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R E K L A M A

Zatrzymano sprawców napadu
LESZNOWOLA W czwartek, 14 marca     
trzej uzbrojeni i zamaskowani 
przestępcy napadli na konwojentów 
dostarczających pieniądze do jednego 
z banków w Wólce Kosowskiej. 
Dwoje konwojentów zostało rannych, 
a przestępcy zrabowali prawie 4,5 mln zł. 
W ubiegłym tygodniu policjanci zatrzy-
mali członków gangu, podejrzanych 
o dokonanie brutalnego przestępstwa. 
Prawdopodobnie grupa dokonywała 
napadów na terenie całego kraju

Rusza budowa oczyszczalni
KONSTANCIN-JEZIORNA W 
czwartek, 24 październi-
ka odbyło się wmurowa-
nie kamienia węgielne-
go pod modernizowa-
ną oczyszczalnię ście-
ków przy ul. Mirkow-
skiej, należącą do spół-
ki Saur Konstancja. W 
uroczystości uczestni-
czyli m.in. przedstawi-
ciele francuskiej spółki 
oraz samorządu i wyko-
nawcy inwestycji. Nowa 
oczyszczalnia ma zacząć 
funkcjonować wiosną 
2015 roku



 Agata Kulesza, która zdobyła na 
festiwalu nagrodę za najlepszą rolę 
kobiecą, tworzy w tym filmie kre-
ację totalną, w której despotyzm są-
siaduje z poczuciem upokorzenia, 
szorstkość z sarkazmem, pozor-
ny i powszechnie okazywany brak 
uczuć z niechętnie odkrywaną czu-
łością. Ta kapitalna rola byłaby ob-
jawieniem, gdybyśmy wcześniej nie 
widzieli Kuleszy w równie dobrych 
kreacjach – choćby „Róży” z filmu 
Smarzowskiego. Towarzysząca jej 
Trzebuchowska jest zjawiskiem sa-
mym w sobie – jej ekspresja jest su-
rowa, nieco nieokrzesana, jakby po-
wściągliwa. W roli nic niewiedzącej 
o życiu mniszki sprawdza się dosko-
nale – będąc jednocześnie zdolna do 

całkowitej metamorfozy w motyla, 
który zrzucając habit jak światopo-
glądowy kokon, pokazuje zagubioną 
i bezbronną istotę ze wszystkimi jej 
słabościami i całym jej pięknem. 
 Ida i Wanda mają wspólny cel – 
chcą dowiedzieć się, jak zginęła ich 
rodzina. Dla Idy jest to wiedza szo-
kująca, choć przyjmowana z całą 
właściwą tej postaci pokorą – po-
święciwszy życie chrześcijańskiemu 
Bogu, dopiero od ciotki dowiedzia-
ła się, że jest Żydówką. Podążając 
za prywatnym śledztwem, które jest 
naturalnym ekosystemem Krwawej 
Wandy, wchodzimy w mroczne zaka-
marki historycznych rozliczeń i roz-
myślań nad istotą winy, kary, pamię-
ci i religii. 

dokończenie na str. 4
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„Janosikowe” 
dożyna Mazowsze 
Kryzys nie daje za wygraną. Wpływy podatkowe ciągle rekordowo 
niskie. Do 15 października na konta urzędu marszałkowskiego w ra-
mach podatku CIT, płaconego przez mazowieckie firmy, wpłynęło 
zaledwie 16 mln zł. Zarząd Województwa podjął decyzję o przeka-
zaniu 930 tys. zł na rzecz październikowej raty „janosikowego”.  Ko-
lejne wpłaty będą dokonywane sukcesywnie, jak tylko na koncie 
Mazowsza pojawią się jakiekolwiek wolne środki

 Podatnicy ciągle odczuwają 
skutki kryzysu. W pierwszej połowie 
roku znacznie spadły wpływy podat-
kowe od przedsiębiorców, a budżet 
województwa mazowieckiego opar-
ty jest w 85 proc. właśnie na docho-
dach z tego podatku. 

Potężny kryzys
 W czerwcu w ramach CIT do bu-
dżetu województwa wpłynęło zaled-
wie 11,9 mln zł (w 2006 r. – aż 107 mln 
zł!), w lipcu – 61 mln zł (w 2006 r. – 
129 mln zł!), w sierpniu do kasy woje-
wództwa wpłynęło 76 mln zł (w 2006 
r. – 133 mln zł), we wrześniu –  85 mln 
zł, a do 15 października – 16 mln zł. 
 Wpływy z CIT są w tym roku o 
30 proc. niższe niż planowane, a o 
20 proc. niższe niż w roku ubiegłym. 
„Janosikowe” niezmiennie wyno-
si 661 mln zł. Oznacza to, że w tym 
roku co druga złotówka, która trafia 
do budżetu od mazowieckich przed-
siębiorców, jest przekazywana in-
nym województwom. 
 Niezależnie od braku dochodów 
– rata „janosikowego” w wysokości 
55 mln zł musi być zapłacona do 15. 
każdego miesiąca. Aby móc zapła-
cić czerwcową, lipcową i sierpnio-
wą transzę „janosikowego”, zarząd 
zmuszony był do rozszerzenia planu 
oszczędnościowego. W ten sposób 
udało się wygospodarować 110 mln 
zł. Dodatkowo zaciągnięto kredyt w 
rachunku bieżącym na 200 mln zł. 
I to właśnie z tego kredytu płacone 
były ostatnie raty „janosikowego”. 
 Z powodu braku wpływów po-
datkowych władze województwa nie 
miały możliwości przekazania pełnej 
kwoty na wrześniową ratę „janosi-
kowego”. Wolnych środków było za-
ledwie 1,6 mln zł. Z podobną sytu-
acją mamy do czynienia w paździer-

niku. Do połowy miesiąca w ramach 
CIT na konta urzędu wpłynęło zale-
dwie 16 mln zł. Po uregulowaniu bie-
żących zobowiązań, Zarząd Woje-
wództwa podjął decyzję o przekaza-
niu na rzecz kolejnej raty 930 tys. zł.
 Mimo drastycznego spadku do-
chodów Mazowsze wywiązuje się ze 
swoich zadań i obowiązków. Nie ma 
jednak możliwości przekazywać peł-
nych kwot rat na rzecz „janosikowe-
go”, które jest podstawowym proble-
mem w obecnej sytuacji. 

Konieczna zmiana!
 Władze regionu liczą, że Trybunał 
Konstytucyjny już w najbliższym cza-
sie zajmie się sprawą „janosikowego”. 
Wniosek w tej sprawie województwo 
złożyło ponad trzy lata temu. 
 Niewątpliwie pomocna okazać 
się może wydana właśnie przez Re-
gionalną Izbę Obrachunkową opinia 
dotycząca wykonania budżetu wo-
jewództwa mazowieckiego, w której 
RIO jednoznacznie wskazuje, że re-
alizacja budżetu w  oparciu o tak nie-
stabilne w  dobie kryzysu wpływy z  
tytułu CIT, jest praktycznie niemoż-
liwa. Problemu nie byłoby, gdyby nie 
płacone przez Mazowsze „janosiko-
we”, które wyliczane jest na podsta-
wie dochodów sprzed dwóch lat. 
 Marszałek województwa mazo-
wieckiego przekaże opinię Regional-
nej Izby Obrachunkowej do Minister-
stwa Finansów, parlamentarzystów i 
wojewody. Opinia RIO jednoznacz-
nie potwierdza zagrożenia, o których 
alarmują od początku roku władze 
województwa. Marszałek wystąpi tak-
że z wnioskiem do Trybunału Konsty-
tucyjnego o włączenie opinii RIO jako 
dowodu w sprawie niekonstytucyjno-
ści przepisów o  „janosikowym”. 

inf.

Sejm poprawi „janosikowe”
W środę, podczas plenarnych obrad Sejmu, posłowie zdecydowali o powrocie do 
prac nad „janosikowym”. Komisje: Samorządu Terytorialnego oraz Finansów Publicz-
nych wrócą do projektu, który wypracowały rok temu. Uwzględnią również najnow-
sze sugestie samorządów i inicjatywy obywatelskiej „Stop Janosikowe”. Jeśli komisje 
wypracują nowy kompromisowy projekt, jest szansa, by jego fi nansowa strona zo-
stała uwzględniona w budżecie na przyszły rok

 O powrót do prac nad projektem 
wnioskował wczoraj poseł z Mazow-
sza Piotr Zgorzelski. – Jako posło-
wie mamy obowiązek reagować na 
źle skonstruowane prawo i zmie-
niać je. Przykład Mazowsza po-
kazuje, jak źle obmyślone przepisy 
mogą zniszczyć samorząd – przeko-
nywał poseł Zgorzelski. – Przyszły 
rok obciąży nadmiernie kolejne sa-
morządy. Nie możemy się temu bier-
nie przyglądać. Niech te przepisy 
zaczną faktycznie działać tak, żeby 
pieniądze otrzymywały biedne sa-
morządy, ale jednocześnie, by wpła-
ty na subwencję nie rujnowały tych, 
którzy wypracowują więcej.
 Samorząd województwa mówił 
od lat o problemach, jakie mogą przy-
sporzyć źle skonstruowane przepisy 
dotyczące „janosikowego”. Przygo-
towany został też projekt zmian, nad 
którym w ubiegłym roku pracowały 
już komisje sejmowe. Niestety, wypra-
cowany kompromis nie trafił na obra-
dy plenarne. W tym roku kryzys ob-
nażył błędy w mechanizmie „janosi-
kowego”. O potrzebie zmian przepi-
sów mówił również premier Donald 
Tusk. W związku z tym marszałek 
województwa zwołał spotkanie sa-
morządowców mazowieckich gmin i 

powiatów płacących na tę subwencję. 
W efekcie wyłoniony został specjalny 
zespół, składający się z samorządow-
ców i inicjatora akcji obywatelskiej 
„Stop Janosikowe”, który do wypra-
cowanego wcześniej w Sejmie projek-
tu zmian wprowadził kolejne sugestie.
 Proponowane zmiany dotyczą 
w przypadku gmin, powiatów i wo-
jewództw przede wszystkim korekt 
wskaźników, od których ostatecznie 
zależy wysokość „janosikowego”. 
Jeszcze w pracach podkomisji usta-
lono dla powiatów i województw 
progi ostrożnościowe – w wypraco-
wanym właśnie projekcie dla powia-
tów jest to 40 proc., dla województw 
proponuje się 25 proc.
 Rozwiązana jest również kwestia 
tzw. resztówek „janosikowego”, czy-
li pieniędzy na poziomie gmin, któ-
re zostają po redystrybucji i trafia-

ją do budżetu państwa, zamiast za-
silać samorządy. 
 Znaczące są dodatkowe zapisy, 
które zapewniałyby ciągłość finan-
sowania zadań wykonywanych przez 
samorządy. W projekcie zmian za-
proponowano bowiem, aby w 2014 r. 
żaden z samorządów nie wpłacił na 
rzecz „janosikowego” więcej niż 400 
mln zł. Natomiast pozostałą kwotę 
(jeśli wyliczone „janosikowe” byłoby 
wyższe) samorządy musiałyby spła-
cić do końca czerwca 2024 r. 
 Decyzja posłów pozwoli człon-
kom Komisji Samorządu Teryto-
rialnego i Polityki Regionalnej oraz 
Komisji Finansów Publicznych po-
wrócić pilnie do prac nad „janosi-
kowym” – tak, aby zmiany zosta-
ły uwzględnione podczas tworzenia 
przyszłorocznego budżetu państwa.

inf.

„Janosikowe” − wpłata do budżetu państwa dokonywana na podstawie 
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu te-
rytorialnego przez jednostki samorządu terytorialnego, których dochody 
z podatków przekraczają wskaźniki określone w ustawie. Zasila ona rezer-
wę celową budżetu państwa, z której fi nansowana jest subwencja ogólna. 
Wysokość wpłaty jest obliczana na podstawie dochodów podatkowych 
danej jednostki samorządu terytorialnego sprzed dwóch lat w stosunku 
do bieżącego roku budżetowego. 

„Ida” w ramach cyklu Kocham Kino
Już 25 października, w ramach cyklu „Kocham Kino w Multikinie” fi lm „Ida” – prawdziwe objawienie i dra-
mat, który słusznie zatriumfował na ostatnim festiwalu w Gdyni. Spotkanie z gośćmi: reżyserem Pawłem 
Pawlikowskim i twórcami fi lmu odbędzie się w Multikinie Ursynów w Warszawie
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Zatrzymano sprawców napadu
LESZNOWOLA W czwartek, 14 marca trzej uzbrojeni i zamaskowani przestępcy 
napadli na konwojentów dostarczających pieniądze do jednego z banków w  
Wólce Kosowskiej. Dwoje konwojentów zostało rannych, a przestępcy zrabowa-
li prawie 4,5 mln zł. W ubiegłym tygodniu policjanci zatrzymali członków gan-
gu, podejrzanych o dokonanie brutalnego przestępstwa. Prawdopodobnie grupa  
dokonywała napadów na terenie całego kraju
	 Pół	roku	temu	o	zuchwałym	na-
padzie	 w	 Wólce	 Kosowskiej	 mówi-
ła	 cała	 Polska.	 Uzbrojeni	 bandyci	
wkroczyli	 do	 jednej	 z	 hal	 centrum	
handlowego	 w	 samo	 południe,	
otwierając	 ogień	 do	 niosących	 pie-
niądze	 konwojentów.	 Oddali	 w	
sumie	 pięć	 strzałów,	 celując	 kon-
wojentom	w	plecy.	Następnie	zrabo-
wali	dwa	worki	z	gotówką	 i	uciekli,	
odjeżdżając	 w	 nieznanym	 kierunku	
granatowym	fordem	mondeo.	Cięż-
ko	ranni	konwojenci	 trafili	do	szpi-
tala,	 życie	 uratowały	 im	 kamizelki	
kuloodporne.	

Policja rusza tropem bandytów
	 W	 połowie	 kwietnia	 policyjne	
dochodzenie	 przyniosło	 pierwsze	
rezultaty.	 W	 Warszawie	 funkcjona-
riusze	zatrzymali	dwie	osoby,	które	
ich	zdaniem	miały	związek	z	brutal-
nym	napadem.	Jako	pierwszy	został	
zatrzymany	 w	 swoim	 mieszkaniu	

32-letni	Arkadiusz	M.,	niedługo	po-
tem,	 na	 Ochocie,	 policjanci	 zatrzy-
mali	jadącą	samochodem,	30-letnią	
Karolinę	 P.	 Obydwoje	 zostali	 prze-
wiezieni	 do	 siedziby	 prokuratury,	
gdzie	 przedstawiono	 im	 zarzut	 po-
mocnictwa	 w	 przygotowaniu	 napa-
du,	za	co	grozi	do	15	lat	więzienia.

Gang na kolanach
	 Jednak	 prawdziwy	 przełom	 na-
stąpił	 w	 ubiegłym	 tygodniu,	 kie-
dy	 to	 policjan-
ci	 stołeczne-
go	 wydziału	 do	
walki	 z	 terro-
rem	 kryminal-
nym	 i	 zabójstw	
przy	 współpra-
cy	 Wydziału	
Realizacyjnego	
KSP	oraz	Biura	Operacji	Antyterro-
rystycznych	 KGP,	 realizując	 ustale-
nia	 prokuratury,	 zatrzymali	 40-let-

niego	 Artura	 K.	 Policjanci	 podej-
rzewają,	 że	 brał	 on	 udział	 w	 napa-
dzie	 w	 Wólce	 Kosowskiej.	 Mężczy-
zna	będzie	odpowiadał	za	usiłowa-
nie	 zabójstwa.	 Grozi	 mu	 do	 25	 lat	
więzienia.	Taki	sam	zarzut	usłyszał	
33-letni	Marcin	S.,	który	został	tym-
czasowo	 aresztowany	 już	 wiosną	
tego	roku.	Jednak	na	tym	nie	koniec.	
Podczas	działań	operacyjnych	funk-
cjonariusze	zatrzymali	 także	41-let-
niego	 Artura	 B.,	 który	 odpowie	 za	

paserstwo	(jest	
p o d e j r z a n y	
o	 nabywanie	
przedmiotów	
pochodzących	
z	 włamań),	
3 3 - l e t n i e g o	
Gawła	 G.,	 po-

szukiwanego	 za	
napad	 na	 kobietę	 oraz	 38-letnich	
Piotra	M.	 i	Pawła	Z.,	którzy	odpo-
wiedzą	m.in.	za	rozbój.

	 Funkcjonariusze	 uważają,	 że	
grupa	 dokonywała	 napadów	 ra-
bunkowych,	w	tym	przy	użyciu	bro-
ni	palnej	oraz	wielu	włamań	meto-
dą	 na	 tzw.	 śpiocha.	 W	 kilku	 przy-
padkach	włamania	przerodziły	się	w	
napady	 rabunkowe,	 gdy	 domowni-
cy,	którzy	obudzili	się	słysząc	hałas,	
zostali	 brutalnie	 pobici.	 Na	 poczet	
przyszłych	 kar	 zabezpieczono	 mie-
nie	 o	 wartości	 ponad	 350	 tys.	 zło-
tych,	 w	 tym	 samochody	 i	 gotówkę,	

a	 także	 biżuterię	 o	 wartości	 około	
1	mln	złotych.	Na	podstawie	dowo-
dów	zgromadzonych	przez	policjan-
tów	sąd	zdecydował	o	zastosowaniu	
wobec	40-letniego	Artura	K.,	38-let-
nich	Piotra	M.	i	Pawła	Z.,	33-letnie-
go	Gawła	G.	i	41-letniego	Artura	B.	
środka	 zapobiegawczego	 w	 posta-
ci	tymczasowego	aresztu	na	okres	3	
miesięcy.

TW

Prawie 4,5 mln zł 
zrabowano podczas marcowego 

napadu na konwojentów w Wólce 
Kosowskiej



Areszt za usiłowanie zabójstwa

	 W	 spotkaniu	 dotyczącym	 roz-
wiązywania	 problemów	 podtopień	
wzięli	 udział	 wójtowie,	 burmistrzo-
wie,	 radni,	 przedstawiciele	 zarządu	
powiatu,	urzędnicy	oraz	zaproszeni	
goście	–	reprezentujący	Wojewódzki	
Zarząd	Melioracji	i	Urządzeń	Wod-
nych	 oraz	 Regionalny	 Zarząd	 Go-
spodarki	Wodnej.	

Mapy zagrożeń 
	 Wstępem	do	dyskusji	było	omó-
wienie	 różnic	 między	 podtopienia-
mi	 a	 zagrożeniem	 powodziowym,	
które	przedstawił	Marian	Winiarski	
-	koordynator	ds.	przeciwpowodzio-
wych.	 Podkreślił,	 że	 podstawą	 w	
przeciwdziałaniu	podtopieniom	 jest	
inwentaryzacja	 urządzeń	 wodnych	
na	terenie	całego	powiatu.	Ze	wszyst-
kich	gmin	powiatu	tylko	Lesznowo-
la	 we	 współpracy	 z	 WZMiUW-em	
przygotowała	mapy	wraz	z	naniesio-
ną	 siecią	 urządzeń	 wodnych,	 które	
umożliwiają	 nie	
tylko	prowadze-
nie	 gospodarki	
wodnej,	 prze-
c i wd z i a ł a n i e	
niebezpieczeń-
stwu,	lecz	także	
ułatwiają	 konser-
wację	kanałów	i	rowów,	a	także	po-
zyskiwanie	 środków	 zewnętrznych	
na	 ten	 cel.	 Każda	 z	 gmin	 powinna	
również	 przygotować	 studium	 hy-
drologiczne,	 którego	 celem	 powin-
na	 być	 weryfikacja	 uwarunkowań	
i	 kierunków	 zagospodarowania	
przestrzennego	gmin	pod	względem	
ochrony	 przeciwpowodziowej.	 W	
studium	 powinny	 się	 znaleźć	 m.in.	
strefy	zagrożenia	powodziami	i	pod-
topieniami,	 tereny	 podmokłe	 oraz	
wolne	 od	 zabudowy.	 -	 Jeśli	 miesz-
kańcy	korzystaliby	–	przygotowując	
swe	inwestycje	–	z	tego	rodzaju	ma-
teriałów,	posiadaliby	wiedzę	o	 tym,	
czego	wymagać	przy	projektowaniu	
domostw	i	firm	–	wyjaśnia	Agniesz-
ka	 Pindelska-Litkie,	 naczelnik	 wy-
działu	bezpieczeństwa,	zarządzania	
kryzysowego	i	spraw	obronnych	pia-
seczyńskiego	 starostwa.	 -	 W	 wielu	
przypadkach	 mogliby	 uniknąć	 pro-
blemu	podtopień.	

Więcej obowiązków dla samorządów
	 Rozmawiano	 również	 o	 zmia-
nach	w	przepisach,	które	niebawem	
zaczną	 obowiązywać.	 Nowe	 prawo	
wodne	wprowadzi	poważne	zmiany,	
zarówno	 na	 szczeblu	 administra-
cji	państwowej,	jak	i	samorządowej.	
Znacznemu	 ograniczeniu	 ulegną	
dotychczasowe	 kompetencje	 powia-
tu	 w	 kwestii	 wydawania	 pozwoleń	
wodno-prawnych.	 Obecnie	 to	 sta-
rosta	 jest	uprawniony	do	 ich	wyda-
wania,	a	w	przyszłości	te	kompeten-
cje	mają	przejąć	dyrektorzy	urzędów	
gospodarki	 wodnej	 regionów	 wod-
nych.	 Dotychczasowy	 zakres	 kom-
petencji	jednostki	samorządu	gmin-
nego	zostanie	rozbudowany	o	zada-
nia	 związane	 z	 eksploatacją	 urzą-
dzeń	melioracji	wodnej,	utrzymywa-
nych	dotychczas	przez	spółki	wodne.	
Zakłada	się,	że	to	zadanie	jednostka	
samorządu	 terytorialnego	 szczebla	
gminnego	 będzie	 wykonywała	 jako	
zadanie	 własne,	 a	 środki	 finanso-
we	na	 realizację	 tego	 zadania	będą	
pochodzić	 z	 obowiązkowych	 skła-
dek,	 wpłacanych	 przez	 właścicie-

li	 gruntów,	 na	 których	 znajdują	 się	
urządzenia.	Samorządy	będą	mogły	
również	 zajmować	 się	 wykonywa-
niem	 i	 utrzymywaniem	 rowów	 od-

wadniających	
tereny	 zurba-
nizowane.	 Za-
kłada	 się,	 że	
nowe	 przepisy	
wejdą	w	życie	1	
stycznia	2014	r.	

Najwięcej wody w Piasecznie
	 Podczas	 spotkania	 przedsta-
wiono	 również	 szczegółową	 ana-
lizę	 miejsc	 występowania	 pod-
topień	 w	 latach	
2010-2013	 (do	
września)	 oraz	
przeglądu	 prac	
wykonanych	 do	
tej	 pory	 na	 rzecz	
pr zec iwd z ia ła-
nia	 zagrożeniu.	
W	 2010	 roku	 na	 terenie	 powiatu	
piaseczyńskiego	 doszło	 do	 1435	
podtopień.	 Najwięcej	 odnotowa-
no	 ich	 w	 gminie	 Piaseczno	 –	 694.	
Rok	 później	 zagrożenie	 wystąpiło	
w	1233	miejscach	powiatu.	W	2011	
roku	 woda	 również	 doskwiera-
ła	 najbardziej	 mieszkańcom	 gmi-
ny	 Piaseczno,	 którzy	 potrzebowa-
li	 pomocy	 w	 471	 przypadkach.	 W	
ubiegłym	roku	nie	było	już	tak	wie-
le	 ulewnych	 deszczy	 więc	 liczba	
podtopień	 w	 całym	 powiecie	 spa-
dła	do	79	(najwięcej,	bo	26	w	gmi-
nie	 Piaseczno).	 Natomiast	 w	 tym	
roku	 podtopienia	 wystąpiły	 w	 182	
miejscach	 (59	 –	 Piaseczno,	 65	 –	
Góra	 Kalwaria,	 28	 –	 Lesznowola,	
po	 11	 –	 Tarczyn	 i	 Konstancin-Je-
ziorna	oraz	8	–	Prażmów).	

Miliony na odwodnienie
	 W	ciągu	czterech	lat	(2010-2013)	
wszystkie	 samorządy	 powiatu	 na	
przeciwdziałanie	podtopieniom	wy-
dały	 łącznie	 prawie	 11,5	 mln	 zło-
tych.	Najwięcej	na	 różnego	 rodzaju	
prace	 przeznaczyła	 gmina	 Piasecz-
no	–	prawie	5,9	mln	złotych.	Leszno-
wola	niespełna	1,9	mln	złotych,	Za-
rząd	Dróg	Powiatowych	–	ponad	1,7	
mln	 złotych,	 Góra	 Kalwaria	 –	 pra-
wie	843	tys.	złotych,	Konstancin-Je-
ziorna	–	ok.	567	 tys.	 złotych,	Praż-
mów	–	ponad	460	tys.	złotych,	a	Tar-
czyn	ponad	109	tys.	złotych.	Ponad-
to	WZMiUW	na	różne	prace	na	te-

renie	 całego	 po-
wiatu	przez	cztery	
lata	 wydał	 ponad	
7,2	mln	złotych.	
	To	jednak	kropla	
w	 morzu	 potrzeb	
i	 ciągle	 jeszcze	
dużo	 jest	 do	 zro-

bienia,	by	wszyscy	mieszkańcy	mo-
gli	czuć	się	bezpiecznie.		
	 Na	 zakończenie	 spotkania	 spo-
rządzono	listę	wniosków	do	realiza-
cji	we	wzajemnej	współpracy.	Są	na	
niej	m.in.	przygotowanie	materiałów	
wyjściowych	 do	 określenia	 polityki	
przeciwdziałania	podtopieniom,	 in-
wentaryzacja	 urządzeń	 i	 ocena	 ich	
stanu	 technicznego,	 analiza	 przy-
czyn	 podtopień	 powtarzających	 się	
w	 tych	 samych	 miejscach,	 przegląd	
pozwoleń	 wodno-prawnych	 oraz	
ustalenie	 niezbędnych	 prac	 inży-
nierskich,	 np.	 projekty	 i	 budowa	
zbiorników	 retencyjnych	 oraz	 no-
wych	urządzeń	odwodnieniowych.

Grzegorz Traczyk

Areszt dla damskiego boksera

Zlikwidowano plantację marihuany

KRONIKA POLICYJNA
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Uwaga na oszustwa internetowe
 Na przestrzeni ostatnich kilku dni przestępcy działający przez internet 
oszukali kilku mieszkańców powiatu piaseczyńskiego. Policjanci apelują, 
aby transakcje kupna zawierać za pośrednictwem znanych portali, zapo-
znawać się z regulaminem aukcji, nie kupować produktów, mających 
podejrzanie niską cenę i zawsze sprawdzać zawartość przesyłki w obecno-
ści kuriera. Powinniśmy także wcześniej zasięgnąć opinii o sprzedawcy i 
poprosić go o podanie danych osobowych. za zakupiony towar najlepiej 
jest płacić po jego otrzymaniu. - stosowanie się do powyższych zasad 
ograniczy ryzyko nieudanych zakupów przez internet – mówi Halina 
kędziora-kula z kPP w Piasecznie. 

POWIAT

GÓRA KALWARIA

 w ubiegły piątek przed południem w jednym z domów na terenie 
Baniochy 24-letni Patryk P. zadał kilka ciosów nożem swojemu 24-let-
niemu znajomemu i nie przejmując się tym, że mężczyzna krwawi, 
oddalił się z miejsca zdarzenia. Policjanci szybko rozpoczęli poszukiwa-
nia nożownika. Po kilkunastu minutach zauważyli odpowiadającego 
rysopisowi mężczyznę, biegnącego w kierunku pobliskiego lasu. Po 
zatrzymaniu okazało się, że Patryk P. jest nietrzeźwy – mężczyzna miał 
w organizmie ponad 3 promile alkoholu. Gdy wytrzeźwiał, usłyszał 
zarzut usiłowania zabójstwa i został tymczasowo aresztowany na 3 
miesięce. Grozi mu dożywocie. 

 Policjanci namierzyli nielegalną plantację konopi indyjskich, która liczyła 
53 krzaki o wysokości od 80 cm do ponad metra. Plantacja znajdowała się w 
zaciszu wiejskiej zieleni, a rośliny nadawały się już do zbioru. Policjanci usta-
lają kto zajmował się uprawą konopi. osobie tej może grozić nawet do 8 lat 
więzienia.

Z zakazem i promilami
 w środku nocy, w kątach policjanci zauważyli niepewnie jadące audi. Po 
zatrzymaniu pojazdu do kontroli okazało się, że siedzący za kierownicą Jan P. 
jest nietrzeźwy – mężczyzna miał w organizmie 1,4 promila alkoholu. co 
więcej, mężczyzna miał zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych obo-
wiązujący do czerwca 2014 roku. teraz mężczyzna odpowie za jazdę w sta-
nie nietrzeźwości i złamanie zakazu. o jego dalszym losie zdecyduje sąd. 

 Policjanci otrzymali informację, że dwaj młodzi mieszkańcy Baniochy 
posiadają narkotyki. w piątek wieczorem kryminalni zatrzymali wojciecha 
G., a kilka minut później – w komórce lokatorskiej – szymona s. Podczas 
przeszukania zaadaptowanej na siłownię komórki policjanci znaleźli 62 
gramy marihuany. Mężczyźni odpowiedzą za posiadanie środków odurzają-
cych, grozi im do 3 lat więzienia.

Złakomił się na kurczaki

Zatrzymano włamywacza

 w centrum handlowym adam c. zamiast wkładać zakupy do koszyka, 
pakował je od razu do swojego plecaka. wśród artykułów spożywczych war-
tych w sumie 254 zł znalazły się m.in. kurczaki. Po przekroczeniu linii kas męż-
czyzna został zatrzymany przez ochronę i przekazany policji. Był nietrzeźwy – 
miał w organizmie 1,3 promila alkoholu. Po wytrzeźwieniu 29-latek usłyszał 
zarzut kradzieży. Grozi mu do 5 lat więzienia.

 kilka dni temu ktoś włamał się do warsztatu samochodowego w 
konstancinie-Jeziornie. Po sforsowaniu drzwi włamywacz ukradł kasetkę z 
pieniędzmi, laptopa i radio samochodowe. właściciel wycenił straty na 4700 
zł. Policjanci z wydziału kryminalnego rozpoczęli dochodzenie, które zaowo-
cowało zatrzymaniem 24-letniego adama D. w miejscu jego zamieszkania 
policjanci znaleźli skradzione przedmioty i pieniądze. Mężczyzna usłyszał 
zarzut kradzieży z włamaniem, grozi mu do 10 lat więzienia.

PIASECZNO

KONSTANCIN-JEZIORNA

 42-letni Piotr o. od dawna był dobrze znany policjantom. kiedy wszczął 
kolejną awanturę, reakcja funkcjonariuszy była błyskawiczna. Damski bok-
ser, mimo, że stawiał opór, szybko został obezwładniony i przewieziony na 
komisariat. Był nietrzeźwy, miał w organizmie ponad 3 promile alkoholu. 
okazało się, że ma założoną „Niebieską kartę” co oznacza, że już wcześniej 
znęcał się nad rodziną. Na podstawie zebranych materiałów dowodowych 
sąd zadecydował o zastosowaniu wobec 42-latka tymczasowego aresztu. za 
popełnione przestępstwo Piotrowi o. grozi do 5 lat więzienia.

Rekordowa rowerzystka
 Późnym wieczorem mieszkaniec starej iwicznej zauważył jadącą węży-
kiem rowerzystkę i zadzwonił na policję. Gdy funkcjonariusze dojechali 
we wskazane miejsce, kobieta zsiadła z roweru i próbowała im wmówić, 
że wcale nie pedałowała. okazało się, że edyta i. była kompletnie pijana – 
miała w organizmie 4,2 promila alkoholu. teraz za jazdę w stanie nietrzeź-
wości odpowie przed sądem – grozi jej do 1 roku więzienia.

LESZNOWOLA

Przeciwdziałać podtopieniom
POWIAT We wrześniu Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw 
Obronnych Starostwa Powiatowego w Piasecznie zorganizował pierwsze spotkanie 
z cyklu „Przeciwdziałanie podtopieniom na terenie powiatu”. Przedstawiciele samo-
rządów wszystkich szczebli m.in. omówili zarówno wykonane, jak i planowane oraz 
zalecane prace przeciwdziałające podtopieniom na terenie wszystkich gmin powiatu

Do 2929 
podtopień doszło na terenie powiatu 
piaseczyńskiego w latach 2010-2013

Prawie 19 mln złotych w 
ciągu czterech lat pochłonę-
ły prace odwodnieniowe we 
wszystkich gminach powiatu

Komórka z narkotykami

k o N D o L e N c J e
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Minimaraton Niepodległości i Święto Dyni
LESZNOWOLA Już w najbliższą sobotę, 26 października z ZSP w Lesznowoli przy ul. Szkolnej wystartuje 11. 
Minimaraton Niepodległości. Imprezą towarzyszącą będzie pierwsze w historii gminy święto dyni
	 Bieg	główny	na	dystansie	4219,5	
m,	 w	 którym	 wystartuje	 około	 300	
zawodników,	rozpocznie	się	punktu-
alnie	o	godz.	12.	Wcześniej,	od	godz.	
11,	 na	 bieżni	 będą	 ścigać	 się	 dzie-
ci.	 Biuro	 zawodów	 będzie	 czynne	
już	od	godz.	10,	a	uroczyste	otwar-
cie	imprezy	planowane	jest	na	godz.	
10.50.	 Po	 zawodach	 na	 wszystkich	
sportowców	będzie	czekał	regenera-
cyjny	posiłek	w	postaci	zupy	z	dyni.	
Dekoracja	 zwycięzców	 biegów	 roz-
pocznie	się	o	godz.	13.30.
	 Imprezą	 towarzyszącą	 Minima-
ratonowi	Niepodległości	 będzie,	 po	
raz	 pierwszy,	 Lesznowolskie	 Świę-
to	 Dyni.	 Obok	 stadionu	 powstanie	
dyniowe	 miasteczko,	 w	 którym	 bę-
dzie	można	kupić	i	pomalować	wła-

sną	 dynię.	 Organizatorzy	 zaplano-
wali	także	liczne	konkursy,	w	tym	na	
największą	i	najładniejszą	dynię.	Na	
zwycięzców	konkursów	 (mogą	brać	

w	 nich	 udział	 także	 dzieci)	 czekają	
atrakcyjne	nagrody.	

TW
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Oświadczenie
 Jestem członkiem Platformy Obywatelskiej  od 2010 roku, od czasu wyborów 
samorządowych, podczas których, jako sympatyk Platformy Obywatelskiej zo-
stałem radnym powiatu piaseczyńskiego. 
 Od samego początku bycia radnym współpracuję z  mieszkańcami dla ich dobra, 
poprzez udział i współorganizację wielu akcji społecznych. Poświęcam swój czas i 
energię na budowanie zgody i współpracy międzyludzkiej w Piasecznie, realizuję 
to poprzez otwarte rozmowy i interwencje, dialog grupowy, debaty społeczne.  Po-
przez współpracę z wieloma organizacjami pozarządowymi  wspieram prywatnie 
wiele inicjatyw lokalnych w edukacji, kulturze, sztuce, ekologii i sporcie. Przez ostat-
nie 3 lata odbyłem ponad 1000 spotkań z mieszkańcami . 
 W swoich działaniach nie dzielę ludzi ze względu na ich przynależność partyj-
ną,  ich przeszłość,  ich zasoby materialne, wiek, statut społeczny czy światopogląd. 
Niestety moja praca z mieszkańcami, od samego początku budziła zazdrość, niechęć 
ze strony rządzących Piasecznem. Zaczęła się nagonka na moją osobę, wyklucze-
nie mnie z akcji społecznej, wyrzucenia mojej osoby jako partnera z plakatów, nie 
umieszczania na stronie Gminy Piaseczno wpisów z akcji społecznych, gdzie było 
moje nazwisko  lub nazwa portalu dla mieszkańców wspolnerazem. pl, którego je-
stem współzałożycielem. Doszło do tego, że organizacje pozarządowe obawiały się 
współpracy ze mną, ze względu na ryzyko utraty funduszy lub „gniew” rządzących.                                                         
 Moje propozycje współpracy z lokalnym  PO, w tematach piaseczyńskich były 
obśmiewane, upolityczniane i  blokowane. Kuriozalnym dla mnie był brak decyzji 
burmistrza wywodzącego się z PO, aby wywiesić w szkołach podstawowych i gimna-
zjach plakatów z akcji współorganizowanej przez portal wspolnerazem.pl  z powia-
tową policją w temacie „Bezpieczna droga do szkoły”. Wybrano rywalizację partyjną 
i utrzymanie wpływów ponad bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.
 Czarę goryczy przelały wyniki  wyborów do struktur powiatowych i gminnych 
piaseczyńskiej Platformy Obywatelskiej. Były nadzieje, że wygra opcja spokojna, 
wyważona, budująca kapitał na zgodzie, współpracy, otwartości i transparentno-
ści. Niestety wygrała grupka ludzi, która buduje swoją siłę w oparciu o konflikt, za-
straszenie, manipulacje i wymuszone posłuszeństwo. Nadrzędnym celem liderów 
obecnie rządzących w Piasecznie jest realizacja głównie swoich celów i utrzyma-
nie się przy władzy. Brak jest długofalowej  strategii  dla Piaseczna, która ustępuje 
strategii pod tytułem co wystarczy zrobić, gdzie i z kim, aby zdobyć poparcie w 
kolejnych wyborach. 
 Długo wierzyłem (może zbyt długo) w to, że razem z PO możemy zmieniać 
Piaseczno na lepsze. Po wyborach powiatowych nie widzę takiej możliwości, dla-
tego zdecydowałem się odejść z Platformy Obywatelskiej.
 Wziąłem na siebie odpowiedzialność bycia radnym by reprezentować miesz-
kańców - w tej kwestii nic się nie zmienia, nadal pozostaję do Państwa dyspozycji 
i zapraszam do współpracy.

Z wyrazami szacunku
Piotr Kandyba

P R o M o c J a
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Uroczyste powitanie komendanta
PIASECZNO Podczas ostatniej sesji rady miejskiej burmistrz Zdzisław Lis oficjalnie powitał 
nowego komendanta powiatowego, mł. insp. Jarosława Konończuka, który zastąpił na 
tym stanowisku mł. insp. Witolda Wójcickiego
	 Zdzisław	 Lis,	 w	 imieniu	 samo-
rządu	 piaseczyńskiego,	 pogratulo-
wał	Jarosławowi	Konończukowi	no-
minacji	 na	 stanowisko	 komendan-
ta	powiatowego.	 -	 Jesteśmy	świado-
mi,	 że	 dla	 utrzymania	 porządku	 i	
bezpieczeństwa	 w	 gminie	 niezmier-
nie	ważna	jest	dobra	współpraca	po-
między	 policją,	 mieszkańcami	 i	 sa-
morządem.	 Pragniemy	 zapewnić,	
że	ze	strony	władz	gminy	Piaseczno	
mogą	liczyć	państwo	na	pełne	wspar-
cie	-	dodał.		Burmistrz	podkreślił,	że	
mieszkańcy	doceniają	ryzyko	i	wysi-
łek,	 jaki	ponoszą	policjanci	podczas	
pełnienia	 swoich	 obowiązków	 i	 wy-
raził	nadzieję,	że	pod	rządami	nowe-
go	 komendanta	 współpraca	 między	
gminą	i	policją	będzie	efektywna.
	 -	Dziękuję	za	gorące	powitanie	–	
powiedział	 komendant	 Konończuk.	

-	 Jestem	 człowiekiem	 otwartym,	
pracuję	 dla	 społeczeństwa.	 Myślę,	
że	 poprzez	 wspólne	 działanie	 osią-
gniemy	swój	cel.	
	 Nowy	 komendant	 przypomniał	
swoją	 drogę	 zawodową	 i	 zapewnił,	
że	 zna	 problemy	 mieszkańców	 po-

wiatu	 piaseczyńskiego.	 Zadeklaro-
wał	też	współpracę	z	samorządem	i	
mieszkańcami.	-	Zależy	nam	na	do-
brym	przepływie	informacji,	co	uła-
twi	 nam	 pracę	 i	 pomoże	 przeciw-
działać	zagrożeniom	–	mówił.	

TW

Pamiątka z Orlikiem
TARCZYN W Pamiątce, obok Zespołu Szkół przy ul. Anieli i Wojciecha Górskich 3 oddano 
do użytku kompleks sportowo-rekreacyjny Orlik. Przy szkole powstało boisko piłkar-
skie oraz wielofunkcyjne, przeznaczone do piłki ręcznej, siatkowej i koszykowej
	 Przy	 obu	 boiskach	 wykonano	
oświetlenie,	 dzięki	 czemu	 można	 z	
nich	 korzystać	 również	 po	 zmroku.	
Obiekt	w	Pamiątce	jest	wyposażony	w	
szatnie	z	zapleczem	sanitarnym	i	nie-
zbędny	sprzęt	sportowy,	m.in.	bramki,	
chorągiewki	 przegubowe	 do	 nazna-
czania	narożników,	stalowe	kosze	do	
koszykówki	oraz	 siatkę	do	 siatkówki.	
Teren	 wokół	 kompleksu	 został	 upo-
rządkowany,	wyrównany	i	ogrodzony.	
Wycięto	także	krzaki	i	drzewa,	zagra-
żające	bezpieczeństwu	oraz	wybudo-
wano	 ścieżki	 dojazdowe	 do	 obiektu.	
Nad	bezpieczeństwem	korzystających	
z	Orlika	czuwa	trener	środowiskowy.
		 Na	 budowę	 Orlika	 tarczyński	
samorząd	 pozyskał	 ponad	 800	 tys.	
złotych	 dotacji.	 Ministerstwo	 Spor-

tu	 i	 Turystyki	 przyznało	 gminie	 333	
tys.	 złotych.	 Ponadto	 gmina	 złożyła	
wniosek	o	dotację	do	Lokalnej	Grupy	
Działania	 „Perły	 Mazowsza”.	 Zgod-
nie	 z	 obowiązującymi	 procedurami,	
LGD	 przekazała	 wniosek	 do	 samo-

rządu	 województwa	 mazowieckiego,	
który	 przyznał	 gminie	 dofinansowa-
nie	w	ramach	Programu	Rozwoju	Ob-
szarów	Wiejskich	2007-2013	w	wyso-
kości	500	tys.	złotych.

gt
R e k L a M a

R e k L a M a

Pół wieku razem
PRAŻMÓW Ostatnią sesję rady gminy, która odbyła się we wtorek, 22 
października, poprzedziła uroczystość z okazji 50-lecia małżeństwa 
dwóch par z gminy Prażmów. Medale w imieniu Prezydenta RP jubi-
latom wręczyli przedstawiciele prażmowskiego samorządu

	 Podczas uroczystości, która odbyła się przed ostatnią sesją, meda-
lami za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznanymi przez Bronisła-
wa komorowskiego, Prezydenta RP zostali odznaczeni  antoni i apo-
lonia Brzeszczak, którzy pobrali się 26 października 1963 roku oraz  
stanisław i irena Śliwińscy, będący małżeństwem od 21 grudnia 1963 
roku. oprócz medali jubilaci, którzy przeżyli ze sobą już pół wieku, 
otrzymali od wójta Grzegorza Pruszczyka bukiety kwiatów oraz pa-
miątkowe dyplomy. Życzenia i gratulacje małżonkom złożyli również 
inni radni z przewodniczącym Miłosławem zegadło i jego zastępcami 
na czele. 
 Dołączamy się do gratulacji i życzymy jubilatom kolejnych lat w 
zdrowiu, szczęściu i miłości.

Grzegorz Traczyk

Jubilaci Antoni i Apolonia Brzeszczak oraz Stanisław i Irena 
Śliwińscy, a także  (od prawej w drugim rzędzie) wójt Grzegorz 
Pruszczyk, przewodniczący rady Miłosaw Zegadło i jego zastęp-
cy Krzysztof Cienszkowski oraz Michał Tokaj
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	 Do	 miejskiego	 żłobka	 chodzi	
około	25	dzieci.	Rocznie	utrzyma-
nie	 placówki	 kosztuje	 prawie	 600	
tys.	zł.	To	sporo	biorąc	pod	uwagę,	
że	nie	jest	to	obowiązek	ustawowy	
gminy.	Pod	koniec	marca	plotki	o	
zamknięciu	żłobka	zdementowała	
wiceburmistrz	 Piaseczna,	 Hono-
rata	Kalicińska.	
	 -	 Gmina	 nie	 zamyka	 żłobka,	
wręcz	przeciwnie	-	planujemy	mo-
dernizację	 i	 adaptację	 budynku	
przy	ul.	Chliczkowskiej	47–	mówi-
ła	wiceburmistrz.

Wielkie plany
	 W	 kwietniu	 tego	 roku	 gmina	
poinformowała,	 że	 bieżący	 rok	
szkolny	 zakończy	 się	 w	 żłobku	 30	
kwietnia	 2014	 roku.	 Później	 miał	
rozpocząć	 się	 remont.	 Inwestycja	
szacowana	 na	 około	 900	 tys.	 zł	
miała	objąć	wymianę	wyposażenia	
żłobka	oraz	modernizację	najbliż-
szego	 otoczenia.	 Prawie	 90	 proc.	
z	 planowanych	 na	 tę	 inwestycję	
środków	 gmina	 zamierzała	 pozy-
skać	z	programu	„Maluch”,	prowa-

dzonego	przez	Ministerstwo	Pracy	
i	Polityki	Społecznej.	-	Prace	przy-
gotowawcze	są	już	bardzo	zaawan-
sowane.	 Mamy	 skompletowaną	
dokumentację	 techniczną	 i	 kosz-
torysy.	 Jesteśmy	 również	 w	 sta-

łym	kontakcie	z	ministerstwem.	W	
kwestii	przyznania	dotacji	na	mo-
dernizację	 placówki	 jestem	 opty-
mistką	 –	 informowała	 w	 kwietniu	
wiceburmistrz	 Kalicińska.	 Dzięki	
modernizacji,	 od	 września	 2014	
roku	 do	 żłobka	 miało	 uczęszczać	
aż	 40	 dzieci.	 Placówka	 miała	 być	
również	 dostosowana	 do	 potrzeb	
osób	niepełnosprawnych.

Nieopłacalna inwestycja
	 -	 Dowiedziałam	 się,	 że	 gmina	
wcale	 nie	 zamierza	 remontować	
żłobka,	 tylko	 w	 czerwcu	 przyszłe-

go	roku	chce	go	zlikwidować	–	po-
informowała	 nas	 w	 tym	 tygodniu	
jedna	 z	 mam,	 której	 dziecko	 cho-
dzi	do	gminnej	placówki.	-	Nie	tak	

miało	 być.	 Co	 zrobimy	 z	 naszy-
mi	 maleństwami,	 wiadomo,	 że	
w	 Piasecznie	 innego	 gminnego	
żłobka	nie	ma.	
	 I	 rzeczywiście,	 jak	 informuje	
Krzysztof	 Kasprzycki,	 asystent	

burmistrza,	 na	 posiedzeniu	 kie-
rownictwa	gminy,	które	odbyło	się	
17	 września,	 rozmawiano	 o	 dal-
szych	losach	placówki.	Rozważano	
różne	 scenariusze.	 Choć	 pierwot-
nie	planowano	remont	i	rozbudowę	
żłobka,	okazało	się,	że	nie	uda	się	
pozyskać	środków	na	ten	cel	z	pro-
gramu	 ministerialnego	 „Maluch”,	
ponieważ	 z	 konkursu	 zostały	 wy-
łączone	jednostki	samorządu	tery-
torialnego.	 Jednocześnie	 pojawił	
się	 pomysł,	 aby	 wykupić	 miejsca	
dla	 najbardziej	 potrzebujących	 w	
placówkach	prywatnych.	-	Z	uwagi	

na	brak	możliwości	 realizacji	 tego	
zadania	ze	środków	własnych	gmi-
ny	 i	 fakt,	 że	 po	 rozbudowie	 licz-
ba	 miejsc	 w	 żłobku	 zwiększyłaby	
się	 tylko	 o	 15,	 odstąpiono	 od	 po-
mysłu	 jego	 rozbudowy	 –	 informu-
je	 Krzysztof	 Kasprzycki.	 Sprawa	
wykupu	miejsc	w	prywatnych	żłob-
kach	w	najbliższym	czasie	ma	zo-
stać	skonsultowana	z	radą	miejską.	
Jeśli	 radnym	 pomysł	 się	 spodoba,	
od	września	2014	roku	gmina	wy-
kupi	 takie	 miejsca	 z	 myślą	 o	 naj-
bardziej	 potrzebujących,	 którzy		
spełnią	wcześniej	określone	kryte-
ria.	-	Przy	założeniu,	że	będziemy	
przeznaczać	 na	 opiekę	 żłobkową	
tyle	samo	pieniędzy	co	 teraz,	mo-
glibyśmy	 wykupić	 miejsca	 dla	 80-
100	dzieci.	Pozwoliłoby	to	opłacić	
żłobek	dla	4-krotnie	większej	 licz-
by	dzieci	niż	w	tej	chwili	–	kończy	
Krzysztof	Kasprzycki.

Tomasz Wojciuk

25 dzieci 
uczęszcza w tej chwili 
do gminnego żłobka

PIASECZNO Na początku kwietnia informowaliśmy o groź-
bie zamknięcia jedynego w Piasecznie miejskiego żłob-
ka. Wówczas gmina zapewniała, że planuje jego re-
mont. Teraz okazuje się, że modernizacja nie jest opła-
calna i żłobek najprawdopodobniej w przyszłym roku 
przestanie istnieć

Koniec 
miejskiego żłobka?

Musica classica

Wtorek teatralny

Warsztaty
 streetARTowe

 w niedzielę, 27 października w 
kościele w Józefosławiu odbędzie 
się koncert finałowy V Festiwalu 
Musica classica. w programie 
koncertu znajdą się utwory chó-
ralne inspirowane tematyką 
maryjną, które wykona chór „con 
fuoco”. Początek o godzinie 19.

Tyl.

 we wtorek, 29 października w 
Domu kultury w Piasecznie obej-
rzeć będzie można przedstawie-
nie „księżniczka Magdalena” wg 
witkacego w wykonaniu teatru 
exPonad. Początek o godzinie 20. 
wstęp 15 złotych.

Tyl.

 w środę, 30 października o godz. 
18.30 w ekolandii przy miejskim 
rynku odbędzie się pierwsze spotka-
nie z cyklu warsztatów streetaRto-
wych dla młodzieży i dorosłych. 
streetart jest dziedziną sztuki tworzo-
ną w miejscu publicznym, najczęściej 
na ulicy. chodzi głównie o to, aby w 
szarą, smętną przestrzeń miejską 
„wetknąć” trochę koloru. i taki ma być 
właśnie cel warsztatów. Udział w zaję-
ciach jest bezpłatny. Projekt jest reali-
zowany przy współpracy z gminą 
Piaseczno i organizacjami pozarządo-
wymi, partnerem akcji jest fundacja 
eco choice.

TW

PIASECZNO

PIASECZNO

PIASECZNO
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kolizja na sierakowskiego
PIASECZNO W poniedziałek na ulicy Sierakowskiego doszło do kolizji, 
w której wzięły udział cztery samochody. Jedna z najważniejszych 
arterii miasta przez ponad godzinę była zamknięta

 Do zdarzenia doszło około godz. 11.30 w pobliżu skrzyżowania z ulicą 
Nadarzyńską. zwężający się w tamtym miejscu odcinek ulicy kilińskiego, któ-
ra przechodzi potem w ul. sierakowskiego to częste miejsce kolizji i wypad-
ków. tym razem, zmieniając pas ruchu, w lusterko nie spojrzał prawdopodob-
nie kierujący toyotą yaris andrzej G. wykonując manewr zmiany pasa, uderzył 
w jadące obok bmw. Bmw zjechało na prawą stronę drogi, uderzając jeszcze 
w nissana i renault. w efekcie kolizji, w której na szczęście nikt nie ucierpiał, na 
ponad godzinę została zamknięta ulica sierakowskiego zaraz za skrzyżowa-
niem z ulicą Nadarzyńską w kierunku ulicy warszawskiej. - sprawca kolizji był 
trzeźwy – informuje asp. Maciej Blachliński, rzecznik kPP w Piasecznie. - został 
ukarany punktami i mandatem w wysokości 300 zł.

TW

Zapraszamy na sobotnie targowisko różności
Konsultacja w sprawie „elek” w najbliższą sobotę, 26 października w godz. 10-14 na piaseczyńskim targowisku 

przy ul. Jana Pawła ii 59 odbędą się kolejne „sobotnie targi różności”, na których 
można sprzedać i kupić różne „skarby”, skrywane dotąd w piwnicach, na strychach i 
w garażach. „sobotnie targi różności”, które od czerwca odbywają się na miejskim 
placu przy ul. Jana Pawła ii 59, przypadły do gustu mieszkańcom. w ostatnią sobotę 
miesiąca targowisko przyciąga tłumy zarówno kupujących, jak i sprzedających. 
Dotychczas odbyły się już cztery edycje „sobotnich targów różności”.  

gt

 w środę, 30 października o godz. 19 
w Domu Ludowym w słomczynie 
odbędzie się spotkanie  dotyczące roz-
woju lokalnej komunikacji zbiorowej na 
t e r e n i e  s ł o m c z y n a ,  tu r o w i c , 
kawęczyna, Dębówki, kawęczynka, 
Borowiny, Parceli, obór, cieciszewa i 

Piasków. ideą konsultacji jest poznanie 
opinii mieszkańców gminy konstancin–
Jeziorna na temat funkcjonowania 
lokalnych linii mikrobusowych, tzw. elek 
oraz wspólne opracowanie propozycji 
zmian, tras, rozkładu jazdy, a także 
utworzenia nowych linii. kolejne kon-

sultacje z mieszkańcami chylic, 
czarnowa i kierszka odbędą się 6 listo-
pada w skolimowie, a następnie z 
mieszkańcami tzw. wsi nadwiślańskich 
w czernidłach.  

gt

PIASECZNO
KONSTANCIN-JEZIORNA
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Najlepsi z  najlepszych
PIASECZNO Piaseczyńscy tancerze zdobyli Mistrzostwo Świata IDO, podczas Mistrzostw Świata w Kopenha-
dzie.  K.S. Grawitacja już po raz trzeci może cieszyć się tym prestiżowym tytułem
	 W	 dnia	 16-20	 października	 w	
Kopenhadze	 odbyły	 się	 Mistrzostwa	
Świata	 	 IDO	 Hip-Hop	 &	 Electric	
Boogie	&	Break	Dance.	Wśród	3000	
tancerzy	 z	 31	 krajów	 nie	 zabrakło	
piaseczyńskiego	 K.S.	 Grawitacja,	
startującego	 w	 siedmiu	 kategoriach.	
Mini	Formacja	Juniorów	w	składzie:	
Bartosz	Całka,	Maciej	Elbe,	Andrzej	
Kleban,	 Kuba	 Kossykowski,	 Kuba	
Michalak,	 Olek	 Wierzbicki,	 Dawid	
Żak,	 trenująca	 pod	 okiem	 młodego	
choreografa	 i	 uznanego	 zawodnika	
K.S.	 Grawitacja	 Mateusza	 Strzeżka	
zajęła	I	miejsce,	zdobywając	tytuł	Mi-
strzów	Świata	IDO.	Konkurencja	była	
duża,	gdyż	w	tej	kategorii	startowało	
41	najlepszych	ekip	na	świecie.		-	Aby	
być	typowanym	do	finału	oprócz	per-
fekcyjnego	wręcz	tańca	trzeba	się	było	
wykazać	nie	lada	kondycją,	świetnym	
wyrazem	artystycznym	i	maksymalną	
koncentracją,	 gdyż	 na	 tym	 etapie	 na	
błędy	nie	było	już	miejsca	–	informuje	
instruktorka,	Urszula	Strzeżek.	

	 Tegorocznym	 zwycięstwem	 pia-
seczyńscy	 tancerze	 powtórzyli	 suk-
ces	 swoich	 kolegów,	 którzy	 trzy	 lata	
temu	 również	 zdobyli	 złoto	 dla	 Pol-
ski.	Po	raz	pierwszy	tego	wyczynu	do-
konał	osiem	 lat	 temu	w	kat.	hip-hop	
solo,	 Mateusz	 Strzeżek.	 	 -	 Ogromne	
emocje,	które	towarzyszyły	całym	te-
gorocznym	Mistrzostwom,	łzy	wzru-
szenia	 na	 twarzach	 naszych	 mło-
dych	 zawodników	 podczas	 ogłasza-
nia	 wyników,	 biało-czerwona	 flaga	

w	 ich	 rękach,	 Mazurek	 Dąbrowskie-
go,	niesamowita	radość	oraz	gratula-
cje	od	całej	 reprezentacji	 tego	nie	da	
się	 z	 niczym	 porównać,	 takie	 chwile	
pozostaną	na	zawsze	w	naszych	ser-
cach	–	relacjonuje	Urszula	Strzeżek	 i	
dziękuje	gminie	Piaseczno	za	wspar-
cie	finansowe,	które	pozwala	obniżać	
koszty	 związane	 z	 przygotowaniem,	
uczestnictwem	 oraz	 strojami	 zawod-
ników.	
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Gmina chowa najtaniej
PIASECZNO Podczas ostatniej sesji rady miejskiej radni zdecydowali się przeznaczyć 100 
tys. zł na zakup nowego karawanu pogrzebowego. Gmina organizuje rocznie około 
150 pogrzebów na cmentarzu komunalnym. Z konkurencyjnej cenowo oferty korzy-
stają głównie mniej zamożni mieszkańcy Piaseczna
	 Zasiłek	 pogrzebowy,	 przysłu-
gujący	osobie,	która	pokryła	kosz-
ty	 pogrzebu,	 od	 ponad	 dwóch	 lat	
jest	 stały	 i	 wynosi	 4000	 zł.	 Za	 tę	
kwotę	 trudno	 pochować	 zmar-
łego	 na	 cmentarzu	 parafialnym,	
zamawiając	 kompleksową	 usługę	
w	komercyjnym	zakładzie	pogrze-
bowym.	O	wiele	tańszy	jest	pochó-
wek	 na	 cmentarzu	 komunalnym	 z	
pomocą	gminy.	

Naprawdę atrakcyjne ceny
	 -	 Gmina	 umożliwia	 najuboż-
szym	 mieszkańcom	 pochówek	 na	
cmentarzu	 komunalnym	 przy	 ul.	
Julianowskiej	 i	 realizuje	 usługi	
pogrzebowe	–	potwierdza	asystent	
burmistrza,	Krzysztof	Kasprzycki.	
-	 Oferowane	 przez	 nas	 stawki	 są	
stałe	 od	 kilku	 lat	 i	 zdecydowanie	
różnią	się	od	stawek	komercyjnych.	
Przykładowo	najtańsza	oferowana	
przez	 gminę	 trumna	 kosztuje	 nie-
wiele	 ponad	 1000	 zł,	 za	 plac	 pod	
grób	 murowany	 trzeba	 zapłacić	
1080	zł,	a	pod	grób	ziemny	–	jedy-
nie	648	zł	(216	zł	pod	grób	dziecię-
cy).	20-letnia	opłata	za	grób	i	plac	
wynosi	 jedynie	 432	 zł,	 tyle	 samo,	
co	zmiana	placu	ziemnego	na	mu-
rowany.	 Koszt	 zezwolenia	 na	 po-
chowanie	to	216	zł.	W	sumie,	jeśli	

zmarły	 ma	 zostać	 pochowany	 w	
grobie	 ziemnym,	 koszt	 pogrzebu	
wraz	z	niezbędnymi	opłatami	po-
winien	zmieścić	się	w	kwocie	3500	
zł.	 -	 To	 zdecydowanie	 mniej	 niż	
na	 innych	 cmentarzach	 –	 przeko-
nuje	Krzysztof	Kasprzycki,	poka-
zując	 przygotowane	 przez	 gminę	
porównanie	cenowe.

Kontrowersyjny zakup
	 Jak	 się	 dowiedzieliśmy,	 gmina	
chce	 utrzymać	 usługi	 pogrzebowe	
na	 cmentarzu	 komunalnym	 tak-
że	 dlatego,	 aby	 zbilansować	 kosz-
ty	 utrzymania	 i	 funkcjonowania	
cmentarza,	 które	 wynoszą	 około	
330	 tys.	 zł	 rocz-
nie.	A	 co	 jeśli	na	
pogrzebach	zaro-
bi	 więcej	 niż	 330	
tys.	zł?	-	Z	zaosz-
czędzonych	środ-
ków	 możemy	 realizować	 inne	 za-
dania	budżetowe					–	wyjaśnia	asy-
stent	burmistrza.	
	 Niestety,	 do	 stałych	 kosztów	
utrzymania	 cmentarza,	 dochodzą	
niekiedy	 nieprzewidziane	 wydat-
ki.	 Na	 przykład	 teraz	 gmina	 sta-
nęła	 przed	 koniecznością	 zaku-
pu	nowego	karawanu	pogrzebowe-
go.	Eksploatowany	obecnie	pojazd	

to	zakupiony	w	2002	roku	Merce-
des	 Vito,	 rocznik	 1997.	 Służy	 on	
przede	 wszystkim	 do	 transportu	
ciał	 i	 bierze	 udział	 w	 uroczysto-
ściach	 pogrzebowych.	 Od	 pewne-
go	 czasu	 w	 skorodowanym	 pojeź-
dzie	 zaczęły	 się	 mnożyć	 problemy	
techniczne	 i	 władze	 gminy	 zdecy-
dowały,	że	najwyższy	czas	wymie-
nić	go	na	nowy.	Dlatego	w	porząd-
ku	obrad	ostatniej	sesji	 rady	miej-
skiej	znalazła	się	uchwała,	mówią-
ca	o	przeznaczeniu	na	 ten	cel	100	
tys.	zł.	
	 -	 Stary	 samochód	 zaraz	 za-
cznie	 odmawiać	 posłuszeństwa	
podczas	 pogrzebów	 –	 uzasadnia	

projekt	 uchwa-
ły	 Krzysztof	 Ka-
sprzycki.	 -	 Jako,	
że	 kapitalny	 re-
mont	 przekro-
czyłby	 jego	 war-

tość,	 zaproponowana	 kwota,	 któ-
ra	 i	 tak	 miałaby	 zostać	 przezna-
czona	 na	 zakup	 używanego	 kara-
wanu,	 nie	 jest	 wygórowana.	 Nale-
ży	zaznaczyć,	że	sama	zabudowa	i	
profesjonalne	 wyposażenie	 pojaz-
du	 kosztuje	 około	 20	 tys.	 złotych.	
Gotowy	 do	 pracy	 karawan	 musi	
zdobyć	 jeszcze	 zezwolenie	 sanepi-
du	 na	 przewożenie	 zwłok,	 co	 wy-

musza	 konieczność	 zamontowa-
nia	 profesjonalnego	 i	 atestowane-
go	 wyposażenia,	 przewidzianego	
przez	 odpowiednie	 przepisy	 sani-
tarne.

Radni prawie zgodni
	 Większość	 radnych	 było	 zgod-
nych,	 że	 zakup	 nowego	 karawanu	
jest	 absolutną	 koniecznością.	 In-
nego	 zdania	 był	 jedynie	 Zbigniew	
Mucha.	 -	 To	 zadanie	 zostało	 wy-
łączone	 z	 projektu	 ubiegłoroczne-
go	budżetu,	a	teraz	pojawia	się	po-
nownie	 –	 mówił.	 -	 Czy	 coś	 się	 od	
tamtej	 pory	 zmieniło?	 Pęd	 rewo-
lucyjny	do	robienia	wszystkim	do-

brze	 tym	 razem	 zatrzymał	 się	 na	
cmentarzu.	
Mimo,	że	radny	Mucha	przekony-
wał	swoich	kolegów	z	rady,	że	gmi-
na	nie	powinna	prowadzić	działal-
ności	gospodarczej,	gdyż	występu-
je	na	rynku	jako	podmiot	uprzywi-
lejowany	i	tym	samym	tworzy	nie-
uczciwą	 konkurencję	 innym	 pod-
miotom,	 to	 inni	 radni	nie	podzie-
lili	tej	opinii.	Zakup	karawanu	po-
grzebowego	 ma	 zostać	 sfinanso-
wany	ze	środków	zaoszczędzonych	
przez	wydział	utrzymania	terenów	
publicznych.

Tomasz  Wojciuk

Stary, psujący się karawan 
ma już 16 lat

Wszystkie osoby, które chciały by skorzystać z usług pogrze-
bowych gminy mogą zgłaszać się na ul. Julianowską 27, lub 
dzwonić pod numer (22) 756 75 85
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Rusza budowa oczyszczalni
KONSTANCIN-JEZIORNA W czwartek, 24 października odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego pod 
modernizowaną oczyszczalnię ścieków przy ul. Mirkowskiej, należącą do spółki Saur Konstancja. W uroczy-
stości uczestniczyli m.in. przedstawiciele francuskiej spółki oraz samorządu i wykonawcy inwestycji. Nowa 
oczyszczalnia ma zacząć funkcjonować wiosną 2015 roku
	 Uroczystość	 zainaugurowało	
podpisanie	 aktu	 erekcyjnego.	 Swoje	
podpisy	 złożyli	 Michel	 Fourré,	 prze-
wodniczący	 rady	 nadzorczej	 Saur	
Konstancja	 i	 dyrektor	 ds.	 działań	
międzynarodowych	 Saur,	 Tomasz	
Strzelecki,	członek	zarządu	Saur	Kon-
stancja,	Raphael	de	Bodman,	członek	
zarządu	 Saur	 Konstancja,	 burmistrz	
Kazimierz	Jańczuk,	Andrzej	Cieślaw-
ski,	 przewodniczący	 rady	 miejskiej	
oraz	Katarzyna	Garbarczyk	wicepre-
zes	 zarządu	 firmy	 Instal	 Białystok	
(wykonawca	inwestycji),	a	także	Mar-
cin	 Piotrowski,	 kierownik	 budowy.	
Akt	erekcyjny	wraz	z	 jednym	egzem-
plarzem	gazety	codziennej	oraz	drob-
ną	sumą	pieniędzy	na	szczęście	został	
zamknięty	w	stalowej	tubie.	Następnie	
wszyscy	 wyżej	 wymienieni	 dokonali	
symbolicznego	 wmurowania	 kamie-
nia	 węgielnego,	 będącego	 począt-
kiem	długo	oczekiwanej	modernizacji	
oczyszczalni.	 Uroczystość	 zakończył	
poczęstunek,	 podczas	 którego	 nie	
zabrakło	 toastu	 wzniesionego	 sym-
boliczną	 lampką	 szampana.	 -	 Życzę,	
żeby	 budowa	 oczyszczalni	 ścieków	
przebiegała	 bez	 żadnych	 komplikacji	
–	 mówił	 podczas	 uroczystości	 bur-
mistrz	Kazimierz	 Jańczuk.	 -	Będzie-
my	czekać	na	tę	kilkudziesięciomilio-
nową	inwestycję,	konieczną	dla	naszej	
uzdrowiskowej	gminy.	Gratuluję	 roz-
poczęcia	budowy	–	dodał	burmistrz.	
Szybkiej	realizacji	prac	przedstawicie-

lom	francuskiej	spółki	życzył	również	
przewodniczący	 Andrzej	 Cieślawski.	
Natomiast	 Michel	 Fourré	 podzięko-
wał	 samorządowi	 za	 pomoc.	 -	 Rok	
temu	 podpisaliśmy	 umowę	 z	 gminą	
Konstancin-Jeziorna,	 dzisiaj	 poprzez	
symboliczne	 wmurowanie	 aktu	 erek-
cyjnego,	 potwierdzamy	 nasze	 zobo-
wiązania	 i	 rozpoczynamy	 budowę	
–	 mówił	 przewodniczący	 rady	 nad-
zorczej	Saur	Konstancja.	

Nowa oczyszczalnia w 2015 roku
	 Zgodnie	z	harmonogramem	prac	
spółka	 ma	 skończyć	 inwestycję	 i	
uzyskać	 pozwolenie	 na	 użytkowanie	
zmodernizowanego	
obiektu	do	29	wrze-
śnia	2014	roku.	Na-
tomiast	do	15	marca	
2015	roku	instalacja	
ma	 być	 gotowa	 do	
pełnej	 eksploatacji.	
Są	 to	 jednak	 termi-
ny	 wynikające	 z	 harmonogramu	 i	 w	
trakcie	 inwestycji	 mogą	 ulec	 jakimś	
zmianom.	 Oczyszczalnia	 będzie	 ob-
sługiwać	25	tys.	mieszkańców	gminy.	
Dzięki	zastosowaniu	procesu	oczysz-
czania	 biologicznego	 osadem	 czyn-
nym	 w	 sekwencyjnym	 bioreaktorze	
(SBR)	spółka	zagwarantuje	przez	naj-
bliższe	 trzydzieści	 lat	 wysoką	 jakość	
oczyszczanych	 ścieków,	 zrzucanych	
do	środowiska	naturalnego	zgodnie	z	
normami	polskimi	i	europejskimi.	

Niekończąca się opowieść
	 Uroczyste	 rozpoczęcie	 budowy	
nowej	oczyszczalni	ścieków	przybliża	
gminę	do	rozwiązania	jednego	z	naj-
większych	 dotychczasowych	 proble-
mów,	 z	 którym	 samorządowcy	 kilku	
kadencji	próbowali	się	uporać	od	kil-
kunastu	 lat.	 Najpierw	 miasto	 chcia-
ło	 odkupić	 oczyszczalnię	 od	 Metsä	
Tissue.	 Negocjacje	 toczyły	 się	 od	
1999	roku.	W	2008	roku	gmina	mia-
ła	wreszcie	kupić	oczyszczalnię	wraz	
z	 rozległym	terenem	wokół	niej.	 Jed-
nak	 do	 transakcji	 nie	 doszło,	 a	 roz-
mowy	 zostały	 definitywnie	 zerwane.	
W	minionej	kadencji	na	zlecenie	urzę-

du	 została	 wy-
konana	 koncep-
cja	 oczyszczania	
gminnych	 ście-
ków,	w	której	 fa-
chowcy	 przeana-
lizowali	 czte-
ry	 możliwe	 wa-

rianty.	 Eksperci	 za	 najkorzystniej-
sze	 uznali	 dwa	 z	 nich.	 Jeden	 zakła-
dał	lokalizację	nowej	oczyszczalni	na	
terenie	 firmy	Metsä	Tissue	(w	pobli-
żu	 istniejącej)	 lub	 rozbudowę	 stare-
go	 obiektu.	 Tu	 na	 przeszkodzie	 sta-
ła	jednak	kwestia	własności	gruntów.	
Kolejny	 wariant	 przewidywał	 nato-
miast	 transport	 wszystkich	 ścieków	
olbrzymim	 kolektorem	 do	 warszaw-
skiej	 oczyszczalni	 Południe.	 Zwolen-
nikiem	tego	rozwiązania	był	ówczesny	

burmistrz	Marek	Skowroński.	Mimo	
że	samorząd	wydał	tysiące	złotych	na	
dokumentację	 umożliwiającą	 budo-
wę	 kosztującego	 ok.	 40	 mln	 złotych	
kolektora	do	Warszawy,	do	 realizacji	
przedsięwzięcia	nigdy	nie	doszło.	Po-
mysłu	nie	zaakceptowali	radni,	a	po-
tem	zmieniły	się	władze	gminy	i	pro-
jekty	kolektora	odłożono	na	półkę.	

Przyszedł Saur
	 W	2010	roku	Metsä	Tissue	ogło-
siła	 zamknięcie	 swojego	 zakładu,	 a	
rok	później	powiadomiła	samorząd,	
że	oczyszczalnie	chce	zakupić	 fran-
cuska	Grupa	Saur	-	jeden	ze	świato-
wych	liderów	prywatnego	zarządza-
nia	 usługami	 komunalnymi.	 Kiedy	
już	 transakcja	 została	 sfinalizowa-
na	 rozpoczęły	 się	 długie	 negocjacje	
z	władzami	gminy.	Intensywne	pra-
ce	trwały	od	kwietnia	2012	roku.	Ne-
gocjatorzy	 spotykali	 się	 średnio	 raz	
w	tygodniu,	uzgadniając	m.in.	wielo-
letnie	 opłaty	 za	 ścieki,	 a	 zakończyli	
rozmowy	niemal	w	przededniu	pod-
pisania	umowy,	co	miało	miejsce	w	

październiku	 ubiegłego	 roku.	 Przez	
12	 miesięcy	 trwało	 przygotowywa-
nie	 inwestycji.	 Odbyły	 się	 również	
konsultacje	 społeczne	 z	 mieszkań-
cami	 pobliskiego	 Habdzina,	 którzy	
obawiają	się	sąsiedztwa	oczyszczal-
ni.	Jednak	obiekt	ma	być	na	tyle	no-
woczesny,	że,	 jak	zapewniają	przed-
stawiciele	spółki,	nie	będzie	uciążli-
wy	dla	mieszkańców.
	 Firma	 istnieje	 od	 70	 lat.	 Dzia-
ła	nie	tylko	we	Francji,	 lecz	także	w	
Arabii	 Saudyjskiej,	 Armenii,	 Szko-
cji,	Hiszpanii,	a	także	w	Polsce	-	od	
1992	roku	oczyszcza	ścieki	w	Gdań-
sku	i	w	Sopocie.	Grupa	Saur	ma	ol-
brzymie	doświadczenie	w	branży,	co	
potwierdza	1,7	miliarda	euro	roczne-
go	obrotu	netto	w	2012	roku	oraz	aż	
18	 milionów	 obsługiwanych	 miesz-
kańców	na	całym	świecie.	Obiekt	w	
Konstancinie-Jeziornie	 ma	 być	 wi-
zytówką	 grupy,	 na	 miarę	 jedynego	
uzdrowiska	na	Mazowszu.

Grzegorz Traczyk

Dokonano 
uroczyste-
go wmu-
rowania 
kamienia 
węgiel-
nego pod 
budowę 
oczysz-
czalni 
ścieków

Do 15 marca 2015 roku zmo-
dernizowana oczyszczalnia 
ścieków ma być gotowa do 

pełnej eksploatacji
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Ratujmy cmentarz parafialny
PIASECZNO Społeczny Komitet Renowacji Cmentarza Parafialnego w Piasecznie, jak co 
roku w Dniu Wszystkich Świętych, w godzinach 8–17 na cmentarzach parafialnym i ko-
munalnym w Piasecznie, przeprowadzi kwestę na rzecz renowacji zabytkowych gro-
bów Cmentarza Parafialnego. W tym roku pieniądze będą przeznaczone na renowacje 
najstarszego nagrobka rodzinnego, który powstał w 1850 roku

	 -	 Zapraszamy	 mieszkańców	
Piaseczna	 do	 udziału	 w	 kweście,	
zapraszamy	 także	 wolontariuszy,	
chcących	pomóc	w	zbiórce	pienię-
dzy	 –	 zachęca	 Zbigniew	 Mucha,	
przewodniczący	 komitetu.	 -	 Do-
tychczasowe	 działania	 podjęte	
przez	 komitet	 przyniosły	 wymier-
ne	 efekty	 i	 pozwoliły	 przywrócić	
Cmentarzowi	 Parafialnemu	 wła-
ściwą	mu	rangę,	ponownie	stał	się	
miejscem	kultu,	szacunku	i	pamię-
ci	historycznej	–	dodaje.	
	 Piaseczyński	 Cmentarz	 Para-
fialny,	 który	 założono	 w	 1796	 r.,	
został	wpisany	do	rejestru	zabyt-
ków	w	1991	roku.	Na	jego	terenie	
znajduje	 się	 wiele	 zabytkowych,	
ale	 zaniedbanych	 grobów.	 Naj-
starszy	pochodzi	z	1808	r.	
	 Komitet	Renowacji	Cmentarza	
Parafialnego	 pragnie	 te	 zabytki	
ocalić	dlatego,	że	jest	to	część	hi-
storii	 i	 tożsamości	 Piaseczna.	 W	
2012	 roku	 wykonano	 renowację	
zabytkowego	 muru	 przy	 ul.	 Ko-
ściuszki.	Koszt	inwestycji	wyniósł	
280	 tys.	zł.	Rozpoczęto	 też	prace	
konserwatorskie	 przy	 nagrobku,	
poświęconym	 Andrzejowi	 Szy-
mońskiemu,	 dzierżawcy	 folwarku	
Dąbrówka,	 należącego	 do	 dóbr	
Wilanów,	 który	 powstał	 w	 roku	
1852.	 Jego	 renowacja	 kosztowała	
prawie	 18	 tys.	 złotych.	 W	 ubie-
głym	 roku	 podczas	 święta	 komi-
tet	zebrał	prawie	12,5	tys.	złotych.	
Dzięki	 temu	 rozpoczęto	 prace	
konserwatorskie	 przy	 kolejnym	
zabytkowym	 nagrobku	 -	 najstar-
szym	 pomniku	 rodzinnym	 na	
Cmentarzu	 Parafialnym,	 wyko-
nanym	 w	 roku	 1850.	 Koszt	 reno-
wacji	 to	 17888	 zł	 netto.	 Dochód	

z	 tegorocznej	 kwesty	 zostanie	
przeznaczony	 na	 kontynuowanie	
prac.	Osoby,	chcące	zaangażować	
się	 w	 zbiórkę,	 mogą	 się	 skontak-

tować	 ze	Zbigniewem	Muchą	 tel.	
602184511,	 email:	 jamucha@
o2.pl.	

Grzegorz Traczyk

W tym roku pieniądze zebrane przez komitet będą przeznaczo-
ne na renowację najstarszego pomnika rodzinnego na Cemen-
tarzu Parafialnym
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Pijany ściął dwa słupy
KONSTANCIN-JEZIORNA W niedzielę rano na ul. Prusa kierowca skody 
stracił panowanie nad kierownicą. Auto dachowało, ścinając słup, 
latarnię i zatrzymując się na ogrodzeniu. 21-letni Michał J. miał w 
organizmie prawie promil alkoholu

 Do zdarzenia doszło około godz. 11. - skoda fabia jechała od strony ul. 
Długiej w kierunku warszawy – mówi asp. Maciej Blachliński, rzecznik kPP w 
Piasecznie. Na łuku drogi kierujący pojazdem 21-letni Michał J. stracił pano-
wanie nad kierownicą. auto wpadło w poślizg, bokiem ścięło latarnię ulicz-
ną, obróciło się i tyłem staranowało słup wysokiego napięcia. Fabią jechały 
cztery osoby, wszystkim udzielono pomocy na miejscu.

Muzyczny Dom Kultury

Niedzielne popołudnie ze sztuką

 w piątek, 25 października w Domu kultury w Piasecznie wystąpią lokal-
ne zespoły Delirium i enemy of i. Początek o godzinie 19.
 Natomiast w niedzielę, 27 października w Domu kultury w Piasecznie 
zagra zespół Piotr schmidt electric Group. Początek o godzinie 19.

Tyl.

 w niedzielę, 27 października o godzinie 16 w kolonii artystycznej, 
która mieści się w zalesiu Dolnym przy ulicy Dębowej 3, odbędzie się 
kolejne „Niedzielne popołudnie ze sztuką”. tym razem Jarosław 
sierek, artysta malarz i drzeworytnik, absolwent pekińskiej akademii 
poprowadzi spotkanie „Pawilon 10000 harmonii”, czyli opowieści 
warsztatowe o starodawnym malarstwie chińskim. wstęp wolny. 

Tyl.

PIASECZNO

PIASECZNO
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Amelia Bilska 
14.10.2013, 3320g, 55cm

Kacper Kwiatkowski 
20.10.2013, 3960g, 55cm

Wojtuś Muszyński 
17.10.2013, 2760g, 52cm

Mikołaj Jabłecki 
14.10.2013, 2340g, 51cm

 Pola Roguska 
16.10.2013, 4200g, 56cm

Szymon Słoniewski 
14.10.2013, 4490g, 63cm

Sebastian Nawrot 
17.10.2013, 4160g, 57cm

Julia Ciskowska 
17.10.2013, 3680g, 56cm

Nataniel Buczek 
20.10.2013, 3540g, 56cm

Zuzanna Aleksandra Honory 
19.10.2013, 3560g, 54cm

Julia Ptak
 16.10.2013, 3540g, 55cm

Maja Marczak 
17.10.2013, 2860g, 53cm

Marcelinka Barkowska 
19.10.2013, 3700g, 56cm

Beata Kryńska 
19.10.2013, 3600g, 54cm

Wiktoria Kaczmarczyk 
17.10.2013, 3520g, 55cm

URODZENI W PIASECZNIE
fOT. MARCIN OTULAK Otwarcie boisk z wykopem

URSYNÓW W środę, 23 października w Szkole Podstawowej nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty 
przy ul. Kopcińskiego 7 otwarto nowo wyremontowany kompleks sportowo-rekreacyjny. 
Trwające ponad dwa miesiące prace remontowe kosztowały ponad 741 tys. złotych
	 W	 uroczystości	 otwarcia	 kom-
pleksu	sportowego	oprócz	uczniów,	
nauczycieli	 i	 przedstawicieli	 ro-
dziców	 wzięli	 udział	 Piotr	 Guział,	
burmistrz	 dzielnicy	 Ursynów,	 Da-
niel	 Głowacz,	 wiceprzewodniczący	
rady	 dzielnicy	 oraz	 radna	 Teresa	
Jurczyńska-Owczarek	 –	 przewod-
nicząca	 komisji	 edukacji,	 kultury,	
sportu	 i	 promocji,	 a	 także	 goście	
specjalni	 -	 byli	 piłkarze	 Legii	 War-
szawa:	Aleksandar	Vuković	i	Maciej	
Murawski.	 Piotr	 Guział	 dokonał	
symbolicznego	 przecięcia	 wstęgi	 i	
życzył	dzieciom	oraz	nauczycielom,	
by	wyremontowany	obiekt	jak	najle-
piej	 im	 służył.	 Dodatkową	 atrakcją	
były	 dwa	 10-minutowe	 mecze,	 w	
których	 zagrali	 uczniowie	 ze	 Szko-
ły	 Podstawowej	 nr	 343.	 Rozgrywki	
pierwszym	 podaniem	 piłki	 zainau-
gurowali	 byli	 piłkarze	 Legii	 War-
szawa	Aleksandar	Vuković	 i	Maciej	
Murawski,	a	sygnał	do	rozpoczęcia	
odgwizdał	 burmistrz	 Ursynowa.	
Po	meczu		Piotr	Guział	wręczył	za-
wodnikom	upominki	przygotowane	
przez	urząd	dzielnicy.	
	 Wartość	robót	remontowych	bo-
isk	sportowych	przy	ul.	Kopcińskie-
go	7	wyniosła		741	496,28	zł	brutto.	
Prace	remontowe	trwały	od	7	sierp-
nia		do	17	października.	W	ramach	
inwestycji	wykonano	boisko	do	pił-
ki	nożnej	o	wymiarach	18,45×35,80	
m	o	nawierzchni	z	trawy	syntetycz-
nej	wraz	z	oświetleniem	i	odwodnie-
niem,	 nawierzchnię	 boiska	 do	 siat-

kówki	 i	 bieżni.	 Powstały	 również	
rozbieg	 skoczni	 w	 dal	 oraz	 nowe	
chodniki.	 Wyremontowane	 zosta-
ły	także	trybuny,	na	których	wymie-
niono	 krzesełka	 oraz	 ogrodzenie	
kompleksu.	

	 W	2013	roku	dzielnica	Ursynów	
wyda	 na	 remonty	 placówek	 oświa-
towych	 prawie	 10,2	 mln	 zł.	 Nie-

co	więcej	przeznaczy	na	ten	cel	tyl-
ko	dzielnica	Śródmieście,	 która	ma	
dwa	 razy	 więcej	 obiektów.	 Jednak	
w	 przeliczeniu	 na	 jedną	 placówkę	
oświatową	oraz	na	 jednego	ucznia,	
Ursynów	przeznaczy	najwięcej	środ-
ków	spośród	wszystkich	stołecznych	
dzielnic.	 Remonty	 boisk	 w	 ramach	
prowadzonych	 prac	 remontowych	
to	największa	w	historii	 jednorazo-
wa	akcja	podnoszenia	standardu	in-
frastruktury	 sportowej	 przy	 ursy-
nowskich	placówkach	oświatowych.

Grzegorz Traczyk

Pierwszy mecz uczniów na odnowionym obiekcie zainauguro-
wali byli piłkarze Legii Warszawa Aleksandar Vuković i Maciej 
Murawski, a sygnał do rozpoczęcia odgwizdał Piotr Guział, 
burmistrz Ursynowa

Ponad 741 tys. zł
kosztował remont boisk przy 

ul. Kopcińskiego 7 



nowe	zamienie

WYSTAWY:
13.10 - 11.11.2013 - Poplenerowa wystawa malarstwa Grupy Piaseczno - Lanckorona 2013; Muzeum 
Regionalne, Pl. Piłsudskiego 10
15.09 – 3.11.2013 -  Artur Wąsowski „Przejścia”; Galeria PRZYSTANEK, Przystanek Kultura , Pl. Piłsudskiego 9
24.10 – 1.12.2013 – Tadeusz Tyszka „Przyroda Zalesia Dolnego” – wystawa fotografii, Galeria PRZY-
STANEK, Przystanek Kultura , Pl. Piłsudskiego 9 
27.11.2013 - 5.01.2014 - „Szopki polskie” - wystawa szopek ze zbiorów , Muzeum Etnograficznego w 
Toruniu, Muzeum Regionalne, Pl. Piłsudskiego 10
WYDARZENIA:
06.11– godz. 11.00 – Uniwersytet Trzeciego Wieku, Polska mocarstwem kolonialnym? – Dr Remi-
giusz Matyjas, Pani Knopnicka bez „makijażu”  Krzysztof Kaim, Sala Domu Kultury, Kościuszki 49
10.11– godz. 14.30 i 16.00 – Bajkowa Niedziela – Kuffer – „ Co w brzuchu piszczy, czyli ratunku 
dzidziuś”. Sala Domu Kultury, Kościuszki 49. Bilety w cenie 10 i 5 złotych do nabycia w dniu imprezy.
11.11.2013 – godz. 10.00 - 95. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę
- hymn narodowy -- Chór „Lira”, Piaseczyńska Orkiestra Dęta; wystąpienia okolicznościowe władz sa-
morządowych i przedstawiciela  kombatantów;  złożenie wiązanek; wiązanka utworów patriotycz-
nych w wykonaniu Chóru „Lira” oraz Piaseczyńskiej Orkiestry Dętej, *XV Spotkania z Pieśnią* - *Zalesie 
Górne (szczegóły: www.zalesie-gorne.pl)*; Pieśni patriotyczne z gawędą historyczną prof. Grzegorza 
Nowika, *19.30 -- Uroczysty koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości w  wykonaniu śpie-
waczki operowej Niny Nowak (alt) z akompaniamentem  Hanny Andrzejewskiej (fortepian) * Dom pa-
rafialny kościoła św. Anny, sala Niebieska (Pl. Piłsudskiego  10);wstęp wolny
12 .11 - godz. 9.30 i 11.00– Teatralny Poranek – Total Art. – „Nie płacz  koziołku”. Sala Domu Kul-
tury, Kościuszki 49. Wstęp 10 złotych.
12.11 – godz. 20.00 – Wtorek Wydarzeń – Recital Marcina Skrzypczaka Promocja debiutanckiej 
płyty „Zmyślony”. Sala Domu Kultury, Kościuszki 49. Wstęp wolny
13.11 – godz. 11.00 – Uniwersytet Trzeciego Wieku Czy to prawda, że żubry nie mają wrzodów na 
żołądku? – Marek Gerard Jaros „Nie wszystek umrę…” czyli „Życie po życiu” – Sebastian Minor Sala 
Domu Kultury, Kościuszki 49
15.11 – godz. 18.15 - Warsztaty Pedagogiczno- psychologiczne;  „Chodź, opowiem Ci bajecz-
kę…”. Cena 30 złotych. Przystanek Kultura, Pl. Piłsudskiego 9
15.11 – godz. 19.00 – DRUGI KONTAKT – koncerty  amatorskich zespołów lokalnych: Those who dream 

by Day, Salvator Elvis, Westwood. Sala Domu Kultury, Kościuszki 49. Wstęp wolny
16.11 – godz. 12.00 – 14.30 - Warsztaty Pedagogiczno- psychologiczne.  „Empatycz-
na komunikacja,… czyli potęga pytań w budowaniu relacji z dzieckiem”. Cena 30 złotych. 
Przystanek Kultura, Pl. Piłsudskiego 9
16.11 – godz. 18.00 – koncert uczniów Ogniska Muzycznego. Sala Domu Kultury, Ko-
ściuszki 49. Wstęp wolny
17.11 – godz. 19.00  – Niedziela z jazzem - Witold Janiak Trio  „Cinema Meets Jazz”. Sala 
Domu Kultury, Kościuszki 49. Bilety w cenie 15 złotych do nabycia w kasach Centrum Kultury
18.11 – godz. 10.00 i 11.00  – Wiolinka i Basik – Muzyczne podróże Elfów z Zaczaro-
wanego Lasu - „Czar czardasza”. Sala Domu Kultury, Kościuszki 49. Wstęp 7 złotych
19.11 – godz. 20.00 – Klub Podróżnika – KOREA – spotkanie poprowadzi Bogumił Rzucidło. 
Sala Domu Kultury, Kościuszki 49. Wstęp wolny
20.11 – godz. 11.00 – Uniwersytet Trzeciego Wieku Opiekuńcza, okrutna mafia – Elwira 
Piotrowska, Arytoteles – Jerzy Juhanowicz, Sala Domu Kultury, Kościuszki 49
22.11 – godz. 19.30 – Świeczowisko. Sala Domu Kultury, Kościuszki 49. Wstęp wolny
24.11 – godz. 14.30 i 16.00 – Bajkowa Niedziela – Teatr „Zgraja z Zielonej” – „Czerwone kap-
turki”. Sala Domu Kultury, Kościuszki 49. Bilety w cenie 10 i 5 złotych do nabycia w dniu imprezy
26.11 – godz. 20.00 – Wtorek Teatralny - „Fredro Kabaret” Teatr Łups!. Sala Domu 
Kultury, Kościuszki 49. Wstęp 15 złotych
27.11 – godz. 11.00 – Uniwersytet Trzeciego Wieku Od zwrotnika Koziorożca po Ziemię 
Ognistą – Hermes Cristian Rubin, W rytmie tanga – Hermes Cristian Rubin; Sylwia Rubin – 
Krukowska, Sala Domu Kultury, Kościuszki 49
29.11 – godz. 10.30, 11.30 i 12.30 – Filharmonia Narodowa – „Muzyka na koniec cza-
su”. Sala Domu Kultury, Kościuszki 49. Wstęp 5 złotych
29.11 – godz. 19.00 – Koncert metalowy- Mortus, Massdriver, Panzer Fist. Sala Domu 
Kultury, Kościuszki 49. Wstęp: 5zł
30.11 – godz. 11.00 - Bajki z Kliszy –Baśnie i Legendy. Goście specjalni WOLONTARIAT 
AKTYWNA KSIĄŻKA. Przystanek Kultura, Pl. Piłsudskiego 
30 .11 - godz. 18.00 – 21.00 – Andrzejkowy Wieczór Kabaretowy: Kabaret NOC, kaba-
ret NOŁ NEJM, Kabaret 44-200. Sala Domu Kultury w Piasecznie, ul. Kościuszki 49. Bilety 
w cenie 40 złotych do nabycia w kasach CK od 10 listopada

Szczegółowe informacje na www.kulturalni.pl

PROGRAM NA PAŹDZIERNIK 2013

CENTRUM KULTURY W PIASECZNIE – kontakty
DOM KULTURY ul. Kościuszki 49, tel. (22) 756 76 00, biuro@kulturalni.pl

PRZYSTANEK KULTURA Pl. Piłsudskiego 9, tel. (22) 716 79 62,   
informacja.przystanek@kulturalni.pl

MUZEUM REGIOLNALNE Pl. Piłsudskiego 10, tel. (22) 737 23 99
muzeumpiaseczno@kulturalni.pl 



XIV AKTUALNOŚCI
kURieR PoŁUDNiowy

R e k L a M a

	 W	 poprzednim	 roku	 szkolnym	
gmina	Piaseczno	prowadziła	11	pu-
blicznych	 przedszkoli,	 5	 zespołów	
szkół	 (podstawówki	 i	 gimnazja),	
5	 samodzielnych	 szkół	 podstawo-
wych	 i	3	gimnazja.	Ponadto	na	 te-
renie	gminy	działało	39	niepublicz-
nych	 przedszkoli,	 2	 niepubliczne	
szkoły	 podstawowe	 i	 2	 niepublicz-
ne	gimnazja.

Więcej miejsc w przedszkolach
	 W	 ubiegłym	 roku	 szkolnym	 do	
gminnych	 przedszkoli	 uczęszczało	
ogółem	1110	dzieci.	W	tym	roku	w	
kilku	przedszkolach	udało	się	zwięk-
szyć	liczbę	oddziałów,	dzięki	czemu	
można	było	przyjąć	1215	dzieci.	To	
dużo,	choć	warto	dodać,	że	o	przy-
jęcie	dziecka	do	publicznego	przed-
szkola	złożono	aż	1739	wniosków.	Z	
przeprowadzonych	analiz	wynika,	że	
liczba	dzieci	w	wieku	przedszkolnym	
ma	 na	 terenie	 gminy	 Piaseczno	 z	
roku	na	rok	spadać.	
	 W	tym	roku	w	sześciu	gminnych	
przedszkolach	 zostały	 przeprowa-
dzone	 także	 remonty,	 które	 koszto-
wały	łącznie	ponad	450	tys.	zł.	Wiele	
prac	 miało	 na	 celu	 dostosowanie	
obiektów	 do	 aktualnych	 wymagań	
ochrony	przeciwpożarowej.	

Zatłoczone podstawówki
	 W	 ubiegłym	 roku	 szkolnym	 do	
prowadzonych	 przez	 gminę	 szkół	
podstawowych	 uczęszczało	 łącznie	
5485	 uczniów,	 którzy	 uczyli	 się	 w	
246	 oddziałach.	 W	 tym	 roku	 liczba	

oddziałów	 zwiększyła	 się	 do	 258,	 a	
liczba	 uczniów	 –	 do	 5795.	 Najbar-
dziej	zatłoczona	jest	w	tej	chwili	SP	
nr	5	przy	ul.	Szkolnej,	w	której	uczy	
się	1364	dzieci.	Z	prognoz	wynika,	że	
(wg	 obwodów)	 uczniów	 w	 popular-
nej	„piątce”	ma	z	roku	na	rok	przy-
bywać.	Dlatego	też,	jako	że	budynek	

nie	 jest	z	gumy,	gmina	postanowiła	
odciążyć	placówkę,	zmieniając	m.in.	
obwód	szkoły	poprzez	przekierowy-
wanie	 dzieci	 do	 innych	 placówek.	
Znacznej	 poprawy	 będzie	 można	
natomiast	oczekiwać	dopiero	w	roku	
szkolnym	2016/2017,	kiedy	to	plano-
wane	 jest	 oddanie	 do	 użytku	 nowej	
szkoły	przy	ul.	Jana	Pawła	II.

Wysoki poziom w gimnazjach
	 W	ośmiu	gminnych	gimnazjach	
w	 ubiegłym	 roku	 szkolnym	 uczyło	
się	 2060	 uczniów.	 W	 tym	 roku	 jest	
ich	2146.	W	kolejnych	 latach	dzieci	
w	gimnazjach	również		będzie	przy-
bywać.	Co	 roku	zwiększa	się	 także	
liczba	oddziałów	integracyjnych	dla	
uczniów	 z	 orzeczeniem	 o	 kształce-

niu	specjalnym.	W	tym	roku	jest	ich	
w	sumie	11.	
	 Na	 uwagę	 zasługuje	 wysoki	 po-
ziom	 nauczania	 w	 piaseczyńskich	
gimnazjach	(na	podstawie	wyników	
z	 egzaminów	 gimnazjalnych).	 Naj-
lepiej	pod	tym	względem	prezentują	
się	Gimnazjum	w	Zalesiu	Górnym	i	
–	w	drugiej	kolejności	–	Gimnazjum	
w	Józefosławiu.

Zatrudnienie w oświacie
	 W	tym	roku	w	publicznych	przed-
szkolach	jest	łącznie	218	etatów,	zaś	

w	prowadzonych	przez	gminę	szko-
łach	 –	 965	 (697	 etatów	 nauczyciel-
skich).	 W	 ubiegłym	 roku	 szkolnym	
zatrudnienie	 w	 placówkach	 zmniej-
szyło	 się	 w	 związku	 z	 wprowadze-
niem	 standaryzacji	 zatrudnienia	
metodą	 bonu	 organizacyjnego.	 W	
tym	roku	jednak	nastąpił	wzrost	za-
trudnienia	związany	z	większą	liczbą	
uczniów	i	oddziałów.	
	 Podczas	 prezentacji	 można	 było	
także	dowiedzieć	 się,	 ile	 gmina	wy-
daje	rocznie	na	oświatę.	W	2012	roku	
było	 to,	 łącznie	 z	 inwestycjami,	po-
nad	 128	 mln	 zł,	 zaś	 w	 roku	 2013	 –	
ponad	132	mln	zł,	co	stanowi	około	
44	proc.	gminnego	budżetu.	

Tomasz Wojciuk

PIASECZNO Podczas ostatniej sesji 
rady miejskiej dyrektor ZEAS-u 
Edyta Woźniak przedstawiła ra-
port dotyczący stanu piaseczyń-
skiej oświaty. Po jego wysłucha-
niu nasuwa się wniosek, że gmina 
pilnie potrzebuje co najmniej jed-
nej nowej szkoły i dodatkowych 
miejsc w przedszkolach

Coraz pojemniejsze szkoły

1215 dzieci 
przyjęto w tym roku do gminnych 

przedszkoli

SP nr 5 to w tej chwili najbardziej przepełniona szkoła 
w gminie Piaseczno
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Rezygnacja prezesa „Jedności”
PIASECZNO Od 1 września tymczasowym prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedność” jest Janusz Sierakowski, który zastąpił 
na tym stanowisku Roberta Gołasia. Oprócz prezesa Gołasia z pracy zrezygnowała także główna księgowa spółdzielni
	 Robert	Gołaś	był	prezesem	Spół-
dzielni	Mieszkaniowej	„Jedność”	od	
grudnia	2006	roku.	Pracę	zakończył	
w	 sierpniu,	 a	 od	 1	 września	 p.o.	
prezesa	 jest	 Janusz	 Sierakowski.	
Od	 połowy	 września	 w	 spółdzielni	
nie	pracuje	 także	członek	zarządu	 i	
zarazem	 główna	 księgowa,	 Jolanta	
Zasławska,	 którą	zastąpiła	 tymcza-
sowo	Teresa	Siarniewicz.

Nie chcę, ale muszę
 Janusz	 Sierakowski,	 emeryto-
wany	 wojskowy,	 podkreśla,	 że	 nie	
chciał	 być	 prezesem,	 ale	 do	 obję-
cia	 tej	 funkcji	 przekonała	 go	 rada	
nadzorcza.	 To	 właśnie	 12-osobowa	
rada	 wybierana	 przez	 walne	 zgro-
madzenie	 (funkcja	 członka	 rady	
jest	 społeczna)	 dokonuje	 wyboru	
prezesa	i	zarządu	spółdzielni.	Kiedy	
poprzedni	prezes	i	główna	księgowa	
zrezygnowali	 z	 pełnionych	 funkcji,	
rada	 nadzorcza	 przyjęła	 ich	 dymi-
sję.	 Niestety,	 prezes	 Robert	 Gołaś	
jest	od	pewnego	czasu	nieosiągalny,	
dlatego	 nie	 mogliśmy	 zapytać	 go	 o	
przyczyny	tej	decyzji.	Można	się	jed-
nak	domyślać,	że	miała	ona	związek	
z	 brakiem	 absolutorium	 podczas	
pierwszego	 zebrania	 walnego	 zgro-
madzenia	 (walne	 zgromadzenie	
jest	 rozłożone	 na	 trzy	 spotkania).	
-	 Być	 może	 prezes	 przeczuwał,	 że	
w	związku	z	brakiem	absolutorium	

podczas	dwóch	kolejnych	 sesji	wal-
nego	 zgromadzenia	 i	 tak	 zostałby	
odwołany	 przez	 radę	 nadzorczą	 –	
zastanawia	się	Janusz	Sierakowski.	

Co zdecydowało o dymisji?
	 Do	 spółdzielni	 mieszkaniowej	
„Jedność”	należą	obecnie	54	budyn-
ki,	 w	 których	 mieszka	 około	 3	 tys.	
osób.	Wielu	mieszkańców	miało	do	
prezesa	Gołasia	pretensje	o	nierozli-
czanie	wody	przez	ostatnie	trzy	lata,	
co	zaawocowało	znacznymi	 jej	nie-
doborami.	 Teraz	 mieszkańcy	 spół-
dzielni	 muszą	 zapłacić	 za	 braku-
jącą	 wodę	 około	
800	tys.	zł.	-	Pro-
wadzimy	 z	 PWiK	
negocjacje,	 któ-
re	 być	 może	 spo-
wodują	 umorze-
nie	części	tej	kwo-
ty	–	mówi	Janusz	Sierakowski.	Ko-
lejny	 punkt	 zapalny,	 który	 zaognił	
konflikt	 na	 linii	 poprzedni	 prezes-
mieszkańcy	 to	 podział	 zysków	 ze	
sprzedaży	 PCU.	 Te	 pieniądze	 cały	
czas	 są	 w	 kasie	 spółdzielni,	 jednak	
wielu	 mieszkańców	 chciałoby	 włą-
czyć	 je	 do	 funduszu	 remontowego.	
Emocje	 budziła	 też	 zmiana	 sposo-
bu	rozliczania	centralnego	ogrzewa-
nia.	 Cały	 czas	 trwała	 dyskusja	 czy	
stosować	podzielniki	 kosztów	 (pre-
zes	Gołaś	był	ich	zwolennikiem)	czy	

opłatę	uzależnić	od	wielkości	miesz-
kania.	Ta	dyskusja	(do	tej	pory	cie-
pło	 było	 rozliczane	 bez	 podzielni-
ków)	 zaowocowała	 pośrednio	 od-
wołaniem	rady	nadzorczej.	

Nowy prezes tylko na chwilę
	 Przed	kilkoma	tygodniami	stara	
rada	nadzorcza	spółdzielni	ogłosiła	
konkurs	na	nowego	prezesa	 i	głów-
nego	księgowego.	Oferty	były	przyj-
mowane	do	9	października,	zgłosiło	
się	w	sumie	14	kandydatów	na	sta-
nowisko	prezesa	i	10	kandydatów	na	
głównego	księgowego.	Choć	otwar-

cie	 ofert	 ma	 na-
stąpić	 do	 30	 li-
stopada,	 może	
się	okazać,	że	po-
stępowanie	 kon-
kursowe	 zostanie	
przeprowadzone	

jeszcze	raz.	Dlaczego?	Otóż	w	mię-
dzyczasie	 rada	 nadzorcza,	 która	
ogłaszała	 pierwszy	 konkurs,	 rów-
nież	została	odwołana.	Wczoraj	od-
było	się	podsumowanie	trzech	czę-
ści	walnego	zgromadzenia.	-	W	cią-
gu	4	tygodni	mam	zwołać	nadzwy-
czajne	 walne	 zgromadzenie,	 któ-
re	 wybierze	 nową	 radę	 nadzorczą	
–	mówi	Janusz	Sierakowski.	-	Teraz	
jest	czas	na	zgłaszanie	kandydatów.	
Z	 każdej	 części	 walnego	 zgroma-
dzenia	 zostaną	 wybrane	 po	 czte-

ry	osoby.	Być	może	nowa	rada	bę-
dzie	 chciała	 ogłosić	 nowy	 konkurs	
na	prezesa.	
	 Janusz	 Sierakowski	 zapytany	
czy	 będzie	 w	 nim	 startował,	 kate-
gorycznie	zaprzecza:	-	Nie	chcę	być	
prezesem,	do	tego	trzeba	mieć	sta-
lowe	nerwy.

Dobra kondycja spółdzielni 
	 W	 ostatnim	 czasie,	 w	 opusz-
czonej	przez	Roberta	Gołasia	spół-
dzielni	 została	 przeprowadzona	
kontrola,	 która	 nie	 wykazała	 jed-
nak	 większych	 uchybień.	 -	 Ogól-
nie	 sytuacja	 finansowa	 spółdzielni	

jest	dobra	–	podkreśla	 Janusz	Sie-
rakowski.	-	Nie	ma	zaległości	w	bie-
żących	opłatach,	są	natomiast	zale-
głości	 stare,	 które	 powinny	 zostać	
uregulowane	wcześniej.
	 Jednym	 z	 pierwszych	 posunięć	
tymczasowego	 prezesa	 było	 popro-
szenie	mieszkańców	poszczególnych	
bloków	o	wytypowanie	trójek,	które	
mają	 być	 obecne	 przy	 przetargach,	
remontach	 i	odbiorach	prac.	Ma	to	
sprawić,	że	działania	zarządu	spół-
dzielni	będą	bardziej	transparentne.

Tomasz Wojciuk

Do Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Jedność” należą 54 

budynki, w których mieszka 
około 3 tys. osób

Otwieramy się na rozwój
PRAŻMÓW Podczas ostatniej sesji rady gminy, która odbyła się 22 października, radni 
uchwalili Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny. Prace nad nadrzędnym dokumentem planistycznym, w oparciu o który będą opra-
cowywane plany miejscowe, trwały od 2009 roku
	 -	Nasza	gmina	w	ostatnich	la-
tach	 przechodzi	 bardzo	 istotne	
zmiany,	 dlatego	 też	 chcieliśmy	
wyjść	 naprzeciw	 oczekiwaniom	
mieszkańców	 –	 mówił	 podczas	
sesji	 wójt	 Grzegorz	 Pruszczyk.						
-	 Zmiana	 była	 potrzebna	 z	 uwa-
gi	na	rozwój	naszej	gminy.	Dzięki	
nowemu	studium,	nie	rezygnując	
z	 gruntów	 rolnych,	 które	 obec-
nie	 dominują	 w	 naszej	 gminie,	
otwieramy	się	na	tereny	przezna-
czone	 na	 nowe	 funkcje	 –	 miesz-
kaniowo-usługowe,	 rekreacyjne	 i	
turystyczne,	uwzględniając	oczy-
wiście	 ochronę	 przyrody.	 Idzie-
my	 więc	 w	 kierunku	 równorzęd-
ności	 między	 terenami	 rolniczy-
mi,	 a	 mieszkaniowo-usługowy-
mi	 –	 dodaje	 wójt.	 W	 ramach	 stu-
dium	wykonano	także	analizę	hy-
drologiczną,	 w	 której	 zostały	 wy-
szczególnione	 tereny	 podmokłe	 i	
zagrożone	 podtopieniami.	 Dzię-
ki	temu	w	miejscowych	planach	na	
niektórych	 terenach	 będzie	 wpro-
wadzony	 zakaz	 zabudowy	 lub	
ograniczenia	 i	 wymogi,	 chronią-
ce	 przed	 podtopieniami.	 -	 Wycią-
gnęliśmy	 wnioski	 z	 ostatnich	 lat,	
kiedy	 to	 naszej	 gminy	 nie	 omija-
ły	 podtopienia.	 Mam	 nadzieję,	 że	
w	przyszłości	nie	będzie	takich	za-
grożeń,	 nie	 mniej	 jednak	 studium	
uwzględnia	 również	 te	 kwestie	 –	
dodaje	wójt	Pruszczyk.	
	 Podczas	 opracowywania	 stu-
dium	mieszkańcy	złożyli	do	niego	
147	 uwag,	 z	 których	 tylko	 34	 nie	
uwzględniono.	 Uwagi	 odrzucone	
przez	 wójta	 podczas	 sesji	 ponow-

nie	 rozpatrzyła	 rada	 gminy,	 zga-
dzając	się	ze	stanowiskiem	Grze-
gorza	 Pruszczyka.	 Wśród	 auto-
rów	nieuwzględnionych	uwag	byli	
głównie	mieszkańcy,	którzy	chcie-
li	odrolnić	swoje	pola	lub	uzyskać	

zgodę	 na	 zabudowę	 nieruchomo-
ści,	 znajdujących	 się	 na	 terenach	
zalewowych,	 leśnych	 bądź	 Choj-
nowskiego	 Parku	 Krajobrazo-

wego	 czy	 też	 na	 gruntach	 tury-
stycznych	ogródków	działkowych.	
Uwagi	 zostały	 odrzucone	 z	 po-
wodu	 braku	 uzgodnień	 nadrzęd-
nych	 instytucji,	 które	nie	wyrazi-
ły	zgody	na	zmiany	proponowane	
przez	 poszczególnych	 mieszkań-
ców	ze	względów	bezpieczeństwa	
i	 w	 trosce	 o	 środowisko	 oraz	 ład	
przestrzenny.	 Nie	 wszystkie	 tere-
ny	 dało	 się	 bowiem	 odrolnić	 czy	
przeznaczyć	 pod	 zabudowę	 jed-
norodzinną	 lub	 mieszkaniowo-
usługową.	 Radni	 przyjęli	 nowe	
studium	jednogłośnie.

Grzegorz Traczyk

Podczas ostatniej sesji rada gminy Prażmów uchwaliła nowe 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy

34 ze 147
uwag mieszkańców nie uwzględ-

niła rada gminy z uwagi na 
nadrzędne przepisy planistyczne

PIASECZNO W niedzielę, 20 października tuż obok Starostwa Po-
wiatowego przy ulicy Chyliczkowskiej odbył się drugi w historii 
Piaseczna Bieg Złotych Liści. W imprezie, będącej pierwszą z cy-
klu trzech biegów spod znaku „Rozbiegajmy Piaseczno”, wzięło 
udział ponad 80 uczestników

 Bieg złotych Liści, który zorganizowało stowarzyszenie 
kondycja, składał się ze startów na dystansach jednego i pięciu 
kilometrów. w pierwszym z nich najlepsza wśród kobiet była 
Maja Rębiś, a wśród panów – antoni Domański. Bieg główny 
wygrała z kolei wiceburmistrz Piaseczna Honorata kalicińska, 
zaś najszybszym mężczyzną imprezy okazał się krzysztof wa-
siewicz. Po wysiłku f izycznym uczestnicy biegu otrzymali pa-
miątkowe kubki i w dobrych humorach udali się na śniadanie 
do restauracji Fryderyk.
 - sama idea imprezy ma za zadanie pokazać mieszkańcom, 
że bieg jest najprostszą formą ruchu dla każdego – mówi wie-
sław Paradowski ze stowarzyszenia kondycja. - Mamy na celu 
popularyzację biegania w gminie Piaseczno, stąd wziął się po-
mysł na trzy biegi z cyklu „Rozbiegajmy Piaseczno”. kolejny-
mi imprezami z cyklu będą Bieg Niepodległości (16 listopada) 
i Bieg Mikołajkowy (14 lub 21 grudnia). serdecznie zapraszamy 
do wspólnego biegania z nami.

Grzegorz Tylec

Bieg Złotych liści
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	 Jesteśmy	sprawni,	inteligent-
ni,	 możemy	 	 walczyć	 i	 tylko	
zwyciężać,	 mamy	 motywację	
i	 konkurencję,	 która	 nie	 daje	
nam	 zapomnieć	 o	 wyścigu.	
Ale	czasami,	niespodziewanie,			
gdzieś	 pomiędzy	 jednym	 i	
drugim	celem,	pojawia	się	coś	
niezrozumiałego	 i	 kompletnie	
niepasującego	 do	 wzorców,	
pojawia	 się	 niepełnospraw-
ność.	Niemoc,	z	którą	wszyst-
kie	lśniące	dobra	współczesno-
ści	nie	potrafią	sobie	poradzić.	
Porównanie	 do	 	 wsadzenia	
pręta	 w	 szprychy	 pędzącego	
roweru,		jest	w		stanie	trochę	
przybliżyć	uczucia		ludzi,	któ-
rym	w	jednej	chwili		zmieniła	
się	rzeczywistość,	bo	pojawi-
ła	 się	 niewydolność,	 własna	
lub	najbliższych.
	Doświadczenia	 tysięcy	prze-
żytych	 tragedii	 skłaniają	 do	
zajęcia	 się	 zjawiskiem,	 któ-
re	 było,	 jest	 i	 będzie.	 Warto	
zastanowić	 się	 dlaczego	 na	
obecnym	etapie	rozwoju	oby-
watelskości,	 pomaganie	 po-
trzebującym	 polega	 głównie	
na	wrzucaniu	datków	do	pu-
szek.	Filantropia	to	wspaniałe	
zjawisko	i	nikt	nie	zamierza	jej	
krytykować,	ale	nie	należy	za-
pominać	o	tym,	że:	po	pierw-
sze	nie	załatwi	ona	wszystkie-
go,	a	po	wtóre,	nie	w	każdym	
przypadku	 jest	 ona	 koniecz-
nie	 potrzebna.	 Bo	 co	 można	
zaproponować	prezesowi	du-
żej	firmy,	znanemu	aktorowi,	
politykowi	,	uczonemu	czy	in-
nemu	człowiekowi,	 kiedy	po-
jawi	się	niepełnosprawność	u	
niego	 lub	u	 jego	bliskich?	Za	
żadne	pieniądze	nie	da	się	ku-
pić	 zdrowia	 i	 szczęścia.	 	 Od	

początku	 lat	 dziewięćdzie-
siątych	 w	 Polsce	 dokonał	 się	
ogromny	 skok	 cywilizacyjny,	
dlaczego	 nie	 ma	 on	 również	
dotyczyć	 podejścia	 do	 wspo-
mnianego	zjawiska?
	 Od	 dziesiątków	 lat	 system	
przeciwdziałania	 niepeł-
nosprawności	 opiera	 się	 w	
znacznej	 mierze	 na	 izolacji	
osób	 dotkniętych	 dysfunk-
cją.	 I	 choć	mamy	coraz	 lep-
sze	 placówki	 przedszkoli,	
szkół	 i	 domów	 pomocy	 spe-
cjalnej,	 to	 nie	 mamy	 możli-
wości	 dokonywania	 wyboru.	
Brakuje	 innych,	 alternatyw-
nych	 rozwiązań	 proponowa-
nych	 systemowo.	 Widziane	
i	powszechne	np.	w	Stanach	
Zjednoczonych	klasy	specjal-
ne	 w	 szkołach	 publicznych,	
poza	tym,	że	są	tańszym	roz-
wiązaniem,	to	jeszcze	znako-
micie	walczą	ze	stereotypami		
dotyczącymi	 postrzegania	
osób	 niepełnosprawnych,	
zwłaszcza	 tych	 intelektual-
nie.	 Nie	 chodzi	 wcale	 o	 sys-
tem	klas	integracyjnych,	czyli	
takich,	do	których	uczęszcza-
ją	osoby	sprawne	i	niepełno-
sprawne,	 ale	 o	 stworzenie	 w	
jednej	 szkole	 przestrzeni,	 w	
której	realizowany	byłby	pro-
gram	na	miarę	potrzeb	i	moż-
liwości	uczniów.	Te	pierwsze	
w	przekonaniu	wielu	są	„śle-
pym	 zaułkiem”,	 szczególnie	
przy	 	 braku	 normy	 intelek-
tualnej	 u	 słuchaczy.	 Trudno	
bowiem	wymagać	od	dziecka	
autystycznego,	 by	 potrafiło	
skoncentrować	 się	 podczas	
lekcji	matematyki		i	nie	prze-
szkadzało	 innym.	 Sprawni	
uczniowie	w	powyższej	sytu-

acji,	mają	utrudnione	możli-
wości	skupienia	się	na	przed-
miocie	 wykładu.	 Lepszym	
rozwiązaniem	 jest	 tworzenie	
w	obrębie	 tej	 samej	placówki		
oddzielnych	klas	dla	uczniów	
o	 szczególnych	 potrzebach	
edukacyjnych.	 Na	 korytarzu,	
na	sali	gimnastycznej,	stołów-
ce	 czy	 boisku	 wszyscy	 mogą	
być	 razem.	 Nawiązywane	
tym	 sposobem	 relacje	 będą	
wpływały	 na	 postrzeganie	
jednych	 przez	 drugich	 i	 ne-
gatywne	stereotypy	znikną	w	
obliczu	 osobistych	 doświad-
czeń.	Statystycznie,	zdrowym	
uczniom	 za	 kilkanaście	 lat	
mogą	urodzić	się	chore	dzie-
ci,	a		poziom	wiedzy	na	temat	
zjawiska,	 dzięki	 proponowa-
nym	rozwiązaniom,	znacznie		
złagodzi,	wynikająca	z	 izola-
cji	traumatyczne	przeżycia.	Z	
ekonomicznego	punku	widze-
nia	proponowana	zmiana	jest	
znacząco	tańsza	od	obecnych	
rozwiązań,	choćby	z	uwagi	na	
aktualnie	 istniejącą	 podwój-
ną	administrację:	szkolnictwo	
specjalne	i	normalne,	oddziel-
ne	budynki,	 dowóz	dzieci	do	

odległych	 placówek	 (zadanie	
samorządu)	 itp.	 	 Poza	 tym		
szkołom,	 które	 zdecydują	 się	
uruchomić	 takie	 klasy	 na	
pewno	 	 poprawi	 się	 sytuacja	
ekonomiczna,	albowiem	sub-
wencje	 oświatowe	 na	 niepeł-
nosprawnych	 są	 wielokrotnie	
wyższe	niż	na	tzw.	uczniów	z		
normą.
		Najważniejsze	jednak	jest,	że	
bycie	 razem	 znakomicie	 słu-
ży	 	 akceptacji	 odmienności	 i		
stanowi	 podstawę	 tolerancji.	
Odpowiadając	 	 na	 pytanie,	
co	poza	wrzuceniem	do	pusz-
ki	 datku	 możemy	 ofiarować	
potrzebującym?	 Może	 	 oka-
zać		się,	że	po	wprowadzeniu		
mądrych	 zmian	 także:	 ak-
ceptację,	tolerancję,	empatię	i	
zrozumienie	 zjawiska,	 stano-
wiące	 podstawę	 skutecznych	
działań	pomocowych.	Propo-
nowane	rozwiązania		nie	zała-
twiają	całego	zagadnienia,	ale	
na	 etapie	 poszukiwania	 lep-
szych	 sposobów	 niż	 izolacja,	
mogą	 stanowić	 element	 fun-
damentu,	pod	przyszły	system	
pomagania	potrzebującym.			

Mirosława Czmiel          

Dobre lepszego początki
Świat się śpieszy:  do sukcesu, kariery, powiększania 
stanu posiadania. Godowość do wyrzekania się trady-
cyjnych wartości, to dobra moneta w wyścigu wszyst-
kich ze wszystkimi. Najnowsze technologie i niedo-
ścignione wzorce gdzieś w Japonii, Ameryce, na tzw. 
Zachodzie powodują, że ciągniemy i pchamy wielką 
machinę, by „żyło się lepiej”

Tekst został opublikowany powiększoną czcionką 
dla osób słabowidzących i niedowidzących, 

dzięki dotacji uzyskanej z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
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Zmarł Zbigniew Lasota
PIASECZNO We wtorek, 12 października zmarł Zbigniew Lasota, wielo-
letni członek Zarządu LKS Perła Złotokłos, prawdziwie zaangażowany 
w życie klubu, współtwórca jego ostatnich sukcesów – zarówno szko-
leniowych, jak i tych na boiskach

 to on, razem z władysławem Leśniakiem i Ra-
fałem tchórzewskim, zaczął działać w Perle w 
szczególnie trudnych dla klubu dniach istnienia. 
Grał również z powodzeniem w drużynie oldboy-
ów Perły, która awansowała, wraz z nim, do pierw-
szej ligi wLo. w młodości był zawodnikiem olim-
pii warszawa.
 - Nigdy nie odmawiał pomocy, po prostu za-
wsze był, choć w ostatnich latach poważnie utrud-
niała mu to choroba – mówi o zbigniewie Lasocie 

Rafał tchórzewski, prezes Lks Perła złotokłos. - Dziękujemy ci za to, że byłeś 
z nami „w swoim czasie i o swojej porze”.

Grzegorz Tylec

Konstancin stolicą 
sportów teatralnych
KONSTANCIN-JEZIORNA W ostatni weekend, 19 i 20 października odbył się III Ogólnopolski 
Festiwal Sportów Teatralnych 321 impro, który został zorganizowany przez Konstan-
ciński Dom Kultury. Na dwa dni hala Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. 
Żeromskiego zmieniła się w arenę improwizacji teatralnej, podczas której publiczność 
do łez bawili komicy z całej Polski. Główną nagrodę festiwalu, o którą rywalizowali de-
biutanci, zdobyła konstancińska grupa BCA Flash

Grzegorz Traczyk

	 III	 Ogólnopolski	 Festiwal	 Spor-
tów	 Teatralnych	 321	 impro	 rozpo-
czął	 się	 w	 sobotę,	 19	 października.	
Przez	 dwa	 dni	 uczestnicy	 festiwalu	
mogli	 obejrzeć	 występy	 kilkuna-
stu	 grup	 teatralnych	 z	 całej	 Polski.	
Oczywiście	to	publiczność	określała	
scenariusz	 każdego	 spektaklu,	 dyk-
tując	 aktorom	 warunki	 i	 angażując	
się	 w	 każdą	 scenkę	 i	 grę	 improwi-
zacyjną.	 Dzięki	 temu	 każdy	 wy-
stęp	 był	 niepowtarzalny,	 obfitujący	
w	 nieoczekiwane	 dialogi,	 piosenki	
i	błyskotliwe	puenty,	okraszone	nie-
samowitym	poczuciem	humoru.	Pu-
bliczność	 nie	 oszczędzała	 artystów,	
wyznaczając	 im	 karkołomne	 zada-
nia.	Jednak	za	każdym	razem	stawa-
li	na	wysokości	zadania,	wykazując	
się	refleksem	i	aktorskim	kunsztem,	
błyskawicznie	 spełniając	 życzenia	
widzów	i	bawiąc	ich	do	łez.	

3...2...1 impro!
	 Publiczność	 powitała	 Katarzy-
na	 Michalska,	 dyrektor	 festiwalu	
i	 aktorka	 grupy	 Ab	 Ovo,	 która	 z	 jej	
inicjatywy	 w	 2010	 roku	 powstała	
przy	Konstancińskim	Domu	Kultury	
i	zapoczątkowała	modę	na	teatralną	
improwizację	w	uzdrowiskowej	gmi-
nie.	 Uroczy-
stej	 inaugura-
cji,	 przez	 sym-
boliczne	 ude-
rzenie	 w	 gong,	
dokonała	 Ma-
ria	 Miodu-
szewska,	 prze-
w o d n i c z ą c a	
rady	 powia-
tu	oraz	mieszkanka	Konstancina-Je-
ziorny,	 która	 życzyła	 wszystkim	 ze-
branym	 dobrej	 zabawy	 i	 hasłem		
„3...2...1...	impro!”,	poprzedzającym	
każdy	skecz,	zapoczątkowała	wystę-
py.

Ab Ovo festiwalowo
	 Na	scenie	jako	pierwsi	wystąpi-
li	gospodarze	–	grupa	Ab	Ovo.	Ak-
torzy	 Katarzyna	 Michalska,	 Woj-
tek	Medyński,	Robert	Kibalski,	Ja-
siek	 Aleksandrowicz-Krasko	 oraz	
Agnieszka	 Bajer,	 Piotr	 Wyżykow-
ski	 i	 Piotr	 Wesołowski	 zaprezen-
towali	 publiczności	 kilka	 swoich	
ulubionych	 gier,	 podczas	 których	
jak	 zwykle	 wykazali	 się	 pomysło-

wością,	refleksem	i	fantastycznym	
poczuciem	 humoru,	 bawiąc	 swo-
ich	fanów.	

End Scene dla Konstancina
	 Następnie	 publiczność	 obejrza-
ła	 konkursowe	 występy	 młodych,	
debiutujących	 grup	 impro	 z	 całe-
go	kraju,	wśród	których	był	również	
BCA	Flash.	Jest	to	grupa	z	Konstan-
cina-Jeziorny,	 która	 powstała	 dzię-
ki	 młodzieżowym	 warsztatom	 im-
pro,	 prowadzonym	 w	 KDK	 przez	
Katarzynę	 Michalską.	 Festiwal	
cieszył	 się	 ogromnym	 zaintereso-

waniem	 wśród	
artystów.	 Aż	
24	 zespo-
ły	 chciały	 wy-
stąpić	 w	 Kon-
stancinie.	 Jed-
nak	 z	 powo-
du	 ograni-
czonego	 cza-

su	 do	 udziału	 w	 konkursie	 zakwa-
lifikowano	 10	 grup.	 Jedna	 z	 nich	
w	 ostatniej	 chwili	 odwołała	 przy-
jazd.	 W	 rywalizacji	 o	 nagrodę	 pu-
bliczności	„End	Scene”	wzięli	udział	
Tubajfor	z	Krakowa,	Impy	z	Warsza-
wy,	To	Mało	Powiedziane	z	Zielonej	
Góry,	 IMPROV.pl	 z	 Warszawy,	 Pod	
Pretekstem	ze	Szczecina,	BCA	Flash	
z	 Konstancina-Jeziorny,	 Bez	 Klepki	
z	Warszawy	oraz	Jesiotr	z	Poznania,	
a	także	wymyWAMY	z	Bydgoszczy.	
Publiczności	 najbardziej	 podobał	
się	 występ	 konstancińskiego	 BCA	
Flash,	 który	 z	 rąk	 burmistrza	 Ka-
zimierza	Jańczuka	i	Piotra	Stankie-
wicza,	 wiceprzewodniczącego	 rady	
miejskiej	otrzymał	główną	nagrodę.	
Drugie	miejsce	zajęła	żeńska	grupa	

wymyWAMY	z	Bydgoszczy.
Drugi dzień pełen wrażeń
	 Drugi	dzień	festiwalu	zainauguro-
wali	 wychowankowie	 Katarzyny	 Mi-
chalskiej	 –	 dziecięca	 grupa	 	 Witami-
ny	 I,	 która	 uczy	 się	 improwizacji	 te-
atralnej	 w	 KDK.	 Na	 scenie	 wystąpił	
również	Żbik	–	grupa	z	Białegostoku,	
która	wygrała	ubiegłoroczny	 festiwal.	
Wieczorną	 część	 otworzył	 natomiast	
Wielki	Mecz	Impro,	w	którym	rywali-
zowali	aktorzy	Ab	Ovo	oraz	Lubelskiej	
grupy	No	Potatoes.	

Cukierki z grzybkami
	 Ostatnim	 punktem	 tegorocznego	
festiwalu	 był	 True	 Man	 Show	 -	 im-
prowizowany	 spektakl	 teatralny,	 za-
inspirowany	 sugestią	 publiczności,	
w	 którym	 wzięli	 udział	 członkowie	
Ab	Ovo,	którego	szeregi	zasilili	nowi	
członkowie,	aktorzy	Jakub	Wieczorek,	
Piotr	 Miazga	 i	 Jacek	 Stefanik	 oraz	
Przemysław	Buksiński	z	No	Potatoes.	
Aktorzy	 zaproponowali	 publiczności	
długą	formę,	która	zaczęła	się	od	sce-
nek	 odegranych	 w	 parach.	 W	 każdej	
z	nich,	zgodnie	z	życzeniem	publicz-
ności,	 miała	 pojawić	 się	 czekolada.	
Przedstawienie	miało	być	dramatycz-
ne	 i	 przedstawiać	 prawdziwe	 ludz-
kie	 historie.	 Jednak	 ku	 zaskoczeniu	
publiczności	 i	 samych	 aktorów	 dość	
nieoczekiwanie,	 za	 sprawą	 czekola-
dowych	 cukierków	 z	 grzybkami	 ha-
lucynogennymi	 zmieniło	 się	 w	 pełną	
zwrotów	 akcji	 niesłychanie	 zabawną	
komedię	z	błyskotliwą	puentą,	w	któ-
rej	połączyły	się	wszystkie	wątki.	Ta-
kiego	 scenariusza	 z	 pewnością	 nie	
powstydziłby	 się	 żaden	 komediopi-
sarz	i	aż	trudno	uwierzyć,	że	spektakl	
został	 na	 gorąco	 zaimprowizowany	
przez	aktorów.	
	 Festiwal	uroczyście	zamknęły	Ka-
tarzyna	 Michalska	 oraz	 Edyta	 Mar-
kiewicz-Brzozowska,	 dyrektor	 KDK,	
które	zaprosiły	publiczność	na	następ-
ny	 festiwal.	 IV	 edycja	 ma	 się	 odbyć	
w	Hugonówce,	w	której	jeszcze	w	tym	
roku	 ma	 zostać	 otwarte	 nowe	 Cen-
trum	Kultury.	Z	roku	na	rok	festiwal	
nabiera	 coraz	 większego	 rozmachu,	
przyciągając	 nie	 tylko	 mieszkańców	
Konstancina-Jeziorny	 i	 sąsiednich	
miast,	 lecz	 także	wielu	aktorów,	któ-
rzy	w	 tym	roku	zasiedli	na	widowni.	
Cieszy	fakt,	że	tak	oryginalny	w	skali	
całej	Polski	festiwal	już	na	stałe	za-
domowił	się	w	kulturalnym	kalenda-
rzu	uzdrowiskowego	miasta.

9 grup  
wzięło udział w konkursie debiutan-
tów, którzy rywalizowali o nagrodę 

„End Scene”

Podczas festiwalu popis swoich umiejętności 
dała grupa Ab Ovo, która rozbawiła publiczność

Na zakończenie na scenie pojawili się przedstawiciele wszyst-
kich grup, biorących udział w festiwalu

Bez goli w Żabieńcu
PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA, JEDNOŚĆ ŻABIENIEC – KS TERESIN 0:0 
Choć bramki w Żabieńcu w ostatnią sobotę nie padły, na boisku było 
sporo emocji. Zarówno jedna, jak i druga drużyna mogła sięgnąć po 
trzy punkty, ale czasem tak jest, że piłka nie chce wpaść do siatki

 w meczu bezpośrednich rywali w walce o utrzymanie w lidze z począt-
ku lepiej prezentowali się przyjezdni. teresin przyjechał mocno naładowany i 
przez pierwsze 15 minut gryzł trawę, nieco spychając Jedność do defensywy. 
Jak się jednak okazało, animuszu starczyło gościom na kwadrans, a potem 
to piłkarze z Żabieńca mieli już więcej do powiedzenia na boisku. Dużo było 
walki i determinacji, ale brakowało klarownych sytuacji podbramkowych.
 Po zmianie stron wydawało się już, że padnie bramka dla gospodarzy. w 
61. minucie, po bardzo przytomnym odegraniu piłki przez kamila wolskie-
go, na uderzenie z dystansu zdecydował się Michał wachulak, ale piłka od-
biła się od poprzeczki tuż obok linii bramkowej i wyszła w pole. Dwie minu-
ty później to jednak goście mogli wyjść na prowadzenie. Uderzenie z najbliż-
szej odległości miejscowy bramkarz instynktownie odbił jednak na rzut roż-
ny. kolejne minuty to już niestety popisy indolencji arbitra, który bardzo czę-
sto nie gwizdał ewidentnych fauli, a jego decyzje wzbudzały coraz większą 
nerwowość zarówno wśród kibiców, jak i na ławce rezerwowych Jedności. w 
pewnym momencie kiedy wszyscy szykowali się na wznowienie gry z rzu-
tu rożnego, sędzia pokazał na „piątkę”, czym wzbudził ogólną – pełną poli-
towania – wesołość na stadionie. w ostatniej minucie meczu Jedność, grają-
ca w tym meczu w strojach dawnej reprezentacji Polski,  ruszyła pokaźną siłą 
do przodu, ale Dąbrowski – zamiast dogrywać do świetnie ustawionych ko-
legów – zdecydował się na strzał. Piłka poszybowała ponad poprzeczką, a po 
chwili sędzia zakończył spotkanie, po którym żadna z drużyn nie mogła mieć 
specjalnych powodów do radości.

Grzegorz Tylec

Wesołowski za Kobzę
PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA We wtorek, 22 października zarząd 
KS Konstancin podjął decyzję o zmianie trenera pierwszej drużyny
 Po porażce w wyjazdowym spotkaniu z Przyszłością włochy (3:0) Bartosza 
kobzę (który w trakcie swojej pracy w klubie zanotował dziewięć zwycięstw, 
jeden remis i trzy porażki, zostawiając zespół na trzecim miejscu w tabeli) za-
stąpił Maciej wesołowski.
 - zarząd naszego stowarzyszenia jednogłośnie podjął uchwałę o zakończe-
niu współpracy z trenerem Bartoszem kobzą – mówi Łukasz kamiński, prezes 
ks konstancin. - Decyzja była podyktowana pogarszającą się sytuacją w szat-
ni. wspólnie uznaliśmy, że to będzie lepsze dla drużyny i klubu. Jednocześnie 
dziękujemy Bartkowi za włożoną pracę i trud przy budowie tego zespołu. 
 trenerem tymczasowym do 12 listopada został Maciej wesołowski - obec-
ny trener drugiej drużyny i rocznika 2004 w ks konstancin. 
- Maciek jest młodym trenerem, który wykazuje ogromne zaangażowanie i 
dużą wiedzę - jest już trenerem drugiej klasy – podkreśla Łukasz kamiński. - 
Przede wszystkim trener wesołowski ma na celu poprawę atmosfery w dru-
żynie w trakcie swojej tymczasowej pracy. trener, który poprowadzi nasz ze-
spół w rundzie wiosennej, zostanie powołany najpóźniej w grudniu.

Grzegorz Tylec



     Przykro nam jest niezmiernie z 
powodu śmierci zbigniewa Laso-
ty. Łączymy się w bólu z klubem ze 

złotokłosu. Na boisku nie było jednak sentymentów. 
o pierwszej połowie można powiedzieć tyle, że się 
odbyła. w drugiej połowie nasza przewaga zaczęła 
się uwidaczniać, co w konsekwencji zaowocowało 
bramkami. zagraliśmy dziś, z wyjątkiem Piotra kraw-
czyka i adama Borowskiego, bez seniorów. Bardzo 
dobrą zmianę dał Piotr sinior, który wszedł za kontu-
zjowanego i grającego tylko na własną prośbę kraw-
czyka. cieszę się, że mam takich zawodników, którzy 
wchodzą i potrafią dać jakość zespołowi. Dzisiaj mło-
dzież pokazała charakter.

PIŁKA NOŻNA, A KLASA, UMKS PIASECZNO – PERŁA II ZŁOTOKŁOS 3:0 Po 
porażce w Jazgarzewie i problemach zdrowotnych kilku czołowych za-
wodników, piłkarzy z Piaseczna czekał kolejny mecz derbowy. Choć 
pierwsza połowa była wyrównana, biało-niebiescy udowodnili po zmia-
nie stron, że są zespołem lepszym od drugiej drużyny Perły Złotokłos

	 Wprawdzie	 pierwsza	 kwarta	 roz-
poczęła	 się	 od	 prowadzenia	 zawod-
ników	 KS	 Piaseczno,	 ale	 już	 sama	
jej	końcówka	należała	do	Legii,	która	
ostatecznie	 wygrała	 pierwszą	 odsło-
nę	gry	 czterema	punktami.	Podobny	
przebieg	miała	druga	kwarta,	w	której	
piasecznianie	na	początku	szybko	od-
robili	straty	 i	wyszli	na	prowadzenie,	
po	czym	znów	pozwolili	rywalom	na	
udane	ostatnie	minuty	przed	przerwą,	
w	efekcie	czego	schodzili	do	szatni	już	
z	ośmioma	punktami	„na	minus”.
	 Po	 zmianie	 stron	 gospodarze	 od	
początku	chcieli	przesądzić	losy	spo-
tkania	 i	 wyszli	 na	 15-punktowe	 pro-
wadzenie.	 W	 tym	 momencie	 sygnał	
do	 ataku	 dał	 jednak	 były	 rozgrywa-
jący	Legii	Łukasz	Zajączkowski,	któ-
rego	 dobra	 gra	 ofensywna	 pomogła	
zniwelować	stratę	do	dziesięciu	oczek.	
Czwarta	 kwarta	 to	 z	 kolei	 ambitna	
pogoń	 gości,	 niezła	 gra	 w	 ataku,	 ale	
i	 proste	 błędy	 w	 defensywie,	 które	
pomogły	 Legii	 utrzymać	 bezpieczną	
przewagę.	Dopiero	w	samej	końców-
ce	KS	Piaseczno	zbliżyło	się	do	war-
szawiaków	na	cztery	punkty,	ale	–	w	
decydującej	akcji	–	zamiast	gwizdnąć	
faul	ofensywny,	sędzia	zdecydował	się	
odgwizdać	 przewinienie	 w	 obronie	
Teohara	 Mollova.	 Arbitrzy	 w	 ogóle	
nie	 mieli	 w	 środę	 najlepszego	 dnia.	
Często	nie	widzieli	ewidentnych	„kro-
ków”	 gospodarzy,	 nie	 gwizdali	 prze-
winień	 Legii,	 a	 raz	 nawet	 –	 zamiast	
ewidentnego	 trafienia	 za	 dwa	 –	 zali-
czyli	je	gospodarzom	jako	rzut	za	trzy.	
To	wszystko	nie	pozostało	bez	wpły-
wu	na	końcowy	rezultat	spotkania.
	 Choć	 Łukasz	 Zajączkowski	 ro-
bił	co	mógł	przeciwko	swoim	niedaw-
nym	 kolegom	 z	 drużyny	 (32	 punkty,	
pięć	asyst	i	trzy	zbiórki),	to	brakowa-
ło	mu	tego	dnia	pomocy	ze	strony	in-
nych	 zawodników.	 Problemy	 z	 koń-
czeniem	 akcji	 pod	 koszem	 mieli	 za-
równo	Wojciech	Bocianowski	(zaczął	
nieźle,	przygasł	nieco	w	drugiej	poło-
wie)	i	Patryk	Andres,	który	choć	wal-
czył	jak	lew	(14	punktów	i	12	zbiórek,	
z	 czego	 aż	 siedem	 w	 ofensywie),	 nie	
miał	 typowego	 dla	 siebie	 czucia	 pił-
ki	i	skuteczności	na	linii	rzutów	oso-
bistych.	Nieco	słabiej	niż	w	ostatnich	
spotkaniach	 zagrał	 również	 Tomasz	
Rudko,	 trafiając	 trzy	 na	 11	 rzutów	 z	

gry.	A	 jak	zaprezentowali	się	byli	za-
wodnicy	Piaseczna	w	barwach	Legii?	
Kontuzjowany	obecnie	Andrzej	Pasz-
kiewicz	 nie	 wystąpił	 w	 ogóle,	 a	 Da-
mian	 Zapert	 nie	 zaliczył	 szczególnie	
udanego	występu.	Zdobył	sześć	punk-
tów	(dwa	z	gry),	dołożył	do	tego	sie-
dem	zbiórek	i	dwie	asysty.
	 Trzeba	 przyznać,	 że	 KS	 Piasecz-
no	ma	również	w	dalszym	ciągu	pe-
cha.	 	Do	niejasnej	 sytuacji	 z	 salą	do	
treningów	doszła	kolejna	absencja.	Z	
Legią	 nie	 mógł	 wystąpić,	 z	 powodu	
choroby,	 Tomasz	 Wójcikowski,	 który	
w	meczu	z	Wisłą	Kraków	należał	do	
najlepszych	zawodników	na	parkiecie.	
Za	dwa	tygodnie	do	dyspozycji	trene-
ra	ma	być	Sebastian	Okoła,	a	o	kulach	
wciąż	 porusza	 się,	 kontuzjowany	 w	
pierwszym	meczu	sezonu,	Rafał	Pie-
trzak.	Obaj	 zawodnicy	byli	 jednak	w	
Warszawie	z	zespołem,	wspierając	go	
z	ławki	rezerwowych.	
	

	 Pomimo	 porażki	 w	 pierwszych	
czterech	spotkaniach	sezonu	w	druży-
nie	nie	brak	jest	optymizmu	i	przeko-
nania,	że	z	czasem	wyniki	przyjdą.
-	Wydaje	mi	się,	że	dopiero	się	ze	sobą	
zgrywamy,	 ale	mamy	duży	potencjał	
w	 zespole	 i	 jak	 zaczniemy	 trenować	
trzy	razy	w	tygodniu	i	każdy	zrozumie	
zagrywki	 oraz	 styl	 gry	 poszczegól-
nych	 zawodników,	 to	 znów	 zacznie-
my	wygrywać	–	powiedział	po	meczu	
Wojciech	 Bociankowski,	 zawodnik	
KS	 Piaseczno.	 -	 Jak	 oceniam	 swój	
występ	 z	 Legią?	 Średnio.	 Przyznaję,	
że	jeszcze	dużo	brakuje	mi,	żeby	dojść	
do	oczekiwanej	formy.	A	jak	oceniam	
postawę	 Łukasza	 Zajączkowskiego?	
„Zając”	jest	i	będzie	fundamentem	tej	
drużyny.	Ma	bardzo	dobry	wpływ	na	
energię	 w	 zespole,	 odpowiednie	 po-
dejście	i	chyba	z	nikim	tak	dobrze	się	
nie	rozumiem	na	boisku	jak	z	nim.

Grzegorz Tylec
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IV liga grupa południowa
Kolejka 14 - 19-20 października 
Pauza: szydłowianka szydłowiec.
Mazowsze Grójec 1-0 Victoria sulejówek  
wilga Garwolin 1-0 energia kozienice  
okęcie warszawa 2-1 Józefovia Józefów  
Uks Łady 0-0 orzeł wierzbica  
oskar Przysucha 4-0 znicz ii Pruszków  
Pks Radość 1-4 Mszczonowianka Mszczonów 
ożarowianka ożarów Mazowiecki 4-4 sparta Jazgarzew
Drukarz warszawa 3-0 Pogoń ii siedlce  

Tabela IV ligi grupy południowej
1.  Pogoń ii siedlce 13 31 10 1 2 37-20
2.  Mazowsze Grójec 13 29 8 5 0 24-12
3.  ożarowianka ożarów Mazowiecki    
   13 26 7 5 1 20-14
4.  Mszczonowianka Mszczonów     
   13 25 7 4 2 32-14
5.  okęcie warszawa 13 24 7 3 3 22-14
6.  szydłowianka szydłowiec      
   13 22 6 4 3 18-12
7.  energia kozienice 14 21 6 3 5 23-22
8.  orzeł wierzbica 14 21 6 3 5 22-23
9.  Drukarz warszawa 13 21 6 3 4 24-16
10.  Józefovia Józefów 14 15 3 6 5 15-16
11.  oskar Przysucha 13 15 4 3 6 30-22
12.  wilga Garwolin 13 15 3 6 4 20-21
13.  Sparta Jazgarzew 13 13 3 4 6 27-25
14.  znicz ii Pruszków 13 10 2 4 7 15-27
15.  Victoria sulejówek 13 7 1 4 8 10-20

16.  Uks Łady 13 7 1 4 8 11-32
17.  Pks Radość 13 2 0 2 11 15-55

Liga okręgowa warszawska – grupa II
 Kolejka 14 - 19-20 października
Pauza: GLks Nadarzyn.
Świt warszawa 0-3 kosa konstancin 
Przyszłość włochy 3-0 ks konstancin 
Błonianka Błonie 0-2 Laura chylice  
Piast Piastów 1-0 Milan Milanówek  
korona Góra kalwaria 1-0 sarmata warszawa  
Perła złotokłos 1-1 ks Raszyn  
Jedność Żabieniec 0-0 ks teresin  
Lks chlebnia 2-0 Ursus ii warszawa  

Tabela ligi okręgowej warszawskiej
1.  ks Raszyn 13 32 10 2 1 57-23
2.  Laura Chylice 13 31 10 1 2 33-19
3.  KS Konstancin  13 28 9 1 3 33-12
4.  Perła Złotokłos 13 26 8 2 3 28-16
5.  Ursus ii warszawa 14 22 7 1 6 23-23
6.  Przyszłość włochy  13 20 6 2 5 30-21
7.  Kosa Konstancin 13 19 6 1 6 30-25
8.  Błonianka Błonie 13 18 5 3 5 20-17
9.  Korona Góra Kalwaria 13 18 5 3 5 17-25
10.  ks teresin 14 16 4 4 6 25-30
11.  GLks Nadarzyn 13 16 5 1 7 20-28
12.  Milan Milanówek 13 15 4 3 6 24-28
13.  Piast Piastów 13 12 3 3 7 11-24
14.  Jedność Żabieniec 13 11 2 5 6 13-23
15.  Lks chlebnia 13 11 3 2 8 15-26

16.  Świt warszawa 14 11 2 5 7 13-30
17.  sarmata warszawa 13 8 1 5 7 12-34

A klasa – grupa III
Kolejka 10 - 19-20 października
Gwardia warszawa 2-4 ks ii Raszyn
UMks Piaseczno 3-0 Perła ii złotokłos  
Piast ii Piastów 1-5 sparta ii Jazgarzew  
Fc Lesznowola 4-1 okęcie ii warszawa  
amigos warszawa 1-3 seMP Ursynów 

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy
1.  FC Lesznowola 10 25 8 1 1 36-14
2.  ks ii Raszyn 10 24 8 0 2 25-9
3.  UMKS Piaseczno 10 23 7 2 1 28-8
4.  seMP Ursynów 10 22 7 1 2 27-11
5.  Sparta II Jazgarzew 10 21 7 0 3 34-21
6.  KS II Konstancin 9 16 5 1 3 18-16
7.  Gwardia warszawa 10 15 5 0 5 23-19
8.  Perła II Złotokłos 10 15 5 0 5 25-27
9.  aMt Nowa wieś 9 13 4 1 4 17-21
10.  Uks siekierki  9 12 4 0 5 23-23
11.  amigos warszawa 10 4 1 1 8 13-27
12.  Walka Kosów 9 4 1 1 7 16-33
13.  Piast ii Piastów 10 4 1 1 8 13-32
14.  okęcie ii warszawa 10 1 0 1 9 11-48

Ekstraliga kobiet
Kolejka 8 - 19-20 października
azs Psw Biała Podlaska 2-6 azs wrocław  
Gol częstochowa 1-1 Mitech Żywiec  

zagłębie Lubin 1-2 Medyk konin  
Unia Racibórz 5-0 Górnik Łęczna  
kkP Bydgoszcz 1-0 GosiR Piaseczno  

Tabela Ekstraligi kobiet
1.  Medyk konin 8 24 8 0 0 50-5
2.  Unia Racibórz 7 19 6 1 0 32-3
3.  Górnik Łęczna 8 14 4 2 2 17-11
4.  Mitech Żywiec 8 13 4 1 3 18-18
5.  azs wrocław 8 12 3 3 2 16-12
6.  kkP Bydgoszcz 8 11 3 2 3 11-19
7.  zagłębie Lubin 7 4 1 1 5 8-14
8.  GOSiR Piaseczno 7 4 1 1 5 8-24
9.  azs Psw Biała Podlaska 7 3 1 0 6 4-25
10.  Gol częstochowa 6 1 0 1 5 3-36

Ligowe zapowiedzi

IV liga grupa południowa
Kolejka 15 - 26-27 października
Pauza: orzeł wierzbica.
Pogoń ii siedlce - Mazowsze Grójec  
sparta Jazgarzew - Drukarz warszawa  26 paździer-
nika, g.14
Mszczonowianka Mszczonów - ożarowianka ożarów 
Mazowiecki  
znicz ii Pruszków - Pks Radość  
szydłowianka szydłowiec - oskar Przysucha  
Józefovia Józefów - Uks Łady  
energia kozienice - okęcie warszawa  
Victoria sulejówek - wilga Garwolin  

Liga okręgowa – II grupa
Kolejka 15 - 26-27 października
Pauza: Ursus ii warszawa.
ks teresin - Lks chlebnia  
ks Raszyn - Jedność Żabieniec  
sarmata warszawa - Perła złotokłos  
Milan Milanówek - korona Góra kalwaria  
Laura chylice - Piast Piastów  26 października, g.14
ks konstancin - Błonianka Błonie  26 października, g.14
kosa konstancin - Przyszłość włochy 
GLks Nadarzyn - Świt warszawa 

A klasa – III grupa
Kolejka 11 - 26-27 października
seMP Ursynów - Uks siekierki 
okęcie ii warszawa - amigos warszawa  
sparta ii Jazgarzew - Fc Lesznowola  
Perła ii złotokłos - Piast ii Piastów  
ks ii Raszyn - UMks Piaseczno  
walka kosów - Gwardia warszawa 
ks ii konstancin - aMt Nowa wieś 

Ekstraliga kobiet
Kolejka 9 - 2-3 listopada
GosiR Piaseczno - azs Psw Biała Podlaska  
Górnik Łęczna - kkP Bydgoszcz  
Medyk konin  - Unia Racibórz  
Mitech Żywiec - zagłębie Lubin  
azs wrocław - Gol częstochowa

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

Wyniki naszych zespołów seniorskich

Zając show w Warszawie
KOSZYKÓWKA, I RUNDA INTERMARCHÉ BASKET CUP, LEGIA WARSZAWA – KS PIASECZNO 85:79 W pierwszej 
rundzie spotkań pucharowych los okazał się dość przewrotny dla biało-niebieskich. Trafili oni bowiem 
na zespół, który najpierw regularnie ogrywali, ale ostatnio to właśnie dwie bolesne porażki z Legioni-
stami w spotkaniach półfinałowych playoffs przekreśliły szanse piasecznian na awans do pierwszej ligi. 
Zawodnicy obu zespołów znają się dobrze, a ostatnie wymiany personalne pomiędzy klubami sprawiły, 
że środowe spotkanie miało dodatkowy smaczek dla kibiców. Kolejny świetny mecz rozegrał Łukasz Za-
jączkowski, który z miejsca stał się nowym liderem piaseczyńskiej drużyny

Postrzelali po przerwie

 Mecz w Piasecznie rozpoczął 
się z opóźnieniem od symbolicz-
nej minuty ciszy poświęconej pa-
mięci zmarłego w ubiegłym tygo-
dniu zbigniewa Lasoty – wielolet-
niego członka zarządu Perły złoto-
kłos. Przyjezdni dodatkowo uczci-
li jego pamięć, grając w tym spo-
tkaniu z czarnymi przepaskami na 
ramionach. Pierwsza połowa nie 
była wielkim widowiskiem. Gra była 
wyrównana, ale brakowało oka-
zji bramkowych. w 23. minucie pił-
ka wpadła wprawdzie do siatki Per-
ły, ale sędzia dopatrzył się w tej sy-
tuacji pozycji spalonej. w 38. minu-
cie groźnie uderzał z kolei z dystan-
su konrad zawada, ale piłka, w nie-
wielkiej odległości, minęła prawy 
słupek bramki. 
 wynik bezbramkowy z pewno-
ścią nie zadowalał zwłaszcza go-
spodarzy, którzy z dużą determina-
cją ruszyli do przodu w drugiej poło-
wie. Na efekty nie trzeba było długo 
czekać. Piotr krawczyk wykonywał 
w 50. minucie rzut wolny. wszyscy w 
polu karnym minęli się z piłką, któ-
ra skozłowała przed bramkarzem i 
wpadła do siatki obok zaskoczone-
go bramkarza. od tego momentu 
Perła się nieco odkryła, co umiejęt-
nie wykorzystali gospodarze. w 65. 
minucie faulowany w polu karnym 
był Mateusz Ruta, a jedenastkę wy-
korzystał Robert Majewski. kropkę 
nad i postawił natomiast w doliczo-
nym czasie gry Ruta, który wykorzy-
stał prostopadłe podane i pięknym, 
mocnym uderzeniem zmieścił piłkę 
pod poprzeczką.

Grzegorz Tylec

    Do bramki, która w ogóle nie po-
winna paść w takich okoliczno-
ściach, graliśmy nieźle, a nawet 

przeważaliśmy. w tej akcji zrobiliśmy dwa błędy, po 
których musieliśmy się odkryć, a gospodarze zła-
pali wiatr w żagle. to był typowy mecz „kto pierw-
szy strzeli, ten wygra”. skończyło się tak jak się skoń-
czyło. Myślę jednak, że nie zasłużyliśmy na tak wyso-
ką porażkę. Jako druga drużyna byliśmy dziś równo-
rzędnym rywalem dla zespołu walczącego o awans.
zarys zespołu był już w poprzednim sezonie. trener 
Barcicki jest odpowiednią osobą na odpowiednim 
stanowisku. Jest szkoleniowcem, a poza tym bardzo 
dobrym kolegą. wszystko jest tutaj jak trzeba.

Mateusz Jaworski,
trener Perły II Złotokłos

Jarosław Ludwiniak, 
trener UMKS Piaseczno

Dziesięć razy Laura!
PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGO-
WA, BŁONIANKA BŁONIE – 
LAURA CHYLICE 0:2 Laura chy-
lice kontynuuje najlepszą se-
rię w historii klubu. w ostat-
nią sobotę pokonała na wy-
jeździe kolejnego rywala, co 
składa się na imponującą se-
rię dziesięciu kolejnych ligo-
wych zwycięstw. Dwie bram-
ki dla Laury zdobył w drugiej 
połowie spotkania niezawod-
ny Piotr Madetko.

Tyl.
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DAM PRACĘ

Podnajmę stanowisko manicurzystce lub 
kosmetyczce, Chylice, tel. 513 046 099

Aktualnie firma spożywcza zatrudni do pracy 
na produkcji, w magazynie i przy obróbce wa-
rzyw. Dawidy k. Raszyna, 22 720 57 42 w 125

Poszukuję do pracy w biurze nieruchomości 
w Pruszkowie i Piasecznie tel. 797 700 610

Operator oraz programista maszyn CNC do 
narzędziowni, praca stała, tel. 502 22 90 77

Piekarza z praktyką, tel. 606 118 969

Magazynierów z uprawnieniami na wózek wi-
dłowy, Piaseczno, mile widziana gr.inwalidzka, 
e-mail: rekrutacja664@wp.pl Tel. 22 242 62 19

PLATFORMA LOGISTYCZNA W GRÓJCU PO-
SZUKUJE KANDYDATA NA STANOWISKO 
ELEKTRYK-TECHNIK OBIEKTU. WYMAGANE 
UPRAWNIENIA SEP DO 1 KV LUB POWYŻEJ. 
DODATKOWYM ATUTEM BĘDĄ UPRAWNIENIA 
CHŁODNICZE. STAŁE MIEJSCE PRACY-GRÓ-
JEC. INFORMACJE POD NUMEREM TELEFO-
NU 048 664 10 43 LUB PROSIMY O PRZESŁA-
NIE CV NA E-MAIL rekrutacja@pol-agro.com.pl

Młodego do serwisu opon, z doświadcze-
niem, Piaseczno, tel. 505 040 047

Kelnerów tel.  665 138 537

Zatrudnię na skład z kamieniem ogrodowym, 
Łazy, tel. 509 447 601

Poszukuję sprzedawcy w sklepie spożywczo 
– monopolowym w Nowej Iwicznej k. Piasecz-
na, tel. 535 847 522

Fryzjerkę do salonu fryzjerskiego w centrum 
Piaseczna, tel. 794 571 833

Fryzjera/fryzjerkę, uczniów, salon fryzjerski 
IKA, tel. 22 716 37 83

Do montażu okien i drzwi z PCV i AL., 
tel. 601 30 36 40

Sprzedawcę do warzywniaka, Warszawa, 
ul. Wałbrzyska, tel. 508 138 401

Glazurników, prace wykończeniowe, 
tel. 605 057 467

Kucharkę, Mokotów, tel. 602 594 852

Elektryków, tel. 600 499 826

Piekarnia Wiedeńska w Prażmowie zatrudni kon-
serwatora z doświadczeniem, tel. 22 727 05 80

Przyjmę do pracy w delikatesach, 
Nowa Iwiczna, ,tel. 501 105 411

Zatrudnię Pana do sprzątania terenu ze-
wnętrznego na Wilanowie i w Piasecznie, 
tel. 696 215 018

Zatrudnię Panią do sprzątania klatek schodo-
wych na Wilanowie, tel. 696 215 018

Osobę do sprzątania w przedszkolu , pół eta-
tu, Łoś gmina Prażmów, tel. 512 277 684

Pomocników i malarzy, z doświadczeniem, na 
budowę pod Piasecznem, od zaraz 
tel. 781 734 298

Pomoc Domowa – Gotowanie, sprzątanie- 
Konstancin. Możliwość zakwaterowania lub 
dojazdy, tel. 502 426 819

Restauracja w Konst-Jez. zatrudni młodego 
kucharza z terenu, tel. 602 727 322

Firma transportowo-spedycyjna zatrudni kie-
rowców w transporcie międzynarodowym „TIR”. 
Atrakcyjne wynagrodzenie. Jakubów 11, 05-610 
Goszczyn. Telefon: 48 663 22 33, 501 207 252

Panią z samochodem z okolic Józefosławia 
do pomocy w domu 3 dni w tygodniu. 
Tel. 697 515 989

Osobę z praktyką w postępowaniach docho-
dzeniowych do współpracy z działem windy-
kacji, rekrutacja@rekrutacja.mail.pl 

Cukiernia zatrudni pomocnika. Praca w godz 
16-24 od niedzieli do czwartku. Stefanowo k/
Wólki Kosowskiej,tel. 22 756 10 60 w godz 9-15

Praca w Piasecznie dla wulkanizatora z do-
świadczeniem od zaraz. Tel. 539 455 569

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu w Ustano-
wie, tel. 602 119 041

Poszukujemy specjalisty ds. sprzedaży i mar-
ketingu ze znajomością jęz. angielskiego, tel. 
663 315 700, e-mail: biuro@scandinavium.pl

Kosztorysant - techniczny, Excel, tel. 602 424 170

Zatrudnię kierowcę C + E po kraju, 
tel. 665 454 654

Mechanika samochodowego w Piasecznie, 
tel. 607 383 353

SZUKAM PRACY

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

Zaopiekuję się dzieckiem w każdym wieku lub 
osobą starszą. Referencje, tel. 692 944 015

Sprzątanie, samochód tel. 692 318 332

Kierowca B,C+E+ ADR tel. 723 314 576

Sprzątanie, tel. 889 434 491

Młody emeryt, wdowiec, zaopiekuje się do-
mem, zwierzętami. Kierowca osobisty, pre-
zencja, Piaseczno tel. 501 077 491

Kierowca B, C, E, tel. 698 895 505

Sprzątanie, prasowanie, wt-pt.,  tel. 513 078 707

Sprzątanie, tel. 788 026 706

Sprzątanie, prasowanie, prowadzenie domu, 
tel. 787 277 440

Wożenie dzieci, Piaseczno, tel. 604 412 605

Sprzątanie, samochód, tel. 692 318 332

Sprzątanie z referencjami, tel. 511 817 207

KUPIĘ

Aktualnie antyki wszelkie za gotówkę, 
tel. 504 017 418

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

Kupię używane półki i wsporniki systemu IKEA 
BRODER. e-mail: marcin.gosiewski@bvsystemy.pl 

SPRZEDAM

Drewno kominkowe, tel. 508 23 85 86

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

Drewno Kominkowe i Opałowe, 
tel. 606 955 809

Pustaki, wyprzedaż, tel. 501 757 450

Drewno kominkowe i opałowe, tel. 605 094 400

Drewno kominkowe i opałowe, tel. 602 77 03 61

Sprzedam zbiorniki 1000 l okratowane na pa-
lecie oraz beczki 200 l. Tel. 602 487 217

Opony zimowe nowe i używane.Ogromny 
wybór, tel. 539 455 569

AUTO-MOTO SPRZEDAM

Mazda 323F, czerwona, 1.4, roczne ubezpie-
czenie, 3,5 tys. zł, tel. 513 188 044

Ford Transit Dublo, skrzynia, 2008 r., 
tel. 517 255 577

AUTO-MOTO KUPIĘ

Skup aut – wszystkie marki, tel. 512 391 270

Skup aut, tel. 519 455 452

Matiza, Lanosa, Punto, tel. 502 968 566

Opla, Seata, Volkswagena, Toyotę, tel. 604 157 703

Skup aut. Gotówka. Transport gratis. 
Tel. 500 400 890

Toyoty, tel 668 171 639

NIERUCHOMOŚCI - KUPIĘ

Kupie grunt rolny do 50 km od W-wy, 
tel. 604 624 875
 
Kupię ziemię rolną pow. 3ha  pow. Piaseczno, 
Grójec, tel. 608 613 003

Domek z działką do 180 tys. zł., Piaseczno i 
okolice, tel. 881 966 833

Kupię działkę w Nowej Wsi, tel. 604 758 751

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

SPRZEDAM super działkę w SIEDLI-
SKACH, tel.  604 624 875

SPRZEDAM dz.w Czarnym Lesie, 
tel. 604 273 249

SPRZEDAM Działki –CHYLICE, tel. 602 340 549

SPRZEDAM DOM centrum Piaseczna –
nowy, tel.  604 624 875

Gospodarstwo rolne pow.Piaseczno,Gró-
jec itp. Od 3 ha, tel. 602 340 549

SPRZEDAM Piękne Działki uzbrojone przy 
m.Piaseczno, tel.  602 340 549

Mieszkanie 60 m kw. Piaseczno, 
tel. 601 208 722

Bezpośrednio, 3-pokojowe, 60 m kw., Pia-
seczno, tel. 664 648 268

Działki nad jeziorami i rzeką Skrwą od 120 
km od Warszawy, tel. 605 099 422

BP Sprzedam gotowy dom 200/1026 w Je-
ziórku koło Zalesia Górnego. Cena 749000. 
Tel. 606 611 113

SPRZEDAM MIESZKANIE W PIASECZNIE, 
SŁONECZNE, 2 POKOJE, W ANEKSIE, ME-
BLE W ZABUDOWIE, W ŁAZIENCE KABINA 
Z HYDROMASAŻEM, GLAZURA, TERAKOTA, 
GRES SZKLIWIONY W KUCHNI I PRZEDPO-
KOJU, KLEPKI DĘBOWE, LAKIEROWANE W 
POKOJACH, DOBRA LOKALIZACJA, BLOK Z 
2006R. Tel. 502 791 653

Działki budowlane, media, okolice Tarczyna 
tel. 509 155 570

Dom, stan surowy otwarty, okolice Tarczyna 
tel. 509 155 570

Mieszkanie 40m kw , Piaseczno,  sprzedam 
lub zamienię na 30 m kw. tel. 605 085 563

Bezpośrednio mieszkanie własnościowe, 
5-pokojowe, 84 m kw., z 6 – metrową loggią 
,  480 tys. zł + garaż, Konstancin, os. Jawor-
skiego, tel. 515 585 986

Działki 900m kw., Janczewice tel. 509 34 77 51

Sprzedam nowe mieszkanie 3-pokojowe 
65,07m kw., na osiedlu im. Kard. St. Wyszyń-
skiego w Górze Kalwarii. Mieszkanie posia-
da balkon 6m kw., oraz boks piwniczny, cena 
262 000zł., tel. 604 917 479

Działka budowlana w Ustanowie, 950 m kw., 
pilnie sprzedam, tel. 514 004 444

Sprzedam Działki  budowlane po 40 zł za 1 m 
kw.,  poł.w-wy, tel. 608 613 003

Mieszkanie w Warce, 65 m kw., 4 p., 
tel. 512 491 450

Działkę 16000 m kw., Sierzchów, tel. 506 567 690

Bezpośrednio, 3-pokoje, 60m kw., Piasecz-
no, lub zamienię na mniejsze (ok.40m kw.) 
tel. 509 053 930

Dom jednorodzinny, 145/1000 m kw., Gołków, 
770 tys. zł (do negocjacji), tel. 886 554 581

Sprzedam dom 100 m kw., w okolicy War-
ki po generalnym remoncie. Poddasze do 
adaptacji 100 m kw., piwnice 60 m kw., 
działka 1350  mkw. Gotowy do zamieszka-
nia. Tel. 605 166 602 Cena 1/2 ceny nowe-
go domu.

Działkę budowlaną 1200 m kw., Ławki, gm. 
Prażmów, tel. 508 125 201

Działkę w Lesznowoli, 1000 m kw., tel. 509 120 987

Działkę w Dobieszu, tel. 502 851 976

Budowlana, 4700 m kw., media, gm. Tarczyn, 
tel. 601 433 437

Działki nad jeziorami, Pojezierze Kujawskie, 
Dobrzyńskie, od 15 zł m kw., tel. 605 044 270

Lokal 67 m kw. Piaseczno. Tel. 502 709 455 
lub wynajmę

Pilnie dom w Mogielnicy 160 m kw do wykoń-
czenia na działce 1743 m kw., cena 130 tys. 
do negocjacji, tel. 787 654 055, zdjęcia na 
www.dom-mogielnica.strefa.pl

Atrakcyjna działka(otulina chojnowskiego 
parku krajobrazowego) 1,29ha,pod Warsza-
wą, 7 km od Piaseczna.Atrakcyjna cena, 
tel. 609 921 207

Budowlana 1300 m kw. w Pęcherach, 
tel. 600 852 292

Działka 4260 m kw. 60 km od W-wy media 59 
tys. zł, tel. 608 486 889

Grunt rolny Prażmów 1,1 i 7 ha, tel.  602 77 03 61

Zalesie Dolne dom 160/600 m kw., 690 tys. zł, 
tel. 504 000 155

Działka budowlana 1360 m kw Dobiesz koło 
Piaseczna, tel. 661 885 525

Działka 767 m kw. zabudowana, Konstancin, 
tel. 513 543 432

Sprzedam mieszkanie 47 m kw. Konstancin z 
wyposażeniem OKAZJA! Cena do Negocja-
cji. tel. 662 096 761

2-pokojowe 40 m kw., Piaseczno, tel. 505 82 82 14

Piaseczno.46 m.kw. 2Pok (26 m kw.z anek-
sem kuchennym i 14 m kw.) Do wprowadze-
nia. Bezpośrednio! Tel. 506 781 127

Działki budowlane Prażmów, tel. 602 77 03 61

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

Poszukuję do wydzierżawienia ziemię rolną 
do 3 hektarów, tel. 605 336 326

NIERUCHOMOŚCI 
DO WYNAJĘCIA

Garaż o powierzchni 20m kw. + kanał oraz bla-
szak 20 m kw. , Stara Iwiczna, tel. 502 030 062 

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

Wynajmę dwupokojowe mieszkanie ener-
gooszczędne w Piasecznie w dobrym miej-
scu, tel. 518 488 250

Dom nieduży, Wola Prażmowska, 
tel. 607 983 600

Lokal Użytkowy o pow. 44 m kw. na parte-
rze + piętro na dole. Duża witryna, bezpo-
średnio przy ul. Warszawskiej (ulica o du-
żej przepustowości ruchu samochodowe-
go i pieszego).Możliwość adaptacji na wy-
braną działalność usługową lub handlową
tel. 504 100 806

DWIE HALE MAGAZYNOWE DO WYNAJĘCIA 
O POW. 1450 M KW.  KAŻDA, WYSOKOŚĆ  
SKŁADOWANIA 5M KW., LOKALIZACJA 5 KM 
OD GRÓJCA, TEL. 504 470 675

Pokoje dwu-, cztero-, siedmioosobowe, w No-
wej Iwicznej tel. 793 405 305 

3 – pokojowe, Piaseczno, tel. 505 82 82 14

2-pokojowe 45 m kw., Józefosław, 
tel. 505 82 82 14

2-pokojowe 48 m kw., Piaseczno, na działal-
ność, tel. 505 82 82 14

Pawilon handlowy 9 m kw, Warszawa 
ul. Wałbrzyska tel. 510 078 211

Pawilon na bazarku, tel. 511 182 258

Wynajmę SUPER LOKAL w centrum Piasecz-
na  - za grosze !!!, tel.608 613 003

Kwatery pracownicze. Chyliczki, Tel. 509 310 592

Mieszkanie umeblowane, Piaseczno, 
cena 900 zł, tel. 698 491 981

Magazyn 220m kw. + socjal 35m kw. + biuro 
85m kw., tel. 608 856 526

Wynajmę domek umeblowany, 50m kw., 
w Zalesiu Górnym, 2 pokoje, łazienka, 
kuchnia, tel. 607 509 996

Mieszkanie, Wilcza Góra, tel. 601 23 52 64

Kwatery, Piaseczno tel. 516 211 882

Gabinet kosmetyczny i gabinet masażu, 
Piaseczno, tel. 728 952 655

Magazyn 80 m kw., w Lesznowoli, t
el. 22 757 92 21, 508 493 707

Kwatery pracownicze, Góra Kalwaria, 
tel. 791 944 254

Wynajmę, sprzedam mieszkanie 40 m kw., w 
centrum Piaseczna lub zamienię na większe, 
tel. 510 366 772

Lokal usługowy 13 m kw. Piaseczno ul. Szkol-
na 13, tel. 508 604 209

Pawilon,ul. Fabryczna 31, Piaseczno, 
tel. 666 094 392

Wyposażony lokal fryzjerski , Józefosław, 
ul. Wilanowska tel. 691 977 724, 505 329 562

Kwatery - super warunki, tel. 889 129 234

Układanie kostki brukowej, tel. 609 755 190

Brukarstwo, tel. 502 379 809

Lokal 98 m kw., w Piasecznie, tel. 609 106 898

Mieszkanie, umeblowane 48 m kw., Piasecz-
no, ul. Energetyczna 9, tel. 504 012 115

Domek 35 m kw., całoroczny, Gołków, 
tel. 503 999 870 po 17.00

Pokój do wynajęcia w Zalesiu Górnym. Blisko 
stacji PKP. Tel. 607 031 851

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

Magazyny 300 i 500 m kw, Antoninów, ochro-
na, tel. 604 470 270, 604 470 370

Dom w Gabryelinie, tel. 885 397 821

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

USŁUGI

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

BRUKARSTWO, tel. 501 683 631 
www.gost-bruk.pl

Ogrody - jesienne porządki, 
wertykulacja. tel. 504 008 309

Docieplanie poddaszy - solidnie, 
tel. 501 624 562

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

Układanie kostki brukowej. Gwarancja. 
tel. 504 008 309

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Przeprowadzki solidnie, tel. 505 039 390

Remonty, tel. 667 356 939

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

Glazurnicze, tel. 664 136 268

Usługi budowlane, ogrodzenia, 
murowanie, tel. 667 941 996

Anteny TV-SAT, tel. 501 806 722

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

Elektryk, tel. 666 890 886

Posadzki mixokretem, zacieranie mecha-
niczne, laserowe pomiary, tel. 508 017 870

Dachy, Kominy, tel. 798 836 860

Budowa domów, rozbudowy, elewacje 
tel.  501 386 629

Usługi mini-koparką i koparko-ładowarką 
tel. 698 630 451

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

Studnie, tel. 508 84 16 16

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

Brukarstwo. Tel. 517 477 531

Studnie, tel. 694 869 194

Usługi księgowe (pełna księgowość, KPiR, 
ewidencja przychodów), kadrowo-płaco-
we, ZUS, TANIO!! oferuje Biuro Cechu w 
Piasecznie, tel. 22 756 77 33

Anteny DVB-T SAT, tel. 510 401 644

Ogrodzenia, tel. 661 920 022

Wycinka drzew, tel. 661 920 022

Remonty od A do Z, tel. 661 920 022

Ogrodnicze, tel. 661 920 022

Brukarstwo, najsolidniej. Tel. 696 437 501

Hydraulik 24h, tel. 535 872 455

Elektryk, tel. 692 434 893

Domofony, tel. 603 375 875

Malowanie, montaż drzwi i inne tel. 513 986 439

Duży zakres remontów, solidnie i szybko, 
tel. 511 182 748

Naprawa pralek, tel. 605 112 216

Kierownik budowy, remonty, złota rączka, 
tel. 516 034 616

Anteny DVB-T SAT, tel. 510 401 644

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Glazurnictwo, malowanie, remonty, 
tel. 501 513 740

Transport, przeprowadzki, samochody z win-
dami, cały kraj, tel. 501 574 697

Dachy kompleksowo, malowanie 
tel. 500 556 941

Hydraulika – tanio, solidnie, tel. 602 876 843

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

Wycinka drzew alpinistycznie i z pod nośnika, 
tel. 518 452 245

Remonty, budowy tel. 730 953 413

Dachy, docieplenia, rynny, tel. 798 836 860

Budowy domów tel. 798 836 860

Rynny, montaż i naprawa, tel. 518 452 245

Porządkowanie terenu, tel. 518 452 245

ABC Remonty Oleba.pl, tel. 796 329 415

Drzwi stalowe na wymiar, raty, 
tel. 22 643 06 54, 601 20 14 75

Okna PCV, raty, tel. 22 643 06 54, 601 20 14 75

Hydraulika, domy jednorodzinne, tel. 692 857 639

Naprawa, pralki, lodówki tel. 603 047 616

Prace ziemne minikoparką, szerokość  
od 30cm do 60cm, głębokość 1,9m. 
Tel. 506 929 819

Remonty, tel. 535 872 455

Budowa domów, tel. 694 401 711

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

Usługi księgowe, pełny zakres, tel. 881 200 326

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

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

Docieplanie budynków, kolor, płyty K/G, ma-
lowanie wnętrz, wieloletnie doświadczenie w 
Niemczech, tel. 600 122 660

Całoroczne sprzątanie grobów, profesjonal-
nie, niedrogo, tel. 502 213 486

Układanie kostki brukowej, tel. 609 755 190

Brukarstwo, tel. 502 379 809

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

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

Gładź bezpyłowo, panele, malowanie, płyty 
k/g, ocieplenia, tel. 885 397 821

Docieplanie budynków, elewacje, podbitka, 
tel. 507 740 469

Naprawa pralek, tel. 602 322 951, 503 598 382

Cyklinowanie, tel. 604 651 722

Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

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

Dachy, rynny, tel. 512 256 799

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

Transport, przeprowadzki, tel. 531 566 124

www.dachy-ebos.pl

www.mo-studio.pl

Wykaszanie zarośli, karczowanie działek, 
prace ogrodnicze tel 519 874 891

NAUKA

Angielski, polecam, tel. 721 406 227

Logopeda - terapia  dzieci i dorosłych  
607 166 215,  ania@logopedzi.pl 

Chemia solidnie, tel. 509 694 657

Angielski indywidualnie, od 30 zł/godz., 
z dojazdem, tel. 784 943 137

Angielski dla najmłodszych, tel. 514 780 304

Matematyka, dojeżdżam, tel. 509 464 042

Matematyka tel. 667 415 381

Chemia, tel. 504 270 495

Matematyka, nauczyciel z doświadczeniem, 
Grodzisk i okolice, tel. 662 473 914

Reedukacja, tel. 694 635 610

Polski, angielski, rozwijanie umiejętności lite-
rackich, tel. 608 651 034

Nauka gry na gitarze, tel. 691 079 784

ZDROWIE I URODA

Ginekolog zabiegi, tel. 535 512 411

Masaże, tel. 504 825 005

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

Masażysta, Piaseczno i ok. możliwość dojaz-
du do Klienta, tel. 731 710 578

Terapia Manualna Kręgosłupa i Miednicy 
YUMEIHO, refleksopterapia, masaże.
Piaseczno, tel. 505 610 257

ZWIERZĘTA 

Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040

Mięso dla psów, wołowe bez kości,  
cena 5,50zł/kg tel. 603 663 808

MATRYMONIALNE

Czekam na prawdziwą, wielką i piękną 
miłość, mężczyzna 35 lat, gg 47204315, 
mail: luka.perla@gmail.com

Wdowa pozna wdowca 65-72 l. - dobrego 
człowieka mieszkającego na trasie Kolei Ma-
zowieckich, tel. 695 482 531

RÓŻNE

WYWIOZĘ NIEODPŁATNIE ZŁOM, stare 
pralki, komputery, kuchnie, piece, kalory-
fery itp, Piaseczno, Konstancin - Jeziorna 
i ok. tel. 698 698 839

PRZECHOWALNIA OPON 20 ZŁ, WULKANI-
ZACJA, PIASECZNO, TEL. 501 277 407

Sylwester w Łosiu tel. 602 404 477

Andrzejki w Łosiu  tel. 602 404 477

Wywiozę złom, uporządkuję strych, podwó-
rze, tel. 517 255 577

Wróżka, tel. 693 76 52 83

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

Poszukujemy pomocy nauczyciela i nauczy-
ciela w przedszkolu niepublicznym w Ka-
mionce. Od kandydatów oczekujemy:, wy-
kształcenia wyższego o kierunku pedagogi-
ka przedszkolna, doświadczenia w prowa-
dzeniu grupy przedszkolnej, umiejętności 
zarządzania grupa, chęć do rozwijania wie-
dzy i umiejętności, samodzielności, komu-
nikatywności, zaangażowania, umiejętności 
pracy w zespole. Oferujemy: pracę w zespo-
le młodych kreatywnych osób, wsparcie me-
rytoryczne  możliwość podnoszenia swoich 
kwalifikacji praca@akademiapoziomkowa.pl

Firma zatrudni studentkę zaoczną, wiek 18-
24 lata, do pracy w księgarni lub punkcie z 
e-papierosami, Piaseczno, tel. 726 621 452

Akordeon, tel. 697 659 271

Wypoczynek: wersalka + 2 fotele, poma-
rańczowy, stan bardzo dobry BRW, 600 zł, 
pilnie, tel. 668 172 777

Frezowany asfalt (destrukt), gruzobeton, 
betonowe, ceglane, na utwardzenie dróg, 
+ możliwość transportu , tel. 668 12 96 43

Siatka ocynkowana, tel. 22 72 75 575

Wynajmę lub przekażę do prowadzenia 
działający salon fryzjersko-kosmetyczny w 
Piasecznie, tel. 532 351 706

1200m kw Prażmów, budowlana, media, przy as-
falcie, 60pln/m2, bezpośrednio, tel. 728 478 485

Działki nad jeziorem koło Sierpca, 140 km od 
Warszawy, 15 zł za m kw., tel. 605 099 422

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

1030m kw Lisówek, budowlana 2014, prąd, 
woda 36.000 zł, tel. 502 232 559

55 m kw., w Piasecznie (lub zamienię na 
działkę), tel. 22 756 99 99

Matematyka, fizyka tel. 601 07 21 77

Matematyka, egzaminator, tel. 602 690 229

www.kurierpoludniowy.pl        
www.facebook.com/kurierpoludniowy Codziennie świeże informacje

Czytaj on-line!

AUTO-SKUP WSZYSTKIE MARKI – CAŁE, 
USZKODZONE, SKORODOWANE – SZYBKO 
I SOLIDNIE, GOTÓWKA, TEL. 510 357 529

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

AUTO SKUP –UCZCIWIE  z lat 1997-2012, 
GOTÓWKA, tel. 608 174 892

KUPUJEMY AUTA WSZYSTKICH MAREK W 
KAŻDYM STANIE RÓWNIEŻ USZKODZO-
NE, POWYPADKOWE, TEL. 731 928 081

Skup aut. Całe, rozbite, skorodowane, 
tel. 609 001 824

Skup samochodów,  tel. 503 394 426

Skup aut za gotówkę tel. 692 49 11 82

Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895

Fotograf na każdą okazję, wolne terminy 
2013, lemonphoto13@gmail.com,  
tel. 692 569 927

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

Tynki, tel. 513 008 131

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, 
tel. 501 299 360

Kominki, tel. 509 916 548

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

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

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

Tapetowanie, malowanie, profesjonalnie tel. 
502 062 131

Sprzątanie domów, mieszkań i biur. AdCle-
an. Tel. 784 472 995

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Anteny nowocześnie, tel. 603 375 875

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

Hydraulik, tel. 601 807 302

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

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

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

Glazura, terakota, poddasza, ocieplenia, 
elewacje, tel. 601 304 250

Kurs makijażu 400 zł + kosmetyki,  
tel. 602 690 229
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Nowocześnie o starożytności
PRUSZKÓW Władze miasta rozstrzygnęły przetarg na wyłonienie wykonawcy nowej scenografi i i multimedialnej sta-
łej wystawy dla Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego. Inwestycja za niemal 2 mln zł pozwoli na nowo-
czesne i atrakcyjne zaprezentowanie oferty placówki. - Będzie to nowatorska ekspozycja archeologiczna, mająca 
szansę stać się jedną z najciekawszych na terenie kraju – mówi Dorota Słowińska, dyrektor pruszkowskiej placówki
 Budowa scenografii i stałej ekspo-
zycji to kolejny etap modernizacji Mu-
zeum Starożytnego Hutnictwa Ma-
zowieckiego w Pruszkowie. - W ubie-
głych latach wykonaliśmy prace bu-
dowlane, modernizację odwodnienia 
– mówi Andrzej Królikowski, zastęp-
ca prezydenta Pruszkowa. - Ich zakres 
był tak duży, że wymagał zdemonto-
wania dotychczasowej wystawy. Poza 
tym była ona wzniesiona w latach 70. 
ubiegłego wieku, więc straciła już swo-
ją świeżość. Z wielu powodów, głów-
nie merytorycznych, nie nadawała się 
do ponownego zainstalowania. Chcie-
liśmy, aby muzeum posiadało ekspo-
zycję interaktywną, która jest pewnego 
rodzaju opowieścią. 

170 metrów możliwości
 Pruszkowska placówka jest wpisa-
na do rejestru zabytków, dlatego nowa 
ekspozycja będzie musiała zmieścić się 
na niespełna 170 m powierzchni wy-
stawienniczej. Jak zapowiada dyrektor 
muzeum Dorota Sło-
wińska prowadzone 
są niezbędne działa-
nia, aby dostęp do 
niej miały także oso-
by niepełnosprawne. - 
Nie możemy przebu-
dowywać pomiesz-
czeń, nie wszystkie 
bariery udało się usu-
nąć – mówi. - Dla lu-
dzi poruszających się na wózkach wy-
stawa będzie trudna do zwiedzenia, ale 
staramy się te problemy rozwiązać. 
  Nowa ekspozycja będzie opowie-
ścią o ludziach, którzy mieszkali na 
tych terenach 2000 lat i produkowa-
li żelazo w ramach mazowieckiego 
ośrodka hutniczego. Wszystko to za 
pomocą nowoczesnych technologii, 
ale i z myślą o tradycyjnym odbior-
cy. - Oprócz scenografii, ważnym 
elementem będzie dźwięk – tłuma-
czy Dorota Słowińska. - Na potrze-
by wystawy zostanie nagrana spe-
cjalna ścieżka dźwiękowa, jak do fil-
mu, przenosząca widza w przestrzeń 
historyczną, o której opowiadamy, 
pozwalająca na samodzielne odkry-
wanie prezentowanego tematu. 

Długa, ale ciekawa opowieść
 Dyrektor MSHM podkreśla, że 
to zadanie skomplikowane, ponie-
waż muzea archeologiczne  zwykle 
dysponują dosyć skąpymi materia-
łami źródłowymi, zabytkami zacho-
wanymi  fragmentarycznie, a odkry-
wane obiekty, które już dawno wy-
szły z użycia są dla przeciętnego wi-
dza nieczytelne. - Postanowiliśmy 
zmierzyć się z takim wyzwaniem, 
aby opowiedzieć temat potrakto-
wany bardzo szeroko, zarówno jeśli 
chodzi o przestrzeń czasową i tery-
torialną – mówi Dorota Słowińska. 
- Nasza opowieść zaczynać się bę-
dzie w II wieku przed naszą erą, kie-
dy u schyłku republiki rodzą się idee 
wielkich podbojów północnej Euro-
py, obejmujące także tereny dzisiej-
szego Mazowsza. Później będziemy 
prezentować zabytki potwierdzające 
kontakty łączące świat barbarzyń-
ski i Rzym. Zobaczmy, jak wygląda-
ło życie w osadach hutniczych. Za-

kończymy naszą wystawę w IV wie-
ku, kiedy plemiona barbarzyńskie, 
także mieszkańcy zachodniego Ma-
zowsza, rozpoczynają okres wiel-
kich wędrówek i wykorzystując sła-
bość Cesarstwa Rzymskiego dopro-
wadzają do jego upadku. 

Zabytki na wyciągnięcie ręki
 Nowa ekspozycja ukaże ludzi, 
mieszkających ówcześnie, którzy spo-
tkali się z innym, nieznanym im świa-
tem. Widzowie będą mogli zobaczyć 
pełne umundurowanie legionistów i 
ekwity rzymskiego w czasie wyprawy 
na północ Europy. Ponadto na wysta-
wie znajdą się filmy dokumentalne o 
procesie hutniczym, fabularno-ani-
macyjne do interaktywnego zwie-

dzania osady hutniczej, rekonstruk-
cje obiektów w formie projekcji holo-
gramowych. Część zabytków zosta-
nie zrekonstruowana, aby zwiedzają-
cy mogli dotknąć przedmiotów uży-

wanych przed tysiącem 
lat. Nowością będą au-
dio przewodniki w wer-
sjach z trzema języka-
mi. - To wszystko, aby 
stworzyć w wyobraź-
ni widzów obraz całego 
zagadnienia i zjawiska 
jakim się zajmujemy, 
czyli potężnego ośrod-
ka hutniczego, wielkiej 
„fabryki” zbrojenio-

wej, która tutaj funkcjonowała i pro-
dukowała żelazo – dodaje dyrektor 
MSHM. - Z niego powstawała broń 
dla niemal całej ówczesnej północnej 
Europy, a więc świata barbarzyńskie-
go, notorycznie wchodzącego w kon-
flikty z cesarstwem rzymskim.
 Prace nad nową scenografią i 
wystawą potrwają 10 miesięcy, ale to 
nie ostatnia z zaplanowanych inwe-
stycji. W przyszłym roku rozpocznie 
się budowa nowego obiektu na te-
renie muzeum. - Na miejscu prowi-
zorycznego baraku gospodarczego 
stanie nowy budynek, który pomie-
ści zbiory muzealne, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami – dodaje 
Andrzej Królikowski. - Cały projekt 

modernizacji muzeum zakończy się 
w przyszłym roku i pochłonie około 
5 mln złotych.

Sławomir Krejpowicz

Będzie to nowatorska wystawa, która ma szansę stać się jedną 
z najciekawszych ekspozycji archeologicznych na terenie kra-
ju. Jesteśmy małym muzeum, ale mamy jeden temat, jakim się 
zajmujemy, więc łatwiej nam będzie przenieść widza w prze-
strzeń, o której chcemy opowiedzieć 

Dorota Słowińska
dyrektor MSHM

Jednak „Ida” nie jest obarczona cięża-
rem filozoficznego moralitetu. Wręcz 
przeciwnie: w każdej sekundzie tego za-
ledwie osiemdziesięciominutowego fil-
mu odczuwamy wzmagające się napię-
cie – intymny dramat bohaterek wrzu-
conych w tryby wielkiego kataklizmu to 
pretekst do wielkich pytań, które stawia 
ludzkości wielka sztuka. A taką z pew-
nością jest film Pawlikowskiego.
 Film „Ida” zostanie zaprezentowa-
ny 25 października o godz. 20, w dniu 
premiery filmu, w 7 kinach sieci Multi-
kino: Gdańsk, Kraków, Poznań Malta,  
Warszawa Ursynów, Warszawa Targó-
wek, Wrocław Pasaż, Zabrze.
 Warszawskie Multikino Ursynów 
odwiedzi reżyser filmu oraz jego twórcy. 
 Szczegóły na temat projektu moż-
na znaleźć na stronie www.multikino.pl 
oraz na Fan Page’u Kocham Kino (face-
book.com/kochamkino.tvp). Dyskusje z 
wcześniejszych spotkań prowadzonych 
w kinie przez Grażynę Torbicką można 
zobaczyć na www.stopklatka.pl. 

R E K L A M A

R E K L A M A

„Ida” w ramach 
cyklu Kocham 
Kino
dokończenie ze str. 2


