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Szybka kolej do Warszawy?
POWIAT/URSYNÓW W tym 
roku rozpocznie się dłu-
go oczekiwana, niezwy-
kle kosztowna przebudo-
wa trasy kolejowej War-
szawa-Radom. W pierw-
szym etapie, który ma po-
trwać do 2015 roku, inwe-
stycja obejmie moderni-
zację linii kolejowej mię-
dzy stacją Warszawa Okę-
cie przez Piaseczno do 
Czachówka. Dzięki prze-
budowie torów i peronów 
znacznie skróci się czas 
podróży do stolicy



KRONIKA POLICYJNA

Areszt i dozór za narkotyki
 Policjanci z sekcji kryminalnej od pewnego czasu rozpracowywali 
dwóch mężczyzn, mieszkańców Warszawy, podejrzewanych o rozprowa-
dzanie narkotyków na terenie powiatu piaseczyńskiego. Pierwszy, w pobli-
żu swojego mieszkania, został zatrzymany 56-letni Dariusz K., zaraz po nim 
wpadł 47-letni Marek C. W zajmowanych przez nich lokalach funkcjonariu-
sze odkryli znaczne ilości narkotyków, ponad 50 gram amfetaminy, prawie 
4 gramy heroiny i pół grama opium. Dariusz K. odpowie za posiadanie i 
rozprowadzanie narkotyków, decyzją sądu został tymczasowo aresztowa-
ny. Marek C. usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków i decy-
zją sądu został objęty dozorem policyjnym. Obydwu mężczyznom grożą 
kary do 10 lat pozbawienia wolności.
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Nie zdążyli zapalić
 Kilka dni temu po południu, w okolicy Al. Kalin policjanci zauważyli 
kilku dziwnie zachowujących się nastolatków. Po chwili młodzi ludzie 
zostali jednak zatrzymani i poddani drobiazgowej kontroli. Przy 15-latku i 
16-latku policjanci znaleźli w sumie 4 gramy marihuany. Sprawa znajdzie 
swój finał w sądzie rodzinnym.

Przyjechali na gościnne występy
 W niedzielę, jedno z centrów handlowych na terenie Piaseczna odwie-
dziło czterech mieszkańców Radomia. Weszli oni do jednego ze sklepów, 
skąd ukradli odzież o wartości około 700 zł. 20-letni Dawid O., 22-letni 
Maciej S., 24-letni Paweł B. i 20-letni Mateusz S. spokojnym krokiem opu-
ścili centrum i podeszli do stojącego na parkingu samochodu, po czym 
zaczęli wyjmować spod kurtek ukryte tam fanty. Zauważyła to ochrona, 
która zatrzymała złodziei i wezwała policję. Radomianie odpowiedzą za 
kradzież wspólnie i w porozumieniu za co grozi do 5 lat więzienia.

Zapomniał wyjąć kluczyki...
 Do niecodziennego zdarzenia doszło około godz. 17 w niedzielę pod skle-
pem w Baniosze. Jeden z klientów zostawił pod sklepem seata z kluczykami 
w stacyjce i, jak gdyby nigdy nic, udał się na zakupy. W tym czasie ktoś 
wsiadł do jego samochodu i odjechał. Jakiś czas potem auto zostało znale-
zione w Ługówce – złodziej wjechał seatem w ogrodzenie i uciekł. Policja 
cały czas stara się go znaleźć. Funkcjonariusze apelują do kierowców, aby nie 
ułatwiali zadania złodziejom i nie tylko nie zostawiali w środku kluczyków, 
ale w każdej sytuacji zamykali samochody i aktywowali systemy alarmowe.

Pijany kierował ruchem
 Do komicznej, ale jakże niebezpiecznej sytuacji doszło w  ubiegły poniedzia-
łek w Baniosze na drodze krajowej 79. Około godz. 22 na środku ulicy 
Puławskiej policjanci spostrzegli chwiejącego się mężczyznę, który... kierował 
ruchem. Próbował nawet wskazać „właściwą”  drogę radiowozowi. Jako, że 
mężczyzna stwarzał zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu drogo-
wego, został natychmiast zatrzymany. Marcin S. był nietrzeźwy, miał  w organi-
zmie 1,7 promila alkoholu. Podczas zatrzymania trzymał w ręce telefon komór-
kowy pochodzący z kradzieży. Jego przygoda zakończyła się w policyjnej celi.

Tanie, ale podrobione
 W centrum handlowym w Wólce Kosowskiej  policjanci zwrócili uwagę na 
bluzki, opatrzone znakami towarowymi znanych producentów. Po sprawdze-
niu towaru okazało się, że znaki zostały użyte bezprawnie. Podrobiona odzież 
o wartości około 3 tys. zł została zarekwirowana. 35-letni właściciel stoiska, 
zgodnie z artykułem 305 ustawy o prawie własności przemysłowej, za handel 
wyrobami z zastrzeżonymi znakami towarowymi może zostać ukarany 
grzywną, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 5 lat. 
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15-letni diler
 Policjanci z piaseczyńskiego zespołu do spraw nieletnich zatrzymali 15- 
latka, podejrzewanego o udzielanie 13-latkowi środków odurzających. 
Sprawa nieletniego dilera znajdzie swój finał w sądzie rodzinnym.

Wódka kusi nawet nocą
 W nocy z poniedziałku na wtorek do sklepu przy ulicy Wojska Polskiego 
włamał się 35-letni Grzegorz C. Mężczyzna rozbił szklane drzwi  po czym 
ukradł 6 butelek wódki. W sklepie włączył się alarm, a na miejsce natych-
miast podjechał policyjny radiowóz. Mężczyzna został zatrzymany, był nie-
trzeźwy. Za kradzież z włamaniem grozi mu do 10 lat więzienia.

Panie starosto, 
czekamy na konkrety

K O N D O L E N C J E

POWIAT/PIASEcZNO  Zarząd starostwa powiatowego rozważa przeniesienie Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego, który obecnie znajduje się w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 12, czemu zdecydowanie 
sprzeciwiają się rodzice uczących się tam dzieci. We wtorek, 16 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie, w 
którym wzięli udział radni, przedstawiciele zarządu powiatu, urzędnicy oraz rodzice i dyrekcja szkoły. Jed-
nak na temat przyszłości placówki nie padły żadne konkrety. Starosta poinformował jedynie, że szczegó-
łową analizę sytuacji przedstawi pod koniec miesiąca

Grzegorz Traczyk 
	 Ciągle	ważą	się	 losy	Specjalnego	
Ośrodka	 Szkolno-Wychowawczego,	
który	obecnie	znajduje	się	w	Piasecz-
nie	przy	ul.	Szpitalnej	12.	Zarząd	po-
wiatu	planuje	jednak	jego	przeniesie-
nie,	 co	 spotkało	 się	 z	 ostrym	 sprze-
ciwem	 rodziców	 dzieci	 uczących	 się	
w	 placówce.	 Reorganizacja	 według	
wstępnych	 ustaleń	 miałaby	 pole-
gać	na	rozdzieleniu	szkoły	podstawo-
wej	oraz	gimnazjum	od	szkoły	zawo-
dowej	 i	 liceum.	 Urzędnicy	 rozważa-
ją	przeniesienie	szkół	do	pomieszczeń	
w	 Specjalnym	 Ośrodku	 Wychowaw-
czym	 w	 Łbiskach,	 w	 Zespole	 Szkół	
Specjalnych	w	Łbiskach	oraz	Zespo-
le	 Szkół	 im.	 Władysława	 Stanisława	
Reymonta	 w	 Konstancinie-Jeziornie	
przy	ul.	Mirkowskiej.	Swoje	zamierze-
nia	starostwo	uzasadnia	troską	o	do-
bro	 dzieci.	 Zdaniem	 zarządu,	 szko-
ła	 wymaga	 kosztownego	 remontu,	
na	 który	 nie	 stać	 samorządu	 powia-
tu,	a	w	nowych	pomieszczeniach	dzie-
ci	mogłyby	mieć	lepsze	warunki.	Zu-
pełnie	odmiennego	zdania	są	rodzice,	
którzy	uważają,	 że	przeniesienie	pla-
cówki	negatywnie	wpłynie	na	zdrowie	
i	rozwój	niepełnosprawnych	dzieci.	

Uwzględnią wszystkie argumenty
	 Na	burzliwym	spotkaniu,	które	na	
początku	 mar-
ca	odbyło	się	w	
szkole,	 starosta	
obiecał	 nie	 tyl-
ko	to,	że	żadna	
decyzja	 nie	 za-
padnie	bez	kon-
sultacji	z	rodzi-
cami,	 lecz	 tak-
że	 zadeklaro-
wał	 przedstawienie	 pełnej	
analizy	 różnych	 wariantów	 przenie-
sienia	placówki	oraz	kosztów	zarówno	
przeprowadzki	 i	adaptacji	nowych	bu-
dynków,	jak	i	remontu	budynku	przy	ul.	
Szpitalnej.	Dlatego	 też	w	ostatni	wto-
rek	 rodzice	 wzięli	 udział	 w	 obradach	
komisji	edukacji,	kultury,	sportu,	tury-
styki	i	promocji	rady	powiatu,	by	z	rad-
nymi	i	urzędnikami	omówić	przyszłość	
szkoły.	 Jednak	 podczas	 obrad	 zabra-
kło	 konkretnych	 informacji	 –	 starosta	
stwierdził,	że	urzędnicy	zebrali	już	nie-
mal	wszystkie	niezbędne	dane,	ale	ma-
teriał	 nie	 jest	 jeszcze	 gotowy.	 -	 Anali-
za	 będzie	 bardzo	 szczegółowo	 przed-
stawiona	do	końca	kwietnia	–	zadekla-
rował	na	wstępie	Jan	Dąbek.	-	Zarząd	
podejmie	ostateczną	decyzję	po	wysłu-
chaniu	dyrekcji	szkoły,	a	przede	wszyst-
kim	 rodziców	 –	 dodał.	 Starosta	 pod-
kreślił,	że	najważniejsze	są	dwa	aspekty	
-	finansowy	i	psychologiczny.	-	Podczas	
spotkania	z	państwem	w	szkole	zrozu-
miałem,	z	jakimi	problemami	dla	dzie-
ci	może	wiązać	się	przeniesienie	szko-
ły.	Zdaję	sobie	sprawę	z	psychologicz-
nego	aspektu	przeniesienia	szkoły	i	bę-
dziemy	się	starali	go	uwzględnić,	podej-
mując	decyzję	–	dodał	Jan	Dąbek.	

Koszty nie takie straszne
	 Zarząd	 nie	 ukrywa,	 że	 jednym	 z	
głównych	 powodów	 przeniesienia	 są	
koszty	 remontów,	 których	 wymaga	
placówka	 oraz	 utrzymania	 budynku.	
Podczas	wcześniejszych	spotkań	pada-
ły	ogromne	kwoty	rzędu	4-5	mln	zło-

tych.	 Ze	 szczegółowej	 analizy	 kosz-
tów	wynika	natomiast,	że	sfinansowa-
nie	najważniejszych	prac	mogłoby	wy-
nieść	ok.	1	mln	złotych,	z	czego	ok.	600	
tys.	 złotych	 pochłonęłyby	 niezbędne	
inwestycje.	-	Pozostałe	koszty	wiążą	się	
z	budową	sali	gimnastycznej	 i	boiska,	
które	 nie	 są	 niezbędne	 i	 nasze	 dzieci	
dadzą	sobie	bez	nich	radę	–	mówi	Piotr	
Widawski,	 jeden	 z	 rodziców.	 -	 Warto	
również	 dodać,	 że	 te	 ogromne	 kosz-
ty	 remontów	 są	 spowodowane	 wielo-
letnimi	zaniedbaniami	starostwa,	któ-
re	nie	 remontowało	budynku	–	dodał	
mężczyzna.	Rodzice	stwierdzili,	że	za-
rząd	powiatu	powinien	przede	wszyst-

kim	 zastanowić	 się,	 jak	 w	 ciągu	 naj-
bliższych	 lat	 znaleźć	 fundusze	 na	 re-
mont,	a	nie	nad	tym	gdzie	 i	 jak	prze-
nieść	szkołę.	-	To	byłoby	mniej	kłopo-
tliwe	 i	znacznie	korzystniejsze	dla	na-
szych	dzieci	–	stwierdzili	rodzice.	

Konkrety za tydzień
	 Kolejny	 raz	przekonywano	urzęd-
ników,	 że	 obecna	 lokalizacja	 szkoły	
jest	 optymalna.	 Rodzice	 podkreśla-
li,	że	Piaseczno	jest	w	centrum	powia-
tu	i	z	każdej	miejscowości	jest	do	nie-
go	podobna	odległość.	Szkoła	znajdu-

je	się	w	zacisznym	miejscu,	a	jednocze-
śnie	w	dobrze	skomunikowanym	cen-
trum	 miasta	 i	 dzieci	 mogą	 się	 socja-
lizować.	-	Zarówno	Łbiska	jak	i	Kon-
stancin	 są	 na	 peryferiach	 powiatu.	
Dojazdy	zajmą	dzieciom	 jeszcze	wię-
cej	 czasu,	 a	 i	 tak	 już	 teraz	 niektórzy	
rodzice	 muszą	 budzić	 dzieci	 o	 godz.	
4	nad	ranem,	by	zdążyć	do	szkoły	na	
godz.	8	–	żalili	się	rodzice.	
	 W	 nadchodzący	 czwartek	 staro-
sta	Jan	Dąbek	ma	przyjechać	do	szko-
ły,	by	przedstawić	rodzicom	i	dyrekcji	
kompleksową	 analizę	 i	 przedyskuto-
wać	możliwe	warianty.	Rodzice	są	roz-
czarowani	postawą	zarządu	i	przebie-
giem	 ostatniego	 posiedzenia	 komisji.	
„Nieprzygotowanie	się	do	tematu	i	ko-
lejne	obietnice	zamiast	konkretów,	za-
miast	 dostarczenia	 rzetelnych	 mate-
riałów	do	wglądu,	uznajemy	za	wyraz	
braku	 szacunku	 i	 zignorowanie	 nas	
jako	 uczestników	 posiedzenia”	 -	 czy-
tamy	w	oświadczeniu	rodziców,	z	któ-
rym	w	całości	można	się	zapoznać	na	
stronie	 internetowej	 www.kurierpolu-
dniowy.pl.	Co	ważne,	podczas	komisji	
okazało	się,	że	większość	radnych	po-
dziela	 obawy	 rodziców.	 Jednak	 decy-
dujący	głos	w	tej	sprawie	ma	starosta.
	 Rodzice	 zarzucają	 starostwu	
również	naruszenie	ustawowych	pro-
cedur.	 Ich	 zdaniem	 starostwo	 naj-
później	 na	 pół	 roku	 przed	 wprowa-
dzeniem	 planowanych	 zmian	 lokali-
zacji	 szkoły,	 powinno	 o	 tym	 oficjal-
nie	powiadomić	radę	rodziców	i	ku-
ratorium,	 czego,	 zdaniem	 rodziców,	
nie	zrobiono.	Przeniesienie	placówki	
od	początku	nowego	roku	szkolnego	
w	opinii	rodziców	mogłoby	więc	być	
niezgodne	z	przepisami.

Zarząd podejmie ostateczną decyzję po wysłuchaniu 
dyrekcji szkoły, a przede wszystkim rodziców. Zdaję 
sobie sprawę z psychologicznego aspektu przenie-
sienia szkoły i będziemy się starali go uwzględnić, 
podejmując decyzję

„

Jan Dąbek 
starosta powiatu piaseczyńskiego”

Pod koniec przyszłego tygodnia w szkole odbędzie się spotka-
nie ze starostą Janem Dąbkiem



nr 15 (481)/2013/W1

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Szybka kolej do Warszawy?
POWIAT/URSYNÓW W tym roku rozpocznie się długo oczekiwana, niezwykle kosztowna przebudowa trasy 
kolejowej Warszawa-Radom. W pierwszym etapie, który ma potrwać do 2015 roku, inwestycja obejmie 
modernizację linii kolejowej między stacją Warszawa Okęcie przez Piaseczno do czachówka. Dzięki przebu-
dowie torów i peronów znacznie skróci się czas podróży do stolicy
	 Długo	oczekiwana	 i	zapowiadana	
od	wielu	lat	modernizacja	linii	kolejo-
wej	na	odcinku	Warszawa	Okęcie–Ra-
dom	rozpoczyna	się	w	tym	roku.	Pra-
ce	 zostały	 podzielone	 na	 kilka	 eta-
pów.	Inwestycja	rozpocznie	się	od	od-
cinka,	który	jest	niezwykle	istotny	dla	
pasażerów	 z	 powiatu	 piaseczyńskie-
go.	PKP	Polskie	Linie	Kolejowe	S.A.	
najpierw	wyremontują	trasę	od	stolicy	
przez	Piaseczno	i	Czachówek	do	War-
ki.	 Modernizacja	 ostatniego	 odcinka	
Warka–Radom,	 na	 którym	 powsta-
nie	m.in.	nowy	tor,	jest	planowana	na	
lata	2014–2020.		-	Jednym	z	głównych	
celów	 modernizacji	 trasy	 Warszawa–
Radom	 jest	 podwyższenie	 prędkości	
maksymalnej	 pociągów	 do	 160	 km/h	
–	informuje	Maciej	Dutkiewicz	rzecz-
nik	prasowy	Centrum	Realizacji	Inwe-
stycji	PKP	Polskie	Linie	Kolejowe	S.A.	

Trasa jak nowa
	 Dzięki	 przebudowie	 torowiska	
i	 peronów	 znacznie	 skróci	 się	 czas	
przejazdu	do	stolicy.	Ponadto	moder-
nizacja	 torów	 umożliwi	 w	 przyszło-
ści	uruchomienie	pociągów	Szybkiej	
Kolei	 Miejskiej,	
która	 mogłaby	
kursować	 z	 Pia-
seczna.	 Moder-
nizacja	 linii	 kole-
jowej	 będzie	 wią-
zała	 się	 nie	 tylko	
z	 rozbiórką	 i	 bu-
dową	od	nowa	torów,	lecz	także	
pozostałej	infrastruktury	kolejo-
wej	na	odcinku	27	km.	Jak	informu-
je	PKP	PLK	wyłoniony	w	dwustop-

niowym	 postępowaniu	 przetargo-
wym	wykonawca	będzie	miał	za	za-
danie	przebudować	wszystkie	perony	
na	 stacjach	 Warszawa	 Okęcie,	 Pia-
seczno,	Czachówek	Południowy	oraz	
na	przystankach	Warszawa	Jeziorki,	
Warszawa	 Dawidy,	 Nowa	 Iwiczna,	
Zalesie	Górne,	 Ustanówek,	 Czachó-
wek	Górny.	Plan	robót	zakłada	rów-

nież	 budowę	 kładki	 dla	 pieszych	 na	
stacji	Warszawa	Okęcie	i	przebudowę	

kładki	na	stacji	Piaseczno.	Natomiast	
w	Czachówku	Południowym	ma	po-
wstać	przejście	podziemne.	

Bezpieczniej i luźniej na drogach
	 Inwestycja	 realizowana	 przez	
PKP	 Polskie	 Linie	 Kolejowe	 S.A.	
przyczyni	 się	 również	do	usprawnie-
nia	transportu	drogowego	i	zwiększe-
nia	bezpieczeństwa.	Po	zakończeniu	
inwestycji	 kierowcy	 będą	 mogli	 bo-
wiem	korzystać	z	odnowionych	wia-
duktów	oraz	z	jednego	nowego,	któ-
ry	powstanie	w	pobliżu	ul.	Karczun-
kowskiej	i	przystanku	Warszawa	Je-
ziorki	na	terenie	dzielnicy	Ursynów.	
PKP	 PLK	 już	 wcześniej	 zrezygno-
wały	 z	 planów	 budowy	 wiaduktu	 w	
Starej	 Iwicznej,	 który	 wywołał	 pro-
testy	mieszkańców.	Modernizacja	li-
nii	kolejowej	będzie	się	wiązała	rów-
nież	 z	 przebudową	 wszystkich	 ist-
niejących	 przejazdów	 w	 poziomie	
szyn	 oraz	 z	 budową	 równoległych	
dróg	 technologicznych	 i	 serwiso-
wych.	 Zakończenie	 pierwszego	 eta-
pu	inwestycji	planowane	jest	na	2015	
rok	więc	istnieje	realna	szansa,	że	w	
ciągu	 kilku	 najbliższych	 lat	 zosta-
nie	 uruchomione	 znacznie	 szybsze,	
kolejowe	 połączenie	 powiatu	 piase-
czyńskiego	ze	stolicą.	
	 Kolej	 już	 teraz	 dla	 wielu	 miesz-
kańców	 jest	 alternatywą	 dla	 zatło-
czonej	 ul.	 Puławskiej.	 Po	 moderni-
zacji	 linii	 pasażerów	 z	 pewnością	
przybędzie.

Grzegorz Traczyk

Przebudowę przejdzie nie tylko linia kolejowa wraz z infra-
strukturą, lecz także wiadukty i przejazdy drogowe oraz 
perony, kładki i przejścia dla pieszych na dworcach

Moderniza-
cja torów 
umożliwi w 
przyszłości 
uruchomienie 
pociągów 
Szybkiej Kolei 
Miejskiej, któ-
ra mogłaby 
kursować z 
Piaseczna do 
Warszawy

Jednym z głównych celów modernizacji trasy War-
szawa–Radom jest podwyższenie prędkości maksy-
malnej pociągów do 160 km/h

„

Maciej Dutkiewicz
rzecznik prasowy Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A”
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Szansa na samodzielność
PRAŻMÓW  Siedem niepełnosprawnych osób z terenu gminy Praż-
mów 31 marca zakończyło z sukcesem udział w projekcie „E-centra 
szansą na usamodzielnienie się niepełnosprawnych mieszkańców z 
terenów wiejskich”. Wszyscy uczestnicy programu otrzymali na jego 
zakończenie kurs marzeń i dostali szansę podniesienia swoich kwa-
lifikacji. Projekt realizowany był dzięki zaangażowaniu Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Prażmowie, w oparciu o Porozumie-
nie między gminą Prażmów a Fundacją Pomocy Matematykom i In-
formatykom Niesprawnym Ruchowo

	 Celem	 projektu	 było	 zwiększe-
nie	 samodzielności,	 zaradności	 ży-
ciowej	oraz	niezależności	niepełno-
sprawnych	 mieszkańców	 terenów	
wiejskich	 poprzez	 działania	 szkole-
niowe	i	doradcze.	Wsparciem	objęto	
siedem	osób	w	wieku	20-30	 lat,	dla	
których,	w	ramach	warsztatów	psy-
choedukacyjnych	 (78	 godzin)	 obej-
m u j ą c y c h ,	
między	 inny-
mi,	 wielopo-
ziomowy	 tre-
ning	 umiejęt-
ności	 inter-
personalnych,	
stworzono	 In-
d y w i du a l ny	
Plan	 Działa-
nia.	 Grupa	 brała	 udział	
w	 100-godzinnym	 szkoleniu	 z	 za-
kresu	 informatyki	 i	 nowoczesnych	
technologii	 informatyczno-komuni-
kacyjnych	oraz	w	trwających	20	go-
dzin	warsztatach	z	rękodzielnictwa.	
-	 Udział	 w	 projekcie	 wspominam	
bardzo	dobrze	–	mówi	jedna	z	bene-

ficjentek	projektu.	-	Sam	pomysł	i	za-
łożenia	programu	bardzo	mi	się	po-
dobały,	a	jego	organizacja	zaskoczy-
ła	profesjonalizmem.	Szczególnie	po-
zytywnie	wspominam	warsztaty	z	rę-
kodzieła.	 Sztuka	 tworzenia	 biżute-
rii	 uczy	 koncentracji	 i	 dokładności,	
umiejętności	 tworzenia	 kompozycji	
kształtów	 i	 kolorów.	 Przede	 wszyst-
kim	jednak	dodaje	odwagi	i	wiary	w	

siebie,	 bo	
często	 nie-
typowe	 ze-
s t aw ien ia	
p o s z c z e -
g ó l n y c h	
e l e m e n -
tów,	 róż-
nych	 mate-
riałów	 dają	

zaskakujące	efekty.	Zawsze	powstaje	
przedmiot	osobisty	i	niepowtarzalny.
	 Warsztaty	 oraz	 wszystkie	 for-
my	szkoleń	w	projekcie	prowadzone	
były	przez	wykwalifikowaną	i	profe-
sjonalną	 kadrę	 trenerów,	 doradców	
zawodowych	i	psychologów.	

-	 Niepełnosprawni	 młodzi	 ludzie	 z	
terenu	 naszej	 gminy	 potrzebowa-
li	tego	projektu	nie	tylko	do	podnie-
sienia	 swoich	 kwalifikacji,	 ale	 tak-
że	 integracji	 –	 wyjaśnia	 Beata	 Pa-
kuła	z	Gminnego	Ośrodka	Pomocy	
Społecznej	w	Prażmowie,	która	była	
trenerem	 samodzielności	 w	 projek-
cie	 –	 Mimo	 zamieszkiwania	 w	 jed-
nej	gminie	 i	podobnych	problemów	
życiowych,	 oni	 się	 nawet	 nie	 znali.	
Widziałam	jak	zawiązywały	się	mię-
dzy	 nimi	 przyjaźnie,	 dlatego	 zaan-
gażowanie	 w	 projekt	 dało	 mi	 dużo	
satysfakcji.
	 Pod	 koniec	 listopada	 bene-
ficjenci	 uczestniczyli	 w	 cztero-
dniowym	 wyjeździe	 integracyjno-
szkoleniowym	 w	 Ośrodku	 Przygo-
towań	Olimpijskich	w	Spale,	zorga-

nizowanym	dla	uczestników	projek-
tu	 z	 całego	 kraju.	 Poza	 uczestnic-
twem	 w	 warsztatach	 z	 zakresu	 ak-
tywizacji	zawodowej,	mieli	również	
możliwość	skorzystania	z	zabiegów	
rehabilitacyjnych.	 Zaangażowa-
nie	uczestników,	jak	i	realizujących	
projekt	pracowników	GOPS	zosta-
ło	docenione,	dzięki	czemu	wszyscy	
beneficjenci	projektu	z	 terenu	gmi-
ny	Prażmów	otrzymali	szansę	sko-
rzystania	 z	 zewnętrznych	 kursów,	
tzw.	 „kursów	 marzeń”,	 mających	
na	celu	podniesienie	 ich	kwalifika-
cji.	 Uczestnicy	 skończyli	 wybrane	
przez	siebie	kursy:	kulinarny,	styli-
zacji	paznokci,	podstawy	księgowo-
ści,	kurs	przygotowujący	do	matury	
z	matematyki	czy	jazdy	doszkalają-
ce	na	prawo	jazdy	kat.	B.	

	 Projekt	 realizowany	 był	 od	 po-
czątku	 sierpnia	 2012	 roku	 do	 koń-
ca	marca	2013	roku	dzięki	dofinan-
sowaniu	 ze	 środków	 Państwowego	
Funduszu	 Rehabilitacji	 Osób	 Nie-
pełnosprawnych.	 Fundacja	 Pomo-
cy	 Matematykom	 i	 Informatykom	
Niepełnosprawnym	 Ruchowo	 wy-
typowała	równolegle	dziewięć	gmin	
wiejskich	 do	 realizacji	 projektu,	 w	
tym	 gminę	 Prażmów.	 Siedzibą	 re-
alizacji	 projektu	 było	 zapewniające	
bazę	lokalową	i	wsparcie	techniczne	
Centrum	 Kształcenia	 na	 Odległość	
w	Gabryelinie.	Projekt	monitorowa-
ny	był	przez	trenera	samodzielności,	
a	 grupa	 beneficjentów	 objęta	 była	
opieką	wolontariuszy.	

Grzegorz Tylec

Niepełnosprawni młodzi ludzie z terenu 
naszej gminy potrzebowali tego projektu 
nie tylko do podniesienia swoich kwalifi-
kacji, ale także integra- cji

„

Beata Pakuła
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie”
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	 Najlepsze	efekty	da	umiejętne	po-
łączenie	 właściwej	 diety,	 zająć	 ru-
chowych	 i	 zabiegów	 pielęgnacyj-
nych.	 Żeby	 szybko	 schudnąć,	 nale-
ży	przemodelować	swoją	dietę.	Waż-
ne,	aby	zrezygnować	z	obfitych,	spo-
żywanych	 późno	 posiłków,	 zastępu-
jąc	 je	 kilkoma	 mniejszymi.	 Co	 war-
to	jeść?	Na	pewno	jak	najwięcej	wa-
rzyw	i	owoców	w	każdej	postaci.	Zre-
zygnujmy	 z	 tłustego	 mięsa,	 jasnego	
pieczywa,	 słodzonych	 napojów	 oraz	
słodyczy.	 Zamiast	 tego	 jedzmy	 ka-
sze,	 ryby,	 jajka,	 chudy	 drób.	 Kupuj-
my	 proste	 produkty	 i	 sami	 przyrzą-
dzajmy	z	nich	posiłki.	Róbmy	sałat-
ki	 warzywne	 z	 dressingami	 na	 ba-
zie	 oliwy	 z	 oliwek.	 Pomidory	 są	 już	
znacznie	tańsze	niż	jesz-
cze	miesiąc	temu,	a	
przy	tym	o	wie-
le	 lepiej	 sma-
kują.	 W	 nie-
mal	 każdym	
warzywniaku	
m o ż n a	
d o -
stać	

pyszną	sałatę,	rzodkiewkę,	szczypio-
rek.	Coraz	częściej	w	sklepach	po-
jawiają	się	całkiem	niezłe	truskaw-
ki.	 Nie	 bójmy	 się	 eksperymento-
wać,	 swobodnie	 łączmy	 smaki	 i	
aromaty.	Pamiętajmy,	że	wiosna	to	
czas	świeżych,	młodych	warzyw,	z	
których	 –	 przy	 odrobinie	 inwencji	
–	da	się	wyczarować	niesamowite,	
pyszne	dania.

Ruch przede wszystkim
	 Naukowcy	 często	 spierają	 się,	
czy	 ważniejszym	 czynnikiem	 przy	
odchudzaniu	 jest	 właściwie	 do-
brana	dieta,	czy	aktywność	fizycz-
na.	Coraz	częściej	 jednak	przewa-
ża	 pogląd,	 że	 najskuteczniejszą	
metodą	 na	 szybkie	 wymodelowa-
nie	 sylwetki	 jest	 właśnie	 umiejęt-

nie	 dawkowany	 ruch.	 Spala-
nie	 tłuszczu	 zaczyna	 się	 po	

około	 20	 minutach	 umiar-
kowanego	wysiłku.	Wcze-
śniej	organizm,	jako	źró-
dło	 energii,	 wykorzy-

stuje	 cukier.	 Planując	
jakiekolwiek	 zajęcia	

ruchowe	 warto	
mieć	 to	 na	

u w a d z e	
p a m i ę -
tając,	 że	

t ł u s z c z	

najlepiej	 spalać	przy	 tętnie	w	gra-
nicach	 65-70	 proc.	 naszego	 tętna	
maksymalnego.	

A może liposukcja?
	 Jeśli	 mamy	 do	 zrzucenia	 kil-
ka	 kilogramów,	 właściwa	 dieta	 i	
wzmożony	 wysiłek	 fizyczny	 po-
winny	 wystarczyć.	 Jeśli	 jednak	
mamy	większą	nadwagę,	alternaty-
wą	może	okazać	się	liposukcja,	czy-
li	 zabieg	 polegający	 na	 odsysaniu	
zbędnej	 ilości	 tłuszczu	 z	 różnych	
części	 ciała.	 Mogą	 poddawać	 się	
mu	zarówno	kobiety,	jak	i	mężczyź-
ni.	 Mimo	 to	 nie	 jest	 to	 zabieg	 dla	
wszystkich	i	ma	szereg	ograniczeń.	
Przeciwwskazaniami	mogą	być	nie-
uregulowana	 cukrzyca,	 choroby	
układu	oddechowego,	krążenia,	czy	
nadczynność	 tarczycy.	 Istnieje	 kil-
ka	technik	liposukcji,	które	dobiera	
się	 indywidualnie,	w	zależności	od	
przypadku.	 Liposukcja,	 choć	 jest	
zabiegiem	drogim	i	wiąże	się	z	dłu-
gą	 rekonwalescencją,	 jest	 mało	 in-
wazyjna	(zostają	po	niej	niewielkie	
blizny),	w	związku	z	czym	cieszy	się	
coraz	 większą	 popularnością.	 Aby	
jej	efekty	były	trwałe,	trzeba	jednak	
przestrzegać	kilku	zasad.	Po	zabie-
gu	należy	utrzymać	stałą	wagę	cia-
ła,	 unikać	 słońca,	 zrezygnować	 z	
alkoholu	i	papierosów.	

Czego potrzebujemy, 
aby dobrze wyglądać?
	 Kiedy	 już	 uda	 nam	 się	 wrócić	 do	
poprzedniej	wagi,	a	nasze	ciało	odzy-
ska	dawną	jędrność,	możemy	zastano-
wić	się	nad	dodającymi	witalności	za-
biegami	 pielęgnacyjnymi.	 Warto	 za-
cząć	 od	 uzupełnienia	 niedoboru	 wi-
tamin,	czego	oznaką	mogą	być	np.	pę-
kające	kąciki	ust	czy	pojawiające	się	na	
paznokciach	białe	plamki.	Wiele	osób	
ma	po	zimie	bladą	cerę.	Można	zara-
dzić	 temu	 na	 kilka	 sposobów.	 Pierw-
szy	 to	 wizyta	 w	 solarium,	 które	 jed-
nak	w	dłuższej	perspektywie	powoduje	
starzenie	się	skóry.	Efekt	opalonej	skó-
ry	można	osiągnąć	także	stosując	róż-
ne	samoopalacze	i	brązujące	balsamy	
do	ciała.	Zdecydowanie	najzdrowszym	
sposobem	 jest	 jednak	 wzbogacenie	
diety	o	warzywa	zawierające	beta-ka-
roten,	 w	 który	 bogata	 jest	 zwłaszcza	
marchewka.	Karoten	to	pomarańczo-
wy	barwnik	odkładający	się	w	naskór-

ku.	Nadaje	on	naszej	skórze	nie	 tylko	
ładny	wygląd,	ale	także	chroni	ją	przed	
szkodliwym	działaniem	promieni	UV.

Depilacja
	 Wiosna	 i	 lato	 to	 pory,	 w	 których	
chętnie	 chodzimy	 z	 odsłoniętymi	 ra-
mionami	i	nogami.	Aby	wyglądać	este-
tycznie,	dobrze	jest	pozbyć	się	niepożą-
danego	owłosienia.	Bardzo	popularna	
jest	dosyć	trwała	depilacja	laserem	dio-
dowym.	W	ten	sposób	możemy	oczy-
ścić	 z	włosów	 różne	partie	 ciała,	 tak-
że	 te	 intymne.	 Inne	 sposoby	 usuwa-
nia	 zbędnego	 owłosienia	 to	 elektroli-
za	(niszczenie	cebulki	włosa	za	pomo-
cą	słabego	prądu),	depilacja	woskiem,	
kremem	lub	golenie	maszynką.	
	 Oczywiście	to	tylko	niektóre	spo-
soby	na	poprawę	swojej	sylwetki	i	sa-
mopoczucia.	Jeśli	dysponujemy	więk-
szymi	 środkami,	 możliwości	 zabie-
gów	 upiększających	 są	 praktycznie	
nieograniczone.																															TW
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Odzyskaj formę na wiosnę
W zimie z reguły tłuściej jemy i mniej się ruszamy, co sprzyja „łapaniu” zbędnych 
kilogramów. Gdy nadchodzi wiosna, każdy marzy, żeby wrócić do formy 
i odzyskać dawną sylwetkę. Podpowiadamy co zrobić, aby nie tylko 
dobrze wyglądać, ale także znakomicie się czuć



Człowiek 
– instrukcja użytkowania
Możesz kupić nowy samochód, telefon, laptop czy nową 
wiertarkę. Jest w zasadzie tylko jedna maszyna, której 
nie możesz wymienić na nową – Twoje własne ciało.
	 Bądźmy	szczerzy,	chyba	każdy	z	nas	
miał	 kiedyś	 potrzebę	 kupić	 jakiś	 nowy	
sprzęt	––	bo	tamten	już	stary,	bo	ma	za	
małe	 przyspieszenie,	 bo	 się	 zawiesza…	
Spróbuj	 w	 tym	 kontekście	 pomyśleć	 o	
własnym	ciele	–	to	chyba	jedyna	maszy-
na,	której	nie	możesz	wymienić	na	nową.
	 Pomyśl	o	swoim	ciele	jak	o	maszy-
nie,	której	części	z	obiegiem	czasu	ule-
gają	 zużyciu.	 W	 efekcie	 tego	 zużycia	
czy	 przeciążeń	 z	 nim	 związanych	 po-
jawiają	się	różne	dolegliwości.	Do	naj-
częstszych	należą	bóle	pleców,	dolegli-
wości	w	obrębie	 stawy	kolanowego,	w	
tym	 uszkodzenia	 więzadeł,	 dyskom-
fort	 funkcjonalny	 w	 obrębie	 stawów	
ramiennych	 oraz	 uszkodzenia	 stawów	
skokowych	–	wylicza	Maciej	Ryszczuk,	
fizjoterapeuta	 i	 trener	 personalny	 	 z	
GreenUp	Fitness	Club
	 Jak	 każda	 maszyna,	 tak	 Twoje	 cia-
ło	 wymaga	 odpowiedniej	 dbałości	 i	
konserwacji,	 by	 mogło	 Ci	 służyć	 dłu-
żej	 i	 lepiej.	 Jedną	 z	 metod	 konserwacji	
jest	 odpowiednia	 aktywność	 ruchowa.	
Obecnie	 znaczna	 część	 zajęć	 fitness	
oraz	trening	personalny	ukierunkowane	
są	 na	 usprawnienie	 ciała	 w	 kontekście	
profilaktyki	 schorzeń	 kręgosłupa	 i	 sta-
wów.	 Zajęcia	 grupowe	 takie	 jak	 joga,	
pilates	czy	streching	(rozciąganie)	oraz	
indywidualne	zajęcia	z	trenerem	perso-
nalnym	pozwalają	poprawić	koordyna-
cję	 i	 stabilizację	ciała,	 rozciągnąć	nad-
miernie	przykurczone	pasma	mięśniowe	
i	 wzmocnić	 osłabione	 partie	 mięśni,	 a	
dzięki	temu	przynajmniej	w	części	kom-
pensować	 obciążenia	 związane	 z	 na-
wykami	dnia	codziennego	czy	siedzącą	
wielogodzinną	pracą.

	 Zajęcia	 tego	 typu	 mają	 w	 głównej	
mierze	 charakter	 profilaktyczny,	 ale	
w	 pewnych	 dolegliwościach	 również	
charakter	 terapeutyczny	 –	 szczegól-
nie	 dzięki	 złagodzeniu	 napięcia	 mię-
śni,	 które	 często	 jest	 przyczyną	 bólu.	
W	 zajęciach	 prozdrowotnych	 i	 tre-
ningu	 personalnym	 ważnym	 elemen-
tem	 są	 ćwiczenia	 równoważne,	 które	
angażują	 mięśnie	 głębokie	 brzucha	 i	
grzbietu.	 „Propriocepcja,	 zwana	 tak-
że	czuciem	głębokim,	 to	zmysł	orien-
tacji	 ułożenia	 części	 własnego	 ciała.	
Receptory	 tego	 zmysłu	 znajdujące	 się	
w	 mięśniach	 i	 ścięgnach,	 dostarczają	
mózgowi	 informacji	 o	 napięciu	 mię-
śniowym	 i	 ułożeniu	 kończyn	 w	 prze-
strzeni”	–	tłumaczy	Maciek	Ryszczuk.	
Ćwiczenia	 równoważne	 przyczyniają	
się	 jednocześnie	 to	 budowania	 świa-
domości	własnego	ciała,	czyli	świado-
mego	 czucia,	 które	mięśnie	napinasz,	
a	które	rozluźniasz.	Mając	taką	świa-
domość,	często	będziesz	w	stanie	sam	
określić,	czego	Twoje	ciało	potrzebuje	
–	rozciągnięcia,	rozluźnienia	czy	–	być	
może	–	odpoczynku.
	 I	 jeszcze	 jedno	 –	 punktem	 wyjścia	
powinien	 być	 dla	 Ciebie	 szacunek	 do	
ciała	 jako	 jedynego	 narzędzia,	 którego	
nie	 możesz	 wymienić	 na	 nowe	 i	 które	
nie	 podlega	 reklamacji.	 Warto	 zatem	
właściwie	o	nie	zadbać	:)

P R O M O C J A

P R O M O C J A

Dla Pań, które jako pierwsze dodzwonią się 
w dniu 22 kwietnia w godz. 12.00-12.10

do redakcji Kuriera Południowego (22 737 23 48) 
czekają vouchery o wartości 150 zł 

na dowolnie wybrany zabieg 
lub makijaż wieczorowy

w Studiu Urody VENA w Klinice Chirurgii Medifem 



Wiosną zadbaj o ciało
7nr 15 (481)/2013/W1 Dodatek Zdrowie i Uroda

KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Wiosna to szczególna pora roku dla naszej skóry i powinniśmy odpowiednio o nią zadbać. Przede wszyst-
kim należy zregenerować i odżywić cerę po mroźnej zimie, a następnie przygotować ją na letnie upały i 
promienie słoneczne. Postaramy się doradzić, które zabiegi kosmetyczne wiosną mają najlepszy wpływ na 
naszą skórę. Podpowiadamy również, jak prawidłowo uzupełnić dietę, by zadbać o ciało

	 Zimą	 negatywny	 wpływ	 na	 na-
szą	 skórę	 mają	 nie	 tylko	 warunki	
atmosferyczne	 i	 skoki	 temperatur,	
lecz	 także	 tryb	 życia	 i	 dieta.	 Dla-
tego	 też	 wiosną	 należy	 nieco	 „po-
móc”	 skórze,	 by	 szybciej	 odzyska-
ła	witalność,	gładkość	i	blask.	
	
Kosmetyczka pomoże
	 W	 tym	 celu	 najlepiej	 odwiedzić	
salon	 kosmetyczny.	 Wiosną	 najbar-
dziej	wskazane	są	zabiegi	nawilżające	
i	złuszczające.	Żeby	usunąć	zniszczo-
ny	naskórek,	można	zastosować	m.in.	
mikrodermabrazję	oraz	peeling	 kawi-
tacyjny.	Natomiast	w	odżywieniu	i	na-
wilżeniu	skóry	pomogą	kwas	hialuro-
nowy,	 maski	 algowe	 oraz	 witamino-
we,	 które	 rozświetlą	 skórę	 i	 dodadzą	
jej	blasku.	Jednym	ze	sposobów	na	na-
wilżenie	 przesuszonej	 po	 zimie	 skóry	
są	zabiegi,	w	których	wykorzystuje	się	
kwas	 hialuronowy,	 który	 wiąże	 wodę	
w	naskórku,	co	nadaje	 skórze	 spręży-
stości.	 Można	 także	 stosować	 okłady	
z	alg,	które	nie	tylko	oczyszczają	skórę	
z	 toksyn,	niwelują	 stany	zapalne,	 lecz	
także	wygładzają	skórę,	nie	powodując	
jednak	jej	przetłuszczania.
	 Nie	 można	 również	 zapomnieć	
o	 witaminach,	 które	 mają	 ogromny	

wpływ	 na	 zdrowy	 wygląd	 skóry	 oraz	
wspomagają	naturalny	metabolizm	or-
ganizmu.	Witaminy	A,	E	i	C	wygładza-
ją,	rozjaśniają,	ujędrniają	 i	zwiększają	
elastyczność	 naskórka,	 co	 odmładza	
naszą	 cerę.	 Pomagają	 również	 chro-
nić	naszą	skórę	przed	słońcem,	zmniej-
szają	ryzyko	wystąpienia	przebarwień	i	
poprawiają	kolor	skóry.	Działają	prze-
ciwzmarszczkowo,	minimalizują	ryzy-
ko	 pękania	 naczynek	 krwionośnych	 i	
odświeżają.	Zabiegi	odżywiające	i	na-
wilżające	doskonale	przygotowują	na-
szą	 cerę	 na	 działanie	 silnych	 promie-
ni	słonecznych,	dlatego	ważne	jest	,	by	
stosować	je	przed	letnimi	upałami	lub	
planowanym	urlopem.	
	
W domu
	 Niezwykle	 istotna	 dla	 wyglądu	
skóry	 jest	 także	 odpowiednia	 die-
ta,	 która	 powinna	 być	 obfita	 w	 pro-
teiny,	minerały	i	witaminy.	Do	prawi-
dłowego	funkcjonowania	naszego	or-
ganizmu	niezbędne	są	także	nienasy-
cone	kwasy	tłuszczowe	omega-3,	po-
nieważ	budują	każdą	komórkę	nasze-
go	 organizmu.	 Należy	 dbać,	 by	 były	
dostarczane	 z	 pożywieniem,	 ponie-
waż	 organizm	 nie	 potrafi	 ich	 samo-
dzielnie	 syntetyzować.	 Kwasy	 ome-
ga-3	wzmacniają	organizm,	wspierają	
jego	system	odpornościowy,	mają	po-
zytywny	wpływ	na	układ	krwionośny,	
a	 także	 na	 funkcjonowanie	 mózgu.	
Najbogatszym	 naturalnym	 źródłem	
kwasów	omega-3	są	tłuste	ryby	mor-
skie	(śledź,	makrela,	łosoś,	tuńczyk).	
	 Po	zimie	warto	 również	oczyścić	
organizm	 poprzez	 odpowiednia	 die-
tę,	odtruć	wątrobę	i	zlikwidować	zło-

gi	 w	 jelitach,	 co	 ma	 ogromny	 wpływ	
na	zdrowy	wygląd	ciała.	Można	w	ten	
sposób	zlikwidować	drobne	zmarszcz-
ki	 oraz	 przebarwienia	 na	 skórze.	
Zmniejszenie	 tkanki	 tłuszczowej	 po-
maga	natomiast	uporać	 się	 z	 celuli-
tem.	W	oczyszczeniu	organizmu	po-
maga	 spożywanie	 alg	 morskich,	 ka-
szy	 jaglanej,	 brązowego	 ryżu,	 kieł-
ków,	 soków	 z	 warzyw,	 czosnku,	 na-
sion	dyni	i	soku	z	cytryny.	Zaleca	się	
także	 picie	 dużych	 ilości	 wody	 ok.	
1,5-2	litry	dziennie.	Woda	umożliwia	
nie	 tylko	 oczyszczenie	 organizmu	
lecz	 także	 nawilża	 i	 ujędrnia	 skó-
rę,	nadając	jej	zdrowy	wygląd.	Nale-
ży	dostarczyć	naszemu	organizmowi	
również	 co-enzym	Q	10,	olej	 z	wie-
siołka,	miedź	cynk,	selen	i	żelazo.
	
Kurację czas zacząć
	 Kiedy	 zaczynamy	 kurację	 naszej	
skóry	wybrane	i	uzgodnione	z	kosme-
tyczką	zabiegi	należy	wykonywać	dość	
często,	 by	 przyniosły	 pożądany	 efekt	
-	nawet	3-4	razy	w	tygodniu.	Jeśli	 już	
uda	nam	się	odbudować	kondycję	na-
skórka,	można	odwiedzać	kosmetycz-
kę	 znacznie	 rzadziej.	 Żeby	 utrzymać	
skórę	w	doskonałej	formie,	w	zależno-
ści	od	typu	cery	oraz	rodzaju	zabiegów,	
wystarczy	 jedna	wizyta	na	dwa	 tygo-
dnie	lub	nawet	raz	w	miesiącu.	
	 Zdrowy	 wygląd	 naszej	 skóry	 ma	
szczególne	 znacznie.	 Wpływa	 nie	 tyl-
ko	 na	 to,	 jak	 ocenia	 nas	 otoczenie,	
ale	 przede	 wszystkim	 ma	 olbrzymie	
znacznie	 dla	 naszego	 samopoczucia,	
samooceny	i	pewności	siebie.	

gt

BIUST W ROZMIARZE „G”- 
ZALETA CZY UTRAPIENIE?
Jak to jest, że kobiety z małym biustem zazdroszczą 
kobietom z dużym, a te, które matka natura obdarzy-
ła dużym - są czasem wściekłe na los i oddałyby swoje 
piersi za dopłatą

	 Rozumiem,	 że	 ciężko	 jest	 dogodzić	 którejkolwiek	 ze	 stron,	 jednak	
spójrzmy	na	to	w	inny	sposób.	Zajmijmy	się	kobietami	„mającymi	czym	
oddychać”.	Biust	w	rozmiarze	G-M	waży	ok.	3-6	kg.	Jest	to	ogromny,	co-
dzienny	ciężar.	Te	wyjątkowe	panie	narzekają	na	problemy	z	doborem	bie-
lizny,	ubrań,	a	czasem	na	dyskomfort	w	życiu	codziennym.	Często	duży	
biust	łączy	się	z	nadmiarem	tkanki	tłuszczowej	w	innych	partiach	ciała	i	tu	
też	pojawia	się	ogromny	problem:	jak	zgubić	zbędne	kilogramy,	jeśli		przy	
każdym	wykonywanym	ruchu	biust	podskakuje	nam	do	samej	brody…?
	 Na	szczęście	na	rynku	pojawiło	się	kilka	firm,	które	szyją	piękne,	ko-
lorowe	 biustonosze,	 w	 konstrukcjach	 idealnie	 trzymających	 duże	 piersi.	
W	dobrych	salonach	z	bielizną,	jeśli	brafitterka	po	zmierzeniu	nie	będzie	
miała	danego	rozmiaru	na	stanie,	jest	możliwość	zamówienia	rozmiaru	na	
wymiar.	Coraz	częściej	w	ofercie	katalogowej	są	dostępne	miseczki	A-K,	a	
producenci	szyją	na	specjalne	zamówienie	miseczki	M.	Jednak	nawet	do-
brze	dopasowana	bielizna	nie	utrzyma	ciężaru	biustu	przy	ruchu,	a	fiszbi-
ny	będą	ocierać	się	i	robić	rany	poprzez	ciągłe	skoki	biustu…		Rozwiąza-
niem	tego	typu	problemu	jest	biustonosz	sportowy.	Na	rynku	jest	niewie-
le	firm	mających	w	ofercie	dobre	konstrukcje.	Większość	sprawdza	się	przy	
małych	i	średnich	biustach.	Panie	o	większych	walorach	powinny	się	udać	
do	profesjonalnego	salonu	brafittingu,	ponieważ	zamówienie	takich	pro-
duktów	do	sklepu	wiąże	się	z	różnego	typu	testami.	Biustonosz	najpierw	
zostanie	sprawdzony	pod	kątem	wytrzymałości	materiału	i	zatrzymaniem	
biustu	podczas	 ruchu,	a	dopiero	potem	dopuszczony	do	sprzedaży	 jako	
biustonosz	sportowy.
	 Wiosna	tuż-tuż	i	każda	z	nas	spogląda	na	swoje	ciało	dość	sceptycz-
nie,	gdyż	niedługo	je	odsłonimy	i	wystawimy	na	promienie	słoneczne,	a	po	
długich,	zimowych	wieczorach	każdej	z	nas	co	nieco	przybyło.	Wszystkie	
diety,	kremy	i	masaże,	by	były	skuteczne	wiążą	się	z	ruchem.	W	domu,	czy	
w	klubie	fitness,	aby	czuć	się	komfortowo,	mieć	chęć	i	zapał	do	ćwiczeń,	
nic	nie	może	nas	uwierać.	Jeśli	założymy	dobrą	bieliznę,	która	będzie	na-
szą	drugą	skórą,	z	przyjemnością	będziemy	biegać	po	lesie	czy	wykonywać	
ćwiczenia	zalecane	przez	instruktora.	

Róża Wilk i Grażyna Lis – Brafitterki z Salonu Rozi
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Straż na straży bezpieczeństwa
POWIAT  Podczas ostatniej sesji rady powiatu bryg. Leszek Szcześniak, 
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie 
przedstawił radnym i zarządowi sprawozdanie z działalności straży pożarnej 
w 2012 roku. W ciągu 12 miesięcy minionego roku strażacy zarówno z państwowej, 
jak i z ochotniczych jednostek uczestniczyli w 2380 akcjach
	 W	 powiecie	 piaseczyńskim	 jest	
35	 jednostek	 Ochotniczych	 Stra-
ży	Pożarnych,	w	tym	16	włączonych	
do	Krajowego	Systemu	Ratowniczo-
Gaśniczego.	Przyjmowanie	zgłoszeń	
o	zdarzeniach	oraz	dysponowanie	si-
łami	i	środkami	ochrony	przeciwpo-
żarowej	 na	 obszarze	 powiatu	 odby-
wa	się	poprzez	Powiatowe	Stano-
wisko	 Kierowania	 (PSK),	 wcho-
dzące	 w	 skład	 Powiatowego	 Cen-
trum	 Ratownictwa	 i	 Zarządzania	
Kryzysowego	(PCRiZK),	które	zo-
stało	zbudowane	 i	otwarte	prawie	
trzy	 lata	 temu.	 Komenda	 Powia-
towa	Państwowej	Straży	Pożarnej	
w	 Piasecznie	 dysponuje	 12	 pojaz-
dami	pożarniczymi.	Średni	wiek	sa-
mochodów	wynosi	12	lat.	Natomiast	
jednostki	 Ochotniczych	 Straży	 Po-
żarnych	na	terenie	powiatu	dysponu-
ją	65	wozami	strażackimi.	W	jedno-
stce	ratowniczo-gaśniczej	PSP	w	Pia-
secznie	pełni	służbę	57	strażaków	w	
systemie	zmianowym,	którzy	to	bez-
pośrednio	 biorą	 udział	 w	 akcjach.	
W	piaseczyńskiej	 komendzie	 łącznie	
pełni	 służbę	 72	 strażaków,	 których	
wspiera	 również	 3	 pracowników	 cy-
wilnych.

Mniej akcji, więcej pożarów
	 W	 powiecie	 piaseczyńskim	 w	
2012	 roku	 odnotowano	 2380	 zda-

rzenia	 z	 czego	 aż	 1414	 razy	 straża-
cy	wyjeżdżali	do	pożarów,	a	847	razy	
do	tzw.	miejscowych	zagrożeń	(m.in.	
wypadki	drogowe	i	lokalne	podtopie-
nia).	 To	 oznacza,	 że	 każdego	 dnia	
strażacy	 interweniują	 średnio	 co	 3	
godziny	 i	 42	 minuty.	 Zdarzały	 się	
również	fałszywe	alarmy	–	119	razy.	

W	 porównaniu	 z	 ubiegłym	 rokiem	
ogólna	 liczba	 interwencji	 zmalała,	
ponieważ	 w	 2011	 roku	 strażacy	 na	
terenie	 całego	 powiatu	 uczestniczyli	
w	aż	3598	akcjach.	Według	statystyk	
znacznie	zmniejszyła	się	liczba	miej-
scowych	 zagrożeń,	 których	 w	 2011	
roku	odnotowano	aż	2457.	Jednak	na	
przestrzeni	 kilku	 ostatnich	 lat	 syste-
matycznie	wzrasta	liczba	pożarów.	W	
2010	roku	było	ich	779,	w	2011	–	1036,	
a	w	ubiegłym	roku	aż	1414.	Dużo	pra-
cy	strażacy	mieli	przy	pożarach	łąk	i	
nieużytków.	 Najwięcej	 tego	 typu	 in-
terwencji	odnotowano	w	gminie	Góra	
Kalwaria.	Największe	pożary	minio-
nego	roku	wybuchły	w	Wólce	Kosow-

skiej	(gmina	Lesznowola),	w	której	w	
sierpniu	 kolejny	 raz	 zapaliła	 się	 jed-
na	z	hal	i	w	Rolniczym	Zakładzie	Do-
świadczalnym	Wilanów-Obory	Szko-
ły	Głównej	Gospodarstwa	Wiejskiego	
(gmina	 Konstancin-Jeziorna),	 gdzie	
na	początku	września	spłonęło	kilka-
set	ton	zrolowanej	słomy.	
	 W	2012	roku	straż	pożarna	naj-
więcej	 pracy	 miała	 w	 gminie	 Pia-
seczno	 (717	 interwencji).	 Nieco	
mniej	 razy	 strażacy	uczestniczyli	w	
akcjach	 na	 terenie	 gmin	 Góra	 Kal-
waria	 (649),	 Konstancin-Jeziorna	
(398),	 Tarczyn	 (252),	 Lesznowola	
(215)	i	Prażmów	(149).		

OSP najbardziej pracowite 
na Mazowszu
	 Pod	względem	 liczby	 strażackich	
interwencji	powiat	piaseczyński	znaj-
duje	 się	 w	 ścisłej	 czołówce	 Mazow-
sza.	 Na	 460	 jednostek	 OSP	 włączo-
nych	do	Krajowego	Systemu	Ratow-
niczo-Gaśniczego	 w	 województwie	
najwięcej	wyjazdów	odnotowali	stra-
żacy	z	OSP	Góra	Kalwaria,	którzy	w	
2012	roku	uczestniczyli	w	aż	334	ak-
cjach.	Ponadto	w	pierwszej	setce	znaj-
dują	 się	 także	 inne	 jednostki	 –	 Tar-
czyn	(12.	miejsce,	188	akcji),	Piasecz-
no	(30.	miejsce,	138	akcji),	Wojciecho-
wice	(36.	miejsce,	127	akcji),	Chojnów	
(51.	miejsce,	107	akcji),	Mroków	(59.	

miejsce,	 102	 akcje),	 Konstancin-Je-
ziorna	(62.	miejsce,	100	akcji),	Jazga-
rzew	(71.	miejsce,	93	akcje),	Bielawa	
(85.	miejsce,	87	akcji),	Złotokłos	(98.	
miejsce,	 80	 akcji).	 Powiatowe	 OSP	
przodują	 również	 wśród	 jednostek	
spoza	 systemu.	 W	 całym	 wojewódz-
twie	jest	ich	aż	1477.	W	2012	roku	naj-
więcej	pracy	mieli	strażacy	OSP	Ba-
niocha,	którzy	uczestniczyli	w	151	ak-
cjach.	Równie	wysokie	3.	miejsce	za-
jęli	 ochotnicy	 ze	 Skolimowa,	 którzy	
wyjeżdżali	do	akcji	93	razy.	Pierwszą	
dziesiątkę	 zamyka	 natomiast	 OSP	
Suchodół	z	56	interwencjami	w	roku.	

Pracy przybywa, pieniędzy ubywa
	 Ponadto	 w	 2012	 strażacy	 zabez-
pieczali	36	lądowań	śmigłowców	Lot-
niczego	 Pogotowia	 Ratunkowego,	
które	pomagało	ofiarom	wypad
ków.	 Leszek	 Szcześniak,	 Komendant	

Powiatowy	 Państwowej	 Straży	 Po-
żarnej	 w	 Piasecznie,	 kończąc	 swo-
je	sprawozdanie	przyznał,	że	do	naj-
większych	 bolączek	 komendy	 należą	
zmniejszające	 się	 z	 roku	na	 rok	 fun-
dusze.	-	Jeśli	ta	tendencja	się	utrzyma	
obawiam	się,	że	ze	względów	budże-
towych	 będziemy	 musieli	 ograniczyć	
się	 do	 ustawowych	 działań	 –	 mówił	
bryg.	Leszek	Szcześniak.	Komendant	
dodał	również,	że	przebudowy	wyma-
ga	budynek	komendy,	który	jest	dość	
przestarzały,	ale	brakuje	na	to	pienię-
dzy.	Piaseczyńskiej	państwowej	straży	
przydałyby	się	także	dodatkowe	etaty,	
dzięki	 którym	 mogliby	 jeszcze	 lepiej	
nieść	 pomoc	 mieszkańcom	 powia-
tu.	 -	Obecnie	mamy	72	strażaków,	a	
na	ok.	166	tys.	mieszkańców	powinno	
być	ich	150	–	dodał	komendant.

Grzegorz Traczyk

Leszek Szcześniak, Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Piasecznie przedstawił radnym 
i zarządowi powiatu piaseczyńskiego sprawozdanie
 z działalności straży pożarnej w 2012 roku2380 razy  

interweniowali strażacy w 2012 roku 
z czego aż 1414 razy wyjeżdżali do 

pożarów
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Kolizja po alkoholu
GÓRA KALWARIA  Do groźnie wyglądającego zdarzenia 
doszło w poniedziałek rano w Baniosze. Pijany kierow-
ca przeprowadził nieudany manewr wyprzedzania, na 
skutek czego dwa samochody wylądowały w rowie. 
Na szczęście nikomu nic się nie stało

 W poniedziałek rano, kierowca jadącego od strony Piaseczna w kie-
runku Góry Kalwarii bmw rozpoczął wyprzedzanie jadących przed nim 
samochodów. Podczas wykonywania manewru 42-letni Piotr B. stracił 
panowanie nad kierownicą i uderzył w bok jadącego w tym samym kie-
runku bmw. Po chwili obydwa samochody znalazły się w przydrożnym, 
głębokim rowie, a jedna z „beemek” dachowała. Przybyli na miejsce zda-
rzenia policjanci szybko zorientowali się, że sprawca kolizji jest nietrzeź-
wy – mężczyzna miał w organizmie ponad 1 promil alkoholu. Na  doda-
tek jego ilość cały czas rosła, co świadczyło o tym, że mężczyzna niedaw-
no wstał znad kieliszka. Teraz odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości 
i spowodowanie kolizji. Oprócz utraty prawa jazdy i wysokiej grzywny, 
grozi mu do 2 lat więzienia.

TW
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Co daje nam muzyka? Odpowiedź jest prosta… WSZYSTKO!!!
W skali mikro -  rozwija zdolności intelektualne, równoważy sferę emocjonalną, pomaga wyrażać 
uczucia poprzez taniec, śpiew lub grę na instrumencie, a w skali makro -bezpośrednio wpływa na 
jakość całego życia i szeroko rozumiane  poczucie szczęścia.
	 Cytując	 profesora	 Albus’a	 Dum-
bledore’a	 –	 postać	 nauczyciela	 z	 Ho-
gwartu	 –	 „MUZYKA	 TO	 MAGIA	
WIĘKSZA	 OD	 WSZYSTKIEGO”.	
Idąc	 śladem	 tej	 myśli	 –	 „tuż	 przy	
Twoim	domu”	–	powstaje	nowe	przed-
szkole	 „Kolorowe	 Struny”.	 Organem	
założycielskim	jest	Europejska	Szkoła	
Artystyczna	 w	 Piasecznie,	 która	 od	
2009	roku	cieszy	się	niesłabnącym	za-
ufaniem	 swoich	 uczniów	 i	 rodziców.	
Siłą	 sprawczą	 powstania	 przedszkola	
jest	 chęć	 zapewnienia	 najmłodszym	
miejsca,	w	którym	ich	potencjał	i	róż-
norodne	talenty	będą	rozwijane	w	spo-
sób	łagodny	i	harmonijny.	
	 Przekraczając	 próg	 furtki,	 Twój	
Maluch	wkracza	do	magicznego	świa-
ta	 muzyki.	 Przedszkolne	 ściany	 to	
piękne	niebo	z	nutami	zamiast	gwiazd,	
na	 korytarzach	 i	 w	 salach	 cicho	 roz-
brzmiewa	 Mozart,	 Vivaldi,	 Bach…		
A	co	dalej?	 	W	kolorowych	 i	w	pełni	
przystosowanych	 dla	 przedszkola-
ków	 salach	 czeka	 przede	 wszystkim	
uśmiechnięty	 i	 kompetentny	 nauczy-
ciel.	 Tuż	 obok	 nad	 wszystkim	 czuwa	
doświadczona	 dyrektor	 –	 pani	 Kata-

rzyna	 Szewczyk.	 Jest	 to	 osoba	 pełna	
ciepła	 i	 empatii,	 a	 co	 najważniejsze	
otwarta	 na	 współpracę	 z	 rodzicami	
swoich	najmłodszych	podopiecznych.	
	 Dzień	przedszkolaka	„Kolorowych	
Strun”	zaczyna	się	pysznym	i	pożyw-
nym	 śniadaniem.	 Tuż	 po	 nim	 rozpo-
czynają	 się	 zajęcia	 ujęte	w	 podstawie	
programowej	MEN.	Bloki	 tematyczne	
przeplatają	 zajęcia	 ujęte	 w	 autorskim	
programie	 przedszkola:	 język	 angiel-
ski,	 zajęcia	 ruchowe	 (ogólnorozwojo-
we),	 kreatywne	 warsztaty	 plastyczne,	
rytmika	 metodą	 L.	 Bajkowskiej,	 mu-
zykoterapia,	 	 zabawy	z	gry	na	 instru-
mencie	 metodą	 suzuki	 (Japonia)	 oraz	
Colourstrings	 (Finlandia).	 Wspólnym	
mianownikiem	 wszystkich	 aktywno-
ści	jest	codzienne	obcowanie	z	muzyką	
w	tle.	Ponadto	ważnym	atutem	„Kolo-
rowych	 Strun”	 jest	 kadra.	 Są	 to	mło-
dzi,	 pełni	 pasji	 ludzie	 o	 najwyższych	
kwalifikacjach.	 Priorytetem	 dyrekcji	
i	 zarządu	 jest	 bezpieczeństwo	 dzieci	
na	 terenie	 przedszkola:	 są	 specjalnie	
wydzielone	 strefy	 wejścia,	 cały	 teren	
przed	 budynkiem	 i	 jego	 wnętrze	 jest	
monitorowane,	 sale	 są	 duże	 i	 pełne	

światła,	wyposażone	w	„przyjazne	dla	
dziecka	meble”,	czyli	dopasowane	wy-
sokością	szafki,	półki,	tak,	aby	kilku-
latek	 mógł	 swobodnie	 i	 samodzielnie	
sięgać	po	zgromadzone	na	nich	zabaw-
ki.	Dzień	przedszkolaka	„Kolorowych	
Strun”	to	także	pobyt	na	świeżym	po-
wietrzu	-	w	ogrodzie	i	na	placu	zabaw.	
W	 sytuacji	 konieczności	 dłuższego	
pobytu	w	godzinach	popołudniowych,	
Maluszek	spędza	czas	na	zabawach	w	
życzliwym	towarzystwie	kolegów	oraz	
opiekuna	świetlicy.	
	 Przedszkole	 „Kolorowe	 Struny”	
to	 dobry	wybór	 dla	Twojego	 dziecka.	
To	miejsce,	 w	 którym	 od	 pierwszego	
dnia	zostanie	ono	otulone	opieką	pro-
fesjonalistów,	 ludzi,	 dla	 których	 jego	
harmonijny	i	pełny	rozwój	będzie	prio-
rytetem.	„Kolorowe	Struny”	to	zalążek	
pięknej	 edukacyjnej	 przygody	 Two-
jego	 dziecka,	 której	 pełną	 harmonię	
uzyska	w	kolejnym	etapie	 –	w	 szkole	
podstawowej	lub	muzycznej	ESA.	
	 Zobacz	 naszą	 stronę	 internetową	
lub	 odwiedź	 nas	 osobiście	 –	 zawsze	
jesteśmy	do	Twojej	dyspozycji.	Daj	się	
ponieść	magii	i	sile	muzyki.



10 nr 15 (481)/2013/W1AKTUALNOŚCI
KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Coraz bliżej śmieciowej rewolucji
PIASEcZNO   Od 1 lipca odbiorem śmieci od mieszkańców zajmą się gminy. Dlatego do 31  
maja mieszkańcy powinni rozwiązać umowy na odbiór śmieci z prywatnymi firmami 
oraz wypełnić stosowne deklaracje określając, czy chcą segregować śmieci, czy nie. W 
gminie Piaseczno za odbiór śmieci posegregowanych każdy mieszkaniec zapłaci 9 zł 
miesięcznie, zaś za odbiór śmieci mieszanych – 18 zł miesięcznie
	 Przyjęte	przez	radę	miejską	wzory	
deklaracji	wkrótce	mają	pojawić	się	na	
stronie	internetowej	urzędu,	formula-
rze	 będzie	 można	 pobrać	 również	 w	
gminie,	otrzymają	 je	 także	wspólno-
ty	mieszkaniowe.	W	międzyczasie	na-
leży	rozwiązać	umowy	z	prywatnymi	
firmami,	które	odbierają	od	nas	śmie-
ci	w	 tej	chwili.	Niektóre	z	 firm	same	
o	tym	informują,	dołączając	nawet	do	
rachunków	stosowne	druki.	 -	Miesz-
kańcy	 muszą	 zwrócić	 uwagę	 na	 ter-
miny,	w	jakich	powinno	się	wypowia-
dać	te	umowy	–	mówi	Krzysztof	Ka-
sprzycki,	 asystent	 burmistrza.	 -	 Naj-
częściej	obowiązuje	30	dniowy	termin	
wypowiedzenia.

Segregować czy nie segregować?
	 Każdy	sam	będzie	musiał	zdecy-
dować,	 czy	 opłaca	 mu	 się	 segrego-
wać	 odpady.	 Oczywiście,	 ze	 wzglę-
du	 na	 koszty,	 większość	 mieszkań-
ców	 deklaruje	 chęć	 segregowania.	
Miesięcznie	 na	 gospodarstwo	 do-
mowe	będzie	przypadał	jeden	worek	
żółty	 (papier,	 tektura,	 metale,	 two-
rzywa	sztuczne,	 tekstylia,	opakowa-
nia	wielomateriałowe)	i	jeden	zielony	
(szkło)	oraz	–	od	kwietnia	do	listo-
pada	–	cztery	w	miesiącu	worki	brą-
zowe	 na	 odpady	 biodegradowalne,	
czyli	 liście,	 trawę,	obierki	 itp.	Worki	
będzie	dostarczała	gmina.	Jeśli	ktoś	

będzie	potrzebował	ich	więcej	(worki	
mają	pojemność	120	 l),	 będzie	mu-
siał	za	nie	zapłacić,	a	posegregowa-
ne	śmieci	odwieźć	do	Punktu	Segre-
gowanej	 Zbiórki	 Odpadów	 Komu-
nalnych.	 Obecnie	 jeden	 taki	 punkt	
znajduje	 się	 przy	 ul.	 Technicznej	 w	
Piasecznie,	ale	gmina	zastanawia	się	
nad	utworzeniem	jeszcze	jednego.	
	 Oczywiście	 części	 śmieci	 nie	 da	
się	 posegregować,	 dlatego	 będą	 one	
trafiały	 do	 pojemnika	 na	 odpadki	
zmieszane.	Każde	gospodarstwo	bę-
dzie	musiało	zadeklarować	wielkość	

pojemnika	i	się	w	niego	zaopatrzyć.	
	 W	budownictwie	wielorodzinnym	
to	zarząd	wspólnoty	czy	spółdzielnia	
określą	sposób	segregacji.	W	tym	wy-
padku	 decyzję	 podejmie	 większość	
mieszkańców.	Jeśli	wspólnoty	zdecydu-
ją	się	segregować	śmieci,	a	najprawdo-
podobniej	tak	właśnie	się	stanie,	wiele	z	
nich	będzie	musiało	dostosować	śmiet-
niki,	które	nie	są	w	tej	chwili	przygoto-
wane	 na	 wstawienie	 do	 nich	 przynaj-
mniej	trzech	dużych	pojemników.	
	 Jeszcze	 inne	 stawki	 za	 odbiór	
śmieci	zapłacą	firmy,	które	będą	pła-

cić	od	ilości	zabranych	śmieci.	Przy-
kładowo,	za	opróżnianie	dwa	razy	w	
miesiącu	pojemnika	120-litrowego	w	
przypadku	 śmieci	 posegregowanych	
firma	zapłaci	17	zł,	dla	śmieci	niepo-
segregowanych	będzie	to	25	zł.

Częstotliwość
	 Z	gospodarstw	domowych	 śmie-
ci	posegregowane	mają	być	odbierane	
raz	w	miesiącu,	 zaś	 śmieci	 zmiesza-
ne	–	 raz	na	dwa	 tygodnie.	Ustalając	
częstotliwość,	 gmina	 przeprowadzi-
ła	analizy,	pytając	mieszkańców,	 jak	
często	firmy	odbierają	od	nich	śmie-
ci.	Śmieci	wielkogabarytowe,	 jak	np.	
zużyty	 sprzęt	 AGD,	 będą	 odbiera-
ne	dwa	 razy	w	 roku,	 zawsze	 też	bę-
dzie	 można	 dostarczyć	 je	 samemu	
do	 PSZOK-ów.	 Na	 osiedlach	 śmieci	
zmieszane	będą	odbierane	dwa	razy	
w	 tygodniu,	 natomiast	 śmieci	 pose-
gregowane	–	 raz	w	 tygodniu.	 -	Czę-
stotliwość	 odbioru	 śmieci	 została	
ustalona	 po	 dogłębnych	 analizach	
opartych	 na	 informacjach	 uzyska-
nych	od	mieszkańców	–	mówi	Barba-
ra	Wysocka,		naczelnik	wydziału	go-
spodarki	odpadami,	odpowiedzialna	
za	wdrażanie	w	gminie	nowej	polityki	
śmieciowej.	-	Większość	osób	miesz-
kających	w	domach	oddawała	śmieci	
raz	na	dwa	tygodnie,	więc	i	teraz	nic	
się	w	tej	kwestii	nie	zmieni.	

	 Śmietniki	na	osiedlach	mają	być	
opróżniane	 częściej	 i	 nie	 chodzi	 tu	
nawet	 o	 groźbę	 wybuchu	 epidemii,	
choć	 czynniki	 sanitarne	 na	 pewno	
nie	są	bez	znaczenia,	ale	bardziej	o	
to,	że	odbieranie	śmieci	raz	na	dwa	
tygodnie	wiązałoby	się	z	konieczno-
ścią	powiększania	 śmietników,	któ-
re	z	pewnością	nie	pomieściłyby	ta-
kiej	ilości	śmieci.	W	tym	miejscu	po-
jawia	 się	 jednak	 pytanie	 co	 zrobić,	
jeśli	komuś	nie	będzie	jednak	odpo-
wiadała	uchwalona	przez	radę	miej-
ską	częstotliwość	odbioru	odpadów.	
Okazuje	 się,	 że	 jedynym	 rozwiąza-
niem	dla	takiej	osoby	będzie	zatrud-
nienie	do	częstszego	odbioru	śmieci	
prywatnej	firmy.	

Mechanizmy kontrolne
	 Jeśli	 mieszkańcy	 (dotyczy	 to	
także	 wspólnot),	 mimo	 wcześniej-
szej	 deklaracji	 nie	 będą	 segregowa-
li	śmieci,	zapłacą	więcej.	-	Mimo,	że	

dostarczane	przez	nas	worki	są	ko-
lorowe,	są	też	przeźroczyste,	dlatego	
będzie	widać,	co	się	w	nich	znajdu-
je	–	mówi	Barbara	Wysocka.	-	Pra-
cownicy	 odbierający	 śmieci	 będą	
mogli	 odmówić	 przyjęcia	 worka,	
jeśli	 w	 środku	 będą	 znajdowały	 się	
śmieci	 nieposegregowane.	 Następ-
nym	 krokiem	 będzie	 poinformowa-
nie	o	tym	fakcie	gminy,	która	–	jeśli	
uzna,	że	rzeczywiście	ktoś	nie	segre-
guje	śmieci,	będzie	mogła	podnieść	
takiej	osobie	stawkę	do	18	zł.	
	 W	 ciągu	 najbliższych	 kilku	 dni	
zostanie	rozstrzygnięty	przetarg	i	wy-
jaśni	się	które	firmy	(lub	firma)	będą	
obsługiwać	 podzieloną	 na	 trzy	 sek-
tory	gminę.	Barbara	Wysocka	 i	bur-
mistrz	Zdzisław	Lis	bez	przerwy	spo-
tykają	się	z	mieszkańcami,	wyjaśnia-
jąc	 wątpliwości	 związane	 z	 nowym	
systemem.	 Informacje	 na	 ten	 temat	
udzielane	są	także	w	urzędzie	gminy.

Tomasz Wojciuk

Gmina stawia na segregowanie śmieci, czy to samo zrobią 
mieszkańcy

Mieszkańcy domów jednorodzin-
nych dostaną od gminy kolorowe 
worki na posegregowane odpady

R E K L A M A
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Jubileuszowe narodziny
POWIAT/PIASEcZNO W piątek, 12 kwietnia w Szpitalu św. 
Anny w Piasecznie przy ul. Mickiewicza urodziło się 3000 
dziecko. Z okazji jubileuszowych narodzin w szpitalu od-
była się uroczystość, w której oprócz małego Marcela Pa-
piewskiego i jego rodziców uczestniczyli przedstawicie-
le władz samorządowych gminy i powiatu oraz kierow-
nictwa i personelu szpitala
	 Mały	 Marcel,	 syn	 Katarzyny	 i		
Mariusza	 Papiewskich,	 przyszedł	 na	
świat	 o	 godz.	 8.30.	 Ważył	 2640	 gra-
mów	i	mierzył	51	cm.	Poród	przebie-
gał	 bez	 komplikacji,	 a	 chłopiec	 czuje	
się	dobrze.	We	wtorek,	16	kwietnia	w	
Szpitalu	św.	Anny	odbyła	się	uroczy-
stość	 z	 okazji	 jubileuszowych,	 3000	
narodzin.	

Obywatel numer 3000
	 W	 uroczystości	 oprócz	 szczęśli-
wej	 rodziny	 uczestniczyli	 przedstawi-
ciele	 dyrekcji	 piaseczyńskiej	 placów-
ki,	 która	 ufundowała	 specjalny	 pre-
zent	dla	noworodka.	-	Bardzo	się	cie-
szę,	 że	 dzięki	 pro-
fesjonalnej	 kadrze	
nasz	 szpital	 cieszy	
się	 tak	 dużym	 po-
wodzeniem	 wśród	
przyszłych	 mam	 –	
mówi	dr	Rafał	Kuź-
lik,	 ordynator	 od-
działu	 położniczo-ginekologiczne-
go.	-	Nasz	oddział	wybierają	pacjent-
ki	 nie	 tylko	 z	 Piaseczna,	 ale	 także	 z	
Warszawy	i	okolic	–	dodał	doktor.	No-
wego	 mieszkańca	 Piaseczna	 powita-
li	 również	 przedstawiciele	 władz	 sa-

morządowych	 gminy	 i	 powiatu,	 któ-
rzy	 oprócz	 życzeń	 i	 kwiatów	 przeka-
zali	 rodzinie	 upominki.	 -	 To	 dla	 nas	
wielki	 zaszczyt,	 że	możemy	uczestni-
czyć	w	tej	uroczystości	–	mówiła	Ma-
ria	 Mioduszewska,	 przewodnicząca	
rady	 powiatu	 piaseczyńskiego.	 -	 Cie-
szymy	się	z	kolejnego	obywatela	Pia-
seczna,	powiatu	piaseczyńskiego,	któ-
ry	został	urodzony	w	naszym	powia-
towym	szpitalu.	Gratulujemy	i	życzy-
my	wszystkiego	najlepszego	–	dodała	
przewodnicząca.	 Starosta	 Jan	 Dąbek	
odczytał	 dyplom	 gratulacyjny,	 który	
wręczył	 rodzicom	 małego	 Marcelka.	
-	Kiedy	zaczynaliśmy	pracę	nad	tym,	

by	poprawić	standard	szpitala	powia-
towego,	jednym	z	głównych	celów	było	
to,	by	po	28	latach	przerwy	w	Piasecz-
nie	znów	mogły	rodzić	się	dzieci	–	mó-
wił	Jan	Dąbek.	-	To	niewątpliwy	suk-
ces,	 a	 państwo	 są	 tymi	 szczęściarza-

mi,	których	dziecko	urodziło	się	 jako	
3000.	Życzę	państwu,	by	wychowanie	
dziecka	było	jak	najłatwiejsze,	by	było	
zdrowe	i	żeby	w	przyszłości	życie	pań-
stwa	syna	przyniosło	korzyści	dla	na-
stępnych	pokoleń	–	dodał	starosta.	

3000 w trzy lata
	 Gratulacje	 w	 imieniu	 gminy	 Pia-
seczno	 przekazał	 także	 burmistrz.	 -	
Dołączam	 się	 do	 wszystkich	 życzeń.	
Cieszę	 się,	 że	 urodził	 się	 nowy	 oby-
watel	Piaseczna	i	mam	nadzieję,	że	w	
przyszłości	będzie	płacił	u	nas	podatki	
–	zażartował	burmistrz	Zdzisław	Lis,	
przekazując	 rodzinie	 upominki.	 Bur-
mistrz	 wręczył	 prezent	 także	 ordyna-
torowi	Rafałowi	Kuźlikowi,	który	do-
stał	obraz	przedstawiający	historyczny	
ratusz	miejski.	Mieści	się	w	nim	urząd	

stanu	cywilnego,	w	którym	 także	od-
biera	 się	 akty	 urodzenia.	 Nie	 mogło	
zabraknąć	także	jubileuszowego	tortu	
ze	świeczkami	w	kształcie	„3000”,	któ-
re	zdmuchnęli	rodzice	Marcelka.	
	 Pod	koniec	2008	roku	piaseczyń-
skie	 starostwo	 powiatowe	 odda-
ło	 piaseczyński	 szpital	 w	 25-letnią	
dzierżawę	spółce	EMC	Instytut	Me-
dyczny,	która	rozbudowała	placówkę.	
21	lutego	2011	roku	nowa	część	szpi-
tala	została	otwarta,	a	już	następne-
go	dnia	na	oddziale	położniczo-gine-
kologicznym	przyszły	na	świat	pierw-
sze	 noworodki.	 W	 niewiele	 ponad	
trzy	 lata	 urodziło	 się	 ich	 już	 3000.	
Tylko	 w	 ubiegłym	 roku	 na	 oddziale	
odebrano	1500	porodów.

Grzegorz Traczyk

3000 niemowlaków 
urodziło się w Szpitalu św. Anny od 22 lutego 2011 
roku, kiedy to po 28 latach przerwy w Piasecznie 

znów zaczęły rodzić się dzieci

Gratulacje i życzenia z okazji narodzin 3000 dziecka złożył 
m.in. Zdzisław Lis, burmistrz Piaseczna

Wczorajszym zmarłym 
– jutrzejszym żywym
 W sobotę, 20 kwietnia o godz. 17 
w Domu Modlitwy Cadyka Altera 
przy ul. Pijarskiej 10/12 odbędzie się 
uroczyste otwarcie wystawy pt. 
„Wczorajszym zmarłym - jutrzej-
szym żywym”. Będzie można obej-
rzeć prace malarskie, grafiki, rysunki 
oraz dokumenty, pamiątki i zdjęcia 
p o ś w i ę c o n e  w y d a r z e n i o m 
Holokaustu na polskich ziemiach. 
Autorem wystawy, którą będzie 
można obejrzeć do 21 kwietnia 
(niedziela) do godz. 21, jest lokalny 
artysta Robert Lisowski. Ponadto w 
niedzielę, 21 kwietnia w godz. 
13-17 w Domu Modlitwy Cadyka 
Altera odbędzie się program arty-
styczny w wykonaniu piosenkarki 
Danuty Stankiewicz oraz aktorów 
Teatru Żydowskiego w Warszawie. 
 W programie znajdą się m.in. 
wykład o Januszu Korczaku, pro-
jekcja filmu o Wolfie Messingu i o 
prof. Mojżeszu Schorre z 12 
Wielkiej Synagogi w Warszawie, 
zniszczonej w Trakcie Wojny 
Getta Warszawskiego. Na nie-
d z i e l ny  p ro gra m  z a p ra s z a 
To w a r z y s t w o  S p o ł e c z n o -
Kulturalne Żydów w Polsce.

gt

GÓRA KALWARIA

R E K L A M A

Szlakiem naszej historii
 W sobotę, 20 kwietnia odbędzie 
się XXVII rajd „Szlakiem Naszej 
Historii”. Informacje i zapisy u 
Andrzeja Hofmana (tel. 668 499 774).

Tyl.

LESZNOWOLA
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Nowy przewodniczący 
rady miejskiej
PIASEcZNO W związku ze śmiercią przewodniczącego rady 
miejskiej Andrzeja Swata, podczas ostatniej sesji na jego 
miejsce wybrano radnego Piotra Obłozę, z klubu PO. Wkrót-
ce skład rady uzupełni sołtys Żabieńca, Adam Marciniak

Piotr Obłoza, nowy przewodniczący rady miejskiej

	 Najpierw	radni	wygasili,	na	sku-
tek	śmierci,	mandat	dotychczasowe-
go	przewodniczącego	rady,	Andrze-
ja	 Swata.	 Następnie	 wyłoniono	 ko-
misję	 skrutacyjną,	 w	 składzie	 Gra-
żyna	 Orłowska,	 Dorota	 Kłos	 i	 An-
drzej	Mizerski,	która	zajęła	się	przy-
gotowaniem	 głosowania,	 mającego	
wyłonić		nowego	przewodniczącego.	

Dwóch kandydatów
	 Radna	 Magdalena	 Woźniak,	
jako	 pierwsza,	 zgłosiła	 kandydatu-
rę	Piotra	Obłozy.	W	odpowiedzi	An-
drzej	 Hubl	 zaproponował	 na	 prze-
wodniczącą	 rady,	 Hannę	 Krzyżew-
ską.	-	Pani	Hanna	była	przez	ponad	
dwa	 lata	 pierwszą	 wiceprzewodni-
czącą	 i	 –	 zastępując	 Andrzeja	 Swa-
ta	 –	 znakomicie	 wywiązywała	 się	 z	
tej	 roli	–	uzasadniał	 swoją	propozy-
cję	Andrzej	Hubl.	-	Rada	pod	kierow-
nictwem	pani	Hani	pracuje	dobrze,	a	
ona	sama	 jest	aktywna	 i	bardzo	za-
angażowana	w	różnego	rodzaju	dzia-
łania	na	rzecz	lokalnej	społeczności.
	 -	 Dziękuję	 panie	 Andrzeju,	 że	
docenił	 pan	 moją	 pracę	 –	 odparła	
Hanna	 Krzyżewska.	 -	 Spokój	 i	 za-
angażowanie	 to	 jednak	 zbyt	 mało.	
Czasem	 potrzeba	 jeszcze	 silnej	 ręki	

i	młodzieńczej	 fantazji.	Dlatego	nie	
będę	kandydowała,	 a	 swój	głos	od-
dam	na	pana	Piotra	Obłozę.

Wybór niemal jednogłośny
	 Radni	 wybierali	 przewodniczą-
cego	 w	 głosowaniu	 tajnym,	 po	 ko-
lei	 wrzucając	 głosy	 do	 urny.	 Po	 ich	
przeliczeniu	 okazało	 się,	 że	 kandy-

daturę	 Piotra	 Obłozy	 poparło	 17	
radnych,	 przy	 3	 głosach	 wstrzymu-
jących	się	 i	1	przeciw.	Zaraz	potem	
została	odczytana	stosowna	uchwa-
ła,	którą	radni	przyjęli	jednogłośnie.	
-	Dziękuję	za	wybór,	obiecuję	godnie	
sprawować	swoją	funkcję		-	zwrócił	
się	do	kolegów	z	rady	Piotr	Obłoza.	-	
Umarł	król,	niech	żyje	król	–	obwie-
ścił	 radny	 Zbigniew	 Mucha.	 -	 An-
drzeja	 Swata	 nie	 da	 się	 zastąpić,	
można	 natomiast	 wypełnić	 po	 nim	
pustkę.	 Życzę	 nowemu	 przewodni-
czącemu	powodzenia.

Tomasz Wojciuk

Zmarłego przed trzema tygodniami 
Andrzeja Swata na stanowisku 

przewodniczącego rady miejskiej 
zastąpił Piotr Obłoza

O G Ł O S Z E N I E

EFFKA 2013
 W najbliższy weekend, 19 i 20 
kwietnia, w Domu Kultury w 
Piasecznie odbędzie się Festiwal 
Małych Form Teatralnych. Celem 
festiwalu jest konfrontacja dorob-
ku zespołów teatralnych z woje-
wództwa mazowieckiego oraz 
inspirowanie młodych ludzi do 
pracy nad małą formą sceniczną. 
Organizatorzy imprezy zapraszają 
wszystkich, którzy pragną pokazać 
swoje spektakle, chcą oglądać 
przedstawienia innych, zawrzeć 
nowe znajomości i przyjaźnie, 
uczyć się, zobaczyć jak wiele róż-
norodności kryje się pod nazwą 
teatr.  Szczegółow y program 
dostępny jest na stronie interneto-
wej www.kulturalni.pl.

Tyl.

PIASEcZNO

Zawody w 
akrobatyce sportowej
 W sobotę, 20 kwietnia w hali 
„Arena” przy ul. Pileckiego 122 
odbędzie się  IV Międzynarodowy 
Turniej o Puchar Warsa i Sawy w 
akrobatyce sportowej. W zawodach 
wezmą udział zespoły z Białorusi, 
Francji, Litwy, Niemiec, Rosji, 
Ukrainy, Szwajcarii i Włoch oraz 
zawodnicy z warszawskich i krajo-
wych klubów akrobatyki sportowej, 
którzy będą rywalizować w konku-
rencjach: dwójki kobiet, dwójki 
mężczyzn, dwójki mieszane, trójki  
kobiet i  cz wórki  mężcz yzn. 
Organizatorem imprezy, która roz-
pocznie się o godz. 13, jest 
Warszawsko-Mazowiecki Związek 
Akrobatyki Sportowej

TW

URSYNÓW

URODZENI W PIASECZNIE

Franek Piliszak 
3980g 59cm 11.04.2013

Bartosz Jans 
3540g 54cm 13.04.2013

Piotr Blinkiewicz
3940g 59cm 11.04.2013

Gabriel Andziak  
3500g 56 cm 31.03.2013 r

Sebastian Jan Nowak
3120g 55cm 12.04.2013

Jeremi Wierzbicki
3060g 51cm 04.04.2013

Joanna Zofia Wolska
3060 g 52 cm 12.04.2013r

Justyna Brysiak 
3020g 53cm 14.04.2013

Piotr Barszczewski
3440g 55cm 14.04.2013

Paola Tkaczyk
3460g 55cm 13.04.2013

Marcel Papiewski 
2640g  51 cm 12.04.2013 

Matylda Szamolicka
3440g 54cm 13.04.2013

Szkoła zaprasza
 W sobotę, 20 kwietnia w 
Specjalnego Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Piasecznie 
przy ul. Szpitalnej 12  w godz. 
10-14 odbędzie się dzień otwar-
ty. Placówka zaprasza wszyst-
kich rodziców dzieci z trudno-
ściami edukacyjnymi, auty-
zmem i zespołem Aspergera (w 
wieku od 7 do 24 lat).

gt

POWIAT Blisko i daleko Anny Buczkowskiej
KONSTANcIN-JEZIORNA

 W sobotę, 20 kwietnia o godz. 17 w Konstancińskim Domu Kultury 
przy ul. Jaworskiego 18 odbędzie się wernisaż wystawy tkanin i kolaży 
Anny Buczkowskiej pt. „Blisko i daleko”.Tkanina jest jedną z bardziej in-
teresujących form artystycznej ekspresji właściwych dla bogatej i różno-
rodnej twórczości znakomitej artystki, mieszkanki Konstancina-Jezior-
ny - Anny Buczkowskiej. Artystka traktuje tkaninę w niekonwencjonal-
ny sposób. Jej prace przyciągają uwagę zarówno zróżnicowaniem i ory-
ginalnością warsztatową, jak i przesłaniem, które stanowi punkt wyjścia 
do powstania dzieł. Tematy, problemy i idee angażujące artystkę i będą-
ce impulsem do jej twórczej aktywności, czasami bliskie, czasami odle-
głe od codziennego życia, znajdują tu uobecnienie, stanowiące emana-
cję niezwykłej wrażliwości, z którą na pewno warto się spotkać.
Wystawę będzie można oglądać do 9 czerwca.                                             gt



Obiekty Oli Buczkowskiej-Przeździk
PIASEcZNO  W niedzielę, 7 kwietnia w Galerii Przystanek odbył się wernisaż wystawy Oli Buczkowskiej-
Przeździk. Ekspozycję zatytułowaną „Obiekty” i stanowiącą  przekrojową prezentację twórczości artystki 
oglądać będzie można w Przystanku Kultura (Pl. Piłsudskiego 9) do 19 maja

Otwarcia	 wystawy	 dokonali	 wspól-
nie	 Bogumiła	 Rososzczuk,	 kierow-
nik	Przystanku	Kultura	i	Olek	Rysz-
ka.	Następnie	głos	zabrała,	obdaro-
wana	bukietem	kwiatów,	Ola	Bucz-
kowska-Przeździk	 -	 artystka	 in-
terdyscyplinarna,	 posługująca	 się	
zręcznie	 zarówno	 fotografią,	 ma-
larstwem,	jak	i	sztuką	video,	rzeźbą	
czy	 instalacją,	 która	 podziękowała	
za	organizację	wyprawy	 i	 zaprosiła	
wszystkich	na	poczęstunek.
	 -	 Prezentujemy	 zarówno	 frag-
ment	 najnowszego	 cyklu	 fotogra-
ficznego,	jak	i	wybrane,	wcześniejsze	
realizacje	 Oli	 Buczkowskiej-Przeź-
dzik	 –	 mówi	 Olek	 Ryszka,	 opiekun	

wystawy.	 	 -	 Każda	 z	 nich	 porusza	
inną	 problematykę,	 jednak	 łączy	 je	
ujmująca,	melancholijna	poetyckość	
oraz	próba	zredefiniowania	podsta-
wowych	pojęć,	emocji,	ludzkich	sta-
nów.	To	nieoczywiste,	szerokie	spoj-
rzenie	 na	 człowieka	 w	 kontekście	
kultury	 i	 natury	 wprowadza	 niepo-
kój,	ale	też	prowokuje	do	indywidu-
alnej	 interpretacji	 prac	 artystki,	 do	
odbioru	 jej	 twórczości	 nie	 tylko	 w	
sferze	 wizualnej,	 ale	 również	 emo-
cjonalnej	i	intelektualnej.	
	 Ola	 Buczkowska-Przeździk	 (ur.	
1978)	 ukończyła	 Wydział	 Archi-
tektury	 Wnętrz	 ASP	 w	 Warszawie	
(2004	 r.),	 a	 także	 Wydział	 Opera-

torski	 i	 Realizacji	 Telewizyjnej	 w	
WSFTiT	w	Łodzi.	Obecnie	jest	tam	
doktorantką.	 	 Uczestniczyła	 w	 po-
nad	40	wystawach	indywidualnych	i	
zbiorowych,	a	także	w	międzynaro-
dowych	projektach	 fotograficznych:	
The	Promised	City(2010)	i	Shaping	
Time(2010/2011).	 Artystka	 zajmu-
je	 się	 przede	 wszystkim	 fotografią,	
malarstwem	 i	 rysunkiem.	 Miesz-
ka	 i	pracuje	w	Konstancinie-Jezior-
nie.	Więcej	informacji	o	artystce	i	jej	
twórczości	 znaleźć	 można	 na	 stro-
nie	 internetowej	 www.olabuczkow-
ska.com.

Grzegorz Tylec

PIASEcZNO Na odśnieżanie i utrzymanie dróg gmina Piasecz-
no wydała tej zimy prawie 4 mln zł, niemal dwukrotnie wię-
cej niż w roku ubiegłym. Teraz zaczęło się wielkie sprząta-
nie głównych ciągów komunikacyjnych. Wkrótce w mieście 
pojawią się też nowe nasadzenia

Wiosenne porządki

 Od października ubiegłego roku, kiedy to zima pierwszy raz dała znać o 
sobie, do kwietnia na odśnieżanie oraz utrzymanie dróg i chodników gmi-
na wydała prawie 4 mln zł. - To więcej niż pierwotnie zakładaliśmy – mówi 
Krzysztof Kasprzycki, asystent burmistrza. – W tym roku doszły nam nowe 
drogi i ulice, dodatkowo odśnieżaliśmy również drogi gruntowe, by ułatwić 
komunikację mieszkańcom sołectw. Znacząco podniósł się również stan-
dard odśnieżania – przekonuje Kasprzycki. Na koszty wpłynęły również ob-
fite opady śniegu. Najgorszy był styczeń, kiedy służby odpowiadające za 
utrzymanie dróg pracowały przez ponad 26 dni. Koszty odśnieżania ulic i 
ciągów pieszych na początku roku wyniosły 1,7 mln zł. Luty i marzec też nie 
oszczędziły gminnego budżetu, ponieważ służby spędziły w tym czasie w 
terenie aż 24 dni, co kosztowało kolejne 1,3 mln zł. 
 Teraz w mieście zaczęło się wielkie pozimowe sprzątanie. - Zamiatamy 
drogi, chodniki, zbieramy śmieci – mówi Grzegorz Chrabałowski, naczelnik 
wydziału utrzymania terenów publicznych. W pracach porządkowych po-
maga kilkadziesiąt osób skazanych wyrokami sądowymi, którym kary wię-
zienia zamieniono na prace użyteczne społecznie. - Osoby te sprzątają m.in. 
tereny zielone – dodaje Grzegorz Chrabałowski. - To dla nas duża pomoc. 
 W ślad za pracami porządkowymi pójdą nowe nasadzenia. Będą też uzu-
pełniane nasadzenia już istniejące, m.in. na odcinku od Placu Piłsudskiego 
do Krzyża. Planowana jest także modernizacja niektórych chodników.

TW
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R E K L A M A

50 lat razem

	 Pary,	 które	 pozostają	 w	 związku	
małżeńskim	nie	krócej	niż	50	lat,	ode-
brały	z	rąk	burmistrza	Zdzisława	Lisa	
medale	 za	 długoletnie	 pożycie	 mał-
żeńskie,	które	są	przyznawane	w	imie-
niu	prezydenta	RP.	Czcigodni	 jubila-
ci	otrzymali	także	pamiątkowe	dyplo-
my,	legitymacje,	kosze	delikatesowe	ze	
smakołykami	 oraz	 bukiety	 pięknych	
róż.	Zdzisław	Lis	pogratulował	jubila-
tom	tak	długiego	okresu	pożycia	mał-
żeńskiego.	-	Życzę	wam	kolejnych	wie-
lu	lat	w	zdrowiu	–	dodał.	-	Abyście	byli	
otoczeni	przez	najbliższych	 i	patrzyli	
na	świat	z	optymizmem.	
	 Przypomnijmy.	Medale	za	długo-
letnie	pożycie	małżeńskie	nie	są	przy-
znawane	 automatycznie	 przez	 urząd	

gminy,	 lecz	 na	 wniosek	 zaintereso-
wanych	 osób.	 Najpierw	 należy	 zło-
żyć	stosowne	podanie		do	urzędu	sta-
nu	cywilnego.	Następnie	wniosek	tra-
fia	do	kancelarii	prezydenta	RP,	która	
przygotowuje	 medale,	 dyplomy	 i	 le-
gitymacje	oraz	przesyła	je	do	urzędu	
gminy.	Procedura	przyznawania	me-
dali	 za	 długoletnie	 pożycie	 małżeń-

skie	trwa	około	sześciu	miesięcy.	

TW
Pary uhonorowane medalami za 
długoletnie pożycie małżeńskie
1. Walenty i Irena Macierzyńscy
2. Jan i Jadwiga Karpiuk
3. Andrzej i Teresa Korytek

PIASEcZNO   Podczas ostat-
niej sesji rady miejskiej 
trzem parom przyznano-
medale za długoletnie po-
życie małżeńskie
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Wiosenny rozruch Veturilo
KONSTANcIN-JEZIORNA/URSYNÓW   W ubiegłym tygodniu po 
zimowej przerwie, która nieco się wydłużyła, zostały 
otwarte warszawskie wypożyczalnie rowerów Veturi-
lo. Na terenie Ursynowa obecnie działa 13 punktów, w 
których można wypożyczyć rower. W tym sezonie w 
dzielnicy przybędzie 7 nowych stacji. Do systemu Ve-
turillo dołączy się także Konstancin-Jeziorna, w któ-
rym w maju powstanie 5 wypożyczalni

	 Rowery	 Veturilo	 wróciły	 na	
warszawskie	ulice	po	przedłuża-
jącej	 się	zimie.	W	 tym	roku	sta-
cji	 będzie	 prawie	 trzy	 razy	 wię-
cej	 niż	 w	 ubiegłym	 –	 powstanie	
70	nowych.	Kolejne	wypożyczal-
nie	pojawią	się	m.in.	w	Śródmie-
ściu,	 na	 Pradze	 Północ,	 Pradze	
Południe,	 Ochocie,	 Woli,	 Mo-
kotowie,	 Targówku,	 Żoliborzu	 i	
Białołęce	 oraz	 we	 Włochach	 na	
Bielanach	i	Ursynowie,	gdzie	za-
planowano	otwarcie	siedmiu	no-
wych	wypożyczalni.	

20 stacji na Ursynowie
	 Według	wstępnych	założeń	ZTM	
na	Ursynowie	w	tym	roku	miała	po-
wstać	jedna	nowa	stacja.	Jednak	za-
rząd	dzielnicy	wynegocjował	z	ZTM	
budowę	dwóch	wypożyczalni,	w	za-
mian	 za	 co	 zobowiązał	 się	 do	 wy-
gospodarowania	 środków	 finanso-
wych	 na	 kolejne	 cztery	 stacje.	 Po-
nadto	 jedną	 z	 wypożyczalni	 zde-
cydowała	 się	 sfinansować	 prywat-
na	 firma.	 -	 Rower	 miejski	 okazał	
się	na	Ursynowie	„strzałem	w	dzie-
siątkę”,	 dlatego	 uwzględniając	 licz-
ne	postulaty	mieszkańców	Natolina	
i	Kabat,	zdecydowaliśmy	się	na	sfi-
nansowanie	czterech	„naszych”	sta-
cji	 –	 mówi	 Piotr	 Guział,	 burmistrz	
Ursynowa.	-	Z	zadowoleniem	przyj-
muję,	 że	 na	 Ursynowie	 w	 Veturi-
lo	 zaangażował	 się	 pierwszy	 pod-
miot	 prywatny	 i	 wyrażam	 nadzie-
ję,	że	jego	śladami	pójdą	kolejne	fir-
my	 –	 dodaje	 burmistrz.	 Jedna	 sta-
cja	 sfinansowana	 przez	 zewnętrz-
nego	 inwestora	 (Poleczki	 Bussines	
Park)	 oraz	 dwie	 stacje	 wybudowa-
ne	przez	ZTM	(przy	stacjach	metra	
Natolin	 i	 Kabaty)	 zostały	 już	 uru-
chomione.	 Na	 przełomie	 kwietnia	 i	
maja	 zostaną	 otwarte	 cztery	 stacje	
sfinansowane	ze	środków	dzielnicy,	
które	będą	zlokalizowane	na	skrzy-
żowaniach	ulic:	Belgradzkiej	i	Stry-
jeńskich,	Belgradzkiej	i	Jana	Rosoła,	
Wąwozowej	i	Stryjeńskich	oraz	Wą-
wozowej	 i	Jana	Rosoła.	Łącznie	do	
dyspozycji	 mieszkańców	 Ursynowa	
będzie	 20	 stacji	 i	 ponad	 300	 rowe-
rów.	 Dotychczas	 mieszkańcy	 Ursy-
nowa	skorzystali	 z	 rowerów	Veturi-
lo	prawie	60	tysięcy	razy.	W	tym	se-
zonie	 chętnych	 będzie	 pewnie	 jesz-
cze	więcej.	

W maju Veturilo w Konstancinie
	 W	 maju	 rowery	 Veturilo	 za-
czną	jeździć	także	po	gminie	Kon-
stancin-Jeziorna,	 gdzie	 zosta-
nie	 otwartych	 pięć	 wypożyczal-
ni.	 Mieszkańcy	 pozytywnie	 za-
opiniowali	 lokalizacje	 wskaza-
ne	 przez	 urząd	 miasta.	 Jedna	 ze	
stacji	 powstanie	 w	 Klarysewie	
przy	 drodze	 serwisowej	 wzdłuż	
ul.	 Warszawskiej,	 obok	 skrzyżo-
wania	 z	 ul.	 Mirkowską.	 Kolejna	
na	 Grapie	 przy	 ul.	 Wilanowskiej,	
na	parkingu	obok	poczty.	Powsta-
nie	stacji	zaplanowano	również	w	
Parku	 Zdrojowym	 przy	 Pasażu	
Henryka	 Sienkiewicza,	 niedale-
ko	skrzyżowania	z	ul.	Piłsudskie-
go,	w	Mirkowie	na	parkingu	przy	
ul.	 Mirkowskiej	 oraz	 w	 Skolimo-
wie	 przy	 Ośrodku	 Pomocy	 Spo-
łecznej	 miedzy	 ulicami	 Rycer-
ską	 i	 Prusa.	 Konstancińskie	 sta-
cje	 mają	 zostać	 otwarte	 w	 maju.	
Jednak	 jeszcze	nie	 jest	 znany	do-
kładny	termin.	Obecnie	urzędnicy	
negocjują	 z	 ZTM	 warunki	 umo-
wy.	 -	 Moim	 zdaniem	 podpisanie	
umowy	 to	 kwestia	 najbliższych	
dni	 –	 mówi	 Kazimierz	 Jańczuk,	
burmistrz	 Konstancina-Jezior-
ny.	-	W	tej	chwili	nie	ma	żadnego	
zagrożenia,	 że	 umowa	 nie	 zosta-
nie	podpisana.	Wypożyczalnie	na	
pewno	 zostaną	 otwarte	 –	 zapew-
nia	burmistrz.	Nim	system	zosta-

nie	 uruchomiony,	 urząd	 miasta	
musi	 przygotować	 teren	 –	 utwar-
dzić	miejsca,	w	których	będą	zain-
stalowane	stojaki	oraz	automaty.	

Pedałuj i płyń
	 Rozszerzenie	 systemu	 na	 gminę	
Konstancin-Jeziorna	 może	 być	 ko-
rzystne	 zarówno	 dla	 mieszkańców	
stolicy,	jak	i	dla	konstancinian	oraz	
turystów	 i	 kuracjuszy.	 Uzdrowisko	
już	teraz	jest	celem	wielu	wycieczek	
rowerowych	 mieszkańców	 Warsza-
wy	i	innych	miast.	Warto	dodać,	że	
jeszcze	w	tym	roku	nowe	stacje	po-
wstaną	w	ramach	projektu	„Pedałuj	
i	 płyń”.	 Jest	 to	 przedsięwzięcie	 do-
finansowane	 ze	 środków	 Unii	 Eu-
ropejskiej	 z	 Europejskiego	 Fundu-
szu	Rozwoju	Regionalnego	oraz	bu-
dżetu	państwa	w	ramach	Programu	
Operacyjnego	Innowacyjna	Gospo-
darka,	którego	wartość	wynosi	aż	77	
mln	 złotych.	 Przedmiotem	 projek-
tu	 jest	 utworzenie	 niezwykle	 atrak-
cyjnej	 przestrzeni	 zarówno	 dla	 tu-

rystów,	 jak	 i	dla	mieszkańców.	Naj-
większymi	atrakcjami	projektu	„Pe-
dałuj	 i	 płyń”	 ma	 być	 żegluga	 śród-
lądowa	i	rekreacja	rowerowa.	W	ra-
mach	 inwestycji	 zostanie	 zmoder-
nizowany	 lewobrzeżny	 bulwar	 Wi-
sły	na	odcinku	Podzamcza	(od	uli-
cy	 Boleść	 do	 mostu	 Śląsko-Dą-
browskiego),	 będą	 zagospodarowa-
ne	i	wyposażone	miejskie	plaże	oraz	
nadrzeczne	place	i	skwerki.	Powsta-
nie	 również	 „Nadwiślański	 Szlak	
Rowerowy”,	 który	 będzie	 przebie-
gał	od	granicy	z	gminą	Łomianki	do	
granicy	z	gminą	Konstancin-Jezior-
na.	 Zrewitalizowany	 zostanie	 rów-
nież	Port	Czerniakowski.	
	 Biorąc	 pod	 uwagę	 trwającą	 od	
kilku	 lat	 w	 gminie	 Konstancin-Je-
ziorna	próbę	 reaktywowania	 trady-
cji	 Łużyca	 (dawny	 region	 etniczny	
nad	Wisłą)	oraz	żeglarstwa	wiślane-
go,	które	promuje	fundacja	Szerokie	
Wody,	projekt	„Pedałuj	i	płyń”	może	
się	 okazać	 niezwykle	 korzystny	 dla	
Konstancina-Jeziorny.	

Grzegorz Traczyk 

Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ
tel. 22 756 79 39
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O!PLA w kinie Uciecha
GÓRA KALWARIA

 W dniach 18-21 kwietnia w 
Ośro dku Kultur y  w G ór ze 
Kalwarii przy ul. Sajny 14 odbę-
dzie się  Ogólnopolski Festiwal 
Polskiej Animacji O!PLA. W trak-
cie festiwalu będzie można 
zobaczyć najlepsze polskie filmy 
animowane zarówno dla doro-
słych, jak i dla dzieci. Obok kul-
towych filmów pojawią się także 
najnowsze projekty, które wezmą 
udział w konkursie. Nie zabraknie 
również warsztatów oraz spotkań 
z autorami filmów.
Organizatorami Ogólnopolskiego 
Festiwalu Polskiej Animacji 
O!PLA w Górze Kalwaria są: nie-
zależny promotor nie tylko pol-
skiej animacji – Animation 
Across Borders oraz Ośrodek 
Kultur y w G ór ze Kalwari i . 
Szczegółowy program festiwalu 
znajduje się na stronie interneto-
wej www.polskaanimacja.pl 
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Niedziela z Pink Freud
PIASEcZNO  W ramach Niedzieli z jazzem, 14 kwietnia w sali Domu Kultury 
w Piasecznie wystąpił zespół Pink Freud. Grupa zaprezentowała tego 
wieczoru oryginalną, pełną niczym nie skrępowanych improwizacji muzykę, 
której z pewnością daleko było do tradycyjnie pojmowanego jazzu

	 Koncert	w	Piasecznie	był	jednym	z	
występów	na	trasie	Blade	Runner	Tour.	
Zespół	zagrał	w	składzie:	Wojtek	Ma-
zolewski	 -	 gitara	 basowa,	 Adam	 Mil-
wiw-Baron	-	trąbka,	elektronika	i	Rafał	
Klimczuk	 –	 perkusja.	 Tym	 razem	 za-
brakło	na	scenie	saksofonisty	Tomasza	
Dudy,	ale	i	bez	niego	Pink	Freud	urzekł	
słuchaczy.	Utwory	spokojne,	wręcz	mi-
nimalistyczne	z	interesującą,	transową	
elektroniką	 przeplatane	 były	 hałaśli-
wymi,	rockowymi	fragmentami,	przy-
pominającymi	artystyczne	poszukiwa-
nia	 grupy	King	Crimson.	W	efektow-
nym	finale	można	było	natomiast	zu-
pełnie	 zapomnieć,	 że	 ma	 się	 do	 czy-
nienia	 z	 koncertem	 jazzowym	 –	 Pink	
Freud,	za	uprzednią	aprobatą	publicz-
ności,	zaserwowali	jej	bowiem	niezwy-
kle	 energiczną	 porcję...	 rock	 and	 rol-
la.	W	trakcie	spotkań	z	jazzem	w	pia-

seczyńskim	ośrodku	kultury	nieczęsto	
zdarza	się,	żeby	widownia	wstawała	z	
miejsc	 i	na	stojąco	przeżywała	płyną-
ce	ze	sceny	dźwięki.
	 Pink	 Freud	 założony	 w	 1998	 roku	
uchodzi	za	jeden	z	najoryginalniejszych	

głosów	 we	 współczesnym	 jazzie	 i	 nie	
tylko.	Zespół	przyczynił	się	do	zmiany	
generacyjnej	 na	 polskiej	 scenie	 jazzo-
wej	i	do	otworzenia	rynku	wydawnicze-
go	na	 siłę	muzyki	niezależnej.	Forma-
cja	przedefiniowała	jazzową	kompozy-
cję	dla	pożytku	publiczności	nowocze-

snej	 i	 wymagającej.	 Muzyka	 zespołu	
wychodzi	daleko	poza	kanony	tradycyj-
nej	 formy	 improwizacji	 i	pomimo	kla-
sycznego	 instrumentarium	 wzbogaco-
nego	o	najnowsze	muzyczne	narzędzia	
elektroniczne,	 ociera	 się	 o	 różne	 style	
od	punkrocka	i	rocka,	poprzez	drum’n	
bass,	jungle	i	dub	aż	po	eksperymental-
ną	muzykę	elektroniczną.

Grzegorz Tylec
W trakcie spotkań z jazzem w piase-
czyńskim ośrodku kultury nieczęsto 
zdarza się, żeby widownia wstawa-
ła z miejsc i na stojąco przeżywała 

płynące ze sceny dźwięki.

R E K L A M A

O G Ł O S Z E N I E

Książka 
zamiast marihuany 
PIASEcZNO  W Światowy Dzień Książki, we wtorek 23 kwietnia Sojusz 
Lewicy Demokratycznej zapowiada akcję „Książka zamiast marihu-
any”. W gminie Piaseczno zostanie rozdanych ok. 2200 książek – akcja 
prowadzona będzie przy szkołach

 - W Piasecznie skoncentrujemy się głównie na placówce przy ul. Szkolnej 
oraz na Liceum przy ul. Chyliczkowskiej. Chcemy jednak dotrzeć do możliwie 
jak największej liczby szkół, wszystko zależy od liczby wolontariuszy, którzy 
zechcą wesprzeć naszą akcję – mówi Jerzy Walasek z zarządu powiatowego 
SLD. - Zgromadziliśmy ok. 2200 książek.
 W całym kraju SLD ma rozdać Polakom 100 tys. książek. Pomysłodawcą przed-
sięwzięcia jest lider partii na Mazowszu, Włodzimierz Czarzasty. Deklaruje, że nie 
jest to akcja polityczna, jej celem jest przeciwdziałanie spadkowi czytelnictwa.
 Do książek mają być poprzyklejane naklejki z przekreślonym listkiem ma-
rihuany i hasłem „Książka zamiast marihuany”. Wbrew deklaracjom pomysło-
dawców trudno nie odnieść wrażenia, że akcja jest odpowiedzią na zaanga-
żowanie Ruchu Palikota w legalizację marihuany.

AB
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Ksiądz Ludwik Czajewicz – bohater powstania styczniowego
PIASEcZNO Żyją wciąż wśród nas lokalni bohaterowie, ludzie związani z Piasecznem, patroni  ulic, 
które codziennie przemierzamy. Czy pamiętamy kim byli? Czy mówiąc o ulicach Czajewicza, Kauna, Żeglińskiego, 
Gerbera utożsamiamy je z zasłużonymi postaciami, wielkimi patriotami, bohaterami? Dziś rozpoczynamy nowy cykl, 
w którym przypomnimy sylwetki często zapomnianych, ale jakże zasłużonych postaci. Marian Kurczuk, 
Prezes Koła Przewodników PTTK w Piasecznie przypomni, kim byli patroni piaseczyńskich ulic
	 Raciąż	 to	 mała	 miejscowość	 przy	
trasie	 numer	 60	 z	 Ciechanowa	 przez	
Glinojeck	 i	 Drobin	 do	 Płocka,	 41	
km	 na	 południowy	 zachód	 od	 Mła-
wy.	 To	 właśnie	 tam	 19	 sierpnia	 1826	
roku	urodził	się	nasz	bohater,	Ludwik	
Czajewicz.	 Szkołę	 powszechną	 ukoń-
czył	w	Raciążu,	 a	 średnią	w	Mławie.	
Dwa	 lata	 uczęszczał	 do	 seminarium	
duchownego	 w	 Warszawie,	 następnie	
jako	 prymus,	 pilny	 i	 zdolny	 alumn,	
został	 wysłany	 na	 dalsze	 studia	 do	
Petersburskiej	 Akademii	 Duchow-
nej,	 którą	 ukończył	 z	 wyróżnieniem.	
W	 roku	 1850,	 po	 powrocie	 do	 kraju,	
otrzymał	święcenia	kapłańskie.	W	la-
tach	 1850-55,	 decyzją	 biskupa	 diece-
zjalnego,	pracował	w	charakterze	pre-
fekta	Warszawskiego	Gimnazjum	Re-
alnego.	 W	 latach	 1855-61	 natomiast	
pełnił	 funkcję	 prefekta	 w	 Instytucie	
Agronomicznym	na	Marymoncie.	

Wybucha Powstanie Styczniowe
	 Lata	po	klęsce	powstania	listopa-
dowego	były	bardzo	ciężkie	dla	 lud-
ności	 polskiej.	 Niezadowolenie	 Po-
laków	 z	 ucisku	 rosyjskiego	 zaborcy	
było	 przyczyną	 manifestacji	 patrio-
tycznych	na	ulicach	Warszawy,	krwa-
wo	 zresztą	 tłumionych	 przez	 wojska	
carskie.	Ksiądz	Czajewicz,	był	często	
inicjatorem	 tych	 manifestacji.	 Wio-
sną	 1861	 roku	 w	 Warszawie	 wpro-
wadzono	stan	wojenny,	a	Czajewicz,	
zmuszony	przez	carat,	zrezygnował	z	

zajmowanych	stanowisk.	Nie	zaprze-
stał	 jednak	 działalności	 -	 pobudzał	
ducha	 patriotycznego,	 piętnował	
brutalność	 rosyjskich	 urzędników	 i	
nauczycieli	oraz	pacyfikujących	 lud-
ność	polską	Kozaków.	Władze	diece-
zji,	chcąc	ochronić	Czajewicza	przed	
represjami	ze	strony	Rosjan,	przenio-
sły	 go	 do	 Piaseczna,	 gdzie	 w	 latach	
1860-63	pełnił	funkcję	proboszcza.		
	 Były	 to	 czasy	 przygotowań	 do	
powstania	styczniowego.	W	Piasecz-
nie,	podczas	kazań,	kolędy	 i	 innych	
nadarzających	 się	 okazji,	 ksiądz	
Czajewicz	 bardzo	 intensywnie	 na-
woływał	 do	 popierania	 ruchu	 na-
rodowego.	 Gdy	 wybuchło	 powsta-
nie,	 pomagał	 powstańcom,	 organi-
zował	 zaopatrzenie	 w	 ciepłą	 odzież	
i	 żywność.	 W	 końcu	 został	 miano-
wany	przez	Rząd	Narodowy	Cywil-
nym	Naczelnikiem	Powstania,	 choć	
nie	walczył	 z	bronią	w	 ręku.	Utrzy-
mywał	wówczas	kontakt	z	księdzem	
Stanisławem	Brzózką,	głównym	ka-
pelanem	 powstania,	 awansowanym	
do	stopnia	generała	brygady.	

Klątwa Ludwika Czajewicza
	 Po	 klęsce	 powstania,	 władze	
carskie	 postanowiły	 przykład-
nie	ukarać	znienawidzonego	księ-
dza.	 23	 czerwca	 1863	 roku	 Lu-
dwik	 Czajewicz	 został	 aresztowa-
ny	 z	 rozkazu	 pacyfikatora	 Króle-
stwa	Kongresowego,	generała	Ber-

ga.	Aresztowania	dokonał	oddział	
generała	majora	Kurcewa.	Legen-
da	głosi,	że	po	zakuciu	w	kajdany	
i	wsadzeniu	na	wóz	zwany	kibitką,	
ksiądz	Czajewicz	rzucił	k lątwę,	by	
przez	 100	 lat	 żaden	 mieszkaniec	
Piaseczna	 nie	 został	 wyświęcony	
na	 księdza.	 Była	 to	 kara	 za	 zdra-
dę	 i	 wydanie	 w	 ręce	 Rosjan.	 K lą-
twa	okazała	się	skuteczna,	bo	do-
piero	 w	 1965	 roku	 święcenia	 ka-
płańskie	 odebrali	 dwaj	 rodowici	
piasecznianie,	księża	Górny	 i	Ko-
łoniecki.	 Za	 czynny	 udział	 w	 po-
wstaniu	 styczniowym	 Piaseczno	
pozbawiono	praw	miejskich.	

Zesłany na Sybir
	 Ksiądz	 Czajewicz	 trafił	 do	 war-
szawskiej	 Cytadeli	 i	 został	 skazany	
na	 karę	 śmierci.	Miał	 zostać	powie-
szony,	 pozbawiony	 wszelkich	 praw	 i	
szlachectwa.	 I	 wtedy	 stała	 się	 rzecz	
dziwna,	 księdza	 ułaskawiono.	 Po-
dobno	 decyzję	 w	 tej	 sprawie	 podjął	
sam	 car,	 	 Aleksander	 II	 Romanow	
goszczący	na	polowaniu	w	Spale.	Za	
księdzem	 Czajewiczem	 miał	 rzeko-
mo	 wstawić	 się	 jego	 przyjaciel,	 pro-
boszcz	z	okolic	Spały,	który	przebła-
gał	Aleksandra	podczas	biesiady	my-
śliwskiej.	 Trudno	 powiedzieć	 czy	 to	
prawda,	niemniej	 jednak	zamiast	na	
stryczek	Ludwik	Czajewicz	30	stycz-
nia	1864	roku	trafił	na	zsyłkę,	z	któ-
rej	wrócił	po	11	latach.

Zasłużony bohater
	 Ksiądz	Czajewicz	powrócił	z	Sybi-
ru	bez	prawa	zamieszkania	w	Warsza-
wie,	cały	czas	przebywał	pod	nadzorem	
policyjnym.	W	roku	1881	otrzymał	no-
minację	na	wikariusza	parafii	katedral-
nej.	 Funkcję	 tę	 pełnił	 prawie	 7	 lat,	 do	
roku	1888.	Potem	przeniósł	 się	do	pa-
rafii	Łanięta,	by	po	kolejnych	8	latach,	
tj.	 w	 roku	 1896,	 zostać	 proboszczem	
parafii	św.	Ducha	w	Łowiczu.	W	roku	
1900,	w	50-lecie	pracy	kapłańskiej,	ar-
cybiskup	 Wincenty	 Popiel	 mianował	

księdza	 Czajewicza	 prałatem-kusto-
szem	 kapituły	 metropolitalnej.	 Ksiądz	
Ludwik	 Czajewicz	 zmarł	 w	 Warsza-
wie	14	maja	1910	roku	w	wieku	84	lat.	
W	 okresie	 międzywojennym	 uchwałą	
rady	miejskiej	w	Piasecznie,	w	uznaniu	
zasług	w	krzewieniu	polskości,	jedną	z	
ulic	miasta	nazwano	jego	imieniem.	

Opracował Marian Kurczuk, 
prezes koła przewodników PTTK 

w Piasecznie

Dziś przy ulicy L. czajewicza mieści się m.in. urząd skarbowy i 
powiatowy wydział komunikacji i transportu

	 Były	 to	 regionalne	 eliminacje	
konkursu,	 którego	 finał	 ogólno-
polski	odbędzie	się	w	Komendzie	
Stołecznej	 Policji	 w	 Warszawie.	
Konkurs	 został	 podzielony	 na	
dwa	 etapy.	 W	 pierwszym	 3-oso-
bowe	 zespoły	 musiały	 rozwiązać	
test	wiedzy	składający	się	z	20	py-
tań.	Pytania	w	rodzaju:	„na	mocy	
ustawy	 z	 którego	 roku	 utworzo-
no	 Policję	 Państwową”,	 czy	 „co	
zrobić,	gdy	kolega	kolejny	raz	wy-
musza	 na	 tobie	 kupno	 napoju”	
nie	 sprawiły	 trudności	 większo-
ści	 uczestników.	 Po	 części	 teore-
tycznej	 nadszedł	 czas	 na	 spraw-
dzenie	 sprawności	 ogólnej	 dzie-
ci.	 Uczestnicy	 konkursu	 zmaga-
li	się	m.in.	w	biegu	z	przeszkoda-
mi,	 rzucali	 piłką	 lekarską	 i	 ska-
kali	 przez	 skrzynię.	 Rywalizację	
zwieńczyło	ogłoszenie	wyników.

Wszyscy byli wspaniali
	 Policjanci	postanowili	nagro-
dzić	 tego	 dnia	 wszystkie	 dzieci.	
Zespoły	 po	 kolei	 odbierały	 gra-
tulacje	 od	 komendanta	 powia-
towej	 policji,	 mł.	 insp.	 Witolda	
Wójcickiego	 oraz	 przedstawicie-
li	gmin,	z	terenu	których	przyje-
chali.	 -	 Cieszę	 się,	 że	 do	 nasze-
go	 konkursu	 zgłosiło	 się	 aż	 tyle	
szkół,	wszyscy	jesteście	zwycięz-
cami	–	gratulował	dzieciom	Wi-
told	 Wójcicki.	 Trzeba	 było	 jed-
nak	 wyłonić	 drużynę,	 która	 bę-
dzie	 reprezentowała	 powiat	 pia-
seczyński	w	Warszawie.	Zwycię-

ską	 ekipą	 okazała	 się	 reprezen-
tacja	ZSP	w	Złotokłosie,	w	skła-
dzie	Łukasz	Grzegrzółka,	Adam	
Woźniak,	Michał	Woźniak.	

Kolejny turniej za rok
	 Zwycięzcy	otrzymali	w	nagro-

dę	bony,	za	które	będą	mogli	 ku-
pić	 płyty	 lub	 książki.	 -	 Mam	 na-
dzieję,	 że	 zdobytą	 tu	 wiedzę	 bę-

dziecie	wykorzystywać	w	praktyce	
–	zwrócił	się	do	zawodników	bur-
mistrz	 Piaseczna,	 Zdzisław	 Lis.	
Za	 udział	 w	 konkursie	 podzięko-
wał	wszystkim	 także	 st.	asp.	Ma-
ciej	 Piotrowski,	 zastępca	 naczel-
nika	 wydziału	 ruchu	 drogowego,	
który	 od	 początku	 pilotował	 im-
prezę	 na	 szczeblu	 powiatowym.	
-	 Gratuluję	 zwycięzcom	 i	 do	 zo-
baczenia	 za	 rok	 –	 zakończył	 Ma-
ciej	Piotrowski,	po	czym	wszystkie	
drużyny	ustawiły	się	do	wspólne-
go	zdjęcia.

Tomasz Wojciuk

PIASEcZNO   Wczoraj w ZSP im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” odbył się drugi etap drugiej edycji konkursu 
„Policjanci są wśród nas”. Do rywalizacji przystąpiły reprezentacje 19 szkół podstawowych z terenu powia-
tu piaseczyńskiego. Zwyciężyła drużyna z ZSP w Złotokłosie

Policjanci są wśród nas

Zwycięska drużyna w asyście burmistrza Piaseczna Zdzisława 
Lisa i komedanta powiatowego policji Witolda Wójcickiego

Do rywalizacji przystąpiło w sumie 
57 dzieci, wspieranych przez 

19 opiekunów

Dobra Wola aktywna na wiosnę
POWIAT Z Jackiem Zalewskim, ojcem czternastoletniego Kuby cho-
rego na stwardnienie guzowate, prezesem zarządu Stowarzyszenia 
Dobra Wola OPP rozmawia Tomasz Wojciuk
Zawsze bardzo zależało panu na stworzeniu programu wsparcia psy-
chologicznego dla rodziców nowo narodzonych, niepełnosprawnych 
dzieci. Wygląda na to, że w końcu się to udało.
	 Aktualnie	rusza	program	pilotażowy.	Odbywa	się	to	we	współpracy	z	
Polsko-Amerykańską	Fundacją	Wolności,	pod	patronatem	Ministerstwa	
Pracy	i	Polityki	Społecznej.	Zdaniem	inicjatorów	akcji,	taka	pomoc	jest	
fundamentem	późniejszego		radzenia	sobie	rodziny	z	zagadnieniem	nie-
pełnosprawności.		

W końcu zrobiło się ciepło, czy podobnie jak przed rokiem planujecie 
posprzątać las w Magdalence?
	 Oczywiście.	W	sobotę,	18	maja	zameldujemy	się	w	lesie.	Udział	w	ak-
cji	zapowiedzieli	leśnicy,	samorządowcy,	strażacy,	przedsiębiorcy	i	oczy-
wiście	Anioły	Dobrej	Woli.	Z	inicjatywy		wolontariuszy,	uczniów	leszno-
wolskich	szkół,	ta	akcja	odbędzie	się	już	po	raz	czwarty.			

Podobno równolegle trwają przygotowania do Wolprezy, drugiej im-
prezy dla wolontariuszy Dobrej Woli.
	 Przygotowania	idą	pełną	parą.	Tegoroczna	Wolpreza	odbędzie	się	w	
czwartek,	 20	 czerwca	 w	 miejskim	 parku	 w	 Piasecznie.	 Zagrają	 na	 niej	
m.in.	 	 Luxtorpeda	 i	 52	 Dębiec,	 a	 podczas	 koncertu	 zostaną	 wręczone	
statuetki	Anioły	Dobrej	Woli.	Otrzymają	je	ludzie	angażujący	się	w	po-
moc	osobom	niepełnosprawnym.	Impreza	ma	charakter	niebiletowany,	
bo	każdy	jest	wolontariuszem,	ale	nie	każdy	jeszcze	o	tym	wie.

Planujecie jeszcze jakieś wydarzenia na ten rok?
	 W	sierpniu	odbędzie	się	IX	edycja	Półkolonii	Dobrej	Woli,	czyli	czte-
rotygodniowego	turnusu	wypoczynkowego	z	elementami	rehabilitacji	spo-
łecznej.	Rejsy	żaglówkami,	spływy	kajakowe,	jazdy	konne,	czy	przeloty	ba-
lonami	to	 tylko	niektóre	z	atrakcji	wspomnianych	półkolonii.	Wszystkich	
zainteresowanych	 	 zachęcamy	 do	 zgłaszania	 podopiecznych	 już	 teraz,	 z	
uwagi	na	ograniczoną	liczbę	miejsc.	Natomiast	w	październiku	odbędzie	
się	VIII	edycja	Tataspartakiady	-	pikniku	sportowo-rodzinnego,	zwracają-
cego	uwagę	na	ważną	rolę	ojca	w	rodzinie	z	niepełnosprawnym	dzieckiem.

Nadal prowadzicie w szkołach zajęcia dotyczące tolerancji?
	 Tak.	Uczymy	tolerancji	wobec	odmienności,	zachęcając	młodzież	do	
wolontariatu.	Podczas	zajęć	promowana	 jest	 teza,	że	każda	 forma	od-
mienności	stanowi	wartość,		a	miarą	naszego	człowieczeństwa	jest	zdol-
ność	do	jej	akceptowania.



	 Rozgrywane	 w	 ostatnią	 śro-
dę	 spotkanie	 w	 ramach	 zaległej,	
16.	 kolejki	 drugiej	 grupy	 warszaw-
skiej	 ligi	 okręgowej	 rozpoczęło	 się	
od	mocnego	akcentu	ze	strony	Per-
ły.	 W	 trzeciej	 minucie,	 po	 dobrym	
rozegraniu	 rzutu	 rożnego,	 przed	
szansą	zdobycia	gola	stanął	Adam	
Piotrowski,	ale	uderzona	przez	nie-
go	 głową	 piłka	 zatrzymała	 się	 na	
słupku.	 Niestety,	 dalej	 widowisko	
nie	stało	na	specjalnie	wysokim	po-
ziomie.	 Gra	 toczyła	 się	 głównie	 w	
środku	pola,	dużo	było	walki,	mało	
finezji,	a	podbramkowych	akcji	 jak	
na	 lekarstwo.	 Wreszcie,	 w	 33.	 mi-
nucie	 po	 nieporozumieniu	 obrony	
Kosy	 z	 bramkarzem,	 do	 piłki	 do-
padł	 Tomasz	 Gotchold	 i	 dość	 nie-
spodziewanie,	 płaskim	 strzałem	
zza	 pola	 karnego	 w	 długi	 róg	 wy-
prowadził	 gospodarzy	 na	 prowa-
dzenie.	 Emocjonująco	 zrobiło	 się	
pod	 sam	 koniec	 pierwszej	 połowy.	
Najpierw	wynik	próbował	podwyż-
szyć	Damian	Sioćko,	ale	 jego	ude-
rzenie	 minęło	 bramkę,	 a	 po	 chwili	

–	po	precyzyjnym	dośrodkowaniu	z	
rzutu	rożnego	–	głową	uderzał	Ce-
zary	 Kur,	 ale	 bramkarz	 gości	 był	
na	posterunku	 i	wybił	 zmierzającą	
pod	 poprzeczkę	 piłkę.	 Następnie,	
po	 szybko	 wyprowadzonym	 kontr-
ataku	 po	 rzucie	 rożnym	 dla	 Perły,	
przed	szansą	na	wyrównanie	stanął	
Tomasz	Marczewski,	ale	uderzył	za	
wysoko.
	 Po	 zmianie	 stron	 do	 odważ-
niejszych	 ataków	 ruszyli	 piłkarze	
ze	Złotokłosu	i	na	efekty	nie	trze-
ba	 było	 długo	 czekać.	 Dosłow-
nie	 kilka	 minut	 po	 wznowieniu	
gry	 Cezary	 Kur	 dośrodkował	 pił-
kę	 z	 prawego	 skrzydła,	 a	 Tomasz	
Gotchold	 strzałem	 głową	 zdobył	
swoją	 drugą	 w	 tym	 meczu	 bram-
kę.	Kosa	wprawdzie	próbowała	się	
jeszcze	później	odgryzać	rywalom,	
ale	 była	 tego	 dnia	 bezradna.	 Naj-
lepszym	tego	dowodem	jest	fakt,	że	
zawodnicy	 z	 Konstancina	 nie	 od-
dali	 na	 bramkę	 Perły	 przez	 cały	
mecz	 ani	 jednego	 celnego	 strza-
łu!	Z	taką	dyspozycją	 trudno	było	
myśleć	o	wywiezieniu	ze	Złotokło-

su	 choćby	 jednego	 punktu.	 W	 60.	
minucie	 Michał	 Kikowski	 uderzył	
z	 wolnego	 mocno	 jeszcze	 ponad	
bramką,	ale	w	74.	minucie	było	już	
po	 meczu.	 Zaspała	 wówczas	 nie-
malże	 cała	 defensywa	 Kosy,	 a	 do	
dalekiego	podania	dopadł	Damian	

Sioćko,	 który	 w	 sytuacji	 sam	 na	
sam	 z	 bramkarzem	 ustalił	 wynik	
spotkania	na	3:0	dla	Perły.	Gospo-
darzy	 mogli	 jednak	 wygrać	 wyżej.	
Przed	 szansą	 stawali	w	końcówce,	
między	 innymi,	 Mikołaj	 Święcicki	
(trafił	do	siatki	z	pozycji	spalonej),	

ponownie	Damian	Sioćko	(nie	się-
gnął	piłki	w	polu	karnym)	i	wresz-
cie	Cezary	Kur,	który	uderzył	moc-
no	prosto	w	bramkarza.

Grzegorz Tylec
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Perła nie dała szans Kosie
PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA, PERŁA ZŁOTOKŁOS – KOSA KONSTANcIN 3:0  
Po wyjazdowym zwycięstwie Perły z Kosą w pierwszym spo-
tkaniu sezonu aż 6:1 nietrudno było wskazać faworyta w me-
czu rewanżowym. Na boisku w Złotokłosie nie było niespo-
dzianki. Gospodarze wygrali pewnie, a gdyby nie słaba sku-
teczność w drugiej połowie, ich zwycięstwo powinno być 
jeszcze bardziej okazałe

IV liga grupa południowa

Kolejka 16 – 16-17 kwietnia
(pierwotny termin 16-17 marca)
Mazowsze Grójec 3-0  Wilga Garwolin  
UKS Łady 1-2  Okęcie Warszawa  
Wulkan Zakrzew 0-3 Józefovia Józefów
Polonia Iłża 0-2 Znicz II Pruszków 
Energia Kozienice 3-1 Szydłowianka Szydłowiec
Victoria Sulejówek 1-5  Pilica Białobrzegi 
Mszczonowianka Mszczonów 2-2 Pogoń II Siedlce 
Żyrardowianka Żyrardów 2-2 Sparta Jazgarzew 

Kolejka 20 - 13-14 kwietnia
Mazowsze Grójec 2-4 Józefovia Józefów 
Wilga Garwolin 2-3 Szydłowianka Szydłowiec  
UKS Łady 0-4 Pilica Białobrzegi  
Wulkan Zakrzew 3-0 Pogoń II Siedlce 
Polonia Iłża 0-0 Sparta Jazgarzew  
Energia Kozienice 0-1 Żyrardowianka Żyrardów 

Tabela IV ligi grupy południowej
1.  Pilica Białobrzegi 17 41  43-12
2.  Żyrardowianka Żyrardów 
  17 39  26-12
3.  Victoria Sulejówek 16 30  36-21
4.  Józefovia Józefów 17 29  36-23
5.  Mszczonowianka Mszczonów 
  16 29  24-17
6.  Energia Kozienice 17 25  24-20
7.  Sparta Jazgarzew 17 25  25-26
8.  Szydłowianka Szydłowiec 
  17 25  18-28
9.  Znicz II Pruszków 16 23  28-31
10.  Wilga Garwolin 17 22  27-27
11.  Okęcie Warszawa 16 21  24-25
12.  Mazowsze Grójec 17 16  21-34
13.  UKS Łady 17 14  16-31
14.  Polonia Iłża 17 13  24-36
15.  Wulkan Zakrzew 17 13  10-23
16.  Pogoń II Siedlce 17 12  24-40

Liga okręgowa warszawska 
– grupa II

Kolejka 16 – 17 kwietnia 
(pierwotny termin 16-17 marca)
Perła Złotokłos 3-0 Kosa Konstancin 
(Konstancin-Jeziorna) 
Laura Chylice 2-0 Świt Warszawa 
KS Raszyn 3-1Skra Konstancin Obory 
Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 11-2 
Ursus II Warszawa 
Przyszłość Włochy (Warszawa) 4-0 KS Teresin 
Milan Milanówek 5-1 Naprzód Stare Babice 

Kolejka 20 - 13-14 kwietnia
Perła Złotokłos 2-0 Świt Warszawa  
Orkan Sochaczew 0-3 Skra Konstancin Obory (wo)
Kosa Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 2-3 
Ursus II Warszawa 
GLKS Nadarzyn 3-1 KS Teresin 

Laura Chylice 1-2 Naprzód Stare Babice  
KS Raszyn 1-0 LKS Chlebnia  
Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 3-0 Ryś Laski
Przyszłość Włochy (Warszawa) 2-2 
Milan Milanówek 

Tabela ligi okręgowej warszawskiej
1.  Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 
  17 45  67-14
2.  Perła Złotokłos 18 42  39-13
3.  Skra Konstancin Obory 16 34  49-24
4.  Przyszłość Włochy (Warszawa) 
  17 33  55-25
5.  GLKS Nadarzyn 16 31  30-15
6.  Milan Milanówek 18 29  45-25
7.  KS Raszyn 16 26  33-28
8.  LKS Chlebnia 16 24  20-24
9.  KS Teresin 17 20  26-34
10.  Świt Warszawa 17 19  24-35
11.  Laura Chylice 17 18  19-32
12.  Ursus II Warszawa 17 17  21-40
13.  Ryś Laski 17 14  22-46
14.  Kosa Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 
  17 13  24-52
15.  Naprzód Stare Babice 17 10  18-58
16.  Orkan Sochaczew 17 8  17-44

Spotkania drużyn z powiatu piaseczyńskie-
go na poziomie A i B klasy zostały w minio-
ny weekend odwołane ze względu na zły stan 
boisk za wyjątkiem meczu 15. kolejki trzeciej 
grupy warszawskiej B klasy (Grom Prace Małe 
0-7 Milan II Milanówek w Milanówku, Grom 
gospodarzem)

Ekstraliga kobiet

Kolejka 11 - 13-14 kwietnia
Medyk Konin  0-0 Unia Racibórz
Pogoń Szczecin Women 0-3 AZS Wrocław (wo)
Górnik Łęczna  3-2 GOSiR Piaseczno 
Anna Sznyrowska 37, Anna Ciupińska 38, Olha 
Zubczyk 87 - Magdalena Dudek 59, 
Emilia Baran 65

Tabela Ekstraligi kobiet
1.  Unia Racibórz 11 25  37-10
2.  Medyk Konin 10 22  21-6
3.  Mitech Żywiec 10 19  16-19
4.  Górnik Łęczna 10 19  18-9
5.  AZS Wrocław 10 15  10-13
6.  AZS PSW Biała Podlaska 10 12  10-11
7.  KKP Bydgoszcz 10 10  18-22
8.  GOSiR Piaseczno 11 9  15-28
9.  AZS UJ Kraków 9 0  5-28
10.  Pogoń Szczecin Women 
  11 16  12-16
Pogoń Szczecin Women wycofała się z rozgry-
wek po 10. kolejce.

Ligowe zapowiedzi:

IV liga mazowiecka – grupa południowa 

Kolejka 21 - 20-21 kwietnia
Victoria Sulejówek - Mazowsze Grójec 
Mszczonowianka Mszczonów - Energia Kozienice
Żyrardowianka Żyrardów - Polonia Iłża  
Sparta Jazgarzew - Wulkan Zakrzew  
Pogoń II Siedlce - UKS Łady  
Pilica Białobrzegi - Wilga Garwolin  
Szydłowianka Szydłowiec - Okęcie Warszawa 
Znicz II Pruszków - Józefovia Józefów 

Liga okręgowa warszawska – grupa II 

Kolejka 21 - 20-21 kwietnia
Przyszłość Włochy (Warszawa) - Perła Złotokłos 
Milan Milanówek - Ożarowianka 
Ożarów Mazowiecki 
Ryś Laski - KS Raszyn 
LKS Chlebnia - Laura Chylice  
Naprzód Stare Babice - GLKS Nadarzyn
KS Teresin - Kosa Konstancin
(Konstancin-Jeziorna) 
Ursus II Warszawa - Orkan Sochaczew 
Skra Konstancin Obory - Świt Warszawa  
20 kwietnia, 16:30

A klasa, trzecia grupa warszawska 

Kolejka 18 - 20-21 kwietnia
FC Płochocin - UKS Siekierki (Warszawa) 
Walka Kosów - Orzeł Baniocha  
Perła II Złotokłos - Amigos Warszawa 
Anprel Nowa Wieś - Sarmata Warszawa 
KS II Raszyn - Gwardia Warszawa  
Jedność Żabieniec - Okęcie II Warszawa 
RKS Mirków (Konstancin-Jeziorna) - Sparta II 
Jazgarzew

B klasa, trzecia grupa warszawska

Kolejka 16 - 20-21 kwietnia
Legion Pruszków - Świt II Warszawa 
FC Lesznowola - Jedność II Żabieniec 
Milan II Milanówek - Przyszłość II Włochy
 (Warszawa) 
Grom Prace Małe - Piast II Piastów  
GC United Gassy - Sparta Tarczyn  
Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki - Ryś II Laski

Ekstraliga kobiet

Kolejka 12 - 20-21 kwietnia
\Unia Racibórz - Górnik Łęczna  
GOSiR Piaseczno - Pogoń Szczecin Women (wo)
AZS Wrocław - AZS PSW Biała Podlaska 
Mitech Żywiec - AZS UJ Kraków  
KKP Bydgoszcz - Medyk Konin  

Nie bierzemy odpowiedzialności za terminy błędnie poda-
ne nam przez kluby, zmienione lub odwołane. 

Od IV ligi do B klasy – wyniki naszych zespołów seniorskich

 - Graliśmy dziś z drugą druży-
ną naszej ligi, która ma aspiracje do 
awansu. W pierwszej połowie nie  
było widać takiej różnicy. Gospoda-
rze byli zdeterminowani, na pewno 
chcieli wygrać, a my graliśmy spo-
kojnie swoją piłkę. Zabrakło nam 
dziś jednak argumentów i trochę 
składu. Mecz nie był ogólnie na po-
ziomie ligi okręgowej. Trudno było 
oddawać strzały kiedy na boisku był 
bilard i przekopywanie piłki z jednej 
połowy na drugą. Musimy teraz wy-
grać kolejne spotkanie żeby myśleć 
dalej o przyszłości.

Sławomir Woźniak
trener Kosy Konstancin

Amatorski 
Turniej Siatkówki
SIATKÓWKA Zgodnie z coroczną tradycją Ursynowskie Centrum 
Sportu i Rekreacji będzie organizatorem Amatorskiego Turnie-
ju Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora UCSiR
 Organizatorzy zapraszają do dwudniowych zmagań w dniach 27-28 
kwietnia dziesięcioosobowe drużyny, w których składzie obowiązkowo 
musi znaleźć się minimum jedna kobieta. Dobrze jednak, aby pań było 
więcej, bo w trakcie całego spotkania na parkiecie musi się znajdować 
co najmniej jedna przedstawicielka płci pięknej. Turniej odbędzie się w 
hali widowiskowo-sportowej Arena Ursynów.
 Zgłoszenia pisemne (karta zgłoszeniowa dostępna na stronie www.
sport.ursynow.waw.pl/page/index.php) są przyjmowane na adres impre-
zy@ucsir.pl do czwartku 25 kwietnia do godziny 12. Wpisowe wynosi 150 
zł od drużyny. Zapłacić można w kasie w Arenie Ursynów bądź przelać 
kwotę na konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A., 38 1030 1508 0000 
0005 5083 9008 do dnia 25 kwietnia do godziny 12 (do tej godziny wpi-
sowe musi zostać zaksięgowane na koncie UCSiR, bądź w kasie) – w tytu-
le przelewu należy wpisać nazwę drużyny.  W razie wątpliwości najlepiej 
dzwonić pod numer 22 334 62 22.

Tyl.

 - Wiedzieliśmy, że mecz będzie ciężki, 
bo wszystkie drużyny które do nas przy-
jeżdżają grają defensywnie. Boisko też 
nie sprzyja póki co temu żeby grać wido-
wiskowy futbol, ale wiedzieliśmy, że jak 
strzelimy pierwszą bramkę, to będzie do-
brze. Pierwszą połowę trochę przespali-
śmy, a drugą zagraliśmy agresywnie, tak 
jak sobie postanowiliśmy przed meczem. 
Graliśmy dodatkowo bez pięciu, sześciu 
podstawowych zawodników. Przed se-
zonem założyliśmy sobie miejsce na po-
dium. Zobaczymy co będzie na koniec.

Krystian Kopecki
Mateusz Jaworski 
pierwszy i drugi 
trener Perły Złotokłos
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DAM PRACĘ

POMOCNIK  KUCHARZA  DO 25 LAT, 
TEL. 605 311 033

Przyjmę do pracy mężczyznę, min śred-
nie do sklepu meblowego UFO, zgłoszenia 
osobiście – Plac Piłsudskiego 6, Piaseczno

Do sprzedaży rajstop i bielizny w Starej Papierni 
w Konstancinie niepalącą, tel. 664 721 999

Manikiurzytkę do salonu w Ustanowie, 
tel. 502 222 221

AGENCJA OCHRONY ZATRUDNI DO 
OCHRONY NA TERENIE PIASECZNA I OKO-
LIC, tel. 22 853 05 05 lub 695 411 181,  DZWO-
NIĆ W GODZ. 8:00-15:00

Zatrudnimy kucharzy, kelnerów, restauracja 
w Piasecznie tel.  665 138 537

Ochrona, Piaseczno i Tarczyn tel. 22 243 49 69

Prace ogrodnicze, brukarstwo,  tylko z do-
świadczeniem tel. 607 811 727 

Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę. Piaseczno 
tel. 697 097 959

Zatrudnię ekspedientkę, Konstancin-Jeziorna 
tel. 601 28 20 71 

Zatrudnię kelnerkę do restauracji, tel. 606 492 420

Do 25 lat, tania odzież w Piasecznie tel. 503 368 577

Zatrudnię pracownika do salonu telefonów komór-
kowych ze znajomością systemu sprzedaży Plu-
sa, tel. 502 129 161 lub certronic@poczta.onet.pl

Zatrudnię fryzjerkę z doświadczeniem w Tar-
czynie, tel. 504 072 484

Groomera do Salonu Strzyżenia Psów Nowa 
Iwiczna tel. 665 701 968

Kierownik robót elektrycznych, tel. 882 898 693

Elektryka, tel. 882 898 693

Ekspedientkę do delikatesów, Nowa Iwiczna. 
Pilnie, tel. 502 159 936

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

Osoby do sprzątania  klubu sportowego - z  
Piaseczna,  Józefosławia lub  okolic. CV na 
adres  kadry@tuanclub.pl 

Wynajmę umeblowany gabinet kosmetyczny 
lub przyjmę kosmetyczkę do spółki, Piasecz-
no tel. 22 750 71 21 

Kierowcę na wywrotkę i operatora, 
tel. 535 414 753, 885 800 888

Zatrudnię fachowców budowlanych 
tel. 601 33 65 40

Kucharka do baru w ośrodku jeździeckim, 
okolice Prażmowa, tel. 502 545 575

Zatrudnię Panią z doświadczeniem w drogerii 
w Nowej Iwicznej, tel. 609 56 35 02

Piekarnia Wiedeńska zatrudni piekarzy 
tel. 22 727 05 80

Pani do pomocy w domu, w Julianowie, z sa-
mochodem, tel. 697 515 989

Zatrudnię pielęgniarkę z okolic Tarczyna do 
punktu pobrań, tel. 22 737 10 01

Zatrudnię kuriera z samochodem na gaz, 
tel. 22 737 10 01

Ogrody, Podkowa Leśna, tel. 696 039 978

Avon - zapisz się na wiosnę! Tel. 605 532 475

Poszukujemy agentów ubezpieczeniowych 
do współpracy, kontakt: piaseczno@cuk.pl 

Ekspedientkę oraz pomocnika magazyniera 
do sklepu spożywczego w Ustanowie, 
tel. 602 119 041

Przyjmę mechanika do warsztatu samocho-
dowego w Piasecznie, tel. 607 383 353

SZUKAM PRACY

Księgowy z doświadczeniem. 
Samozatrudnienie, tel. 509 250 689

Księgowa,doswiadczenie.licencja min.finan-
sów poprowadzi ksiegowość; ksiegi handlo-
we,kpir,kadry,płace,rozliczanie ZUS i US.,
 tel. 22 487 94 09

Kierowca, kat. ABCD, tel. 514 200 929

Informatyk, serwis, helpdesk Piaseczno, 
tel. 501 016 742

Młody, kierowca/magazynier, uprawnienia na 
wózki, książeczka sanepidu, tel. 509 400 492

Polka, sprzątanie, prasowanie, mycie okien, 
tel. 534 073 033

Młody emeryt samotny jako portier, kierowca 
osobisty, prezencja, tel. 501 077 491

Kierowca kat.B tel. 694 532 210

Opiekunka, okolice Piaseczna, tel. 885 030 457

Ukrainka, sprzątanie oraz inne prace domo-
we. Referencje. Tel. 514 098 577 

Niania z doświadczeniem i referencjami - od 
zaraz, tel. 669 425 640

Umyję okna – Złotokłos i okolice, tel. 501 78 78 36

Sprzątanie tel. 788 747 838 

Handlowiec tel. 694 532 210 

Sumienna, opieka do dziecka, Piaseczno – 
Konstancin, tel. 694 584 786

Sprzątanie, Ukrainka, tel. 880 947 449

Sprzątanie tel. 505 837 002

Chętnie w kulturze, sztuce lub społecznej, 

prawo jazdy kat.B, angielski średnio zaawan-
sowany, dobra prezencja, zamiłowanie do lu-
dzi i sztuki tel. 784 943 137

 SPRZEDAM

Ziemia ogrodowa, piasek, kora, 
tel. 503 502 507

Brykiet z trocin - kostka, tel. 606 325 813

Drewno kominkowe, tel. 508 23 85 86

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

Łodź Chaparral 220 xl, silnik zaburtowy 
300 km + 150 km, skóry, nawigacja, sonar 
+ przyczepa amerykańska zarejestrowana, 
cena: 55 tys zł, do negocjacji, gratis: ba-
nan, 2 koła, kapoki, tel. 506 366 361

Słupki ogrodzeniowe z daszkiem fi 51 /
wys.2m/ści.3/cena 25zł/szt. Tel. 793 047 004

Pustaki, tel. 501 757 450

Rozrzutnik obornika 3,5 t., jednoosiowy, 
nowy 14000 zł, maszynki do siewu cebuli i 
ogórków z wałem 2000 zł, tel. 660 455 538

Tuje duże, tel. 880 479 679

Materac rehabilitacyjny w funkcją masażu  
tel. 606 647 136 

Łóżka ze stelażami tel. 606 647 136 

Sztachety ogrodzeniowe producent, tel 504 477  302

Drewno kominkowe i opalowe tel. 504 477 302

Drewno opałowe, kominkowe tel. 605 094 400 

Drewno kominkowe, tel. 607 133 222

Tuje braband, szmaragd, Gołków, ul. Łąko-
wa 11 – tanio

Jajka, tel. 508 298 134

Sosna opałowa, tel. 602 77 03 61

KUPIĘ

Antyki. Stare srebra, obrazy, platery, 
sztućce, bibeloty tel. 696 508 057

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

Aktualnie antyki wszelkie za gotówkę, 
tel. 504 017 418

AUTO-MOTO KUPIĘ

Skup aut – wszystkie marki, tel. 512 391 270

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

Skup samochodów, tel. 792 118 666

Corsa, Punto, Seat, tel. 502 968 566

Skup aut używanych, tel. 516 745 753

Opel, Toyota, Volkswagen, tel. 604 157 703 

AUTO-MOTO SPRZEDAM

Siena, 1999 r., dobry stan, tel. 22 756 99 84, 
608 403 955

Opel Corsa D 1.3 CDTI 2010 r., stan bardzo 
dobry, tel. 664 94 87 38

Mercedes A 160 Final Edition, grudzień 2011 
r., wyposażony, tel. 602 68 60 33

Mercedes 124 E 280, tel. 886 956 910

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM

Działka budowlana 1240 i 1370 m kw., me-
dia, atrakcyjne położenie, Dobiesz k. Pia-
seczna, tel. 661 885 525

Bezpośrednio działkę budowlaną 1300 m 
kw., media, uzbrojona, Józefosław, 
tel. 600 464 926, 606 409 054

Działka 1537 m kw.,  Piaseczno, 
tel. 500 515 043

Mieszkanie 60m kw, Piaseczno  
tel. 601 208 722 

Dom 120/300 m kw., centrum Tarczyna, 
cena do negocjacji, tel. 600 740 676

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

Pięknie położona działka 1735  m kw z cie-
kawym domem 260 m kw. pow. Całkowi-
tej, asfalt, Chojnowski Park Krajobrazowy,  
OKAZJA tel. 784 943 137 

Dom 80 m kw., z działką 800 m kw., 280 tys. 
zł, Gabryelin, tel. 22 790 21 38

Działki na jeziorami i rzeką Skrwą od 120 
km od warszawy, tel. 605 099 422

2 – pokojowe w centrum Piaseczna, 
tel. 508 739 993

Budowlana 1040m kw, Złotokłos tel. 506 590 916 

Zalesie Górne, dom 170 m kw./520 m kw., 
urządzony, pilnie, tel. 664 94 87 38
Grójec, 37m kw, 115 tys zł tel. 536 393 852

Działkę 0,08 ha ,Nowy Prażmów – tanio, 
tel. 604 405 709

2-pokojowe, 52 m kw., Piaseczno, osiedle 
ogrodzone „Zapiecek”, bezpośrednio, 
tel. 603 770 561

Działka rolna, 2,84 ha, Many gm. Tarczyn, 
tel. 506 639 229

Tanio mieszkanie Góra Kalwaria tel. 694 851 008

Ziemia rolna w okolicach Tarczyna tel. 501 610 198 

Budowlana, Wilcza Góra, tel. 694 598 273

Działka budowlana, 2000 m kw., ok./Góry 
Kalwarii, tel. 513 504 417

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

Działkę budowlaną i rolną, w Korytach 
k./Prażmowa, tel. 600 662 650

Ładne mieszkanie wyremontowane, 56,20 m 
kw., Mokotów, bezpośrednio, tel. 888 20 15 52

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

Budowlaną na Ursynowie, 1700 m kw. Okazja, 
tel. 797 223 732

Działku budowlane, Prażmów, tel. 602 11 03 61

Działka okolice Góry Kalwarii, tel. 600 903 095

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

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

Bezpośrednio sprzedam atrakcyjną działkę bu-
dowlaną o pow. 1500 m kw. Wycinki Osowskie 
gm. Źabia Wola, cena 100 tys. zł, tel. 606 120 333

Mysiadło Segment 80 m kw. -do zamieszka-
nia od zaraz 499 tys., tel. 603 582 928

Działki siedliskowe 3000 m kw. na Mazurach 
koło Olsztyna w prestiżowych lokalizacjach. 
Cena 100 tys zł. OKAZJA. Płatność 30%, 
reszta w ratach bez odsetek. Rata od 300 zł/
msc. Tel. 501 063 857

Nowy dom, 150 m kw., okolice Sochaczewa, 
390 tys., tel. 608 174 892

Działka budowlana 1200 m kw. Ławki, gm. 
Prażmów, media, asfald. Tel. 508 125 201

Sprzedam działkę w SIEDLISKACH b.bardzo 
tanio, tel. 698 225 965.
 
Do sprzedania super działka w CZARNYM LE-
SIE k/Piaseczna TANIO !!! 
Tel. 604 273 249 lub 602 340 549.

Sprzedam pilnie TANIO działkę w MIESZKO-
WIE, tel. 698 225 965.

Do sprzedania super Działki w CHYLICACH, 
tel. 22 750 33 66 

Sprzedam działkę piękną, uzbrojoną TANIO w 
ŁAZACH, tel. 602 340 549.

Sprzedam Działki budowlane po 40 zł m kw. – 
1000 m kw., tel. 698 225 965

Lokal użytkowy 50 m kw. 199 tys. tel. 602 341 028

Lokal 2 x 40 m kw. Albatrosów, Piaseczno, 
tel. 601 215 687

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

Piaseczno 40 mkw, 2 pokoje, wyposażone, 
balkon, os. strzeżone, cena 255 tys.zł, 
tel. 601 285 555 

Lesznowola działka 1000 m kw. budowlana, 
cena 186tys.zł, tel. 601 718 645 

Józefosław mieszkanie 93 mkw. z ogródkiem 
80mkw., cena 389 tys.zł, tel. 605 405 100 

Łoś dom 110 mkw. działka 1000mkw. wyso-
ki standard, cena 550 tys.zł tel. 601 718 645 

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

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

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

DOMEK LETNISKOWY NAD MORZEM 
TEL. 601 677 704  www.domki-rowy.eu

Wynajmę dom wolno stojący, całoroczny , 
50m kw, Zalesie Górne tel. 607 509 996

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

Pokój dla kulturalnego Pana, Nowa Iwiczna 
tel. 691 401 730 

Mieszkanie 30 m kw., Łazy, samodzielne, 
tel. 515 565 054

Lokal na imprezy okolicznościowe, Piasecz-
no tel. 607 36 37 08, www.harddogcafe.pl

Mieszkanie 2 – pokojowe 40 m kw., 1000zł, 
Piaseczno, Tel 505 82 82 14

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

Lokal 19,5 m kw. z zapleczem, na działalność, 
w Piasecznie, tel. 508 288 782

Mieszkanie pokój, kuchnia, łazienka Piasecz-
no 1000zł, tel. 601 213 634

Domek 35 m kw, całoroczny, Gołków 
tel. 503 999 870 

Kwatera pracownicza, Nowa Iwiczna,  tel. 515 753 972

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

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

Mieszkanie 48 m kw., Piaseczno, tel. 501 103 273

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

Pokój, kuchnia i łazienka, umeblowane w Pia-
secznie, tel. 22 756 98 64

Dwupokojowe, osiedle Lech, Piaseczno 
tel. 511 218 074 (po 12:00)

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

Pawilon 25 m kw., ul. Szkolna „Bazarek” 
sprzedam lub wynajmę, tel. 668 566 803

Mały domek  całoroczny, okolice Bobrowca, 
tel. 601 807 302

Tanio wynajmę mieszkanie, Gołków tel. 605 192 795 

Mieszkanie umeblowane, pokój z kuchnią, w 
Piasecznie, ul. Strusia, tel. 697 263 396

Pawilon handlowy na wszelkiego rodza-
ju działalność gospodarczą w Sułkowicach 
obok stacji PKP. Tel. 601 30 90 11

Pokój, kulturalnej Pani w Tarczynie, tel. 607 690 606

Pokój, centrum Piaseczna, tel. 723 514 869

Mieszkanie 2-pokojowe w Piasecznie 
tel. 512 166 735 

Mieszkanie 37 m kw., Piaseczno, tel. 693 440 622

Mieszkanie, 60 m kw., wyposażone, cena: 1500 
zł, ok. Piaseczna, tel. 787 416 304 po 16:00

Biuro + magazyn, razem 320 m kw., Piasecz-
no, tel. 608 856 526

Mieszkanie 2 – pokojowe, umeblowane, Pia-
seczno, ul. Puławska 45, tel. 602 432 290

Lokal użytkowy 40 m kw., na bazarku w Pia-
secznie, tel. 606 391 592

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

Wynajmę pomieszczenia (50 m kw) przystoso-
wane na bar gastronomiczny, zgoda sanepidu, 
centrum Konstancina Jeziorny, tel. 501 923 358

Mieszkanie 80 m kw., 3-pokojowe,  IIp. cen-
trum Piaseczna, tel. 602 13 13 58

Pokój dziewczynie, Piaseczno, tanio, tel. 535 139 926

Pokój, pracującej, Zalesie, tel. 512 461 692

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

48 m kw., Młynarska, tel. 510 078 270

Pawilon 20 m kw., bazarek Piaseczno, 
tel. 757 05 33

Mieszkanie, kawalerkę po remoncie 18 m kw. 
centrum Piaseczna. Tel 601 271 740

Dom 40 m kw. Raszyn, 900 zł + media, 
tel. 508 849 688

Warsztat, 100 m kw., Pruszków, tel. 501 722 254

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

Kwatery, tel. 728 899 673

Magazyny do wynajęcia w Antoninowie, po-
wierzchnia: 200, 300, 500  m kw., monitoring, 
ochrona,  tel. 604 470 270, 604 470 370

Wyposażona restauracja w Magdalence do 
wynajęcia, tel. 501 719 657

Pokój, kuchnia, łazienka z osobnym wej-
ściem, tel. 785 147 211

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ

0,5 ha – 1 ha nieużytków, gm. Jasieniec – pod 
zalesienie, tel. 516 579 740

Teren, działkę do 30 pln/m kw w okolicy Praż-
mowa, Tel. 502 232 559

USŁUGI

DOCIEPLANIE PODDASZY, tel. 501 624 562

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

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

Ogrody kompleksowo. Wiosenne porządki. 
Profesjonalnie. tel. 504 008 309

Instalacje elektryczne, tel. 501 236 987

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

Tanie usługi hydrauliczne, tel. 694 509 322

Układanie kostki brukowej. Wiosenne ter-
miny. Profesjonalnie. tel. 504 008 309

Elektryk - instalacje, awarie, tel. 506 498 222

Transport, przeprowadzki, cały kraj tel. 514 891 395

Hydrauliczne, gazowe, modernizacje ko-
tłowni tel. 691 983 917 

Brukarstwo, tel. 660 408 847

Wykopy rozbiórki, tel. 503 502 507

Hydraulik, piece, solary, pompy ciepła, 
dotacje, tel. 509 417 482

Ogrodzenia balustrady, spawanie stali 
nierdzewnej tel. 697 610 243 

Układanie glazury, terakoty, gresu, tel. 601 722 578

Remonty, tel. 667 356 939

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

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

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

Glazura, malowanie, wykończenia, 
www.remdom.com.pl, tel.  798 828 783

Usługi Glazurnicze tel. 664 136 268

Dachy, Kominy, tel. 798 836 860

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

Instalacje, piece, Vaillant, Saunierduval, 
Junkers, solary tel. 603 132 454 

Hydrauliczne tanio i solidnie, tel. 606 13 00 18

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588

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

Naprawa komputerów, tel. 531 330 517 
SerwisNet.com

O g r o d z e n i a - m o n t a ż - m a l o w a n i e - r a n c z o -
siatka-itp-doświadczenie, tel.793 047 004

Tynki gipsowe, tel.502 788 561

Brukarstwo. Tel. 517 477 531

Docieplanie budynków, konkurencyjne 
ceny, tel. 795 96 96 96

Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895

Elektryk – solidność i doświadczenie,  
tel. 510 085 381

BRUKARSTWO, tel. 501 683 631

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

CYMERMAN produkcja przyczep i podzespo-
łów, specjalne,servis.  www.przyczepy.waw.pl 
tel. 601 449 898

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

Brukarstwo. Tel. 696 437 501

Tynki maszynowe, tel. 722 13 98 68

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

Hydraulik 24h, tel. 535 872 455

Ogrody porządki,zakładanie, tel. 501 233 483

ZAKŁADANIE OGRODÓW, UKŁADANIE KOST-
KI BRUKOWEJ, profesjonalnie i kompleksowo, 
www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839

Malowanie, montaż drzwi i inne tel. 513 986 439 

Mycie elewacji, dachów, itp. Tel. 723 704 231

Schody, parapety, panele tel. 609 077 857

Ogrodzenia kompleksowo, tel. 517 519 532, 
884 028 744

Naprawa telefonów,  tabletów, elektroinsta-
klacje tel. 888 733 744

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

Ocieplenia – elewacje, tel. 518 452 245

Ogrody, tel. 518 452 245

Wycinka drzew, alpinistycznie, tel. 518 452 245

Porządkowanie terenu tel. 518 452 245 

Naprawa pralek, tel. 605 112 216

Glazura, terakota, tel. 694 126 583

Układanie kostki brukowej, tel. 509 069 235

Usługi brukarskie, tel. 501 572 941

Hydrauliczne tel. 660 130 799

Glazurnicze tel. 660 130 799

Remonty tel. 505 970 480

Remonty, wykańczanie wnętrz, tel. 606 141 944

Pranie: dywanów, obić mebli, tapicerek sa-
mochodowych. Czyszczenie: tarasów, kostki 
brukowej, elewacji.  tel. 506 449 992

Instalacje elektryczne, tel.  601 41 88 01

Glazurnik, tel. 501 516 222

Układanie kostki brukowej, tel. 502 379 809

Malowanie, tapetowanie, glazura, tanio, 
tel. 602 50 73 25

Porządkowanie terenów, tel. 661 79 50 98

Wycinka drzew, tel. 661 79 50 98

Dachy, docieplenia, rynny, tel. 798 836 860

Brukarstwo, tel. 789 106 505

Glazurnictwo, remonty, malowanie tel. 501 513 740

Budowy domów tel. 798 836 860 

Tani transport, przeprowadzki, tel. 508 298 134

Ślusarstwo, spawanie, obróbka, tel. 502 740 957

Poddasza, glazurnictwo, malowanie, łazienki, kom-
pleksowo, hydraulika, elektryka, tel. 509 069 238

Transport, przeprowadzki, tel. 501 574 697

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

Ogólnobudowlane. Tel. 723 06 82 81

Dachy i obróbki blacharskie. Tel. 606 99 05 97

Mycie, malowanie elewacji, kostki, dachów. 
Pranie tapicerki,  tel. 793 252 342

Kierowanie budową-uprawnienia, tel. 602 234 079

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

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

Cyklinowanie, tel. 604 651 722

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

Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Glazura, terakota, gres, tel. 502 720 600

Gładź bezpyłowo, płyty K/G, malowanie, 
podłogi, tel. 885 397 821

Remonty, tel. 882 579 808

Tynki, tel. 515 424 332

Budowa domów. Usługi budowlane, tel. 694 401 711

Remonty samodzielnie, tel. 601 543 264

Przewozy, przeprowadzki, tel. 531 566 124

Budowa domów, rozbudowy, ocieplenia, 
tel. 507 834 857

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

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

Glazurnicze, tel. 882 579 808

Tynki wewnętrzne, tel. 508 690 268

Malowanie, remonty, wykończenia, 
tel. 517 477 531

Dachy, rynny, tel. 512 256 799

www. dachy-ebos.pl

ZDROWIE I URODA

Masaż, tel. 607 607 031

Paznokcie żelowe, hybryda, pediciure, 
tel. 513 824 595

Masaż, tel. 504 825 005

Rehabilitacja, tel. 501 278 548

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

NAUKA

Angielski tel. 721 406 227 

Chemia, tel. 504 270 495

Chemia, tel. 509 694 657

Angielski, dojeżdżam, tel. 607 596 383

Matematyka, fizyka z dojazdem, tel. 510 420 318

Komputer od podstaw, tel. 698 166 368

ZWIERZĘTA

O d d a m  t r z y  b i a ł e  s z c z e n i a k i  o w c z a r k i 
podhalańskie, tel . 22 754 45 18 (wieczorem), 
603 838 885

Oddam 4 szczeniaki (3 suki, 1 pies), nieduże 
kundelki, urodzone w październiku 2012 
tel. 795-218-730

RÓŻNE

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

Za uporządkowanie oddam dom z bala 
i cegły, tel. 510 21 41 81

TURYSTYKA

WAKACJE NAD MORZEM? ROWY. DOMKI 
W  NADMORSKIM LESIE. 300M DO PLA-
ŻY. WYŻYWIENIE. NAJTANIEJ I SMACZNIE 
tel. 601 677 704, www.nadmorski-rowy.pl

Kurier Południowy zatrudni specjalistę 
ds. sprzedaży powierzchni reklamowej. 
Mile widziane doświadczenie na podob-
nym stanowisku . Praca na etat w biurze w 
Pruszkowie, CV proszę kierować na mail 
m.deryngowski@kurierpoludniowy.pl

Zatrudnię Grafika na ½ etatu z bardzo do-
brą znajomością PHOTOSHOPA. Cv ze 
zdjęciem proszę przesyłać na adres e-
mail: biuro@nataliagold.pl

Pan Złota Rączka- naprawy domowe w Kon-
stancinie-Jeziorna, tel. 601 371 559

Zatrudnię krojczego do szwalni,  
tel. 605 88 33 74

Działka rekreacyjna z dostępem do jeziora 
i własnym pomostem, z domkiem drewnia-
nym, k./Rypina, woj. kujawsko-pomorskie, 
185 tys. zł, tel. 502 328 510

Pół bliźniaka w Górze Kalwarii tel. 22 72 74 330

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

Działki nad jeziorem koło Sierpca, 140 km od 
Warszawy, 11 zł za m kw., tel. 605 099 422

1140 m kw Prażmów, media, asfalt NAJTAŃ-
SZA DZIAŁKA, tel. 502 232 559

Magazyn 65 m kw., w Piasecznie, 
tel. 508 488 827

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

OGRODY TEL 601 219 482

TYNKI CEMENTOWO – WAPIENNE, RĘCZ-
NE, TEL. 792 456 182

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

KAŻDE AUTO, STAN , MARKA, WIEK NIE-
ISTOTNY, TEL.720 80 20 85

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

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Hydrauliczne i gazowe, tel. 513 584 352

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

Tynki, tel. 513 008 131

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, 
tel. 501 299 360

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

WIOSENNA AERACJA TRAWNIKÓW, TEL. 
698 698 839, www.ogrodybrukarstwo.pl

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW, TEL. 501 231 791

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

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

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

Kostka brukowa, chodniki, podjazdy, 
tel. 603 304 250

Tapetowanie, malowanie, profesjonalnie 
tel. 502 062 131

Glazura, terakota, remonty, tel. 601 304 250

Hydraulik, tel. 601 807 302

Anteny nowocześnie, tel. 603 375 875

Styropian-Tanio! Docieplenia tel. 604 938 861 

SKUP AUT-STAN BEZ ZNACZENIA, 
GOTÓWKA, tel. 510 357 529

Skup samochodów, 24 h, tel. 501 830 898

Skup aut za gotówkę tel. 692 49 11 82 

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

AUTO SKUP –UCZCIWE CENY OD 98 R., 
GOTÓWKA, tel. 608 174 892 

Kruszywa drogowe, budowlane, piach 
sortowany, kopalniany, kwarcowy, ziemia 
ogrodowa przesiewana oraz II gatunek. Wy-
kopy, rozbiórki, wywóz gruzu. Wynajem ko-
parek, transport. 511 44 33 33, 501 159 998

OPONY-SPRZEDAŻ-WYMIANA , NOWA 
IWICZNA, UL.MLECZARSKA 7 Tel. 22  756 
88 90, www.lamgum.pl

Szybko i solidnie rozliczę PIT, od 25 zł, 
tel. 692 405 233

Matematyka, egzaminator, tel. 602 690 229

Odchudzanie, tel. 602 690 229

Wczasy, zatoka gdańska, atrakcyjne ceny, 
tel. 602 377 940

Zamów 
ogłoszenie drobne

Piaseczno, 
ul. Ludowa 2 

tel. 22 756 79 39,  pon-pt 8-18

www.kurierpoludniowy.pl



	 Znak	 informujący	 o	 przystanku	
PKS-u	stanął	w	Nowym	Prażmowie	
pod	 koniec	 ubiegłego	 roku.	 -	 Aby	
oczyścić	nieco	teren,	dookoła	powy-
cinano	krzaki	 i	gałęzie	–	pisze	w	li-
ście	do	redakcji	pan	Łukasz.	-	Szko-
da	tylko,	że	zapomniano	je	stamtąd	
zabrać.	 Pomijam	 już	 fakt,	 że	 przy-
stanek	 stoi	 w	 odległości	 kilkudzie-
sięciu	 centymetrów	 od	 ruchliwej,	
będącej	 w	 fatalnym	 stanie	 drogi.	
Czekający	na	autobus	ludzie	muszą	
bardzo	 uważać,	 aby	 nie	 przejechał	
ich	jakiś	samochód.	Krajobraz	uzu-
pełniają,	 pełne	 wody	 rowy	 odwod-
nieniowe.	Szkoda,	że	nikt	nie	wpadł	
na	 pomysł,	 żeby	 znajdującą	 się	 w	
nich	wodę	gdzieś	odprowadzić...
-	 Przechodząca	 przez	 Nowy	 Praż-
mów	 droga	 722,	 jest	 drogą	 wo-
jewódzką	 –	 informuje	 Bogdan	
Krawczyk.	 -	 Gmina	 Prażmów	 nie	
zarządza	 tą	 drogą	 i	 nie	 ustawiła	 w	
jej	 pasie	 przystanku	 autobusowego.	
Zwracam	uwagę,	że	nie	jest	to	przy-
stanek	komunikacji	publicznej	orga-
nizowanej	przez	gminę
	 Kierownik	referatu	infrastruktu-
ry	poinformował	nas,	że	znajdująca	
się	w	złym	stanie	droga	722	kwalifi-

kuje	się	do	remontu.	-	Zwracaliśmy	
uwagę	zarządcy	drogi	na	kwestię	jej	
niewłaściwego	odwodnienia	–	infor-
muje.	 -	 Stojąca	 woda	 nie	 tylko	 bo-

wiem	 utrudnia	 życie	 mieszkańcom,	
ale	też	niszczy	podbudowę	drogi.	
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R E K L A M A

PRAŻMÓW  Kilka miesięcy temu w Nowym Prażmowie przeniesiono przystanek PKS w kierunku Piaseczna. 
Znak pionowy informujący o przystanku stoi na środku głębokiej kałuży. - Wysiadający z autobusu powinni 
mieć na wyposażeniu płetwy i maskę do nurkowania – ironizuje pan Łukasz. - To nie był pomysł gminy – 
zastrzega Bogdan Krawczyk, kierownik gminnego referatu infrastruktury. - Decyzję o ustawieniu w tym 
miejscu znaku podjął zarządca drogi

Przystanek w kałuży


