo t o g r a -
fów	 mody	
w	 kraju.	
Fachow-
cy	 współ-

pracują	ze	szkołą	właśnie	dzięki	Fun-
dacji	 Models	 Club,	 która	 powstała,	
by	pomagać	młodym	 ludziom	w	 roz-
poczęciu	pracy	w	świecie	mody.		–	To	
była	niewątpliwie	nauka	przez	zabawę,	
ale	 i	 duże	wyzwanie,	wymagające	od	
uczniów	pracy	zespołowej,	kreatywno-
ści	 i	poświęcenia.	Efekt	 jest	niesamo-
wity	–	ocenia	Jan	Grądzki,	pokazując	
kalendarz.	 Uczniowie	 zorganizowa-
li	w	szkole	również	pokaz	mody,	któ-
ry	podczas	dni	otwartych	mogli	obej-
rzeć	 gimnazjaliści	 oraz	 ich	 rodzice.	
Dzięki	 współpracy	 z	 Fundacją	 Mo-
dels	Club	 licealiści	będą	mogli	poje-

chać	 na	 prawdziwy	 pokaz	 mody,	 by	
od	kuchni	zobaczyć,	jak	przygotowu-
je	się	tego	typu	wydarzenie.	Wkrótce	
w	szkole	powstanie	profesjonalny	po-
dest	dla	modelek	oraz	pracownia	foto-
graficzna	z	pełnym	wyposażeniem.	-	
Nasze	klasy	są	jedyne	w	Polsce,	dlate-
go	też	wzbudzają	duże	zainteresowa-
nie	młodzieży	z	całego	kraju	–	mówi	
dyrektor	i	zachęca	gimnazjalistów,	by	
w	 przyszłym	 roku	 kontynuowali	 na-
ukę	w	konstancińskim	liceum.	
	 To	 nie	 jedyne	 pomysły	 szkoły,	
jak	 wyjść	 naprzeciw	 oczekiwaniom	
młodzieży.	 We	 wrześniu	 w	 placów-
ce	 prawdopodobnie	 powstanie	 gim-
nazjum	 sportowe	 z	 klasą	 piłkarską.	
Młodzi	piłkarze	będą	mogli	kontynu-
ować	naukę	w	liceum,	a	także	rozwi-
jać	 swój	 talent.	Zajęcia	 sportowe	bę-
dzie	 współfinansował	 pobliski	 klub	
MUKS	 Kosa	 Konstancin,	 które-
go	 właścicielem	 jest	 Roman	 Kosec-
ki,	były	piłkarz,	a	obecnie	trener,	po-
seł	i	wiceprezes	PZPN-u.	Wszyscy	za-
interesowani	ofertą	Zespołu	Szkół	im.	
Władysława	St.	Reymonta	na	następ-
ny	 rok	 szkolny	mogą	wziąć	udział	w	
dniach	 otwartych,	 z	 których	 najbliż-
szy	odbędzie	się	20	marca	o	godz.	18.	

Grzegorz Traczyk

Uczniowie z klasy o kierunku moda, wizaż i stylizacja razem z 
profesjonalistami z branży modowej przygotowali kalendarz 
na 2013 rok.

Od września
uczniowie konstancińskiego liceum będą mogli roz-

począć naukę w dwóch klasach o kierunku moda, 
wizaż i stylizacja oraz modeling

Chcielibyśmy, żeby nasi uczniowie byli przygoto-
wani do pracy po obu stronach wybiegu, ponie-
waż przy pokazach mody czy sesjach zdjęciowych 
pracują nie tylko modele i modelki, lecz także 
cały sztab ludzi, zajmujący się organizacją i przy-
gotowanieme Jan Grądzki

dyrektor ZS im. Wł. St. Reymonta


