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PIASECZNO W ubiegłą niedzielę, w Żabieńcu odbyły się za-
wody z cyklu Merida Mazovia MTB Marathon. Na linii 
startu stanęło prawie 1400 rowerzystów, którzy ściga-
li się na trzech dystansach. Gmina Piaseczno gościła tę 
ogólnopolską imprezę już po raz ósmy
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PIASECZNO W środę w Józefosławiu około godziny 11.30 dwanaścio-
ro dzieci z miejscowej szkoły zatruło się dwunastowodnym siarcza-
nem potasowo-glinowym, czyli tzw. ałunem
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 Utwardzając przydomowe po-
wierzchnie najpierw powinniśmy do-
brze zastanowić się, w którym miejscu 
położymy kostkę, a następnie wybrać 
jej grubość, rodzaj i kształt. Zacznij-
my od podjazdu. Przyjmuje się, że po-
winien on mieć minimum 3 m szero-
kości, a odległość od bramy wjazdo-
wej do bramy garażowej nie powinna 
być mniejsza niż 6 m. Wiadomo, im 
podjazd jest większy, tym lepiej. Nie-
stety, czasami  na przeszkodzie sta-
je wielkość działki. Jeśli jednak dys-
ponujemy sporą ilością miejsca, war-
to pomyśleć także o zrobieniu ronda, 
które ułatwi nam manewrowanie i kil-
ku miejsc parkingowych dla gości.
 Kiedy zaprojektujemy już kształt 
podjazdu, możemy skupić się na 
ścieżkach i chodnikach. Chodnik 
prowadzący od furtki do drzwi wej-
ściowych powinien przebiegać w li-
nii prostej tak, abyśmy widzieli oso-
bę wchodzącą na naszą posesję. 
Jego optymalna szerokość to 1,2 m. 
Nieco węższe (0,8-1 m) mogą być 
natomiast ścieżki w ogrodzie. 

Grubość ma znaczenie
 Przydomowe powierzchnie moż-
na utwardzać różnymi materiałami. 

Mogą to być elementy z prasowanego 
betonu, otoczaki, tłuczeń kamienny a 
nawet elementy drewniane, jednak 
zdecydowanie najpopularniejsza jest 
obecnie kostka brukowa. Dostępne 
na rynku kostki mogą być różnej gru-
bości: od 4 cm do nawet 10 cm. Pod-
jazdy wykonuje się najczęściej z kost-
ki o grubości 6 cm, wytrzymującej 
obciążenia do kilku ton (samocho-
dy osobowe, lżejsze samochody do-
stawcze). Jednak już mostek, na któ-
rym na przykład będą zatrzymywa-
ły się ciężkie wozy asenizacyjne war-
to wykonać z wytrzymującej więk-
sze obciążenia kostki 8-centymetro-
wej. Z kolei do ciągów pieszych reko-
mendowana jest kostka o grubości 4 
cm. Nie warto wykładać całej utwar-
dzanej powierzchni grubszą kostką, 
niż wskazywało by na to jej przezna-
czenie, ponieważ ma to bezpośrednie 
przełożenie na cenę, która wzrasta. 

Co do czego pasuje 
 Kostka, którą będziemy bruko-
wać podjazd, powinna być w maksi-
mum dwóch odcieniach kolorystycz-
nych i współgrać z kolorem ogrodze-
nia, elewacji i dachówki. Jeśli zdecy-
dujemy się na zbyt dużą liczbę ko-

lorów, prawie na pewno uzyska-
my efekt pstrokacizny. Kostki mogą 
mieć różny kształt (prostokątne, 
kwadratowe, faliste), wielkość, ko-
lor, fakturę (postarzane, piasko-
wane, imitujące kamień natural-
ny). – Wokół nowoczesnych budyn-
ków najlepiej sprawdzają się więk-
sze formaty kostek układane regu-
larnie w rzędy lub w geometryczne 
moduły. Przy zabudowie klasycznej 
warto zastosować małe kostki, któ-
re łatwiej układać w niegeometrycz-
ne formy – mówi Tomasz Ługowski, 
główny projektant firmy Bruk-Bet. 

 Jeśli chodzi o kolory, powinny 
być one raczej stonowane, np. szary, 
ziemisty, grafitowy.
 W ogrodzie natomiast znakomicie 
sprawdzą się niewielkie kostki w kolo-
rze szarym, znakomicie współgrające 
z zielenią oraz kostki ciemnobrązo-
we. – Całościowy projekt ogrodu ma 
wpływ na wybór materiałów na na-
wierzchnie. Jeżeli planujemy wykonać 
wąskie, kręte ścieżki powinniśmy za-
stosować kostki drobniejsze, których 
niewielki rozmiar ułatwia tworzenie 
ułożeń łukowych czy falistych – ra-
dzi Tomasz Ługowski. – Jeżeli planu-
jemy szerokie trakty i rozległe placyki 
możemy zastosować kostki o dużych 
rozmiarach czy nawet płyty ogrodo-
we, które doskonale sprawdzają się na 
dużej przestrzeni – dodaje.

Układanie kostki 
i zabiegi pielęgnacyjne
 Układanie kostki brukowej naj-
lepiej zostawić fachowcom. Utwar-

dzaną powierzchnię należy naj-
pierw wykorytować, pamiętając o 
tym, aby wykonać niewielki spadek 
od strony budynku. Głębokość wy-
kopu, w zależności od rodzaju grun-
tu, wynosi od 20 cm do 50 cm. Na-
stępnie należy wykonać podsypkę z 
grubego piasku, zagęścić ją, a potem 
ułożyć warstwę piasku zmieszane-
go na sucho z cementem. Po wypo-
ziomowaniu tej warstwy można za-
cząć układać kostkę brukową. Uło-
żoną powierzchnię należy utwar-
dzić, a szczeliny między kostką za-
sypać piaskiem. Po kilku dniach za-
bieg ten dobrze jest powtórzyć. 
 Większość producentów zabez-
piecza kostki przed szkodliwym 
działaniem promieni UV, deszczem, 
mrozem, solą już na etapie produk-
cji. Kupując kostkę warto o to zapy-
tać, a jeśli nie została zabezpieczo-
na, zaimpregnować ją samemu.  
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Utwardzamy podjazd kostką
Zasady dotyczące projektowania podjazdów przy domach jednoro-
dzinnych są dość proste. Powinniśmy wytyczyć wystarczającą ilość 
miejsca na manewrowanie samochodem, zadbać o to, aby wygląd 
podjazdu wpisywał się w stylistykę posesji, wreszcie – wybrać mate-
riał, który podoła obciążeniom ruchu kołowego, będzie odporny na za-
brudzenia i warunki atmosferyczne

Fot. Mat. Pras. Bruk-Bet



	 W	 ubiegłym	 tygodniu	 pisaliśmy	
o	 mieszkańcu	 Piaseczna,	 Kamilu	
Majaku,	 który	 zdobył	 Mistrzostwo	
Polski	w	kulturystyce	i	stanął	przed	
szansą	 wzięcia	 udziału	 w	 mistrzo-
stwach	 świata.	 Niestety	 przeszko-
dą	 były	 względy	 finansowe.	 -	 Start	
w	 Mistrzostwach	 Świata	 to	 kolejny	
duży	krok.	Niestety,	 tym	razem	bez	
sponsora	nie	dam	rady	–	mówił	na	
naszych	łamach	młody	kulturysta.	

Wstydu nie będzie
	 O	 sprawie	 w	 pierwszej	 kolejno-
ści	 poinformowaliśmy	 piaseczyń-
ski	 urząd	 gminy.	 -	 Przeanalizujemy	
możliwości	 wsparcia	 naszego	 spor-
towca	 –	 zapo-
wiedział	 dyplo-
matycznie	 wice-
burmistrz	Daniel	
Putkiewicz.	Tym-
czasem	 mistrzo-
stwa	 świata	 na	
Cyprze	już	pod	koniec	maja,	na	ana-
lizy	nie	ma	czasu	–	 trzeba	było	za-
cząć	 działać.	 W	 artykule	 zaapelo-
waliśmy	o	wsparcie	dla	naszego	kul-
turysty.	 Długo	 nie	 trzeba	 było	 cze-

kać	–	po	naszej	publikacji	w	redakcji	
rozdzwoniły	się	telefony.	-	To	wstyd,	
żeby	ten	chłopak	po	tak	wspaniałym	
sukcesie	 nie	 pojechał	 na	 mistrzo-
stwa	 świata	 tylko	 dlatego,	 że...	 za-
brakło	mu	na	bilet	–	mówił	 jeden	z	
oburzonych	 mieszkańców	 Piasecz-
na.	-	Na	miejscu	burmistrza	zapadł-
bym	się	ze	wstydu	pod	ziemię.	
	 Oprócz	 żywych	 reakcji	 na	 nasz	
tekst,	pojawiły	się	też	konkretne	de-
klaracje	 wsparcia	 Kamila	 Majaka.	
Wśród	sponsorów	znaleźli	się	m.in.	
Przedszkole	 Nutka,	 Stowarzysze-
nie	Niepokonani,	Centrum	Serwiso-
we	Impulss.	Marzenie	Mistrza	Pol-
ski	się	spełniło	–	 już	za	tydzień	bę-
dzie	mógł	zmierzyć	się	z	najlepszy-
mi	amatorami	kulturystyki	na	świe-

cie.	 -	 Bardzo	 dziękuję	 za	 wsparcie,	
zrobię	 wszystko,	 by	 godnie	 repre-
zentować	 Piaseczno	 na	 arenie	 mię-
dzynarodowej	–	zapowiada	Kamil.				

Wygrał  z cięższymi
	 Na	Mistrzostwach	Polski	NAC	w	
Lęborku,	11	maja	–	gdy	Kamil	Ma-
jak	zdobywał	złoto,	w	innej	katego-
rii	 startował	 mieszkający	 w	 Górze	
Kalwarii	Hubert	Wasilewski,	zdoby-

wając	brązowy	medal.	Tydzień	póź-
niej	odbyły	się	Mistrzostwa	Polski	w	
kulturystyce	 i	 fitness	federacji	WFF	
WBBF.	-	Formę	szykowałem	też	na	
kulturystykę	klasyczną...	jednak	sta-
ło	się	inaczej	-	sędziowie	sklasyfiko-
wali	 mnie	 do	 kategorii	 performan-
ce	(kat.	ciężka)	–	mówi	Hubert	Wa-
silewski.	 -	Walka	była	zacięta,	wal-
czyłem	z	całych	sił,	mimo	że	odde-
chu	brakowało,	a	skurcze	dokuczały	
przy	pozowaniu.		Dałem	radę	i	wy-
walczyłem	Wicemistrza	Polski	z	cze-

go	jestem	bardzo	zadowolony.	Uwa-
żam	 to	 za	 mój	 największy	 sukces	 i	
najcenniejsze	trofeum	ze	względu	na	
to,	że	stanąłem	na	scenie	z	zawodni-
kami	sporo	cięższymi.
	 Zdobywszy	 tytuł	 Wicemistrza	
Polski	Hubert	Wasilewski	ma	szan-
sę	 zaprezentować	 swoją	 formę	 już	
w	 najbliższą	 sobotę,	 25	 maja	 na	

Mistrzostwach	 Europy	 w	 Kownie.		
-	Dziękuję	za	wsparcie	mojemu	tre-
nerowi	 Akopowi	 Szostakowi,	 Ma-
riuszowi	 Słowikowi,	 Pawłowi	 Smo-
likowi,	 ekipie	 z	 	 BodyLine	 Center,	
całej	rodzinie	i	znajomym	–	wylicza	
Hubert	Wasilewski.

Adam Braciszewski

Powiat 
Piaseczyński
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Nasi kulturyści ruszają podbić Europę i świat
PIASECZNO/ GÓRA KALWARIA Kamil Majak, mieszkaniec Piaseczna, Mistrz Polski w Kulturystyce weźmie udział w mistrzostwach świata na Cyprze. Po naszej publikacji zgłosili się 
sponsorzy gotowi wesprzeć młodego zawodnika. Tymczasem Hubert Wasilewski, ćwiczący aktualnie w Górze Kalwarii, wystartuje w Mistrzostwach Europy na Litwie

Walka była zacięta, walczyłem z całych sił, mimo ze od-
dechu brakował a skurcze dokuczały przy pozowaniu

„
Hubert Wasilewski”

Kamil Majak (po lewej) weźmie udział w Mistrzostwach Świata, 
Hubert Wasilewski w Mistrzostwach Europy. 

Bardzo dziękuję za wsparcie, 
zrobię wszystko by godnie 
reprezentować Piaseczno 
na arenie międzynarodowej

„

Kamil Majak”



	 Dom	Muzyka	Seniora	w	Kątach	
otwarto	 jesienią	 ubiegłego	 roku.	 In-
westycja	 pochłonęła	 blisko	 16	 mln	
zł,	z	czego	ponad	13	mln	zł	stanowi-
ła	dotacja	z	UE.	Jeszcze	przed	otwar-
ciem	domu	Zofia	Wit,	prezes	fundacji	
Dom	Muzyka	Seniora,	zapowiadała,	
że	będą	odbywały	się	tu	wydarzenia	
kulturalne,	 także	 z	 udziałem	 lokal-
nych	mieszkańców.	

Filharmonia przyjechała do Kątów
	 Jedno	 z	 takich	 wydarzeń	 mia-
ło	 miejsce	 w	 ubiegły	 wtorek	 -	 Dom	
Muzyka	 Seniora	 odwiedziła	 Jadwi-
ga	Mackiewicz,	popularna	Ciocia	Ja-
dzia,	 która	 od	 ponad	 50	 lat	 prowa-
dzi	koncerty	dla	dzieci	w	Filharmonii	
Narodowej.	 -	Są	 to	 jedyne	koncerty,	
na	które	nigdy	nie	ma	biletów	–	mó-
wiła	z	uśmiechem	Zofia	Wit.	 -	Dziś	
przyjechała	 do	 nas,	 aby	 zagrać	 dla	
naszych	sąsiadów.	

Czarodziejskie skrzypce, 
magiczny klarnet
	 Spotkanie	 miało	 na	 celu	 przed-
stawić	 dzieciom	 możliwości	 trzech	
instrumentów:	 skrzypiec,	 klarne-
tu	i	trąbki.	-	Ile	strun	mają	skrzypce,	
co	 to	za	 instrument,	 jak	się	go	 trzy-
ma	–	zagadnęła	dzieci	Jadwiga	Mac-
kiewicz.	Maluchy	ze	szkoły	w	Kątach	
radziły	 sobie	 nieźle,	 szybko	 odkry-
ły,	że	skrzypce	mają	cztery	struny,	a	
z	 pomocą	 prowadzącej	 doszły	 tak-
że	do	tego,	że	jest	to	instrument	stru-
nowy,	smyczkowy.	Po	krótkim	wpro-
wadzeniu	 teoretycznym	skrzypaczka	
Anna	 Orlik	 przy	 akompaniamencie	
pianistki	Elli	Susmanek	zagrała	kuja-
wiaka	Henryka	Wieniawskiego.	Dzie-

ci	słusznie	zauważyły,	że	utwór	miał	
zmienne	tempo.	Zaczynał	się	wolno,	
a	 potem	 przyspieszał.	 Zupełnie	 ina-

czej	 zabrzmiał	 mazur,	 który	 został	
scharakteryzowany	 jako	 „zamaszy-
sty”.	
	 Następnie	przyszła	pora	na	klar-
net.	Dzieci	dowiedziały	się,	że	jest	to	
instrument	 dęty	 drewniany.	 Pozna-
jąc	 jego	 możliwości	 dowiedziały	 się	
także,	czym	jest	tzw.	glissando,	czy-
li	 prześlizgiwanie	 się	 po	 dźwiękach.	
Hanna	Wołczedska	przy	akompania-
mencie	Elli	Susmanek	zagrała	walca.	
-	Obydwie	panie	grały	po	mistrzow-
sku	 –	 podsumowała	 występ	 Jadwi-
ga	Mackiewicz.	-	O	osobie,	która	tak	

gra,	 mówi	 się	 wirtuoz.	 Następnie	 w	
sali	 koncertowej	 rozbrzmiała	 polka	
„Dziadek”.	O	dziwo,	wiele	dzieci	wie-
działo,	że	polka	jest	tańcem	czeskim.

Trąbka rży jak  koń
	 Prezentacje	 możliwości	 instru-
mentów	 trwały	 stosunkowo	 krótko,	
aby	 dzieci	 nie	 zdążyły	 się	 znudzić.	
To	 samo	 dotyczyło	 trąbki	 –	 instru-
mentu	 dętego	 blaszanego.	 Najpierw	
została	 ona	 rozłożona	 na	 czynniki	
pierwsze.	 Dzieci	 dowiedziały	 się,	 że	
jest	 zbudowana	 z	 chroniącego	 usta	
ustnika,	 na	 którym	 również	 można	
zagrać.	 Innym	 elementem	 jest	 wy-
lot	instrumentu,	czyli	tzw.	czara	gło-
sowa,	 na	 którą	 w	 niektórych	 przy-
padkach	nakłada	się	tłumik.	-	Trąb-
ka	waży	około	1,5	kg,	 trzyma	się	 ją	
lewą	ręką	–	wyjaśniał	 trębacz,	Jerzy	
Gonczorowski,	 który	 po	 chwili	 za-
grał	dzieciom	Hejnał	Mariacki.	Jed-
nak	największy	entuzjazm	wzbudzi-
ło	naśladowanie	galopu	i	rżenia	ko-
nia.	Prezentację	i	cały	koncert	zwień-
czyło	wykonanie	„Tańca	neapolitań-
skiego”	 Piotra	 Czajkowskiego	 oraz	
walca.	-	Muszę	was	pochwalić,	bar-
dzo	dobrze	odpowiadaliście	na	pyta-
nia	–	zwróciła	się	do	uczniów	Jadwi-
ga	Mackiewicz.	Po	zakończeniu	kon-
certu	wszyscy	muzycy	zostali	nagro-
dzeni	 przez	 publiczność	 gromkimi	
brawami	i	kwiatami.

Tomasz Wojciuk

KRONIKA POLICYJNA

Znów marihuana i amfetamina
 Przy ulicy chyliczkowskiej policjanci zatrzymali młodego mężczyznę. 
19-letni Przemysław w. miał przy sobie dwie torebki o wadze około 5 g – 
jedną z białym proszkiem, drugą z suszem roślinnym. w trakcie badań 
laboratoryjnych okazało się, że biały proszek to amfetamina, a susz roślin-
ny to marihuana. Funkcjonariusze ustalają, gdzie 19-latek kupował narko-
tyki i czy zajmował się ich rozprowadzaniem. za posiadanie środków odu-
rzających grozi do 3 lat więzienia. 
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Handlował kradzionym
 Jakiś czas temu w Piasecznie doszło do włamania. Łupem złodziei padł 
laptop i tablet o łącznej wartości około 3000 zł. Jakiś czas później skra-
dziony sprzęt odnalazł się w jednym z handlujących elektroniką komisów. 
Policjanci zatrzymali zamieszanych w sprawę Jarosława z. i Marcina w. 
Marcin w. usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, za co grozi do 10 lat 
więzienia, zaś Jarosław z. zarzut paserstwa, za co można nawet na 5 lat 
trafić za kratki. 

Areszt zamiast kredytu
 Policjanci otrzymali informację, że klient jednego z banków, starając się 
o kredyt w wysokości 9000 zł, posłużył się fałszywymi dokumentami. 
27-letni krzysztof M. wpadł w ręce mundurowych w momencie, gdy chciał 
sfinalizować transakcję. Mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu, grozi 
mu do 8 lat więzienia.

Zdemolowali domek letniskowy
 tydzień temu nad ranem policjanci otrzymali informację, że trzech męż-
czyzn demoluje domek letniskowy. Funkcjonariusze natychmiast udali się 
pod wskazany adres, gdzie zatrzymali pijanych Bogdana k., tomasza B. i 
sebastiana L. Po wytrzeźwieniu wszyscy przyznali się do uszkodzenia mie-
nia. teraz o ich losie zdecyduje sąd. Grozi im od 3 miesięcy do nawet 5 lat 
więzienia.

Z dzieckiem na podwójnym gazie

60-latka z promilami

 w okolicach Prażmowa policjanci zauważyli niepewnie jadący motorower. 
Jako, że zarówno kierowca, jak i pasażer nie mieli kasków ochronnych, funk-
cjonariusze postanowili ich zatrzymać. tymczasem na wezwanie do zatrzy-
mania kierowca motoroweru jeszcze przyspieszył. Gdy po krótkim pościgu 
zjechał na pobocze, okazało się, że jest nietrzeźwy – miał w organizmie 
ponad 2 promile alkoholu. Nie przeszkadzało mu to podróżować z dzieckiem. 
36-letni Henryk B. za popełnione wykroczenie stanie przed sądem. Grozi mu 
do 2 lat więzienia. 

 aż 3,2 promila alkoholu miała w organizmie zatrzymana kilka dni temu w 
wólce kosowskiej 60-letnia krystyna z. wszystko zaczęło się od tego, że na 
ulicy Nadrzecznej policjanci zauważyli mknące całą szerokością jezdni bmw. 
zatrzymali pojazd do kontroli i zbadali kierującą na trzeźwość. za swoje nie-
odpowiedzialne zachowanie 60-latka stanie przed sądem. oprócz utraty 
prawa jazdy grozi jej do 2 lat więzienia. 

PRAŻMÓW

LESZNOWOLA
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Poszukiwany zatrzymany
 Policjanci zatrzymali 32-letniego sławomira k., poszukiwanego nakazem 
doprowadzenia do aresztu śledczego, wydanym przez sąd rejonowy w 
Piasecznie. Mężczyzna miał do odbycia karę 2,5 roku pozbawienia wolności 
za włamanie i kradzież, jednak nie zamierzał z własnej woli stawić się w 
zakładzie karnym. teraz 32-latek odbędzie wreszcie zasądzoną karę. 

Na spacer z narkotykami
 Na ulicy Dominikańskiej policjanci wylegitymowali Piotra U. Mężczyzna 
miał w kieszeni torebkę z suszem roślinnym. został zatrzymany i przewiezio-
ny na komisariat. Badania laboratoryjne wykazały, że w torebce była marihu-
ana. Policjanci ustalają teraz gdzie mężczyzna kupował narkotyki i czy zajmo-
wał się ich rozprowadzaniem. za posiadanie środków odurzających grozi do 
3 lat więzienia. 

GÓRA KALWARIA

Dozór policyjny dla nożownika
 kilka dni temu w Jeziorzanach 48-letni wojciech M. rzucił się z nożem na 
swojego 47-letniego znajomego, raniąc go w rękę. Poszkodowany trafił do 
szpitala, zaś sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. Po krótkich poszukiwa-
niach został zatrzymany przez policję i trafił na komisariat. okazało się, że 
podczas libacji alkoholowej zażądał od swojego znajomego zwrotu 30 zł, a 
kiedy ten odmówił, kilkukrotnie ugodził go w rękę nożem. wojciech M. 
odpowie za uszkodzenie ciała. został objęty dozorem policyjnym, grozi 
mu do 5 lat więzienia.

TARCZYN

Wypił z samego rana
 około godz. 9 rano w solcu policjanci zauważyli niepewnie jadące volvo. 
Po zatrzymaniu pojazdu do kontroli okazało się, że siedzący za kierownicą 
pojazdu krzysztof P. ma w organizmie ponad promil alkoholu. Mężczyzna 
stracił już prawo jazdy, grozi mu do 2 lat więzienia. 

Edukacja przez muzykę
GÓRA KALWARIA We wtorek, w Domu Muzyka Seniora w Kątach odbył się koncert „Tajemnice muzyki”, pro-
wadzony przez Jadwigę Mackiewicz, popularną Ciocię Jadzię z Filharmonii Narodowej. Na muzyczne spo-
tkanie zostały zaproszone dzieci klas I-III z miejscowej szkoły

Jadwiga Mackiewicz (z prawej) mówiła dzieciom, 
jak należy trzymać  skrzypce

Na koncert „tajemnice muzyki” 
zostali zaproszeni uczniowie ze 

szkoły w kątach

Nauczyciel z klasą
 w piątek, 24 maja w sali konferencyjnej starostwa powiatowego w 
Piasecznie odbędzie się uroczysta gala podsumowująca konkurs 
„Nauczyciel z klasą”. w programie: wręczenie dyplomów i panele dyskusyj-
ne „Relacje nauczyciel-uczeń” oraz „edukacja ponadgimnazjalna w powie-
cie piaseczyńskim – wyzwania i marzenia”. Początek gali o godzinie 17.

Tyl.

PIASECZNO
Rajd w centrum miasta
w najbliższy weekend, 25-26 maja 
odbędzie się Viii Rally Piaseczno. w 
sobotę, 25 maja impreza rozpocznie się 
o godz. 10 w Piasecznie. kierowcy prze-
jadą 100-kilometrową trasę przebiega-
jącą przez Piaseczno, tarczyn, 
Lesznowolę, kosowo, na której zosta-
nie rozegranych 10 prób sportowych 
na różnych nawierzchniach. Pierwszy 
dzień imprezy zakończy super próba o 
Puchar wójta Gminy Lesznowola. w 
niedzielę, 26 maja w godz. 9.30-14 w 
centrum Piaseczna, przy ul. Józefa 
sierakowskiego, na wyłączonych z 
ruchu dwóch parkingach rozegrana 
zostanie widowiskowa super próba o 
Puchar Burmistrza Piaseczna. Będzie 
poprzedzona paradą (przejazd kolum-
ny samochodów po wyznaczonych uli-
cach miasta) zaproszonych gości i 
uczestników w eskorcie policji, zakoń-
czona złożeniem wiązanki kwiatów 
pod tablicą upamiętniająca marsz. 
Józefa Piłsudskiego. w imprezie może 
wystartować praktycznie każdy, kto ma 
prawo jazdy, pilota i ukończył 18 lat.

gt

PIASECZNO

Piknik rodzinny
 w najbliższą niedzielę, 26 maja Park Miejski w Piasecznie wypełni się 
atrakcjami dla małych i dużych. Piknik rozpocznie się o godz. 12 od wystę-
pu tancerzy z ks „Grawitacja”. o godz. 13 Prym art poprowadzi specjalny 
program dla dzieci zatytułowany „Ulica sezamkowa”. w programie zapla-
nowano także spotkanie z Dorotą Gellner, autorką książek dla dzieci, słu-
chowisk radiowych i bajek muzycznych. wśród stoisk będzie można zna-
leźć oferty bibliotek szkolnych i publicznych z powiatu piaseczyńskiego, 
przygotowane w ramach ii Powiatowego Festiwalu książki. okazją do lep-
szego poznania kultury chińskiej będzie natomiast występ gości z uniwer-
sytetu w Huanggang. o godz. 16 i 17 na scenie zaprezentują się wykła-
dowcy i studenci mieszkający w naszym partnerskim chińskim mieście, 
zaproszeni do Piaseczna przez burmistrza zdzisława Lisa. Będzie można 
posłuchać oryginalnych solowych i chóralnych pieśni ludowych oraz cieka-
wych orientalnych instrumentów muzycznych, a także podziwiać barwne 
chińskie tancerki. a o godz. 19 rozpocznie się widowisko teatru klinika 
Lalek z muzyką włodzimierza kiniorskiego. Podsumowaniem imprezy 
będzie koncert  zespołu Varius Manx, który rozpocznie się o godz. 20.

Tyl.
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 Pary, które pozostają w związku małżeńskim nie krócej niż 50 lat, ode-
brały z rąk wiceburmistrza Daniela Putkiewicza medale za długoletnie po-
życie małżeńskie, które są przyznawane w imieniu prezydenta RP. czcigod-
ni jubilaci otrzymali także pamiątkowe dyplomy, legitymacje, kosze delika-
tesowe ze smakołykami oraz bukiety pięknych róż. Daniel Putkiewicz po-
gratulował jubilatom tak długiego okresu pożycia małżeńskiego. - Życzę 
wam kolejnych lat w zdrowiu – dodał. Najlepsze życzenia przekazał jubila-
tom także przewodniczący rady miejskiej, Piotr obłoza.
 Przypomnijmy. Medale za długoletnie pożycie małżeńskie nie są przy-
znawane automatycznie przez urząd gminy, lecz na wniosek zainteresowa-
nych osób. Najpierw należy złożyć stosowne podanie  do urzędu stanu cy-
wilnego. Następnie wniosek trafia do kancelarii prezydenta RP, która przy-
gotowuje medale, dyplomy i legi-
tymacje oraz przesyła je do urzę-
du gminy. Procedura przyznawania 
medali za długoletnie pożycie mał-
żeńskie trwa około sześciu miesięcy. 

TW

50 lat razem
PIASECZNO Podczas ostatniej sesji rady miejskiej trzem parom przy-
znano medale za długoletnie pożycie małżeńskie

Pary uhonorowane medalami za 
długoletnie pożycie małżeńskie
1. zbigniew i anna Moszyńscy
2. eugeniusz i anna kamola
3. Franciszek i wanda wieteska

Nightskating w Piasecznie
PIASECZNO W sobotni wieczór, 18 maja odbył się pierwszy w historii miasta 
nocny przejazd rolkarski w Piasecznie, który wyruszył o godzinie 20 z rynku 
na Placu Piłsudskiego. Impreza, w której wzięło udział łącznie ponad 150 osób, 
miała przede wszystkim charakter rekreacyjny, a przy tym integrujący 
okolicznych mieszkańców. Organizatorem przejazdu był Violet Kivi

	 Nightskatingi	 odbywają	 się	 od	
wielu	lat	na	całym	świecie.	Wszystko	
zaczęło	się	w	San	Francisco,	po	czym	
idea	przeniosła	się	również	do	Euro-
py	 (duże	 imprezy	 organizowane	 są,	
między		innymi,	w	Paryżu	czy	w	Mo-
nachium).
	 -	Jako	że	trenowałem	długo	jazdę	
szybką	na	rolkach	w	klubie	w	Słom-
czynie,	postanowiłem	ideę	Nightska-
tingów	przeszczepić	na	polski	grunt	–	
mówi	 Marcin	 Myszkowski,	 inicjator	
imprezy	 i	mieszkaniec	Konstancina.	
–	Trzy	lata	temu	zacząłem	organizo-
wać	takie	przejazdy	w	Warszawie.	W	
tym	roku	już	trzy	tysiące	ludzi	brało	
udział	w	takiej	 imprezie.	Frekwencja	
rośnie,	tak	więc	postanowiłem	zrobić	
coś	 podobnego	 dla	 miast	 podwar-
szawskich	i	innych,	w	całej	Polsce.
	 Przejazd	 w	 Piasecznie	 udał	 się	
znakomicie.	 Dopisała	 pogoda	 i	 na	
starcie	 pojawiły	 się	 całe	 rodziny	 z	

dziećmi.	 Co	 jakiś	 czas	 robione	 były	
krótkie	postoje,	aby	dostosować	tem-
po	do	wszystkich	uczestników	impre-
zy.	W	ukończeniu	 liczącej	nieco	po-
nad	 10	 kilometrów	 trasy	 pomaga-
ła	rytmiczna	muzyka,	a	dla	chętnych	
zorganizowany	 został	 również	 kon-

kurs	 polegający	 na	 jak	 najszybszym	
przejeździe	dookoła	busa	Violet	Kivi.	
W	przyszłości	można	liczyć	na	kolej-
ne	 imprezy	 z	 cyklu	 Nightskating	 w	
Piasecznie.

Grzegorz Tylec
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	 Występ	chóru	poprzedziło	wpro-
wadzenie	 proboszcza	 księdza	 pra-
łata	 Zbigniewa	 Pruchnickiego,	 któ-
ry	 podkreślił	 rolę	 kreacji	 artystycz-
nej	corocznych	koncertów	w	ramach	
Piaseczyńskiej	Wiosny	Muzycznej.
	 -	 Mogę	 powiedzieć	 z	 całą	 pew-
nością,	 że	 te	 wieczory	 były	 takim	
impulsem	do	głębokiej	modlitwy,	do	
uwielbienia	Boga	i	mam	nadzieję,	że	
tak	samo	będzie	 i	 tym	razem	–	po-
wiedział	ksiądz	prałat.
	 Następnie	 głos	 zabrała	 prowa-
dząca	imprezę	Zofia	Sajkowska.
	 -	 W	 czasie	 dwunastu	 edycji	
Piaseczyńskiej	 Wiosny	 Muzycz-
nej	najwięcej,	jak	do	tej	pory,	było	
koncertów	 chóralnych,	 poświęco-
nych	 sztuce	 zespołowego	 śpiewa-
nia	 –	 rozpoczęła	 Zofia	 Sajkow-
ska.	 -	 I	 chociaż	wszystkie	prezen-
towały	wysoki	poziom	artystyczny	
i	 wszystkie	 dobrze	 zapisały	 się	 w	
pamięci	 słuchaczy,	 to	 tylko	 jeden	
z	 nich	 został	 tu	 zaproszony	 dwu-
krotnie	 -	 właśnie	 Męski	 Zespół	
Muzyki	 Cerkiewnej	 pod	 dyrekcją	
księdza	Jerzego	Szurbaka.
Słuchacze,	 któ-
rymi	 tego	 wie-
czoru	 kościół	
wypełnił	 się	do-
słownie	po	brze-
gi,	mogli	dowie-
dzieć	 się	 tak-
że	 wielu	 intere-
sujących	 rzeczy	
o	 wykonawcach	 i	 historii	 muzyki	
cerkiewnej.	
	 W	 trakcie	 koncertu	 o	 poszcze-
gólnych	 kompozycjach	 opowiadał	
już	ksiądz	profesor	Jerzy	Szurbak,	
który	 –	 oprócz	 umiejętności	 arty-
stycznych	 i	 wielkiej	 wiedzy	 –	 ma	
również	szczególny	dar	znakomite-

go	nawiązywania	bliskiego	kontak-
tu	 z	 publicznością.	 Tak	 było	 rów-
nież	 i	 tym	 razem.	 W	 programie	
koncertu	 znalazły	 się,	 między	 in-
nymi,	 utwory:	 Czesnokowa,	 Bort-
niańskiego,	Donizettiego,	Dubiań-
skiego	 oraz	 pieśni	 w	 języku	 staro-
greckim	i	łacińskim.	Jak	się	okaza-
ło,	 był	 to	 ostatni,	 pożegnalny	 wy-
stęp	 Męskiego	 Zespołu	 Muzyki	
Cerkiewnej.	 W	 tej	 sytuacji	 finało-
we	wykonanie	„Barki”,	odśpiewane	

wspólnie	 z	 publicznością,	 nabrało	
szczególnego	wymiaru.
	 -	Każde	piękno	wprowadza	nas	w	
sacrum	–	podsumował	koncert		Mę-
skiego	 Zespołu	 Muzyki	 Cerkiewnej	
ksiądz	prałat.	-	Jesteście	jak	apostoło-
wie,	którzy	są	wysłani,	żeby	przemie-
niać	świat	poprzez	piękno	śpiewu.	

	 Ksiądz	podziękował	nie	tylko	ar-
tystom,	ale	i	prowadzącej	od	samego	
początku	Piaseczyńską	Wiosnę	Mu-
zyczną	Zofii	Sajkowskiej.
	 -	 Myślę,	 że	 jest	 jak	 matka.	 Po	
prostu	 niezastąpiona	 –	 zakończył	
ksiądz,	 po	 czym	 chór	 zaintonował	
spontaniczne	„100	lat”.
	 Na	 przestrzeni	 40	 lat	 istnienia	
Męskiego	 Zespołu	 Muzyki	 Cer-
kiewnej	 w	 jego	 kronice	 odnoto-
wano	ponad	1500	koncertów,	wie-
le	 nagrań	 radiowych,	 telewizyj-
nych	i	filmowych.	W	swoim	dorob-
ku	 artystycznym	 zespół	 ma	 osiem	
płyt	 analogowych,	 14	 kompakto-
wych	 oraz	 24	 kasety	 audio.	 Obok	
regularnej	 działalności	 koncerto-
wej	 uczestniczył	 on	 w	 licznych	 fe-
stiwalach	 muzyki	 sakralnej	 i	 ora-
toryjnej	 w	 kraju	 i	 zagranicą.	 Wie-
lokrotnie	dawał	oprawę	muzyczną	
do	filmów	A.	Wajdy,	J.	Skolimow-
skiego,	 A.	 Holland	 i	 innych	 reży-
serów.	 Ksiądz	 Jerzy	 Szurbak	 jest	
współtwórcą	 Międzynarodowego	
Festiwalu	 Muzyki	 Cerkiewnej	 w	

Hajnówce	i	wieloletnim	członkiem	
jury	tegoż	festiwalu.
	 Ostatni	 koncert	 w	 ramach	 te-
gorocznej	 edycji	 Piaseczyńskiej	
Wiosny	 Muzycznej	 odbędzie	 się	
w	niedzielę,	16	czerwca	w	koście-
le	 w	 Józefosławiu,	 gdzie	 usłyszeć	
będzie	można	„14	Encyklik	Papie-
skich”	 -	 oratorium	 na	 chór	 i	 dwa	
instrumenty	 jazzujące.	 Będzie	 to	
muzyczna	 podróż	 do	 źródeł	 my-
śli	Jana	Pawła	II.	Zabrzmi	muzy-
ka	 autorstwa	 Stanisława	 Szczy-
cińskiego	 z	 fragmentami	 Pisma	
Świętego	w	wykonaniu	Chóru	Za-
lesiańskiego	 Towarzystwa	 Śpie-
waczego	 pod	 dyrekcją	 kompozy-
tora.	 Wystąpią	 również:	 Agniesz-
ka	 Gamdzyk	 –	 lektor,	 Maciej	
Szczyciński	 –	 kontrabas	 i	 Stani-
sław	 Szczyciński	 –	 fortepian.	 Po-
czątek	koncertu	o	godzinie	19.

Grzegorz Tylec
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Cerkiewny śpiew w Piasecznie
PIASECZNO W niedzielę, 19 maja w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej przy ulicy Słowiczej w Piasecznie 
wystąpił Męski Zespół Muzyki Cerkiewnej pod dyrekcją księdza Jerzego Szurbaka. Był to drugi koncert 
w ramach tegorocznej, trzynastej już edycji Piaseczyńskiej Wiosny Muzycznej

Każde piękno wprowadza nas w sacrum. Jesteście 
jak apostołowie, którzy są wysłani żeby przemieniać 
świat poprzez piękno śpiewu

„

Ksiądz prałat Zbigniew Pruchnicki”

R e k L a M a

III Święto Góry Kalwarii
 w sobotę, 25 maja na placu 
manewrowym byłej jednostki 
wojskowej odbędzie się ii i 
Ś w i ę t o  G ó r y  k a l w a r i i . 
Uroczystości rozpoczną się o 
godz. 14 od przekazania klucza 
do symbolicznych bram miasta 
j e d n e m u  z  m i e s z k a ń ców. 
Następnie o godz. 15 zostaną 
nadane tytuły zasłużony dla 
Góry kalwarii, a o godz. 16 
wystąpi zespół Bartek. Potem, o 
godz. 16.40 wystąpi dziecięcy 
zespół ludowy kalwarki, a po 
nim odbędzie się pokaz capo-
eiry. Po godz. 18 będzie można 
posłuchać przebojów elvisa 
Presleya, a o godz. 19 zagra 
gwiazda wieczoru – zespół 
Video. 
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GÓRA KALWARIA

Dzień Dziecka 
w Parku Zdrojowym
 w niedzielę, 2 maja w Parku 
zd ro j ow y m  o d b ę d z i e  s i ę 
Gminny Dzień Dziecka. w pro-
gra m i e  m n ó s t wo  at ra k c j i 
muzycznych i tanecznych. o 
godz. 10 zostanie rozegrany tur-
niej piłki plażowej dla młodzie-
ży gimnazjalnej. Natomiast o 
godz. 13 w amfiteatrze odbę-
dzie się kids impro show – 
występ dziecięcych grup impro-
wizacji teatralnej. 45 minut póź-
niej na scenie wystąpi kabareto-
wy duet muzyczny „korniki”. Na 
godz. 15 zaplanowano widowi-
sko muzyczne „Domisie”, a 
godzinę później na scenie 
zaprezentują się tancerze z kDk. 
Ponadto w parku odbędą się 
różne warsztaty, konkursy i 
zabawy. Nie zabraknie również 
dmuchanych trampolin i zam-
ków oraz basenu z dużymi pił-
kami, a także kącika animacji.

gt
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Dobra wola do sprzątania lasu 2013
W słoneczną sobotę 18 maja niepełnosprawne dzieci ze Stowarzyszenia Dobra Wola 
sprzątały zaśmiecany przez pełnosprawnych las w Magdalence. Towarzyszyli im ich 
rodzice, samorządowcy, leśnicy, wolontariusze i przyjaciele Stowarzyszenia oraz wraż-
liwi ekologicznie mieszkańcy gminy.
	 Las	 w	 Magdalence	 	 to	 piękny	
kompleks	borów	 sosnowych	 i	 	mie-
szanych,	 z	 domieszką	 dębów	 oraz	
brzóz.	Można	tam	doskonale	wypo-
cząć	i	zobaczyć	wiele	ciekawych	ro-
ślin,	m.in.	pojedyncze	okazy	pocho-
dzącej	 z	 Ameryki	 Północnej	 Sosny	
Banka.	Niestety,	nie	wszyscy	szanu-
ją	 i	 doceniają	 urodę	 lesznowolskie-
go	 lasu,	 nierzadko	 traktując	 go	 jak	
śmietnik.	Do	tej	grupy	z	pewnością	
nie	 należą	 uczestnicy	 tegorocznej	
akcji	pt.	„Dobra	wola	do	sprzątania	
lasu”.	 Kilkudziesięciu	 chętnych	 do	
wspólnego	 sprzątania	 spotkało	 się	
tuż	przed	godz.	10	na	parkingu	na-
przeciwko	 kościoła	 w	 Magdalence.	
Na	miejscu	stawili	się	 	m.in.	pomy-
słodawca	 przedsięwzięcia	 –	 prezes	
Stowarzyszenia	Dobra	Wola	pan	Ja-
cek	Zalewski,	wójt	gminy	–	pani	Ma-
ria	Jolanta	Batycka-Wąsik	oraz	lesz-
nowolscy	 radni	 –	 Marian	 Ryszard	
Dusza	 i	Łukasz	Grochala.	Przyszła	
również	 młodzież	 z	 lesznowolskich	
szkół	 -	 	 grupą	 uczniów	 opiekował	
się	pedagog	z	ZS	w	Łazach,	pan	An-
drzej	Hofman.	Po	rozdaniu	rękawic,	
worków	 i	 identyfikatorów	 wolonta-
riusze	ruszyli	„w	las”	pod	przewod-
nictwem	 pana	 Jerzego	 Kaczmarka	
–	 leśniczego	 z	 Nadleśnictwa	 Choj-
nów.	 Sprzątanie	 lasu	 połączono	 ze	
zbiórką	 „elektrośmieci”.	 Za	 stary	
magnetofon,	 komputer,	 mikser	 czy	
inny	zużyty	sprzęt	elektryczny	i	elek-

troniczny,	 mieszkańcy	 otrzymywali	
kwitnące	pelargonie.	
	 Akcja	 hasłem	 „Dobra	 wola	 do	
sprzątania	 lasu”	 została	 zorgani-
zowana	 po	 raz	 kolejny,	 a	 jej	 celem	
–	 poza	 uporządkowaniem	 magda-
leńskiego	 lasu	 -	 jest	 integracja	 spo-
łeczności	lokalnej	z	grupą	niepełno-
sprawnych	i	wspólne,	miłe	spędzenie	
czasu.		Dlatego	też	ukoronowaniem	
akcji	był	piknik	przy	ulicy	Brzozowej	
w	Magdalence,	gdzie	po	skończonej	
pracy	 spotkali	 się	 uczestnicy	 tego-
rocznej	imprezy.

	 Akcję	 współorganizował	 Referat	
Ochrony	 Środowiska	 i	 Rolnictwa	
Urzędu	 Gminy	 Lesznowola	 oraz	
Nadleśnictwo	 Chojnów,	 nad	 cało-
ścią	czuwali	 strażacy	z	Ochotniczej	
Straży	Pożarnej	w	Zamieniu.	W	tym	
roku	w	lesie	zebrano	660	kg	śmieci,	a	
mieszkańcy	oddali	800	kg	zużytego	
sprzętu	elektrycznego		i	elektronicz-
nego.

Agnieszka Anna Adamus
UG Lesznowola 

Fot. Marta Piotrowska-Perz

W czerwcu zapraszamy na 

DNI GMINY LESZNOWOLA!
22 VI Dzień Sportowy - stadion przy ZSP w Lesznowoli
23 VI Dzień Artystyczny - teren zielony przed UG Lesznowola

W tym roku gwiazdą festynu 
będzie Natalia Kukulska!

Zapraszamy do współpracy SPONSORÓW! 
Szczegóły na www.lesznowola.pl

Rajd Rally Piaseczno 
2013 - Super Próba 
w Lesznowoli

zapraszamy miłośników sportu samochodowego do Lesznowoli, na super 
Próbę o Puchar wójt Gminy Lesznowola - sobota 25 maja,  godz. 12.00 - 16.00, 
na parkingach przy Urzędzie Gminy Lesznowola (ul. Gminnej Rady Narodo-
wej 60) i komisariacie Policji w Lesznowoli. wręczenie pucharów zwycięzcom 
super Próby odbędzie się  w niedzielę 26 maja w Piasecznie. więcej na stronie 
organizatora rajdu - automobilklubu centrum:  www.ak-centrum.pl

Młodzież i wolontariusze - uczestnicy akcji 
Dobra wola do sprzątania lasu
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	 Merida	Mazovia	MTB	Marathon	
to	cykl	terenowych	wyścigów	rowero-
wych,	które	odbywają	się	w	różnych	
miejscach	Polski	od	2005	roku.	W	tej	
edycji	Mazovii	 rowerzyści	ścigali	się	
już	siedem	razy,	ostatni	raz	19	maja	
w	 Piasecznie.	 Czeka	 ich	 jeszcze	 20	
wyścigów,	następny	weekend	z	MTB	
planowany	jest	w	dniach	od	30	maja	
do	2	czerwca	na	Mazurach.	
	 Rok	 temu	 Żabieniec	 gościł	 im-
prezę	miesiąc	wcześniej.	Kolaże	dużą	
część	trasy	musieli	pokonywać	brnąc	
w	 błocie,	 często	 zsiadali	 z	 rowerów,	
do	 mety	 docierali	 kompletnie	 wy-
cieńczeni.	W	tym	roku	warunki	były	
bez	porównania	 lepsze.	Było	 ciepło,	
świeciło	 słońce,	 trasa	 była	 w	 prze-
ważającej	 części	 sucha	 i	przejezdna.	
Doskwierały	natomiast	meszki	 i	 ko-
mary	oraz...	brak	miejsc	do	parkowa-
nia	 (tego	 dnia	 do	 niewielkiego	 Ża-
bieńca	 wjechało	 ok.	 1000	 samocho-
dów).	

Kolaże najechali Żabieniec
	 Żabieniec	gościł	rowerzystów	już	
po	 raz	 czwarty.	 W	 ubiegłym	 roku	
startujących	 było	 1108	 i	 wydawało	
się,	 że	więcej	na	 trasie	 się	nie	zmie-
ści.	Tym	razem	jednak	pobito	rekord	
frekwencji	–	sklasyfikowano	aż	1392	
zawodników.	Część	z	nich	zjawiło	się	
w	biurze	zawodów	w	sobotę,	 jednak	
przeważająca	większość	rejestrowała	
się	tuż	przed	samym	startem,	co	spo-
wodowało	niewielkie	opóźnienia.	

Ciasno jak na Puławskiej
	 Kolaże	 biorący	 udział	 w	 zawo-
dach	mogli	 ścigać	się	 tym	razem	na	
trzech	 dystansach:	 8	 km	 (Hobby),	
24	km	(Fit)	 i	 55	km	(Mega).	Zrezy-

gnowano	natomiast	z	dystansu	Giga	
(88	km).	Na	starcie	–	tradycyjnie	już	
-	 ustawiano	 się	 w	 sektorach.	 Przed	
rozpoczęciem	 rywalizacji	 kolaży-
amatorów	 powitał	 wiceburmistrz	
Piaseczna	 Daniel	 Putkiewicz,	 któ-

ry	zwrócił	uwagę,	że	na	terenie	gmi-
ny	jest	wiele	malowniczo	położonych	
tras	rowerowych,	zachęcając	wszyst-
kich,	aby	z	nich	korzystali.	Sam	start	
przebiegł	 w	 miarę	 sprawnie,	 do-
szło	 tylko	 do	 jednej	 niegroźnej	 koli-
zji.	 Najwięcej	 dorosłych	 kolaży	 było	
zgromadzonych	w	ostatnim	sektorze,	
dlatego	tuż	po	starcie	na	wąskiej	 le-
śnej	ścieżce	zaczął	tworzyć	się	korek.	
-	Ciasno	tu,	jak	na	Puławskiej	–	rzu-
cił	ktoś	z	tłumu.	-	Już	wystartowali-
śmy?	-	pytał	ironicznie	inny	rowerzy-
sta.	 Po	 kilku	 minutach	 zator	 został	
jednak	rozładowany	(po	około	2	km	
droga	się	rozszerzała)	i	na	linii	startu	
mogli	stanąć	najmłodsi	zawodnicy.

Jazda po piasku i śmieciach
	 W	 tym	 roku	 trasa	 omijała	 naj-
bardziej	 piaszczyste	 części	 Choj-
nowskiego	 Parku	 Krajobrazowego.	
Zamiast	 tego	 wiodła	 w	 przeważa-
jącej	 części	 malowniczymi	 leśnymi	
duktami,	między	100-letnimi	dęba-
mi	 i	 brzozami.	 Na	 14,	 22	 i	 40	 km	
były	zlokalizowane	bufety	z	owoca-
mi	i	napojami	izotonicznymi.	Sami	
uczestnicy	 oceniają	 trasę	 jako	 ra-
czej	łatwą,	bo	płaską.	Niektórzy	po	
dojechaniu	 na	 metę	 zwracali	 uwa-
gę,	 że	 na	 trasie	 było	 dużo	 śmieci,	
gruzu,	 drobnych	 kamieni,	 kawał-

ków	 cegieł,	 a	 nawet	 potłuczonego	
szkła,	 przez	 co	 wielu	 kolaży	 łapa-
ło	 przysłowiowe	 kapcie.	 	 Nad	 bez-
pieczeństwem	startujących	czuwały	
policja,	 straż	miejska,	 straż	pożar-
na	 oraz	 harcerze.	 Na	 miejscu	 była	
także	 grupa	 ratownictwa	 medycz-
nego,	 a	 na	 trasie	 punkty	 kontrol-
ne	 i	 serwisowe.	 Dobra	 organizacja	
wyścigu	 i	 dobrze	 wytyczone	 trasy	
uchroniły	 uczestników	 od	 nieprze-
widzianych	 wypadków,	 których	 w	
ostatnich	latach	nie	brakowało.	

Prawdziwe rowerowe święto
	 Rowerzyści	 przyjeżdżali	 na	 linię	
mety	 sukcesywnie,	 chętnie	 wymie-
niając	 się	doświadczeniami	 i	wraże-
niami	 z	 trasy.	 Najwcześniej	 oczywi-
ście	 meldowali	 się	 ci,	 którzy	 starto-
wali	na	dystansie	8	km	(w	ubiegłym	
roku	na	tym	dystansie	startował	rów-
nież	 burmistrz	 Piaseczna	 Zdzisław	
Lis,	którego	niestety	w	tym	roku	za-

brakło).	Po	południu	odbyła	 się	de-
koracja	zwycięzców,	którzy	otrzyma-
li	 pamiątkowe	 puchary.	 Ale	 na	 tym	
nie	kończyły	się	atrakcje.	Na	stadio-
nie	 przy	 ul.	 Leśnej	 zostało	 rozsta-

wione	miasteczko	sportowe	-	można	
było	kupić	w	nim	m.	in.	sprzęt	spor-
towy,	napić	się	kawy	i	zjeść	pożyw-
ny	 obiad	 (wielu	 startujących	 chwa-
liło	 zwłaszcza	 pyszny	 makaron).	
Sporo	atrakcji	 tradycyjnie	zaplano-
wano	 	 także	 dla	 dzieci.	 Mogły	 one	
wziąć	 udział	 w	 wyścigach	 i	 zaba-
wach	 na	 rowerkach	 biegowych,	 a	
w	 specjalnym	 namiocie	 czekały	 na	
nie	 zabawki,	 kolorowanki	 i	 anima-
cje	 pod	 opieką	 dorosłych.	 Następ-
na	 impreza	 rowerowa	 w	 Żabieńcu,	
miejmy	nadzieję,	już	za	rok.	

Tomasz Wojciuk
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Leśny wyścig rowerowy
PIASECZNO W ubiegłą niedzielę, w Żabieńcu odbyły się za-
wody z cyklu Merida Mazovia MTB Marathon. Na linii 
startu stanęło prawie 1400 rowerzystów, którzy ściga-
li się na trzech dystansach. Gmina Piaseczno gościła tę 
ogólnopolską imprezę już po raz ósmy

W tym roku na linii startu stanęło 
prawie 1400 rowerzystów

Trasa była płaska i piaszczysta, 
prawie pozbawiona błota
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Wielka Majówka
LESZNOWOLA

W najbliższą sobotę, 
25 maja przy zespole 
szkoł w Nowej Iwicznej 
po raz szósty odbędzie 
się Wielka Majówka
 tegoroczna majówka trady-
cyjnie rozpocznie się biegiem. 
start przewidziano o godz. 9 z 
bieżni boiska szkolnego. 
 w samo południe rozpocz-
nie się festyn. wśród wie-
lu atrakcji przewidziano m.in. 
koncert zespołu Big Band dla 
Frajdy, pokaz stowarzyszenia 
sportowego wiśniewski kick-
boxing, pokaz Dance acade-
my Grawitacja, pokaz kultury-
styczny w wykonaniu mistrza 
Polski kamila Majaka, występ 
dzieci z Niepublicznego Przed-
szkola „Nutka”, koncert orkie-
stry symfonicznej gminnego 
ośrodka kultury. o 19.30 odbę-
dzie się koncert zespołów roc-
kowych z Nowej iwicznej any-
way oraz ensere. 
 o godz. 21 odbędzie się 
koncert gwiazdy - Mateusza 
cieślaka. o godz. 22 rozpocz-
nie się dyskoteka. Dodatko-
wymi atrakcjami tegorocznej 
majówki będą: loty balonem, 
pływanie w pianie, ściana 
wspinaczkowa, planetarium, 
gokarty, rodeo i surfing.     

AB

 w  s o b o t ę ,  2 5  m a j a  w 
Przystanku kultura odbędzie 
się wernisaż wystawy malar-
stwa iwony wojewoda-Jedynak. 
Początek o godzinie 18.

Tyl.

Malarstwo Iwony
Wojewoda-Jedynak 

PIASECZNO
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Piekut dostał od gminy 1,7 mln zł
PIASECZNO W połowie lipca 2011 roku rada miejska nie zaakceptowała propozycji bur-
mistrza Zdzisława Lisa, który chciał polubownie porozumieć się z Piekut Develop-
ment i zwrócić spółce 1,9 mln zł wpłacone tytułem partycypacji. Jacek Piekut skie-
rował sprawę do sądu. W lutym ubiegłego roku na jego wniosek komornik zabez-
pieczył na koncie gminy 450 tys. zł. Teraz gmina, która przegrała proces w sądzie, 
zapłaciła spółce Piekuta 1,71 mln zł
	 W	 związku	 ze	 zmianą	 stanowi-
ska	sądów,	które	jakiś	czas	temu	za-
częły	orzekać,	że	wpłaty	partycypa-
cyjne	są	niezgodne	z	prawem,	jeden	
z	 deweloperów	 –	 Piekut	 Develop-
ment	-	wystąpił	do	gminy	Piaseczno	
z	roszczeniem	zwrotu	1,93	mln	zł.	

Dobrowolnie czy niedobrowolnie?
	 -	 Partycypacja	 jest	 działaniem	
bezzasadnym	i	bezprawnym,	co	zo-
stało	już	dowiedzione	na	drodze	są-
dowej	–	mówił	dwa	lata	temu	na	na-
szych	 łamach	 prezes	 spółki	 Jacek	
Piekut,	dowodząc,	że	zasilił	gminny	
budżet	kwotą	około	4	mln	zł.	Twier-
dził,	że	przez	wszystkie	lata	prowa-
dzenia	 swojej	 działalności	 dewe-
loperskiej	 na	 terenie	 Piaseczna	 był	
przez	 gminę	 szantażowany.	 -	 Gmi-
na	 uzależniała	 wydanie	 warun-
ków	technicznych,	które	są	potrzeb-
ne	do	uzyskania	pozwolenia	na	bu-
dowę	 od	 „dobrowolnej”	 partycypa-
cji	w	kosztach	budowy	infrastruktu-
ry	–	mówił.	-	Tylko	teoretycznie	była	
to	opłata	dobrowolna.	Spółka	płaci-
ła,	bo	nie	miała	innego	wyjścia.	De-
weloper	 zapowiedział	 skierowanie	
sprawy	do	sądu.	
	 -	Chcemy	załatwić	tę	sprawę	po-
lubownie,	 choć	 z	 całą	 mocą	 pod-
trzymujemy	 stanowisko,	 że	 wpłaty	
partycypacyjne	 były	 wnoszone	 do-
browolnie	–	mówił	w	kwietniu	2011	
roku	 burmistrz	 Zdzisław	 Lis.	 -	 Już	
wcześniej	zaproponowaliśmy	 firmie	
Piekut	Development	ugodę	 i	w	dal-
szym	 ciągu	 to	 podtrzymujemy.	 Nie	
chcemy	iść	do	sądu	i	ponosić	zwią-
zanych	z	tym	kosztów.
	 Burmistrz	skierował	do	radnych	
projekt	uchwały,	dotyczący	wprowa-

dzenia	do	budżetu	subwencji	oświa-
towej	w	wysokości	2	mln	zł,	z	której	
1,9	 mln	 zł	 zaproponował	 przezna-
czyć	na	spłatę	partycypacji	wniesio-
nej	 przez	 Piekut	 Development	 (450	
tys.	zł	w	roku	2011,	pozostałą	część	
-	w	2012).	Radni	jednak	się	na	to	nie	
zgodzili,	a	Jacek	Piekut	wystąpił	na	
drogę	sądową.	

Sąd przyznaje rację deweloperowi
	 Na	 podstawie	 wyroku	 sądu	 z	
30	 grudnia	 2011	 roku,	 na	 wniosek	
Jacka	 Piekuta,	 komornik	 zabezpie-
czył	na	koncie	gminy	Piaseczno	450	
tys.	zł	wraz	z	należnymi	odsetkami.		
-	 Sąd	 przyznał	 mi	 tę	 kwotę	 w	 try-

bie	nakazowym	–	wyjaśniał	w	lutym	
2012	roku	deweloper,	zapowiadając,	
że	to	dopiero	początek.	-	To	pierw-
sza	 kwota,	 o	 którą	 wystąpiła	 spół-
ka.	 O	 resztę	 pieniędzy	 zamierzamy	
wystąpić	wkrótce	–	dodał.	W	kwiet-
niu	tego	roku		uprawomocnił	się	wy-
rok	Sądu	Okręgowego	w	Warszawie	
nakazujący	gminie	zwrot	1	437	963	
zł	wraz	 z	odsetkami	 (205	 tys.	 zł),	 i	
dodatkowo	pokrycie	kosztów	proce-
su	(69	tys.	zł)	–	w	sumie	ponad	1,71	
mln	 zł.	 Pieniądze	 zostały	 przelane	
na	konto	spółki	Piekut	Development	
kilkanaście	dni	temu.

TW

Ulica Kniaziewicza na odcinku od Jana Pawła II do Nadarzyń-
skiej została zbudowana przez spółkę Piekut Development, 
która właśnie uzyskała od gminy zwrot poniesionych kosztów

100 lat kościoła
KONSTANCIN-JEZIORNA W niedzielę, 12 maja kościół Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny w Konstancinie-Jeziornie przy ul. 
Piłsudskiego obchodził jubileusz 100-lecia istnienia. W uroczystej 
mszy wzięli udział mieszkańcy oraz przedstawiciele władz samo-
rządowych miasta
 Jubileusz uświet-
nił swoją obecnością bi-
skup tadeusz Pikus, któ-
ry poprowadził nabożeń-
stwo wraz z innymi ka-
płanami z dekanatu. - Ju-
bileusz 100-lecia kościo-
ła to znamienne i szcze-
gólne wydarzenie w hi-
storii parafii oraz nasze-
go miasta – podkreślił 
burmistrz kazimierz Jań-
czuk. - Nasza świątynia, 
dzięki trosce i staraniom 
księdza proboszcza i pa-
rafian, stale się moder-
nizuje. za tę troskę pra-
gniemy wszystkim ser-
decznie podziękować i 
życzyć, by kościół nie-
zmiennie służył kolejnym 
pokoleniom konstanci-
nian – dodał burmistrz. 
samorządowcy wręczy-
li ks. Janowi tonderze 
(proboszczowi od 1992 
roku)  kwiaty oraz upo-
minek – zestaw sztućców z wygrawerowanym herbem miasta dla 12 
osób. Uroczystość, której towarzyszyła również wystawa archiwalnych 
zdjęć i dokumentów, dotyczących 100-letniej historii kościoła, zakoń-
czył koncert parafialnych zespołów. w uroczystości oprócz mieszkań-
ców oraz księży z całego dekanatu uczestniczyli m.in. przedstawicie-
le władz samorządowych. oprócz burmistrza także radni z andrzejem 
cieślawskim, przewodniczącym rady miejskiej na czele.
  kościół, który był budowany w latach 1910-1913, jest jedną z naj-
piękniejszych neogotyckich świątyń na Mazowszu. zaprojektował go 
Józef Pius Dziekoński ze zdzisławem Mączeńskim. Budowę sfinanso-
wali hr Józefina Dąmbska i witold skórzewski, który ofiarował plac. 
warto dodać, że cegła, z której wymurowano świątynię, jest stylizowa-
na na ręcznie robioną, by jak najbardziej przypominała materiał uży-
wany w średniowieczu.  w 1919 roku w kościele  mszę odprawił achil-
les Ratti, późniejszy papież Pius Xi. 

Grzegorz Traczyk/inf.
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„Jedność” żąda 
pieniędzy od wspólnoty
PIASECZNO Mieszkańcy bloku przy ul. Sikorskiego 9 przed dwoma laty 
ze SM „Jedność” wydzielili swoją wspólnotę. Spółdzielnia domaga 
się jednak zaległych rozliczeń. Część mieszkańców zaczęła płacić, 
część zakwestionowała roszczenia „Jedności”  i będzie bronić się  w sądzie

	 -	 Gdy	 podpisywaliśmy	 akty	 no-
tarialne	 Spółdzielnia	 nawet	 nie	 za-
jąknęła	 się	 o	 swoich	 roszczeniach	
–	 mówią	 mieszkańcy.	 -	 Po	 tym	 jak	
otrzymaliśmy	sądowe	nakazy	zapła-
ty,	niektórzy	z	nas	się	przestraszyli	i	
zaczęli	spłacać.	

Roszczenia z kapelusza?
	 Część	 mieszkańców	 postano-
wiła	 jednak	 zwrócić	 się	 do	 kan-
celarii	 prawnych,	 które	 zgodnie	
uznały,	 że	 roszczenia	 „Jedności”	
są	bezpodstawne.	-	Gdy	na	począt-
ku	 nas	 przestraszono	 zapłaciłam	
dwie	raty	–	mówi	jedna	z	mieszka-
nek.	 -	 Dalej	 postanowiłam	 jednak	
nie	płacić	i	dochodzić	swoich	praw	
w	sądzie.			
	 -	 Przedstawiono	 nam	 roszcze-
nia	 finansowe	 na	 ponad	 120	 tys.	
złotych	 w	 skali	 całego	 bloku.	 Nie	
poparto	ich	jednak	żadnymi	doku-
mentami	księgowymi,	z	których	te	
roszczenia	wynikają	 	 –	oburza	 się	
inny	mieszkaniec.
	 Mieszkańcy	 ani	 nie	 wiedzą	 w	
jaki	 sposób	 	 „Jedność”	 wyliczy-
ła	 swoje	 roszczenia,	 ani	 dlacze-
go	 zwrócono	 się	 z	 nimi	 dopiero	
po	tak	długim	czasie.	Część	z	nich	
dotyczy	 nawet	 roku	 1997.	 -	 Prze-
cież	co	roku	otrzymywaliśmy	roz-
liczenia	 roczne,	 gdzie	 oprócz	 bie-
żących	 rozliczeń	 czynszowych	nie	
ma	 mowy	 o	 jakimkolwiek	 zadłu-
żeniu	 za	 wcześniejsze	 lata	 –	 pod-
kreśla	jeden	z	mieszkańców.	-	Po-
nadto	 przy	 podpisywaniu	 aktów	
notarialnych	ustanowienia	odręb-

nej	 własności	 lokalu	 przedstawi-
ciel	spółdzielni	oświadczył,	że	„na	
wskazanym	 członku	 spółdzielni	
nie	 ciążą	 żadne	 długi	 związane	 z	
tym	lokalem”.			

„Jedność”: opłaty nieuniknione
	 W	 bloku	 przy	 ul.	 Sikorskie-
go	 9	 jest	 31	 mieszkań,	 z	 których	
tylko	 dwa	 pozostały	 w	 zasobach	
spółdzielni.	 Mieszkańcy	 uważa-
ją,	 że	 utworzenie	 własnej	 wspól-
noty	 mieszkaniowej	 było	 bardzo	
dobrą	 decyzją	 –	 dzięki	 niej	 płacą	
mniejszy	 czynsz	 i	 sami	 o	 wszyst-
kim	 decydują.	 Działania	 spół-
dzielni	 nie	 są	 dla	 nich	 transpa-
rentne.	Nie	tylko	uważają,	że	rosz-
czenia	„Jedności”	są	bezpodstaw-
ne,	ale	także	czują,	że	sami	zosta-
li	przez	nią	pokrzywdzeni.	-	Przez	
pięć	 lat	 działał	 fundusz	 uwłasz-

czeniowy.	 Co	 miesiąc	 płaciliśmy	
ok.	30	złotych,	ale	nikt	nigdy	się	z	
nami	z	tych	pieniędzy	nie	rozliczył	
–	twierdzą	mieszkańcy.	
	 Prezes	 SM	 „Jedność”,	 Robert	
Gołaś	 jest	 pewny	 swoich	 racji.	 -	
Rozumiem,	że	mieszkańcy	woleli-
by	nie	płacić,	ale	niestety	 te	opła-
ty	są	nieuniknione		–	mówi	prezes	
Gołaś.	-	Jeśli	ktoś	ma	wątpliwości	
czy	nasze	 roszczenia	są	zasadne	 i	
czy	 się	 nie	 przedawniły	 niech	 po	
prostu	kieruje	sprawę	do	sądu.	Za-
świadczenia,	które	wydawaliśmy	z	
chwilą	podpisywania	aktów	nota-
rialnych	o	braku	zadłużenia	doty-
czyły	 obciążeń	 czynszowych	 po-
szczególnych	mieszkań,	a	nie	całe-
go	bloku	–	podkreśla	prezes	„Jed-
ności”	 i	 powołuje	 się	na	ustawę	o	
spółdzielniach	mieszkaniowych.

Adam Braciszewski

Przebudowa
Placu Kisiela
PIASECZNO Do końca roku ma zostać opracowany projekt przebudowy Pla-
cu Kisiela, przy którym mieści się urząd gminy. Jeśli wszystko dobrze pój-
dzie i uda się zgromadzić niezbędne zezwolenia, przebudowa placu ruszy 
wiosną 2014 roku. Na inwestycję tę zaplanowano w budżecie około 5 mln zł

 Gorące dyskusje wywołała kwestia przebudowy płynącego pod placem 
kanału Piaseczyńskiego, który ma w tej chwili około 1,5 szerokości. Radni 
chcieli, aby kanał był odkryty, ale ten pomysł upadł, ponieważ przy wyższym 
poziomie wód istniało ryzyko zalewania terenu przed urzędem gminy. Dlate-
go też kanał pozostanie przykryty, zostanie jednak przebudowany i posze-
rzony. Na placu zostaną zachowane wszystkie drzewa, a nawet więcej - po-
jawią się nowe nasadzenia. Przebudowane zostaną schody od strony ulicy 
kościuszki, które będą zakręcały łukiem wgłąb placu, tworząc coś na kształt 
amfiteatru. w centralnej części zostanie zbudowana niewielka scena, wy-
niesiona 30 cm powyżej poziomu gruntu. Nieopodal staną też dwie niecki z 
wodą. Niecka mniejsza będzie nieco wyżej, tak aby woda mogła spływać z 
niej do większej niecki o powierzchni 60-70 m kw., tworząc coś na kształt ka-
skady. ze sceny będzie można zejść do niej po schodach. Na placu pojawią się 
nowe ławki, zostanie wymieniona także nawierzchnia. Pod uwagę brany jest 
granit oraz dwuwarstwowa kostka brukowa. od strony ulicy sierakowskiego 
zostaną wykonane zjazdy dla niepełnosprawnych, cały plac zostanie oświe-
tlony. - Mam nadzieję, że do końca roku uda się wykonać projekt i uzyskać 
pozwolenie na budowę – mówi teresa Mazanek z gminnego wydziału inwe-
stycji. - Jak wszystko dobrze pójdzie, przebudowa placu mogłaby rozpocząć 
się wiosną przyszłego roku.

TW 

Mieszkańcy ul. Sikorskiego 9 
spotkają się z „Jednością” w sądzie



Prażmów bez podwyżek
Podczas sesji, która odbyła się 10 maja br. Radni z Prażmowa przychylili się do wniosku 
Wójta i utrzymali stawkę opłaty za wodę na dotychczasowym poziomie.
	 Do	 30	 czerwca	 2014	 roku	 cena	
wody,	która	wynosi	w	Gminie	Praż-
mów	 3,11	 zł/m3	 i	 jest	 najniższa	 w	
powiecie,	 nie	 zostanie	 zmieniona.	
Jak	 argumentuje	 Wójt,	 sfinansowa-
nie	niezbędnych	inwestycji	wodocią-
gowych	 oraz	 zniwelowanie	 wzrostu	
cen	towarów	i	usług,	bez	podnosze-
nia	stawki	opłaty	za	wodę,	jest	moż-
liwe	 dzięki	 wdrożonej	 dyscyplinie	
obniżania	kosztów.
	 Najbliższy	 czas	 przyniesie	 wie-

le	 zmian	 dla	 mieszkańców	 –	 mówi	
Grzegorz	 Pruszczyk,	 Wójt	 Gminy	
Prażmów.	Nowe	obowiązki	finanso-
we	 wynikające	 z	 wdrażanej	 ustawy	
o	gospodarowaniu	odpadami	mogą	
dodatkowo	 obciążyć	 część	 domo-
wych	 budżetów	 W	 związku	 z	 tym	
staramy	 się	 szukać	 oszczędności	 i	
dodatkowych	 pieniędzy	 najpierw	
u	 siebie.	 Z	 tych	 samych	 powodów	
będę	 rekomendował	 Radzie	 Gminy	
niepodnoszenie	 w	 tym	 roku	 stawek	

podatków	lokalnych.
	 Dodatkowe	 środki	 finansowe	 w	
przedsiębiorstwie	 wodociągowo-ka-
nalizacyjnym	upatrywane	są	m.in.	w	
prowadzeniu	skuteczniejszej	windy-
kacji,	w	którą	włączeni	zostali	także	
pracownicy	 biurowi	 przedsiębior-
stwa.	 Oszczędności	 upatrywane	 są	
także	w	lepszych	niż	w	zeszłym	roku	
warunkach	umów	na	obsługę	sieci.	

Remonty i przebudowy dróg
Rozpoczęły się prace remontowe i przebudowy dróg w gminie Praż-
mów. Zakończone procedury remontowe i sprzyjająca pogoda umożli-
wiły rozpoczęcie prac ekipom budowlanym.

 Doraźne naprawy jezdni rozpoczęły się od najbardziej newralgicznych 
odcinków. Pierwszeństwo mają szlaki najbardziej obciążone ruchem drogo-
wym. od połowy maja naprawiana jest droga wągrodno – Biały Ług – Ławki. 
Następnie drogowcy przeniosą się do Jeziórka i Ustanowa. kolejne naprawy 
nawierzchni rozpoczną się w wilczej wólce oraz na drodze wiodącej z Jaro-
szowej woli do koryt. Doraźne naprawy będą prowadzone przez całe lato.
 w najbliższych dniach rozpocznie się kompleksowy remont drogi Do-
brzenica – Błonie. Umowa z wykonawcą jest już realizowana. zatwierdzono 
organizację ruchu na czas budowy. Rozpoczęły się także przygotowania do 
remontu kolejnej drogi: Uwieliny – Jaroszowa wola. w dniu 17 maja 2013 r. 
został ogłoszony przetarg. Prace na tym odcinku planowane są na miesiące 
lipiec i sierpień br. 

Kalendarium czerwcowych imprez w Gminie Prażmów
02.06. Łosiowisko – festyn w Łosiu
15.06. Festyn rodzinny przy szkołach w Uwielinach
15.06. 25-lecie ogródków Działkowych krępa-Rosa
22.06. kickboxing - turniej i kroku w Uwielinach
22.06. Piknik rodzinny wianki w osP Uwieliny
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Zryw sprzed 150 lat
KONSTANCIN-JEZIORNA We wtorek, 21 maja w Słomczynie 
oraz  przy pomniku Bohaterów Powstania Styczniowe-
go w Cieciszewie odbyły się obchody 150. rocznicy wy-
buchu powstania styczniowego. W uroczystości wzię-
li udział m.in. przedstawiciele władz gminy, kombatanci 
oraz młodzież z konstancińskich szkół

Grzegorz Traczyk
	 Uroczystość	 rozpoczęło	 nabo-
żeństwo	w	intencji	ojczyzny	i	pole-
głych	w	jej	obronie,	które	odbyło	się	
w	 kościele	 św.	 Zygmunta	 w	 Słom-
czynie.	 Następnie	 uczestnicy	 ob-
chodów	 zebrali	 się	 przed	 pomni-
kiem	 Bohaterów	 Powstania	 Stycz-
niowego	 w	 Cieciszewie.	 Uczniowie	
Zespołu	 Szkół	 nr	 4	 przybliżyli	 ze-
branym	 historię	 zrywu	 niepodle-
głościowego	z	1986	roku	 i	opowie-
dzieli	 o	 walkach,	 które	 toczyły	 się	
na	 terenie	 sąsiednich	 miejscowo-
ści.	 Następnie	 ks.	 Jacek	 Dzikow-
ski	 poprowadził	 modlitwę.	 Głos	
zabrał	 również	 burmistrz	 Kazi-
mierz	Jańczuk.	-	Trudno	dzisiaj	so-
bie	wyobrazić,	że	można	iść	do	wal-
ki,	wiedząc,	że	prawdopodobnie	się	
ją	 przegra	 –	 stwierdził	 burmistrz,	
wspominając	 powstańców.	 -	 Jed-
nak	 w	 każdym	 czasie	 różne	 poko-
lenia	 Polaków	 manifestowały	 swo-
je	dążenia	do	niepodległości,	mimo	
że	 nasz	 naród	 odzyskał	 ją	 dopie-
ro	 w	 1918	 roku.	 Dzisiaj	 nie	 musi-
my	walczyć	o	niepodległość,	ponie-
waż	 mamy	 wielkie	 szczęście	 żyć	 w	
wolnym,	 niepodległym	 kraju.	 Na-
sza	 dzisiejsza	 obecność	 tutaj	 to	
świadectwo	tego,	że	w	każdym	cza-
sie	 młode	 pokolenia	 mogą	 zama-
nifestować	 swoją	 miłość	 do	 ojczy-
zny,	 pamiętając	 o	 bohaterach	 i	 za	
to	wam	dziękuję	–	dodał	burmistrz,	
zwracając	się	do	licznej	reprezenta-
cji	młodzieży.	

Pamiętają o bohaterach
	 Następnie	 przy	 pomniku	 zło-
żono	 kwiaty.	 W	 delegacji	 samorzą-
du	 oprócz	 burmistrza	 znalazły	 się	
radna	 Alfreda	 Konopka	 oraz	 Ja-
dwiga	 Magdziarz,	 wiceprzewod-
nicząca	 rady	 miejskiej.	 Wiązan-
ki	 złożyli	 również	 kombatanci	 oraz	
przedstawiciele	 młodzieży.	 Obcho-
dy	 uświetnił	 występ	 chóru	 z	 ZS	 nr	
4	 w	 Słomczynie	 pod	 przewodnic-
twem	 nauczycielki	 Barbary	 Dani-
szewskiej	 oraz	 poczty	 sztandaro-
we	 szkół,	 organizacji	 społecznych	
i	 kombatanckich.	 W	 uroczystości	
mimo	 niesprzyjającej	 pogody,	 pa-
dającego	 deszczu	 i	 nadciągającej	
burzy,	 uczestniczyła	 liczna	 gru-
pa	młodzieży,	mieszkańcy,	nauczy-
ciele,	 kombatanci	oraz	 radni.	Uro-
czystość	 poprowadził	 Tomasz	 Ku-

cza	–	dyrektor	ZS	nr	4.	Warto	do-
dać,	 że	 wcześniej	 w	 ramach	 gmin-
nych	 obchodów	 150.	 rocznicy	 wy-
buchu	powstania	styczniowego	zor-
ganizowano	również	Gminny	Kon-
kurs	Wiedzy	o	Powstaniu	Stycznio-
wym	 oraz	 Festiwal	 Pieśni	 Patrio-
tycznej,	 które	 odbyły	 się	 w	 Zespo-
le	Szkół	nr	2	przy	ul.	Żeromskiego.	

150 lat temu
	 Powstanie	 styczniowe	 wybu-
chło	 22	 stycznia	 1863	 roku	 i	 trwa-
ło	do	października	1864	roku.	Z	ar-
tykułu	Pawła	Komosy,	zamieszczo-
nego	na	stronie	internetowej	Wirtu-
alnego	 Muzeum	 Konstancina	 wy-
nika,	 że	 na	 terenie	 gminy	 nie	 było	
bezpośrednich	walk.	Jednak	w	tym	
regionie	między	Piasecznem	i	Górą	
Kalwaria	 w	 lasach	 Chojnowskich	
został	 utworzony	 oddział	 „Dzieci	
Warszawy”,	którym	dowodzili	Wła-
dysław	 Turketti	 oraz	 Władysław	
Kononowicz.	 Jednym	 z	 żołnierzy	
oddziału	był	mieszkaniec	Słomczy-
na.	 Z	 jego	 relacji,	 która	 przetrwa-
ła,	 powtarzana	 przez	 kolejne	 po-
kolenia	wynika,	że	na	terenie	obec-
nego	 gospodarstwa	 SGGW	 znaj-
dowała	się	owczarnia,	w	której	po-

wstańcy	szkolili	się	do	walki,	a	póź-
niej	ranni	wracali	do	zdrowia.	Car-
skie	wojska	prawdopodobnie	krwa-
wo	rozprawiły	się	zarówno	z	ranny-
mi	 powstańcami,	 jak	 i	 z	 pomaga-
jącymi	 im	 mieszkańcami.	 „Z	 nie-
potwierdzonego	 dotychczas	 doku-
mentami	 przekazu	 wynika,	 iż	 po-
wstańców	powieszono	na	drzewach	
wzdłuż	drogi	z	Cieciszewa	do	Obór,	
a	zmarłych	pochowano	w	zbiorowej	
mogile	na	skrzyżowaniu	dróg	z	Ły-
czyna	 i	 Cieciszewa”	 -	 pisze	 Paweł	
Komosa.	

Powstańczy głaz
	 Właśnie	 w	 miejscu	 prawdopo-
dobnego	pochówku	powstańców	po-
wstał	pomnik.	W	setną	rocznicę	po-
wstania	ustawiono	tam	pamiątkowy	
głaz,	na	którym	Tadeusz	Świerczek	

własnoręcznie	 wykuł	 napis:	 „Boha-
terom	Powstania	Styczniowego	1863	
r.	 -	 w	 setną	 rocznicę	 –	 Społeczeń-
stwo	Gromady	Słomczyn	1963”.	Od		
wielu	 lat	 mieszkańcy	 okolicznych	
miejscowości	troszczą	się	o	pomnik	
i	uroczyście	obchodzą	kolejne	rocz-
nice	powstania.	Warto	dodać,	że	ob-
chody	 zorganizowano	 w	 maju,	 po-
nieważ	właśnie	w	tym	miesiącu	od-
były	 się	 walki	 w	 tym	 regionie.	 Do	
jednej	z	największych	bitew	na	tere-
nie	dzisiejszego	powiatu	doszło	pod	
Piasecznem.	 W	 walkach	 zginęło	 12	
powstańców,	których	groby	znajdu-
ją	się	na	cmentarzu	parafialnym.	Za	
udział	 w	 powstaniu	 Piaseczno	 po-
zbawione	zostało	przez	władze	car-
skie	praw	miejskich,	które	odzyskało	
dopiero	w	1916	roku.

Młodzież z konstancińskich szkół uczciła 150. rocznicę powstania styczniowego, 
składając kwiaty przy pamiątkowym głazie

150 lat temu w Cieciszewie prawdo-
podobnie pochowano powstańców, 
powieszonych  przez carskie wojska 
na drzewach wzdłuż drogi do Obór                                                                                    
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NA POMOC ŻYCIU
Co zrobić zanim przyjedzie karetka… jak pomóc ofierze wypadku? 
 w chwili, gdy stajemy się świadkami wypadku, czujemy, że powinni-
śmy coś zrobić, ale czasami strach jest silniejszy, paraliżujący i to dlatego 
pierwszej pomocy udzielamy tylko w 15 wypadkach na 100! tymczasem, 
aby uratować komuś życie, wystarczy poznać kilka prostych zasad.
 Gdy widzisz człowieka leżącego na ulicy, podejdź i zapytaj, co się stało. 
Jeśli widzisz, że jest przytomny, wezwij pomoc. Jeśli nie reaguje, sprawdź, 
czy oddycha. Jeśli trudno ci jest to ustalić, bo np. leży twarzą do ziemi, ułóż 
go delikatnie na plecach i zacznij działać wg trzech podstawowych zasad: 
udrożnij drogi oddechowe, wykonaj sztuczne oddychanie, zrób masaż serca

Pamiętaj, że:
• Nie bój się, że udzielając pierwszej pomocy zarazisz się HiV czy żółtacz-
ką. Ryzyko jest znikome, ale jeśli w podręcznej apteczce brakuje ci masecz-
ki do sztucznego oddychania, możesz zastąpić ją foliową reklamówką 
• silny krwotok zatamujesz nie tylko bandażem, pomocna może być 
apaszka, ręcznik
• Nie kładź głowy ofiary na swoich kolanach, nie podkładaj pod nią ubra-
nia ofiara może mieć uraz kręgosłupa
• Masz obowiązek udzielić pierwszej pomocy człowiekowi w sytuacji za-
grożenia zdrowia lub życia 
• Poszkodowanego spotyka większa krzywda, gdy nie udzielimy mu 
pierwszej pomocy, niż jeśli udzielimy jej niefachowo!
statystyki podają, że w 9 na 10 przypadków pierwszej pomocy udziela-
my komuś bliskiemu. 

Centrum Medyczne CMP Piaseczno, ul. Puławska 49
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Dzieci zatruły się w szkole
PIASECZNO W środę w Józefosławiu około godziny 11.30 dwanaścioro dzieci z miejscowej 
szkoły zatruło się dwunastowodnym siarczanem potasowo-glinowym, czyli tzw. ałunem

	 W	 naszej	 redakcji	 rozdzwoniły	
się	 telefony.	 -	 Coś	 strasznego	 stało	
się	 w	 szkole	 w	 Józefosławiu	 –	 alar-
mowali	 nasi	 czytelnicy.	 -	 Doszło	
do	zatrucia	 jakimiś	chemikaliami	–	
usłyszeliśmy.	 Gdy	 przybyliśmy	 pod	
szkołę	 sytuacja	
wyglądała	 bar-
dzo	 poważnie	
-	 	 przybyły	 czte-
ry	 zespoły	 ra-
townictwa	 me-
dycznego	 Falck,	
trzy	zastępy	stra-
ży	pożarnej	oraz	
policja.
-	Substancję	przyniósł	na	lekcję	
jeden	z	uczniów	piątej	klasy,	pocho-
dziła	 z	 tzw.	 zestawu	 młodego	 che-
mika	 –	 poinformował	 nas	 na	 miej-
scu	 akcji	 dowódca	 jednostki	 ratow-
niczo-gaśniczej	 Robert	 Jakubow-
ski.	-	Kilkoro	dzieci	wzięło	substan-
cję	do	ust.
	 -	 Na	 lekcji	 przyrody	 dzieci	 mia-
ły	wyhodować	kryształki	soli	–	mówi	

dyrektor	 zespołu	 szkół	 Jolanta	 Za-
wadzka-Ładecka.		-	Jeden	z	uczniów	
w	domu	użył	do	tego	zestawu	mło-
dego	 chemika.	 Gdy	 sól	 była	 bada-
na	 pod	 mikroskopem,	 okazało	 się,	
że	 zawiera	 jeszcze	 jakąś	 substan-
cję	 z	 zestawu	 mały	 chemik.	 Mimo,	
że		taki	zestaw	jest	przeznaczony	dla	

dzieci	od	lat	12	uruchomiliśmy	służ-
by,	by	sprawdziły	czy	nic	nie	zagraża	
zdrowiu	naszych	uczniów.		
-	 Ratownicy	 natychmiast	 zajęli	 się	
wszystkimi	poszkodowanymi	dzieć-
mi,	 troje	 z	 nich	 zostało	 niezwłocz-
nie	 przetransportowanych	 do	 Szpi-
tala	Dziecięcego	im.	prof.	J.	Bogda-
nowicza	przy	ul	Niekłańskiej	w	War-

szawie,	 zaś	 dziewięcioro	 udzielono	
pomocy	na	miejscu	–	poinformował	
nas	Aleksander	Hepner	z	Falck	Me-
dycyna.	-	Życiu	uczniów	nie	zagraża	
niebezpieczeństwo.
	 -	 Obserwacja	 w	 szpitalu	 jeszcze	
trwa,	ale	nie	dzieje	się	nic	niepoko-
jącego	 –	 powiedziała	 nam	 wczoraj	
dyrektor	Zawadzka-Ładecka.	-	Naj-
większymi	 objawami	 były	 emocje.	
Stąd	 wszystkie	 czynności,	 zmierza-
jące	 do	 tego	 by	 wyjaśnić	 czy	 sub-
stancja	 mogła	 być	 szkodliwa.	 Oka-
zało	się,	że	substancja	nie	była	nie-
bezpieczna.	 Wszystkie	 służby	 spi-
sały	się	doskonale.	Zawsze	w	takich	
sytuacjach	musimy	reagować	szybko	
i	zdecydowanie.
	 -	Siarczan	potasu	jest	absolutnie	
nieszkodliwy	dla	zdrowia	–	uspakaja	
lek.	med.	Henryk	Mędykowski,	Pań-
stwowy	 Powiatowy	 Inspektor	 Sani-
tarny.	 -	 Może	 jedynie	 powodować	
podrażnienia,	 mdłości	 i	 biegunkę.	
W	tym	przypadku	nie	było	żadnego	
zagrożenia.

Największymi objawami były emocje. Stąd wszyst-
kie czynności, zmierzające do tego by wyjaśnić czy 
substancja mogła być szkodliwa

„

Jolanta Zawadzka-Ładecka
dyrektor zespołu szkół w Józefosławiu ”
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Nie taki Iran straszny
PIASECZNO Iran jest krajem przedstawianym często w me-
diach jako wylęgarnia światowego terroryzmu, fanaty-
zmu religijnego i zacofania, gdzie za żadną cenę nie nale-
ży jeździć, a o uprawianiu turystyki nie ma nawet co wspo-
minać. Czy podróżowanie po Iranie to rzeczywiście, jak są-
dzą niektórzy, skrajne ryzykanctwo i brak wyobraźni?

 autor majowej prezentacji w ramach comiesięcznych spotkań w klu-
bie Podróżnika dowodzi, że prawda jest zgoła inna. Grzegorz Petryszak, 
który sam jest dziennikarzem, podróżnikiem i prowadzi agencję wypra-
wową Gotramping, przebywał w iranie kilkukrotnie (w lutym i w marcu 
2010 roku), kiedy to media donosiły o fali zamieszek w teheranie. w trak-
cie trzytygodniowej wyprawy odwiedził największe miasta iranu z tehe-
ranem, isfahanem, szirazem i tabrizem na czele. 
 Pokonawszy 3500 kilometrów Grzegorz Petryszak przekonał się 
na własne oczy, że nie taki iran straszny, jak go malują. Ludzie są tam 
przede wszystkim bardzo gościnni i pomocni, a nie jest też prawdą, 
że nie można odezwać się do kobiety na ulicy – zdarzało się, że panie 
same wychodzą do turystów z inicjatywą i rozpoczynają konwersacje. 
irańczycy są zresztą dużo bardziej nowocześni i otwarci niż mogłoby 
się to wydawać na pierwszy rzut oka. wrażenie robi również i tamtej-
sza historia. Grzegorz Petryszak  miał okazję zwiedzić ruiny Persepolis 
- stolicy Persji sprzed ponad dwóch tysięcy lat i Nakszt-e-Rustam - ne-
kropolii królów perskich oraz świątynie zoroastriańskie w yazd. w trak-
cie jego ponad godzinnego wystąpienia można było lepiej poznać ten 
egzotyczny dla europejczyków kraj.
 kolejne spotkanie z klubem Podróżnika odbędzie się w czerwcu. tym 
razem poświęcone będzie islandii.

Grzegorz Tylec

Nowa nakładka po kanalizacji
KONSTANCIN-JEZIORNA/PIASECZNO Dziurawe ulice Śniadeckich i dalej Głowackiego, biegnące przy granicy 
gminy Piaseczno i Konstancin-Jeziorna, doczekają się  nowej nakładki asfaltowej. Stanie się to w przyszłym 
roku, po zakończeniu robót przy budowie kanalizacji sanitarnej
	 Dla	wielu	mieszkańców,	nie	tylko	
Piaseczna,	obie	drogi	stanowią	świet-
ny	dojazd	do	Warszawy	z	ominięciem	
Konstancina-Jeziorny.	 Kierowcy	 po-
konując	 ul.	 Śniadeckich,	 następnie	
Głowackiego	 i	Prawdziwka	w	prosty	
sposób	 i	 bez	 korków	 przedostają	 się	
na	drogę	wojewódzką	nr	724.	
	 Jakość	 dróg,	 nie	 tylko	 na	 tere-
nie	gminy	Konstancin-Jeziorna	po-
zostawia	 jednak	 wiele	 do	 życzenia.	
-	Kierowcy	 jeżdżą	od	płotu	do	pło-
tu,	od	prawej	do	lewej,	żeby	znaleźć	
jak	 najmniej	 podziurawiony	 prze-
jazd	–	skarży	się	pan	Michał.	Im	bli-
żej	ul.	Głowackiego,	tym	trudniej	nie	
wpaść	w	wyrwę.	
	 To	popularny	 skrót,	dlatego	na-
tężenie	 ruchu	 jest	 duże	 –	 przyzna-
je	 Mirosław	 Michalak,	 kierow-
nik	 Wydziału	 Dróg	 Gminnych	 w		
Konstancinie-Jeziornie.	 -	 Zdajemy	
sobie	 sprawę	 ze	 stanu	 ul.	 Śniadec-
kich	 i	 Głowackiego.	 Położona	 tam	
nawierzchnia	jest	bardzo	stara,	wy-
konana,	co	wiemy	od	mieszkańców,	
za	 środki	 finansowe	 zgromadzo-
ne	w	trakcie	zbiórki	społecznej.	As-
falt	praktycznie	nie	ma	podbudowy	
i	nie	wytrzymuje	obciążenia	nie	tyl-
ko	zimą,	ale	wymaga	„łatania”	przez	
cały	rok.	Obecnie	trwa	uzupełnianie	
pozimowych	ubytków,	ale	po	zakoń-
czeniu	robót	przy	wykonaniu	kana-
lizacji	 sanitarnej	 i	wodociągu	w	 re-
jonie	 ul.	 Śniadeckich	 i	 okolicznych	
dróg,	zapewne	wykonamy	tam	nową	
nakładkę	 asfaltową.	 Dokładny	 ter-
min	 prac	 trudno	 określić,	 tym	 bar-
dziej,	 że	 roboty	 muszą	 być	 poprze-
dzone	decyzjami	organów	gminy.	
	 Okoliczni	mieszkańcy	skarżą	się	
też	na	fatalny	stan	ul.	Polnej	w	Chy-
liczkach	 (gmina	 Piaseczno),	 która	
wciąż	 jest	 drogą	 gruntową.	 Liczne,	
głębokie	wyboje,	nie	pozwalają	po-

konać	krótkiej	ulicy	na	innym	biegu	
niż	 pierwszy.	 -	 Nawet	 jadąc	 wolno,	
można	uszkodzić	samochód	-	skar-
żą	 się	 okoliczni	 mieszkańcy.	 -	 Do-
okoła	tyle	asfaltowych	dróg,	o	my	od	
lat	nie	możemy	się	go	doczekać.	
	 -	W	połowie	maja	ul.	Polna	w	ra-
mach	 bieżącego	 utrzymania	 dróg	
została	na	zlecenie	UMiG	Piasecz-

no	 wyrównana,	 uwałowana	 oraz	
uzupełniono	 ubytki	 w	 nawierzch-
ni	 na	 ponad	 90	 m	 kw.	 -	 informuje	
Krzysztof	Kasprzycki,	asystent	bur-
mistrza	gminy	Piaseczno.	
	 Niestety	 piaseczyński	 urząd	 nie	
ma	 w	 najbliższych	 planach	 położe-
nia	asfaltu	na	ul.	Polnej.	

Anna Żuber

R e k L a M a

Na ul. Polnej, leżacej w gminie Piaseczno, urząd nie planuje 
położenia asfaltu, więc zmotoryzowani mieszkańcy wciąż będą 
musieli pokonywać ją w żółwim tempie



Gmina
Piaseczno

 Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na  środowisko (Dz. U. Nr 
199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami),   uzgodnienia 
Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w war-
szawie,   pismo znak wooŚ-i.410.283.2013.aRM z dnia 
14.06.2012 r. oraz opinię sanitarną znak zNs/711/31/z/13 
z dnia 11.04.2013 r. informuję   o odstąpieniu od prze-
prowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na śro-
dowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego, podjętego uchwałą Nr 424/
XViii/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15.02.2012 
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zMiaNy 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-

go części wsi Jesówka, zatwierdzonego uchwałą Rady 
Miejskiej w Piasecznie nr 130/Vii/2007 z dnia 14.03.2007 
r., dla obszaru działek o numerach ewidencyjnych: 315/5, 
315/6,  315/2,  315/3, 315/4, 316/5, 316/6, 316/2, 316/3, 
316/4, 317/1, 317/2, 318/7, 318/8,  318/9, 318/10, 318/4, 
318/5, 318/11, 318/12, 318/13, 319/3, 319/6, 319/7, 319/5, 
319/2, 320, 321/1, 321/4, 321/5, 321/3, 323, 324, 325.
 zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Jesówka polega jedynie na 
zmianie obsługi komunikacyjnej działek objętych pro-
jektem zmiany. 
 Po analizie charakteru przewidzianych w ramach 
planu działań, można uznać, że realizacja postanowień 
ww. dokumentu nie wpłynie znacząco negatywnie na 
środowisko. 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jesówka 

O G Ł O S Z E N I E
UiA.ZP.6722.21.2013.APA                

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

 Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami),  uzgod-
nienia Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska 
w warszawie, pismo znak wooŚ-i.410.157.2013.aRM z 
dnia 12.04.2013 r. informuję o odstąpieniu od przepro-
wadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środo-
wisko projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, podjętego uchwałą Nr 866/XXXi/2013 
Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20.02.2013 r. w spra-

wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części wsi zalesie 
Górne, dla obszaru działki nr ew. 460.  
 obszar przedmiotowej działki wymaga sporządze-
nia planu miejscowego ze względu na fakt, iż w po-
przedniej procedurze planistycznej działka nr ew. 460 
nie została objęta wnioskiem o uzyskanie zgody na 
zmianę przeznaczenia na cele nieleśne.  
 Po analizie charakteru przewidzianych w ramach 
planu działań, można uznać, że realizacja postanowień 
ww. dokumentu nie wpłynie znacząco negatywnie na 
środowisko. 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zalesie Górne, dla obszaru działki nr ew. 460 

O G Ł O S Z E N I E
UiA.ZP.6722.22.2013.APA               

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

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

 Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury, 
Główny Architekt Miasta i Gminy Piaseczno

      Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. 
U. z 12.06.2012  r. poz. 647) oraz  art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 
z późn. zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w 
Piasecznie uchwały Nr 895/XXXii/2013  z dnia 20.03.2013 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego części wsi orzeszyn, dla obszarów działek 
nr ew.159/6, 159/7, 159/8.
 z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w wydziale 
Urbanistyki i architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. ko-
ściuszki 5, pok. wydz. Urbanistyki i architektury na półpiętrze. 
 Przedmiotem zmiany planu jest: dopuszczenie funkcji usług publicz-
nych, zmiana w zakresie zasad kształtowania zabudowy, zmiana w zakre-
sie ustaleń komunikacyjnych odnośnie miejsc parkingowych. 
 wnioski do w/w projektów planów należy składać w terminie 21 dni 
od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.
 zainteresowani mogą składać wnioski do projektów  miejscowych  
planów zagospodarowania przestrzennego:

•	 formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 
przy ul. kościuszki 5;

•	 pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. kościuszki 5,  
05-500 Piaseczno;

•	 ustnie do protokołu w wydziale Urbanistyki i architektury Urzędu 
Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. kościuszki 5;

•	 za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: 
attia@piaseczno.eu

wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest 
organem właściwym do ich rozpatrzenia, z podaniem imienia, nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu 
wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części wsi Orzeszyn, zatwierdzone-
go uchwalą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1239/LVIII/2002 z dnia 
26.09.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 276 poz. 7191 z dn. 24.10.2002 r.), 
dla obszarów działek nr ew.159/6, 159/7, 159/8

O G Ł O S Z E N I E
UiA.ZP.6721.20.2013.APA            

Varius Manx na Pikniku
Park Miejski w Piasecznie wypełni się atrakcjami dla małych i dużych już 26 maja od godz. 12.00.

	 Na	 rozpoczęcie	 imprezy	 wystą-
pią	tancerze	z	KS	„Grawitacja”,	któ-
rzy	 zaprezentują	 nowoczesne	 style	
tańca.	Zawodnicy	„Grawitacji”	mają	
na	 koncie	 występy	 w	 programach	
telewizyjnych	„Got	To	Dance”,	„You	
Can	 Dance”,	 oprawę	 artystyczną	
Maratonu	 Warszawskiego	 i	 pokazy	
mody	dziecięcej,	a	także	liczne	tytu-
ły	mistrzowskie.
	 O	godz.	13.00	Prym	Art	popro-
wadzi	 specjalny	program	dla	dzieci	
zatytułowany	 „Ulica	 Sezamkowa”,	
a	po	nim	zaprezentuje	się	stowarzy-
szenie	 „Uśmiech	 Dla	 Dziecka”.	 Nie	
zabraknie	 też	 spotkania	 z	 Dorotą	
Gellner,	 autorką	 książek	 dla	 dzieci,	
słuchowisk	 radiowych	 i	 bajek	 mu-

zycznych.	Wśród	stoisk	będzie	moż-
na	znaleźć	oferty	bibliotek	szkolnych	
i	 publicznych	 z	 powiatu	 piaseczyń-
skiego,	 przygotowane	 w	 ramach	 II	
Powiatowego	Festiwalu	Książki.
	 Niecodzienną	 okazją	 do	 lep-
szego	 poznania	 kultury	 chińskiej	
będzie	 występ	 zagranicznych	 gości	
z	 uniwersytetu	 w	 Huanggang.	 O	
godz.	16.00	i	17.00	na	scenie	zapre-
zentują	 się	 wykładowcy	 i	 studenci	
mieszkający	w	naszym	partnerskim	
chińskim	 mieście,	 zaproszeni	 do	
Piaseczna	przez	Burmistrza	Miasta	
i	 Gminy.	 Będzie	 można	 posłuchać	
oryginalnych	solowych	i	chóralnych	
pieśni	 ludowych	 oraz	 ciekawych	
orientalnych	instrumentów	muzycz-

nych,	 a	 także	 podziwiać	 barwne	
chińskie	tancerki.
	 Wieczorny	 czas	 uczestnikom	
Pikniku	 umili	 sztandarowe	 wido-
wisko	Teatru	Klinika	Lalek	z	udzia-
łem	 dużych	 lal	 i	 masek,	 z	 dużymi,	
jeżdżącymi	 obiektami,	 grane	 przez	
aktorów	 w	 niezwykłych	 maskach,	
z	 latającym	 smokiem,	 a	 wszystko	 z	
muzyką	 maestra	 Włodzimierza	 Ki-
niorskiego.	 Będzie	 to	 duże,	 plene-
rowe	 widowisko,	 wśród	 płonących	
mandali	 ognia,	 którego	 inspiracją	
literacką	 jest	 „Tabula	 Smaragdina”	
Hermesa	 Trismegistosa.	 Spektakl	
rozpocznie	się	o	godz.	19.00	w	Par-
ku	Miejskim.
	 O	godz.	20.00	zapraszamy	nato-
miast	na	koncert	gwiazdy	–	zespołu	
Varius	Manx,	znanego	z	takich	prze-
bojów	jak	„Orła	cień”,	„Zanim	zro-
zumiesz”,	„Ruchome	piaski”,	„Zabij	
mnie”	 czy	 „Najmniejsze	 państwo	
świata”.
	 Organizatorami	 Pikniku	 są:	
Urząd	 Miasta	 i	 Gminy	 Piaseczno,	
Powiat	Piaseczyński,	Centrum	Kul-
tury	 w	 Piasecznie,	 Fundacja	 „Czy	
mogę	pomóc?”,	Powiatowa	Bibliote-
ka	Publiczna.	Współorganizatorami	
są:	GOSiR	Piaseczno,	Sita	Piasecz-
no,	 Warsztaty	 Terapii	 Zajęciowej	
w	 Zalesiu,	 Hufiec	 ZHP	 Piaseczno,	
Biblioteka	Publiczna	Miasta	i	Gmi-
ny	 Piaseczno,	 Biblioteka	 Publicz-
na	 Miasta	 Stołecznego	 Warszawy,	
szkoły	 powiatu	 piaseczyńskiego	 i	
gminy	Piaseczno.

Zespół Varius Manx zagra w niedzielę w Parku Miejskim o g. 20.00
Foto: Mateusz Nasternak.



URODZENI W PIASECZNIE

Aleksander Robak
3500g, 57cm, 19.05.2013

Wystartował praprażmów
PRAŻMÓW W poniedziałek, 20 maja w Prażmowie odbyła się uroczysta inauguracja Inter-
netowego Muzeum Regionalnego Ziemi Prażmowskiej. Na stronie internetowej pra-
prazmow.pl  można nie tylko poznać historię gminy Prażmów, lecz także obejrzeć uni-
katowe zdjęcia z prywatnych zbiorów. Projekt został zrealizowany przez Bibliotekę Pu-
bliczną Gminy Prażmów oraz przez prażmowskich gimnazjalistów

Grzegorz Traczyk

	 Pomysł	 stworzenia	 internetowe-
go	 muzeum	 regionalnego	 narodził	
się	w	ubiegłym	roku,	a	jego	inicjato-
rem	oraz	głównym	koordynatorem	z	
urzędu	gminy	jest	Maciej	Michalski,	
zastępca	wójta	 gminy	Prażmów.	W	
tym	samym	roku	
projekt	 uzyskał	
dotację	 z	 pro-
gramu	 „Równać	
Szanse”	 Polsko-
A mer ykańsk iej	
Fundacji	 Wol-
ności	 w	 wysoko-
ści	 4400	 zł,	 dzię-
ki	czemu	w	stycz-
niu	2013	r.	rozpo-
częto	 zbiórkę	 ma-
teriałów	 i	 tworzenie	projektu	strony.	
Dofinansowanie	zostało	przeznaczo-
ne	m.in.	na	zakup	skanera,	aparatu	i	
wykup	hostingu	strony	internetowej.	
Realizacją	portalu	zajęła	się	Bibliote-
ka	Publiczna	Gminy	Prażmów,	z	któ-
rej	ramienia	koordynatorem	projektu	
jest	Natalia	Krzaczek.	

Pół roku ciężkiej pracy
	 Materiały	 zbierało	 i	 opracowy-
wało	 33	 uczniów	 Gimnazjum	 im.	
Franciszka	i	Izabeli	Ryxów	w	Praż-
mowie	 oraz	 Gimnazjum	 w	 Uwie-
linach.	 Zadaniem	 gimnazjalistów	
z	 grup	 projektowych	 było	 opraco-
wanie	 wybranych	 tematów	 z	 hi-
storii	gminy	i	 jej	najbliższych	oko-
lic	 oraz	 pozyskanie	 dokumentów	
-	 przede	 wszystkim	 zdjęć	 -	 doku-
mentujących	lokalną	historię.	Mło-
dzież	znakomicie	 sprawdziła	 się	w	
roli	badaczy	i	dokumentalistów	lo-

kalnej	 historii.	 W	 projekt	 zaanga-
żowało	 się	 również	 wielu	 miesz-
kańców,	udostępniając	swoje	zdję-
cia	 oraz	 historyczne	 dokumenty.	
-	 Oprócz	 znaczenia	 edukacyjnego	
dla	 gimnazjalistów,	 którzy	 pracu-
jąc	nad	stroną,	poznali	historię	na-
szej	 gminy,	 projekt	 ma	 także	 inne	

zalety	 –	 mówi	 Maciej	 Michalski.	
-	 Mamy	 do	 czynienienia	 ze	 zjawi-
skiem	integracji	społecznej.	Miesz-
kańcy	 stwierdzili,	 że	 chcą	 poka-
zać	 historie	 swoich	 miejscowości	
i	 włąsnych	 rodzin,	 dlatego	 chęt-
nie	udostępnili	nam	swoje	pamiąt-
ki,	 ciesząc	 się,	 że	 powstało	 miej-
sce,	w	którym	można	je	zaprezento-
wać	–	dodał	zastępca	wójta.	Praca	
nad	portalem	trwała	pół	roku	–	te-
raz	 można	 podziwiać	 jej	 efekty	 na	
stronie	 internetowej	 www.prapra-
zmow.pl.	 Podczas	 uroczystej	 inau-
guracji,	w	której	wzięli	udział	m.in.	
twórcy	 portalu,	 Maciej	 Michalski	
zaprezentował	 Internetowe	 Mu-
zeum	Regionalne	Ziemi	Prażmow-
skiej.	 -	Projekt	 z	 założenia	ma	być	
kontynuowany,	a	strona	będzie	suk-
cesywnie	uzupełniana	o	nowe	ma-
teriały	–	mówi	zastępca	wójta.

Życie codzienne sprzed dziesięcioleci
	 Spacer	po	wirtualnym	muzeum	
zaczyna	się	na	głównej	stronie,	na	
której	 znajduje	 się	 mapa	 gminy,	
podzielona	 na	 28	 sołectw.	 Klika-
jąc	 na	 każde	 z	 nich	 można	 obej-
rzeć	 materiały	 zgromadzone	 o	
danej	 miejscowości.	 Wśród	 „eks-
ponatów”	 znalazły	 się	 archiwal-
ne	 dokumenty,	 monografie	 oraz	
współczesne	 fotografie,	 uwiecz-
niające	 historyczne	 przedmioty.	
Wśród	materiałów	na	portalu	pra-
prazmow.pl	 znajdują	 się	 pocho-
dzące	 z	 prywatnych	 kolekcji	 uni-
katowe	 fotografie,	 dokumentu-
jące	 życie	 mieszkańców	 z	 okre-
su	sprzed	II	wojny	światowej	oraz	
po	niej.	Nie	brakuje	 również	 licz-
nych	archiwaliów	udostępnionych	
przez	 różne	 instytucje	 –	 muzea,	
kościoły	 i	 Uniwersytet	 Warszaw-
ski.	-	Tym,	co	wyróżnia	nasze	mu-
zeum	internetowe	spośród	 innych	
tego	typu	portali,	jest	to,	że	posta-
nowiliśmy	skupić	się	na	życiu	co-
dziennym	 mieszkańców	 –	 mówi	
Maciej	Michalski.	-	Nie	na	oficjal-
nych	 kronikach	 urzędowych,	 lecz	
na	 tym,	 jak	 kiedyś	 żyli	 ludzie	 na	
tym	terenie.	Można	więc	zobaczyć	
unikalne	 zdjęcia	 z	 rodzinnych	
uroczystości	 i	 zabaw	 –	 dodaje.	
Warto	również	dodać,	że	materia-
ły,	które	są	udostępnione	na	stro-
nie,	 nieco	 wykraczają	 poza	 obec-
ne	 granice	 gminy,	 ponieważ	 nie-
które	 ważne	 historyczne	 miejsca	
znajdują	się	w	sąsiednich	miejsco-
wościach.	 W	 tym	 celu	 przygoto-
wano	zakładkę	„okolice”,	w	której	

można	 znaleźć	 informacje	 m.in.	
na	 temat	 Nowinek	 -	 miejsca	 roz-
strzelania	partyzantów	z	Piskórki,	
znajdującego	się		obecnie	na	tere-
nie	Zalesia	Górnego.	

Od czasów przedrzymskich 
do współczesności
	 -	 Wśród	 zbiorów	 zgromadzo-
nych	w	muzeum	znajdują	się	praw-
dziwe	perełki	–	mówi	inicjator	pro-
jektu	 Maciej	 Michalski.	 -	 Moimi	
faworytami	 są	 wzruszające	 foto-
grafie,	 dokumentujące	 msze	 polo-
we	 przed	 powstaniem	 kościoła	 w	
Kędzierówce.	 Archiwalia	 z	 Białe-
go	 Ługu	 natomiast	 wspaniale	 od-
dają	 codzienne	 życie	 bardzo	 ma-
łej	 wsi.	 Ze	 szczególnym	 zaintere-
sowaniem	 podchodzę	 do	 odkry-
tych	podczas	wykopalisk	archeolo-
gicznych	 w	 Wilczej	 Wólce	 w	 2005	
r.	 fragmentów	 popielnicy	 (rodzaj	
urny	 z	 prochami	 –	 przyp.	 red.)	 z	
młodszego	 okresu	 przedrzymskie-
go.	 To	 dowodzi,	 że	 życie	 na	 na-
szym	terenie	toczyło	się	już	od	bar-
dzo	 dawna	 –	 dodaje	 wicewójt.	 Na	

stronie	 praprazmow.pl	 można	 zo-
baczyć	także	ręcznie	pisaną	kroni-
kę	szkoły	w	Uwielinach	z	czasów	II	
wojny	 i	 okupacji,	 oryginalną	 ken-
kartę	z	czasów	okupacji	oraz	zdję-
cie	 Henryka	 Sienkiewicza,	 zrobio-
ne	obok	dworu	w	Łosiu.	Pisarz	na	
początku	 XX	 wieku	 uczestniczył	
w	 polowaniu,	 które	 odbyło	 się	 na	
tych	terenach.	Nie	brakuje	również	
współczesnych	 „eksponatów”.	 W	
muzeum	poświęcono	miejsce	Pau-
linie	 Frankowskiej	 –	 utytułowanej	
kickbokserce	 z	 Gabryelinia	 oraz	
ostatniemu	 samochodowi	 marki	
Tarpan,	 który	 jeździ	 po	 gminie.	 -	
Mimo	że	Paulina	Frankowska	 jest	
młoda,	 już	 trafiła	 do	 muzeum,	 bo	
jej	 osiągnięcia	 są	 niezwykle	 histo-
ryczne	 –	 z	 uśmiechem	 mówi	 Ma-
ciej	 Michalski,	 który	 ma	 nadzie-
ję,	 że	otwarcie	 Internetowego	Mu-
zeum	 Regionalnego	 Ziemi	 Praż-
mowskiej	przyczyni	się	do	integra-
cji	mieszkańców	 i	 sprawi,	że	wielu	
z	nich,	poznając	historię	gminy,	za-
cznie	bardziej	się	z	nią	utożsamiać.

Przy projekcie pracowało 33 uczniów Gimnazjum im. Franciszka 
i Izabeli Ryxów w Prażmowie oraz Gimnazjum w Uwielinach

Tym, co wyróżnia nasze muzeum internetowe spo-
śród innych tego typu portali, jest to, że postanowi-
liśmy skupić się na życiu codziennym mieszkańców. 
Nie na oficjalnych kronikach urzędowych, lecz na 
tym, jak kiedyś żyli ludzie na tym terenie

„

Maciej Michalski
wicewójt Prażmowa”

Dobra Wola sprząta las
LESZNOWOLA  W ubiegłą sobotę, w Magdalence odbyło się kolejne już „Wielkie sprzątanie lasu”. Podopiecz-
nym Stowarzyszenia Dobra Wola i zaproszonym do akcji wolontariuszom udało się oczyścić całkiem spory 
teren. Zebrano kilkadziesiąt worków śmieci, których jednak i tak było mniej niż przed rokiem

	 W	sprzątaniu	lasu	wzięło	udział	
około	30	niepełnosprawnych.	Akcja	
rozpoczęła	 się	 o	 godz.	 10.	 Po	 roz-
daniu	rękawic	ochronnych	i	worków	
uczestnicy	zostali	podzieleni	na	trzy	
grupy.	 Wyruszono	 spod	 kościoła,	
przemieszczając	się	w	kierunku	uli-
cy	 Brzozowej.	 -	 W	 tym	 roku	 było	
o	 wiele	 mniej	 śmieci,	 niż	 w	 ubie-
głym	 –	 mówi	 Urszula	 Kosiorek,	
jedna	 z	 wolontariuszek.	 -	 W	 głębi	
lasu	 znajdowaliśmy	 tylko	 pojedyn-
cze	 opakowania	 po	 cukierkach	 i	
batonach.	 Przy	 drogach	 natomiast	
często	spotykaliśmy	wypełnione	po	
brzegi	 wory	 ze	 śmieciami	 oraz	 sta-
re	 kanapy	 i	 materace.	 Przerażająca	
była	 ilość	 znalezionych	 szklanych	
butelek,	zwłąszcza	po	piwie.	Dzięki	
pomocy	 strażaków	 udało	 się	 wy-
nieść	z	lasu	część	ciężkich	odpadów.	
Średnio	 co	 pół	 godziny	 robiliśmy	
postoje,	 ponieważ	 było	 bardzo	 cie-
pło	i	szybko	się	męczyliśmy.			
	 Po	 dwóch	 godzinach	 grupa	 do-
tarła	do	placu	zabaw	przy	ul.	Brzo-
zowej.	Tam	można	było	wreszcie	od-
począć	i	posilić	się	pyszną	kiełbaską	
z	 grilla.	 Sporo	 śmiechu	 dostarczył	

konkurs	 na	 najdziwniejszego	 śmie-
cia,	do	którego	zgłoszono	butelkę	po	
wodzie	w	której	był	widelec,	maszy-
nę	do	 szycia	oraz	 śmieć	przypomi-
nający	 skrzydła.	 Wszyscy	 znalazcy	
otrzymali	 drobne	 upominki	 ufun-
dowane	 przez	 firmę	 Jarper.	 Wyda-
rzeniem	 towarzyszącym	 była	 zbiór-
ka	 elektrośmieci.	 Za	 każdą	 przy-
niesioną	 rzecz	 można	 było	 otrzy-
mać	 pelargonię	 w	 doniczce.	 -	 Ini-
cjatywa	 sprzątania	 lasu	 wyszła	 kil-
ka	lat	temu	od	uczniów	gimnazjum	
w	Mrokowie	–	mówi	Jacek	Zalewski,	
prezes	Stowarzyszenia	Dobra	Wola.	
-	 Stopniowo	 zaczęło	 się	 włączać	

w	 nią	 coraz	 więcej	 osób.	 Podobnie	
było	w	tym	roku.	Serdecznie	dzięku-
ję	za	pomoc	wolontariuszom,	a	tak-
że	wszystkim,	którzy	nas	wspierali:	
wójt	 Marii	 Jolancie	 Batyckiej-Wą-
sik,	 Arturowi	 Pozorkowi,	 pełno-
mocnikowi	marszałka	województwa	
mazowieckiego	 ds.	 osób	 niepełno-
sprawnych,	prof.	Wawrzyńcowi	Ko-
narskiemu,	Stanisławowi	Kiljańczy-
kowi,	który	zwiózł	worki	ze	śmiecia-
mi	 z	 duktów	 leśnych,	 firmie	 Jarper	
oraz	Piotrowi	Kandybie,	koordyna-
torowi	całej	akcji.
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Hanna Sokal
3400g, 56cm, 20.05.2013

Julia Romanowska
3160 g, 53cm, 16.05.2013

Kacper Sobierajski
3000g, 53cm, 19.05.2013

Kinga Kaźmierczak
3320g, 56cm, 19.05.2013

Liwia Prusaczyk
4660 g, 57cm, 17.05.2013

Maja Kucharska
3560g, 56cm, 20.05.2013

Oliwia Kornelia Witkowska
2350g , 49cm, 20.05.2013

Patrycja Wencławiak
3000g, 51cm, 20.05.2013
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Rowerem wzdłuż Jeziorki
POWIAT W środę, w piaseczyńskim magistracie odbyła się konferencja prasowa, promują-
ca nowe szlaki rowerowe, które zostały wytyczone w Krainie Jeziorki, obejmującej tak-
że powiat piaseczyński i gminę Piaseczno
	 Konferencję	 zorganizowało	 ist-
niejące	 już	 od	 12	 lat	 Stowarzyszenie	
Gmin	i	Powiatów	Zlewni	Rzeki	Jezior-
ki.	Zaproszonych	gości	powitał	prezes	
stowarzyszenia,	 Ryszard	 Machałek,	
na	co	dzień	zastępca	burmistrza	Kon-
stancina-Jeziorny.	 Działalność	 Sto-
warzyszenia	finansuje	10	gmin,	przez	
które	przepływa	rzeka	Jeziorka,	prze-
znaczając	rocznie	1	zł	od	każdego	za-
mieszkującego	je	mieszkańca.	

Dobrze zainwestowane  pieniądze
	 Pomysł	 wytyczenia	 nowych	
szlaków	 rowerowych	 pojawił	 się	 w	
2009	 roku.	Wykonano	projekt,	 któ-
ry	uzgadniano	potem	z	właściciela-
mi	terenów	i	zarządcami	dróg.	Wy-
konanie	szlaku	zlecono	we	wrześniu	
ubiegłego	 roku,	prace	 trwały	cztery	
miesiące.	 Wyznaczono	 ponad	 200	
km	 nowych	 szlaków.	 Razem	 z	 już	
istniejącymi	jest	ich	ponad	400	km.	
Powstało	 10	 nowych	 wiat	 rowero-

wych	(łącznie	jest	ich	16),	w	których	
można	odpocząć,	schronić	się	przed	
deszczem,	czy	zjeść	kanapki	–	4	przy	
oznaczonym	 na	 czerwono	 szlaku	
głównym	i	6	przy	szlakach	łączniko-
wych.	Wybudowanie	wiat	kosztowa-
ło	w	sumie	248	tys.	zł.	Na	oznacze-
nie	szlaków	(ustawiono	1432	znaki,	
a	 także	 tablice	 informacyjne	 i	 kie-

runkowe)	wydano	190	tys.	zł.	22	tys.	
zł	 pochłonęła	 rewitalizacja	 ponad	
100	 km	 szlaków	 już	 istniejących,	 a	
21	tys.	zł	–	działania	promocyjne.
Rowerzyści	mają	spory	wybór
Oznaczony	na	czerwono	szlak	głów-
ny	 Krainy	 Jeziorki	 biegnie,	 zgod-
nie	 z	 nurtem	 rzeki,	 od	 miejscowo-
ści	 Osuchów	 (gmina	 Mszczonów)	
przez	 gminy	 Pniewy,	 Grójec,	 Praż-
mów,	 Tarczyn,	 Piaseczno	 i	 Kon-

stancin-Jeziorna,	 aż	 do	 ujścia	 na	
Wiśle.	Liczy	ponad	80	km.	Na	trasie	
są	cztery	wiaty	rowerowe.	Dodatko-
wo	powstały	szlaki	łącznikowe,	któ-
re	integrują	szlak	główny	z	ciekawy-
mi	 miejscami	 i	 atrakcyjnymi	 miej-
scowościami	Krainy.	Wraz	z	dotych-
czasowymi	szlakami	i	ścieżkami	ro-
werowymi	jest	ich	w	sumie	18.	Z	cie-
kawszych	 warto	 wspomnieć	 o	 szla-
ku	 Głoskówki	 (żółty),	 biegnącym	 z	
Lesznowoli	i	Magdalenki	przez	Wól-
kę	 Pracką,	 Złotokłos,	 Prace	 Małe	 i	
w	miejscowości	Leśna	Polana	łączą-
cym	się	ze	szlakiem	głównym	Krainy	
Jeziorki	(długość	trasy:	19	km)	czy	o	
szlaku	Czarnej	(niebieski)	-	biegnie	z	
miejscowości	Michalczew,	przez	Bu-
dziszyn,	 Chynów,	 Sułkowice,	 Cza-
chówek,	Czarny	Las,	aż	do	miejsco-
wości	Krępa	(długość	trasy:	20	km).		

Intensywne działania promocyjne
	 W	 maju	 Stowarzyszenie	 ruszyło	
z	licznymi	działaniami,	promującymi	
rekreację	 rowerową	 w	 dolinie	 Jezior-
ki.	 -	 Chcemy	 zachęcić	 do	 wycieczek	
rowerowych	 w	 Krainie	 Jeziorki	 na-
szych	mieszkańców	–	mówił	podczas	
konferencji	Arkadiusz	Strzyżewski,	je-
den	z	członków	Stowarzyszenia.	-	Li-
czymy,	że	to	oni	będą	ambasadorami	
tego	projektu.	Chcemy	także	zachęcać	
do	aktywności	rowerowej	nad	Jezior-
ką	 warszawiaków,	 mamy	 zamiar	 za-
przyjaźniać	się	z	rowerzystami.	
	 W	ramach	działań	promocyjnych	
już	 powstały	 ulotki,	 plakaty,	 strona	
internetowa	www.krainajeziorki.pl,	a	
także	 mapy	 turystyczne.	 Planowane	

jest	opracowanie	przewodnika	rowe-
rowego	(ma	zostać	wydany	jesienią)	
i	 zorganizowanie	 konkursu	 fotogra-
ficznego	promującego	Krainę	Jezior-
ki.	A	już	23	czerwca	odbędzie	się	zlot	
rowerowy,	który	ma	integrować	śro-
dowisko	rowerzystów	z	10	gmin.

Planują masę krytyczną
	 Podczas	 konferencji	 dużo	 mó-
wiono	o	Krainie	 Jeziorki,	 ale	 także	
o	potrzebach	 i	oczekiwaniach	pręż-
nie	 działających	 środowisk	 skupia-
jących	 rowerzystów.	 Agnieszka	 Ja-
rzębska	 ze	 Społecznej	 Inicjaty-
wy	Młodych	opowiedziała	o	pierw-
szej,	zorganizowanej	w	ubiegłą	nie-
dzielę	w	Piasecznie	akcji	„Chodź	na	
Rower”	 w	 której	 wzięło	 udział	 po-
nad	40	mieszkańców.	 -	W	wyciecz-
ce	 wzięła	 udział	 głównie	 ludność	
napływowa	–	mówiła	Agnieszka	Ja-
rzębska.	-	Pytaliśmy	czego	ci	ludzie	
oczekują,	jakie	mają	potrzeby.	
	 Do	 dyskusji	 włączył	 się	 także	
Krzysztof	 Bajkowski	 z	 Rowerowe-
go	Konstancina,	który	zwrócił	uwa-

gę	 na	 brak	 bezpiecznych	 tras	 rowe-
rowych	między	Konstancinem	i	Po-
wsinem	 oraz	 Konstancinem	 i	 Pia-
secznem.	 Przy	 okazji	 zasygnalizo-
wano	 także	 potrzebę	 wybudowania	
w	 Piasecznie	 stacji	 rowerowej	 Vetu-
rilo.	 -	 Planujemy	 zorganizować	 w	
Piasecznie	i	Konstancinie	masę	kry-
tyczną,	czyli	masowy	przejazd	przez	
miasto	rowerzystów	–	poinformowa-
ła	Agnieszka	Jarzębska.	-	Planujemy	
pokazać	władzom,	że	jesteśmy	dużą,	
zintegrowaną	społecznością	i	należy	
liczyć	się	z	naszymi	potrzebami.

Tomasz Wojciuk

Warto zobaczyć
 Do największych atrakcji turystycz-
nych Krainy Jeziorki należą Zamek w Czer-
sku, Park Zdrojowy w Konstancinie-Jeziornie 
z tężnią solankową, piaseczyńsko-grójecka 
kolej wąskotorowa, termy w Mszczonowie, 
zalew Osieczek, tor samochodowy w Słom-
czynie, drewniane kościoły w Chynowie, 
Rembertowie, Lutkówce i na Mariankach. 
Na obszarze tym znajdują się także liczne re-
zerwaty i leśne kompleksy wypoczynkowe 
(Magdalenka, Zimne Doły). 

W Krainie Jeziorki jest ponad 
400 km szlaków rowerowych
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	 Akcje	 Piaseczna	 Bez	 Barier	 po-
woli	zaczynają	przynosić	pozytywne	
efekty,	 czego	 przykładem	 jest	 likwi-
dacja	 barier	 w	 kilku	 często	 odwie-
dzanych	 przez	 mieszkańców	 miej-
scach	 na	 terenie	
gminy.	
	 -	 Gdyby	 za-
równo	 w	 budże-
cie	 gminy,	 jak	
i	 starostwa,	 co	
roku	 przeznacza-
no	 fundusze	 na	
systematyczne	 li-
kwidowanie	 barier	 architektonicz-
nych,	za	kilka	lat	Piaseczno	mogłoby	
stać	się	miastem	przyjaznym	wszyst-
kim	jego	mieszkańcom	–	uważa	Edy-
ta	 Banasiewicz,	 inicjatorka	 Piasecz-
na	Bez	Barier.	-	Często,	aby	umożli-
wić	niepełnosprawnym	w	miarę	nor-
malne	życie,	liczą	się	po	prostu	dobre	
chęci.	

Małe kroki, duży cel
	 Zdaniem	 Edyty	 Banasiewicz	 nie	
zawsze	 trzeba	 nawet	 inwestować	
środki	 na	 zakup	 windy	 do	 urzędu	 -	
nieraz	wystarczy	po	prostu	przenie-
sienie	 jednego	 pokoju	 na	 parter	 do	
obsługi	 osób	 niepełnosprawnych.	
Podobnie	 jest	 ze	 szkołami	 -	 nie	 za-
wsze	 jest	 konieczne	 przebudowywa-
nie	całego	obiektu,	nieraz	wystarczy	
przygotować	do	niego	wjazd	i	zorga-
nizować	lekcje	na	parterze	dla	klas,	w	

których	uczą	się	niepełnosprawni.	
-	Małymi	krokami	wspólnie	możemy	
osiągnąć	 duży	 cel	 pod	 warunkiem,	
że	każdemu	z	nas	będzie	się	chciało	i	
będziemy	pamiętać	o	potrzebach	in-
nych,	nie	dopuszczając	 jednocześnie	
do	 użytkowania	 obiektów,	 które	 nie	

spełniają	 norm	 i	 nie	 są	 dostosowa-
ne	 do	 potrzeb	 osób	 niepełnospraw-
nych	–	podkreśla	Edyta	Banasiewicz.	
	 Niestety,	 nadal	 ma	 miejsce	 od-
dawanie	 do	 użytku	 obiektów	 nie-
dostosowanych,	 czego	 przykładem	
są	 ostatnio	 powstałe	 obiekty,	 takie	
jak	 choćby	 supermarket	 Carrefour.	
Obiekt	 ten	 został	 dopuszczony	 do	
użytku	 pomimo	 dwóch	 	 schodków,	
które	ostatecznie	 -	na	wniosek	gmi-
ny	 -	 zlikwidowano.	 Sytuacja	 ta	 po-
kazuje	dobitnie,	że	gdyby	osoby	od-
powiadające	 za	 odbiór	 nie	 odebrały	
zbyt	pochopnie	niektórych	obiektów,	
nie	 trzeba	 byłoby	 inwestować	 w	 nie	
po	raz	drugi.	
	 -	Również	drogerię	Hebe	przy	uli-
cy	 Sierakowskiego	 dopuszczono	 do	
użytku	 z	 dwoma	 schodkami	 –	 za-
znacza	Edyta	Banasiewicz.	-	Nieste-
ty	ten	sklep	w	dalszym	ciągu	nie	jest	

dostępny	dla	niepełnosprawnych,	co	
dotyka	 zwłaszcza	 niepełnosprawne	
kobiety,	 które	 nie	 mają	 możliwości	
samodzielnego	 zakupu	 kosmetyków.	
Warto	pamiętać,	że	kobieta	na	wóz-
ku	to	też	klient	przynoszący	dochody.	

Będzie winda
	 Z	 pewnością	 pozytywną	 infor-
macją	jest	za	to	zapowiedź	dobudo-
wania	 w	 tym	 roku	 windy,	 która	 ma	
powstać	 w	 piaseczyńskim	 Domu	
Kultury	 przy	 ulicy	 Kościuszki.	 Ini-
cjatywa	 ta	 zrodziła	 się	 	 już	 w	 2008	
roku.	 Piaseczno	 Bez	 Barier	 złożyło	
wniosek	 do	 ówczesnego	 burmistrza,	
aby	 zbudować	 windę.	 Trudno	 było	
bowiem	zaakceptować	fakt,	że	osoby	
na	wózkach	i	z	wózkami	nie	mają	do-
stępu	na	pierwsze	piętro,	gdzie	znaj-
duje	 się	 jedyna	 scena	 widowiskowa	
w	gminie.	Przez	pięć	lat	pojawiał	się	
argument,	 że	 brakuje	 pieniędzy	 i	 są	
ważniejsze	inwestycje.	
-	Prowadziliśmy	wiele	rozmów	na	ten	
temat	 –	 mówi	 Michał	 Rosa,	 radny	
gminy	 Piaseczno,	 związany	 od	 po-
czątku	z	Piasecznem	Bez	Barier.	-	Za	
każdym	razem	było	wiele	zrozumie-
nia	dla	tematu,	ale	ciągle	pojawiał	się	
argument:	pieniądze	są	potrzebne	w	
innym	miejscu.	 Jednak	w	 tym	 roku,	
dzięki	zaangażowaniu	pani	dyrektor	
Ewy	 Dudek,	 udało	 się	 wygospoda-
rować	środki	na	budowę	windy.	Bar-
dzo	za	to	dziękuję	pani	Dudek.	Wy-

konano	 projekt,	 ogłoszono	 przetarg	
na	budowę	i	jest	to	wspaniała	wiado-
mość.	Choć	trwało	to	bardzo	długo,	

to	cieszę	się,	że	wreszcie	powstanie	ta	
winda.	

Grzegorz Tylec

Mniej barier w Piasecznie
PIASECZNO Akcja Piaseczno Bez Barier ruszyła w 2008 roku. Jej celem jest tworzenie miasta przyjaznego 
wszystkim jego mieszkańcom poprzez systematyczne likwidowanie barier architektonicznych, transpor-
towych i społecznych. Przez pięć lat odbyto liczne rozmowy z władzami lokalnymi oraz zorganizowano wie-
le akcji mających na celu pokazanie problemów, z jakimi na co dzień borykają się osoby niepełnosprawne

Często, aby umożliwić niepełnosprawnym w miarę 
normalne życie, liczą się po prostu dobre chęci

„
Edyta Banasiewicz

inicjatorka Piaseczna Bez Barier”
Sukcesy Piaseczna Bez Barier:
Przychodnia przy ul. Fabrycznej  - wymieniono drzwi na samootwierające się, dzięki czemu 
osoba na wózku nie musi stać pod przychodnią czekając, aż ktoś grzecznościowo pomoże jej 
dostać się do środka (gdyby przy remoncie przychodni jedno z okienek w rejestracji zostało 
obniżone tak, by z wózka można sięgnąć po kartę, można by uznać ten obiekt za w 100 proc. do-
stosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, niestety okienka są strasznie wysoko i panie z 
rejestracji muszą wychodzić na korytarz, aby obsłużyć osobę na wózku)
Przystanek Kultura – nowopowstały obiekt jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. ostatnio miał miejsce wypadek, drzwi wejściowe zostały uszkodzone i chwilowo 
niepełnosprawni mają utrudniony wjazd do obiektu, jednak zgodnie z zapewnieniami dyrektor 
ewy Dudek wkrótce wszystko wróci do normy.
Dom Kultury – w tym roku ma zostać dobudowana winda, dzięki której niepełnosprawni będą 
mogli w pełni uczestniczyć w życiu kulturalnym.
Sklep Lidl – zlikwidowano kołowrotek w wejściu, który uniemożliwiał osobom na wózkach do-
stanie się do sklepu.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – przeniesiono jeden z pokoi na parter, dając tym sa-
mym niepełnosprawnym możliwość samodzielnego załatwienia spraw, również na parter prze-
niesiono orzecznictwo o niepełnosprawności.
Starostwo – zakupiono szyny przenośne, które mają za zadanie umożliwić osobom na wózkach 
inwalidzkich dostanie się do sali konferencyjnej (szyny nie są doskonałe, zjazd jest zbyt stromy 
i nie każdym wózkiem można po nich zjechać) Piaseczno Bez Barier liczy, że może w przyszłości 
zostanie zamontowana winda naschodowa, która sprawi, że każdym wózkiem będzie można 
dostać się do sali konferencyjnej).
Powołano w gminie Pełnomocnika do spraw Osób Niepełnosprawnych

Przykład negatywny 
- drogeria Hebe

Przykład pozytywny - Przy-
chodnia przy ul. Fabrycznej

Wiata rowerowa w okolicach Karoliny (gmina Góra Kalwaria)



Lizak czy cytrynka?
TARCZYN W ubiegły piątek uczniowie dwóch klas o profilu policyj-
nym z Zespołu Szkół im. Szarych Szeregów w Tarczynie wspólnie z 
policjantami z piaseczyńskiej drogówki uczestniczyli w statycznej 
kontroli ruchu na drodze krajowej nr 7

 w ramach akcji „Lizak czy cytrynka” uczniowie sprawdzali, w jaki spo-
sób jeżdżą kierowcy w okolicach ich szkoły. Młodzież bystrym okiem obser-
wowała zachowania uczestników ruchu drogowego i, gdy tylko wypatrzy-
ła błędy, bezzwłocznie wskazywała nieostrożnego kierowcę policjantom. 
Następnie uczniowie wraz policjantami przeprowadzali rozmowy z kierow-
cami, ostrzegając ich przed zagrożeniami czyhającymi na drodze i wynika-
jącymi z przekraczania dozwolonej prędkości czy niezapinania pasów bez-
pieczeństwa. Na koniec kierowcy łamiący przepisy otrzymywali „kwaśne 
mandaty” w postaci cytryny, zaś kierowcy jeżdżący zgodnie z przepisami 
byli nagradzani lizakami. wszyscy skontrolowani kierowcy podkreślali, że 
na długo zapamiętają nietypowe spotkanie z młodzieżą i funkcjonariusza-
mi. - akcja, którą przeprowadziliśmy z licealistami z klas policyjnych, dzię-
ki determinacji młodzieży, zakończyła się pełnym sukcesem – mówi st. asp. 
Maciej Piotrowski, zastępca Naczelnika wydziału Ruchu Drogowego kPP w 
Piasecznie. - Prawdopodobnie już niedługo wielu z tych młodych ludzi zre-
alizuje swoje marzenia i zasili szeregi policji. wtedy nie będą karali łamią-
cych przepisy kierowców „cytrynką” - tylko prawdziwymi mandatami.

TW
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Spotkanie na Łurzycu
KONSTANCIN-JEZIORNA W ostatni weekend w Gassach nad Wisłą odbył się II Flis Festiwal. Naj-
większymi atrakcjami festiwalu były tradycyjne łodzie żaglowe, które do Konstancina-Je-
ziorny przypłynęły z całej Polski oraz występy folkowych zespołów. Nie zabrakło również 
prezentacji unikalnej kultury Łurzyca – zapomnianych zawodów, potraw i nadrzecznych 
tradycji. Spośród licznych atrakcji zarówno dzieci, jak i dorośli mogli wybrać coś dla siebie, 
dlatego też tegoroczny festiwal odwiedziło ok. 3 tysięcy osób

Grzegorz Traczyk

	 II	 Flis	 Festiwal	 w	 sobotę,	 18	
maja,	 w	 samo	 południe	 zainaugu-
rowali	 Kazimierz	 Jańczuk	 -	 bur-
mistrz	 Konstancina-Jeziorny	 oraz	
Władysław	Dariusz	Łokietek	–	Kar-
czewa	-	burmistrz	Karczewa,	a	tak-
że	Andrzej	Stański	 z	Fundacji	Sze-
rokie	Wody	–	mieszkaniec	Ciecisze-
wa,	 który	 jest	 pomysłodawcą	 Flis	
Festiwalu	 oraz	 sympatykiem	 trady-
cyjnego	żeglarstwa.	Na	Wiśle	doszło	
do	 symbolicznego	 spotkania	 bur-
mistrzów	 dwóch	 gmin,	 które	 dzie-
li	 rzeka.	 Samorządowcy	 wypłynę-
li	 z	 dwóch	 przeciwległych	 brzegów	
i	przywitali	się	na	środku	rzeki.	Na	
lądzie	 wymienili	 się	 pamiątkami	 i	
zaprosili	 uczestników	 festiwalu	 do	
wspólnej	zabawy.	-	Dzisiaj	udowod-
niliśmy,	że	mimo	braku	mostu	mię-
dzy	 gminami,	 rzeka	 wcale	 nas	 nie	
dzieli,	 lecz	 łączy	 –	 przyznał	 Kazi-
mierz	Jańczuk.	
	 -	Mamy	nadzieję,	że	to	spotkanie	
w	 przyszłości	 zaowocuje	 promową	
przeprawą	 turystyczną,	 a	 może	 na-
wet	 budową	 przystani	 w	 Gassach	 –	
mówi	Andrzej	Stański.	-	Liczymy	też,	
że	III	Flis	Festiwal	będzie	organizo-
wany	na	dwóch	brzegach	rzeki	–	do-
dał	jeden	z	organizatorów.

Jak dawniej nad Wisłą bywało
	 Binduga	 –	 flisacka	 wioska,	 któ-
ra	 wyrosła	 nad	 brzegiem	 rzeki,	 jak	
przed	wiekami	tętniła	życiem.	Moż-
na	było	tam	nie	tylko	zobaczyć	przy	
pracy	 kowala,	 szkutnika,	 wiklinia-
rza	oraz	garncarza,	lecz	także	spró-
bować	swoich	sił	w	ich	trudnej	pra-
cy.	 W	 Gassach	 odbyły	 się	 również	
warsztaty	i	wystawa	niezwykle	efek-
townej	 regionalnej	 wycinanki	 ludo-
wej.	Na	straganach	można	było	ku-
pić	 wiele	 niespotykanych	 wyrobów	
rzemieślniczych,	 nawiązujących	 do	
zapomnianej	 nadwiślańskiej	 kultu-
ry	Łurzyca.	Przypomniano	również	
unikalne	 orylskie	 legendy	 związane	

z	tym	regionem.	Nad	bindugą	unosił	
się	zapach	specjałów	łurzyckiej	kuch-
ni,	 których	 można	 było	 skosztować.	
Uczestnikom	 Flis	 Festiwalu	 serwo-
wano	m.in.	łurzycką	sytochę,	barszcz	
chrzanowy,	olęderskie	powidła	bura-
czane	oraz	miody	z	pasieki	w	Cieci-
szewie.	Oczywiście	przystań	zapełni-
li	również	flisacy,	którzy	do	Gassów	
przypłynęli	z	całej	polski.	

W Gassach, jak nad Loarą
	 We	 Flis	 Festiwalu	 wzięło	 udział	
12	 łodzi,	 zrekonstruowanych	 zgod-
nie	 z	 tradycyjnymi	 metodami.	 W	
tym	 roku	 największe	 zainteresowa-
nie	wzbudziła	łódź	„Wanda”,	rekon-
strukcja	 piętnastowiecznej	 szkuty	
wiślanej.	Wacław	Witkowski	z	Wie-

lunia	 wzorował	 się	 na	 łodzi,	 której	
wrak	kilka	lat	temu	archeolodzy	od-
naleźli	na	terenie	sadu,	znajdującego	
się	na	terenie	starorzecza	w	Czersku,	
niedaleko	 zamku.	 „Wanda”	 wcze-
śniej	 reprezentowała	 Polskę	 na	 naj-
większym	festiwalu	żeglugi	rzecznej,	
który	odbywa	się	we	Francji,	w	Or-
leanie	nad	Loarą.	Wśród	łodzi,	któ-
re	 zacumowały	 w	 Gassach,	 znala-
zły	się	również	bat	wiślany	„Flisak”	
o	długości	14	metrów,	otaklowany	w	
tradycyjne	 rozprzowe	żagle,	zbudo-
wany	w	Basoni	na	zamówienie	Mi-
chała	Nowaka	z	Solca	oraz	bat	wi-
ślany	„Zygmunt”	o	długości	12	me-
trów,	otaklowany	 w	 tradycyjne	 roz-
przowe	żagle,	okręt	flagowy	Funda-
cji	Szerokie	Wody.	Wszystkie	łodzie	
zostały	poświęcone	przez	ks.	Mariu-
sza	 Habiniaka,	 a	 następnie	 na	 peł-
nych	żaglach	wypłynęły	na	rzekę,	by	
zaprezentować	 się	 publiczności.	 W	

Gassach	odbyły	się	również	pokazy	
ratownictwa	 wodnego,	 które	 przy-
gotował	WOPR	oraz	 zawody	w	py-
chu	wokół	łachy.	

Muzycznie i naukowo
	 Flis	 Festiwalowi	 towarzyszy-
ły	również	prelekcje	naukowe.	W	na-
miocie	 nad	 Wisłą	 można	 było	 m.in.	
poznać	 tajniki	 tradycyjnego	 żeglar-
stwa,	 budowy	 łodzi,	 a	 także	 dowie-
dzieć	się	wielu	ciekawych	rzeczy	na	te-
mat	nadwiślańskiej	przyrody	i	atrakcji	
turystycznych.	O	kulturze	i	architektu-
rze	 Łurzyca	 opowiadał	 natomiast	 dr	
Łukasz	 Maurycy	 Stanaszek.	 Popołu-
dniową	 i	 wieczorną	 część	 Flis	 Festi-
walu	zdominowały	występy	muzyków.	
Na	nadwiślańskiej	scenie	zagrali	i	za-

śpiewali	zarówno	lokalni	artyści,	jak	
i	znane	zespoły	folkowe.	Tradycyjnie	
wokalny	popis	dały	Łurzycanki	wraz	
z	akordeonistą	Tadeuszem	Krawczy-
kiem.	Zespół	powstał	przy	Kole	Se-
niora	 Wsi	 Nadwiślańskich,	 by	 kon-
tynuować	 tradycje	 kultury	 Łurzyca.	

Energetyczną	mieszankę	muzyki	 roc-
kowej,	ludowej	oraz	żeglarskiej	zapre-
zentowały	 natomiast	 zespoły	 Żywio-
łak	i	Hambawenah.	Sobotę	zakończy-
ła	zabawa	przy	ognisku.	

Wyszło prawie idealnie
	 W	niedzielę	flisacy	wzięli	udział	w	
porannym	nabożeństwie,	które	odby-
ło	się	nad	brzegiem	rzeki.	Następnie	
właściciele	 łodzi	 „Wanda”	 i	 „Flisak”	
otrzymali	 „Żelazne	 Klamry”	 -	 na-
grody	 za	 wzorowe	 rekonstrukcje	 ło-
dzi.	Potem	łodzie	odpłynęły	w	stronę	

Warszawy,	 by	 zaprezentować	 się	 na	
Podzamczu.	Niestety	nie	wszystkie	–	
łódź	 „Wanda”	 osiadła	 na	 mieliźnie,	
na	 wyspach	 Zawadowskich	 i	 trzeba	
było	ją	ściągać.	Mimo	to	II	Flis	Festi-
wal	należy	uznać	za	niezwykle	udany.	
	 W	 sobotę	 nabrzeże	 według	 sza-
cunków	 organizatorów	 odwiedziło	
ok.	3	tysięcy	ludzi,	zarówno	mieszkań-
ców,	jak	i	gości	z	innych	miast,	którzy	
chętnie	 uczestniczyli	 we	 wszystkich	
atrakcjach.	 -	 Wyszło	 prawie	 idealnie	
–	mówi	Andrzej	Stański.	-	Podzięko-
wania	należą	się	m.in.	OSP	Czernidła	
oraz	WOPR-owi	za	patrolowanie	rze-
ki.	W	sobotę	ruszamy	w	pielgrzymkę	
do	Płocka,	popłyną	łodzie,	które	brały	
udział	w	festiwalu	–	dodaje	konstan-
ciński	żeglarz.	

ok. 3 tys. 
osób wzięło udział 

w festiwalowych atrakcjach

12 zrekonstruowanych, tradycyj-
nych łodzi wiślanych wzięło udział 

w II Flis Festiwalu

Wszystkie łodzie, które wzięły udział we Flis Festiwalu, 
zostały uroczyście poświęcone

Delegacja gminy Konstancin-Jeziorna z burmistrzem Kazimierzem Jańczukiem na czele wypłynęła na 
pokładzie strażackiej łodzi pod banderą herbu miasta na spotkanie z przedstawicielami Karczewa

Polonezkoy 
- Turcja w Kamionce
PIASECZNO W Zespole Szkół Publicznych im. Tadeusza Zawadzkiego 
„Zośki” w Piasecznie, 15 maja odbył się „Dzień Turecki

 cała szkolna młodzież oraz dzieci 15 maja zgromadziły się w sali gimna-
stycznej na spotkaniu zorganizowanym przez: ambasadę turcji w Polsce,  cen-
trum kultury tureckiej im. yunus emre, Dyrekcję i Radę Rodziców.  
 Była wspaniała możliwość zapoznania się z tureckimi zwyczajami wesel-
nymi podczas prezentacji przeprowadzonej przez dr Małgorzatę Godzińską z 
wydziału orientalistyki Uniwersytetu warszawskiego, obejrzenia tureckiego 
teatru cieni, wystawy o pięknie turcji i zakosztowania tureckiej kuchni.  chór 
szkoły – zaśpiewał piosenkę w … języku tureckim, co naprawdę wymaga du-
żych umiejętności ! Gimnazjalistka sylwia pokazała prezentację o Polonez-
koy.  – polskiej wiosce założonej w XiX wieku na obrzeżach stambułu. obec-
nie mieszkańcy polskiego pochodzenia stanowią tam 1/3 populacji ale, trady-
cyjnie,  na wójta wybiera się Polaka. Historia tej wsi  jest zadziwiająca. Po po-
wstaniu listopadowym,  w turcji znalazło się wielu emigrantów, najczęściej bez  
środków do życia. wówczas  ks. adam czartoryski wysłał Michała czajkowskie-
go aby zakupił, odległą wtedy o 100 km od ówczesnego stambułu,  nieupra-
wianą ziemię. tam też księża lazaryści zaczęli tworzyć wieś.  i 19 marca 1842 po-
święcono pierwszą chatę, a wieś nazwano adampolem na cześć adama czar-
toryskiego. Dzisiaj to już zupełnie inne miejsce – przede wszystkim prawie w 
obrębie tureckiej stolicy, ale też o innym – turystycznym charakterze. 
 Główną pomysłodawczynią „Dnia tureckiego” była agnes, potomkini listo-
padowych powstańców, której córka urodzona w turcji dziś chodzi do gimna-
zjum w zespole szkół Publicznych im.tadeusza zawadzkiego „zośki”.
 Gośćmi honorowymi, podczas tego dnia w Gołkowie, byli m.in. a.kasim 
sonkaya – attache ambasady tureckiej oraz sait cetindag – dyrektor centrum 
kultury tureckiej. a ponieważ spotkanie podobało się wszystkim – postano-
wiono rozpoczętą znajomość kontynuować. Już w planach jest konkurs o tur-
cji i dalsze atrakcje, które z takiej współpracy wynikać będą – o czym na pewno 
też napiszemy.

      Radosław Zięcina/ red.
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Aby żyło się bezpiecznie
	 Podobne	debaty	odbywają	się	od	
zeszłego	 roku	 w	 całej	 Polsce	 w	 ra-
mach	 rządowego	 programu	 ogra-
niczania	 przestępczości	 i	 aspo-
łecznych	 zachowań	 „Razem	 Bez-
pieczniej”.	Zainicjowanie	programu	
świadczy	 o	 zmianie	 filozofii	 dzia-
łania	 policji.	 Do	 tej	 pory	 bazowała	
ona	 na	 suchych	 statystykach,	 teraz	
stara	 się	 włączać	 w	 dyskusję	 oby-
wateli,	pytać	ich	co	sprawi,	że	będą	
czuli	 się	bezpieczniej	w	środowisku	
lokalnym,	 jakie	 mają	 oczekiwania,	
jakie	 są	 ich	 największe	 obawy.	 Do	
tej	pory	debaty	społeczne	odbyły	się	
już	 w	 Górze	 Kalwarii,	 Lesznowoli,	
Tarczynie,	 Konstancinie-Jeziornie	 i	
Piasecznie.	W	poniedziałek,	27	maja	
podobna	debata	odbędzie	się	także	
w	Prażmowie.	

Policja wychodzi do ludzi
	 Podczas	 piaseczyńskiej	 debaty	
komendę	 powiatową	 policji	 repre-
zentowali	m.in.	Komendant	Powia-
towy	 Policji	 Witold	 Wójcicki	 oraz	
naczelnik	Wydziału	Prewencji,	pod-
komisarz	Jacek	Anczarski.	Ze	stro-
ny	administracji	rządowej	w	debacie	
uczestniczyli	 wiceburmistrz	 Daniel	
Putkiewicz	 i	 Dariusz	 Malarczyk,	
członek	zarządu	powiatu	piaseczyń-
skiego.	Jako,	że	piaseczyńska	policja	
jest	 wspierana	 przez	 straż	 miejską,	
tą	 ostatnią	 reprezentował	 komen-
dant	Mariusz	Łodyga.
	 Wszystkich	 przybyłych	 na	 de-
batę	gości	powitał	Jacek	Anczarski.	
Następnie	 głos	 zabrał	 Witold	 Wój-
cicki,	 który	 podkreślił,	 że	 to	 poli-
cja	 wyszła	 z	 propozycją	 tego	 typu	
debat.	 -	 Chcemy	 poddać	 się	 pań-
stwa	ocenie	i	spojrzeć	na	problema-

tykę	 bezpieczeństwa	 oczami	 miesz-
kańców	 –	 mówił	 komendant	 Wój-
cicki.	 -	 Policja	 nie	 może	 zamknąć	
się	 w	 zhierarchizowanych	 struktu-
rach.	Chcemy	usłyszeć	zarówno	sło-
wa	 oceny,	 jak	 i	 sugestie,	 na	 co	 po-
łożyć	 nacisk	 w	 przyszłości.	 Zachę-
cam	moich	podwładnych	do	organi-
zowania	 tego	 rodzaju	 spotkań	 tak-

że	w	warunkach	mikroregionalnych,	
np.	 na	 osiedlach.	 Namawiam	
państwa	 do	 aktywnego	 udzia-
łu	w	debacie.	Dariusz	Malarczyk	
namawiał	 natomiast	 wszystkich,	
aby	aktywnie	włączali	się	do	ży-
cia	samorządu.	Jako	że	 tematem	
spotkania	 było	 bezpieczeństwo,	
poinformował,	że	tworzona	w	tej	
chwili	 spółka	 powiatowa	 będzie	
zajmowała	 się	 także	 usuwaniem	
skutków	 wypadków,	 co	 pozwoli	
odciążyć	 zapracowaną	 straż	 po-
żarną.	 Swoje	 uznanie	 dla	 pra-
cy	 policji	 wyraził	 Daniel	 Put-
kiewicz,	przypominając,	że	takie	
samo	 odczucie	 mają	 radni,	 któ-
rzy	 dzień	 wcześniej	 	 zgodzili	 się	
udzielić	 policji	 dotacji	 na	 zakup	
nowego	radiowozu.

Czy policjanci pracują lepiej?
	 Następnie	wszyscy	zebrani	mogli	
obejrzeć	prezentację	dotyczącą	pra-
cy	 policji,	 którą	 poprowadził	 pod-

komisarz	Jacek	Anczarski.	Szef	pre-
wencji	 przypomniał,	 że	 gmina	 Pia-
seczno	 jest	 centralnym	 ośrodkiem	
powiatu	 piaseczyńskiego,	 zamiesz-
kałym	przez	około	70	tys.	ludzi.	Nad	
ich	bezpieczeństwem	czuwa	62-oso-
bowy	 wydział	 prewencji.	 W	 cią-
gu	 ostatniego	 roku	 na	 terenie	 gmi-
ny	 odnotowano	 6876	 interwencji,	 z	
czego	ponad	3200	dotyczyło	miejsc	
publicznych.	Łącznie	wszczęto	1626	
postępowań,	a	wykrywalność	prze-
stępstw	wyniosła	ponad	60	proc.	W	
ubiegłym	roku	na	terenie	gminy	Pia-
seczno	mniej	było	kradzieży	 samo-
chodów,	 bójek	 i	 pobić	 oraz	 uszko-
dzeń	 ciała.	 Odnotowano	 natomiast	
wzrost	 przestępczości	 rozbójniczej.	
-	 W	 ubiegłym	 roku	 najbardziej	 do-
tkliwe	dla	nas	były	kradzieże	z	wła-
maniem	–	poinformował	mieszkań-
ców	podkom.	Jacek	Anczarski.	-	Na	
szczęście	 od	 jakiegoś	 czasu	 obser-
wujemy	w	tej	kategorii	poprawę.		
	 W	2012	roku	mniej	było	kolizji	i	
wypadków	 drogowych.	Tych	pierw-
szych	odnotowano	491,	zaś	drugich	
–	zaledwie	40	(w	roku	2011	–	48).	W	
ubiegłym	roku	w	wypadkach	zosta-
ły	ranne	23	osoby	(w	2011	r.	-	61)	i	3	
osoby	zginęły	(w	2011	r.	-	10).	W	tym	
momencie	 jednak	rodzi	się	pytanie,	
czy	 to	 policja	 jest	 coraz	 sprawniej-
sza	czy	natężenie	ruchu	tak	duże,	że	
na	 wykonywanie	 niebezpiecznych	
manewrów	na	wąskich	drogach	nie	
ma	po	prostu	miejsca.		

Nowa filozofia, nowe wytyczne
	 -	 Sięgamy	 po	 narzędzia,	 któ-
re	pozwolą	ocenić	nasze	działania	
–	 mówił	 komendant	 Witold	 Wój-
cicki.	-	Zarówno	dla	nas,	jak	i	dla	

mieszkańców	ważne	 jest	 to,	w	 ja-
kim	czasie	od	zgłoszenia	dociera-
my	 na	 miejsce	 zdarzenia.	 Nie	 re-
agując	 w	 sposób	 ekspresowy	 po-
wodujemy	 ogromną	 frustrację	 u	
osób,	 które	 naszej	 pomocy	 ocze-
kują.	 Muszę	 powiedzieć,	 że	 czas	
reakcji	znacznie	się	ostatnio	skró-
cił.	 W	 obszarze	 miejskim	 jest	 to	
nieco	 ponad	 10	 min,	 zaś	 w	 wiej-
skim	–	ponad	12	min.	Komendant	
podkreślił,	 że	 skrócił	 się	 także	
czas	 odbioru	 telefonu	 alarmowe-
go,	który	wynosił	w	kwietniu	20	s.	
	 Sporo	miejsca	poświęcono	tak-
że	 przestępczości	 nieletnich,	 któ-
rzy	 w	 2012	 roku	 popełnili	 ponad	
40	 czynów	 karalnych.	 Najwięcej	
przestępstw	 miało	 związek	 z	 nar-
kotykami.	 Policjanci	 podkreślali,	
że	nie	skupiają	się	na	przestępczo-
ści	nieletnich,	tylko	na	działaniach	
prewencyjnych	(w	ciągu	ubiegłego	
roku	zorganizowano	58	spotkań	z	
nauczycielami	 i	 młodzieżą).	 Wy-
daje	 się,	 że	 zmienił	 się	 także	 sto-
sunek	 policji	 do	 przestępstw	 nar-
kotykowych.	 Zadeklarowano,	 że	
teraz	 będzie	 ona	 kładła	 przede	
wszystkim	 nacisk	 na	 eliminowa-

nie	dilerów,	poświęcając	mniejszą	
uwagę	 konsumentom,	 którzy	 są	
ich	ofiarami.	

Mieszkańcy zadawali pytania
	 Wiele	pytań	i	uwag	mieli	do	po-
licjantów	 mieszkańcy.	 Podobnie,	
jak	miało	to	miejsce	podczas	ubie-
głorocznej	debaty,	wiele	z	nich	do-
tyczyło	 trudnej	 sytuacji	 na	 dro-
gach.	 Mieszkańcy	 sygnalizowa-
li,	 że	 kierowcy	 często	 przekracza-
ją	dozwoloną	prędkość	i	parkują	w	
niedozwolonych	 miejscach.	 Poja-
wiały	 się	 też	 głosy,	 że	 policjantów	
wciąż	jest	na	ulicach	i	drogach	zbyt	
mało.	 Sołtys	 Julianowa	 zasygna-
lizował	 natomiast,	 że	 dzielnicowi	
mają	pod	sobą	zbyt	duży	teren,	co	
utrudnia	 im	 podejmowanie	 efek-
tywnych	 działań.	 Witold	 Wójcic-
ki	starał	się,	aby	żadna	z	uwag	nie	
pozostała	 bez	 odpowiedzi.	 Zade-
klarował	m.in.,	że	niedługo	zwięk-
szy	się	stan	etatowy	Wydziału	Ru-
chu	 Drogowego,	 co	 powinno	 po-
prawić	sytuację	na	drogach.	

Tomasz Wojciuk

6876 interwencji
podjęli policjanci w 2012 roku na tere-
nie gminy Piaseczno. Wykrywalność 
przestępstw wynisła ponad 60 proc.

Wypadek w Łazach
LESZNOWOLA W sobotę, 18 maja na Alei Krakowskiej do-
szło do groźnego wypadku, w którym trzy osoby zo-
stały ranne. Policja poszukuje świadków zdarzenia

 w ubiegłą sobotę, tuż po godz. 15 w Łazach doszło do zderzenia toyoty 
yaris z terenowym, ciągnącym przyczepę nissanem. toyotą podróżowali 
ojciec z 3,5-letnią córką, zaś nissanem - 40-letni mężczyzna. Do tej pory nie 
udało się wyjaśnić okoliczności zdarzenia. Prawdopodobnie jego sprawcą 
był kierowca daewoo matiza o początkowych nr rej. wGM, który jechał al. 
krakowską od strony ul. Łączności. Na skrzyżowaniu z ulicą Podleśną, skrę-
cając w lewo, nie ustąpił on pierwszeństwa przejazdu jadącej lewym pa-
sem od strony warszawy toyocie. w celu uniknięcia kolizji, kierujący toyotą 
zjechał na prawy pas ruchu, zderzając się z nissanem. obydwa samocho-
dy wypadły z drogi i wylądowały na poboczu, toyota dachowała. sprawca 
wypadku oddalił się z miejsca zdarzenia. kierowcy pojazdów i mała pasa-
żerka yarisa doznali obrażeń i zostali przewiezieni do szpitala. Świadkowie 
zdarzenia proszeni są o kontakt z wydziałem dochodzeniowo-śledczym 
komendy Powiatowej Policji w Piasecznie, ulica kościelna 3, lub telefonicz-
nie pod numerem (22) 60-45-211, (22) 60-45-238, numery alarmowe 997 i 
112 lub z najbliższą jednostką policji.

TW

Wyprawa z kijkami 
PIASECZNO W sobotę 18 maja odbył się ogólnopolski „I Marsz Nordic Walking Studentów UTW”, 
który był zorganizowany z inicjatywy Akademii Złotego Wieku w Wejherowie. 
Miłośnicy  Nordic Walking spotkali się także w Zalesiu Dolnym

	 W	 sobotnie,	 słoneczne	 przed-
południe	 18	 maja,	 w	 urokliwym	
zakątku	 Zalesia	 Dolnego	 –	 Gór-
kach	 Szymona	 spotkali	 się	 mi-
łośnicy	 Nordic	 Walking	 i	 wzięli	
udział	w	pięciokilometrowym	mar-
szu	w	atrakcyjnym	rejonie	zespołu	
przyrodniczo-krajobrazowego.
	 Trasa	 wiodła	 wzdłuż	 linii	 brze-
gowej	 	 stawów,	 rzeki	 Jeziorki,	 duk-
tów	 leśnych	 i	 zielonych	 alei.	 Wśród	
uczestników	 nie	 zabrakło	 osób	 za-
prawionych	 w	 marszu	 nordyckim,	
jak	i	takich,	którzy	niedawno	rozpo-
częli	 praktykować	 tę	 formę	 aktyw-
nego	wypoczynku.	
	 Organizator	lokalnego	marszu,	
Gabriela	 Helak,	 zadbała	 o	 	 wodę	
mineralną	 oraz	 udzieliła	 instruk-
tażu	 dotyczącego	 ogólnych	 za-
sad	 przedsięwzięcia.	 Wyruszono	
na	 szlak,	 który	 podzielony	 został	
na	 trzy	 etapy.	 Tempo	 marszu	 do-
stosowane	było	do	możliwości	wy-
dolnościowych	uczestników.	Mniej	
więcej	 w	 	 połowie	 trasy,	 w	 zacie-
nionym	 miejscu,	 zrobiono	 prze-
rwę	regeneracyjną,	w	czasie	której	
uczestnicy	 dzielili	 się	 wrażeniami	
związanymi	z	otaczającą	ich	przy-
rodą.	Po		przejściu	trzech	-	czwar-

tych	 dystansu,	 w	 trakcie	 kolejne-
go	 postoju	 przeprowadzono	 ze-
staw	 ćwiczeń	 rozciągających,	 któ-
rych	zadaniem	było	zrelaksowanie	
i	odprężenie	mięśni	po	tak	długim	
marszu.	 Ostatnim	 etapem	 było	
przejście	w	spokojnym	tempie,	od-
cinka	wokół	 stawu	do	miejsca	za-
kończenia	marszu.
	 Impreza	 przebiegła	 zgodnie	 z	
planem,	 zadowoleni	 uczestnicy	 wy-
rażali	 pozytywne	 opinie	 oraz	 chęć	
wzięcia	udziału	w	podobnych	przed-
sięwzięciach.

	 Mamy	 nadzieję,	 iż	 sukces	 tego-
rocznego	marszu	spowoduje,	że	stanie	
się	 on	 imprezą	 wpisaną	 w	 kalendarz	
wydarzeń	realizowanych	przez	UTW.	
	 Zadowolenie	 i	 duże	 zaintereso-
wanie	seniorów	zainspirowało	orga-
nizatora	do	zaplanowania			cyklicz-
nych	 marszy	 Nordic	 Walking	 dla	
wszystkich	miłośników	tego	sportu.	
Szczegóły	i			nformacje	na	temat	ko-
lejnych	 imprez	na	 stronie:	www.ga-
brytm.eu	i	facebook:	gabrytm.

Inf.

PIASECZNO W czwartek, 16 maja w urzędzie gminy odbyła się debata społeczna z udzia-
łem mieszkańców, policji i przedstawicieli lokalnych władz. Rozmawiano o tym jak po-
strzegana jest policja i co zrobić, aby w gminie żyło się jeszcze bezpieczniej
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Dwie połowy Laury

IV liga grupa południowa

Kolejka 17 – 22 maja (w pierwotnym termi-
nie 23-24 marca)
Żyrardowianka Żyrardów 2-0 Mazowsze 
Grójec
sparta Jazgarzew 5-0 Mszczonowianka Msz-
czonów
Pogoń ii siedlce 1-2 Victoria sulejówek
Pilica Białobrzegi 4-1 energia kozienice 
szydłowianka szydłowiec 3-0 Polonia iłża 
znicz ii Pruszków 0-2 wulkan zakrzew
Józefovia Józefów 4-0 Uks Łady  
okęcie warszawa 2-2 wilga Garwolin 

Kolejka 26 - 18-19 maja
Mazowsze Grójec 2-2 Pilica Białobrzegi 
szydłowianka szydłowiec 2-1 Pogoń ii siedlce
znicz ii Pruszków 1-3 sparta Jazgarzew
Józefovia Józefów 0-3 Żyrardowianka Żyrardów
okęcie warszawa 0-1 Mszczonowianka Msz-
czonów
wilga Garwolin 1-2 Victoria sulejówek
Uks Łady 2-2 energia kozienice  
wulkan zakrzew 2-2 Polonia iłża  

Tabela IV ligi grupy południowej
1.  Pilica Białobrzegi 25 63  76-19
2.  Żyrardowianka Żyrardów    
  25 58  38-13
3.  Victoria sulejówek 24 50  63-28
4.  sparta Jazgarzew 25 43  48-36
5.  Mszczonowianka Mszczonów   
  24 40  35-29
6.  szydłowianka szydłowiec    
  25 38  31-39
7.  Józefovia Józefów 25 34  47-45
8.  Mazowsze Grójec 25 31  38-44
9.  energia kozienice 25 30  31-35
10.  wilga Garwolin 25 30  38-43
11.  znicz ii Pruszków 25 30  38-54
12.  Pogoń ii siedlce 25 25  44-51
13.  okęcie warszawa 25 25  29-51
14.  Uks Łady 25 22  24-46
15.  wulkan zakrzew 25 21  17-38
16.  Polonia iłża 25 18  33-59

Liga okręgowa warszawska – grupa II
Kolejka 25 - 18-19 maja
ks Raszyn 2-1 Perła złotokłos  
ożarowianka ożarów Mazowiecki 1-0 Laura 

chylice
Przyszłość włochy (warszawa) 3-1 GLks 
Nadarzyn
Milan Milanówek 6-1 kosa konstancin (kon-
stancin-Jeziorna)
Ryś Laski 3-0 orkan sochaczew (wo)
Lks chlebnia 1-1 Świt warszawa
Naprzód stare Babice 1-1 skra konstancin obory
ks teresin 4-2 Ursus ii warszawa  

Kolejka 26 - 22 maja
Perła złotokłos 2-2 ks teresin 
skra konstancin obory 2-1 Lks chlebnia 
Świt warszawa 3-0 Ryś Laski  
orkan sochaczew 0-3 Milan Milanówek (wo)
kosa konstancin (konstancin-Jeziorna) 1-2 
Przyszłość włochy (warszawa)  
GLks Nadarzyn 1-2 ożarowianka ożarów 
Mazowiecki
Laura chylice 2-2 ks Raszyn

Tabela ligi okręgowej warszawskiej
1.  ożarowianka ożarów Mazowiecki 
  24 66  79-19
2.  Perła złotokłos 25 52  54-23
3.  Przyszłość włochy (warszawa) 
  24 49  68-30
4.  GLks Nadarzyn 24 41  41-29
5.  skra konstancin obory 24 41  59-39
6.  ks Raszyn 24 40  50-42
7.  Milan Milanówek 25 39  61-34
8.  Lks chlebnia 24 34  30-33
9.  ks teresin 24 33  42-43
10.  Świt warszawa 24 28  38-47
11.  Ursus ii warszawa 23 25  35-55
12.  kosa konstancin (konstancin-Jeziorna) 
  24 25  35-63
13.  Laura chylice 24 24  26-42
14.  Ryś Laski 25 23  34-61
15.  Naprzód stare Babice 23 18  24-65
16.  orkan sochaczew 25 8  17-68

A klasa – grupa III
Kolejka 22 - 18-19 maja
Fc Płochocin 5-2 amigos warszawa
orzeł Baniocha 0-3 sarmata warszawa (wo) 
w Górze kalwarii / gospodarze zrezygnowali 
z gry
Uks siekierki (warszawa) 2-1 Gwardia warszawa
walka kosów10-0 okęcie ii warszawa
Perła ii złotokłos 2-1 sparta ii Jazgarzew 
anprel Nowa wieś 5-0 Rks Mirków (konstan-

cin-Jeziorna)
ks ii Raszyn 3-1 Jedność Żabieniec

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy
1.  Rks Mirków (konstancin-Jeziorna) 
  20 47  75-22
2.  sarmata warszawa 21 42  58-24
3.  Uks siekierki (warszawa)    
  21 41  57-25
4.  anprel Nowa wieś 21 39  59-30
5.  Jedność Żabieniec 21 37  36-17
6.  amigos warszawa 21 35  38-46
7.  Gwardia warszawa 21 34  28-23
8.  ks ii Raszyn 21 31  39-37
9.  sparta ii Jazgarzew 21 29  42-48
10.  walka kosów 21 25  46-48
11.  Perła ii złotokłos 20 24  40-44
12.  Fc Płochocin 21 19  35-66
13.  okęcie ii warszawa 20 16  25-61
14.  orzeł Baniocha 20 0  11-98

B klasa – grupa III
Kolejka 20 - 18-19 maja
Przyszłość ii włochy (warszawa) 2-5 ożaro-
wianka ii ożarów Mazowiecki
Legion Pruszków 0-4 Jedność ii Żabieniec 
Milan ii Milanówek 0-1 Fc Lesznowola
Grom Prace Małe 5-1 Świt ii warszawa
Gc United Gassy 3-1 Ryś ii Laski  
sparta tarczyn 1-2 Piast ii Piastów  

Tabela trzeciej grupy warszawskiej B klasy
1.  Fc Lesznowola 17 41  65-16
2.  Jedność ii Żabieniec 17 37  46-18
3.  ożarowianka ii ożarów Mazowiecki 
  17 34  50-30
4.  Przyszłość ii włochy (warszawa) 
  17 34  51-31
5.  Piast ii Piastów 17 33  47-30
6.  Ryś ii Laski 17 28  36-23
7.  Gc United Gassy 17 18  27-47
8.  Milan ii Milanówek 17 17  39-52
9.  Świt ii warszawa 17 16  30-53
10.  sparta tarczyn 17 16  32-38
11.  Legion Pruszków 17 11  27-48
12.  Grom Prace Małe 17 9  17-81

Ligowe zapowiedzi

IV liga, grupa południowa
Kolejka 27 - 25-26 maja
wulkan zakrzew - Mazowsze Grójec

Polonia iłża - Uks Łady  
energia kozienice - wilga Garwolin
Victoria sulejówek - okęcie warszawa
Mszczonowianka Mszczonów - Józefovia 
Józefów
Żyrardowianka Żyrardów - znicz ii Pruszków
sparta Jazgarzew - szydłowianka szydło-
wiec 25 maja, g. 15
Pogoń ii siedlce - Pilica Białobrzegi

Kolejka 28 - 1-2 czerwca
Mazowsze Grójec - Pogoń ii siedlce
Pilica Białobrzegi - sparta Jazgarzew
szydłowianka szydłowiec - Żyrardowianka 
Żyrardów
znicz ii Pruszków - Mszczonowianka Mszczonów
Józefovia Józefów - Victoria sulejówek
okęcie warszawa - energia kozienice  
1 czerwca, g.11
wilga Garwolin - Polonia iłża  
Uks Łady - wulkan zakrzew  

Liga okręgowa, druga grupa warszawska
Kolejka 27 - 25-26 maja
Laura chylice - Perła złotokłos  25 maja, g.16
ks Raszyn - GLks Nadarzyn
ożarowianka ożarów Mazowiecki - kosa 
konstancin (konstancin-Jeziorna)  25 maja, g.17
Przyszłość włochy (warszawa) - orkan so-
chaczew  
Milan Milanówek - Świt warszawa  
Ryś Laski - skra konstancin obory  25 maja, g.16
Lks chlebnia - Ursus ii warszawa  
Naprzód stare Babice - ks teresin 

Kolejka 28 - 1-2 czerwca
Perła złotokłos - Naprzód stare Babice
ks teresin - Lks chlebnia  
Ursus ii warszawa - Ryś Laski  
skra konstancin obory - Milan Milanówek  
1 czerwca, g.18
Świt warszawa - Przyszłość włochy (warszawa)
orkan sochaczew - ożarowianka ożarów 
Mazowiecki
kosa konstancin (konstancin-Jeziorna) - ks Raszyn
GLks Nadarzyn - Laura chylice  

A klasa, trzecia grupa warszawska
Kolejka 23 - 25-26 maja
ks ii Raszyn - Fc Płochocin  
Jedność Żabieniec - anprel Nowa wieś
Rks Mirków (konstancin-Jeziorna) - Perła ii 

złotokłos 25 maja, g.15
sparta ii Jazgarzew - walka kosów
okęcie ii warszawa - Uks siekierki (warsza-
wa)  25 maja, g.11
Gwardia warszawa - orzeł Baniocha  
26 maja, g.17
sarmata warszawa - amigos warszawa

Kolejka 24 - 1-2 czerwca
Fc Płochocin - sarmata warszawa  
amigos warszawa - Gwardia warszawa
orzeł Baniocha - okęcie ii warszawa
Uks siekierki (warszawa)- sparta ii Jazgarzew
walka kosów - Rks Mirków (konstancin-Je-
ziorna)
Perła ii złotokłos - Jedność Żabieniec
anprel Nowa wieś - ks ii Raszyn 

B klasa, trzecia grupa warszawska
Kolejka 21 - 25-26 maja
ożarowianka ii ożarów Mazowiecki - Milan 
ii Milanówek
Jedność ii Żabieniec - Gc United Gassy  
26 maja, g.18
Ryś ii Laski - Grom Prace Małe  26 maja, g.11
Świt ii warszawa - Przyszłość ii włochy (war-
szawa)
sparta tarczyn - Legion Pruszków 
Piast ii Piastów - Fc Lesznowola  26 maja, g.14

Kolejka 22 - 1-2 czerwca
Piast ii Piastów - ożarowianka ii ożarów Ma-
zowiecki
Milan ii Milanówek - Świt ii warszawa
Przyszłość ii włochy (warszawa) - Ryś ii Laski
Grom Prace Małe - Jedność ii Żabieniec
Legion Pruszków - Gc United Gassy
Fc Lesznowola - sparta tarczyn 

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.

Od IV ligi do B klasy wyniki naszych zespołów seniorskich

PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA, LAURA CHYLICE – KS RASZYN 2:2 Piłkarze z Chylic na gwałt potrze-
bują punktów. W dolnych rejonach tabeli robi się bowiem coraz ciaśniej i każde zdoby-
te „oczko” może być na wagę złota w kontekście walki o utrzymanie. Spotkanie z Ra-
szynem miało dwa różne oblicza. W pierwszej połowie zdecydowanie lepsi byli gospo-
darze, w drugiej goście i skończyło się ostatecznie podziałem punktów. Laura może 
jednak żałować, że w ostatniej minucie gry nie wykorzystała rzutu karnego

	 Mecz	 w	 Chylicach	 zaczął	 się	
z	 około	 dwudziestominutowym	
opóźnieniem	 ze	 względu	 na	 opa-
dy	deszczu.	Choć	murawa	była	na-
siąknięta	 i	 w	 niektórych	 miejscach	
utworzyły	 się	 kałuże,	 warunki	 do	
gry	nie	były	bynajmniej	najgorsze	i	
wkrótce	 sędzia	 mógł	 gwizdnąć	 po	
raz	 pierwszy.	 Początek	 był	 wpraw-
dzie	 wyrównany,	 ale	 dość	 szybko	
zaczynała	 się	 zarysowywać	 prze-
waga	 gospodarzy,	 którzy	 w	 pierw-
szej	 odsłonie	 atakowali	 częściej	 i	
groźniej	bramkę	rywali.	W	8.	minu-
cie	prawym	skrzydłem	dynamicznie	
przedarł	 się	 Tomasz	 Jagiełło,	 mi-
nął	rywala,	ale	w	dogodnej	sytuacji	
uderzył	 minimalnie	 obok	 bram-
ki.	Pięć	minut	później	 ten	sam	za-
wodnik	 zaatakował	 groźnie	 z	 dru-
giej	 strony	 boiska	 –	 tam	 razem	
strzał	obronił	 jednak	bramkarz.	W	
20.	 minucie	 Piotr	 Madetko	 spró-
bował	 z	 kolei	 mocnego	 uderzenia	
z	dystansu	–	niestety,	znów	bez	po-
wodzenia.	W	 	 tym	okresie	 gry	wy-
łączne	 zagrożenie	 ze	 strony	 gości	
to	stałe	fragmenty	gry,	ale	nie	zdo-
łali	 oni	wypracować	 sobie	 ani	 jed-
nej	 naprawdę	 klarownej	 sytuacji	
do	 objęcia	 prowadzenia.	 Nieste-
ty,	 przykrym	 akcentem	 środowego	
meczu	była	poważna	kontuzja	bar-
ku	Michała	Walczaka,	który	musiał	
opuścić	 boisko	 i	 udać	 się	 do	 szpi-
tala.	 Zawodnik	 Laury	 przeszedł	 w	

czwartek	 operację	 barku.	 Życzymy	
mu	szybkiego	powrotu	do	zdrowia.

Zasłużyli na prowadzenie 
	 Napór	 Laury	 nie	 słabł.	 W	 28.	
minucie	Jagiełło	odegrał	do	Madet-
ko,	ale	 ten,	minąwszy	 już	bramka-
rza,	nie	zdołał	posłać	piłki	do	siat-
ki.	 W	 tym	 momencie	 wielu	 kibi-
ców	 i	 piłkarzy	 gospodarzy	 złapa-
ło	się	z	niedowierzaniem	za	głowy.	
Najciekawszym	 fragmentem	 spo-
tkania	okazała	 się	 jednak	końców-
ka	pierwszej	połowy.	W	41.	minucie	
Cezary	Farmus,	po	rzucie	z	autu	na	
wysokości	 pola	 karnego,	 dostrzegł	
Pawła	 Dudka,	 który	 z	 najbliższej	
odległości	zdobył	wreszcie	zasłużo-
nego	gola	dla	Laury.	Co	może	być	
jednak	lepszego	od	gola	do	szatni?	
Dwa	gole	do	szatni!	Kierując	się	tą	
filozofią,	piłkarze	z	Chylic	sprawi-
li,	że	zaledwie	dwie	minuty	później	
było	już	2:0.	Piłkę,	po	faulu	rywali,	
ustawił	 na	30.	metrze	Łukasz	Ma-
nia,	który	huknął	potężnie	w	świa-
tło	bramki	zdobywając	tym	samym	
dość	 niecodziennego	 gola.	 Choć	
strzał	był	solidny,	 to	 jednak	 trzeba	
przyznać,	 że	 w	 tej	 sytuacji	 bram-
karz	 rywali	nieco	 się	 „zdrzemnął”.	
Pomimo	 dwóch	 ciosów	 przed	 zej-
ściem	do	 szatni,	Raszyn	mógł	 jed-
nak	 poprawić	 sobie	 humory.	 W	
43.	 minucie	 szansę	 na	 wykazanie	
się	 swoimi	 umiejętnościami	 dostał	

Maksymilian	Litka,	który	po	moc-
nym	 uderzeniu	 Macieja	 Galczew-
skiego,	 zdołał	 z	 najwyższym	 tru-
dem	sparować	piłkę	na	rzut	rożny.	

Odmieniona Laura
	 W	 przerwie	 humory	 na	 trybu-
nach	 wyraźnie	 dopisywały.	 Laura	
grała	 dobrze,	 a	 przy	 większej	 sku-
teczności	 mogła	 nawet	 prowadzić	
wyżej.	Wydawało	się,	że	trzy	punk-
ty	są	już	w	tym	spotkaniu	na	wycią-
gnięcie	ręki.	Po	zmianie	stron	obraz	
gry	zmienił	się	jednak	diametralnie.	
Od	 początku	 do	 odrabiania	 strat	
rzucili	się	goście,	co	przyniosło	wy-
mierny	efekt	już	w	52.	minucie	me-
czu.	Znajdujący	się	w	polu	karnym	
Piotr	 Wrzeszcz	 otrzymał	 krótkie,	
prostopadłe	podanie	i	precyzyjnym	
strzałem	w	prawy	róg	bramki	zdo-
był	gola	kontaktowego.	W	54.	minu-
cie	mógł	być	już	remis,	ale	od	utraty	
prowadzenia	–	po	dobrze	wykona-
nym	rzucie	rożnym	–	uratował	dru-
żynę	 Litka.	 Przed	 kolejną	 wyma-
rzoną	sytuacją	stanęli	w	65.	minu-
cie	piłkarze	z	Raszyna,	ale	potężną	
bombę	 zmierzającą	 do	 bramki	 za-
blokował,	 choć	 trudno	 powiedzieć	
czy	 do	 końca	 świadomie,	 Łukasz	
Madej.	 Dwie	 minuty	 później	 od-
ważnym	wyjściem	z	bramki	popisał	
się	z	kolei	Litka,	zażegnując	tym	sa-
mym	 poważne	 niebezpieczeństwo.	
Laura	 starała	 się	 wprawdzie	 kon-

trować,	 ale	 generalnie	 za	 bardzo	
się	 cofnęła	 i	w	dodatku	coraz	czę-
ściej	zaczęły	się	piłkarzom	z	Chylic	
przytrafiać	proste	pomyłki	w	obro-
nie.	 W	 80.	 minucie	 goście	 w	 koń-
cu	 wyrównali.	 Kamil	 Sieliński	 za-
mknął	dobre	dośrodkowanie	w	pole	
karne	i	nie	dał	najmniejszych	szans	
bramkarzowi	 na	 skuteczną	 inter-
wencję.	 Serca	 kibiców	 Laury	 po-
nownie	 zabiły	mocniej	 dwie	minu-
ty	później,	kiedy	raz	jeszcze	strzelał	
Sieliński,	ale	jego	uderzenie	minęło	
nieznacznie	lewy	słupek	bramki.	
	
Stracona szansa
	 Od	tego	momentu	do	ataku	rzu-
ciła	 się	 Laura,	 ale	 przez	 kilka	 mi-
nut	 widocznej	 przewagi	 nie	 uda-
ło	 się	 stworzyć	 w	 zasadzie	 żadnej	
dogodnej	 sytuacji.	 Emocje	 sięgnę-
ły	zenitu	w	90.	minucie,	kiedy	to	je-
den	z	obrońców	gości	zagrał	ręką	w	
polu	 karnym	 i	 sędzia	 bez	 wahania	
wskazał	na	jedenasty	metr.	Do	pił-
ki	podszedł	Tomasz	Klarowicz,	ale	
posłał	 piłkę	 w	 sam	 środek	 bram-
ki	 i	 jego	 uderzenie	 zdołał	 obronić	
bramkarz	 Raszyna.	 W	 doliczonym	
czasie	gry	próbował	raz	jeszcze	Ja-
giełło,	 ale	nie	udało	 się	 już	nieste-
ty	zmienić	wyniku.	Remis	sprawia,	
że	Laurę	będzie	teraz	czekać	trudna	

batalia	 o	 pozostanie	 w	 lidze	 okrę-
gowej.	Wszystko	wskazuje	na	to,	że	
będzie	 się	 ona	 toczyć	 do	 ostatniej	
kolejki	sezonu.

Grzegorz Tylec

- to był kolejny mecz, w 
którym nie potrafiliśmy 
zagrać całego dobrego 
spotkania. z reguły jed-

ną połówkę potrafimy zagrać fajnie, a w 
drugiej coś się dzieje z zespołem. Płacimy 
frycowe, mamy bardzo dużo młodych za-
wodników, 18-19 letnich chłopców, którzy 
w piłce seniorskiej jeszcze nie są nauczeni 
cwaniactwa. cieszy jednak to, że z meczu 
na mecz gramy coraz lepiej. kolejny mecz 
z czołową drużyną ligi, gdzie można po-
wiedzieć, że momentami jesteśmy lepsi. 
Brakuje niestety trzech punktów, a to 
punkty nas interesują. Gramy w sobotę 
derby z Perłą i też będziemy chcieli wy-
grać. Mamy jednak swoje problemy. Dużo 
jest kartek i kontuzji, a linia obrony gra w 
każdym meczu w innym zestawieniu. Nie 
wyobrażam sobie innego scenariusza jak 
tylko utrzymanie, ale do tego potrzebne 
są punkty.

Witold Faliszewski 
prezes i trener 

Sparty Jazgarzew
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	 W	trakcie	koncertu	wykonane	zo-
stały	zarówno	piosenki	zespołu	Hey,	
kompozycje	z	solowego	dorobku	Ka-
tarzyny	Nosowskiej,	jak	i	utwory	gra-
ne	 na	 każdym	 ze	 Świeczowisk	 „od	
zawsze”.	 Atmosfera	 była	 znakomi-
ta,	a	publiczność	–	złożona	w	więk-
szości	 ze	 stałych	 bywalców	 impre-
zy	 –	 podkreślała	 magię	 tego	 nieza-
pomnianego	wieczoru.	Warto	wspo-
mnieć	 również	 o	 tym	 ,	 że	 Katarzy-
na	Nosowska	postanowiła	wesprzeć	
akcję	dla	Patrycji	Jeleń,	przekazując	
środki	na	pomoc	dla	uczennicy	pia-
seczyńskiego	liceum.
	 -	 To	 było	 bardzo	 kameralne	
Świeczowisko	 –	 mówi	 Edyta	 Ko-
zińska	z	zespołu	Parasol	Poetica.	-	
Obecność	Kasi	oraz	Marcina,	choć	
wyjątkowa,	 okazała	 się	 być	 całko-
wicie	 naturalna.	 Dobrze	 rozumie-
liśmy	 się	 nie	 tylko	 muzycznie,	 to	
szczere	i	cieple	osoby.	
	 Jak	 podkreśla	 wokalistka	 Pa-
rasol	Poetica,	było	 to	 już	 jej	drugie	

świeczowiskowe	 spotkanie	 z	 muzy-
kami	z	Hey.
	 -	Zabawne,	jak	wielu	rzeczy	w	ży-
ciu	nie	jesteśmy	w	stanie	przewidzieć	
–	mówi	Edyta	Kozińska.	 -	Kilkana-
ście	 lat	 temu	 moja	 siostra	 cioteczna	
Ania	puściła	mi	kasetę	Hey	i	dośpie-
wywałam	różne	melodie	do	nagrań,	
siedząc	 w	 samochodzie.	 Czy	 wtedy	

uwierzyłabym,	 że	 już	 jako	 dorosła	
osoba	zaśpiewam	ze	swoją	idolką	na	
niezwykle	ważnej	i	intymnej	dla	mnie	
imprezie	jaką	jest	Świeczowisko?	Ni-
gdy.	 A	 jednak.	 Zniewalająca	 szcze-
rość	i	skromność	oraz	mądrość	Kasi	
są	dla	mnie	 inspiracją.	Dużo	 jej	 za-
wdzięczam.

Grzegorz Tylec
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Goście na Świeczowisku
PIASECZNO Ostatnie ze Świeczowisk – popularnej, cyklicznej imprezy dla miłośników piosenki poetyckiej 
w Domu Kultury w Piasecznie gościło znane i zasłużone dla polskiej sceny muzycznej osobistości. Wspólnie 
z zespołem Parasol Poetica na ośrodkowej scenie wystąpili tego wieczoru muzycy związani z grupą Hey: 
wokalistka Katarzyna Nosowska i gitarzysta Marcin Żabiełowicz

Rynek godzina 15
PIASECZNO W niedzielę, 19 maja odbyła się kolejna impre-
za z cyklu Rynek godzina 15. Na Placu Piłsudskiego przy-
gotowano liczne atrakcje dla okolicznych mieszkańców 
– zarówno tych małych, jak i nieco większych

 impreza zorganizowana przez centrum kultury w Piasecznie oraz Fun-
dację Dla Dzieci rozpoczęła się w samo południe od spotkania z Fundacją 
Dla Dzieci - w jego programie znalazło się, między innymi, spotkanie z rzeź-
biarzem andrzejem Renesem oraz konkursy i zabawy muzyczne. Na sce-
nie, w ramach projektu kolorofonia, wystąpił również Michał kisielewski, 
prezentując muzykę z pogranicza rapu, reggae i elektroniki. akcję na rynku 
zwieńczył koncert „o! Polskie przeboje”, na który złożyły się piosenki krajo-
wego Festiwalu Piosenki Polskiej w opolu w wykonaniu uczniów centrum 
kultury w Piasecznie pod opieką artystyczną Magdaleny sobienieckiej.

Grzegorz Tylec

Julia Bralewska wykonała piosenkę Anny Jantar 
„Najtrudniejszy pierwszy krok”
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Na produkcję okien aluminiowych, 
Jazgarzew, tel. 602 322 750

Pracownik do montażu okien, tel. 600 446 225

Zatrudnię pielęgniarkę z okolic Tarczyna, 
tel. 602 637 732

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

Do gotowania do domu opieki w Konstanci-
nie, tel. 691 919 107 i 601 371 559

Poszukuję do pracy w szklarniach z różami w 
Mirowicach. Tel. 692 990 411 Lusine Reszka

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

Kelnera, kelnerkę, Konstancin, tel. 691 666 146

Kierowcę z doświadczeniem do składu bu-
dowlanego, w Starej Iwicznej na stanowisko 
kierowcy kat.: C + HDS, tel. 609 669 899

Przyjmę do pracy alpinistycznej pilarza oraz 
do pracy fizycznej, tel. 661 920 022

Zatrudnię mechanika - osobowe, ciężarowe, 
dostawcze - z doświadczeniem, Piaseczno, 
tel. 516 537 633 

Pomoc do ślusarni, dorywczo, spawanie mi-
gomatem, wieczorami, okolice Konstancina,  
tel. 539 091 839

Kierowcę kat.B z doświadczeniem, jazda po 
kraju, tel. 539 091 839

Do nadzoru obiektu emeryta, rencistę lub po 
50 – tce, Konstancin – Jeziorna, tel. 502 621 222

Zatrudnimy do ochrony z okolic Piaseczna, 
mile widziane osoby z orzeczeniem o niepeł-
nosprawności, tel. 22 736 16 61

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

Mechanik samochodów  ciężarowych i sprzę-
tu ciężkiego, z doświadczeniem, z ok. Pia-
seczna, tel. 501 22 95 73

Recepcjonistkę do solarium w Piasecznie, 
tel. 22 757 40 29

Zatrudnimy: KELNERKĘ lub młodą osobę do 
przyuczenia,MENADŻERKĘ - HANDLOWCA, 
Tarczyn, tel. 509 198 920

Zatrudnię murarzy, na wykończenia, 
tel. 601 33 65 40

Zatrudnię pana (mile widziane doświadcze-
nie) do utrzymania czystości w obiekcie ko-
mercyjnym w  Konstancinie, tel. 721 228 094

Zatrudnię pomocnika kucharza z prawem jaz-
dy, Nowa Iwiczna, tel. 697 612 714

Zatrudnię mechanika samochodów ciężaro-
wych, Piaseczno, tel. 507 189 510,

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

Zatrudnimy kierownika oraz sprzedawcę. De-
likatesy mięsne w Piasecznie, CV na adres:
 juscilowski@sobsmak.com.pl

Manikiurzystkę i kosmetyczkę do salonu w 
okolicy Piaseczna, tel. 602 864 348

Fryzjerkę - okolica Piaseczna, tel. 602 864 34

Do montażu okien z aluminium i pcv,  
 tel. 601 30 36 40

Zatrudnię kobiety (do 40 roku życia) do ob-
sługi bankietów, tel. 503 620 870

Firma sprzątająca zatrudni osoby chętne do 
pracy w Wólce Kosowskiej, tel. 519 112 478

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

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

Zatrudnię ekspedientkę, Piaseczno, 
tel. 22 750 19 20

Praca przy tynkach i elewacjach tel. 518 226 033

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

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

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

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

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

Tapicerów,szwaczki do produkcji foteli i krze-
seł biurowych.Opacz. Tel. 538 37 73 43

Dealer John Deere zatrudni przedstawicieli 
handlowych ze znajomością zagadnień ma-
szyn sadowniczych. CV prosimy przesłać na 
adres: rekrutacja@premium-trade.pl

Dealer John Deere zatrudni mechanika - Gró-
jec . CV prosimy przesłać na adres: 
rekrutacja@premium-trade.pl

Panów do serwisu sprzątającego w wieku 35-55 lat 
z doświadczeniem na maszynach myjących. Kon-
takt tel. 509 094 049 w dniu 24.05. w godz. 10-13

Zatrudnię szwaczkę,praca w Woli Gołkow-
skiej.Tel 519 603 578

Agencja ochrony zatrudni do ochrony na te-
renie Piaseczna i okolic. Tel. 22 853 05 05 lub 
695 411 181. Dzwonić w godz. 8-15

Firma sprzątająca poszukuje osób do pracy 
przy sprzątaniu sklepu odzieżowego w Pod-
kowie Leśnej. Praca w godzinach porannych. 
Tel. 507 180 479

Zatrudnię wychowawcę w przedszkolu w Ka-
mionce, CV proszę wysyłać  na maila 
info@akademiapoziomkowa.pl

Firma zatrudni pracowników ochrony na tere-
nie Piaseczna. Tel. 500 115 972

Kelnerka, pomoc kuchenna na weekend, 
tel. 502 545 575

Elektryka z doświadczeniem, tel. 510 225 945

Przyjmę do pracy na stanowisko instruktor 
rekreacji konnej oraz sprzątaczka w ośrod-
ku Szumawa w Bobrowcu k. Piaseczna, Ma-
zowiecka 79, pełny etat, umowa o pracę. tel. 
602 709 312, e-mail: szumawa@szumawa.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

Polka, sprzątanie, referencje,  tel. 518 159 622 
dzwonić po 19:00

Kierowca kat.B tel. 694 532 210

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

Handlowiec tel. 694 532 210 

SPRZEDAM

Drewno kominkowe, tel. 508 23 85 86

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

Zgrzewarkę punktową do blach 3+3mm, 
tel. 605 228 060

Słupki ogrodzeniowe-nowe fi51/ści.3/
wys.2m cena 25zł/szt, tel. 793 047 004

Drewno Kominkowe i Opałowe, 
tel. 606 955 809

Pustaki, tel. 501 757 450

Tanio młode tujki, tel. 22 756 53 35

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

Drewno opałowe, kominkowe tel. 605 094 400 

Sztachety ogrodzeniowe producent, tel 504 477  302

Drewno kominkowe i opalowe tel. 504 477 302

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

Drewno kominkowe, tel. 607 133 222

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

Sosna opałowa, tel. 602 77 03 61

Stół dębowy, 2,5m – 3,5/1.1m + 8 krzeseł tapi-
cerowanych, tel. 518 915 709

Fotel do masażu, tel. 790 800 210

Roczne opony letnie 175-65-R14 tel. 692 318 269

Słoma w kostkach spod dachu 500 zł/t z trans-
portem. Zamówienia od 3 t. tel. 888 321 542

KUPIĘ
Kolekcjoner kupi stare książki, pocztówki,mo-
nety,medale,militatia, zegarki, tel. 502 011 257

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

Płyty gramofonowe, tel. 881 079 867

Aktualnie antyki wszelkie za gotówkę, 
tel. 504 017 418

AUTO-MOTO KUPIĘ

Skup Pojazdów Złomowanie Transport Go-
tówka, tel. 604 868 998

Skup aut – wszystkie marki, tel. 512 391 270

Każde auto tel. 789 432 021

Stare Toyoty i Mercedesy, tel. 668 171 639

Lanosa Opla Punto Yaris, tel. 502 968 566

Każdy Zadbany, tel. 604 157 703

Całe, uszkodzone, skorodowane, zaświad-
czenie do wyrejestrowania tel.601 270 078

Skup samochodów, tel. 792 118 666

Kupię tanie auto, może być uszkodzone 
tel. 663 373 070

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

AUTO-MOTO SPRZEDAM
Honda CB 125 T, 2700 zł, tel. 512 769 034 

CHRYSLER 300C 3.5 V6 z 2006 granatowy 
bezwypadkowy bogaty idealny, 
tel. 504 307 963

Honda Civic 92r., tel. 533 109 039

Nissan Sunny 2.0 GTI, 92 r., tel. 511 360 149

Pilnie, Renault Megane Scenic II, 2008 r., 
tel. 888 201 552

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

Sprzedam pawilon 20 m kw. w Piasecznie na 
Bazarku przy ul.Szkolnej. Tel. 667 270 384

Zalesie Górne, okazja!!! - Działka budowla-
na 1700 mkw., Cena: 270.000 zł - 502 064 357 
Ag.Zalesie 

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

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 

Działkę budowlaną, Dobiesz, 1135 m kw., 
media przy działce, tel. 501 297 558

Działkę w Ługówce, gm. Góra Kalwaria 
tel. 603 355 006 

Działka okolice Góry Kalwarii, tel. 600 903 095

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

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

Budowa domów. Usługi budowlane, 
tel. 694 401 711

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

Działka budowlana 1200 m kw w Solcu 
tel. 500 487 173

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

48 m.kw, Konstancin-Jeziorna. Tel. 662 185 790

Działka budowlana Gabryelin, tanio 
tel. 604 210 219

Atrakcyjna działka budowlana 1200 m kw. 
przy drodze asfaltowej w Prażmowie. 
Tel. 508 237 320

Dom 110 m kw./3000m kw., gm. Głowaczów 
sprzedam lub  zamienię na mieszkanie do 60 
m kw.., Warszawa i okolice, tel. 691 285 505

Budowlana, uzbrojona, 814 m kw., Warka, 
tel. 515 172 500

Grunt rolny, Prażmów tel. 602 77 03 61

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

Dom w Jeziórku 200/1200 - do zamieszkania, 
tel. 606 611 113

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

Sprzedam bezpośrednio lub wynajmę II pozio-
mowe 92 metrowe mieszkanie w Piastowie bli-
sko pętli autobusowej. Kontakt: 660 498 204

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

Działka bud., 50 min od W-wy, 4000 m kw., 20 
zł/m kw. Tel. 608 486 889

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

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

47 m.kw., 280 tys. z wyposażeniem. Konstan-
cin-Jeziorna, tel. 662 096 761

Sprzedam szkielet domu drewnianego 25 m 
kw + poddasze 5400 zł, tel. 508 494 073
 
Pięknie położona działka(1,29ha) w Bogatka-
ch,gm.Piaseczno,w otulinie chojnowskiego 
parku krajobrazowego.Aktualne pozwolenie 
na budowę. Tel. 609 921 207

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

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Kawalerkę umeblowaną Zalesie Dolne, 
tel. 22 757 21 55

Pokój z kuchnią 29 m kw., I piętro, Konstan-
cin Grapa, tel. 503 197 077

Halę magazynowo-usługowo-handlową, 
pow. 280 m kw., z częścią biurowo-socjal-
ną i wszystkimi mediami, z utwardzonym 
placem 2000 m kw., na trasie Góra Kalwa-
ria-Piaseczno, tel. 509 455 229 

Mieszkanie m3, Mysiadło, tel. 510 57 82 97

Lokal użytkowy 85 m kw., Piaseczno, na 
dużym osiedlu, 1800 zł + opłaty liczniko-
we, tel. 608 489 113,  608 489 110

Pokój z kuchnią, centrum Piaseczna, 1000 zł 
+ media, tel. 694 646 631 po 16:00

Mieszkanie 44 m kw., Piaseczno, tel. 609 997 949, 
609 209 980

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

50 m kw., 2-pokojowe z kuchnią, Piaseczno, 
tel. 695 023 166

Kwatery pracownicze. Chyliczki, Tel 509 310 592

Tanio wynajmę mieszkanie w Piasecznie, 
tel. 602 458 594

Mieszkanie, 2 pokoje z kuchnią, 43 m kw w 
Piasecznie tel. 881 408 897 

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

Kawalerka 19 m kw., Piaseczno, 900 zł, 
tel. 505 521 093

Mieszkanie 3 – pokojowe, kuchnia, łazienka, 
79 m kw., Góra Kalwaria, tel. 783 688 415

Wynajmę kawalerkę 29 m kw  Piaseczno 
tel. 608 866 830 po 16-tej

Piętro domu, 80 m kw, garaż, osobne wejście, 
Zalesie Górne tel. 509 579 008

Wynajmę budynek 370 m.kw. np. pod fitness, 
salę konferencyjną z dużym parkingiem, oko-
lice Zalesie Górnego tel. 603 785 004

2-osobowy pokój w  Piasecznie. Super lokali-
zacja, tel. 510 335 936

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

Kawalerka, Baniocha  tel. 607 144 495, 
502 785 868

Domek częściowo umeblowany, najchętniej 
dla pracowników tel. 607 144 495 , 
502 785 868

Lokal o łącznej pow. 70 m kw., w Górze Kal-
warii przy Asnyka 8, tel. 609 862 913

Dwupokojowe , Piaseczno ,umeblowane   
tel.603 294 174

Kwatery w Chylicach, tel. 514 283 048

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

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 

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

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

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

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 Góra Kalwaria, tel. 501 784 604 
(po 15.00)

Mieszkanie 40 m kw. Konstancin, tel. 519 674 003

NIERUCHOMOŚCI 
KUPIĘ

Ziemię rolną kupię, 1,2 ha lub więcej, tel. 722 
268 838

USŁUGI

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

DEKARSKO – BLACHARSKIE, 
TEL. 507 595 394

BRUKARSTWO, tel. 501 683 631

BRUKARSTWO tradycyjne i artystyczne, 
www.dobrybrukarz.pl, tel. 698 698 839

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

Tynki, docieplenia – solidnie, tel. 609 511 496

Tynki gipsowe, tel. 502 788 561

Brukarstwo. Tel. 517 477 531

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

Budowy rozbudowy remonty, tel. 667 993 337

Ogrodzenia montaż i malowanie-ranczo-
siatka-stalowe, tel. 793 047 004

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

Malowanie, tapetowanie, drobne remonty, 
tel. 22 757 21 55, 512 769 034

Remonty, tel. 667 356 939

Dachy, Kominy, tel. 798 836 860

Studnie, tel. 508 84 16 16

Hydrauliczne, gazowe, modernizacje 
kotłowni tel. 691 983 917 

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

Brukarstwo, tel. 508 732 895

Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895

Brukarstwo, tel. 660 408 847

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

Budowa i rozbudowa domów, tel. 518 420 242

Rębak do gałęzi - wynajem i usługi, 
tel. 516 471 501

Kompleksowe wykończenie wnętrz, 
glazurnictwo, tel. 503 318 519

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

OGRODY TRAWNIKI-ZAKŁADANIE, 
TEL. 501 233 483

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

Architekt Zbigniew Jankowski 603 862 559 
projekty indywidualne, adaptacje, nadzory

Remonty,wykończenia,ogrody,  tel. 730 030 115

Ogólnobudowlane. Tel. 723 06 82 81

Malowanie, gipsowanie tel. 501 446 102

Brukarstwo. Tel. 696 437 501

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

Hydraulik 24h, tel. 535 872 455

Tarasy drewniane, tel. 501 371 831

Mycie, malowanie elewacji, kostki, dachów. Usu-
wanie graffiti. Pranie tapicerki.  tel. 793 252 342

Klaun na komunię,wesela,urodzinki, 
tel. 781 156 566

Dachy, z materiałem tel. 518 313 627

Tynki, wylewki agregatem, tel. 509 685 125

Do ślubu biały Jaguar, tel. 601 595 086

Ogrody, pielęgnacja tel. 508 642 667

Kierownik budowy, projekty architektoniczne,  
www.domwarowny.pl l tel. 602 43 79 08 

Glazurnictwo, wykończenia, tel. 888 967 001

Porządkowanie terenów, tel. 605 094 400

Malarskie tel. 696 120 208

Glazura, terakota, tel. 694 126 583

Dachy, docieplenia, rynny, tel. 798 836 860

Budowy domów tel. 798 836 860 

Kostka brukowa, kompleksowe realizacje, 
tel. 501 572 941

Naprawa pralek, tel. 605 112 216

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

Tynki gipsowe, cementowo – wapienne, 
tel. 691 888 333

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

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

Hydraulika, domy jednorodzinne, 
tel. 692 857 639

Profesjonalna renowacja mebli, tel. 516 561 461

Krycie dachów papą termozgrzewalną 
tel.601 229 860

Remontowo – budowlane, tel. 601 956 725

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

Ogrodzenia, tel. 661 920 022

Wycinka drzew, tel. 661 920 022

Ogrodnicze, tel. 661 920 022

Domofony, tel. 603 375 875

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

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

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

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

Cyklinowanie, tel. 604 651 722

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

Tynki, tel. 515 424 332

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

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

Hydraulika - instalacje, tel. 535 248 156

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

Cyklinowanie, tel. 663 163 070

Tanio spółki z o.o., ryczałt, KPiR, certyfikat 
MF, tel. 609 907 276

Prace wykończeniowe, elewacje, remonty, budo-
wa domów. Kierownik budowy. tel. 602 238 620

www.dachy-ebos.pl

Budowa domów. Usługi budowlane, 
tel. 694 401 711

Koparko-ładowarka Volvo, roboty ziemne, 
rozbiórki, tel. 603 932 235

Auto gaz, tel. 504 273 376

ZAR-SAT profesjonalny montaż i naprawa in-
stalacji tv-sat tel. 507 708 130

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

Remonty, wykończenia wnętrz, glazura, tera-
kota, kuchnie, łazienki. Tel. 501 462 388 

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

Remonty od A do Z, tel. 661 920 022

RÓŻNE

WYWIOZĘ NIEODPŁATNIE ZŁOM, stare pral-
ki, komputery, telewizory, kuchnie, piece, ka-
loryfery itp, Piaseczno, Konstancin - Jeziorna 
i bliskie ok. tel. 698 698 839

Oddam gruz, Zalesie Górne, tel. 510 21 41 81

Złota rączka, solidnie, tel. 518 804 967

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

ZDROWIE I URODA

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

Masaż, tel. 504 825 005

Rehabilitacja, tel. 501 278 548

NAUKA

Komputer od podstaw, tel. 698 166 368

Matematyka, tel. 667 415 381

Matematyka, tel. 785 493 923

Angielski, dojeżdżam, tel. 607 596 383

MATRYMONIALNE
Czekam na prawdziwą, wielką i piękną mi-
łość, mężczyzna 35 lat, gg47204315, 
mail: luka.perla@gmail.com

Akwizytorów z branży okna-drzwi 
tel. 697 051 266

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

85 zł/tydz.,  tel. 502 222 555

największy nakład, 

największa skuteczność,

w każdy piątek, 

cena od 3 zł za słowo

Zamów 
ogłoszenie 

drobne

Piaseczno, 
ul. Ludowa 2, 

tel. 22 756 79 39 
pon-pt 8:30-18

Pruszków, 
Al. Wojska Polskiego 16 a, lok. 41

tel. 22 758 70 52,
pon-pt 9-17

Działka budowlana pod Konstancinem, 
tel. 668 398 244

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

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

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

Pilnie, 3-pokojowwe, 54 m kw., w centrum 
Piaseczna, tel.506 124 896

Pół bliźniaka w  Górze Kalwarii tel. 22 72 74 330

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

OGRODY TEL 601 219 482

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

REMONTY , WYKOŃCZENIA, GLAZUR-
NICTWO, ELEKTRYKA, HYDRAULIKA 
TEL. 510 335 936

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

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

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

OGRODY – pielęgnacja, zakładanie,  
tel. 609 318 008

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

AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIA-
NIA OGRODÓW, www.ogrodybrukarstwo.pl, 
TEL. 698 698 839

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

Hydrauliczne i gazowe, tel. 513 584 352

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

Styropian-Tanio! Docieplenia tel. 604 938 861

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

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

Tapetowanie, malowanie, profesjonalnie 
tel. 502 062 131

Tynki, tel. 513 008 131

Elektryk, tel. 501 236 987

Układanie kostki brukowej, tel. 509 069 235

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, 
tel. 501 299 360

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

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

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

Glazura, terakota, remonty, tel. 601 304 250

Trawniki, nawadnianie, tel.781 694 389

Anteny nowocześnie, tel. 603 375 875

Szybkie kredyty, tel. 503 098 683

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

Matematyka, egzaminator, tel. 602 690 229

Odchudzanie, tel. 602 690 229

Siatka ocynkowana tel. 22 72 75 575

Skup aut używanych, tel. 516 745 753

Skup aut za gotówkę tel. 692 49 11 82

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

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

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

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

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

W dniu 31 maja redakcja Kuriera Południowego będzie nieczynna
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Włodek Pawlik to pianista klasyczny i jazzman, kompozytor, aranżer, leader zespołu jazzowego, autor 36 płyt oraz muzyki do poezji, spektakli 
teatralnych, słuchowisk radiowych, baletu i opery. Autor muzyki do 20. fi lmów fabularnych; dyrektor festiwalu jazzowego, pracownik nauko-
wy, dr nauk na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Artysta muzyk był wielokrotnie nagradzany na różnych konkursach 
i festiwalach. Występuje w Radiu i Telewizji, w kraju i na świecie

Jazz na Mazowszu 
Włodek, mieszkasz z rodziną w Pod-
kowie Leśnej. Jak się tu mieszka? 
 Jest nam tu dobrze. Kilkadzie-
siąt lat mieszkamy w pięknym świe-
cie, bo w Podkowie Leśnej. A na 
ogół panuje przekonanie, że jak się 
mieszka w Podkowie, to jest się… 
„nie wiadomo kim”, bo od dawna 
fama głosi, że jego mieszkańcy są 
bogaci i wykształceni. I ja przyzna-
ję, że to drugie ma miejsce na pew-
no, ponieważ społeczność Podkowy 
Leśnej jest dość ekskluzywna, a lu-
dzie stąd są sympatyczni, fajni i wy-
kształceni. Te fakty potwierdza sta-
tystyka, bo Podkowa Leśna posia-
da status miasta, w którym mieszka 
największy procent ludzi z wyższym 
wykształceniem w Polsce! 

W związku z tym jest tu na pewno 
duże zainteresowanie imprezami 
kulturalnymi wysokiej jakości?
 Rzeczywiście, generalnie tak się 
dzieje, że póki co to przynajmniej 
wykształcenie ma swoje odzwiercie-
dlenie w potrzebach kulturowych, 
również tych wysublimowanych i 
wyrafinowanych, niekoniecznie ko-
mercyjnych. To dlatego mieszkańcy 
Podkowy często poszukują eksklu-
zywnych form i nietypowych przed-
sięwzięć  artystycznych, w których i 
ja czasem biorę udział. 

Jesteś autorem dwóch cyklicznych 
projektów jazzowych realizowa-
nych na Mazowszu. Czy to, że po-
pularyzujesz jazz na „swoim po-
dwórku” dodaje ci poweru? 
 To prawda, że  z satysfakcją reali-
zuję dużą imprezę muzyczną w Ży-
rardowie - Europejskie Integracje 
Jazzowe - w tym roku będzie to jej 
dziesiąta edycja! Artystyczna koncep-

cja tego festiwalu powstała wspólny-
mi siłami, także mojej żony Joli Paw-
lik, pianistki i mojego impresjo, przy 
aprobacie władz miasta, które wspie-
rają projekt finansowo. Stworzyliśmy 
festiwal, który ma już swoją rangę i 
prestiż w świecie kultury. Jest to festi-
wal, a jednocześnie konkurs dla mło-
dych muzyków i zespołów grających 
jazz lub muzykę okołojazzową: rhy-
thm and blues, punk lub fusion. Jest 
on dla muzyków, którzy nie przekro-
czyli wieku 30 lat. Konkurs trwa tylko 
2-3 dni, ale dużo się dzieje. Występują 
muzycy z Polski i Europy, np. były tu 
zespoły ze Skandynawii. Oprócz kon-
certów odbywają się nocne jam ses-
sions. Wśród odbiorców są mieszkań-
cy miasta Żyrardowa i okolic: Prusz-
kowa, Grójca, Grodziska, Piaseczna, 
stolicy... W tym roku festiwal odbędzie 
się  w weekend:  14, 15, 16 czerwca. 

Spełniasz się tu jednocześnie w roli 
dyrektora, organizatora i muzyka. 
O co dbasz najbardziej?
 Jest to festiwal, w który jestem 
mocno zaangażowany, ale na mojej 
głowie jest tylko artystyczny profil. I 
to nie jest łatwe zadanie. Cieszę się, że 
festiwal się rozwija i jest o nim coraz 
głośniej. Grają tu zespoły muzyczne, 
które ocenia jury. Nie robimy jeszcze 
nagrań promocyjnych tym zespołom 
ale wszystko przed nami. Jest to pro-

fesjonalny festiwal, na który najpierw 
zgłaszane są zespoły muzyczne w for-
mie nagrań, na płytach CD. Przycho-
dzi dużo zgłoszeń, dokonujemy wybo-
ru, by do konkursowej rywalizacji za-
angażować ok. 12 zespołów. I chociaż 
nie ma tu kryterium wykształcenia, 
to zespoły muszą prezentować wyso-
ki poziom muzyczny. W tym roku listę 
zespołów dopuszczonych do udziału 
w konkursie zamykamy w końcu maja. 
Jeszcze można się zgłaszać!

W twoim mieście, Podkowie Leśnej, 
na terenie parku miejskiego w Pałacy-
ku Kasyno mieści się Centrum Kultury 
Inicjatyw Obywatelskich, gdzie przez 
dwa lata prowadziłeś cykl koncertów 
jazzowych: „Włodek Pawlik zapra-
sza…”. Czy będzie on kontynuowany?
 Po przerwie, projekt ruszy późnym 
latem w trochę zmienionej formie dzię-
ki propozycji pani dyrektor Pałacy-
ku Kasyno, która chce, żebym częściej 
występował „u siebie”. Tu w pałacyku - 
ośrodku kultury odbywały się koncerty 
jazzowe wg mojego pomysłu, a moimi 
gośćmi byli najlepsi jazzowi wokaliści, 
m.in.: Anna Serafińska, Lora Szafran, 
Marek Bałata, na skrzypcach grał Ma-
ciek Strzelczyk. Zapraszałem muzy-
ków z Polski i zagranicy, m.in.: Gary 
Guthmana. Chociaż imprezy były bi-
letowane,  to cieszyły się zainteresowa-
niem publiczności i wyprzedane były 

na długo przed terminem. To dlatego 
postanowiłem wrócić do projektu. Od 
września, koncerty odbywać się będą 
raz w miesiącu i powinny być atrakcyj-
ne, bo zaproszę artystów ambitnych i  
znanych. 

Mieszkasz i  tworzysz na obrzeżach 
dużego miasta. Czy zamieniłbyś 
Podkowę Leśną na Warszawę?
 Nie, po co? Przecież do stolicy 
mam bardzo blisko, a poza tym jest 
stąd świetny dojazd kolejką WKD 
lub samochodem. To jest moje miej-
sce na ziemi.

Może to miejsce, w którym miesz-
kasz, ma jakiś magiczny wpływ na 
twoją twórczość?
 No, chyba coś w tym jest… To 
jednak moja wena twórcza zależy nie 
tylko od miejsca, ale także od moje-
go nastawienia. Wcześniej mieszka-
łem na świecie w dużych aglomera-
cjach, w Niemczech i USA. I przy-
znam, że wolę swoją Podkowę, któ-
ra jest miejscem spokojnym i pięk-
nym. A poza tym dodam, że w moim 
domu przede mną mieszkał skrzy-
pek, Michał Wiłkomirski, brat Wan-
dy Wiłkomirskiej i Kazimierza Wił-
komirskiego, sławnej rodziny muzy-
ków. I my, jego mieszkańcy, jesteśmy 
jakby spadkobiercami tej weny twór-
czej, jako jego dobrej tradycji: moja 

żona Jola, syn Łukasz i ja, wszyscy 
jesteśmy muzykami, pianistami. Łu-
kasz ma quintet jazzowy „Kattor-
na”, którego jest leaderem. Wszyscy 
w rodzinie tworzymy. Niewątpliwie, 
mój dom ma duszę muzyczną!

To dobry omen, bo Twoje życie 
usłane jest sukcesami!
 Och… sukces, jak sukces. No do-
brze, rzeczywiście  mam ich trochę 
na swoim koncie. 

Wśród wielu prestiżowych nagród 
masz najważniejszą Polską Nagro-
dę Filmową „Orła 2010”, którego do-
stałeś za muzykę napisaną do filmu 
„Rewers” w reż. Borysa Lankosza.
 Tak, mam go! Ale „Orła” mam 
nie tylko ja. A ten mój stoi w moim 
domu na półce. I jestem dumny, że 
go mam. Ale on nie fruwa... jest za 
ciężki…  Nie poleci! 

Rozmawiała: 
Elżbieta W. Czechowicz 
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