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W NUMERZE Mamy kolejne trojaczki
PIASECZNO W środę,
24 kwietnia w rodzinie
państwa Słowik 
przyszły na świat 
trojaczki. Dzieci są
zdrowe i prawidłowo
się rozwijają. Ich rodzice, 
jako że mają w 
sumie już szóstkę dzieci, 
marzą o większym
mieszkaniu
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Piaseczyński Mistrz Polski
potrzebuje wsparcia! 
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	 Rządowy	 program	 ogranicza-
nia	przestępczości	i	aspołecznych	za-
chowań	„Razem	Bezpieczniej”	ma	na	
celu	ograniczanie	skali	zjawisk,	które	
budzą	powszechny	sprzeciw	i	poczu-
cie	 zagrożenia.	 Program	 polega	 na	
koordynacji	 działań	 policji,	 admini-
stracji	rządowej	i	samorządowej	oraz	
organizacji	 pozarządowych	 w	 celu	
poprawy	 bezpieczeństwa	 i	 porząd-
ku	 publicznego.	 W	 ramach	 progra-
mu	 	odbywają	 się	debaty	 społeczne,	
które	 mają	 na	 celu	 	 włączenie	 oby-
wateli	w	wypracowywanie	propozycji	
rozwiązań,	 zmierzających	 do	 wzro-
stu	 poczucia	 bezpieczeństwa	 miesz-
kańców	 w	 środowisku	 lokalnym.	 W	
trzech	 gminach	 powiatu	 piaseczyń-
skiego	 odbyły	 się	 już	 debaty,	 pod-
czas	których	mieszkańcy	mogli	zgła-
szać	najbardziej	palące	problemy	do-
tyczące	 kwestii	 bezpieczeństwa.	 Po	
gminach	Lesznowola,	Góra	Kalwaria	
i	Tarczyn	przyszła	kolej	na	Konstan-
cin-Jeziornę.	W	debacie	wzięli	udział	
m.in.	mł.	 insp.	Witold	Wójcicki,	Ko-
mendant	 Powiatowy	 Policji	 wicesta-
rosta	 Marek	 Gieleciński,	 Kazimierz	
Jańczuk,	 burmistrz	 Konstancina-Je-
ziorny,	Andrzej	Cieślawski,	przewod-
niczący	 rady	miejskiej,	 asp.	 szt.	Zbi-
gniew	 Ptaszyński,	 Komendant	 Ko-
misariatu	 Policji	 w	 Konstancinie-Je-
ziornie,	 Grzegorz	 Szewczyk,	 zastęp-
ca	komendanta	straży	miejskiej	oraz	
przedstawiciele	 straży	 pożarnej,	
urzędnicy,	radni	i	mieszkańcy	gminy.

Najwięcej włamań i kradzieży
	 Debatę	 poprzedziła	 prezenta-
cja	 statystyk,	 które	 omówił	 komen-
dant	Zbigniew	Ptaszyński.	Konstan-
cińska	policja	w	ubiegłym	roku	inter-
weniowała	1649	razy	na	terenie	mia-
sta	i	227	razy	na	terenie	innych	miej-
scowości	gminy.	Wszczęto	469	postę-
pować,	a	wykrywalność	przestępstw	
ukształtowała	 się	 na	 poziomie	 57	
proc.	 Konstancińscy	 policjanci	 naj-
częściej	mają	do	czynienia	z	kradzie-
żami	 mienia,	 których	 w	 2012	 roku	
było	aż	76	(wykrywalność	–	33	proc.)	
oraz	kradzieżami	z	włamaniem	–	65	
(wykrywalność	zaledwie	15	proc.).	
-	W	Konstancinie	mieszka	dość	dużo	
zamożnych	ludzi,	są	tu	duże	posesje	
i	 okazałe	 wille,	 a	 to	 przyciąga	 wła-
mywaczy,	 także	 spoza	naszej	gminy	
–	 przyznaje	 komendant	 Ptaszyński.	
Kolejne	 miejsce	 w	 statystykach	 zaj-
mują	wybryki	wandali	–	do	zniszcze-
nia	mienia	doszło	53	razy,	a	wykry-
walność	 w	 tej	 kategorii	 przestępstw	
wyniosła	 25	 proc.	 Dziesięciokrotnie	
policjanci	interweniowali	w	sprawach	
dotyczących	uszkodzenia	ciała,	które	
zostały	wykryte	w	100	proc.	Kolejne	
miejsca	 w	 statystykach	 zajmują	 nie-
liczne	 przypadki	 (poniżej	 10)	 bójek	
i	 pobić,	 przestępczości	 rozbójniczej	
oraz	 kradzieży	 samochodu.	 W	 2012	
roku	 policjanci	 zatrzymali	 również	
25	nieletnich,	którzy	dopuścili	się	39	
czynów	karalnych.	

Drogi najbezpieczniejsze w powiecie
	 Zgodnie	 ze	 statystykami	 poli-
cji	 poprawiło	 się	 bezpieczeństwo	
na	 konstancińskich	 drogach.	 W	
ubiegłym	 roku	 odnotowano	 17	 wy-
padków	 drogowych,	 w	 których	 ran-
nych	zostało	20	osób.	Co	niezwykle	
istotne,	 nikt	 nie	 zginął	 na	 drogach	
gminy.	 Zmalała	 również	 liczba	 ko-
lizji.	W	2011	 roku	było	 ich	123,	a	w	
2012	–	113.	Natomiast	istną	plagą	są	
nietrzeźwi	 kierowcy	 i	 rowerzyści.	 W	

ubiegłym	roku	policja	zatrzymała	ich	
łącznie	aż	102.

Nie ma ich, kiedy są potrzebni?
	 Po	 prezentacji	 głos	 oddano	
mieszkańcom,	 którzy	 nie	 szczędzi-
li	 słów	 krytyki	 pod	 adresem	 policji.	
Mieli	 najwięcej	 zastrzeżeń	 do	 czasu	
reakcji	policji	oraz	do	dostępności	te-
lefonu	alarmowego	na	komendzie,	na	
który	bardzo	 trudno	się	dodzwonić,	
by	 uzyskać	 pomoc.	 -	 Według	 staty-
styk,	czas	podjęcia	interwencji	to	ok.	
8	minut	od	chwili	zawiadomienia.	To	
fikcja.	 Osobiście	 przekonałam	 się	 o	
tym	 wielokrotnie,	 wzywając	 policję	
–	 mówiła	 Małgorzata	 Wojakowska-
Żeglińska,	 sołtys	 Czarnowa.	 -	 Jeśli	
już	 uda	 się	 dodzwonić,	 co	 w	 godzi-
nach	wieczornych	graniczy	z	cudem,	

bo	zazwyczaj	nikt	nie	odbiera	telefo-
nu,	na	policję	trzeba	czekać	godzina-
mi.	Kiedy	patrol	dociera,	 jest	 już	za	
późno,	a	czasami	policja	w	ogóle	nie	
przyjeżdża,	 tłumacząc	 się	 brakiem	
ludzi		–	dodała	sołtys.	
	 -	 To	 średni	 czas	 podjęcia	 inter-
wencji,	 który	 starannie	 sprawdzamy	
i	 to	 jest	 fakt,	który	nie	podlega	dys-
kusji	 –	 odpierał	 komendant	 Witold	
Wójcicki.	 -	 Co	 do	 telefonów,	 proszę	
mi	wierzyć,	że	czasami	są	rozgrzane	
do	czerwoności,	dyżurny	nie	nadąża	
z	 odbieraniem,	 a	 ponadto	 niektórzy	
mieszkańcy	 skutecznie	 przedłużają	
rozmowy.	Na	pewno	nie	 jest	 tak,	że	
dyżurny	celowo	nie	odbiera	telefonu,	
on	 po	 prostu	 cały	 czas	 rozmawia	 z	
mieszkańcami,	 potrzebującymi	 po-
mocy.	 Państwo	 powinni	 słyszeć	 w	
słuchawce	sygnał	zajętej	linii.	A	tym-
czasem	jest	on	normalny	i	niektórzy	
mają	wrażenie,	że	policja	nie	odbiera.	
Niestety	 wielokrotnie	 apelowaliśmy	

do	TP	SA,	by	zmienić	sygnał,	ale	nie	
mamy	na	to	większego	wpływu	–	do-
dał	komendant.	

Policja na place zabaw
	 Podczas	 dyskusji	 sołtysi	 apelo-
wali	o	częstsze	patrole	w	miejscach,	
gdzie	 wieczorem	 spotyka	 się	 mło-
dzież	 i	 często	dochodzi	do	zakłóca-
nia	spokoju.	Wymieniono	m.in.	pla-
ce	 zabaw,	 które	 powinny	 służyć	 tyl-
ko	dzieciom,	a	tymczasem	po	zmro-
ku	 w	 wielu	 miejscowościach	 stają	
się	 miejscem	 głośnych	 imprez.	 Na-
tomiast	 przedstawiciele	 gminnych	
szkół	zwrócili	uwagę	na	zjawisko	cy-
berprzemocy,	 która	 coraz	 częściej	
dotyka	młodzież	i	zaapelowali	do	po-
licji,	by	przykładała	większą	wagę	do	
tego	 typu	 spraw.	 Mieszkańcy	 zwra-
cali	 uwagę	 również	 na	 wandalizm	
na	 osiedlach	 oraz	 kierowców	 nie-
przestrzegających	 ograniczeń	 pręd-
kości.	 Zasygnalizowano	 również	
niewystarczającą	 liczbę	 policjantów	
i	 słabą	 rozpoznawalność	 dzielnico-

wych,	których	w	gminie	jest	czterech.	
W	 konstancińskim	 komisariacie	 po-
winno	być	31	policjantów.	Jednak	w	
każdym	 powiatowym	 komisariacie	
są	problemy	z	obsadzeniem	wakatów.	
W	 całym	 powiecie	 brakuje	 26	 mun-
durowych,	a	w	gminnych	komisaria-
tach	średnio	po	3-4	funkcjonariuszy.	
-	 Ta	 sytuacja	 znacznie	 się	 poprawi-
ła,	ponieważ	w	ubiegłym	roku	waka-
tów	było	dwa	razy	więcej	–	podkreślił	
komendant	Wójcicki,	który	dodał,	że	
liczba	policjantów	zależy	od	komen-
dy	 głównej	 i	 stołecznej.	 Na	 zakoń-
czenie	burmistrz	Kazimierz	Jańczuk	
stwierdził,	 że	 dobrze	 ocenia	 bezpie-
czeństwo	w	gminie,	a	komendant	Wi-
told	Wójcicki	zapewnił,	że	wszystkie	
zgłaszane	przez	mieszkańców	postu-
laty	 zostaną	 uwzględnione,	 by	 po-
prawić	 pracę	 policji,	 a	 tym	 samym	
zwiększyć	 poczucie	 bezpieczeństwa	
mieszkańców.

KRONIKA POLICYJNA

Majowy weekend pod znakiem alkoholu
W długi, majowy weekend na terenie powiatu piaseczyńskiego doszło do 
16 kolizji i 1 wypadku, w którym została ranna jedna osoba. Wypadek 
wydarzył się w miejscowości Ławki (gmina Prażmów), gdzie 4 maja na ul. 
Polnej zderzyły się vw golf i fiat uno. Oprócz tego funkcjonariusze zatrzy-
mali 21 nietrzeźwych kierujących, w tym 6 kierowców, 14 rowerzystów i 1 
motorowerzystę.
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Sezon na nietrzeźwych rowerzystów
Kilka dni temu, późnym popołudniem na ulicy Sienkiewicza w Piasecznie 
policjanci zauważyli jadącego slalomem rowerzystę. 43-letni mężczyzna 
był nietrzeźwy, miał w organizmie ponad 3 promile alkoholu. Teraz za nie-
odpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem. Grozi mu do 1 roku 
więzienia.

Na przejażdżkę z marihuaną
Kilka dni temu na ulicy Towarowej policjanci zatrzymali do kontroli mazdę. 
W aucie znaleźli foliową torebkę z „trawką”. 30-letni właściciel pojazdu 
został zatrzymany i usłyszał zarzut posiadania środków odurzających. 
Grozi mu za to do 3 lat więzienia.

Wybił szybę w mercedesie
Do zdarzenia doszło na parkingu, w centrum handlowym w Wólce 
Kosowskiej. 27-letni Wietnamczyk rzucił wózkiem towarowym w szybę 
zaparkowanego mercedesa. Dźwięk tłuczonego szkła i sygnał alarmu usły-
szeli świadkowie, którzy ruszyli w pogoń za wandalem. Na miejscu zjawili się 
także funkcjonariusze. Zatrzymali 27-latka i przewieźli go na komendę. 
Wietnamczyk odpowie za uszkodzenie mienia (straty wyceniono na 650 zł), 
za co może grozić mu nawet do 5 lat więzienia. 

Złapano złodzieja
Od początku roku w Lesznowoli doszło do kilku włamań do garaży. Policjanci 
zebrali pokaźny materiał dowodowy i kilka dni temu zatrzymali sprawcę. 
33-letni Rafał S. trafił na piaseczyńską komendę przy ul. Kościelnej. Okazało się, 
że jest poszukiwany przez  sąd w Warszawie w celu odbycia kary za... kradzież. 
Za czyny, których dopuścił się na terenie Lesznowoli grozi mu do 5 lat więzie-
nia. 

Kolizja na podwójnym gazie
W Wólce Kosowskiej, siedzący za kierownicą toyoty Wietnamczyk, cofając, 
uderzył w stojące za nim volvo, po czym uciekł z miejsca zdarzenia. Niedługo 
potem 30-latek został zatrzymany. Był nietrzeźwy, miał w organizmie 2 pro-
mile alkoholu. Teraz odpowie za kierowanie samochodem w stanie nietrzeź-
wości i spowodowanie kolizji. Grozi mu do 2 lat więzienia.

GÓRA KALWARIA

PIASECZNO

Zemsta na nauczycielce
Policjanci odebrali zgłoszenie, że na przylegającym do szkoły parkingu ktoś 
uszkodził samochód jednej z nauczycielek. W trakcie dochodzenia okazało 
się, że samochód porysowała kluczem 14-latka, która chciała się w ten spo-
sób zemścić. Właścicielka auta oszacowała straty na około 1000 zł. Za uszko-
dzenie pojazdu nastolatka stanie przed sądem rodzinnym.

Nastolatek odpowie za próbę oszustwa
W jednym z centrów handlowych pracownicy ochrony zauważyli młodego 
chłopaka, przeklejającego kody kreskowe z jednych pudełek na inne. 
Nastolatek odklejał kody kreskowe z tańszych butów i naklejał je na droższe. 
Z tak przygotowanymi zakupami nastolatek udał się do kasy. Został zatrzy-
many i przekazany w ręce policji. Chciał „zaoszczędzić” 300 zł. Jego sprawa 
znajdzie swój finał w sądzie rodzinnym.

Dozór dla włamywacza
W ciągu dnia, do jednego z domów w Lesznowoli dostał się włamywacz. Do 
zdarzenia doszło pod nieobecność domowników. Kiedy wrócili zastali męż-
czyznę, który właśnie pakował swoje łupy. 52-letni Michał R. został zatrzyma-
ny i przekazany w ręce policji. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży z włama-
niem i został objęty dozorem policyjnym. Grozi mu do 10 lat więzienia. 

Rozmawiali o bezpieczeństwie
KONSTANCIN-JEZIORNA W poniedziałek, 13 maja w sali obrad rady miejskiej przy ul. Świetlicowej odbyła się 
debata społeczna na temat bezpieczeństwa w gminie. Przedstawiciele władz samorządowych, policji oraz 
innych służb i instytucji wysłuchali opinii i sugestii mieszkańców na temat poprawy bezpieczeństwa

Grzegorz Traczyk

Zbigniew Ptaszyński, Komendant Komisariatu Policji w Konstanci-
nie-Jeziornie zaprezentował pracę policji i przedstawił statystyki

K O N D O L E N C J E

1876  razy
policja interweniowała 

w ubiegłym roku

LESZNOWOLA
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Pół wieku Chóru Lira
PIASECZNO W sobotę, 11 maja w Domu Kultury w Piasecznie odbyły się uroczyste ob-
chody 50. rocznicy powstania miejscowego Chóru Lira. W trakcie imprezy wyróżniono 
osoby szczególnie zaangażowane w działalność chóru, a wydarzenie uświetnił jubile-
uszowy koncert Liry i występ zespołu Ostatnie Takie Trio
	 Świętowanie	 półwiecza	 Chóru	
Lira	 rozpoczęło	się	od	mini-koncer-
tu	 w	 wykonaniu	 dostojnych	 jubila-
tów.	 Ze	 specjalnie	 przygotowanego	
na	 tą	 okazję	 repertuaru	 dowiedzieć	
się	 można	 było,	 między	 innymi,	 jak	
„Wesołe	jest	życie	chórzysty”.	Ze	słów	
autorstwa	 Ewy	 Jowik	 wynika	 jasno,	
że	„Od	pół	wieku	nasz	Chór	Lira	pia-
seczyński	czas	umila,	więc	śpiewamy	
tu	i	tam,	żeby	radość	sprawić	wam!”.	
Po	tak	optymistycznym	wstępie	sym-
patyczni	chórzyści	nie	dali	się	długo	
prosić	o	bis,	po	czym	rozpoczęła	się	
oficjalna	 część	 imprezy,	 czyli	 prze-
mówienia	okolicznościowe.	
	 -	 Każdy	 jubileusz	 to	 powód	 do	
dumy	 i	 licznych	 wspomnień	 –	 roz-
poczęła	 dyrektor	 Centrum	 Kultu-
ry	w	Piasecznie	Ewa	Dudek.	 -	Jubi-
leusz	 50-lecia	 istnienia	 Chóru	 Lira	
to	 szczególny	 powód	 do	 dumy	 dla	
władz	 samorządowych	 miasta	 Pia-
seczna.	Nasz	 chór	 to	 jasna	gwiazda	
na	 firmamencie	 narodowej	 kultury,	
na	 którym	 często	 gwiazdy	 zapalają	
się	i	gasną,	ta	zaś	nasza	piaseczyńska	
trwa	i	błyszczy	od	50	lat.

Docenili zasługi
	 Następnie	 głos	 zabrał	 starosta	
piaseczyński	 Jan	 Dąbek,	 który	 na	
ręce	prezes	chóru	Marianny	Piecho-
ty	 wręczył	 wyróżnienie	 dla	 Liry	 od	
Ministra	Kultury	 i	Dziedzictwa	Na-
rodowego	 Bogdana	 Zdrojewskiego	

oraz	 nagrody	 w	 imieniu	 władz	 po-
wiatowych.	 Pani	 prezes	 podkreśliła	
wielki	 wkład	 pracy	 na	 przestrzeni	
kilkudziesięciu	 lat,	które	wykonywa-
ły	kolejne	zarządy	chóru	i	kronikarze	
(obecnie	 funkcję	 tę	 pełni	 Honorata	
Kucharska).	Istotna	była	także	przy-
chylność	lokalnego	środowiska.
	 -	Dzięki	funkcjonowaniu	chóru	w	
piaseczyńskim	 Centrum	 Kultury	 ze-
spół	 ma	 stałą	 salę,	 specjalnie	 dosto-
sowaną	do	prób,	posiada	kilka	kom-
pletów	 ubiorów	 na	 występy,	 możli-
wość	zakupu	niezbędnych	materiałów	
repertuarowych,	 powielania	 nut	 itp.	
-	zaznacza	Marianna	Piechota.	-	Nie-
zmiernie	cieszymy	się	z	sympatii,	jaką	
obdarowują	nas	pracownicy	Centrum	
Kultury,	którym	za	to	dziękujemy.
	 Specjalną	nagrodę	i	podziękowa-
nia	 odebrał	 również	 dyrygent	 chóru	
Romuald	 Stępniewski.	 Starosta	 po-
gratulował	 chórzystom	 wytrwałości	
i	życzył	jeszcze	wielu	podobnych	jak	
ten	jubileuszy.	
	 W	 imieniu	 burmistrza	 Zdzisła-
wa	Lisa,	jak	i	swoim	własnym,	prze-
mawiał	 z	 kolei	 wiceburmistrz	 Da-
niel	 Putkiewicz.	 -	 Już	 od	 półwiecza	
Chór	Lira	pięknie	wpisuje	się	w	kar-
ty	historii	naszego	miasta	–	odczytał	
słowa	burmistrza	Daniel	Putkiewicz.	
-	Przez	te	długie	lata	współtworzyło	
go	wielu	wspaniałych	 ludzi	 i	patrio-
tów.	Dziś	trudno	sobie	wyobrazić	za-
równo	ważne	uroczystości	narodowe	

jak	 i	gminne	bez	oprawy	muzycznej	
w	 jego	wykonaniu.	Kolejnym	miłym	
etapem	 uroczystości	 było	 odczyta-
nie	zasług	i	 indywidualne	wyróżnie-
nia	 dla	 poszczególnych,	 szczególnie	
zasłużonych	 dla	 jego	 działalności,	
członków	 chóru.	 Kwiaty	 i	 nagrody	
wręczyli	 im	 wspólnie	 wiceburmistrz	
Daniel	 Putkiewicz	 i	 przewodniczący	
rady	gminy	Piotr	Obłoza.		 	
	 Udanym	 artystycznym	 zwień-
czeniem	wieczoru	był	występ	zespo-
łu	 Ostatnie	 Takie	 Trio,	 który	 wyko-
nał	 repertuar	z	okresu	dwudziestole-
cia	międzywojennego.	Na	zakończenie	
udano	się	zaś	na	poczęstunek,	przygo-
towany	przez	kawiarnię	Fryderyk.	Nie	
zabrakło	też	pięknego,	okolicznościo-
wego	tortu		i	wspólnie	odśpiewanego	
przez	wszystkich	obecnych	100	lat.

Piękna historia
	 Chór	 Lira	 działający	 przy	 Cen-
trum	 Kultury	 w	 Piasecznie	 powstał	
przed	50	laty.	Zespół	liczy	40	śpiewa-
ków	-	amatorów,	w	różnym	wieku.	Są	
to	głównie	mieszkańcy	powiatu	pia-
seczyńskiego.	Do	chóru	należą	oso-
by	różnych	zawodów,	którzy	kochają	
śpiew	i	poświęcają	swój	czas	na	pró-
by,	naukę	i	koncerty.	W	mającym	uni-
wersalny	charakter	repertuarze	znaj-
dują	 się	 utwory:	 patriotyczne,	 ludo-
we,	sakralne,	jak	również	piękne	ko-
lędy	 i	 pastorałki.	 Wszystkie	 uroczy-
stości	gminne	 i	powiatowe,	 jak	rów-

nież	 sakralne,	 odbywają	 się	 z	 czyn-
nym	udziałem	chóru.
	 W	kwietniu	2005	roku	Lira	wzię-
ła	udział	w	V	Ogólnopolskim	Festiwa-
lu	Pieśni	Patriotycznej	w	Warce.	Chór	
koncertował	 również	 za	granicą,	mię-
dzy	 innymi	 w	 Szwajcarii,	 Czechach,	
Chorwacji,	 we	 Francji,	 na	 Węgrzech,	
Litwie	i	Ukrainie.	Gościł	u	siebie	Orkie-
strę	Młodzieżową	ze	Szwajcarii	i	Chór	
z	Pardubic	z	Czech.	Chór	Lira	jako	ze-
spół	muzyczny	należy	do	kategorii	chó-
rów	 mieszanych,	 czterogłosowych	 i	
śpiewających	a	capella.	Niemniej	waż-
ną	rolę,	poza	muzyczną	 i	artystyczną,	
chór	spełnia	jako	znakomity	środek	in-
tegrujący,	łączący	osoby	różnych	zawo-
dów,	 umożliwiający	 poznawanie	 i	 na-
wiązywanie	nowych	kontaktów,	otwie-
rający	świat	nieznanych	przeżyć.	

Śpiewaj w Lirze
	 Członkami	 chóru	 są	 przede	
wszystkim	 mieszkańcy	 Piaseczna	 i	
okolic,	z	których	większość,	zamiast	
znajomości	 nut,	 ma	 serce	 do	 śpie-
wania.	W	chórze	amatorskim	jest	to,	
obok	słuchu	 i	poczucia	rytmu,	pod-
stawową	 predyspozycją	 do	 bycia	

członkiem	 zespołu.	 Dalsze	 dosko-
nalenie	śpiewu	to	ćwiczenia	na	pró-
bach,	udział	w	występach	i	poczucie	
dobrze	spędzonego	czasu.
	 -	Chór	przez	50	lat	swego	istnie-
nia	przeżył	niejedną	trudną	sytuację	
–	mówi	Romuald	Stępniewski.	-	Stał	
się	nawet,	na	wniosek	jednego	z	rad-
nych,	„socjalistycznym	przeżytkiem”,	
który	trzeba	zlikwidować	w	imię	no-
wych	 czasów.	 Potrzeba	 wspólne-
go	 śpiewania,	 jak	 udowadnia	 histo-
ria,	 jest	 ponadczasowa	 i	 chwilowe	
„mody”	czy	trudności	tego	nie	zmie-
nią.	 W	 chwili	 obecnej	 taką	 trudno-
ścią	jest	pozyskiwanie	nowych	człon-
ków.	 Mam	 nadzieję,	 że	 minie	 okres	
gonitwy	 za	 teraźniejszością	 i	 przyj-
dzie	 czas,	 gdy	 docenimy	 inne	 wyż-
sze	formy	ludzkiej	aktywności,	w	tym	
wspólny,	przynoszący	radość,	śpiew.
	 Członkowie	Chóru	Lira	serdecz-
nie	 zapraszają	 każdego	 lubiącego	
śpiewać	mieszkańca	Piaseczna	i	oko-
lic	 na	 próby	 chóru,	 które	 odbywają	
się	 w	 poniedziałki	 i	 piątki	 w	 godzi-
nach	17-19.15	w	Przystanku	Kultura	
przy	Placu	Piłsudskiego	9.

Grzegorz Tylec
R E K L A M A



	 Ubiegłoroczne	 lato	 było	 o	 wiele	
bardziej	 łaskawe	 niż	 w	 2010	 i	 2011	
roku,	kiedy	to	nad	powiatem	piase-
czyńskim	 przeszły	 potężne	 nawał-
nice,	 zalewając	 nie	 tylko	 centrum	
Piaseczna,	lecz	także	wiele	miejsco-
wości	 niemal	 we	 wszystkich	 gmi-
nach.	 Od	 kilku	
lat	 trwają	 pra-
ce	 zwiększają-
ce	 bezpieczeń-
stwo,	 poprawia-
jące	 meliorację,	
odwodnienie	 i	
stan	 wałów	 Je-
ziorki	 oraz	 Wi-
sły.	 Mimo	 że	
wiele	miejsc	uda-
ło	 sie	 skutecznie	 za-
bezpieczyć	przed	wodą,	ciągle	pozo-
staje	wiele	do	zrobienia,	a	nawałni-
ce	sprzed	roku	i	dwóch	lat	mogą	się	
w	każdej	chwili	powtórzyć.	Dlatego	
też	 lepiej	 dmuchać	 na	 zimne,	 by	 w	
porę	 przeciwdziałać	 niebezpieczeń-
stwu.	Podczas	spotkania	przed	zbli-
żającym	się	latem	przedyskutowano	
najważniejsze	zadania	oraz	metody	
współpracy	 między	 samorządami	 i	
różnymi	instytucjami.	

Praca u podstaw
	 Mieszkańcy	 nadwiślańskich	 so-
łectw	 i	 innych	 terenów	 najbardziej	
zagrożonych	 podtopieniami	 przed-

stawili	główne	problemy	i	obawy,	ja-
kie	im	towarzyszą.	Sołtysi	zapropo-
nowali	 listę	 potrzeb	 związanych	 z	
ochroną	 przed	 powodzią.	 Znajdu-
je	 się	na	niej	nie	 tylko	 tak	duża	 in-
westycja,	 jak	 remont	 kolejnego	 od-
cinka	wału	Wisły,	 ale	 i	prace	zwią-
zane	z	wycinką	drzew,	rosnących	na	
wałach,	 utrzymywanie	 w	 przejezd-

ności	dróg	przywałowych	i	koszenie	
wałów.	Swoje	zadania	podsumował	
również	 Wydział	 Bezpieczeństwa,	
Zarządzania	 Kryzysowego	 i	 Spraw	
Obronnych	 Starostwa	 Powiatowe-
go	w	Piasecznie,	który	od	listopada	
2012	roku	zaopiniował	–	między	in-
nymi	pod	względem	ochrony	przed	
powodzią	 i	podtopieniami	–	ponad	
60	miejscowych	planów	zagospoda-
rowania	przestrzennego.	We	współ-
pracy	 z	 Komendą	 Powiatową	 Pań-
stwowej	 Straży	 Pożarnej	 oraz	 gmi-
nami	dokonano	przeglądu	blisko	39	
km	wałów	na	terenie	powiatu.	Zak-
tualizowano	 także	 plan	 operacyjny	

bezpośredniej	 ochrony	 przeciwpo-
wodziowej	oraz		zarządzania	kryzy-
sowego.		

Problematyczne koszenie wałów
	 Natomiast	 przedstawiciele	
WZMiUW	 omówili	 prace	 wykona-
ne	w	ubiegłym	roku,	jak	również	in-
westycje	 przewidziane	 na	 ten	 rok.	
-	 Przy	 realizacji	 wielu	 zadań	 nie-
zbędnych	do	wykonania	w	ochronie	
przeciwpowodziowej,	 nie	 brakuje		
problemów	 –	 przyznaje	 Agnieszka	
Pindelska-Litkie,	 naczelnik	 wydzia-
łu	bezpieczeństwa,	zarządzania	kry-
zysowego	 i	 spraw	obronnych	piase-
czyńskiego	starostwa.	-	Są	one	zwią-
zane	nie	tylko	z	kwestiami	finanso-
wymi,	 lecz	 także	 i	 prawno-admini-
stracyjnymi	–	dodaje.	Podczas	spo-
tkania	ustalono	listę	priorytetowych	
działań,	o	których	realizację	należy	
zadbać	 w	 najbliższym	 czasie.	 Pod-
stawowym	 problemem,	 który	 tyl-
ko	 pozornie	 wydaje	 się	 dość	 błahy,	
jest	 możliwość	 dwu-	 lub	 trzykrot-
nego	koszenia	wałów	w	ciągu	roku.	
Niestety	finanse	WZMiUW	wystar-
czą	tylko	na	na	jedno	koszenie.	Jed-
nak	 zgodnie	 z	 prawem	 samorządy	
nie	mogą	tego	robić	z	własnych	fun-
duszy.	Dlatego	też	starają	się	–	po-
mimo	 tego,	 iż	 utrzymywanie	 wa-
łów	nie	 jest	 ich	zadaniem	–	znaleźć	
rozwiązanie,	 aby	 można	 było	 kosić	

wały	 dwu-	 lub	 trzykrotnie	 w	 ciągu	
roku.	 Zwiększy	 to	 możliwości	 mo-
nitorowania	ewentualnych	zagrożeń	
na	wałach	wiślanych	–	wyrw,	osuwa-
jącej	się	podmytej	ziemi	czy	też	nie-
zwykle	niebezpiecznych	nor	 i	 tuneli	
drążonych	przez	bobry.	

Szczyt powodziowy
	 W	 spotkaniu	 zainicjowanym	
przez	 Jana	 Dąbka,	 starostę	 powia-
tu	piaseczyńskiego	i	Wacława	Bąka,	
wiceprzewodniczącego	 rady	 po-
wiatu,	 uczestniczyli	 m.in.	 Dariusz	
Zieliński,	 burmistrz	 Góry	 Kalwa-
rii,	 Kazimierz	 Jańczuk,	 burmistrz	
Konstancina-Jeziorny	 oraz	 sołtysi	
i	 mieszkańcy	 nadwiślańskich	 miej-

scowości,	 najbardziej	 narażonych	
na	podtopienia,	a	także	Stefan	Du-
nin,	 członek	 zarządu	 powiatu	 pia-
seczyńskiego,	Agnieszka	Pindelska-
Litkie,	 naczelnik	 wydziału	 bezpie-
czeństwa,	 zarządzania	 kryzysowe-
go	i	spraw	obronnych	piaseczyńskie-
go	 starostwa,	 Marek	 Pokorski,	 dy-
rektor	Wojewódzkiego	Zarządu	Me-
lioracji	i	Urządzeń	Wodnych,	Doro-
ta	 Winiarska,	 kierownik	 piaseczyń-
skiego	inspektoratu	WZMiUW.		
	 Na	koniec	ustalono,	iż	spotkania	
tego	 rodzaju	 odbywać	 będą	 się	 cy-
klicznie,	by	na	bieżąco	rozwiązywać	
wszystkie	problemy.

Grzegorz Traczyk/inf
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Uchronić przed powodzią
POWIAT Pod koniec kwietnia w ratuszu miejskim, w Górze Kalwarii odbyło się spotkanie na temat metod 
współpracy pomiędzy samorządami w zakresie przeciwdziałania powodzi i podtopieniom. W spotkaniu 
wzięli udział mieszkańcy terenów narażonych na podtopienia oraz przedstawiciele władz samorządowych 
gmin i powiatu, a także Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych

Wisła co roku powoduje większe lub mniejsze zagrożenie 
powodziowe. Dlatego też w wielu miejscach wały wymagają 
naprawy, przebudowy lub dodatkowych zabezpieczeń

Przy realizacji wielu zadań niezbędnych do wyko-
nania w ochronie przeciwpowodziowej, nie brakuje 
problemów. Są one związane nie tylko z kwestiami 
finansowymi, lecz także i prawno-administracyjny-
mi

„

Agnieszka Pindelska-Litkie
starostwo powiatowe w Piasecznie”
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Miliony na przedszkola
KONSTANCIN-JEZIORNA W czwartek, 9 maja burmistrz podpisał umowę na budowę żłobka i modernizację przedszkola 
przy ul. Jaworskiego. Wykonawcą została firma Dorbud SA z Kielc, która ma wybudować żłobek do 30 czerwca 2014 
i wyremontować istniejące przedszkole do 30 czerwca 2015 roku. Inwestycja pochłonie ponad 8,8 mln złotych
	 Od	 kilku	 lat	 konstanciński	 sa-
morząd	 stara	 się	 zwiększyć	 liczbę	
miejsc	 w	 gminnych	 przedszkolach,	
poprzez	 ich	 remonty	 oraz	 budowę	
nowych	 placówek.	 Każdego	 roku	
w	 publicznych	 przedszkolach	 bra-
kuje	 kilkadziesiąt	 miejsc,	 dlatego	
też	 samorząd	 stara	 się	 tę	 sytuację	
poprawić.	 Już	 od	 kilku	 lat	 trwają	
przygotowania	 do	 budowy	 nowego	
przedszkola	w	Oborach.	Na	począt-
ku	 kadencji	 burmistrz	 Kazimierz	
Jańczuk	stwierdził,	że	projekt	przy-
gotowany	 przez	 jego	 poprzednika	
należy	 zmienić,	 ponieważ	 zaplano-
wane	przedszkole	wraz	ze	żłobkiem	
jest	zbyt	duże	w	stosunku	do	potrzeb	
tej	części	gminy.	

Opóźnienia w Oborach
	 Podjęto	 decyzję,	 by	 zlecić	 opra-
cowanie	 nowego	 projektu,	 a	 nowy	
żłobek	 zbudować	 w	 Mirkowie,	 w	
miejscu	 istniejącej	 placówki.	 Doku-
mentacja	inwestycji	w	Oborach	mia-
ła	 być	 gotowa	 w	 grudniu	 ubiegłego	
roku,	 by	 w	 2013	
można	 było	 roz-
począć	 budo-
wę,	na	którą	rada	
miejska	 zarezer-
wowała	w	budże-
cie	 ok.	 2	 mln	 złotych.	 Jednak	 fir-
ma	 projektowa	 nie	 wywiązała	 się	 z	
umowy.	-	Ze	względu	na	zaawanso-
wanie	prac,	zdecydowaliśmy	się	nie	
rozwiązywać	umowy,	bo	mogłoby	to	

nas	cofnąć	do	początku	planowania	
inwestycji	i	opóźnić	ją	o	kolejne	lata	
–	 wyjaśnia	 wiceburmistrz	 Ryszard	
Machałek.	Firma,	która	ma	dokoń-
czyć	 projekt	 w	 tym	 roku,	 została	
przez	 gminę	 obciążona	 karą	 finan-
sową.	 Z	 powodu	 opóźnień	 w	 pra-
cach	planistycznych	budowa	przed-
szkola	 w	 Oborach	 raczej	 nie	 roz-
pocznie	się	w	tym	roku.	

Nowy żłobek w Mirkowie
	 Niebawem	pełną	parą	ruszy	na-
tomiast	 budowa	 nowego	 żłobka	 i	
przebudowa	 przedszkola	 w	 Mirko-
wie	przy	ul.	Jaworskiego.	W	czwar-
tek,	 9	 maja	 burmistrz	 Kazimierz	
Jańczuk	 podpisał	 umowę	 z	 wyko-
nawcą	 wyłonionym	 w	 przetargu.	
Remont	 i	 rozbudowa,	 których	 po-
dejmie	 się	 firma	 Dorbud	 SA,	 będą	
kosztowały	 łącznie	 ponad	 8,8	 mln	
złotych.	 Realizacja	 inwestycji	 zo-
stała	podzielona	na	etapy.	Pierwszy	
obejmuje	budowę	gminnego	żłobka.	
W	 Mirkowie	 powstanie	 nowy,	 jed-

nopiętrowy,	 no-
woczesny	 i	 funk-
cjonalny	 budy-
nek.	 Znajdą	 się	
w	 nim	 m.in.	 sale	
zabaw,	 sypialnie,	

dwie	 jadalnie,	 kompleks	 kuchenny,	
wózkownia	 i	 winda.	 Nowy	 żłobek,	
dla	75	dzieci	będzie	również	dosto-
sowany	 do	 potrzeb	 osób	 niepełno-
sprawnych.	 Budynek	 będzie	 połą-

czony	z	„Tęczowym	przedszkolem”,	
którego	 modernizacja	 rozpocznie	
się	 w	 przyszłym	 roku.	 Budowa	 sa-
mego	 żłobka	 pochłonie	 prawie	 5,6	
mln	złotych	z	czego	1,725	mln	zło-
tych	 stanowić	 będzie	 rządowa	 do-
tacja	w	ramach	programu	„Maluch	
2013”.	Wniosek	złożony	przez	gmi-
nę	Konstancin-Jeziorna	zajął	na	 li-
ście	 rankingowej	drugie	miejsce	na	
Mazowszu,	 ale	 przyznana	 dotacja	

jest	 najwyższa	 w	 Polsce.	 Prace	 bu-
dowlane	rozpoczęły	się	już	14	maja.	
Żłobek	ma	być	gotowy	do	30	czerw-
ca	2014	roku.	Wówczas	wykonawca	
przystąpi	 do	 drugiego	 etapu	 -	 roz-
budowy	 i	 przebudowy	 istniejącego	
budynku	 „Tęczowego	 przedszkola”,	
które	ma	być	gotowe	do	30	czerwca	
2015	roku.

Grzegorz Traczyk
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W czwartek, 9 maja  burmistrz Kazimierz Jańczuk podpisał 
umowę z firmą Dorbud SA, która za ponad 8,8 mln złotych 
wyremontuje i rozbuduje budynki przedszkola i żłobka w 
Mirkowie przy ul. Jaworskiego

30 czerwca 2014 roku to data 
ukończenia budowy nowego 

żłobka dla 75 dzieci

Rynek godzina 15

Wtorek teatralny
 We wtorek, 21 maja w Domu 
Kultury w Piasecznie wystąpi 
Teatr Old Timers Garage z przed-
stawieniem „Ratuj się kto rodzi”. 
Początek o godzinie 20. Bilety: 
15 złotych.

Tyl.

 W najbliższą niedzielę, 19 
maja o godzinie 12 na rynku w 
Piasecznie odbędzie się spotka-
nie z Fundacją Dla Dzieci (w pro-
gramie między innymi spotka-
nie z rzeźbiarzem Andrzejem 
Renesem oraz konkursy i zaba-
wy muzyczne) a o godzinie 17 
rozpocznie się  koncert „O! 
Polskie przeboje” - piosenki kra-
jowego Festiwalu Piosenki 
Polskiej w Opolu w wykonaniu 
uczniów Centrum Kultury w 
Piasecznie pod opieką artystycz-
ną Magdaleny Sobienieckiej.

Tyl.

PIASECZNO

Słoneczny piknik
 W niedzielę,  19 maja w 
Kościele  pw.  Matk i  Bożej 
R ó ż a ń c o w e j  p r z y  u l i c y 
Słowiczej w Piasecznie odbę-
dzie się koncert Męskiego 
Zespołu Muzyki Cerkiewnej 
pod dyr. ks. Jerzego Szurbaka. 
Początek o godzinie 20.30.

Tyl.

PIASECZNO

PIASECZNO
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Obiekt bez barier
KONSTANCIN-JEZIORNA W środę, 15 maja w Centrum Reha-
bilitacji Stocer w Konstancinie-Jeziornie dokonano uro-
czystego otwarcia placówki pocztowej z certyfikatem 
„Obiekt bez barier”, nadanym przez fundację Integracja. 
Jest to obiekt całkowicie dostosowany do potrzeb nie-
pełnosprawnych klientów oraz obsługiwany przez nie-
pełnosprawną osobę

 W placówce zaprojektowano szereg udogodnień dla osób poruszających 
się na wózkach inwalidzkich, m.in. miejsce do obsługi na odpowiedniej wy-
sokości. Wszystkie meble, urządzenia sanitarne, regulatory i włączniki usytu-
owane są w taki sposób, by bez przeszkód mógł z nich korzystać pracownik 
niepełnosprawny. 
 - Poczta Polska chce dołączyć do czołówki firm społecznie odpowiedzial-
nych – powiedział Jerzy Jóźkowiak, prezes Poczty Polskiej. -  Dla nas oznacza 
to m.in. ciągłe zwiększanie dostępności produktów i usług dla osób zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych. Operator 
narodowy musi myśleć o potrzebach wszystkich swoich klientów.
 Prezes przyznał, że Poczta Polska jako spółka nastawiona jest na genero-
wanie zysków, ale podkreślił, że jednocześnie realizuje ona misję społeczną. 
 - Cieszę się bardzo z faktu, iż Poczta Polska dołącza do grona firm otwar-
tych na niepełnosprawność – powiedział  Piotr Pawłowski, prezes Integracji, 
ogólnopolskiej organizacji pozarządowej, aktywnie działającej na rzecz osób 
z niepełnosprawnością, ich rodzin i opiekunów. - Jest to długi proces, jednak 
jakże ważny z perspektywy naszego środowiska. Osoby z niepełnosprawno-
ścią wciąż na swej drodze napotykają na wiele barier, dlatego tak bardzo cie-
szy mnie fakt, że razem zmierzamy w kierunku integracji, by niepełnospraw-
ność nie była barierą.

AB
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Barbara Galicz finalistką 
konkursu „Kobieta Sukcesu”
Pod koniec kwietnia w Warszawskiej Operze Kameralnej 
odbyła się III Gala Kobiet Sukcesu Mazowsza. W prestiżo-
wej dziesiątce finalistek nominowanych do tego zaszczyt-
nego tytułu znalazła się burmistrz Tarczyna Barbara Ga-
licz. W głosowaniu internetowym zajęła ona 5. miejsce
	 Jak	 przebiegał	 wybór	 Kobiety	
Sukcesu	 Mazowsza	 2013?	 Spośród	
zgłoszonych	 kandydatek,	 w	 pierw-
szym	 głosowaniu	 kapituła	 konkur-
su	 wyłoniła	 „Złotą	 Dziesiątkę”.	 W	
przypadku	 nominacji	 Barbary	 Ga-
licz	jury	doceniło	realizowane	przez	
nią	 liczne	 projekty	 ukierunkowa-
ne	na	modernizację	i	budowę	infra-
struktury	 ważnej	 dla	 funkcjonowa-
nia	 i	 wyglądu	 gminy	 (infrastruktu-
ry	 drogowej,	 wodno-kanalizacyjnej,	
zdrowotnej,	 rekreacyjno-sportowej,	

edukacyjnej	 i	 kulturalnej),	 a	 także	
całokształt	działalności.	
	 W	 kolejnym	 głosowaniu	 kapi-
tuła	wybrała	Kobietę	Sukcesu	Ma-
zowsza	 2013.	 Tytuł	 ten	 otrzyma-
ła	 Joanna	 z	 Dembińskich	 Radzi-
wiłłowa	 z	 Warszawy	 -	 psycholog,	
działaczka	 społeczna,	 filantropka,	
opiekunka	 ubogich	 dzieci	 na	 war-
szawskiej	Saskiej	Kępie,	organiza-
torka	Domów	Dziennych	dla	dzie-
ci,	 prezes	 Fundacji	 św.	 Jana	 Je-
rozolimskiego.	 Laureatką	 głoso-

wania	 internautów	 została	 z	 kolei	
Czesława	Kaczyńska	-	Prezes	Sto-
warzyszenia	 Artystów	 Kurpiow-
skich	w	Kadzidle.
	 Oprócz	 Joanny	 Radziwiłłowej,	
Czesławy	Kaczyńskiej	i	Barbary	Ga-
licz	w	„Złotej	Dziesiątce”	Kobiet	Ma-
zowsza	2013	znalazły	się	także:	
-Katarzyna	 Kalicińska	 -	 producent-
ka	serialu	„Życie	nad	rozlewiskiem”
-Justyna	Kozdryk	-	srebrna	medalist-
ka	Igrzysk	Paraolimpijskich	z	Pekinu
-Małgorzata	Retkowska	-	twórczyni	
Grupy	Rekonstrukcji	Historycznych	
w	Mławie.
-Anna	 Sochacka	 -	 Zastępca	 Prezy-

denta	miasta	Siedlce
-Halina	Wawruch	-	wójt	gminy	Ża-
bia	Wola
-Marta	 Ziemska	 -	 Prezes	 Ośrod-
ka	 Studiów	 i	 Przedsiębiorczości	
EVENT	Group
-Anna	 Żochowska	 -	 Ordynator	
Oddziału	 Noworodkowego	 PCZ	 w	
Otwocku.
	 Gośćmi	 honorowymi	 warszaw-
skiej	 gali	 byli	 prezydent	 Warsza-
wy	Hanna	Gronkiewicz-Waltz	oraz	
aktor	 Emilian	 Kamiński.	 Han-
na	 Gronkiewicz-Waltz	 otrzymała	
ufundowana	 przez	 Międzynarodo-
we	 Forum	 Kobiet	 statuetkę	 Kobie-

ty	Sukcesu,	a	Emilian	Kamiński	na-
grodę	Duża	Buźka.
	 Patronat	 nad	 inicjatywą	 obję-
li:	 Posłanka	 do	 Parlamentu	 Eu-
ropejskiego	 prof.	 Danuta	 Hubner,	
Marszałek	 Województwa	 Mazo-
wieckiego	 Adam	 Struzik	 oraz	 Mię-
dzynarodowe	Forum	Kobiet.
	 Galeria	 zdjęć	 z	 III	 Gali	 Ko-
biet	 Sukcesu	 Mazowsza	 dostępna	
jest	 na	 stronie	 internetowej:	 kobie-
tysukcesu.eu/laureatki/zlota-10-
mazowsza-2013.html

Szymon Woźniak

R E K L A M A
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Nowi radni złożyli ślubowanie
PRAŻMÓW W niedzielę, 21 kwietnia w gminie Prażmów 
odbyły się wybory uzupełniające do rady gminy, którą 
zasiliło czworo nowych radnych. Podczas ostatniej sesji 
wszyscy oni złożyli uroczyste ślubowanie
	 Pod	 koniec	 października	 ubie-
głego	 roku	 dość	 nieoczekiwanie	 ze	
swoich	 mandatów	 zrezygnowali	
opozycyjni	 wobec	 wójta	 Grzegorza	
Pruszczyka	 radni	 Andrzej	 Tybo-
rowski	 (były	 przewodniczący	 rady	
gminy)	oraz	Konrad	Świderski	(jego	
były	 zastępca),	 zapowiadając	 jed-
nocześnie	 rozpoczęcie	przygotowań	
do	 referendum	 w	 sprawie	 odwoła-
nia	 zarówno	 wójta,	 jak	 i	 całej	 rady	
gminy.	Cztery	dni	później	dołączyli	
do	nich	jeszcze	Jadwiga	Kurowska	i	
Krzysztof	Kopka.	

Wybrano nowych radnych
	 21	 kwietnia	 w	 Prażmowie	 od-
były	 się	 wybory	 uzupełniające.	
Mieszkańcy	 miejscowości	 Dobrze-
nica,	 Błonie,	 Kolonia	 Gościeńczy-
ce	 i	 Wilcza	 Wólka	 nie	 musieli	 gło-
sować,	 ponieważ	 w	 ich	 okręgu	 do	
wyborów	 zgłosiła	 się	 tylko	 jedna	
kandydatka	 -	 Aleksandra	 Malwi-
na	 Habiera-Węcławek,	 która	 zajęła	
w	 radzie	 gminy	 miejsce	 Konrada	
Świderskiego.	 W	 Jeziórku	 wyborcy	
największym	 zaufaniem	 obdarzyli	
Apolonię	 Michalską,	 zaś	 w	 Gabry-
elinie	i	Ławkach,	gdzie	ubiegano	się	
o	dwa	zwolnione	mandaty	-	 	Łuka-
sza	 Żywka	 i	 Stanisława	 Rolskiego.	
Wybory	 uzupełniające	 nie	 cieszyły	
się	 dużym	 zainteresowaniem.	 Do	
urn	poszło	niewiele	ponad	10	proc.	
uprawnionych	do	głosowania.

Radni złożyli ślubowanie
	 W	 ubiegły	 piątek,	 podczas	 se-
sji,	 zaświadczenia	 gminnej	 komi-
sji	 wyborczej	 odczytała	 sekretarz	
urzędu,	 Ewa	 Jankowska,	 wręcza-
jąc	nowym	radnym	nominacje.	Na-
stępnie	 złożyli	 oni	 uroczyste	 ślu-
bowanie.	-	Ślubuję	obowiązki		rad-
nego	sprawować	godnie,	rzetelnie	i	
uczciwie,	 mając	 na	 względzie	 do-
bro	mojej	gminy	i	jej	mieszkańców	
–	 odczytał	 tekst	 ślubowania	 prze-
wodniczący	 rady	 gminy	 Miłosław	
Zegadło,	 a	 nowi	 radni	 powtórzyli	
za	 nim	 „ślubuję”	 lub	 „ślubuję,	 tak	
mi	dopomóż	Bóg”.	
	 Apolonia	 Michalska	 w	 swojej	
działalności	 radnej	 chce	 skupić	 się	
na	 problemach	 związanych	 z	 me-
lioracją	 i	odwodnieniem	terenu,	de-
klaruje	 także	 chęć	 pomocy	 potrze-
bującym	 rodzinom.	 Stanisław	 Rol-
ski,	 prowadząc	 własną	 działalność	
gospodarczą,	 pragnie	 wspierać	 lo-
kalnych	 przedsiębiorców.	 Łukasz	
Żywek	 jest	z	wykształcenia	history-
kiem,	pracuje	w	jednym	z	warszaw-
skich	muzeów,	zajmuje	się	m.in.	 te-
matyką	 kresową,	 zaś	 Aleksandra	
Habiera-Węcławek	 ukończyła	 eko-
nomię	 rolnictwa	 na	 SGGW,	 a	 od	
2009	 roku	 prowadzi	 własne	 gospo-
darstwo	 rolne.	 Interesuje	 ją	 wyko-
rzystywanie	 funduszy	 unijnych	 w	
rolnictwie.	

TW

R E K L A M A

Posprzątano śmieci 
przy Nadarzyńskiej
PIASECZNO Dwa tygodnie temu pisaliśmy o dzikim wysy-
pisku śmieci przy ulicy Nadarzyńskiej, na odcinku mię-
dzy ul. Wojska Polskiego, a ul. Dworcową. Teraz śmieci 
zostały uprzątnięte, a teren ogrodzony

 O dzikim wysypisku śmieci, w pobliżu którego kręcą się szczury poinfor-
mowała nas pani Agata Kalińska. Sprawą obiecał zająć się komendant stra-
ży miejskiej, Mariusz Łodyga. W ciągu tygodnia śmieci zostały wysprząta-
ne, a po kilku kolejnych dniach właściciel ogrodził cały teren. Teraz miejsce, 
obok którego do niedawna strach było przechodzić, wygląda schludnie i es-
tetycznie. Komendant straży miejskiej apeluje do mieszkańców, aby wska-
zywali miejsca, które ich zdaniem wymagają posprzątania. Wówczas straż-
nicy będą mogli występować do właścicieli o uprzątnięcie terenu.

TWŁukasz Żywek

Apolonia Michalska

Stanisław Rolski

Aleksandra Malwina 
Habiera-Węcławek
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Wybrać 
najlepszych z najlepszych
PIASECZNO W sobotę, w piaseczyńskim Greenup Fitness Club odbyło się zgrupowanie 
Kadry Polski UFR (Universal Fighting Rules). Wzięła w nim udział wąska, wyselekcjono-
wana grupa młodzieży i dorosłych, mająca szansę reprezentować federację podczas 
zawodów międzynarodowych

	 W	 dwóch	 dwugodzinnych	 tre-
ningach	 wzięło	 udział	 około	 30	
osób	 z	 całej	 Polski,	 między	 innymi	
ze	 Szczecina,	 Lublina,	 Świdnika,	
Warszawy,	Stanisławowa,	Pabianic,	
Tarczyna,	Puław	i	Piaseczna.	
	 -	 Uczestnicy	 nie	 byli	 przypad-
kowi	–	mówi	prezes	 federacji	UFR,	
Piotr	Bąkowski.	-	Wielokrotnie	bra-
li	udział	w	seminariach	i	zgrupowa-
niach	 federacji	 UFR,	 ćwicząc	 pod	
okiem	trenerów	Kadry	Polski	UFR.	
To	 jedyna	 droga,	 by	 dobrze	 się	 za-
prezentować	 i	 dostać	 się	 do	 repre-
zentacji.	 Na	 zgrupowanie	 zaprosi-

liśmy	 tylko	 zawodników	 spełniają-
cych	 odpowiednie	 kryteria,	 ponie-
waż	stawiamy	głównie	na	młodzież	
gotową	na	przygodę	ze	 sportem	na	
światowym	 poziomie	 -	 mówi	 	 Bą-
kowski.	Zgrupowanie	miało	na	celu	
wyłonienie	 specjalnej,	 10-osobowej	
grupy	 zawodników.	 Dzięki	 wspar-
ciu	Partnera	Głównego,	którym	jest	
Caritas	 Diezecji	 Ełckiej	 oraz	 spon-
sorów	 otrzymają	 oni	 stroje	 sporto-
we,	 dresy	 reprezentacyjne	 i	 co	 naj-
ważniejsze,	 możliwość	 bezpłatnego	
udziału	w	kilku	międzynarodowych	
turniejach	w	roku,	zgrupowaniach	i	

obozach.	Roli	selekcjonera	podjął	się	
Łukasz	Makarewicz	-	Mistrz	Świata	
oraz	trener	kadry	Polski	UFR.
	 -	 Treningi	 były	 bardzo	 ciężkie.	
Chcieliśmy	sprawdzić	nie	tylko	przy-
gotowanie	fizyczne	uczestników,	ale	
przede	 wszystkim	 ich	 zaangażowa-
nie	-	tłumaczy	Makarewicz.	Ćwicze-
nia	miały	głównie	charakter	sparin-
gów	 oraz	 walk	 zadaniowych.	 Zma-
ganiom	 młodzieży	 przyglądał	 się	
m.in.	 Starosta	 Powiatu	 Piaseczyń-
skiego	 Jan	 Dąbek,	 który	 życzył	 im	
szczęścia	w	kwalifikacjach.

 Kapituła Orderu Uśmiechu doceniła zaangażowanie Jacka Zalewskiego w umi-
lanie czasu niepełnosprawnym dzieciom. Jacek Zalewski jest m.in. pomysłodaw-
cą dorocznej imprezy rekreacyjno-sportowej dla niepełnosprawnych dzieci i ich 
rodzin – Tataspartakiady. I właśnie podczas tegorocznej Tataspartakiady, która 
odbędzie się 5 października, prezes Stowarzyszenia Dobra Wola odbierze Order 
Uśmiechu, wypijając wcześniej szklankę soku cytrynowego.

TW

Adam Marciniak 
zasilił radę miejską
PIASECZNO Podczas ostatniej sesji rady miejskiej ślubo-
wanie radnego złożył sołtys Żabieńca Adam Marciniak, 
który uzupełnił skład rady po śmierci Andrzeja Swata
 Adam Marciniak ślubował obowiązki  radne-
go sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając 
na względzie dobro gminy i jej mieszkańców. - To, 
że zostałem radnym nie oznacza, że zrezygnuję z 
funkcji sołtysa, którą pełnię już drugą kadencję – 
ucina plotki Adam Marciniak. - Lubię być blisko lu-
dzi, pomagać im rozwiązywać ich problemy, dzia-
łać na rzecz lokalnej społeczności. 
 Nowy radny ma 50 lat, jest żonaty, ma dwie 
dorosłe córki. Zapowiada, że postara się dopro-
wadzić do odwodnienia i utwardzenia ulic Granicznej, Wschodniej i Kole-
jowej w Żabieńcu. - Inne pilne sprawy to wykonanie rowu melioracyjnego 
od strony Rybackich Zakładów Doświadczalnych oraz zrobienie projektu 
ulicy Rybackiej, łączącej Żabieniec z Piasecznem – dodaje. - Do końca ka-
dencji zostało półtora roku. Czasu jest niewiele, co dodatkowo motywuje 
mnie do ciężkiej pracy.

TW

Jacek Zalewski 
kawalerem Orderu Uśmiechu
LESZNOWOLA W piątek, 5 kwietnia odbyło się dorocz-
ne posiedzenie Międzynarodowej Kapituły Orderu 
Uśmiechu, podczas którego przyznano m.in. 8 
nowych Orderów Uśmiechu. Jeden z nich otrzymał 
założyciel Stowarzyszenia Dobra Wola, Jacek Zalewski
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Piaseczyńska Wiosna Muzyczna
PIASECZNO

Niepokonany Fiat 125p
LESZNOWOLA 15 czerwca 1973 roku pod Wrocławiem rozpoczęła się próba bicia rekordu średniej prędkości na dystansie 25 tys. km, 25 tys. mil 
i 50 tys. km na Fiacie 125p. Rekord został pobity i przetrwał do dziś. Jednym z kierowców, którzy uczestniczyli w tym historycznym 
wydarzeniu, był Andrzej Aromiński, mieszkaniec Magdalenki
	 -	 Tym	 wydarzeniem	 żyła	 wtedy	
cała	Polska	–	wspomina	Andrzej	Aro-
miński.	-	Pisały	o	tym	wszystkie	gaze-
ty,	a	w	telewizji	każdego	dnia	ukazy-
wały	się	relacje	z	trasy.	
	 Wszystko	zaczęło	się	w	 roku	1952,	
kiedy	 to	na	podparyskim	 torze	Linas-
Montlhery	 francuska	 Simca-Aronde	
pobiła	rekord	średniej	prędkości	na	dy-
stansie	25	tysięcy	kilometrów,	25	tysięcy	
mil	i	50	tysięcy	kilometrów.	Simca	osią-
gnęła	średnią	prędkość	około	118	km/h.	
W	1963	roku	rekord	Simci	poprawił	mi-

nimalnie	 na	 dystansie	 25	 tysięcy	 mil	
Ford	Cortina.	Potem	z	rekordami	tymi	
mierzyło	się	jeszcze	kilka	koncernów	sa-
mochodowych,	m.in.	japoński	Datsun.	
Bez	powodzenia.	W	1973	roku	rekordy	
Francuzów	miał	pobić	Polski	Fiat	125p.

Mordercza próba
	 Biały	Fiat	125p	ruszył	w	 trasę	15	
czerwca	 1973	 roku.	 Próba	 odbywała	
się	 na	 wyłączonym	 z	 ruchu	 odcinku	
autostrady	pod	Wrocławiem.	Pętla	o	

długości	31	km	(kierowcy	pokonywa-
li	ją	w	27-28	minut)	została	wcześniej	
zatwierdzona	 przez	 FIA	 –	 Między-
narodową	 Organizację	 Samochodo-
wą,	 rozstawiono	 na	 niej	 20	 punktów	
sędziowskich.	Chodziło	o	to,	aby	sę-
dziowie	nawet	przez	moment	nie	stra-
cili	z	oczu	pędzącego	samochodu.
Za	 kierownicą	 pojazdu	 co	 3-3,5	 go-
dziny	zmieniało	się	–	jak	określała	ich	
ówczesna	prasa	–	„siedmiu	wspania-
łych”.	Zespół,	który	miał	pobić	rekord,	
dobierał	Sobiesław	Zasada	–	trzykrot-

ny	mistrz	Europy.	Znaleźli	się	w	nim	
m.in.	Robert	Mucha	–	zwycięzca	Raj-
du	Monte	Carlo,	Andrzej	Jaroszewicz	
zwycięzca	Rajdu	Akropolis,	syn	PRL-
owskiego	 premiera	 Piotra	 Jaroszewi-
cza	 oraz	 mieszkaniec	 Magdalenki,	
Andrzej	Aromiński	–	kierowca	rajdo-
wy	 i	 doświadczony	 mechanik.	 -	 Rok	
wcześniej	 bardzo	 pomogłem	 Sobko-
wi	 Zasadzie	 podczas	 Rajdu	 Monte	
Carlo,	wymieniając	w	jego	fiacie	tylny	
most.	Zaskarbiłem	tym	sobie	jego	za-

ufanie	–	wspomina	Andrzej	Aromiń-
ski.	-	Myślę,	że	właśnie	dlatego	zapro-
sił	mnie	do	próby	bicia	rekordu	śred-
niej	prędkości	na	Fiacie	125p.	

Genialny mechanik Aromiński
	 Z	wymianą	tylnego	mostu	w	Mon-
te	Carlo	wiąże	się	bardzo	ciekawa	hi-
storia.	Andrzej	Aromiński	wraz	z	eki-
pą	 wymieniali	 go	 na	 trasie	 rajdu,	 na	
stacji	 Esso.	 Wymiana	 trwała	 dokład-
nie	14	minut	i	40	sekund,	choć	w	wa-
runkach	 warsztatowych	 operację	 taką	
wykonywało	się	nie	krócej	niż	3	godzi-
ny.	-	Obiecałem	Sobkowi,	że	wymienię	
most	w	ciągu	15	minut,	więc	musiałem	
zdążyć	–	mówi	Andrzej	Aromiński.	-	A	
warunki	do	tego	były	naprawdę	polowe.	
Mechanicy	i	obsługujący	rajd	dzienni-
karze	 podnieśli	 fiata	 na	 własnych	 rę-
kach	 i	podstawili	pod	niego	puste	ka-
nistry	 po	 benzynie.	 Dopiero	 wówczas	
można	było	rozpocząć	naprawę.	
	 Podczas	bicia	 rekordu	w	czerwcu	
1973	roku	również	nie	udało	się	unik-
nąć	 jednej	 poważnej	 awarii.	 Jednak,	
podobnie	 jak	 rok	wcześniej,	na	miej-
scu	 był	 Andrzej	 Aromiński.	 W	 nie-
dzielę,	 17	 czerwca	 po	 przejechaniu	
około	6	tys.	km	jeden	z	kierowców	za-
sygnalizował,	że	samochód	zaczął	dy-
mić	i	tracić	moc.	Po	zjechaniu	do	na-
miotu	 serwisowego	 mechanicy	 zna-
leźli	 uszkodzoną	 świecę	 i	 wypalo-
ną	dziurę	w	denku	trzeciego	cylindra.	
-	 Przewidziałem	 to,	
wcześniej	 zabiera-
jąc	 z	 fabryki	 kom-
plet	 zapasowych	
tłoków	–	mówi	An-
drzej	 Aromiński.	 -	
W	półtorej	godziny		usunęliśmy	uster-
kę	 i	 można	 było	 kontynuować	 pró-
bę.	FSO	było	uratowane	–	dodaje	ze	
śmiechem.
23	 czerwca	 1973	 Fiat	 125p	 przeje-
chał	dystans	25	tysięcy	kilometrów	ze	
średnią	prędkością	138	km/h.	Rekord	
Simci	został	pobity	o	ponad	20	km/h.	
27	czerwca	auto	przejechało	25	tysię-
cy	mil,	a	średnia	prędkość	przejazdu	
jeszcze	odrobinę	wzrosła,	zaś	trzy	dni	
później	 Fiat	 125p	 dojechał	 do	 mety,	
pokonując	dystans	50	tysięcy	kilome-
trów	(średnia	prędkość	138,27	km/h).

Bohaterski wyczyn
	 -	To	było	wtedy	ważne	wydarzenie	
–	wspomina	po	latach	Andrzej	Aromiń-
ski.	-	Wszyscy	traktowali	pobicie	20-let-
niego	 rekordu	 Francuzów	 jako	 wielki	
sukces.	Wtedy	też	tak	na	to	patrzyłem.	
W	rajdach	startowałem	od	1968	roku,	
najpierw	na	Renault	8.	Mistrzem	Polski	
jednak	nigdy	nie	zostałem.	Traciłem	ty-

tuł	przez	pilotów	–	jeden	się	bał,	przez	
drugiego	dachowałem.
	 Andrzej	 Aromiński	 wspomina,	 że	
po	 pobiciu	 rekordu	 bardzo	 wzrosła	
sprzedaż	Fiata	125p	we	Francji.	-	Nasz	
wyczyn	był	dla	samochodu	świetną	re-
klamą	–	dodaje.	-	W	nagrodę	wszyscy	
dostaliśmy	 talony	 na	 fiata	 lub	 malu-
cha.	Ja	się	nie	spieszyłem	i	swojego	sa-
mochodu	nie	odebrałem.	Za	to	w	1979	
roku	 zgłosiłem	 się	 po	 talon	 na	 polo-

neza.	 Kupiłem	 go	
za	164	tysiące	zł,	a	
po	czterech	miesią-
cach	 sprzedałem	
za	 400	 tys.	 zł.	 Ta-
kie	 to	 były	 czasy...	

W	każdym	razie	nasze	trzy	rekordy	do	
tej	pory	nie	zostały	pobite.	To	cieszy.	
	 Andrzej	 Aromiński	 w	 ostatnim	
rajdzie	pojechał	w	1977	roku,	w	stycz-
niu	1982	roku	został	natomiast	zmu-
szony	do	wyjazdu	z	kraju.	Do	Polski	
wrócił	w	roku	1989.	Dziś	ma	firmę	zaj-
mującą	 się	 m.in.	 administrowaniem	
nieruchomościami.	-	Do	tej	pory	zda-
rza	mi	się	oglądać	rajdy,	bo	to	nieprze-
widywalny	 sport	 –	 mówi.	 -	 Czasami	
lubię	 też	 pogrzebać	 przy	 samocho-
dzie.	 Choć	 dzisiejsze	 auta	 są	 o	 wie-

le	bardziej	nowoczesne	i	nie	ma	przy	
nich	za	wiele	do	roboty,	Fiat	125p	był	
samochodem	z	duszą	–	dodaje,	wyj-
mując	z	kieszeni	miniaturowy	model	
rekordzisty	z	1973	roku,	wyproduko-
wanego	przez	FSO.	

Tomasz Wojciuk

Rekord średniej prędkości 
pobity na Fiacie 125p prze-

trwał już 40 lat

Samochód „prawie” seryjny
 Fiat 125p, który brał udział w próbie 
bicia rekordu, wbrew temu co pisały ów-
czesne media, znacznie różnił się od eg-
zemplarza seryjnego. Był wyposażony w 
silnik o pojemności 1500 cm3 i mocy 85 
KM. 4-piórowe tylne resory zastąpiono 
szerszymi i dłuższymi resorami 2-pióro-
wymi. Zmieniono m.in. aparaty zapło-
nowe, zastosowano inne świece, wypo-
sażono auto w klatkę bezpieczeństwa i 
większy zbiornik paliwa o pojemności 
70 l z możliwością szybkiego tankowa-
nia. We fiacie zostały wzmocnione po-
dłużnice i wieszaki resorów, zastosowa-
no także solidniejszy tłumik. Większość 
elementów instalacji elektrycznej zo-
stało powtórzonych. Na desce rozdziel-
czej znalazł się obrotomierz i wskaź-
nik temperatury oleju. Zmieniono także 
4-biegową skrzynię biegów na 5-biego-
wą. Piąty bieg umożliwiał jazdę z pręd-
kością 140-150 km/h bez przekraczania 
dopuszczalnych obrotów silnika (5100-
5600 obr./min.). 

Zespół, który 40 lat temu pobił rekord prędkości. 
Andrzej Aromiński w kowbojskim kapeluszu

Średnia prędkość na dystansie 50 tysięcy kilometrów 
wyniosła 138,27 km/h

Podczas bicia rekordu mechanicy znaleźli uszkodzoną świecę
i wypaloną dziurę w denku trzeciego cylindra

W niedzielę, 19 maja w Kościele pw. Matki Bożej Różańcowej przy ulicy 
Słowiczej w Piasecznie odbędzie się koncert Męskiego Zespołu Muzyki 
Cerkiewnej pod dyr. ks. Jerzego Szurbaka. Początek o godzinie 20.30.

Tyl.



Jeśli liceum, to w Piasecznie przy Chyliczkowskiej 17
P R O M O C J A

Wywiad z dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego im. I Dywizji Kościuszkowskiej w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 17 p. Barbarą Chwedczuk
Pani Dyrektor, trwają matury, ilu 
abiturientów ukończyło w tym roku 
szkolnym nasze Liceum?
W	 tym	 roku,	 podobnie	 jak	 w	 latach	
ubiegłych,	 wręczyliśmy	 świadectwo	
ukończenia	szkoły	225	abiturientom,	
wszyscy	uczniowie	zostali	dopuszcze-
ni	do	matury.

To imponująca liczba i nie lada wy-
zwanie organizacyjne dla szkoły.
Tak,	 to	 trudny	 czas,	 zwłaszcza,	 że	
nasi	 uczniowie	 wybierają	 bardzo	
licznie	 przedmioty	 rozszerzone	 na	
maturze	a	to	oznacza	np.	w	tym	roku,	
że	 mamy	 do	 przeprowadzenia	 1125	
egzaminów	 obowiązkowych	 i	 po-
nad	 500	 egzaminów	 rozszerzonych,	
średnio	wypada	więc,	że	każdy	uczeń	
zdaje	co	najmniej	trzy	przedmioty	na	
poziomie	rozszerzonym.

Do czego są uczniom potrzebne eg-
zaminy na poziomie rozszerzonym?	
Myślę ,że wielu naszych czytelników 
nie wie, co to oznacza w praktyce, 
na tzw. „starej maturze” nie było 
przecież poziomów.
Od	początku	funkcjonowania	„nowej	
matury”	 uczniowie	 mogą	 zdecydo-
wać,	czy	wybierają	maturę	podstawo-
wą	czy	też	dobierają	arkusze	rozsze-

rzone,	 które	 gwarantują	 im	 indeksy	
na	wyższe	uczelnie.	Trzeba	odróżnić	
dwie	sprawy:	uczeń	zdaje	maturę,	je-
śli	uzyska	na	poziomie	podstawowym	
minimum	30%,	co	nie	jest	trudne,	ale	
uczeń	 dostaje	 się	 na	 dobre	 studia	 ,	
jeśli	 dobry	 wynik	 uzyska	 z	 arkusza	
rozszerzonego,	a	to	już	wymaga	dużo	
większych	umiejętności	i	wiedzy.

Jakie wyniki uzyskują uczniowie pia-
seczyńskiego Liceum?
Są	 to	 wyniki,	 którymi	 można	 na-
prawdę	 się	 pochwalić.	 Zawsze	 po-
równujemy	 się	 z	 renomowanymi	 li-
ceami	 warszawskimi	 i	 tak	 np.	 nasze	
klasy	matematyczne	uzyskują	wyniki	
z	 matury	 rozszerzonej	 z	 matema-
tyki	 na	 poziomie	 wyników	 liceum	
Staszica,	 a	 wiemy,	 że	 jest	 to	 szkoła,	
do	 której	 trafiają	 uczniowie	 wybit-
nie	 uzdolnieni	 matematycznie.	 Nie	
wspomnę	już	o	tym	,że	średni	wynik	
dla	 szkoły	 z	 matury	 podstawowej	 z	
matematyki	wyniósł	w	ubiegłym	roku	
83%	 ,z	 języka	 angielskiego	 90%	 a	 z	
języka	 polskiego	 71%	 Miarą	 sukce-
sów	 są	 indeksy	 na	 wyższe	 uczelnie,	
od	 Uniwersytetu	 Medycznego	 przez	
Politechnikę	,	SGH,	SGGW	do	Uni-
wersytetu	Warszawskiego.	Nie	ma	w	
tym	 żadnej	 przesady,	 gdy	 mówimy,	

że	 jest	 to	 najlepsza	 szkoła	 nie	 tyl-
ko	 w	 Powiecie	 Piaseczyńskim,	 ale	
w	 ogóle	 na	 południe	 od	 Warszawy.	
Proszę	 spojrzeć	 do	 rankingu	 „Per-
spektyw”,	 którą	 lokatę	 zajmujemy	 w	
Polsce.	Zresztą	wyniki	matur	bardzo	
łatwo	 sprawdzić	 na	 naszej	 stronie		
www.lopiaseczno.waw.pl	 ,	 można	 je	
porównać	z	wynikami	innych	szkół.

Absolwenci gimnazjum i ich rodzice 
zastanawiają się teraz, jaką szkołę 
ponadgimnazjalną wybrać, co pora-
dziłaby Pani rodzicom, czym powin-
ni się kierować przy wyborze szkoły?
Decyzja	 o	 wyborze	 szkoły	 ponad-
gimnazjalnej	 jest	 niezwykle	 ważna.	
Trzeba	wziąć	pod	uwagę	wiele	czyn-
ników,	przede	wszystkim	zastanowić	
się	,	 jakie	predyspozycje	do	dalszego	
kształcenia	 ma	 moje	 dziecko,	 czym	
się	 interesuje,	 co	 chciałoby	 robić	 w	
życiu?	 Wiem,	 że	 to	 czasem	 bardzo	
trudne	,	bo	16	latek	nie	zawsze	umie	
na	 takie	 pytania	 odpowiedzieć,	 ale	
to	 rodzice	 muszą	 mieć	 świadomość,	
że	wybór	szkoły	determinuje	w	dużej	
mierze	 dalsze	 kształcenie	 ich	 dziec-
ka.	 Jeżeli	 uczeń	 jest	 zdolny,	 myśli	
poważnie	 o	 studiach,	 to	 oczywiście	
powinien	wybrać	dobre	liceum	ogól-
nokształcące.	 Mówiąc	 dobre,	 mam	

na	myśli	taką	szkołę,	która	zapewnia	
nauczanie	 gwarantujące	 możliwość	
zdawania	matury	rozszerzonej	.W	na-
szej	szkole	zapewniamy	bogatą	ofertę	
edukacyjną	 .Proponujemy	 profile	 od	
klas	 humanistycznych	 przez	 biolo-
giczno-chemiczne	do	matematyczno-
fizycznych	 ,więc	 każdy	 uczeń	 może	
dokonać	 wyboru	 zgodnie	 ze	 swoimi	
zainteresowaniami.	Należy	też	wziąć	
pod	uwagę	odległość,	w	jakiej	szkoła	
znajduje	się	od	domu.	Wielu	młodych	
ludzi	 przekonuje	 rodziców	 ,że	 tyl-
ko	szkoła	w	Warszawie	da	 im	dobry	
start	w	dorosłe	życie,	ale	kiedy	przy-
chodzi	jesień	i	trzeba	spędzić	w	korku	
na	Puławskiej	2	godziny	rano	i	2	po	
południu	 ,to	 okazuje	 się	 ,że	 nie	 był	
to	 właściwy	 wybór.	 Zwykle	 jesienią	
trafiają	do	mnie	zdesperowani	rodzi-
ce	i	proszą	o	przyjęcie	dziecka,	które	
miało	świetne	wyniki	w	gimnazjum	i	
na	egzaminie,	ale	ja	nie	zawsze	mogę	
pomóc,	ponieważ	nabór	kończymy	w	
lipcu	i	klasy	są	już	zapełnione.

Co uważa Pani za największy sukces 
Liceum Ogólnokształcącego w Pia-
secznie?
Największym	 sukcesem	 są	 nasi	
uczniowie	 i	 ich	 osiągnięcia.	 W	 tym	
roku	 szkolnym,	 podobnie	 jak	 w	 la-

tach	ubiegłych,	mamy	finalistę	Olim-
piady	 Literatury	 i	 Języka	 Polskiego.	
Ten	 sam	 uczeń	 Maksymilian	 Barcik	
został	 także	 laureatem	 Olimpiady	 z	
Wiedzy	o	Społeczeństwie	 i	mimo	że	
jest	dopiero	uczniem	II	klasy	,	ma	już	
zapewniony	indeks	na	wyższą	uczel-
nię.	Jak	już	wcześniej	wspomniałam,	
osiągamy	 wyniki	 matur	 wyższe	 od	
średniej	 w	 liceach	 ogólnokształcą-
cych	na	Mazowszu	zarówno	z	przed-
miotów	 na	 poziomie	 podstawowym	
jak	 i	 rozszerzonym.	 Uważam	 rów-
nież,	że	dużym	a	może	największym	
sukcesem	 ,	 którego	 nie	 da	 się	 zmie-
rzyć	ani	ocenić	żadnym	matematycz-
nym	 narzędziem,	 jest	 pełna	 empatii	
i	 zaangażowania	 postawa	 uczniów	
gotowych	nieść	pomoc	zarówno	dzie-
ciom	z	domu	dziecka	jak	i	chorej	ko-
leżance,	 Patrycji,	 która	 w	 drodze	 do	
szkoły	 uległa	 ciężkiemu	 wypadkowi.	
Tworzymy	 wspólnotę	 nauczycieli,	
rodziców	i	uczniów	i	mimo	że	szkoła	
liczy	ponad	680	uczniów	,staramy	się,	
by	nikt	nie	był	anonimowy	,	aby	każ-
dy	mógł	rozwijać	swoje	zainteresowa-
nia	i	pasje.	Spotkania	z	absolwentami	
utwierdzają	 nas	 w	 przekonaniu,	 że	
obraliśmy	 właściwy	 kierunek,	 łącząc	
naukę	z	wychowaniem.

Dziękuję bardzo za rozmowę.



	 Na	 wystawie,	 której	 oficjalnego	
otwarcia	 dokonała	 dyrektor	 Cen-
trum	 Kultury	 w	 Piasecznie	 Ewa	
Dudek,	 obejrzeć	 można	 40	 prac	
z	 bogatego	 dorobku	 artystyczne-
go	 wybitnego	 polskiego	 twórcy	 i	
przedstawiciela	tzw.	„polskiej	szkoły	
plakatu”.	 O	 Janie	 Młodożeńcu,	 na	
podstawie	 jego	 konkretnych	 dzieł,	
opowiedziała	 wszystkim	 zgroma-
dzonym	 Alicja	 Gzowska,	 historyk	
sztuki	z	Uniwersytetu	Warszawskie-
go,	ukazując	jak	zmieniał	się	styl	ar-
tysty	wraz	z	biegiem	czasu.
	 Jan	 Młodożeniec	 lubił	 ko-
lor	 sam	 w	 sobie,	 ciągle	 ekspery-
mentował	 i	 poszukiwał.	 Zafascy-
nowany	 nowym	 odcieniem	 potra-
fił	niestrudzenie,	o	różnych	porach	
dnia,	obserwować	wybrany	motyw.	
Jego	 plakaty	 są	 niezwykle	 barwne	
i	 wspaniale	 zharmonizowane.	 Od-
znaczają	 się	 niepodważalną	 logi-
ką	 kompozycji,	
trafnością	 gru-
bej,	 zdecydowa-
nej	 kreski	 zamy-
kającej	 płaskie	
plamy	 intensyw-
nego	 i	 czyste-
go	koloru.	Prace	
Młodożeńca	 odznaczają	 się	 spo-
kojną,	wyważoną	kompozycją	skła-
dającą	 się	 z	 wyraźnie	 oddzielo-
nych,	barwnych	pól	oraz	wewnętrz-
nym	monumentalizmem	form	gra-
ficznych.	 Artysta	 dbał	 o	 czytel-
ność	każdego	znaku,	w	dążeniu	do	
uogólnienia	treści	niesionych	przez	
plakat	 osiągał	 daleko	 posuniętą	
syntezę	 rysunku.	 Z	 jego	 plakatów	
emanuje	liryczna	ekspresja	z	odro-
biną	ludowej	prostoty	i	naiwności.		
	 Na	 wystawie	 w	 Muzeum	 Re-
gionalnym	 w	 Piasecznie	 znala-

zły	 się	 tak	 znane	 plakaty	 filmowe	
jak	choćby	„Klute”,	„Konformista”	
czy	 „Blue	 Velvet”	 oraz	 plakaty	 te-

atralne	 i	 rekla-
mowe.	 Dopeł-
nieniem	 ekspo-
zycji	jest	zaś	pre-
zentacja	 okła-
dek	książkowych	
projektu	 Jana	
Młodożeńca.	Na	

zakończenie	 wernisażu	 odbyła	 się	
loteria,	w	której	dyrektor	Ewa	Du-
dek	wylosowała	trzy	szczęśliwe	nu-
merki,	 których	 posiadacze	 wrócili	
do	domu	z	plakatami	Jana	Młodo-
żeńca.	 Przygotowano	 również	 dla	
gości	specjalny,	„zakopiański”	po-
częstunek.
	 Jan	 Młodożeniec	 (1929	 -	 2000)	
to	jeden	z	najważniejszych	twórców	
w	dziedzinie	plakatu	nie	tylko	w	Pol-
sce,	ale	także	za	granicą;	autor	po-
nad	400	plakatów,	okładek	książko-
wych,	 ilustracji,	 rysunków.	 Wybitny	

projektant	graficzny	 i	malarz.	Zdo-
bywca	 wielu	 nagród	 i	 wyróżnień	 w	
kraju	 i	 zagranicą,	 m.in.	 na	 Bienna-
le	Plakatu	Polskiego	w	Katowicach,	
8.	Międzynarodowym	Biennale	Pla-
katu	 w	 Warszawie	 (1980),	 Biennale	
Plakatu	 w	 Lathi,	 Finlandia	 (1983).	
Wielokrotny	laureat	konkursu	„Naj-
lepszy	plakat	Warszawy”.	 Jan	Mło-
dożeniec	był	przede	wszystkim	gra-
fikiem	 użytkowym	 i	 już	 podczas	
studiów	realizował	 liczne	zamówie-
nia	 dla	 wydawnictw.	 Po	 ukończe-
niu	studiów	zajął	się	plakatem,	który	
stał	się	dla	niego	główną	formą	wy-
powiedzi	 artystycznej.	 Do	 najważ-
niejszych	w	 jego	 twórczości	należa-
ły	 plakaty	 filmowe	 (między	 inny-
mi	„Dawno	temu	w	Ameryce”,	„Oj-
ciec	 chrzestny”,	 „Wielki	 Gatsby”),	
teatralne	 (między	 innymi	 do	 sztuk	
Czechowa,	 Fredry,	 Wyspiańskiego)	
i	reklamowe.	

Grzegorz Tylec
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Mamy kolejne trojaczki
	 Dzieci	są	wcześniakami,	przyszły	
na	świat	w	34.	tygodniu	ciąży.	-	Mu-
siałam	urodzić	nieco	wcześniej,	po-
nieważ	 jedno	 z	 dzieci	 miało	 hipofi-
lię.	Na	szczęście	poród	przebiegł	bez	
komplikacji	 –	 mówi	 Edyta	 Słowik,	
szczęśliwa	 mama.	 Dzieci	 urodziły	
się	w	warszawskim	szpitalu	przy	ul.	
Kasprzaka.	-	W	piaseczyńskim	szpi-
talu	 nie	 chcieli	 nas	 przyjąć,	 stwier-
dzili,	że	nie	zajmują	się	takimi	przy-
padkami	–	dodaje	Edyta	Słowik.

Troje zdrowych dzieci
	 Pierwszy	 urodził	 się	 Norbert,	
ważył	1800	g	i	miał	45	cm	długości.	
Druga	 przyszła	 na	 świat	 Anastazja	
(1880	 g,	 45	 cm),	 a	 trzeci	 –	 Kuba	
(2080	 g,	 48	 cm).	 Kuba	 jest	 już	 w	
domu,	 jest	 grzeczny,	 ma	 apetyt	 i	
szybko	 przybiera	 na	 wadze.	 Pozo-
stała	 dwójka	 ma	 wkrótce	 opuścić	
szpital.	 Oprócz	 trójki	 noworodków	
państwo	 Słowikowie	 mają	 jeszcze	
trójkę	 starszych	 dzieci	 –	 8-letnią	
Marzenkę,	4-letniego	Bartka	i	2-let-
nią	Natalkę.	Rodzina	mieszka	w	lo-
kalu	komunalnym	o	powierzchni	39	
m	kw.	przy	ulicy	Czajewicza	w	Pia-
secznie.	

Liczą na większe mieszkanie
	 -	 Jestem	 zameldowany	 w	 Pia-
secznie,	 przy	 ul.	 Czajewicza	 miesz-
kam	od	urodzenia	–	mówi	Zbigniew	
Słowik,	 tata	 trojaczków.	 -	 Niestety,	
ostatnio	 nasza	 rodzina	 bardzo	 się	
powiększyła.	 To	 mieszkanie,	 pomi-
jając	jego	nienajlepszy	stan,	stało	się	
dla	nas	zbyt	małe...	
	 Cała	rodzina	państwa	Słowików	
śpi	 w	 jednym	 pokoju.	 Pod	 oknami	
stoi	kilka	wersalek,	w	rogu	pomiesz-
czenia	–	trzy	małe	dziecięce	łóżecz-
ka.	W	pokoju	jest	jeszcze	komputer,	
stolik,	 podniszczona	 meblościan-
ka.	 Przechodzimy	 do	 drugiego	 po-
mieszczenia,	 które	 pełni	 jednocze-
śnie	funkcję	kuchni	 i	 łazienki.	 -	Od	

kiedy	zepsuła	nam	się	terma,	kąpie-
my	się	w	miskach	–	mówi	pani	Edy-
ta.	-	Dzieci	mają	oczywiście	osobne	
wanienki.
	 Zbigniew	 Słowik	 pracuje	 w	 pia-
seczyńskim	PKS	przy	ul.	Okulickie-

go,	pani	Edyta	zajmuje	się	dziećmi.	
Rodzina	 od	 lat	 korzysta	 z	 pomocy	
Miejsko-Gminnego	Ośrodka	Pomo-
cy	Społecznej.	Otrzymują	miesięcz-
ny	 dodatek	 rodzinny	 w	 wysokości	
330	zł.	Państwo	Słowikowie	są	także	
w	stałym	kontakcie	z	asystentem	ro-
dzinnym,	który	pomaga	im	rozwią-
zywać	bieżące	problemy.	

Gmina planuje pomoc
	 -	 W	 tej	 chwili	 naszą	 najpilniej-
szą	 potrzebą	 jest	 większe	 miesz-
kanie.	 Przydałby	 się	 też	 specjalny	
wózek,	 	 którym	 moglibyśmy	 wozić	
nasze	dzieci	–	mówi	Edyta	Słowik.	-	
Niestety,	z	gminy	póki	co	nie	otrzy-
maliśmy	żadnego	wsparcia.	Trochę	
to	 wszystko	 przykre.	 -	 Szykujemy	
dla	tych	państwa	wyprawkę	–	mówi	
Barbara	 Klukiewicz-Matuszczak,	
dyrektor	 MGOPS.	 -	 Trudno	 mi	 w	
tej	chwili	mówić	o	 innych	 formach	
pomocy.	Mogę	tylko	powiedzieć,	że	
jakaś	pomoc	będzie	na	pewno.	Tro-
jaczki	 to	 duże	 wyzwanie	 zarówno	
dla	tej	rodziny,	jak	i	dla	nas.	
	 Ostatnie	 trojaczki	 	 (trzy	dziew-
czynki)	urodziły	się	w	Piasecznie	w	
styczniu	 2010	 roku.	 Ówczesny	 wi-

ceburmistrz	 Bogdan	 Temoszczuk	
zaproponował	 rodzicom,	 że	 gmi-
na	 pokryje	 połowę	 kosztów	 wy-
najmu	 większego	 mieszkania,	 do-
póki	 nie	 znajdzie	 się	 lokal	 socjal-
ny,	 oraz	 kupi	 dziewczynkom	 wó-
zek.	Potem	wiceburmistrz	z	pomy-
słu	 kupna	 wózka	 się	 wycofał,	 tłu-
macząc	że	kosztuje	on	4-5	 tys.	 zł	 i	
gminy	na	taki	wydatek	nie	stać.	Na	
szczęście	 z	 pomocą	 rodzinie	 przy-
szedł	starosta	piaseczyński	Jan	Dą-
bek,	 który	 kupił	 wózek	 za	 własne	

pieniądze.	 Teraz	 gmina	 deklaruje	
rodzinie,	w	której	urodziły	 się	 tro-
jaczki	 pomoc.	 -	 Kupimy	 wózek	 w	
uzgodnieniu	 z	 rodzicami	 –	 zapo-
wiada	 wiceburmistrz	 Daniel	 Put-
kiewicz.	 -	 Nie	 damy	 rady	 znaleźć	
większego	 mieszkania	 od	 ręki,	 ale	
pracujemy	 nad	 alternatywą.	 Kiedy	
będziemy	oddawać	do	użytku	nowy	
budynek	 komunalny,	 mam	 nadzie-
ję,	że	pojawi	się	taka	możliwość.	

Tomasz Wojciuk

PIASECZNO W środę, 24 kwietnia w rodzinie państwa Słowik przyszły na świat trojaczki. 
Dzieci są zdrowe i prawidłowo się rozwijają. Ich rodzice, jako że mają w sumie już szóstkę dzieci, marzą o większym mieszkaniu

Rodzina państwa Słowików

Plakaty Jana Młodożeńca
PIASECZNO W piątek, 10 maja w Muzeum Regionalnym w Piasecznie odbył się 
wernisaż wystawy plakatów Jana Młodożeńca. Oprócz mini-wykładu 
o twórczości słynnego artysty, zorganizowano również tego wieczoru loterię, 
w której były do wygrania jego trzy oryginalne plakaty. Ekspozycję będzie 
można oglądać do 30 czerwca w godzinach pracy muzeum

Jan Młodożeniec to jeden 
z najważniejszych twórców 

w dziedzinie plakatu 
nie tylko w Polsce

Nowy prezes KS Piaseczno
PIASECZNO W poniedziałek, 29 kwietnia zmienił się zarząd Klubu Spor-
towego Piaseczno. Nowym prezesem stowarzyszenia został utytuło-
wany kickbokser, Piotr Siegoczyński

 W poprzedniej kadencji prezesem klubu był Krzysztof Krakowiak, który 
jednak w ostatnich wyborach nie kandydował. - Kiedy wygrywałem wybo-
ry 4 lata temu zadeklarowałem, że będę prezesem tylko przez jedną kaden-
cję – mówi. - To są konsekwencje tamtej decyzji. Cele, które miałem do zreali-
zowania, zrealizowałem w 100 procentach.

Nowe władze, nowe pomysły
 W poniedziałek, 29 kwietnia został wyłoniony nowy zarząd klubu. Prezesem 
został Piotr Siegoczyński, wiceprezes w poprzedniej kadencji. W zarządzie klu-
bu zasiądą Piotr Rudnicki (wiceprezes), Krzysztof Żychliński (wiceprezes), a także 
Mariusz Niziołek i Wojciech Makowski. - Wybory przebiegały w miłej atmosferze, 
nie było żadnych tarć – mówi Piotr Siegoczyński. - W przyszłym tygodniu odbę-
dzie się pierwsze spotkanie zarządu, na którym będziemy rozmawiać o planach 
na najbliższe cztery lata. Uważam, że ostatnia kadencja została przez poprzedni 
zarząd dobrze wykorzystana, doszło do podpisania porozumienia z gminą i prze-
kazania jej części terenu. Teraz jednak trzeba zrobić krok naprzód, unormować 
stosunki z gminą, położyć nacisk na promocję sportu w całym Piasecznie. Piotr 
Siegoczyński deklaruje, że stowarzyszenie chce wypracować nową formułę dzia-
łalności sportowej, a chęć współpracy z gminą – która ostatnimi czasy układała 
się różnie – zadeklarowało podczas ostatniego spotkania z komisją sportu. 

KS Piaseczno ma już 90 lat
 - Myślimy o założeniu nowych sekcji, odzyskaniu świetności sportowej. 
Jednak na mówienie o konkretach jest jeszcze zbyt wcześnie – mówi Piotr 
Siegoczyński. - Działalność promocyjna będzie polegać nie tylko na organi-
zowaniu wydarzeń sportowych, ale także na zacieśnieniu współpracy z sek-
cjami, które wydzieliły się z KS-u.
 W tej chwili w ramach KS-u funkcjonują koszykówka młodzieżowa i se-
niorska oraz lekka atletyka. To niewiele, biorąc pod uwagę, że w tym roku 
klub będzie obchodził swoje 90-lecie. Niewielka uroczystość rocznicowa zo-
stanie zorganizowana prawdopodobnie we wrześniu. Być może uda się połą-
czyć ją z imprezą sportową.

Tomasz Wojciuk

Trojaczki, według statystyk, 
rodzą się raz na 
6400 porodów 



	 Przekazane	 kilka	 lat	 temu	 pa-
kiety	filmów	trafiły	do	szkolnych	bi-
bliotek.	Stamtąd	mogą		wypożyczać	
je	uczniowie.	Do	 filmów	dołączone	
są	omówienia,	filmowe	komentarze	i	
scenariusze	analizy	filmowej.	Wśród	
umieszczonych	 na	 26	 płytach	 fil-
mów	 są	 m.in.	 takie	 perełki	 polskiej	
kinematografii	 jak	 „Rejs”	 Marka	
Piwowskiego,	 „Popiół	 i	 diament”	
Andrzeja	Wajdy,	czy	„Zmruż	oczy”	
Andrzeja	Jakimowskiego.	

Wiele możliwości
	 Projekt	 Filmoteka	 Szkolna	 ma	
otwartą	 formułę,	 dzięki	 czemu	 moż-
na	 wykorzystywać	 go	 w	 bardzo	 róż-
norodny	sposób	zarówno	w	systemie	
lekcyjnym,	jak	i	pozalekcyjnym.	Filmy	
mogą	być	oglądane	i	omawiane	w	ra-
mach	zajęć	z	języka	polskiego,	wiedzy	
o	kulturze,	historii	czy	wiedzy	o	społe-
czeństwie.	Założenie	pomysłodawców	
projektu	jest	takie,	że	z	pomocą	prze-
kazanego	 pakietu	 filmów	 młodzież	
szkolna	ma	nauczyć	się	świadomego	i	
krytycznego	obcowania	ze	sztuką	fil-
mową,	 a	 także	 rozpoznawania	 środ-
ków	 wyrazu	 i	 instrumentów	 formal-
nych,	którymi	posługuje	się	film.	

Przydatne narzędzia dla nauczycieli
	 Z	 przekazanego	 pakietu	 filmów	
bardzo	 aktywnie	 korzystają	 ucznio-
wie	 LO	 przy	 ul.	 Chyliczkowskiej	 w	
Piasecznie.	Duża	w	tym	zasługa	po-
pularyzatorki	 projektu,	 nauczycielki	
Justyny	 Całczyńskiej,	 która	 jest	 jed-
nym	 z	 liderów	 Filmoteki	 Szkolnej.	
-	Zależy	mi,	aby	nauczyciele	szerzyli	
wśród	młodzieży	edukację	filmową	–	
mówi	Justyna	Całczyńska.	-	Co	jakiś	
czas	organizuję	szkolenia	dla	pedago-
gów	z	terenu	powiatu	i	namawiam	ich	
do	korzystania	z	Filmoteki	Szkolnej.
	 Teraz	 uczenie	 sztuki	 filmowej	
jest	 o	 tyle	 łatwiejsze,	 że	 pedagodzy	
otrzymali	w	ramach	projektu	zupeł-
nie	nowe	narzędzia.	Do	filmów	do-
stępne	 są	 scenariusze	 prowadzenia	
lekcji.	 Poza	 tym,	 za	 pomocą	 spe-

cjalnego	programu,	nauczyciel	może	
wycinać	z	filmu	poszczególne	sceny	
i	wspólnie	z	uczniami	je	analizować.	

Odświeżona wersja pakietu
	 Na	 stronie	 filmotekaszkolna.pl	
znajduje	się	nie	tylko	wiele	narzędzi	
przydatnych	 do	 prowadzenia	 lekcji,	
ale	także	uzupełniony	o	nowe	pozy-
cje	pakiet	filmów.	Nowością	 jest	to,	
że	 teraz	 filmami	 tymi	 nauczyciele	
mogą	 dzielić	 się	 ze	 swoimi	 ucznia-
mi	za	pośrednictwem	internetu.	-	W	
naszej	 szkole	dbamy	o	 to,	aby	zdo-
byta	wiedza	teoretyczna	była	popar-

ta	 także	 umiejętnościami	 praktycz-
nymi	 –	 mówi	 Justyna	 Całczyńska,	
która	 pilnuje,	 aby	 jej	 uczniowie	 nie	
zaniedbywali	 zajęć	 warsztatowych.	
Nawet	najmłodsze	klasy	samodziel-
nie	 robią	 etiudy	 filmowe,	 oprócz	
tego	 w	 szkole	 odbywają	 się	 warsz-
taty	medialne.	Natomiast	w	środę,	5	
czerwca	w	LO	przy	ul.	Chyliczkow-
skiej	ma	odbyć	się	święto	kina.	Go-
ściem	 specjalnym	 wydarzenia	 bę-
dzie	 jeden	 z	 najwybitniejszych	 pol-
skich	reżyserów,	Krzysztof	Zanussi.	

Tomasz Wojciuk
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Edukacja poprzez film
PIASECZNO Na początku 2009 roku ruszył program Filmoteka Szkolna, prowadzony przez 
Centrum Edukacji Obywatelskiej i Państwowy Instytut Sztuki Filmowej. Trzy lata temu 
wszystkie ponadpodstawowe szkoły w Polsce otrzymały bezpłatny pakiet 55 polskich 
filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych. Od niedawna wzbogacony o 
nowe pozycje pakiet dostępny jest także za pośrednictwem internetu

Pierwszy pakiet filmów trafił do szkół w 2009 roku

Pamiętają więc pójdą
 W sobotę, 25 maja odbędzie się III 
Rajd Papieski - Pamiętam więc idę. 
Zacznie się o godz. 9  przed kościo-
łem św. Józefa Obulubieńca NMP w 
Mirkowie. W rajdzie mogą wziąć 
udział zespoły (5-8 osób) w różnych 
kategoriach: szkoła podstawowa, 
open (gimnazjum, liceum, szkoły 
wyższe), rodzina (minimum 3 spo-
krewnione osoby) oraz senior. Każda 
drużyna otrzyma pakiet z zadaniami 
do wykonania w czasie marszu. 
Zapisów można dokonywać u opie-
kunów kół turystycznych w szko-
łach, na starcie lub drogą mailową: 
sktk@op.pl . Osoby poniżej 16 roku 
życia powinny posiadać pisemną 
zgodę rodziców na udział w rajdzie. 
Meta będzie zlokalizowana na par-
kingu przy restauracji Zalewajka 
przy ul. Od lasu. Zakończenie rajdu, 
któremu będą towarzyszyły poczę-
stunek oraz wyróżnienie najlepszych 
zespołów, zaplanowane jest na 
godz. 14. Rajd ma na celu upamięt-
nienie Jana Pawła II oraz przybliżenie 
uczestnikom histor i i  gminy 
Konstancin-Jeziorna.

gt

KONSTANCIN-JEZIORNA
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Flisacy zapraszają nad Wisłę
POWIAT W najbliższy weekend, 18 i 19 maja w Gassach nad Wisłą (gmina Konstancin-Je-
ziorna) odbędzie się II Flis Festiwal- spotkanie kultur nadrzecznych na Łurzycu. W pro-
gramie tegorocznego festiwalu znalazło się mnóstwo różnorodnych atrakcji, z których 
każdy będzie mógł wybrać coś dla siebie
	 Łurzyce	 to	 gwarowa	 forma	 na-
zwy	 Urzecze,	 oznaczająca	 zale-
wowe	 tereny	 położone	 po	 obydwu	
brzegach	Wisły,	pomiędzy	dawnymi	
ujściami	 Pilicy	 i	 Wilgi	 a	 mokotow-
skimi	 Siekierkami	 i	 prawobrzeżną	
Saską	Kępą.	Konstancińskie	Gassy,	
gdzie	 odbywa	 się	 festiwal,	 leżą	 za-
tem	 niejako	 w	 sercu	 Łurzyca.	 Ten	
zapomniany	 do	 niedawna	 mikrore-
gion	etnograficzny	tradycyjnie	zwią-
zany	 był	 z	 Wisłą	 i	 handlem	 wiśla-
nym,	flisakami	zwanymi	tu	orylami,	
a	 także	 z	 osadnictwem	 olęderskim,	
które	 pojawiło	 się	 tu	 już	 w	 począt-
kach	XVII	wieku.

Tradycje na szerokich wodach
	 Ideą	Flis	Festiwalu	jest	odbudo-
wa	 świadomości	 i	 tożsamości	 oryl-
sko-olęderskiej	Łurzyca	oraz	popu-
laryzacja	 kulturowego	 dziedzictwa	
innych	 nadrzeczy	 Polski	 i	 Europy.	
Organizatorzy	 starają	 się	 przypo-
mnieć	zachowane	do	dzisiaj	elemen-
ty	kultury	ludowej	regionu,	tradycyj-
ny	 flis	 rzeczny,	 zanikające	 zawody	
wiślane,	muzykę,	tańce	i	stroje,	daw-
ne	pieśni	 i	przyśpiewki,	 jak	 też	nie-
spotykane	 łurzyckie	przysmaki.	Re-
gion	 wydobył	 z	 niepamięci	 dr	 Łu-
kasz	Maurycy	Stanaszek	z	Państwo-
wego	Muzeum	Archeologicznego	w	
Warszawie,	 który	 jest	 autorem	 pu-
blikacji	na	temat	Łurzyca.	Jego	pra-
ca	padła	na	podatny	grunt	–	trady-
cją	regionu	zainteresowali	się	miesz-
kańcy	pobliskich	miejscowości	oraz	
Konstanciński	 Dom	 Kultury.	 Po-
wstała	 również	 fundacja	 Szerokie	
Wody,	 główny	 organizator	 impre-
zy,	założona	przez	pasjonata	trady-
cyjnego	żeglarstwa	wiślanego	–	An-
drzeja	Stańskiego.	

Weekend na Łurzycu
	 II	Flis	Festiwal	rozpocznie	się	w	
sobotę,	18	maja	o	godz.	12	na	bindu-
dze	(przystań	nad	Wisłą	w	Gassach).
Odbędą	 się	 m.in.	 pokaz	 ratownic-
twa	wodnego,	efektowne	zawody	na	

pychu	„wokół	łachy”	oraz	przejażdż-
ki	 łodziami	 po	 Wiśle.	 We	 flisackiej	
wiosce	 będzie	 można	 wziąć	 udział	
w	 warsztatach	 zanikających	 zawo-
dów	(np.	 	 szkutnik,	powroźnik,	wi-
kliniarz,	 wędzarz,	 kowal,	 garncarz)	
oraz	 skosztować	 lokalnych	 przy-
smaków	 (łurzycka	 sytocha,	 barszcz	

chrzanowy,	 siuforek,	olęderskie	po-
widła	buraczane),	a	także	zobaczyć	
na	 czym	 polega	 dychtowanie	 łodzi.	
Nie	 zabraknie	 również	 stoisk	 twór-
ców	ludowych,	wystaw	i	prelekcji	na	
temat	regionu	i	flisackich	tradycji.	O	
godz.	16	odbędzie	się	uroczyste	po-
święcenie	nowych	 łodzi	 i	 spektaku-
larna	Parada	Tradycyjnych	Żaglow-
ców	 Wiślanych,	 które	 przypłyną	 z	
całej	Polski.	

Flisacki koncert
	 Na	godzinę	18	zaplanowano	na-
tomiast	rozpoczęcie	koncertu	na	sce-
nie	 przy	 wale.	 Występ	 zainaugurują	
Łurzycanki	 –	 zespół,	 który	 powstał	
przy	 Kole	 Seniora	 Wsi	 Nadwiślań-
skich	(Gassy,	Czernidła,	Łęg)	i	kon-
tynuuje	 tradycję	 kultury	 Łurzyca.	
Następnie	na	scenie	pojawi	się	gru-
pa	 Hambawenah,	 która	 zagra	 pie-
śni	śpiewane	niegdyś	przez	flisaków,	
oryli,	włóczków	czy	mataczków,	 łą-
czące	tradycje	ludowe	z	muzyką	że-
glarską.	 Na	 zakończenie	 zagra	 ze-
spół	Żywiołak,	który	swoją	twórczo-
ścią	 nawiązuje	 do	 kultury	 ludowej.	
Na	godz.	21	zaplanowano	ognisko	i	
potańcówkę	„Wiry	rzeczne”	z	udzia-
łem	kapel:	Mazowieckiej,	Piotra	Ka-
znowskiego,	 Mateusza	 Niwińskiego	
i	Powiślackiej	„Kocunów”.	
	 W	niedzielę,	19	maja	o	godz.	10	
w	 Gassach	 odbędzie	 się	 msza	 po-
lowa.	 Po	 nabożeństwie	 żaglowce	
zaprezentują	 się	 publiczności	 na	
wodzie	 i	 odpłyną	 do	 Warszawy	 na	
Podzamcze,	 uroczyście	 kończąc	 II	
Flis	Festiwal.

gt/inf

W tym roku imponujących łodzi będzie jeszcze więcej 
niż podczas I Fis Festiwalu

Ideą Flis Festiwalu jest odbu-
dowa świadomości i tożsamo-
ści orylsko-olęderskiej Łurzyca 
oraz popularyzacja kulturowe-

go dziedzictwa innych nad-
rzeczy Polski i Europy

Merida Mazovia MTB Martahon
 W niedzielę, 19 maja z Żabieńca wystartuje Merida Mazovia MTB Martahon – 4. maraton letniego cyklu, największej 
imprezy kolarskiej dla amatorów w Polsce. Kolarze będą rywalizowali na trasach wytyczonych na terenie 
Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Organizatorzy przygotują dla amatorów kolarstwa 3 dystanse: hobby (8 km) 
przeznaczony głównie dla dzieci i ich opiekunów, fit (25 km) dedykowany jest średnio-zaawansowanym uczestnikom 
oraz osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z maratonami. Dla najbardziej doświadczonych przygotowano 
dystans mega (55 km). Podczas imprezy nie zabraknie atrakcji towarzyszących. Warto dodać, że mieszkańcy Piaseczna 
zostali zwolnieni z opłaty startowej. Poniosą jedynie koszt zestawu startowego w wysokości 20 zł. Zapisy do zawodów 
(Żabieniec, ul. Leśna 15) rozpoczną się już w sobotę, 18 maja w godz. 14-18. W dniu imprezy zapisy od godz. 8 do 
godz. 10.30. Kolarze wystartują o godz. 11.

gt
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Wciąż nie wiadomo, 
kto odbierze nasze śmieci
PIASECZNO Pod koniec kwietnia gmina rozstrzygnęła przetarg na odbiór śmieci od 
mieszkańców. Gmina została podzielona na trzy strefy, we wszystkich wygrała 
firma Lekaro z Woli Duckiej. Firma Jarper zaproponowała w pierwszej i trzeciej 
strefie najniższe stawki, ale nie dostarczyła na czas wymaganej dokumentacji. 
Teraz, decyzją Izby Odwoławczej, będzie miała tydzień, aby ją uzupełnić
	 Do	przetargu	na	obsługę	 trzech	
stref	stanęło	w	sumie	10	firm.	Gmi-
na	 prognozowała,	 że	 na	 odbiór	
śmieci	 od	 1	 lipca	 2013	 roku	 do	 31	
grudnia	 2015	 roku	 wyda	 około	 38	
mln	 zł.	 Tymczasem	 firma	 Lekaro	
zaproponowała,	 że	 odbierze	 śmieci	
za	niewiele	ponad	18	mln	zł.	Jeszcze	
niższe	 stawki	 w	 pierwszej	 i	 trzeciej	
strefie	zaproponował	Jarper,	jednak	
–	jak	się	dowiedzieliśmy	–	firma	nie	
dostarczyła	 kompletu	 wymaganej	
dokumentacji.	 Kiedy	 gmina	 ogłosi-
ła,	że	śmieci	z	 jej	terenu	będzie	od-
bierać	 Lekaro,	 Jarper	 wystąpił	 do	
Izby	Odwoławczej	w	Warszawie.	W	
ubiegłą	 środę	 odbyła	 się	 rozprawa.	
-	Izba	nakazała	ponowne	przeanali-
zowanie	ofert	przetargowych	w	sek-
torach	I	 i	III	–	 informuje	Krzysztof	
Kasprzycki,	 asystent	 burmistrza.	
-	 Jednak	 dla	 mieszkańców	 nie	 ma	
to	 żadnego	 znaczenia,	 bo	 gmina	 i	
tak	od	1	lipca	musi	odebrać	śmieci,	
niezależnie	od	formalnych	rozstrzy-
gnięć	przetargu.	

Wszystko pod kontrolą
	 -	 We	 wszystkich	 samochodach	
odbierających	 śmieci	 będą	 GPS-y.	
Dzięki	 temu	 będziemy	 mogli	 kon-
trolować	 skąd	 śmieci	 są	 odbiera-
ne	 i	 gdzie	 trafiają	 –	 mówi	 Krzysz-
tof	Kasprzycki,	asystent	burmistrza.	
Czy	w	związku	z	tym,	że	gmina	za-
płaci	za	odbiór	śmieci	mniej	niż	się	
spodziewano,	 mniej	 zapłacą	 rów-
nież	mieszkańcy?	–	Stawki	za	śmie-
ci	w	Piasecznie	nie	wzięły	się	z	ana-
liz	jak	w	innych	gminach,	ale,	wbrew	
założeniom	ustawy,	najpierw	ogłosi-
liśmy	przetarg,	by	znać	 realne	ceny	
i	 dopiero	 potem	 ustaliliśmy	 stawki	
dla	 mieszkańców.	 Te	 stawki	 zosta-
ną	 na	 razie	 na	 tym	 samym	 pozio-
mie	 –	 rozwiewa	 nadzieje	 Krzysztof	
Kasprzycki.	 -	 Po	 roku	 zamierzamy	
zrobić	szczegółowe	analizy.	Dopiero	
wtedy	 będziemy	 wiedzieli,	 czy	 sys-
tem	się	bilansuje	oraz	czy	mieszkań-
cy	 –	 zgodnie	 z	 deklaracjami	 –	 rze-

czywiście	 segregują	 śmieci	 i	 uczci-
wie	płacą	za	każdą	osobę	zamiesz-

kującą	daną	nieruchomość.	

Regionalna Izba Obrachunkowa
kwestionuje deklarację
	 Do	 końca	 maja	 mieszkańcy	 są	
zobowiązani	 dostarczyć	 do	 gminy	
deklaracje,	 w	 których	 muszą	 poin-
formować	gminę	m.in.	czy	chcą	se-
gregować	śmieci	i	ile	osób	zamiesz-
kuje	daną	nieruchomość,	co	pozwo-
li	 naliczyć	 opłaty.	 Gmina	 przyję-
ła	 stawkę	od	mieszkańca.	Za	 śmie-
ci	 posegregowane	 jest	 to	 9	 zł	 mie-
sięcznie,	 zaś	 za	 zmieszane	 –	 18	 zł	
miesięcznie.	Niestety,	kilka	dni	temu	
RIO	 zakwestionowała	 część	 dekla-
racji.	 -	 Chodzi	 o	 kwestie	 formal-

ne.	Odwołujemy	się	od	decyzji	RIO		
–	uspokaja	Krzysztof	Kasprzycki.		
	 -	Wszystkie	złożone	przez	miesz-
kańców	 deklaracje	 są	 ważne.	 Nie	
przewidujemy	 wzywania	 mieszkań-
ców	do	ich	uzupełniania.	

Na razie informują
	 Od	 kilku	 miesięcy	 na	 stronach	
gminy	 trwa	 kampania	 informacyj-
na,	która	ma	uświadomić	mieszkań-
com	ich	prawa	i	obowiązki	w	związ-
ku	z	wprowadzaniem	w	życie	nowej	
ustawy	śmieciowej.	Kampania	 ta	w	
najbliższym	 czasie	 nabierze	 jeszcze	
tempa.	-	W	przyszłym	tygodniu	za-
czniemy	 rozpowszechniać	 wśród	
mieszkańców	ulotki	mówiące	o	tym,	
jak	 należy	 właściwie	 segregować	
śmieci	–	mówi	Krzysztof	Kasprzyc-
ki.	 -	 Na	 stronie	 internetowej	 gminy	
pojawi	się	 też	niedługo	 filmik,	pro-
mujący	segregację.	

Tomasz Wojciuk

Około 18 mln zł 
ma kosztować odbiór śmieci do 

końca 2015 roku

Pół roku w Azji
PIASECZNO W piątek, 10 maja w kawiarni Fryderyk w Przystanku Kul-
tura odbył się wernisaż wystawy fotografii Jakuba Czajkowskiego 
– geografa i podróżnika, znanego mieszkańcom Piaseczna między in-
nymi ze spotkań w ramach comiesięcznego cyklu Klubu Podróżnika w 
Domu Kultury. Ekspozycję oglądać będzie można do 10 czerwca

	 Wystawę	 zatytułowaną	 „Pół	
roku	w	Azji”	otworzyli	wspólnie	wi-
ceburmistrz	Daniel	Putkiewicz	i	kie-
rownik	 Przystanku	 Kultura	 Bogu-
miła	 Rososzczuk,	 która	 spytała	 się	
bohatera	 wieczoru	 czy	 warto	 było	
spędzić	pół	roku	w	Azji.
-	Każdemu	polecam	coś	takiego	kie-
dyś	 zrobić	 –	 przyznał	 bez	 wahania	
Jakub	 Czajkow- s k i .	
-	 Wybrałem	 się	 w	 tą	
podróż	 prawie	
dokładnie	 rok	
temu.	 Plan	 był	
taki,	 żeby	 ku-
pić	 bilet	 w	 jedną	
stronę,	 podró-
żować	 przed	 siebie	 jak	 najwięcej	
lądem,	spotykać	ludzi	tak	długo,	jak	
starczy	kasy	i	ochoty.	
Start	wyprawy	był	w	Tadżykistanie,	
dalej	 pieszo,	 stopem	 i	 jak	 się	 da	 w	
kierunku	 Kuala	 Lumpur.	 W	 ciągu	
ponad	5	miesięcy	autor	wystawy	po-
dróżował	przez	siedem	państw.	
-	 Wędrowaliśmy	 po	 Pamirze	 i	 gó-
rach	 Tien-szan,	 odwiedziliśmy	
klasztory	Tybetu	 i	 starożytne	 świą-
tynie	 w	 Kambodży	 –	 mówi	 Jakub	
Czajkowski.	 -	 	Z	dziewiczych	 lasów	
w	Laosie	wjechaliśmy	do	betonowej	
dżungli	Bangkoku.	Na	miejskich	ba-
zarach	 i	 w	 domach	 zwykłych	 ludzi	
próbowaliśmy	 wszystkich	 smaków	
Azji.	Myślę,	że	te	zdjęcia	oddają	kli-
mat	tej	podróży.
	 Jakub	Czajkowski	związał	swoją	
pracę	 z	 pasją	 odkrywania	 i	 pozna-

wania	 świata.	 Zajmuje	 się	 organi-
zacją	 wyjazdów	 w	 różne	 miejsca	
na	 ziemi	 i	 fotografią.	 Pracuję	 też	
nad	 projektami	 turystycznymi	 dla	
mediów.	Bardzo	 lubi	długie	górskie	
wędrówki.	Zaczęło	się	od	Bieszczad,	
potem	 przyszedł	 czas	 na	 Karpaty	
Wschodnie.	 Jak	 na	 razie	 skończyło	
się	w	Tien-szanie	 i	Pamirze.	Fascy-
nuje	 go	 Azja.	 Pierwszym	 dalekim	
wyjazdem	 Jakuba	 Czajkowskiego	

był	 Bajkał.	 Potem	 kilka	 razy	 był	 w	
Mongolii.	 Udało	 mu	 się	 też	 zreali-
zować	jedno	ze	swoich	marzeń	-	po	
prostu	 pojechać	 przed	 siebie.	 Start	
był	w	Tadżykistanie,	a		meta	po	pół	
roku	w	Malezji.	
-	 Podróżowanie	 wciąga	 –	 uważa	
Jakub	 Czajkowski.	 -	 Azja	 jeszcze	
bardziej.	Lubię	być	w	drodze.	Góry,	
woda,	 las	 i	 dzika	 przyroda.	 Tam	
czuję	 się	 najlepiej.	 Zacząłem	 foto-
grafować	podczas	 jednej	z	podróży	
i	 od	 tamtej	 pory	 zawsze	 zabieram	
ze	 sobą	 aparat.	Zdjęcia	 są	 zapisem	
wspomnień	 z	 miejsc,	 które	 zrobiły	
na	mnie	duże	wrażenie	i	ludzi,	któ-
rych	poznałem	na	swojej	drodze.

Grzegorz Tylec

Zdjęcia są zapisem wspomnień z miejsc, które zrobi-
ły na mnie duże wrażenie i ludzi, których poznałem 
na swojej drodze

„

Jakub Czajkowski
podróżnik i fotograf”

fot. Jarper
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Soyka otworzył letni sezon
KONSTANCIN-JEZIORNIA  W niedzielę, 12 maja w konstancińskim amfiteatrze wystąpił zna-
ny wokalista Stanisław Soyka wraz z zespołem. Letni Sezon Muzyczny w Parku Zdrojo-
wym zainaugurowały nie tylko największe przeboje znanego wokalisty, lecz także po-
nadczasowe utwory z repertuaru Czesława Niemena
	 Stanisław	 Soyka	 to	 niezwykle	
wszechstronny	muzyk	–	 instrumen-
talista,	 wokalista	 i	 kompozytor	 -	
którego	 sceniczna	 kariera	 trwa	 już	
przeszło	40	lat.	Ma	w	swoim	reper-
tuarze	 zarówno	 nostalgiczne	 utwo-
ry,	własne	interpretacje	tekstów	zna-
komitych	 poetów,	 jak	 i	 żywiołowe	
piosenki	 podbijające	 listy	 przebo-
jów	czy	 jazzowe	 improwizacje,	 nie-
zmiennie	zachwycające	publiczność	
w	różnym	wieku.	

Soyka zaśpiewał Niemena
	 Podczas	 koncertu	 na	 konstan-
cińskiej	scenie	potwierdził	wszystkie	
swoje	 atuty,	 zachwycając	 publicz-
ność	i	prezentując	im	mieszankę	po-
powo-jazzowo-rockowego	 brzmie-
nia.	 Stanisław	 Soyka,	 jak	 na	 wiel-
ką	 osobowość	 sceniczną	 przysta-
ło,	błyskawicznie	zjednał	sobie	pu-
bliczność,	 którą	 bawił	 dowcipny-
mi	anegdotami	 i	 skutecznie	zachę-
cał	do	wspólnego	śpiewania.	Arty-
sta	 przypomniał	 publiczności	 kil-
ka	 własnych	 przebojowych	 utwo-
rów,	ale	głównie	zaprezentował	 re-
pertuar	z	najnowszego	krążka,	wy-
danego	w	kwietniu,	na	którym	zna-
lazły	 się	 jego	 aranżacje	 ponadcza-
sowych	 piosenek	 Czesława	 Nieme-
na,	nagranych	„w	hołdzie	Mistrzo-
wi”.	W	Konstancinie-Jeziornie	Sta-
nisław	 Soyka	 wystąpił	 wraz	 z	 ze-
społem	Soyka	Kolektyw,	w	którym	
oprócz	 niego	 zagrał	 również	 syn	
Kuba	 Sojka	 (perkusja),	 Przemek	
Greger	 (gitara	 elektryczna	 i	 aku-
styczna),	 Marcin	 Lamch	 (kontra-
bas),	 Zbyszek	 Uhuru	 Brysiak	 (in-
strumenty	 perkusyjne),	 Antoni	
Gralak	 (trąbka)	 i	 Aleksander	 Ko-
recki	(saksofon)	oraz	gość	specjal-
ny,	 gitarzysta	 Czesława	 Niemena	
-	Tomasz	Jaśkiewicz,	który	stał	się	
pewnego	 rodzaju	 łącznikiem	 mie-
dzy	 oboma	 artystami.	 Mimo	 dość	

chłodnego	 wieczoru	 amfiteatr	 za-
pełnił	się	niemal	po	brzegi.	Publicz-

ność	była	zachwycona	koncertem,	o	
czym	 świadczyła	 burza	 oklasków	 i	
owacja	na	stojąco,	którą	nagrodzo-
no	artystę	za	występ.	

Lato w Parku Zdrojowym
	 Niedzielny	 koncert	 zainauguro-
wał	 Letni	 Sezon	 Muzyczny	 w	 Par-
ku	 Zdrojowym,	 który	 w	 tym	 roku	
będzie	niezwykle	bogaty	w	atrakcje	
dla	mieszkańców	 i	gości	odwiedza-
jących	 uzdrowisko.	 Przed	 koncer-
tem	 burmistrz	 Kazimierz	 Jańczuk,	
otwierając	 sezon,	 zaprosił	 wszyst-
kich	na	koncerty.	Natomiast	Dariusz	
Falana,	 wicedyrektor	 Konstanciń-
skiego	 Domu	 Kultury	 opowiedział	
o	 weekendowych	 atrakcjach,	 któ-

re	mają	sprawić,	że	park	przez	całe	
lato	 będzie	 tętnił	 życiem,	 przycią-
gając	mieszkańców	i	kuracjuszy.	We	
wszystkie	 piątki	 w	 amfiteatrze	 bę-
dzie	kino	plenerowe,	w	którym	będą	
wyświetlane	 filmy	 na	 dużym	 ekra-
nie.	Natomiast	w	każdą	sobotę	i	nie-
dzielę	w	Parku	Zdrojowym	będą	się	
odbywały	 różne	 koncerty,	 pokazy	 i	
spektakle.	Wystąpią	zarówno	lokal-
ni,	 jak	 i	 przyjezdni	 artyści,	 którzy	
będą	 reprezentowali	 najróżniejszy	
repertuar,	spośród	którego	z	pewno-
ścią	każdy	wybierze	coś	dla	siebie.	
	 Najbliższą	dużą	 imprezę	w	Par-
ku	Zdrojowym	zaplanowano	na	nie-
dzielę,	2	czerwca,	kiedy	to	odbędzie	
się	 Gminny	 Dzień	 Dziecka.	 KDK	
przygotował	 mnóstwo	 atrakcji	 dla	
najmłodszych	 mieszkańców.	 Na-
tomiast	 kolejna	 gwiazda	 odwiedzi	
miasto	 podczas	 Dni	 Konstancina,	
zaplanowanych	na	15	 i	 16	 czerwca.	
W	amfiteatrze	wystąpi	wtedy	znana	
wokalistka	Natalia	Kukulska.

Grzegorz Traczyk

Stanisław Soyka zaśpiewał ponadczasowe utwory z repertuaru 
Czesława Niemena

W każdy piątek sobotę i niedzielę w 
Parku Zdrojowym będą odbywały 

się projekcje filmów, koncerty, 
pokazy i spektakle

URODZENI W PIASECZNIE

Zielone Świątki w Ciszycy
 W niedzielę, 19 maja w Ciszycy o godz. 15 zacznie się doroczny piknik z 
okazji Zielonych Świątek. Podtrzymując ludową tradycję, mieszkańcy Ciszycy 
zorganizują zabawę, podczas której wystąpią zespoły Sonata z GOSiR-u i 
Przepióreczka z ZS nr 2 w Konstancinie-Jeziornie pod kierownictwem Lidii 
Leszczyńskiej. Na scenie pojawi się również schola parafialna pod kierownic-
twem Krzysztofa Głowackiego. Ponadto w programie mnóstwo atrakcji dla 
dzieci i młodzieży, a na koniec wspólna zabawa taneczna. Wstęp wolny.

gt

KONSTANCIN-JEZIORNA

150. rocznica powstania styczniowego
 We wtorek, 21 maja odbędą się gminne uroczystości z okazji 150. rocznicy 
powstania styczniowego. O godz. 13 w kościele pw. św. Zygmunta w Słomczynie 
zostanie odprawiona msza w intencji ojczyzny i poległych powstańców stycznio-
wych. Po nabożeństwie, o godz. 14.30 rozpoczną się uroczystości rocznicowe 
przed pomnikiem bohaterów Powstania Styczniowego w Cieciszewie, gdzie 
prawdopodobnie spoczywają powstańcy zabici przez carskie wojska właśnie w 
maju 150 lat temu.

gt

KONSTANCIN-JEZIORNA

Na rolkach pod osłoną nocy
 W sobotę, 18 maja w Piasecznie po raz pierwszy odbędzie się Nightskating, 
czyli wieczorny przejazd rolkarzy ulicami miasta. Uczestnicy spotykają się o 
godz. 19.30 na Rynku, by o godz. 20 ruszyć rekreacyjnym tempem na ok. 
godzinną przejażdżkę. W czasie zbiórki przewidziane są konkursy oraz pokazy 
sportów wrotkarskich. Imprezy tego typu odbywają się na całym świecie i są 
świetną okazją, by w miłej atmosferze, przy dźwiękach rozgrzewającej muzy-
ki, zawierać nowe znajomości i czerpać radość ze wspólnej jazdy na rolkach. 
Żeby wziąć udział w przejeździe, wystarczą chęci oraz podstawowe umiejęt-
ności jazdy na rolkach i hamowania. Szczegóły na stronie internetowej www.
nightskating.org.pl.

PIASECZNO

gt

Adam Daniel Krzemieniewski
4300g 61cm 13.05.2013

Jan Kilian
56cm  2400g 16.04.2013

Maja Broda
3060g 55cm 12.05.2013

Michalina Matyjasiak
2600g 50cm 11.05.2013

Oliwia Obłuska
3760g 56cm 29.04.2013

Łucja Żebrowska
3300g 57cm 12.05.2013

Magdalena Karbowska
3580g 55cm 10.05.2013

URODZENI W PIASECZNIE

Antonina Matusiak
3310g 56cm 9.05.2013

Dominik Karasiński
3200g 56cm 28.04.2013

Filip Ignacak
3200g 55cm 27.04.2013

Piaseczyński Mistrz Polski
potrzebuje wsparcia! 
PIASECZNO W sobotę, 11 maja w Lęborku w Mistrzostwach Polski NAC, 
mieszkaniec Piaseczna, Kamil Majak  zdobył złoty medal.  Stanął przed 
szansą udziału w Mistrzostwach Świata, które mają odbyć się na Cy-
prze już pod koniec maja. Świetnie przygotowany zawodnik niestety 
najprawdopodobniej... nie wystartuje. Koszty podróży to ponad tysiąc 
euro. Młodemu utalentowanemu i niezwykle pracowitemu Piasecznia-
ninowi pozostaną tylko marzenia. Chyba, że znajdziemy sponsora....

 - Kamil to zawodnik kompletny, on nie ma słabych partii mięśniowych – 
chwali młodego kulturystę Krzysztof Pindelski, trener z piaseczyńskiej siłow-
ni Complex (dawniej Cent-Room), - Jest doskonale przygotowany i sądzę, że 
na Mistrzostwa Świata pojechałby jako jeden z faworytów. 
 Trzeba zaufać, że Pindelski wie co mówi – na kulturystyce w Piasecznie chyba 
nikt nie zna się tak dobrze jak on.. Jest zawodnikiem z 30-letnim stażem, dużymi 
osiągnięciami i pasją, którą zaraża nowe pokolenia miłośników dźwigania żela-
stwa. A kulturystyka to nie tylko treningi siłowe – to przede wszystkim dieta, wła-
ściwa suplementacja i odpowiednia metodologia ćwiczeń. By osiągnąć w tym 
sporcie mistrzostwo trzeba podporządkować mu całe życie – trening nie kończy 
się z chwilą opuszczenia siłowni. Żelazna, zbilansowana dieta i odpowiedni rytm 
życia wymagają wielu poświęceń i hartu ducha. Trzeba być pracowitym, syste-
matycznym i nieustępliwym. Kamil Majak posiada te cechy – w zeszłym roku na 
Mistrzostwach Polski wywalczył srebro, dziś sięgnął po złoto. Pod koniec miesią-
ca powinien stanąć w szranki z najlepszymi zawodnikami na świecie. Nawet jeśli 
nie wygra – choć są na to duże szanse – powinien mieć szansę zdobycia doświad-
czenia i dalszego rozwoju. Zapracował na to triumfując w Mistrzostwach Polski. 
 Niestety, przygotowania do startu w Mistrzostwach Polski pochłonęły tak 
dużo środków finansowych, że dziś wyjazd na Cypr stał się niemożliwy. Pia-
seczyński kulturysta dotąd nie występował o dofinansowanie do gminy. - Do 
Mistrzostw Polski przygotowywałem się licząc tylko na siebie, korzystając z 
doświadczenia i pomocy Marzeny i Krzysztofa Pindelskich oraz przy ogrom-
nym wsparciu mojej ukochanej Ani, rodziców i brata, który pomógł mi tak-
że finansowo – mówi Kamil Majak. - Start w Mistrzostwach Świata to kolejny 
duży krok. Niestety, tym razem bez sponsora nie dam rady. 
 W tym tygodniu z prośbą o pomoc zwróciliśmy się do władz gminy Pia-
seczno. Apelujemy również do lokalnych firm – może wspólnymi siłami 
uda nam się spełnić marzenia Kamila Majaka. Niech na Cyprze nie zabrak-
nie mieszkańca Piaseczna!    

Patrycja Zofia Zawadzka
4200g 60cm 13.05.2013

Jan Ryll



	 Piaseczyńska	 Piątka,	 bo	 tak	
właśnie	nazywa	się	nowy	bieg,		wy-
startuje	1	czerwca	o	godzinie
18	 ze	 stadionu	 GOSiR	 Piaseczno	
przy	 ulicy	 1	 Maja.	 Biegi	 towarzy-
szące	 rozpoczną	 się	o	godzinie	17.	
Biegacze	pobiegną	Aleją	Kalin	po-
przez	 wiadukt	 nad	 torami	 kolejo-
wymi	 do	 Zalesia	 Dolnego,	 gdzie	
zrobią	 pętlę	 Aleją	 Kasztanów,	 uli-
cą	Orzechową,	Modrzewiową	oraz	
Aleją	 Brzóz,	 by	 z	 powrotem	 wró-
cić	 Aleją	 Kalin	 na	 stadion	 GO-
SiR.	 Wszystkich	 chętnych	 do	 star-
tu	na	malowniczej	 trasie	organiza-

torzy	 zapraszają	 do	 udziału	 w	 im-
prezie.	 Mile	 widziane	 są	 również	
osoby	spoza	Piaseczna.	Z	trasą	bie-
gu,	 która	 posiada	 atest	 PZLA,	 za-
poznać	się	można	pod	linkiem:	
www.youtube.com/watch?v=xL-
FzlOQAEHY.
	 Zapisy	 na	 stronie	 Stowarzysze-
nia	 Kondycja	 w	 zakładce	 Nasze	
Imprezy:	 www.kondycja.com.pl/
aktywnosci/piaseczynska-piatka/	
prowadzone	 są	 do	 końca	 24	 maja.	
Po	 upływie	 powyższego	 terminu	
zgłoszenie	będzie	możliwe	wyłącz-
nie	 w	 biurze	 zawodów	 w	 dniu	 31	

maja	 w	 godzinach	 od	 14	 do	 20	 w	
Decathlon	 Piaseczno	 lub	 w	 dniu	
biegu,	 1	 czerwca	 w	 godz.	 15.30	 –	
17.30	 (w	 przypadku	 posiadania	
wolnych	numerów).	Pakiet	startowy	
w	 cenie	 30	 złotych	 (dla	 mieszkań-
ców	 gminy	 Piaseczno	 20	 złotych)	
zawiera	 koszulkę,	 numer	 startowy	
wraz	 z	 chipem	 do	 pomiaru	 czasu	
oraz	 okolicznościowy	 medal	 i	 po-
siłek	 po	 ukończeniu	 biegu.	 Każdy	
z	 uczestników	 biegu	 głównego	 do-
stanie	także	SMS	z	wynikiem,	jaki	
uzyskał	podczas	biegu.

Grzegorz Tylec

Piaseczyńska Piątka 
LEKKOATLETYKA W sobotni wieczór, 1 czerwca odbędzie się kolejna impreza biegowa na terenie gminy Piaseczno. 
Tym razem organizatorzy przygotowali trasę z atestem na dystansie pięciu kilometrów.  Hasło tegorocznej impre-
zy, którą – na zlecenie gminy - przygotowuje Stowarzyszenie Kondycja (organizator rokrocznej imprezy biegowej 
Frog Race) brzmi „Uzależnieni od biegania”
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Sparta w półfinale
PIŁKA NOŻNA, PUCHAR POLSKI, SPARTA JAZGARZEW – WISŁA II PŁOCK 3:3 (KARNE 5:4)  W spotkaniu ćwierćfinałowym 
Pucharu Polski Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej Sparta Jazgarzew trafiła na drugi zespół 
Wisły Płock. Szanse obu ekip były przed meczem bardzo wyrównane – znajdują się one bo-
wiem na podobnych miejscach w tabelach swoich grup czwartej ligi. Rywalizacja o półfinał 
była więc, zgodnie z oczekiwaniami, niezwykle zacięta i  emocjonująca
	 Środowe	 spotkanie	 rozpoczę-
ło	 się	 fatalnie	 dla	 gospodarzy.	 Za-
nim	 jeszcze	 piłkarze	 na	 dobre	 „we-
szli	 w	 mecz”,	 Przemysław	 Ryczko	
musiał	 już	 wyciągać	 piłkę	 z	 siatki.	
W	4.	minucie	gry	do	długiej	piłki	do-
padł	Michał	Kołodziejski	i	nie	zmar-
nował	sytuacji	sam	na	sam	z	bram-
karzem.	Fakt	ten	najwidoczniej	zde-
prymował	 nieco	 jazgarzewian,	 któ-
rzy	przez	kolejne	minuty	nie	bardzo	
potrafili	odnaleźć	się	na	boisku.	Go-
ście	 grali	 natomiast	 konsekwentnie	
swoje	 i	w	26.	minucie	było	 już	0:2.	
Po	strzale	z	narożnika	pola	karne-
go	do	odbitej	piłki	dopadł	Mirosław	
Kalista	i	nie	miał	problemów	z	cel-
nym	 uderzeniem	 do	 bramki.	 Spar-
ta	 przebudziła	 się	 dopiero	 w	 koń-
cówce	pierwszej	połowy.	W	40.	mi-
nucie	o	włos	od	zdobycia	gola	kon-
taktowego	 był	 Grzegorz	 Kończyń-
ski,	 ale	 po	 dobrym	 dośrodkowa-
niu	 trafił	 po	 strzale	 głową	 w	 słu-
pek.	 Minutę	 później	 sędzia	 linio-
wy	podniósł	 chorągiewkę,	dostrze-
gając	mocno	wątpliwą	pozycję	spa-
loną	Łukasza	Kani.	W	45.	minucie	
odgryźli	się	goście,	kiedy	to	Ryczko	
z	dużym	trudem	wybił	przed	siebie	
mocny	strzał	jednego	z	rywali.
	 Na	pierwszy	celny	 strzał	gospo-
darzy	 miejscowi	 kibice	 musieli	 jed-
nak	 czekać	 do	 drugiej	 połowy.	 Jak	
się	miało	okazać,	uderzenie	Konra-
da	Rudnickiego	w	48.	minucie	było	
zwiastunem	 pozytywnych	 zmian	 w	
grze	Sparty.	W	54.	minucie	Dariusz	
Cackowski	 popisał	 się	 precyzyjnym	
zagraniem	 do	 Rudnickiego,	 który	
-	mimo	asysty	obrońców	-	wykazał	
się	 mocnym	 i	 celnym	 uderzeniem,	
nie	 dając	 płockiemu	 bramkarzowi	
najmniejszych	 szans	 na	 skuteczną	
interwencję.	 Zdobyty	 gol	 wyraźnie	
dodał	animuszu	gospodarzom,	któ-
rzy	ruszyli	zdecydowanie	do	przodu.	
W	 60.	 minucie	 obrońca	 gości	 omal	
nie	 posłał	 piłki	 do	 własnej	 bram-
ki.	 I	 kiedy	 wydawało	 się,	 że	 Sparta	
jest	na	jak	najlepszej	drodze	do	wy-
równania,	prowadzenie	podwyższy-
li	nieoczekiwanie	piłkarze	z	Płocka.	
Po	 stracie	 w	 okolicach	 pola	 karne-
go	 Wisły,	 przyjezdni	 w	 71.	 minucie	
wyprowadzili	 błyskawiczną	 kontrę	
i	 dzięki	 trafieniu	 Grzegorza	 Waw-
dzyńskiego	zrobiło	się	1:3.	Wydawać	

się	wówczas	mogło,	że	taka	bramka	
podetnie	skrzydła	gospodarzom,	ale	
było	wręcz	przeciwnie	–	podrażnio-
na	 Sparta	 jeszcze	 odważniej	 ruszy-
ła	do	przodu	i	już	dwie	minuty	póź-
niej	 było	 2:3,	 kiedy	 to	 odbity	 przez	
bramkarza	 strzał	 Andrzeja	 Kac-
przaka	 wepchnął	 do	 bramki	 efek-
townym	 wślizgiem	 Marek	 Fąfara.	
W	82.	minucie	miał	miejsce	szał	ra-
dości	w	Jazgarzewie.	Rozgrywający	
świetne	zawody	Kacprzak	zdecydo-
wał	 się	 na	 indywidualną	 akcję	 pra-
wym	skrzydłem,	minął	dwóch	rywa-
li	i	wyłożył	piłkę	Kamilowi	Gałązce,	
który	 mocnym	 strzałem	 doprowa-
dził	do	upragnionego	wyrównania.	
	 W	 regulaminowym	 czasie	 więcej	
bramek	 nie	 padło	 i	 sędzia	 zarządził	
dogrywkę.	Pomimo	ogromnego	zmę-
czenia,	piłkarze	obu	drużyn	stworzy-
li	 w	 dodatkowym	 czasie	 interesujące	
widowisko.	 W	 93.	 minucie	 Kacprzak	
strzelił	w	dogodnej	sytuacji	mocno,	ale	
obok	 bramki,	 a	 dwie	 minuty	 później	
przed	wymarzoną	szansą	stanął	Kali-
sta,	ale	Ryszko	odważnym	wyjściem	z	
bramki	pomógł	w	zażegnaniu	kłopo-
tów.	W	102.	minucie	bramkarz	Spar-
ty	również	był	na	posterunku	broniąc	
strzał	z	rzutu	wolnego,	a	w	odpowie-
dzi,	w	105.	minucie,		Konrad	Rudnic-
ki	 zmusił	 goalkipera	 gości	 do	 spore-
go	wysiłku.	Próbował	 raz	 jeszcze	 tuż	
przed	 końcem	 zza	 pola	 karnego	 Ga-
łązka,	ale	bez	powodzenia.	
	 W	 tej	 sytuacji	 o	 wszystkim	 roz-
strzygnąć	 miał	 konkurs	 rzutów	 kar-
nych.	 Tym	 razem	 szczęście	 było	 po	
stronie	gospodarzy	(swoje	szanse	wy-

korzystali	kolejno	Tomasz	Dudek,	An-
drzej	 Kacprzak,	 Zbigniew	 Obłuski,	
Marek	Fąfara	i	Kamil	Gałązka),	a	bo-
haterem	został	Ryczko,	broniąc	jedną	
z	jedenastek,	co	dało	jazgarzewianom	
awans	do	półfinału	i	tym	samym	jed-
no	z	największych	osiągnięć	w	historii	
klubu.	W	meczu	półfinałowym	Sparta	
zmierzy	się	na	własnym	boisku	z	trze-
cioligowym	Ursusem	Warszawa.	Spo-
tkanie	o	awans	do	finału	odbędzie	się	
w	środę,	29	maja	o	godzinie	17.

Grzegorz Tylec

IV liga grupa południowa

Kolejka 24 - 11-12 maja
Mazowsze Grójec 2-0 Szydłowianka Szydłowiec
Znicz II Pruszków 0-5 Pilica Białobrzegi
Józefovia Józefów 1-1 Pogoń II Siedlce
Okęcie Warszawa 0-2 Sparta Jazgarzew 
Wilga Garwolin 0-2 Żyrardowianka Żyrardów 
UKS Łady 3-1 Mszczonowianka Mszczonów 
Wulkan Zakrzew 0-6 Victoria Sulejówek 
Polonia Iłża 1-1 Energia Kozienice  

Kolejka 25 - 15 maja
Polonia Iłża 1-4 Mazowsze Grójec 
Energia Kozienice 0-0 Wulkan Zakrzew 
Victoria Sulejówek 4-0 UKS Łady  
Mszczonowianka Mszczonów 1-1 Wilga Garwolin
Żyrardowianka Żyrardów 2-0 Okęcie Warszawa
Sparta Jazgarzew 5-1 Józefovia Józefów 
Pogoń II Siedlce 6-1 Znicz II Pruszków 
Pilica Białobrzegi 2-1 Szydłowianka Szydło-
wiec

Tabela IV ligi grupy południowej
1.  Pilica Białobrzegi 23 59  70-16
2.  Żyrardowianka Żyrardów    
  23 52  33-13
3.  Victoria Sulejówek 22 44  59-26
4.  Mszczonowianka Mszczonów  
  22 37  34-24
5.  Sparta Jazgarzew 23 37  40-35
6.  Szydłowianka Szydłowiec    
  23 32  26-38
7.  Józefovia Józefów 23 31  43-42
8.  Znicz II Pruszków 23 30  37-49
9.  Mazowsze Grójec 23 30  36-40
10.  Energia Kozienice 23 29  28-29
11.  Wilga Garwolin 23 29  35-39
12.  Pogoń II Siedlce 23 25  42-47
13.  Okęcie Warszawa 23 24  27-48
14.  UKS Łady 23 21  22-40
15.  Polonia Iłża 23 17  31-54
16.  Wulkan Zakrzew 23 17  13-36

Liga okręgowa warszawska – grupa II
Kolejka 24 - 11-12 maja
KS Teresin 3-1 Skra Konstancin Obory
LKS Chlebnia 3-0 Orkan Sochaczew (wo)
Perła Złotokłos 4-0 Ursus II Warszawa
Świt Warszawa 1-1 Naprzód Stare Babice
Kosa Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 2-1 Ryś 
Laski
GLKS Nadarzyn 2-1 Milan Milanówek
Laura Chylice 0-0 Przyszłość Włochy (Warszawa)
KS Raszyn 1-2 Ożarowianka Ożarów Mazo-
wiecki

Tabela ligi okręgowej warszawskiej
1.  Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 
  22 60  76-18
2.  Perła Złotokłos 23 51  51-19
3.  Przyszłość Włochy (Warszawa) 
  22 43  63-28
4.  GLKS Nadarzyn 22 41  39-24
5.  Skra Konstancin Obory 22 37  56-37
6.  KS Raszyn 22 36  46-39
7.  Milan Milanówek 23 33  52-33
8.  LKS Chlebnia 22 33  28-30
9.  KS Teresin 22 29  36-39
10.  Ursus II Warszawa 22 25  33-51
11.  Świt Warszawa 22 24  34-46
12.  Laura Chylice 22 23  24-39
13. Kosa Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 
  21 22  31-55
14.  Ryś Laski 23 20  31-58
15.  Naprzód Stare Babice 21 17  23-62
16.  Orkan Sochaczew 23 8  17-62

A klasa – grupa III
Kolejka 21 - 11-12 maja
Jedność Żabieniec 5-0 FC Płochocin  
RKS Mirków (Konstancin-Jeziorna) 1-2 KS II Raszyn
Sparta II Jazgarzew 2-1 Anprel Nowa Wieś
Okęcie II Warszawa 0-4 Perła II Złotokłos
Gwardia Warszawa 1-0 Walka Kosów
Sarmata Warszawa 0-1 UKS Siekierki (War-
szawa)
Amigos Warszawa 4-0 Orzeł Baniocha

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy
1.  RKS Mirków (Konstancin-Jeziorna) 
  19 47  75-16
2.  Sarmata Warszawa 20 39  55-24
3.  UKS Siekierki (Warszawa)    
  19 37  53-22
4.  Anprel Nowa Wieś 20 36  54-30
5.  Amigos Warszawa 20 35  36-41
6.  Gwardia Warszawa 19 34  27-20
7.  Jedność Żabieniec 19 34  34-14
8.  Sparta II Jazgarzew 20 29  41-46
9.  KS II Raszyn 20 28  36-36
10.  Walka Kosów 19 21  34-46
11.  Perła II Złotokłos 19 21  38-43
12.  Okęcie II Warszawa 19 16  25-51
13.  FC Płochocin 20 16  29-64
14.  Orzeł Baniocha 19 0  11-95

B klasa – grupa III
Kolejka 19 - 11-12 maja
Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki 9-1 
Grom Prace Małe
Świt II Warszawa 3-3 GC United Gassy
FC Lesznowola 2-2 Przyszłość II Włochy (War-
szawa)
Sparta Tarczyn 2-2 Milan II Milanówek
Piast II Piastów 1-1 Legion Prusz-
ków  

Tabela trzeciej grupy warszawskiej B klasy
1.  FC Lesznowola 16 38  64-16
2.  Przyszłość II Włochy (Warszawa) 
  16 34  49-26
3.  Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki 
  16 31  45-28
4.  Piast II Piastów 16 30  45-29
5.  Jedność II Żabieniec 14 28  36-16
6.  Ryś II Laski 15 28  35-18
7.  Milan II Milanówek 16 17  39-51
8.  Świt II Warszawa 16 16  29-48
9.  Sparta Tarczyn 15 16  29-32
10.  GC United Gassy 16 15  24-46
11.  Legion Pruszków 16 11  27-44
12.  Grom Prace Małe 16 6  12-80

Ligowe zapowiedzi:

IV liga, grupa południowa
Kolejka 26 - 18-19 maja
Mazowsze Grójec - Pilica Białobrzegi
Szydłowianka Szydłowiec - Pogoń II Siedlce
Znicz II Pruszków - Sparta Jazgarzew 19 maja, 
g. 16
Józefovia Józefów - Żyrardowianka Żyrar-
dów
Okęcie Warszawa - Mszczonowianka Mszczo-
nów
Wilga Garwolin - Victoria Sulejó-
wek  
UKS Łady - Energia Kozienice  
Wulkan Zakrzew - Polonia Iłża  

Liga okręgowa, druga grupa warszawska
Kolejka 25 - 18-19 maja
KS Raszyn - Perła Złotokłos 18 maja, g. 11
Ożarowianka Ożarów Mazowiecki - Laura 
Chylice  18 maja, g. 17
Przyszłość Włochy (Warszawa) - GLKS Nada-
rzyn
Milan Milanówek -  Kosa Konstancin (Kon-
stancin-Jeziorna)
Ryś Laski - Orkan Sochaczew  
LKS Chlebnia - Świt Warszawa  
Naprzód Stare Babice - Skra Konstancin 
Obory 
KS Teresin - Ursus II Warszawa

Kolejka 26 - 22 maja
Perła Złotokłos - KS Teresin  
Ursus II Warszawa - Naprzód Stare Babice
Skra Konstancin Obory - LKS Chlebnia  
22 maja, g. 17:30
Świt Warszawa - Ryś Laski  
Orkan Sochaczew - Milan Milanówek
Kosa Konstancin (Konstancin-Jeziorna) - 
Przyszłość Włochy (Warszawa)
GLKS Nadarzyn - Ożarowianka Ożarów Ma-
zowiecki 22 maja, 17:30
Laura Chylice - KS Raszyn 22 maja, g. 17:30

A klasa, trzecia grupa warszawska
Kolejka 22 - 18-19 maja
FC Płochocin - Amigos Warszawa  
Orzeł Baniocha - Sarmata Warszawa  
UKS Siekierki (Warszawa) - Gwardia War-
szawa
Walka Kosów - Okęcie II Warszawa
Perła II Złotokłos - Sparta II Jazgarzew 
Anprel Nowa Wieś - RKS Mirków (Konstan-
cin-Jeziorna)
KS II Raszyn - Jedność Żabieniec  

B klasa, trzecia grupa warszawska
Kolejka 20 - 18-19 maja
Przyszłość II Włochy (Warszawa) - Ożaro-
wianka II Ożarów Mazowiecki
Legion Pruszków - Jedność II Żabieniec
Milan II Milanówek - FC Lesznowola 
Grom Prace Małe - Świt II Warszawa 
GC United Gassy - Ryś II Laski  
Sparta Tarczyn - Piast II Piastów 

Ekstraliga kobiet
Kolejka 16 - 25-26 maja
Unia Racibórz - AZS PSW Biała Podlaska 
Pogoń Szczecin Women - AZS UJ Kraków
Górnik Łęczna - Medyk Konin 
GOSiR Piaseczno - KKP Bydgoszcz 25 maja, g. 16
AZS Wrocław - Mitech Żywiec  

Nie bierzemy odpowiedzialności za terminy błędnie 

podane nam przez kluby, zmienione lub odwołane.

 - Wystartowaliśmy dziś kiepsko, ale 
skończyliśmy dobrze. Przeciwnik był 
godny i myślę, że z przebiegu gry szczę-
ście nam dopisało. Podnieśliśmy się ze 
straconych bramek, zespół pokazał cha-
rakter i wydaje mi się, że zasłużyliśmy na 
zwycięstwo, chociażby ze względu na 
stwarzane sytuacje. Z tych drużyn któ-
re zostały w półfinałach jesteśmy po-
strzegani jako ta najsłabsza, ale boisko 
często to weryfikuje. Zazwyczaj o wy-
niku decyduje dyspozycja dnia i trafie-
nie ze składem. Z dobrej strony pokaza-
li się dzisiaj zmiennicy. Andrzej Kacprzak 
ma 38 lat, ale dla mnie to jest profesor 
pod względem profesjonalizmu, po-
dejścia na treningach i zaangażowania. 
Dziś wszedł na boisko i poprowadził ze-
spół do zwycięstwa. Daję go jako przy-
kład młodzieży, że można w tym wieku 
grać w piłkę na przyzwoitym poziomie. 
Myślę, że piaseczyńska piłka nie musi się 
wstydzić takiego klubu jak Sparta

Witold Faliszewski 
prezes i trener Sparty Jazgarzew

Od IV ligi do B klasy 
 wyniki naszych zespołów seniorskich





DAM PRACĘ

Do hurtowni spożywczej pracownika maga-
zynowego z prawem jazdy kat. C z terenu Pia-
seczna. Praca od 4.00 do 12.00, tel. 501 719 625

Zatrudnię fryzjerów Salon „Jola” Pl. Piłsud-
skiego 5, Piaseczno, tel. 22 797 07 75

Do hurtowni spożywczej pracownika ob-
sługi klienta ze znajomością WF-Mag, z te-
renu Piaseczna, tel. 502 450 422

Na produkcję okien aluminiowych, 
Jazgarzew, tel. 602 322 750

Pracownik do montażu okien, tel. 600 446 225

Zatrudnię kierowcę C+E stałe trasy 
Warszawa - Rumunia , tel. 501 19 66 83

Kucharzom, kelnerom, pokojówkom. Ren-
ciste lub emeryta do prac porządkowych. 
Tel. 609 80 20 33

Do obsługi klienta,  branża nieruchomości,  
prawo jazdy, e-mail: biuro@kluczidom.pl 

Zatrudnię pielęgniarkę z okolic Tarczyna, 
tel. 602 637 732

Do biura pośrednictwa kredytowego osobę 
z doświadczeniem, tel. 512 299 297

Zatrudnię pomocnika magazyniera oraz eks-
pedientkę do sklepu spożywczego w Ustano-
wie, tel. 602 119 041

Zatrudnimy osobę do działu obsługi klienta, 
tel. 22 750 22 45, biuro2@atsreklama.pl

Cukiernika - specjalistę od tortów; piekar-
niawzorowa@gmail.com, 22 735 25 28

Lakiernik proszkowy - kierowca, Gołków k. 
Piaseczna, e-mail: casmet-system@wp.pl, 
tel. 602 253 180

Stolarza, tel. 505 872 136

Przyjmę do pracy na stanowisko ratownik 
wodny - instruktor pływania na pływalni w Bo-
browcu k. Piaseczna. Umowa zlecenie, praca 
popołudniami i w weekendy, tel. 602 709 312, 
e-mail: szumawa@szumawa.pl

Blacharza - dekarza samodzielnego, 
tel. 502 473 605

Zatrudnimy osobę do biura z bardzo dobrą zna-
jomością programu Excel, tel. 22 750 22 45 , 
biuro2@atsreklama.pl

Zatrudnię konserwatora (złotą rączkę) do ma-
sarni w Górze Kalwarii, tel. 606 259 458

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

Studentkę na zlecenie-sklep kosmetyczny 
Piaseczno.E-mail: praca-sklep@wp.pl

Restauracja w Tarczynie zatrudni kelnerkę lub 
młodą osobę do przyuczenia, tel. 530 050 096

Młodych energicznych mężczyzn do pracy  
przy zakładaniu ogrodów, wymagane prawo 
jazdy kat b i doświadczenie, tel. 698 698 839

Fachowców elewacji zew. z okolic Piaseczna 
od zaraz tel. 785 999 733

Fryzjerkę, Piaseczno, tel. 535 920 182

Zatrudnię kierowcę kat. C+E, Warszawa i 
okolice, tel. 502 310 162, 693 178 415

Zatrudnię na ocieplenia i cieśli-zbrojarzy 
tel. 603 991 379

Podnajmę miejsce manikiurzystce i makija-
rzystce, Gabryelin, ul. Polna, tel. 784 64 44 81

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

Zatrudnię ekspedientkę, Piaseczno, tel. 22 750 19 20

Zatrudnię Panią do poprawek krawieckich, 
Piaseczno tel. 603 642 377

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

Manikiurzystkę z doświadczeniem, 
Piaseczno, tel. 503 361 300

Do sklepu spożywczego przy stacji PKP w 
Ustanówku, tel. 602 512 677

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

Fryzjerom, podnajmę stanowisko, na dużym 
osiedlu w Piasecznie, tel. 608 489 110

Panią w średnim wieku do baru w Łosiu, 
tel. 502 082 759

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

Zatrudnimy mężczyznę z wykształceniem tech-
nicznym, konstrukcyjnym (mile widziany stu-
dent), tel. 22 750 39 62, biuro2@atsreklama.pl

SZUKAM PRACY

Elektroinstalacje, tel. 608 13 12 14

Chętnie w kulturze, sztuce lub społecznej, 
prawo jazdy kat.B, angielski średnio za-
awansowany, dobra prezencja, zamiłowa-
nie do ludzi i sztuki tel. 784 943 137

Sprzątanie, prasowanie, mycie okien, refe-
rencje, tel. 534 073 033

Sprzątanie tel. 505 837 002

Kierowca kat. A, B, C, T, tel. 516 561 546

Handlowiec tel. 694 532 210 

Kierowca kat.B tel. 694 532 210

 SPRZEDAM

Drewno kominkowe, tel. 508 23 85 86

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

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

Sztachety ogrodzeniowe producent, 
tel 504 477  302

Drewno kominkowe i opalowe tel. 504 477 302

Drewno kominkowe, tel. 731 537 966

Betoniarka 250 l – siłowa, tel. 601 62 08 86

Betoniarkę, 250, siłową tel. 601 62 33 32

EKOGROSZEK – Producent, Odsiarczony z cer-
tyfikatem, Ceny letnie – Promocja, Kl. 28 - 730 
zł brutto,kl. 25 - 650 zł brutto,Miał odsiew kl 25 
- 500 zł brutto, tel/fax: 22 727 07 00, Prażmów

Piaskarkę do czyszczenia metali, tel.  697 204 993

Krzewy ozdobne, tel. 880 479 679

Drewno kominkowe, tel. 607 133 222

Pustaki, tel. 501 757 450

Fotelik do karmienia Cosatto, 100 zł, 
tel. 501 552 085

Magiel, tel. 793 203 603

Tanio młode tujki, tel. 22 756 53 35

Betoniarka 150L, Sadzarka do kapusty, Ro-
siewacz nawozów, Drapak. Tel. 662 060 899 

Tuje braband, szmaragd, Gołków, ul. Łąkowa 
11 – tanio tel. 501 679 121

Sosna opałowa, tel. 602 77 03 61

Drewno opałowe, kominkowe tel. 605 094 400 

Drzewa, tuje, inne - niewielka ilość, okazja, 
tel. 664 468 456 

Całe koła z felgami 175/13, tanio, tel. 601 289 211

Tanio sprzedam metalowe używane ogrodze-
nie z rozbieranego parkingu, 32 przęsła 3 x 2 
m + słupki, tel. 605 077 537

KUPIĘ

Aktualnie antyki wszelkie za gotówkę, 
tel. 504 017 418

Kupię foliowiec metalowy 7*30 oraz też kupię 
uszkodzony 7*30, tel. 504 223 120

AUTO-MOTO KUPIĘ

Skup aut – wszystkie marki, tel. 512 391 270

Lanosa Opla Punto Yaris, tel. 502 968 566

Każdy Zadbany, tel. 604 157 703

Skup aut tel. 516 938 671

Polonez, 91 r., tel. 602 831 385

Skup samochodów, tel. 792 118 666

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

AUTO-MOTO SPRZEDAM

Skuter, tel. 885 736 525

Motor Gr – 1100, 2010 r., 125 cm3, bordowy, 
cena do uzgodnienia. Kask i skórzany kom-
binezon gratis, tel. 798 484 539, 534 564 390

Volkswagen Lupo tel. 511 386 951

Skuter, tel. 507 221 523

Honda Civic 92r., tel. 533 109 039

Skoda Felicia 99 r.,diesel, tel. 883 738 634

Skuter Ferro, tel. 503 956 291

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM

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

Mieszkanie 3 pokoje 60 m kw. centrum Kon-
stancina. c.450 tys., zł tel.696 065 288

Dom weselny, okolice Radomia, 
tel. 690 657 731

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 

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

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

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

Budowlano-usługowa, 3500 m kw,Stara  
Iwiczna tel. 601 631 500

Grunt rolny, Prażmów tel. 602 77 03 61
Działka budowlana 1200 m kw w Solcu 
tel. 500 487 173

Mieszkanie 3-pokojowe, 62 m kw., Piaseczno, 
okazja, tel. 505 82 82 14

Dom jednorodzinny 175/1350 m kw., k.Góry 
Kalwarii, tel. 602 397 714

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

Dom w Zalesiu Górnym, tel. 22 756 53 58

Działkę budowlaną, 1900 m kw., Bobrowiec, 
tel. 517 799 188

Działkę w Bobrowcu (1300 m kw.) lub zamie-
nię na mieszkanie, tel. 693 158 147

3 – pokojowe, 1 p.,w Piasecznie lub zamienię 
na 2 – pokojowe na 1, 2 piętrze, tel. 785 956 171 
między godz.17 a 21

Mieszkanie w Tarczynie, 44 m kw, tel. 504 096 217

40m kw., Nad Perełką, Piaseczno, tel. 500 624 727

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

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

Działki budowlane, Prażmów, tel. 602 11 03 61

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

Malowniczo położona działka(1,29ha.)w Bo-
gatkach ,gmina Piaseczno, w otulinie krajo-
brazowego parku chojnowskiego.Aktualne 
pozwolenie na budowę,z gotowym projektem 
domu. Tel. 609 921 207

68 m kw., 3pok, balkon, piwnica, zab.kuchni, Sta-
ra Iwiczna,z 2008, cena 409000, tel. 506 124 664

Segment do zamieszkania Piaseczno- Julia-
nów. Tel. 502 213 518

Działka 1,6ha, Kędzierówka, tel. 508 005 406

Budowlana 1800 m kw., Siedliska k/Piasecz-
na, tel. 696 460 611

Działka budowlana 1500 m kw. okolice Gro-
dziska, tanio, tel. 604 443 467

Ustanów, działka budowlana 960 m kw., 
uzbrojona, pilnie, tel. 514 004 444

Działkę 1700 m kw. w Milanówku, przy ulicy 
Rososzańskiej, tel. 668 696 425

Działka 2200 m kw., budowlana, uzbrojona, Okrze-
szyn, gm. Konstancin, 350 zł/m kw., tel. 508 875 862

Dwie działki 1256 m kw Prażmów tel. 606 920 791

Lesznowola, działka 1200 m kw, 2400 m kw., 
tel. 601 752 077

Zamienię mieszkanie 41,5 m kw. w Warszawie 
na niewielki dom w Zalesiu Górnym. Bezpo-
średnio, tel. 509 566 527

Mieszkanie 32 m kw.,umeblowane,, balkon 4 m 
kw. (piwnica + miejsce garażowe) osiedle strze-
żone, Piaseczno, Cena 190 t ys. zł,  tel. 512 691 867 

Działka k/Piaseczna, urządzona, okazja, 
tel. 664 468 456

Działki rolne położone w gminie Konstancin-Jezior-
na tel. 603 838 885 lub 22 754 45 18, wieczorem

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

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

Pilnie mieszkanie 46 m. kw., Konstancin-Je-
ziorna. Tel. 662 096 761

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

1000 m kw., Ludwików 13km od Piaseczna 
St.Budowlane, media, TANIO, TEL.  502 232 559

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

Atrakcyjna działka budowlana 1240 m kw. 
media, Dobiesz k. Piaseczna, bezpośrednio, 
tel. 661 885 525

Mieszkanie 47 m. kw, Konstancin-Jeziorna. 
Tel. 662 185 790

Działka okolice Góry Kalwarii, tel. 600 903 095

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

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

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

Mieszkanie m3, Mysiadło, tel. 510 57 82 97

Mieszkanie 47 m kw., umeblowane, Pia-
seczno, tel. 501 781 984

Lokal handlowo-uslugowy 110 m kw. z ma-
gazynem 65 m kw. do wynajecia. Cena 
atrakcyjna. Dobra lokalizacja Konstancin-
Jeziorna,  tel. 721 554 688

Lokal usługowy 53 m kw. Piaseczno, tel. 669 847 726

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

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

Mieszkanie w Piasecznie, 2 pokoje z kuchnią, 
umeblowane, tel. 881 408 897

Dwupokojowe, Piaseczno, umeblowane   
tel. 603 294 174

2-pokojowe, 50 m kw., Piaseczno, ul. Sikor-
skiego, tel. 603 373 654
 
Nowe mieszkanie, wysoki standard, umeblo-
wane,  Piaseczno, os. Bema, 2 pokoje z anek-
sem kuchennym, łazienka, balkon, gardero-
ba, miejsce garażowe, tel. 608 428 547

Domek całoroczny 50 m kw., ok. Piaseczna, 
tel. 505 040 137

Kwatery w Chylicach, tel. 514 283 048

Lokal 28 m kw, Piaseczno, tel. 608 866 830

Kawalerka, Piaseczno, tel. 608 882 387, 
660 278 709

Kwatery pracownicze. Chyliczki, Tel 509 310 592

Pokój, pracującej, Zalesie, tel. 512 461 692

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

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

Dwupokojowe, Piaseczno, tel. 694 870 392, 
600 786 726

Mieszkanie 2-pokojowe, Piaseczno, 
tel. 609 997 949, 609 209 980

Lokal po zakładzie fryzjerskim, może być na inne 
usługi, Piaseczno, tel. 22 737 09 60, 697 545 517

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

Kwatery - super warunki, tel. 889 129 234

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

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

Magazyny od 100 m kw. Antoninów, monito-
ring, ochrona, tel. 604 470 270, 604 470 370

Mieszkanie pokój, kuchnia, łazienka 
Piaseczno 1000zł, tel. 601 213 634

Lokal Piaseczno Wojska Polskiego 70 m kw., 
parter, cena 4500zł, 601 213 634

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ

Lokatorskie, kwaterunkowe, może być zadłu-
żone tel. 509 464 042

Dużą działkę, udział w Powiecie Piaseczyń-
skim do 30 zł/m kw., tel. 502 232 559

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

Poszukuję lokalu handlowego w ścisłym cen-
trum Pruszkowa, Grodziska Mazowieckiego i 
w Grójcu, tel. 792 248 219 

Szukam lokalu pod małą gastronomię-Ursy-
nów, Mokotów, Piaseczno, Grójec, G.Kalwaria. 
Tel. 508 081 236

USŁUGI

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

DEKARSKO – BLACHARSKIE, 
TEL. 507 595 394

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

Ogrodzenia panelowe i nie tylko TANIO, 
tel. 511 126 841

Regeneracja Trawników, tel. 511 126 841

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

Naprawa komputerów, tel. 531 330 517 
SerwisNet.com

Tynki gipsowe, tel. 502 788 561

Brukarstwo. Tel. 517 477 531

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

Brukarskie,mozaiki. Tel. 608 390 733

Doświadczony ogrodnik, tel. 697 087 572
Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

ZAKŁADANIE OGRODÓW, UKŁADANIE 
KOSTKI BRUKOWEJ, profesjonalnie i kom-
pleksowo, www.ogrodybrukarstwo.pl, 
tel. 698 698 839

Glazura, gipsy i inne tel. 667 356 939 

Dachy, Kominy, tel. 798 836 860

Studnie, tel. 508 84 16 16

Remontowo – budowlane, Firma Dziadek, 
tel. 889 014 910

Brukarstwo, tel. 508 732 895

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

Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895

Transport, przeprowadzki, cały kraj 
tel. 514 891 395

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

Hydrauliczne, gazowe, modernizacje 
kotłowni tel. 691 983 917 

Brukarstwo, tel. 660 408 847

Wykopy rozbiórki, tel. 503 502 507

Remonty, wykończenia, hydraulika, elek-
tryka pełny zakres, tel. 601 304 250

Hydrauliczne tanio i solidnie, tel. 606 13 00 18

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588

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

Instalacje elektryczne, tel. 501 236 987

Wykaszanie traw, parków, posesji prywat-
nych, tel. 511 126 841

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

MALOWANIE OGRODZEŃ, TEL. 504 571 038

STRONY INTERNETOWE, TEL. 537 349 459

OGRODY  TRAWNIKI - ZAKŁADANIE, 
TEL. 501 233 483

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

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

Ogólnobudowlane. Tel. 723 06 82 81

Malowanie, gipsowanie tel. 501 446 102

Odwodnienia,drenaż,ręczne prace:wykopy-
,rowy i.t.p., tel. 608 390 733

Brukarstwo. Tel. 696 437 501

Ogrody-Koszenie Trawników,Wykaszanie, 
tel. 603 315 531

Studnie, tel. 608 109 108

Hydraulik 24h, tel. 535 872 455

Kucharki na imprezy okolicznościowe wese-
le chrzest komunia urodziny, tel. 507 161 345, 
504 014 739

Tarasy drewniane, tel. 501 371 831

Koparka Volvo, roboty ziemne, rozbiórki, 
tel. 603 932 235

Wysokiej jakości meble pod wymiar, solidnie i profe-
sjonalnie, fachowe i miłe doradztwo, tel. 504 147 251

Malowanie, montaż drzwi i inne tel. 513 986 439 

Malarskie tel. 696 120 208

Glazura, terakota, tel. 694 126 583

Dachy, docieplenia, rynny, tel. 798 836 860

Budowy domów tel. 798 836 860 

Naprawa pralek, tel. 605 112 216

Dachy kompleksowo, wieczorem, tel. 600 581 351

Tynki tradycyjne tel. 518 226 033

Remonty i wykończenia domów oraz mieszkań, 
instalacje hydrauliczne, ogrzewanie, kotłownie, 
kompleksowe wykonawstwo, tel. 507 288 688

Kostka brukowa, kompleksowe realizacje, 
tel. 501 572 941

Glazurnicze, tel. 507 120 438

Klinkier, tel. 513 986 439

Remonty, wykańczanie wnętrz, tel. 606 141 944

Piaskowanie metali, tel.  697 204 993

Układanie kostki brukowej, tel. 697 204 993

Cyklinowanie bezpyłowe, tel. 501 125 307

Malowanie, tapetowanie, gładź, tanio,  
www.remont-warszawa.eu, tel. 602 50 73 25

Układanie kostki brukowej, tel. 502 379 809

Naprawa, pralki, lodówki tel. 603 047 616

Porządkowanie terenów, tel. 661 79 50 98

Wycinka drzew, tel. 661 79 50 98

Domy drewniane na zamówienie, letniskowe i 
całoroczne, wiaty, altanki, zadaszenia, tarasy, 
tel. 601 39 26 18

Ogrodzenia, tel. 601 39 26 18

Hydraulika, domy jednorodzinne, tel. 692 857 639

Profesjonalna renowacja mebli, tel. 516 561 461

Roboty ziemne koparko-ładowarką. 
Transport. Tel. 604 120 875

Krycie dachów papą termozgrzewalną 
tel.601 229 860

Remontowo – budowlane, tel. 601 956 725

Glazurnictwo, remonty, malowanie tel. 501 513 740

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

Instalacje elektryczne, tel.  601 41 88 01

Poddasza, glazurnictwo, malowanie, łazienki, 
kompleksowo, hydraulika, elektryka, 
tel. 509 069 238

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

Budowa domów. Usługi budowlane, tel. 694 401 711

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 62 45 62

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

Tynki, tel. 515 424 332

Glazura, remonty, tel. 609 926 758

Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Gładź bezpyłowo, panele, płyty K/G, malowa-
nie, tel. 885 397 821

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

Malowanie, remonty, wykończenia, tel. 517 477 531

Dachy, rynny, tel. 512 256 799

Malowanie, remonty, tel. 728 167 670

Usługi transportowe, roboty ziemne, tel. 601 304 272

Rynny, tel. 609 830 170

Glazura, terakota, gres, tel. 502 720 600

Podłogi, tarasy na legarach, tel. 601 54 32 64

Toczenie, frezowanie, wiercenie, spawanie 
stali, tel. 504 042 145, 22 847 21 52

Dachy, docieplenia, okna PCV, tel. 22 757 84 09, 
606 920 798

Porządkowanie terenów, tel. 605 094 400

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

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

Glazurnictwo, wykończenia, tel. 888 967 001

Koparko-ładowarka wynajem. Tel. 793 42 20 20

Tynki cementowe dla wymagających, 
tel. 508 690 268

ZDROWIE I URODA

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

Masaż, tel. 504 825 005

Rehabilitacja, tel. 501 278 548

NAUKA

Komputer od podstaw, tel. 698 166 368

Matematyka, tel. 667 415 381

Matematyka, tel. 785 493 923

Komputer, internet dla seniora, 
tel. 604 95 99 94 

Angielski, dojeżdżam, tel. 607 596 383

Matematyka, fizyka z dojazdem, 
tel. 510 420 318

MATRYMONIALNE

C z e k a m  n a  p r a w d z i w ą ,  w i e l k ą  i  p i ę k n ą 
miłość, mężczyzna 35 lat, gg47204315, 
mail: luka.perla@gmail.com

RÓŻNE

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

Złota rączka, solidnie, tel. 518 804 967

Zlecę firmie podwyższenie terenu, Tarczyn 
tel. 501 54 84 53

TURYSTYKA

KOMUNIKAT

Zgubiono legitymację studencką w okresie 
1-5 maja 2013 r. w pociągu relacji Pruszków-
Warszawa.Znalazca proszony jest o kontakt 
698 823 929

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

Akwizytorów z branży okna-drzwi 
tel. 697 051 266

Lokal pod usługi fryzjersko-kosmetyczne, 
Julianów, tel. 501 311 227

85 zł/tydz.,  tel. 502 222 555

Lokal użytkowy 85 m kw., Piaseczno, na du-
żym osiedlu, 1800 zł + opłaty licznikowe, 
tel. 608 489 113,  608 489 110, 

www.kurierpoludniowy.pl

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

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

Działka budowlana pod Konstancinem, 
tel. 794 534 554

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

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

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

AUTO SKUP – KAŻDA MARKA, KONKUREN-
CYJNE CENY, GOTÓWKA tel. 506 20 15 15

Auto skup,  www.adicar24.pl, tel. 501 830 898

Skup aut za gotówkę tel. 692 49 11 82 

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

Szybkie kredyty, tel. 503 098 683

Matematyka, egzaminator, tel. 602 690 229

Angielski indywidualnie,od 30 zł/godz., Pia-
seczno i okolice, tel. 784 943 137

Odchudzanie, tel. 602 690 229

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

KOMPLEKSOWE REMONTY, WYKOŃCZE-
NIA WNĘTRZ, ELEKTRYKA, HYDRAULIKA, 
PEŁNY ZAKRES, tel. 510 335 936

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, 
tel. 501 299 360

Układanie kostki brukowej. Gwarancja. 
Krótkie terminy, tel. 504 008 309

Ogrody kompleksowo, odwodnienia. 
Krótkie terminy. tel. 504 008 309

OGRODY TEL 601 219 482

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

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

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

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

Tynki, tel. 513 008 131

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

Kompleksowe remonty, glazurnictwo, 
ocieplenia, tel.. 503 318 519

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

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

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

Układanie kostki brukowej, tel. 509 069 235

Tapetowanie, malowanie, profesjonalnie 
tel. 502 062 131

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

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

Glazura, terakota, remonty, tel. 601 304 250

Anteny nowocześnie, tel. 603 375 875

Styropian-Tanio! Docieplenia tel. 604 938 861 

Hydrauliczne i gazowe, tel. 513 584 352

Kominki, sprzedaż montaż tel. 509 916 548
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R E K L A M A

Miss Polski
z sąsiedztwa
PIASECZNO/GÓRA KALWARIA Ogólnopolska fundacja Jedyna Taka or-
ganizuje I Wybory Miss Polski na wózku. Wśród 72 kandydatek z całej 
Polski znalazły się dwie panie z powiatu piaseczyńskiego - Aleksandra 
Kobylińska z Bobrowca i Sylwia Klusek z Góry Kalwarii. Konkurs jest 
inicjatywą społeczną, która ma wpłynąć na zmianę wizerunku niepeł-
nosprawnych kobiet w naszym społeczeństwie

Grzegorz Traczyk

 Fundacja Jedyna Taka została założona w listopadzie 2012 roku przez dwie 
niepełnosprawne mamy, które chcą zwrócić uwagę na sprawy niepełnospraw-
nych kobiet w społeczeństwie. Pomysł zorganizowania I Wyborów Miss Polski 
zrodził się na podstawie obserwacji podobnych działań, które zostały zorgani-
zowane na rzecz kobiet niepełnosprawnych w innych krajach na świecie. 

Jedyny taki konkurs
 Poprzez organizację konkursu fundacja chce pokazać piękne kobiety, 
poruszające się na wózku inwalidzkim jako kobiety aktywne, spełniające się 
w różnych rolach społecznych, pełne pasji, sił oraz wytrwałości w dążeniu 
do realizacji własnych marzeń. Kobiety, które radzą sobie z przeciwnościa-
mi losu, a każda z nich jest „Jedyna Taka”. Konkurs ma charakter dwuetapo-
wy. W pierwszym każdy może on-line, za pośrednictwem strony interneto-
wej (www.jedyna-taka.pl) oddać głos na swoją faworytkę. Głosowanie po-
trwa do 23 maja i wyłoni finałową 10 kandydatek. Wezmą one udział w dru-
gim etapie, w ramach którego zostanie zorganizowany warsztat miss. Fina-
listki będą przygotowane do uroczystej gali przez kreatorów wizerunku, wi-
zażystów, fryzjerów i stylistów. Gala Finałowa I Wyborów Miss Polski na wóz-
ku odbędzie się 4 sierpnia 2013 roku. 

Przebić mur
 Wśród kandydatek do tytułu Miss Polski na wózku znalazły się 72 ko-
biety z całej Polski, 11 z Mazowsza w tym dwie z powiatu piaseczyńskie-
go. Aleksandra Kobylińska (numer 34) mieszka w Bobrowcu (gmina Pia-
seczno). Pisze poezję i jak sama mówi „chce przebić ten mur narzucony 
przez świat”. Druga kandydatka Sylwia Klusek (numer 33) mieszka w Górze 
Kalwarii. - Jednym z powodów, dla których zdecydowałam się na udział 
w konkursie było to, że nie jest to zwykły konkurs piękności, ale inicjaty-
wa społeczna, mająca na celu złamanie stereotypu, że kobieta niepełno-
sprawna to ktoś słabszy i mniej atrakcyjny – mówi Sylwia Klusek. - Walczę z 
nim codziennie, udowadniając sobie i innym, że mogę wszystko!!! Wierzę, 
że ciało to tylko dodatek do duszy. Niepełnosprawność to kamień rzuco-
ny pod nogi na mojej drodze życia. Każdy z nas napotyka na takie lub inne 
kamienie, ważne by sobie z nimi radzić. Dla mnie każdy dzień to sukces, 
niezależnie od tego, czy przynosi mi tytuł magistra, awans w pracy, czy po 
prostu telefon od przyjaciela – dodaje kandydatka. 
 Obie kandydatki oczekują wsparcia mieszkańców powiatu piaseczyńskiego 
i apelują o głosy. Wybierzmy Miss Polski na wózku z naszego sąsiedztwa.

Sylwia Klusek z Góry Kalwarii

Uzdrowisko dla seniorów
KONSTANCIN-JEZIORNA Na terenie gminy w ciągu najbliższych lat maja powstać dwa nowe 
opiekuńczo-rehabilitacyjne domy dla seniorów. W taki ośrodek zmieni się zabytkowa 
willa Syrena przy ul. Chylickiej. Nowy obiekt wyrośnie również w Habdzinie. Inwesty-
cje umożliwili radni, przyjmując w czasie ostatniej sesji zmiany w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego obu nieruchomości
	 Willa	„Syrena”	została	zbudowa-
na	w	latach	20.	XX	w.	i	jest	jednym	z	
zabytków	konstancińskiej	architektu-
ry.	 Neobarokowy	 pałacyk	 przez	 lata	
zamieszkiwali	 lokatorzy	 komunalni,	
a	samorząd	nie	remontował	dość	za-
niedbanego	 budynku.	 Wiosną	 2011	
roku	willa	została	wysiedlona.
	
Nowy właściciel Syreny
	 Po	 dwóch	 nieudanych	 przetar-
gach	 willą	 zainteresował	 się	 Jerzy	
Karwowski,	prezes	zarządu	Centrum	
Kompleksowej	 Rehabilitacji.	 Poin-
formował	radnych,	że	zakupiłby	wil-
lę,	a	następnie	mógłby	ją	wyremonto-
wać,	by	otworzyć	w	niej	dom	pomocy	
społecznej.	 Jednak	 na	 przeszkodzie	
stały	 zbyt	 restrykcyjne	 zapisy	 miej-
scowego	 planu	 przestrzennego,	 któ-
re	 uniemożliwiały	 dodatkową	 zabu-
dowę	 działki.	 Dlatego	 też	 burmistrz	
wystąpił	do	rady	miejskiej	o	wszczę-
cie	 procedury	 zmiany	 planu	 tylko	
dla	tej	nieruchomości,	polegającej	na	
zmniejszeniu	wymaganej	powierzch-
ni	 biologicznie	 czynnej	 z	 85	 do	 60	
proc.	i	zwiększeniu	wskaźnika	inten-
sywności	 zabudowy.	 Mimo	 że	 pro-
jekt	 uchwały	 wzbudził	 kontrowersje	
wśród	 radnych,	 ostatecznie	 zgodzili	
się	rozpocząć	procedurę	zmiany	pla-
nu.	Wkrótce	po	tym	ogłoszono	trzeci	
przetarg	i	willa	(wraz	z	działką	o	po-
wierzchni	 ok.	 3,5	
tys.	m	kw.)	została	
sprzedana	 za	 1,46	
mln	 złotych	 (z	 10	
proc.	 bonifika-
tą,	 której	 udziela	
się	przy	sprzedaży	
zabytków).	 Kupił	
ją	 właśnie	 wspo-
mniany	wcześniej	Jerzy	Karwowski.	

Niegospodarność czy troska o zabytek
	 Podczas	 ostatniej	 sesji	 rada	
miejska	 uchwaliła	 zmiany	 w	 pla-
nie	 dla	 tej	 nieruchomości.	 Mimo	
że	 przed	 rokiem	 radni	 zgodzili	 się	
rozpocząć	 procedurę,	 sprawa	 po-
nownie	 wywołała	 kontrowersje.	 -	
Zmiana	planu	w	tej	chwili	zwiększa	
wartość	 działki	 –	 stwierdziła	 rad-
na	 Anna	 Lewandowska.	 -	 Gdyby	
zmiana	została	wprowadzona	przed	
sprzedażą,	może	byłoby	więcej	chęt-
nych	 do	 zakupu	 nieruchomości	 i	
cena	byłaby	znacznie	korzystniejsza	
–	dodała	radna.	Podobnego	zdania	
był	 radny	 Marek	 Skowroński,	 któ-
ry	dodał,	że	to	niebezpieczny	prece-
dens.	-Jeżeli	inni	mieszkańcy	w	stre-
fie	 A	 również	 będą	 chcieli	 zwięk-
szyć	 możliwości	 zabudowy	 swoich	

działek,	będą	mieli	taką	możliwość?		
-	pytał	radny	Skowroński.	
	 -	 Jeśli	 inny	 nabywca	 jakiegoś	
zabytku	 złoży	 taki	 wniosek,	 chcąc	
wyremontować	 willę,	 z	 pewnością	
zwrócę	się	z	takim	pytaniem	do	rady	
miejskiej	 –	 odparł	 burmistrz	 Kazi-
mierz	Jańczuk.	
	 -	 Proszę	 zwrócić	 uwagę	 do	 ja-
kiego	 stanu	 gmina	 doprowadzi-
ła	 tę	willę	–	oburzał	się	 radny	Bo-
gusław	 Komosa.	 -	 Czy	 wy	 chcecie	
Konstancina	 ruin?	 Apeluję,	 żeby-

ście	 przyjęli	 tę	 uchwałę,	 bo	 umoż-
liwi	 odbudowę	 tej	 willi,	 by	 po-
nownie	 stała	 się	 wizytówką	 gmi-
ny	–	dodał	radny.	Natomiast	do	za-
rzutów	o	ewentualnej	niegospodar-
ności	sygnalizowanej	przez	niektó-
rych	radnych	odniosła	się	wicebur-
mistrz	Dorota	Gadomska.	-	Wątpię	
w	 to,	 że	 wartość	 tej	 nieruchomo-
ści	wzrośnie	po	zmianie	planu,	ale	
gdyby	 tak	 się	 stało	 i	 nowy	 właści-
ciel	sprzedałby	ją	z	zyskiem	w	ciągu	
5	lat,	będzie	musiał	się	nim	podzie-
lić	 z	 gminą	 –	 wyjaśniała	 wicebur-
mistrz.	-	Urząd	mógłby	bowiem	na-
liczyć	 rentę	 planistyczną	 od	 wzro-
stu	 wartości	 nieruchomości	 więc	
nie	byłoby	to	opłacalne.	
	 Ostatecznie	 troje	 radnych	 było	
przeciw	 wprowadzeniu	 nowych	 za-

pisów	 do	 miejscowego	 planu	 zago-
spodarowania	 przestrzennego,	 a	 15	
poparło	zmiany,	które	umożliwią	re-
mont	i	rozbudowę	willi.	

Zabytkowy dom seniora
	 Jerzy	 Karwowski	 planuje	 dwu-
krotnie	 powiększyć	 willę,	 która	 w	
tej	chwili	ma	380	m	kw.	powierzch-
ni,	dobudowując	do	niej	nową	część.		
-	Konserwator	zabytków	zaakcepto-
wał	 już	 koncepcję	 rozbudowy	 tego	
budynku	 –	 mówił	 właściciel	 Syre-
ny.	-	To	będzie	nowoczesny	ośrodek	
rehabilitacyjno-opiekuńczy	dla	osób	
starszych.	Myślę,	że	zostanie	otwar-
ty	 za	 2	 lata	 –	 dodał	 prezes	 CKR.	
Jednak	przed	inwestorem	niezwykle	
trudne	zadanie.	Remont	będzie	nie-
zwykle	 kosztowny,	 ponieważ	 budy-
nek	jest	zagrzybiony	i	wszystkie	we-
wnętrzne	ściany	należy	rozebrać.	

Dom opieki w Habdzinie
	 Podczas	sesji	radni	przyjęli	rów-
nież	 uchwałę	 zmieniającą	 zapisy	
miejscowego	planu	na	jednej	z	dzia-
łek	w	Habdzinie,	 gdzie	 również	ma	
powstać	 ośrodek	 opieki	 dla	 senio-
rów.	W	Habdzinie	ma	zostać	zbudo-
wany	obiekt	o	maksymalnej	wysoko-
ści	11	metrów	(trzy	kondygnacje),	w	
którym	znajdą	się	ośrodek	dla	senio-
rów,	 usługi	 rehabilitacyjne	 i	 uzdro-
wiskowe	 oraz	 ośrodek	 hipoterapii.	
W	planowanym	ośrodku,	według	za-
pewnień	 Pawła	 Szkostka,	 znanego	
biznesmana,	 który	 planuje	 tę	 inwe-
stycję,	 w	 przyszłości	 może	 znaleźć	
zatrudnienie	nawet	ponad	100	osób.

Grzegorz Traczyk

W ciągu 2 lat willa Syrena ma zostać wyremontowana i rozbu-
dowana. Powstanie w niej dom seniora

Zmiana planu w tej chwili zwiększa wartość działki. 
Gdyby zmiana została wprowadzona przed sprzeda-
żą, może byłoby więcej chętnych do zakupu nieru-
chomości i cena byłaby znacznie wyż- sza

„

Anna Lewandowska
radna”

Aleksandra Kobylińska 
z Bobrowca


