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Wilanowska w żółwim tempie
PIASECZNO W poniedziałek w gminie od-
było się spotkanie urzędników z miesz-
kańcami ulicy Wilanowskiej w Zalesiu 
Dolnym, domagającymi się jej remon-
tu. Wiosną 2009 roku przystąpiono do 
wykonania projektu przebudowy no-
torycznie zalewanej drogi. W tym roku 
gmina uzyskała pozwolenie na budowę 
i wyłoniła wykonawcę inwestycji. Wte-
dy jednak pozwolenie wydane przez 
starostwo zakwestionował wojewoda

Straż miejska uzbrojona w fotoradar

Wkrótce nie tylko policjanci, ale i strażnicy miejscy 
będą celowali w nas fotoradarami

KONSTANCIN-JEZIORNA Samorząd zakupił laserowy 
miernik prędkości wraz z wyposażeniem niezbęd-
nym do obsługi systemu rejestrowania wykro-
czeń drogowych na terenie gminy. Sprzęt, w któ-
ry zostanie wyposażona konstancińska straż miej-
ska, kosztował 79,9 tys. złotych. O zakup fotorada-
ru, który ma być skuteczną bronią w walce z pira-
tami drogowymi, wnioskowali mieszkańcy, zabie-
gający o poprawę bezpieczeństwa na drogach

str. XIV
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Szlachetne  cele, sportowe emocje
Już w najbliższą sobotę prawdziwe święto dla miłośników sztuk walki. W hali sporto-
wej Zespołu Szkół w Tarczynie przy ul. Szarych Szeregów 8, w ramach ogólnopolskiej 
kampanii społecznej „Łączy Nas Sport a nie Narkotyki” odbędzie się siódma edycja 
międzynarodowego turnieju sztuk walki „Mazovia Cup International” 
 - Ogólnopolska kampania spo-
łeczna  pod hasłem „Łączy Nas 
Sport nie Narkotyki” to fantastyczna 
idea, której celem jest pokazywanie 
młodzieży, jak negatywne skutki ma 
zażywanie narkotyków – mówi Piotr 
Bąkowski, piaseczyński utytułowany 
kickbokser, który prowadzi treningi 
w Tarczynie i w Warszawie. - Kam-
pania ma też na celu ukierunkować 
młodych ludzi na sport, nie tylko ten 
wyczynowy, ale i amatorski. Stawia-
my na promocję zdrowia, rozwijanie 
zainteresowań i rozwój osobisty.
 - Kampania poza swoim głów-
nym oddźwiękiem ma również za-
pobiegać innym uzależnieniom cy-
wilizacyjnym – dodaje inicjator 
kampanii, utytułowany zawodnik i 
trener, Łukasz Makarewicz z Ełku. 
- Chcemy odciągnąć ludzi od  in-
ternetu, komputerów i gier. Zachę-
cić ich do zmiany  szkodliwego dla 
zdrowia trybu życia. Staramy się 
tłumaczyć i pokazywać poprzez or-
ganizowanie sportowych zawodów, 
wyjazdów, ale również i seminariów 
ze znanymi sportowcami i ludźmi 
związanymi ze sportem. Cieszy nas, 
że coraz więcej osób dołącza do nas. 
 - Propozycję przyłączenia się do 
kampanii otrzymaliśmy od naszych 
przyjaciół w Ełku – mówi Paweł Dzie-
kanowski, manager Kadry Powiatu 
Piaseczyńskiego w sztukach walki fe-
deracji UFR. - Bez zastanowienia po-

stanowiliśmy wziąć w niej udział. Po-
zyskaliśmy patronat starosty piase-
czyńskiego Jana Dąbka, a także wo-
jewody mazowieckiego Jacka Kozłow-
skiego. Akcja odbywa się pod patrona-
tem ministerstwa sportu i przy współ-
pracy caritas diecezji ełckiej. Rozpo-
częliśmy także współpracę z Komendą 
Powiatową Policji w Piasecznie, wspar-
cia udzialił nam także Bank Spółdziel-
czy w Lesznowoli. Kampania społecz-
na „Łączy Nas Sport a nie Narkoty-
ki” rozrasta się niemal z dnia na dzień 
– cieszy się Paweł Dziekanowski.    

Największy turniej w Polsce
 Ubiegłoroczna edycja Mazo-
via Cup International była kolej-
nym wielkim sukcesem organizacyj-

nym federacji UFR, ale także sukce-
sem gminy Tarczyn, która stała się 
europejską stolicą sztuk walk. Zapy-
taliśmy Piotra Bąkowskiego czy to 
największy turniej tego typu w ska-
li całego Mazowsza. - Nie tylko Ma-
zowsza, ale i całego kraju – mówi 
współorganizator imprezy. - W ubie-
głym roku walczyło u nas ponad 
550 zawodników z 70 klubów z pię-
ciu państw. Stoczono łącznie ponad 
1500 walk. Sądzę, że w tym roku 
rozmach imprezy będzie podobny. 
 Do siódmej edycji Mazovi zgło-
siło się 463 zawodników z siedmiu 
krajów. Do Tarczyna przyjadą naj-
lepsi fighterzy ze Słowacji, Węgier, 
Czech, Mołdawii, Azerbejdżanu i 
Egiptu. Wśród zawodników z Polski 
nie zabraknie kadry powiatu piase-
czyńskiego. 
 Rozpoczęcie zawodów zaplano-
wano na godzinę 9 rano, a zakoń-
czenie dopiero wieczorem. Czeka 
nas wiele sportowych emocji – dzie-
ci będą walczyły w konkurencji Ka-
laki (walka na miękkie, piankowe 
pałki). Nie zabraknie też rywalizacji 
w układach technicznych (tzw. kata) 
grupowych i indywidualnych czy 
konkurencji w łamaniu desek. Walki 
będą odbywały się na matach oraz 
na ringu. Dorośli zmierzą się na za-
sadach MMA i w formule full con-
tact oraz w autorskim regulaminie 
UFR (pierwsza runda – boks, druga 
runda – boks, plus kopnięcia na gło-
wę i tułów, trzecia runda, zbliżona 
do formuły K-1, z uderzeniami kola-
nami i niskimi kopnięciami w uda). 
 Czeka nas wiele widowisko-
wych walk, które często robią dużo 
większe wrażenie niż wypromowa-
ne z wielką pompą telewizyjne walki 
sportowych celebrytów, sprzedawa-
ne w system pay per view.

Adam Braciszewski
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Razem przeciwko 
janosikowemu
W środę,  4 grudnia w Grodzisku Mazowieckim odbył się Konwent Sta-
rostów, Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Mazo-
wieckiego. Dyskusja dotyczyła największych problemów samorządów 
województwa - przede wszystkim ,,janosikowego”, perspektywy fi -
nansowania unijnego w kolejnych latach i podziału środków Narodo-
wego Funduszu Zdrowia

 W spotkaniu samorządowców 
całego Mazowsza wziął udział także 
marszałek Adam Struzik. Podczas 
obrad omówiono sytuację społecz-
no-gospodarczą w miastach, gmi-
nach oraz powiatach województwa 
mazowieckiego, na którą w ogrom-
nym stopniu ma wpływ obowiązko-
wa wpłata do budżetu państwa (tzw. 
janosikowe), wprowadzona w 2003 
roku, którą płacą „bogatsze” samo-
rządy na rzecz pozostałych. Proble-
my związane z tą opłatą zdomino-
wały spotkanie. 
 W 2013 r. obciążenie poszczegól-
nych szczebli samorządu wyniosło: 
gminy – 572 mln zł, powiaty – oko-
ło 1,07 mld zł oraz województwo ma-
zowieckie – 661 mln zł. Zgodnie z 
ustawą każdy płatnik „janosikowe-
go” wspiera samorząd tego same-
go szczebla w biedniejszym regio-
nie, przy czym de facto jedynym płat-
nikiem wśród województw jest Ma-
zowsze. Marszałek w swoim wystą-
pieniu przedstawił wpływ „janosiko-
wego” na sytuację Mazowsza, mó-
wiąc m.in. o efekcie stopniowego wy-
gaszania inwestycji. Podkreślił też, że 
obecny sposób naliczania „janosiko-
wego” sprawia, że dobrze rozwijający 
się region jest karany za osiągane wy-
niki. Marszałek stwierdził, że woje-
wództwo mazowieckie jako jedyne w 
Polsce opuściło grupę regionów sła-
biej rozwiniętych. Oznacza to, że w 
nowej perspektywie unijnej otrzyma 
mniej środków na inwestycje. System, 
zdaniem wójtów, starostów, prezy-
dentów i burmistrzów ma wady i wie-
lu samorządom nie pozwala normal-
nie funkcjonować. Objawia się bra-
kiem funduszy na inwestycje w infra-
strukturę drogową, wstrzymaniem 
wielu znaczących przedsięwzięć i ne-
gatywnie wpływa na bezpieczeństwo 
mieszkańców. Samorządowcy przy-
pomnieli również, że na istotne wady 
systemu zwrócił uwagę także Try-

bunał Konstytucyjny. Niestety, we-
dług samorządowców osłabienie re-
gionu utrudni korzystanie z unijnego 
wsparcia w latach 2014-2020. Najbar-
dziej mogą to odczuć właśnie miesz-
kańcy Mazowsza i przedsiębiorcy. To 
bowiem przede wszystkim mieszkań-
cy naszego regionu nie będą mogli li-
czyć na nowe projekty w zakresie po-
łączeń drogowych, rozwoju przed-
siębiorczości, transportu przyjazne-
go środowisku (kolej i transport pu-
bliczny), cyfryzacji kraju (szerokopa-
smowy dostęp do internetu, e–usługi 
administracji) czy działania z zakre-
su wykluczenia społecznego i aktywi-
zacji zawodowej.
 Uczestnicy konwentu zwrócili 
również uwagę na rażąco niesprawie-
dliwy dla Mazowsza poziom finanso-
wania opieki zdrowotnej przez NFZ, 
który szczególnie odbija się na opie-
ce szpitalnej. Mieszkańcy wojewódz-
twa mazowieckiego opłacają składki 
zdrowotne w wysokości ok. 11 mld zł, 
natomiast do ich dyspozycji pozostaje 
tylko 9 mld. zł. -Trzeba ratować Ma-
zowsze, poziom zadłużenia szpita-
li także zbliża się do dramatycznego, 
co może pogorszyć jakość świadczo-
nych usług – mówił Grzegorz Bene-
dykciński, burmistrz Grodziska Ma-
zowieckiego. - Nie jestem przeciwko 
pomaganiu, ale nie kosztem innych. 
Pomagajmy tak, żebyśmy także mogli 
bezpiecznie funkcjonować - apelował 
Grzegorz Benedykciński. 
 Konwent zakończyło wspólne 
stanowisko w sprawie „janosikowe-
go”, które podjęli wszyscy samorzą-
dowcy uczestniczący w spotkaniu. 
Wyrazili głęboki niepokój sytuacją 
finansową województwa. Ich zda-
niem utrzymanie aktualnego sposo-
bu naliczania „janosikowego” gro-
zi paraliżem funkcjonowania wo-
jewództw, powiatów, miast i gmin, 
osiągających wyższe dochody, a na-
wet skazaniem ich na bankructwo. 
Stanowisko zostało przesłane do 
posłów, senatorów, ministerstw oraz 
kancelarii Premiera RP.  „Zwracamy 
się do wszystkich organów władzy 
Rzeczypospolitej Polskiej z wiel-
kim apelem o jak najszybsze zmia-
ny obecnych przepisów” - zaapelo-
wali mazowieccy samorządowcy.

gt/inf.



Powiat 
Piaseczyński

Kulturalne przeprowadzki
KONSTANCIN-JEZIORNA W przyszłym roku Konstanciński Dom Kultury czekają przeprowadzki. 
W połowie lutego w Hugonówce przy ul. Mostowej ma zostać otwarte Centrum Kultury, 
w którym trwają obecnie prace wykończeniowe. Ponadto KDK być może będzie musiał 
wyprowadzić się z filii na Grapie przy ul. Sobieskiego 6, ponieważ właściciel pomiesz-
czeń, Spółdzielna Lokatorsko-Własnościowa, wypowiedziała gminie umowę najmu
	 Spółdzielnia	 Lokatorsko-Wła-
snościowa,	 która	 jest	 właścicielem	
pomieszczeń	 przy	 ul.	 Sobieskiego	
6,	wynajmowanych	przez	samorząd	
na	 potrzeby	 filii	 Konstancińskiego	
Domu	 Kultury,	 zażądała	 podwyż-
ki	 czynszu	 (z	 2,5	 tys.	 złotych	 do	
8	 tys.	 zł)	 i	 wypowiedziała	 gminie	
umowę.	 -	 Nie	 zgadzamy	 się	 na	 tak	
dużą	 podwyżkę.	 Nie	 ma	 żadnego	
uzasadnienia	 takiego	 podniesienia	
stawki	–	mówi	burmistrz	Kazimierz	
Jańczuk.	 Samorząd	 jest	 obecnie	 w	
sporze	 ze	 spółdzielnią	 i	 nie	 wiado-
mo,	jak	on	się	zakończy.	-	Mieszkań-
cy	naszej	gminy	zapłacili	za	remont	
i	 adaptację	 tych	 pomieszczeń	 aż	
380	 tys.	 złotych.	 Jeżeli	 spółdzielnia	
ostatecznie	zdecyduje	o	przedwcze-
snym	 wymówieniu	 umowy	 (miała	
obowiązywać	10	lat	–	do	2015	roku	
–	przyp.	red.),	mieszkańcy	osiedla	i	
członkowie	 spółdzielni	 stracą	 filię	
KDK,	a	ponadto	będą	musieli	zwró-
cić	gminie	koszty	remontu.	Jeżeli	się	

nie	porozumiemy,	rozważymy	prze-
niesienie	filii	KDK,	a	miejsce	mamy,	
bo	 wkrótce	 otwieramy	 Hugonówkę	
–	dodaje	burmistrz.	
	 Remont	 zabytku,	 w	 którym	 ma	
zostać	 otwarte	 nowe	 Centrum	 Kul-
tury,	 po	 wielu	 perturbacjach	 i	 dłu-
gim	 przestoju	 został	 wznowiony	
latem	 ubiegłego	 roku.	 Pod	 koniec	

prac	 budowlanych	 pojawiły	 się	 trud-
ności	 z	 rozliczeniem	 wykonawcy	 z	
podwykonawcami,	co	nieco	opóźniło	
inwestycję,	 za	którą	 samorząd	zapła-
ci	 7,6	 mln	 złotych.	 -	 Udało	 nam	 się	
już	 przełamać	 te	 trudności	 –	 zapew-
nia	 burmistrz	 Kazimierz	 Jańczuk.		
-	Prace	budowlane	zostały	ukończone	
i	 odebrane.	 Obecnie	 wykonawca	 na-
prawia	drobne	usterki.	Czekamy	rów-

nież	 na	 pozwolenie	 na	 użytkowanie	
obiektu	–	dodaje	burmistrz.	W	budyn-
ku	trwają	prace	wykończeniowe.	Roz-
strzygnięto	 również	 przetarg	 na	 wy-
posażenie	 pomieszczeń,	 które	 będzie	
kosztowało	 dodatkowo	 300	 tys.	 zło-
tych.	 W	 ramach	 inwestycji	 został	 za-
gospodarowany	 również	 teren	 wokół	
Hugonówki,	który	stał	się	naturalnym	
przedłużeniem	Parku	Zdrojowego.	
	 W	 wyremontowanej	 Hugonówce	
będą	 m.in.	 dwie	 sale	 widowiskowe	
(na	 120	 i	 300	 osób)	 oraz	 zaplecze	
teatralne	 z	 garderobami,	 punktem	
informacji	 turystycznej	 oraz	 klubo-
kawiarnią.	Część	kosztów	będzie	do-
finansowana	ze	 środków	unijnych	w	
wysokości	ponad	3,1	mln	złotych.	
	 Centrum	Kultury	ma	być	oficjal-
nie	 otwarte	 w	 połowie	 lutego	 przy-
szłego	 roku.	 Nowy	 budynek	 otwo-
rzy	 przed	 KDK	 nowe	 możliwości.	
Z	pewnością	należy	się	spodziewać	
nie	 tylko	 przeniesienia	 czy	 rozsze-
rzenia	 niektórych	 zajęć,	 odbywają-

cych	 się	dotychczas	przy	ul.	 Jawor-
skiego	i	Sobieskiego,	 lecz	także	no-
wych	 przedsięwzięć,	 wzbogacają-

cych	 kulturalną	 ofertę	 Konstanci-
na-Jeziorny.

Grzegorz Traczyk

Centrum Kultury w wyremontowanej Hugonówce przy ul. Mo-
stowej zostanie otwarte w połowie lutego przyszłego roku

Konstanciński Dom Kultury 
może stracić filię przy 

ul. Sobieskiego 6
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Pijany kierowca potrącił pieszą
PIASECZNO

 Policjanci z piaseczyńskiej drogówki otrzymali informację o wypadku 
w miejscowości złotokłos.
 Jak się okazało, kierowca vw, jadący ulicą 3 Maja od strony miejsco-
wości Henryków-Urocze w kierunku miejscowości szczaki, na skrzyżo-
waniu z ulicą staszica, na oznakowanym przejściu dla pieszych, potrącił 
84-letnią kobietę. krzysztof F. próbował zbiec z miejsca zdarzenia, 
został jednak zatrzymany przez świadków. Był pijany, miał w organi-
zmie prawie 3 promile alkoholu.
 Mężczyzna odpowie za spowodowanie wypadku w stanie nietrzeź-
wości. o jego dalszym losie zdecyduje sąd. 

Wpadł z marihuaną
 w okolicach ulicy Granitowej policjanci zatrzymali młodego chłopa-
ka, który ukrywał w bieliźnie torebkę z marihuaną. Funkcjonariusze 
sprawdzają teraz gdzie Patryk L. kupował narkotyki i czy zajmował się 
ich rozprowadzaniem. za posiadanie środków odurzających grozi do 3 
lat pozbawienia wolności. 

Rowerzysta tropił węża
 w środku nocy, w rejonie ulicy Pod Bateriami policjanci zauważyli 
jadącego rowerem mężczyznę. Jako, że jego jazda nie była płynna, 
rowerzysta został zatrzymany do kontroli. 54-letni Jan J. wydmuchał 
ponad promil alkoholu. teraz za swoje nieodpowiedzialne zachowanie 
odpowie przed sądem, grozi mu do 1 roku więzienia. 

Zakupy bez płacenia
 w ubiegły weekend jedno z centrów handlowych odwiedziła para 
złodziei. 41-letnia Jolanta s. i 39-letni tomasz M. wynosili pod kurtkami 
ubrania, które następnie chowali w bagażniku stojącego na parkingu 
samochodu. kiedy kolejny raz złodzieje pojawili się na parkingu, ku 
swemu zaskoczeniu, wpadli prosto w ręce funkcjonariuszy. w ich samo-
chodzie znaleziono rzeczy o łącznej wartości ponad 1900 zł. Jolanta s. i 
tomasz M. odpowiedzą za kradzież. Grozi im do 5 lat więzienia. 

Pobili go, bo bronił kobiety
 Do zdarzenia doszło w niedzielę, w jednym ze sklepów na terenie 
Piaseczna. Mateusz M. i Jakub k. chodzili po sklepie, wykrzykując wul-
garne słowa w kierunku właścicielki. Gdy kobieta zwróciła im uwagę na 
niewłaściwe zachowanie, to tylko spotęgowało ich agresję. w tym 
momencie zareagował znajomy kobiety, który poprosił łobuzów o 
opuszczenie sklepu. wtedy napastnicy go pobili. kilka minut później 
byli już w rękach policjantów. obydwaj byli nietrzeźwi – mieli odpo-
wiednio 1,1 i 1,3 promila alkoholu w organizmie. 20-latkowie usłyszeli 
już zarzuty. Grozi im do 3 lat więzienia.

Jechał bez świateł
KONSTANCIN-JEZIORNA

 Rano, na ulicy wilanowskiej w słomczynie policjanci zatrzymali do kon-
troli mężczyznę jadącego oplem. Powodem zatrzymania był brak włączo-
nych świateł. w trakcie kontroli policjanci wyczuli od kierowcy woń alko-
holu, którego miał w organizmie prawie promil. adam G. już stracił prawo 
jazdy. wkrótce stanie przed sądem, grozi mu do 2 lat więzienia. 

Zatrzymano poszukiwanego za rozbój
LESZNOWOLA

 kilka dni temu funkcjonariusze z komisariatu w Lesznowoli zatrzymali 
Marcina s. za mężczyzną został wysłany nakaz doprowadzenia do aresztu 
śledczego, wydany przez sąd rejonowy w Piasecznie. Mężczyzna ma do 
odbycia karę 2 lat pozbawienia wolności za rozbój. 

Za kierownicę bez uprawnień
PRAŻMÓW

 kilka dni temu po godz. 18 policjanci z Prażmowa zatrzymali w miejsco-
wości Ławki jadącego fiatem, 37-letniego sławomira J. Na widok policyjne-
go radiowozu mężczyzna wyraźnie stracił pewność siebie. Po chwili okaza-
ło się, że 37-latek ma w organizmie ponad 3 promile alkoholu oraz... zakaz 
prowadzenia pojazdów, obowiązujący do lipca 2017 roku. za jazdę w sta-
nie nietrzeźwości i złamanie zakazu mężczyzna odpowie przed sądem. 

Włamywał się do piwnic
URSYNÓW

 Policjanci zostali wezwani przez mieszkańców jednego z bloków. z prze-
kazanych informacji wynikało, że ktoś włamał się do trzech piwnic i uszko-
dził zamek w drzwiach prowadzących do innych pomieszczeń. Na klatce 
schodowej budynku funkcjonariusze zatrzymali 35-letniego Pawła k. 
Mężczyzna był wielokrotnie notowany za kradzieże i włamania. w ciągu 
ostatniego miesiąca, zdaniem policjantów, włamał się do co najmniej pię-
ciu piwnic, kradnąc m.in. rower, elektronarzędzia i zabawki. 35-latek usły-
szał już zarzuty. za włamania grozi mu do 10 lat więzienia.

Próbował rozjechać policjantów
 w rejonie ulicy Polinezyjskiej policjanci zauważyli samochód, w którym 
siedziało trzech mężczyzn, obserwując placówkę bankową. kiedy jeden z 
mężczyzn wszedł do banku, został zatrzymany. Po chwili przyszła pora na 
jego kolegów w samochodzie. ci jednak nie zamierzali biernie czekać na 
rozwój wypadków i rzucili się do ucieczki, próbując staranować zagradzają-
cy im drogę radiowóz. Mimo, że funkcjonariusze użyli broni, pojazd wjechał 
w ulicę cynamonową, zderzając się po chwili z dwoma innymi samochoda-
mi. Uciekinierzy zostali zatrzymani w rejonie skrzyżowania ulic Rosoła i 
Nugat. Mężczyźni, jak się okazało, obywatele Gruzji, trafili do aresztu. 
Policjanci podejrzewają, że mogą mieć związek z kradzieżami na tzw. „koło”. 
Przestępcy obserwują klientów banków, przebijają im oponę, a potem – 
wykorzystując nieuwagę kierowcy – kradną pieniądze. zatrzymani mężczyź-
ni odpowiedzą za napaść na policjantów, za co grozi do 10 lat więzienia.

Elki bez niskiej podłogi
PIASECZNO Od 1 grudnia w Warszawie pasażerowie podróżują wyłącznie autobusami 
niskopodłogowymi. A w Piasecznie? - Chcemy, aby prowadzący przetarg na obsługę 
elek ZTM uwzględnił nasz postulat o dopuszczeniu do ruchu minimum dwóch pojaz-
dów z obniżoną podłogą – mówi Krzysztof Kasprzycki, asystent burmistrza
	 Od	niedzieli,	1	grudnia,	wszystkie	
autobusy	 jeżdżące	po	Warszawie	są	
niskopodłogowe.	Ucieszyło	to	przede	
wszystkim	 osoby	 starsze,	 matki	 z	
wózkami	 oraz	 niepełnosprawnych,	
dla	 których	 podróżowanie	 stało	 się	
o	 wiele	 łatwiejsze.	 -	 A	 kiedy	 nisko-
podłogowe	autobusy	będą	jeździły	w	
Piasecznie	i	jego	okolicach?	U	nas	też	
są	starsi,	niepełnosprawni,	a	matek	z	
małymi	dziećmi	jest	nawet	więcej	niż	
w	innych	częściach	Polski	–	pyta	pan	
Paweł,	mieszkaniec	Zalesia	Górnego.	

Dbają o mieszkańców
	 Jak	 udało	 nam	 się	 ustalić,	 wła-
śnie	 trwa	 przetarg	 na	 firmę,	 która	
będzie	 obsługiwała	 linie	 dowozowe	
serii	 L	 na	 terenie	 gminy	 Piasecz-
no	 w	 2014	 roku.	 Przed	 tygodniem	
burmistrz	Zdzisław	Lis	wystosował	
do	 Andrzeja	 Frankowa	 –	 dyrektora	
pionu	przewozów	ZTM	–	pismo,	w	
którym	 zawnioskował	 m.in.	 o	 pod-
niesienie	 parametrów	 eksploatacyj-
nych	 pojazdów	 (minimum	 rocznik	
2007	i	norma	emisji	spalin	Euro	4)	
oraz	 uwzględnienie	 postulatu,	 aby	
dopuścić	do	ruchu	minimum	2	na	8	
pojazdów	z		obniżoną	podłogą.	-	Te	
postulaty	zgłaszało	wielu	mieszkań-
ców	 –	 mówi	 Krzysztof	 Kasprzycki.	

-	 Poza	 tym	 chcemy	 systematycznie	
podnosić	 jakość	komunikacji	na	 te-
renie	gminy.	

Będą nowe linie
	 W	przyszłym	roku	gmina	planu-
je	uruchomić	nową	linię	L	na	trasie	
Piaseczno-Chylice-Żabieniec-Jas-
trzębie-Siedliska.	Linia	 ruszy	praw-
dopodobnie	w	drugiej	połowie	roku,	
trwa	 budowa	 i	 uzupełnianie	 infra-
struktury	przystankowej.	Planowane	
jest	 również	 wydłużenie	 linii	 L19.	

Kursy	będą	odbywać	się	także	spod	
urzędu	gminy,	a	nie		-	jak	dotychczas	
–	tylko	spod	dworca	PKP.	
	 Wprowadzenie	tej	zmiany	jest	uza-
leżnione	 od	 gminy	 Prażmów,	 która	
współfinansuje	 linię.	 Zmiany	 czeka-
ją	 również	 linię	 L12	 relacji	 Złotokłos	
-	 Piaseczno.	 Na	 tej	 linii	 mają	 zostać	
wprowadzone	kursy	weekendowe.

TW

Geodezja 
wróci do 
powiatu
KONSTANCIN-JEZIORNA/POWIAT W 
styczniu wszystkie sprawy geode-
zyjno-kartograficzne obsługiwane 
dotychczas przez konstanciński 
urząd może przejąć starostwo po-
wiatowe w Piasecznie. Mieszkańcy 
obawiają się pogorszenia obsługi

	 W	1995	roku	gmina	zawarła	poro-
zumienie	 z	 powiatem,	 na	 podstawie	
którego	prowadzi	sprawy	geodezyjno-
kartograficzne,	należące	do	zadań	wła-
snych	 starostwa.	 Jesienią	 zarząd	 po-
wiatu	podjął	decyzję	o	przejęciu	zadań	
od	 gminy.	 Oznaczałoby	 to,	 że	 miesz-
kańcy	w	sprawach	geodezyjnych	będą	
musieli	jechać	do	Piaseczna.	Jednak	to	
nie	 jedyne	 obawy.	 -	 Wszystko	 będzie	
trwało	tam	znacznie	dłużej,	bo	urzęd-
nicy	muszą	zajmować	się	całym	powia-
tem.	Takie	sprawy	powinno	załatwiać	
się	na	miejscu	–	komentuje	jeden	z	in-
teresantów.	 Dlatego	 też	 konstanciński	
samorząd	 stara	 się	wynegocjować	 jak	
najlepsze	 warunki	 dla	 mieszkańców.	
Starostwo	 najpierw	 chciało	 przejąć	
geodezję	od	1	stycznia,	ale	urząd	wy-
negocjował	przedłużenie	tego	terminu	
do	 końca	 stycznia.	 -	 Geodezja	 należy	
do	 zadań	 własnych	 powiatu	 i	 jeżeli	
starostwo	chce	je	przejąć,	nie	mamy	na	
to	wpływu	–	przyznaje	burmistrz	Ka-
zimierz	Jańczuk.	-	Będziemy	zabiegać	
jednak	o	to,	by	nie	pogorszyły	się	wa-
runki	obsługi	mieszkańców.	Zasugero-
waliśmy	staroście,	by	formalnie	przejął	
obowiązki,	 a	 następnie	 oddelegował	
swojego	 pracownika,	 żeby	 obsługiwał	
mieszkańców	w	konstancińskim	urzę-
dzie	–	dodał.	Na	razie	nie	podjęto	osta-
tecznej	decyzji	w	tej	sprawie.

Grzegorz Traczyk

k o N D o L e N c J e

Mikołajki na Ursynowie
URSYNÓW

 w niedzielę, 8 grudnia w godz. 11-17 w arenie Ursynów przy ul. Pilec-
kiego 122 odbędą się Ursynowskie Mikołajki 2013. Na dzieci czeka moc 
atrakcji, wśród których będą m.in. spotkanie i bezpłatne zdjęcia ze św. Mi-
kołajem, wspólne przygotowywanie ozdób świątecznych, pokazy tanecz-
ne, akrobatyczne, iluzjonistyczne, robienie zabawek z balonów przez po-
mocników św. Mikołaja, gry, konkursy, dmuchańce oraz warsztaty pla-
styczne, malowanie buziek, basen z piłkami, strefa sportowa, słodki poczę-
stunek oraz wiele, wiele innych atrakcji. Dla każdego dziecka przewidziany 
jest drobny prezent (liczba prezentów i poczęstunków dla dzieci ograni-
czona. Decyduje kolejność przybycia na Mikołajki). wstęp wolny.               gt

Dom seniora w Ustanowie
PRAŻMÓW 

 w Ustanowie miedzy ul. kościelną i sadową prawdopodobnie powsta-
nie dom seniora. Na jednej z ostatnich sesji rada gminy podjęła uchwałę 
o rozpoczęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego, co umożliwi budowę ośrodka opiekuńczo-leczniczego. inwestor po-
kryje koszty procedury planistycznej. Planowany dom seniora ma mieć 2,5 
tys. m kw. powierzchni użytkowej, będzie przebywało w nim 100 pacjen-
tów pod opieką 18 pracowników. ośrodek będzie zlokalizowany na działce 
o powierzchni 0,96 ha, na której oprócz budynku powstanie rozległy park, 
po którym pensjonariusze będą mogli w przyszłości spacerować. - Myślę, 
że za 2-3 lata, jeśli dom seniora powstanie, w tym miejscu mogą powsta-
wać korki. Dlatego też musimy wspólnie znaleźć rozwiązanie, bo gmina 
będzie musiała w przyszłości przebudować drogi – mówił podczas sesji 
Grzegorz Pruszczyk, wójt Prażmowa.                                                                     gt
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Trzy osoby ranne
PIASECZNO W poniedziałek wieczorem, na drodze krajo-
wej nr 79 zderzyły się vw, toyota i opel. W wypadku 
ucierpiały trzy osoby, które z urazami głowy i kręgo-
słupa zostały przewiezione do szpitala

 około godz. 19 jadący od strony Piaseczna w kierunku Góry kalwarii 
vw passat nagle zjechał na przeciwległy pas ruchu, zderzając się z jadącą 
z naprzeciwka toyotą. Na skutek uderzenia passat ustawił się w poprzek 
drogi i zderzył jeszcze z jadącym za toyotą oplem corsą. trzy osoby jadą-
ce oplem zostały ranne. z urazami głowy i kręgosłupa trafiły do szpitala. 
sprawca wypadku, 51-letni andrzej w., był trzeźwy. Dokładne okoliczności 
zdarzenia bada policja. 

TW

Nowa hala na wiosnę
GÓRA KALWARIA/POWIAT W marcu przyszłego roku ma być ukończona budowa sali gimnastycznej przy Ze-
spole Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej 9a. Wspólna inwestycja gminy i powiatu 
będzie kosztowała ponad 9,3 mln złotych. - Prace są realizowane zgodnie z harmonogramem – zapewnia 
Dariusz Malarczyk, członek zarządu powiatu piaseczyńskiego
	 Przygotowania	 do	 budowy	 sali	
gimnastycznej	 przy	 Zespole	 Szkół	
Zawodowych	 przy	 ul.	 Dominikań-
skiej	 9a,	 między	 szkołą,	 a	 ul.	 Biał-
ka,	 obok	 przychodni	 poprzedziły	
długotrwałe	 negocjacje	 porozumie-
nia	 między	 samorządami	 gminy	 i	
powiatu,	 które	 dotyczyło	 zarówno	
finansowania	budowy,	jak	i	użytko-
wania	 sali.	 Z	 obiektu,	 który	 wspól-
nie	sfinansują	oba	samorządy,	będą	
mogli	korzystać	nie	tylko	uczniowie	
administrowanej	przez	powiat	szko-
ły,	lecz	także	inni	mieszkańcy	gminy.	
Następnie	 starostwo	 przez	 rok	 nie	
mogło	 rozstrzygnąć	 przetargu	 na	
wykonawcę	 kosztownej	 inwestycji.	
Ostatecznie	nastąpiło	 to	w	sierpniu	
2012	 roku,	 a	 dwa	 miesiące	 później	
rozpoczęła	 się	 długo	 oczekiwana	
budowa.	
	 Zgodnie	z	projektem,	planowana	
sala	będzie	miała	10,5	m	wysokości,	
a	 jej	 powierzchnia	wyniesie	 1114	m	
kw.	 Od	 wschodniej	 strony	 zostanie	
zlokalizowana	 dwukondygnacyjna	
część	frontowa	z	wejściem	głównym,	

recepcją,	 szatniami,	 sanitariatami,	
magazynem	 na	 sprzęt	 sportowy,	

windą	 i	 schodami	 na	 piętro.	 Nato-
miast	na	pierwszej	 kondygnacji	po-
wstanie	siłownia	oraz	trybuny,	które	
pomieszczą	 218	 widzów.	 Budowa,	
która	 ma	 zakończyć	 się	 w	 marcu	
2014	roku,	pochłonie	ponad	9,3	mln	
złotych.	
	 Obecnie	na	terenie	budowy	trwa-
ją	 prace	 wykończeniowe	 –	 została	
wykonana	 elewacja.	 -	 Prace	 są	 re-
alizowane	 zgodnie	 z	 harmonogra-

mem	 –	 zapewnia	 Dariusz	 Malar-
czyk,	 członek	 zarządu	 powiatu	 pia-
seczyńskiego.	-	Budynek	będzie	„za-
mknięty”	do	zimy,	podczas	której	we-
wnątrz	będą	trwały	prace	wykończe-
niowe	 –	 dodaje	 członek	 zarządu.	 W	
hali	 zostaną	wykonane	m.in.	oświe-
tlenie	oraz	podłogi,	na	których	będą	
położone	specjalne	wykładziny.	

Grzegorz Traczyk

Latem zaczęły się m.in. prace wykończeniowe przy elewacji 
nowej sali gimnastycznej

Ponad 9,3 mln zł
będzie kosztowała budowa sali 

gimnastycznej przy ul. Dominikańskiej 9a

R e k L a M a

Wigilia Dobrej Woli
PIASECZNO

 stowarzyszenie Dobra wola zaprasza wszystkich przyjaciół na 
wieczór mikołajkowo-gwiazdkowy, który odbędzie się w piątek, 6 
grudnia o godz. 18 w sali konferencyjnej starostwa powiatowego w 
Piasecznie przy ul. chyliczkowskiej 14. Podczas imprezy odbędzie się 
uroczysta kolacja wigilijna i wspólne śpiewanie kolęd. 

TW
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Święto modelarstwa
KONSTANCIN-JEZIORNA W ostatni weekend, w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Żeromskiego odbył się Ogólnopolski 
Konkurs Modeli Kartonowych, który już po raz 17 zorganizowała mazowiecka Liga Obrony Kraju. Zawodom 
modelarskim towarzyszyła niezwykle efektowna wystawa, na którą składało się aż 200 imponujących modeli
	 W	 konkursie	 wzięło	 udział	 120	
zawodników	 z	 całej	 Polski,	 któ-
rzy	wystawili	do	oceny	aż	200	mo-
deli	 w	 36	 klasach.	 Zawodom	 towa-
rzyszyły	targi	modelarskie	oraz	wy-
stawa,	 którą	 można	 było	 oglądać	
przez	 dwa	 dni.	 Wśród	 prezentowa-
nych	 modeli	 były	 m.in.	 czołgi,	 po-
ciągi,	samochody,	okręty,	żaglowce,	
samoloty,	śmigłowce,	a	nawet	statki	
kosmiczne	i	rycerze	husarii.	Modele	
były	niezwykle	różnorodne	zarówno	
duże,	 jak	 i	 małe,	 wojskowe,	 cywil-
ne,	zabytkowe	i	współczesne.	Osob-
ną	 kategorią	 były	 modele	 znanych	
budowli,	m.in.	zamków,	kościołów	i	
latarni	morskich.	W	 tej	grupie	zna-
lazł	 się	 również	 konstanciński	 za-
bytek	 –	 model	 wieży	 ciśnień,	 któ-
ra	 znajduje	 się	 przy	 ul.	 Żeromskie-
go.	Autorami	wieży	byli	Jeremi	Janik	
(9	lat)	i	Jagna	Janik	(6	lat),	ucznio-
wie	Szkoły	Podstawowej	nr	2,	repre-
zentujący	 Konstanciński	 Dom	 Kul-
tury.	 -	 Wieżę	 od	 początku	 do	 koń-
ca	 opracowywaliśmy	 sami,	 robiąc	
zdjęcia,	zbierając	materiały	i	pomia-
ry	–	mówi	Agata	Gregorczyk-Janik,	

mama	młodych	modelarzy.	-	Chcie-
liśmy	 tym	 samym	 przypomnieć	 o	
zapomnianych	 i	 zaniedbanych	 pe-
rełkach	naszego	miasta.	

Pucharowe okręty
	 W	 uroczystym	 zamknięciu	 kon-
kursu,	podczas	którego	modelarzom	
wręczono	dyplomy,	puchary	 i	meda-
le,	uczestniczyli	m.in.	burmistrz	Ka-
zimierz	 Jańczuk,	 wiceburmistrz	 Ry-
szard	 Machałek,	 Jolanta	 Siwka,	 dy-
rektor	Zespołu	Szkół	nr	2	oraz	Wło-

dzimierz	Melion,	dyrektor	Biura	Za-
rządu	 Głównego	 LOK-u,	 Wojciech	
Kudlik,	 dyrektor	 departamentu	
sport	dla	wszystkich	z	Ministerstwa	
Sportu	 i	Turystyki,	a	 także	Tomasz	
Dziewulski,	dyrektor	handlowy	pro-
ducenta	kleju	Kropelka.	Główne	na-
grody	„zgarnęli”	konstruktorzy	mo-
deli	okrętów,	wykonanych	z	niezwy-

kłą	 precyzją	 i	 dbałością	 o	 szczegó-
ły.	 Sędziowie	 najwyżej	 ocenili	 mo-
del	Mirosława	Stawiaka	ze	Stalowej	
Woli.	Otrzymał	on	nagrodę	główną	
-	Puchar	Ministra	Sportu	i	Turystyki	
za	najlepszy	model	w	klasie	Standard		
–	wierną	kopię	SMS	Seydlitz	 -	nie-
mieckiego	 krążownika	 liniowego	
z	 okresu	 I	 wojny	 światowej.	 Nato-
miast	 Puchar	 Prezesa	 Ligi	 Obrony	
Kraju	trafił	do	Artura	Reslera	z	Rze-
szowa	 za	 najlepszy	 model	 w	 klasie	
Otwartej,	 którym	 okazał	 się	 okręt	
Bismarck	–	niemiecki	pancernik	z	II	
wojny	światowej.	
	
Modelarski Konstancin
	 Nie	 zabrakło	 również	 sukcesów	
konstancińskich	modelarzy.	W	swo-
ich	 kategoriach	 za	 modele	 latarni	
morskich	 pierwsze	 miejsce	 zdoby-
li		Kaja	Wojciechowska,	Eryk	Banach,	
Anna	 Lachowicz,	 Bartosz	 Głowacki	
(ZS	nr	2).	W	klasie	S1	sędziowie	naj-
lepiej	 ocenili	 model	 samolotu	 Fran-
ciszka	 Chudzyńskiego.	 Natomiast	 w	
kategorii	 budowli	 triumfowali	 Mi-
chał	Kozłowski	i	Aleksander	Konop-

ka	(KDK).	Warto	również	dodać,	że	
wyróżnienie	dla	najmłodszego	mode-
larza	otrzymała	6-letnia	Jadwiga	Wy-
smułek.	 W	 klasyfikacji	 drużynowej	
(wystartowało	osiem	klubów)	wygrał	
zespół		LOK	„Sokół”	Wschowa.	
	 -	 Impreza	 spotkała	 się	 z	 du-
żym	zainteresowaniem	mieszkańców	
oraz	 kuracjuszy	 przebywających	 w	
uzdrowisku	 –	 mówi	 Zbigniew	 Cie-
ćwierz,	kierownik	konkursu	oraz	in-
struktor	 modelarstwa,	 który	 pro-
wadzi	 zajęcia	 w	 Konstancińskim	
Domu	 Kultury	 przy	 ul.	 Jaworskie-

go	24.	-	Podczas	konkursu	usłysza-
łem	 wiele	 miłych	 słów	 oraz	 gratu-
lacji	 od	 zaproszonych	 gości,	 dlate-
go	mam	nadzieję,	że	impreza	na	sta-
łe	zagości	w	Konstancinie,	jej	kolej-
na	edycja	odbędzie	się	w	przyszłym	
roku.	Dziękuję	za	wsparcie	i	pomoc	
Ministerstwu	Kultury	i	Sportu,	bur-
mistrzowi	 Kazimierzowi	 Jańczuko-
wi,	Jolancie	Siwce,	dyrektor	ZS	nr	2	
oraz	sponsorom	Mennicy	Polskiej	 i	
Kropelce	–	dodał	kierownik.	

Grzegorz Traczyk

Konkursowi towarzyszyła wystawa imponujących modeli, wśród 
których nie zabrakło czołgów i innych pojazdów opancerzonych

Ponad 200 modeli można było 
podziwiać w Zespole Szkół 
nr 2 przy ul. Żeromskiego
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II Ogólnopolski Turniej Maszyn Wiatrowych
PIASECZNO W sobotę, 30 listopada w Gimnazjum nr 1 przy 
ul. Sikorskiego odbył się kolejny, drugi już turniej maszyn 
wiatrowych. W zawodach rywalizowały 23 drużyny, któ-
re przywiozły do Piaseczna 28 modeli turbin wiatrowych

	 Organizowany	w	Piasecznie,	je-
sienny	 turniej	 maszyn	 wiatrowych	
zaczyna	 cieszyć	 się	 coraz	 większą	
popularnością.	 Tym	 razem	 do	
Gimnazjum	 nr	 1	 przyjechały	 23	
drużyny,	w	sumie	35	zawodników,	
ze	Słupska,	Warszawy,	Słomczyna	
i	 oczywiście	 Piaseczna.	 Gimna-
zjaliści	 i	 licealiści	 z	 7	 szkół	 przy-
wieźli	turbiny	wiatrowe,	które	były	
sprawdzane	 w	 trzech	 konkuren-
cjach:	moc,	obroty	przy	obciążonej	
turbinie	 i	 moment	 obrotowy	 przy	
zatrzymanym	wale.	Suma	punktów	
uzyskanych	 w	 poszczególnych	 ka-
tegoriach	 decydowała	 o	 kolejności	
miejsc	na	podium.	

Piaseczno wiatrem stoi
	 Jak	 się	 okazało,	 tradycyjnie	
już,	 mocne	 reprezentacje	 wy-
stawiły	 piaseczyńskie	 placówki.	
Pierwsze	miejsce	w	zawodach	za-

jął	 zespół	 Turboturbina	 z	 ZS	 nr	
1	 przy	 ul.	 Szpitalnej	 w	 składzie	
Michał	 Gawryluk,	 Piotr	 Kruk.	
Na	 drugim	 miejscu	 uplasował	
się	 zespół	 WKS	 Wicher	 z	 II	 LO	
im.	 Adama	 Mickiewicza	 w	 Słup-
sku	 (Piotr	 Kołodziej,	 Grzegorz	
Molicki),	 a	 trzeci	 był	 Szkwał	 z	
LO	 przy	 ul.	 Chyliczkowskiej	 w	
Piasecznie.	 Zwycięzcy	 otrzyma-
li	 w	 nagrodę	 zestawy	 narzędzi	
o	 wartości	 około	 500	 zł.	 W	 tym	
roku,	 po	 raz	 pierwszy,	 była	 też	
przyznawana	 nagroda	 za	 naj-
ciekawszą	 konstrukcję	 wiatraka,	

którą	 otrzymał	 Patryk	 Błasiak	 z	
Gimnazjum	 nr	 2	 im.	 Jana	 Pawła	
II	w	Piasecznie.

Turniej kickboksingu
	 Jednak	 tego	 dnia	 organiza-
torzy	 imprezy	 przygotowali	 dla	
zawodników	 znacznie	 więcej	
atrakcji.	 Jedną	 z	 nich	 był	 tre-

ning	 kickboksingu	 pod	 okiem	
niezwykle	 utytułowanego	 za-
wodnika,	 Mariusza	 Niziołka,	
po	 którym	 zorganizowano	 za-
wody.	Nagrody	dla	najlepszych	

kickbokserów-amatorów	 ufun-
dował	starosta	piaseczyński,	Jan	
Adam	Dąbek.	 -	To	był	najlepszy	

do	 tej	 pory	 turniej,	 zgłosiło	 się	
do	niego	dużo	drużyn	i	było	wie-
le	 świetnych	 wyników	 –	 mówi	
Roman	 Paszkowski,	 jeden	 z	 or-
ganizatorów.	 -	 Dziękuję	 burmi-
strzowi	 Piaseczna,	 Zdzisławowi	
Lisowi,	 że	 zgodził	 się	 objąć	 im-
prezę	swoim	patronatem.	Gratu-
luję	 zwycięzcom	 i	 zapraszam	na	
turniej	 maszyn	 wodnych	 za	 rok.	
Więcej	 informacji	 można	 zna-
leźć	 na	 stronie	 www.turniejma-
szyn.pl.

23 drużyny 
skonstruowały 28 turbin wiatrowych

Tomasz Wojciuk

	 ``	 	 `

Housepital
PIASECZNO

 w sobotę, 7 grudnia w Domu 
kultury w Piasecznie odbędzie 
się kolejna edycja Housepital. za-
grają DJ-e: MichaLos, sick, Parys, 
Martin Rosa, LoL DoG i alexis. Po-
czątek imprezy o godzinie 19.

Kolacja dla głupca
PIASECZNO

 we wtorek, 10 grudnia w Domu 
kultury w Piasecznie wystąpi Grupa 
teatralna tR ze spektaklem kome-
diowym „kolacja dla głupca”. Począ-
tek o godzinie 20. wstęp: 15 złotych.

Kiermasz w Jazgarzewie
PIASECZNO

 w piątek, 6 grudnia już po raz 11 
w zsP w Jazgarzewie odbędzie się 
charytatywny kiermasz Bożonaro-
dzeniowy połączony z loterią fan-
tową i koncertem, który odbędzie 
się w godzinach od 16.30 do 20. 
wszystkich chętnych, którzy chcie-
liby wesprzeć wydarzenie i poda-
rować fanty na loterię lub wystawić 
stoisko w czasie kiermaszu organi-
zatorzy proszą o kontakt pod nr tel. 
22 756 72 51, 602 423 558.

Tyl.
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Przygotowujemy 
smakołyki na Sylwestra

	 Przygotowując	sylwestrowe	menu,	
postarajmy	 się	 zaplanować	 je	 w	 ten	
sposób,	 aby	 wszystkie	 potrawy	 były	
absolutnie	wyjątkowe.	Oczywiście	nie	
należy	z	tą	wyjątkowością	przesadzić	
i	mieć	na	uwadze	nie	tylko	swoje	pre-
ferencje,	ale	także	gusta	zaproszonych	
gości.	Porcje	powinny	być	małe	 i	 ła-
twe	do	zjedzenia.	Lepiej	zrobić	więcej	
przystawek	w	mniejszych	ilościach	niż	
kilka	 dużych,	 ciężkostrawnych	 dań,	
które	 mogą	 skutecznie	 odebrać	 nam	
ochotę	do	sylwestrowych	szaleństw.
	
Niewielkie, oryginalne przystawki
	 Zacznijmy	 od	 wybrania	 przysta-
wek.	Powinny	one	być	oryginalne,	es-
tetyczne,	 niewielkie	 i	 smaczne.	 Tego	
dnia	najlepiej	zapomnieć	o	przystaw-
kach	 tradycyjnych,	 czyli	 jajkach	 w	
majonezie,	 piklach,	 tatarze	 czy	 śle-
dziach	i	postawić	na	elegancję.	Świet-
nym	 pomysłem	 będzie	 zastąpienie	
zwykłych	kurzych	jajek	jajkami	prze-
piórczymi.	Są	one	niewielkie,	delikat-
ne	 i	 za	 jednym	 razem	 można	 wziąć	
je	do	ust.	Takie	jajka	możemy	podać	
np.	z	majonezem	truflowym	(siekane	
trufle	białe	lub	czarne	dostępne	są	w	
dobrych	sklepach),	ewentualnie	z	ka-
wiorem	 (czerwonym	 lub	 czarnym),	
przybrane	 gałązką	 świeżego	 koper-

ku.	 Przygotowując	 przystawki,	 moż-
na	sięgnąć	także	po	ryby	i	owoce	mo-
rza.	 Śledź	 w	 oleju	 czy	 pasta	 makre-
li	będą	tego	wieczoru	zbyt	pospolite,	
ale	już	koktajl	z	krewetek	sprawdzi	się	
znakomicie.	 Koktajl	 można	 przygo-
tować	z	krewetek	 świeżych	 lub	mro-
żonych.	I	jedne	i	drugie	należy	lekko	
obgotować.	Można	zmieszać	je	z	pa-
semkami	świeżego,	wypestkowanego	
i	odsączonego	z	wody	ogórka,	ziarna-
mi	prażonego	kminu	i	odrobiną	ma-
jonezu.	 Najlepszy	 efekt	 osiągniemy	
podając	taki	koktajl	w	kieliszkach	do	
martini,	skropiony	sokiem	z	cytryny	i	
przybrany	 gałązką	 kolendry.	 Bardzo	
lubianą	w	Polsce,	w	miarę	wykwint-
ną	 rybą	 jest	 także	 wędzony	 na	 zim-
no	 łosoś.	 Dobrym	 pomysłem	 będzie	
uformowanie	go	w	roladę.	Rozłożone	
płaty	łososia	można	posmarować	wa-
sabi	 lub	startym	chrzanem	oraz	ser-
kiem	mascarpone	 lub	 typu	 filadelfia	
z	 dodatkiem	 musztardy	 francuskiej.	
Następnie	 rolujemy	 roladę	 i	wkłada-
my	ją	na	kilka	minut	do	zamrażalni-
ka.	Po	wyjęciu	kroimy	na	plasterki	o	
grubości	1	cm	 i	 serwujemy	na	krąż-
kach	pumpernikla.	Możemy	przygo-
tować	 także	mini	kanapeczki	na	ba-
zie	 krakersów.	 Do	 krakersów	 świet-
nie	 będzie	 pasował	 „szybki”	 pasztet	

z	kurzych	wątróbek.	Wątróbki	należy	
poddusić	na	maśle	z	dodatkiem	sza-
lotek	i	świeżego	tymianku.	Następnie	
całość	 miksujemy,	 dolewamy	 odro-
binę	słodkiej	śmietanki,	kieliszek	ko-
niaku	 i	doprawiamy	do	smaku.	Taki	
pasztet	 znakomicie	 pasuje	 nie	 tylko	
do	 krakersów,	 ale	 także	 do	 świeżej	
bagietki	i	kieliszka	czerwonego	wina.	
Ciekawymi	 przystawkami	 będą	 tak-
że	 marynowane	 oliwki,	 które	 może-
my	wcześniej	zmieszać	z	posiekanym	
rozmarynem,	odrobiną	czosnku,	roz-
drobnioną	papryczką	chili	i	oliwą,	za-
winięte	 w	 plasterek	 boczku	 lub	 doj-
rzewającej	 szynki	 suszone,	 nadzie-
wane	kozim	serem	śliwki	(śliwki	takie	
przed	 podaniem	 można	 lekko	 pod-
piec	 w	 piekarniku)	 oraz	 niewielkie,	
smażone	na	głębokim	tłuszczu	klop-
siki	 z	 jagnięciny,	podawane	w	 towa-
rzystwie	 kiełków	 i	 jogurtowo-mięto-
wego	sosu.	Dobrym	pomysłem	będą	
także	różnego	rodzaju	galaretki	mię-
sno-warzywne.	 Trzeba	 tylko	 pamię-
tać,	aby	przygotować	je	w	niewielkich	
foremkach.

Zupa na rozgrzewkę
	 Planując	 przyjęcie	 sylwestrowe	
należy	pomyśleć	także	o	2-3	daniach	
ciepłych.	Można	serwować	je	w	do-

wolnej	 konfiguracji.	 Dobrym	 po-
mysłem	 będzie	 podanie	 jednej	 ele-
ganckiej	zupy	w	postaci	kremu.	Bio-
rąc	 pod	 uwagę	 porę	 roku,	 można	
przygotować	 ją	 z	 pieczonych	 bura-
ków	 (podajemy	 udekorowaną	 klek-
sem	 śmietany	 z	 dodatkiem	 chrza-
nu)	 lub	 z	 dyni	 z	 dodatkiem	 imbiru	
i	 soku	 pomarańczowego,	 posypaną	
prażonymi	 na	 suchej	 patelni	 pest-
kami	i	polaną	stróżką	aromatycznej	
oliwy.	 Inną	ciekawą,	aromatyczną	 i	
rozgrzewającą	 zupą,	 którą	 możemy	
przygotować	wcześniej,	będzie	zupa	
cebulowa.	 Dzień	 przed	 Sylwestrem	
możemy	rozlać	ją	do	żaroodpornych	
miseczek,	a	potem	tylko	podgrzać	w	
piekarniku	w	towarzystwie	grzanki,	
posypaną	startym	serem	gruyere.	
	 Drugim	 ciepłym	 daniem	 może	
być	sola	ze	szpinakiem	i	gorgonzolą	
podana	z	ryżem	jaśminowym,	albo	
na	 przykład	 chili	 con	 carne,	 któ-
re	 również	 z	 powodzeniem	 można	
wcześniej	przygotować.

Coś słodkiego
	 Żadna	 sylwestrowa	 kolacja	 czy	
przyjęcie	 nie	 obędzie	 się	 bez	 wpra-
wiających	w	dobry	nastrój	deserów.	
Dobrym	pomysłem	będą	kruche	ba-
beczki	 (spody	 można	 kupić	 w	 lep-
szych	 sklepach)	 z	 kremem	 wanilio-
wym,	galaretką	i	owocami.	Babecz-
ki	 takie	 pięknie	 wyglądają	 i	 można	

stosunkowo	 szybko	 je	 zrobić.	 Inną	
propozycją	na	wykwintny	deser	 jest	
nieco	trudniejszy	do	wykonania	cre-
me	brulee,	który	możemy	przygoto-
wać	w	różnych	konfiguracjach	(np.	z	
dodatkiem	 egzotycznych	 owoców).	
Obydwa	 desery	 mają	 stosunkowo	
zwartą	 formę.	 Jeśli	 zależy	 nam	 na	
czymś	 bardziej	 okazałym,	 możemy	
poczęstować	gości	strudlem	jabłko-
wym	(zwykle	serwuje	się	go	z	loda-
mi	 i	bitą	śmietaną	 lub	sosem	wani-
liowym),	 tortem	 (np.	 szwarcwaldz-
kim)	 lub	 sernikiem,	 który	 można	
podać	np.	z	ciepłym	sosem	wanilio-
wym	lub	gorącymi	wiśniami.

Sylwestrowe drinki
	 Uzupełnieniem	kolacji	sylwestro-
wej	 powinny	 być	 adekwatne	 do	 tej	
wyjątkowej	okazji	napoje.	Zwykle	do	
wykwintnych	przystawek	i	dań	poda-
je	się	białe	lub	czerwone	wino.	Może	
to	być	także	wytrawny	szampan	lub	
wino	 musujące.	 Do	 deserów	 może-
my	podać	półsłodkiego	muscata	lub	
tokaja.	Oczywiście	Sylwester	to	tak-
że	kolorowe	drinki.	Tego	dnia	można	
skupić	się	na	tych	na	bazie	rumu,	jak	
np.	cuba	libre	(rum,	kola,	limonka),	
moijto	 (biały	 rum,	mięta,	 cukier,	 li-
monka),	czy	pina	colada	(biały	rum,	
mleczko	kokosowe,	sok	ananasowy).	

TW

Noc Sylwestrowa bez wątpienia powinna być wyjątkowa. Jeśli zdecydujemy się spędzić ją w domu, w gro-
nie rodziny czy przyjaciół, postarajmy się przygotować uroczystą kolację. Ostatni posiłek w starym roku po-
winien być wykwintny i nieszablonowy. Najlepszym uzupełnieniem lejącego się strumieniami szampana i 
szaleństw na parkiecie będzie duży wybór eleganckich i smacznych przekąsek
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Aksamitna skóra, jedwabiste włosy
Do Sylwestra już niewiele ponad trzy tygodnie. Czas postarać się by tego wieczoru na-
sza skóra i włosy prezentowały się świeżo i zdrowo
 Jeszcze na kilka dni przed Syl-
westrem możemy zdecydować się na 
zakup szykownej kreacji, czy wybrać 
miejsce, w którym zechcemy przy-
witać Nowy Rok. Przygotowania do 
sylwestrowych szaleństw to nie baj-
ka o Kopciuszku – nie zmienimy się 
w jednej chwili za dotknięciem cza-
rodziejskiej różdżki. Abyśmy tego 
dnia czuły się wyjątkowo i pięknie 
należy już teraz zadbać o swoją skó-
rę i włosy. Kilkutygodniowa pielę-
gnacja na pewno poprawi nasz wy-
gląd i samopoczucie nie tylko na te 
kilka godzin sylwestrowej zabawy, 
ale da pewność, że i po północy nie 
będziemy musiały w popłochu ucie-
kać, gubiąc na schodach pantofelek.  
 
Skóra jak aksamit
 By zadbać o skórę, proponujemy 
zacząć od czyszczenia. Jego rodzaj 
dobieramy w zależności od stop-
nia zanieczyszczenia. - W przypad-
ku bardziej zanieczyszczonej skó-
ry polecam czyszczenia manualne 
– mówi Agnieszka Majda, kosme-
tyczka z piaseczyńskiego Salonu 
Urody By You.  - Zabieg rozpoczy-
namy od rozpulchnienia  skóry za 
pomocą specjalnej maski i wapo-
zonu, który wytwarza parę wodną. 
Następnie kosmetyczka usuwa za-
nieczyszczenia i dezynfekuje skó-
rę prądami d`arsnawala. Na zakoń-
czenie zabiegu kładziemy maskę. 
Najczęściej łagodzącą, która jedno-
cześnie nawilża i wycisza skórę. W 
salonie najczęściej stosujemy maski 
algowe z dodatkiem aloesu lub ko-
ziego mleka – dodaje kosmetyczka. 
- Przy skórze trądzikowej proponu-
jemy maskę włoskiej firmy  Bioline 
normalizującą wydzielanie sebum, 
regulującą lśnienie i przeciwdzia-
łającą powstawaniu stanów zapal-
nych. Zabieg kończy nałożenie kre-
mu odpowiedniego do typu skóry. 
 Dla mniej zanieczyszczonej skóry 
proponujemy mikrodermabrazję lub 
peeling kawitacyjny. Mikroderma-
brazja polega na ścieraniu kolejnych 
warstw naskórka przez precyzyjnie 
kontrolowany strumień mikrokrysz-
tałów. - W naszym salonie stosuje-
my mikrodermabrazję diamentową, 
jest to metoda bezpyłowa, polecana 
dla wszystkich rodzajów skór, także 
do skóry delikatnej, wrażliwej, aler-
gicznej - poleca Małgorzata Boruc-
ka, kosmetyczka z Salonu Urody 
Be You.- Peeling kawitacyjny to in-
nowacyjna metoda wykorzystująca 
moc ultradźwięków. W następstwie 
działania ultradźwięków zrogowa-
ciała warstwa naskórka oczyszcza 
się. Zabieg ten jest zupełnie bezbole-
sny. Dzięki peelingowi kawitacyjne-

mu oczyszczamy również skórę z na-
gromadzonych toksyn.
 Po zabiegach skóra pozbawiona 
jest martwego naskórka, dzięki cze-
mu zawarte w kosmetykach substan-
cje odżywcze łatwiej się wchłaniają. 
Dlatego po mikrodermabrazji i pe-
elingu kawitacyjnym proponujemy 
nałożenie maski lub masaż z uży-
ciem ampułki lub kremu. Oczysz-
czona skóra nabiera blasku, świeże-
go, zdrowego wyglądu i ładnego ko-
lorytu. Jest przygotowana do dal-
szych zabiegów  pielęgnacyjnych i 
regeneracyjnych.

Włosy jak marzenie
 Gdy łuska włosa się rozchyla i jest 
postrzępiona, należy go koniecznie 
zregenerować i odżywić – mówi Ma-
riola Białogrodzka, fryzjerka z piase-
czyńskiego Salonu Urody Be You.
 - Polecam trzyetapową regenera-
cję L’Orea fiberceutic – dodaje fry-
zjerka Ilona Asendy z Be You. - Za-
lecana jest ona do włosów po inten-

sywnych zabiegach chemicznych, far-
bowaniu, nieprofesjonalnej styliza-
cji czy też narażonych na warunki at-
mosferyczne. Kuracja oparta jest na 
rewolucyjnym składniku Intra-Cyla-
ne – cząstce o wielokrotnym działa-
niu, wzmacniającej uszkodzoną lub 
osłabioną powłoczkę włosa. Intra-
Cylane wnika w wewnętrzną struktu-
rę włosa, docierając dostatecznie głę-
boko, by stworzyć elastyczną i zara-
zem silną konstrukcję wzmocnione-
go włókna i przeciwdziałającą jego 
dalszemu uszkodzeniu.
 W pierwszym etapie, ze względu 
na stan ciekły cząsteczki Intra-Cyla-
ne wnikają głęboko do wnętrza wło-
sa. W drugim etapie cząsteczki te 
przez kontakt z wodą łączą się w mo-
lekuły i tworzą sieć aminokwasów. 
Następnie sieci aminokwasów łączą 
się z białkiem włosa. W ten sposób 
uszkodzony obszar włosa jest wypeł-
niany i dogłębnie odbudowywany. 

AB
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PROMOCJA/REKLAMA

SALON URODY BE YOU RADZI

Mikołajki w Be You W Mikołajki 6 grudnia oraz w sobotę 7 
grudnia zapraszamy do salonu po mikołajkowy prezent, który sa-
memu będzie można wybrać. Do wygrania  Vouchery  na usługę 
fryzjerską lub kosmetyczną  oraz  karnety na solarium.
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Na stadionie miejskim 
powstanie kolejne boisko
PIASECZNO Na początku września radni zgodzili się, aby gmina zawarła z prywatną firmą 
umowę na projekt, wykonanie, eksploatację i zarządzanie Centrum Piłkarskiego na te-
renie stadionu miejskiego przy ul. 1 Maja. Chodziło o to, aby w ramach  Partnerstwa 
Publiczno-Prywatnego wybudować całoroczne, osłonięte balonem i ocieplane boisko 
piłkarskie. Na początku tego tygodnia udało się wreszcie podpisać umowę z wyko-
nawcą, firmą – Centrum Sportu Piaseczno Sp. z o.o.
	 Sytuacja	 jest	 o	 tyle	 ciekawa,	 że	
jest	 to	 pierwsza	 w	 historii	 gminy	
umowa,	zawarta	w	ramach	Partner-
stwa	 Publiczno-Prywatnego.	 Zale-
tą	 tej	 formuły,	 po	 którą	 samorządy	
sięgają	 zresztą	 rzadko,	 jest	 możli-
wość	realizowania	 inwestycji	za	ka-
pitał	prywatnych	firm.	To	dobre	roz-
wiązanie,	zwłaszcza	w	dobie	kryzy-
su	gospodarczego.	

Nowe budzi obawy
	 Nad	 podjęciem	 uchwały,	 umoż-
liwiającej	wybudowanie	boiska	przy	
ul.	1	Maja	w	ramach	PPP	radni	za-
stanawiali	 się	długo.	W	końcu	zgo-
dzili	się	dać	działkę	pod	inwestycję,	
która	 dodatkowo	 została	 obciążo-
na	hipoteką,	w	celu	częściowego	za-
bezpieczenia	 zobowiązania	 finan-
sowego	 zaciągniętego	 przez	 part-
nera	 prywatnego.	 I	 na	 tym	 w	 zasa-
dzie	rola	gminy	się	kończy,	bowiem	
prywatna	firma	ma	zaprojektować	i	
zbudować	boisko	z	pneumatycznym	
zadaszeniem,	 a	 potem	 przez	 20	 lat	
nim	administrować.	Po	zakończeniu	
obowiązywania	umowy,	gmina	sta-
nie	 się	 jedynym	właścicielem	obiek-
tu	i	przejmie	zarządzanie	wzniesio-
ną	infrastrukturą.

Małe ryzyko, dużo korzyści
	 Umowę	 z	 inwestorem,	 firmą	
Centrum	 Sportu	 Piaseczno	 Sp.	 z	
o.o.,	 burmistrz	 Zdzisław	 Lis	 pod-
pisał	 w	 ubiegły	 poniedziałek.	 W	
ramach	 projektu	 partner	 prywatny	
zobowiązał	 się	 pozyskać	 do	 poło-
wy	 przyszłego	 roku	 finansowanie	

na	 realizację	 budowy.	 Później	 ma	
rozpocząć	 się	 proces	 inwestycyjny.	
Umowa	została	podpisana	na	20	lat.	
Po	upływie	tego	czasu	obiekt	stanie	
się	własnością	gminy.	Boisko	ma	po-
wstać	tuż	obok	oddanego	kilka	tygo-
dni	temu	do	użytku	boiska	treningo-

wego	ze	sztuczną	nawierzchnią.	-	W	
gminie	 działa	 wiele	 grup,	 również	
nieformalnych,	które	chcą	korzystać	
z	tego	rodzaju	obiektów	szczególnie	
w	okresie	zimowym	–	mówi	Krzysz-
tof	 Kasprzycki,	 asystent	 burmi-
strza.	 -	 Dzięki	 pionierskiej	 umowie	
w	 formule	 PPP,	 mieszkańcy	 gminy	
uzyskają	 dostęp	 do	 długo	 oczeki-

wanej,	nowoczesnej,	całorocznej	 in-
frastruktury	sportowo–rekreacyjnej.	
Posiadanie	obiektu	o	takim	standar-
dzie	daje	wiele	 korzyści.	W	 ramach	
projektu	partner	prywatny,	po	prefe-
rencyjnych	cenach,	będzie	udostęp-
niał	 obiekt	 szkołom	 i	 klubom	 spor-
towym	oraz	-	nieodpłatnie	–	gminie.	
Wszystkie	 warunki	 korzystania	 z	
boiska	 będą	 co	 roku	 negocjowane.	
Firma	 Centrum	 Sportu	 Piaseczno	
Sp	z	o.o.	będzie	odpowiedzialna	nie	
tylko	 za	 budowę,	 eksploatację	 czy	
utrzymanie	 obiektu,	 ale	 również	 za	
marketing,	 co	 pozwala	 przypusz-
czać,	 że	 będziemy	 gospodarzami	
imprez	 nie	 tylko	 o	 charakterze	 lo-
kalnym,	 ale	 nawet	 regionalnym	 czy	
ogólnopolskim.	

Tomasz Wojciuk

Budowa boiska 
najprawdopodobniej 

zacznie się w przyszłym roku

Remont zamkowych murów
GÓRA KALWARIA W listopadzie na zamku w Czersku zakończono kolejny etap 
prac, polegających na zabezpieczeniu i konserwacji muru południowego i 
wieży bramnej. Prace były prowadzone przy wsparciu finansowym Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego i kosztowały ponad 320 tys. złotych

 w tym roku, w ramach kolejnego etapu renowacji zabytkowych ruin 
czerskiego zamku książąt Mazowieckich, który był budowany na przełomie 
XiV i XV wieku, wyremontowano wieżę bramną i południową część muru. 
ostatnie w tym roku prace, zrealizowane przez samorząd Góry kalwarii, kosz-
towały ponad 320 tys. złotych, z czego 275 tys. złotych wyniosła dotacja prze-
kazana na ten cel przez Ministerstwo kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
 warto dodać, że w ubiegłym roku samorząd wydał na renowację zam-
ku podobną kwotę – ponad 358 tys. złotych. Remont wieży południowej i 
zachodniej również wsparło ministerstwo kultury, które przekazało gminie 
ponad 320 tys. złotych.

Grzegorz Traczyk

W listopadzie zakończyły się prace przy renowacji 
południowego muru i wieży bramnej



„Złote Pary” świętują „Złote Gody”
22 listopada br. w Urzędzie Gminy w Lesznowoli miała miejsce wyjątkowa uroczystość - odznaczenie medalami za długoletnie pożycie 
małżeńskie par, które swoją przysięgę małżeńską złożyły ponad 50 lat temu. Dostojnym Jubilatom zostały wręczone medale nadane przez 
Prezydenta RP, pamiątkowe dyplomy, kwiaty oraz upominki.
 Bohaterami uroczystości było 7 
par małżeńskich:
- Państwo Ełła i Jerzy Rakowscy z No-
wej Iwicznej, którzy w 2012 roku ob-
chodzili 55. - platynową rocznicę, a 
obecnie ich staż małżeński wynosi 
ponad 56 lat; 
- Państwo Irena i Tadeusz Furtako-
wie z Magdalenki, którzy na wspólną 
drogę życia wkroczyli w marcu 1962 
roku; obchodzili 51 rocznicę;

- Państwo Janina i Józef Bień z Łaz, 
którzy pobrali się we wrześniu 1962 
roku; obchodzili 51 rocznicę;
- Państwo Czesława i Wacław Micha-
lakowie z Mysiadła, którzy wspól-
nie spędzili niecałe 51 lat - od lutego 
1963 r.; obchodzili 50 rocznicę;
- Państwo Danuta i Leon Czerniszew-
scy z Wilczej Góry, dla których wspól-
na droga rozpoczęła się również w 
lutym 1963; obchodzili 50 rocznicę;

- Państwo Danuta Krystyna i Euge-
niusz Zawadzcy z Łaz, którzy pobra-
li się w kwietniu 1963; obchodzili 50 
rocznicę;
oraz 
- Państwo Stanisława i Jan Dąbrow-
scy, którzy sakramentalne TAK wy-
powiedzieli we wrześniu 1963 roku; 
obchodzili 50 rocznicę.
 W imieniu Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej wręczenia meda-

li dokonała Wójt Gminy Lesznowola 
Maria Jolanta Batycka-Wąsik wraz z 
Przewodniczącą Rady Gminy Bożen-
ną Korlak oraz Wiceprzewodniczą-
cym Rady Gminy Marianem Ryszar-
dem Duszą. Urząd Gminy reprezen-
towały panie Ewa Lewandowska, Łu-
cja Jaworska i Edyta Rowińska z lesz-
nowolskiego USC. Obecni byli rów-
nież Radni Gminy - Katarzyna Prze-
myska i Mirosław Wilusz. Uroczy-

stość miała ciepły, rodzinny charak-
ter, bowiem jej bohaterowie przy-
byli w licznym gronie swoich najbliż-
szych krewnych. 
 Wszystkim Jubilatom serdecznie 
gratulujemy i życzymy jeszcze wielu 
lat wspólnego życia w miłości i zdro-
wiu oraz pogody ducha w życiu co-
dziennym. 

USC Lesznowola

fot. Wojciech Dąbrowski

P R O M O C J A
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Spotkanie z Grzegorzem Kołodko

	 Na	 ekspozycję	 Grzegorza	 Ko-
łodki	w	 świetlicy	GOK	Lesznowola	
w	Starej	Iwicznej	(ul.	Nowa	6)		skła-
da	 się	 aż	 55	 fotografii	 zrobionych	
przez	 profesora	 podczas	 jego	 licz-
nych	podróży	do	ponad	160	krajów	
świata.	 Wystawa	 ma	 być	 w	 założe-
niu	wezwaniem	do	szerszego	otwar-
cia	się	na	wielokulturowość,	apelem	
o	 większą	 dozę	 wzajemnego	 zro-
zumienia	 i	 tolerancji	 we	 współcze-
snym	 świecie.	 Wśród	 zaproszonych	
na	wernisaż	gości	znaleźli	 się,	mię-
dzy	 innymi,	wójt	gminy	Lesznowo-
la	 Maria	 Jolanta	 Batycka-Wąsik,	
ksiądz	 kapelan	 Ryszard	 Gołąbek,	
profesor	Wawrzyniec	Konarski	oraz	
pisarka	 Felicja	 Konarska.	 Wszyst-
kich	 obecnych	 powitała	 natomiast	
dyrektor	 GOK	 Lesznowola	 Jolan-
ta	 Walentyna	 Sobolewska,	 przybli-
żając	 sylwetkę	 bohatera	 wieczoru.	

Wystawa	profesora	Kołodki	 jest	 już	
jego	 trzecią	 w	 gminie	 Lesznowola,	
ale	pierwszą	w	Starej	Iwicznej.	
	 Po	 znakomicie	 przyjętym	 przez	
publiczność	 koncercie	 Big	 Bandu	
Dla	Frajdy	oficjalnego	otwarcia	wy-
stawy	dokonała	pani	wójt,	wręczając	
profesorowi	bukiet	kwiatów	i	dzięku-
jąc	 mu	 za	 udostępnienie	 swoich	 fo-
tografii.	Następnie	Grzegorz	Kołod-
ko	 opowiedział	 o	 genezie	 wystawy,	
omawiając	 przy	 tym	 przykładowe	
zdjęcia,	które	wchodzą	w	jej	skład.
	 -	 Ta	 wystawa	 jest	 moim	 woła-
niem	 o	 większą	 dozę	 wzajemnego	
zrozumienia	się	–	wyjaśnił	autor	fo-
tografii.	-		Te	zdjęcia	są	naprawdę	z	
najprzeróżniejszych	miejsc	świata.
Profesor	 chętnie	 odpowiadał	 rów-
nież	 na	 pytania	 ze	 strony	 publicz-
ności	dotyczące,	między	innymi,	roli	
ekonomii	we	współczesnym	świecie.	

Na	 zakończenie	 Grzegorz	 Kołodko	
oprowadził	 wszystkich	 przybyłych	
po	wystawie	i	rozdawał	autografy.
	 Profesor	 Grzegorz	 W.	 Kołod-
ko	 (www.facebook.com/kolodko)	
to	 	 intelektualista	 i	 polityk,	 jeden	 z	
głównych	 architektów	 polskich	 re-
form	 gospodarczych.	 Członek	 Eu-
ropejskiej	 Akademii	 Nauki,	 Sztuki	
i	Literatury.	Dyrektor	Centrum	Ba-
dawczego	Transformacji,	Integracji	i	
Globalizacji	TIGER	w	Akademii	Le-
ona	 Koźmińskiego	 (www.tiger.edu.

pl).	Wicepremier	i	minister	finansów	
w	latach	1994-97	i	2002-03.	Ekono-
mista	 i	 autor	 interdyscyplinarnych	
prac	naukowych	opublikowanych	w	
25	 językach.	 Podróżnik,	 maratoń-
czyk,	 fotograf.	 Autor	 bestsellerów:	
„Wędrujący	 świat”	 	 (www.wedruja-
cyswiat.pl),	 „Świat	 na	 wyciągnięcie	
myśli”	 oraz	 najnowszej	 pozycji	 pt.	
„Dokąd	 zmierza	 świat.	 Ekonomia	
polityczna	przyszłości”.

Grzegorz Tylec

LESZNOWOLA W niedzielę, 24 listopada w filii Gminnego Ośrodka Leszno-
wola w Starej Iwicznej odbyło się spotkanie wernisażowe profesora Grze-
gorza Kołodki połączone z promocją książki znanego profesora pt. „Do-
kąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości”. Wieczór uświetnił 
koncert zespołu jazzowego „Big Band Dla Frajdy” pod kier. Tomasza Kłuj-
szo. Wystawę fotografii zatytułowaną „Módlmy się” będzie można oglą-
dać do Świąt Bożego Narodzenia w godzinach pracy świetlicy 

Badminton na
najwyższym poziomie

KONSTANCIN-JEZIORNA

 w najbliższy weekend, 7 i 8 
grudnia w hali Gminnego ośrodka 
sportu i Rekreacji w konstancinie-
Jeziornie przy ul. Żeromskiego 15 
odbędzie się Grand Prix w Bad-
mintonie. w sobotę o godz. 12 roz-
pocznie się turniej dla amatorów, a 
o godz. 16 eliminacje do turnieju 
elity, w którym wystąpią najlepsi 
badmintoniści w Polsce. turniej 
główny rozpocznie się w niedzielę 
o godz. 10, a finałowe rozgrywki 
zaplanowano w godz. 15-18. tur-
niej organizowany przez GosiR 
oraz Polski związek Badmintona 
będzie świetną okazją nie tylko, 
by zagrać obok najlepszych, lecz 
także zobaczyć profesjonalistów. 
emocji sportowych z pewnością 
nie zabraknie, dlatego też orga-
nizatorzy zapraszają zarówno za-
wodników, jak i kibiców.

gt

Wielkie otwarcie 
lodowiska

GÓRA KALWARIA

 w sobotę, 7 grudnia przy ul. 
kalwaryjskiej 3 zostanie otwarte 
lodowisko „Biały orlik”. od godz. 
9 do 14 w dni robocze lodowisko 
będzie otwarte dla szkół, zaś od 
godz. 14 do 21 – dla wszystkich 
chętnych. w sobotę i niedzielę (w 
godz. 10-21) z lodowiska mogą ko-
rzystać wszyscy.

TW
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Remont ulicy Wilanowskiej odsuwa się w czasie
PIASECZNO W poniedziałek w gminie odbyło się spotkanie urzędników z mieszkańcami ulicy Wilanowskiej 
w Zalesiu Dolnym, domagającymi się jej remontu. Wiosną 2009 roku przystąpiono do wykonania projektu 
przebudowy notorycznie zalewanej drogi. W tym roku gmina uzyskała pozwolenie na budowę i wyłoniła 
wykonawcę inwestycji. Wtedy jednak pozwolenie wydane przez starostwo zakwestionował wojewoda
	 Batalia	o	wykonanie	ulicy	Wila-
nowskiej	 w	 Zalesiu	 Dolnym	 powoli	
zaczyna	 przypominać	 niekończącą	
się	 telenowelę.	 W	 maju	 2009	 roku	
gmina	 zleciła	 wykonanie	 projektu	
ulicy	 firmie	Euromosty.	W	grudniu	
2010	 roku	 firma	 poinformowała	
gminę,	że	nie	jest	w	stanie	wywiązać	
się	z	umowy.	Zobowiązania	projek-
towe	przejął	podwykonawca	-	Biuro	
Projektów	 Rem	 Projekt	 Marcina	
Łukasiewicza.	 Jednocześnie	 już	 w	
2009	 roku	 rozpoczęły	 się	 konsulta-
cje	 społeczne,	 dotyczące	 planowa-
nego	 przebiegu	 drogi	 i	 jej	 kształtu.	
Mieszkańcy	 mieli	 wiele	 uwag,	 pra-
wie	wszystkie	zostały	uwzględnione	
w	 projekcie.	 Ulica	 Wilanowska,	 od	
ulicy	 Dworskiej	 do	 Alei	 Pokoju	 ma	
mieć	6	m	szerokości,	zaś	od	Alei	Po-
koju,	do	ulicy	Granicznej	–	5	m.	Po	
obu	jej	stronach	zostaną	wybudowa-
ne	ciągi	pieszo-rowerowe	o	szeroko-
ści	2,5	m	każdy.	Wykonana	z	kostki	
brukowej	droga	będzie	miała	kanali-
zację	deszczową	(przy	ul.	Sosnowej	
ma	 zostać	 zbudowana	 przepom-
pownia)	 oraz	 progi	 spowalniające	
ustawione	co	100	metrów.	

Wydane pozwolenie, 
wyłoniony wykonawca
	 W	maju	 tego	roku,	kiedy	nie	zo-
stało	 jeszcze	 wydane	 pozwolenie	 na	
realizację	 inwestycji,	 mieszkańcy	 ul.	
Wilanowskiej	zaprosili	nas	na	swoją	
drogę.	 Położona	 niżej	 niż	 sąsiednie	

ciągi	ulica	tonęła	w	błocie.	Mieszkań-
cy	skarżyli	się,	że	nie	tylko	nie	mogą	
swobodnie	przedostać	się	do	autobu-
su,	sklepu	czy	szkoły	ale		-	co	gorsza	
–	 w	 głębokich	 kałużach	 grzęzną	 im	
samochody.	Kilka	dni	później	staro-
stwo	wydało	pozwolenie	na	budowę,	
a	 w	 drugiej	 połowie	 sierpnia	 gmina	
wyłoniła	 w	 przetargu	 wykonawcę	
inwestycji	–	firmę	Fal-Bruk.	Niestety,	
kiedy	na	początku	września	Fal-Bruk	
miał	wchodzić	na	plac	budowy	oka-

zało	 się,	 że	w	związku	z	protestami	
części	mieszkańców,	wojewoda	uchy-
lił	decyzję	starosty	i	przekazał	sprawę	
do	ponownego	rozpatrzenia.

Mieszkańcy wypatrują wykonawcy
	 W	ubiegły	poniedziałek	w	gminie	
odbyło	się	spotkanie,	podczas	które-
go	 raz	 jeszcze	 rozmawiano	o	plano-
wanej	 inwestycji,	 na	 której	 realizację	
czeka	 wielu	 mieszkańców	 Zalesia	
Dolnego.	Na	początku	dyskusja	doty-
czyła	projektu	drogi.	Okazało	się,	że	
mieszkańcy,	obawiając	się	zbyt	duże-
go	ruchu,	życzyli	sobie	tylko	jednego	
ciągu	 pieszo-rowerowego.	 -	 Droga	
ma	służyć	wszystkim	mieszkańcom	–	
przypomniał	burmistrz	Zdzisław	Lis.	

-	Doceniamy	wasze	uwagi	dotyczące	
uwarunkowań	 technicznych,	 ale	 nie	
możecie	narzucać	nam	pewnego	sty-
lu	 projektowania.	 Ścieżki	 rowerowe	
są	 konieczne	 i	 chcemy	 je	 budować.	
Proszę	spojrzeć	na	to	wszystko	z	szer-
szej	perspektywy.	-	Nie	rozmawiajmy	
już	o	projekcie,	który	został	przecież	
wykonany,	 tylko	 o	 tym	 dlaczego,	
mimo	 rozstrzygniętego	 przetargu,	
ta	 droga	 nie	 jest	 jeszcze	 budowana	
–	 zwrócił	 uwagę	 Piotr	 Siudek,	 jeden	
z	 mieszkańców.	 Okazało	 się,	 że	 po-
wodem	 uchylenia	 decyzji	 był	 błąd	 w	
mapach.	Błąd	ten,	jak	twierdzą	gmin-
ni	urzędnicy,	ma	zostać	skorygowany.	
-	 Jak	 już	 to	 zrobimy,	 wystąpimy	 do	
starostwa	o	ponowne	pozwolenie	na	
budowę	–	mówiła	Teresa	Mazanek	z	
wydziału	inwestycji.	

Coraz więcej protestów
	 Piotr	 Siudek	 i	 Jerzy	 Kontkie-
wicz,	 który	 od	 lat	 zabiega	 o	 prze-
budowę	ulicy	Wilanowskiej,	podej-
rzewają,	 że	 wstrzymanie	 budowy	
jest	spowodowane	protestami	kilku	
mieszkańców,	 którzy,	 w	 związku	 z	
inwestycją,	 będą	 musieli	 przesu-
nąć	 swoje	 ogrodzenia.	 -	 Myślę,	 że	
to	 ci	 państwo	 robią	 wszystko,	 aby	
wstrzymać	 budowę	 drogi	 –	 dodaje	
Piotr	 Siudek.	 Niedawno	 okazało	
się,	że	budowa	ma	zostać	podzielo-
na	 na	 dwa	 etapy.	 Na	 początku	 ma	
być	pobudowany	odcinek	o	długo-
ści	około	900	m,	co	do	którego	nie	

ma	 żadnych	 protestów.	 Problemo-
wy,	 300-metrowy	 odcinek	 między	
ulicami	Daleką	a	Graniczną	ma	być	
budowany	 w	 następnej	 kolejności.	
-	 Burmistrz	 przyznał,	 że	 zawarł	 z	
mieszkającymi	 tam	 ludźmi	 poro-
zumienia,	 na	 mocy	 których	 będą	
dokonywane	 zmiany	 w	 projekcie	
–	 mówi	 Piotr	 Siudek.	 -	 Jest	 to	 o	
tyle	dziwne,	 że	 ta	droga	miała	być	
budowana	 na	 mocy	 tzw.	 specusta-
wy.	 Innym	 problemem	 jest	 oprote-
stowanie	 inwestycji	 przez	 Stowa-
rzyszenie	 Ekologiczno-Kulturalne	
Gaja,	 które	 ma	 być	 rozpatrywane	
przez	ministra	transportu.	Jest	to	o	
tyle	dziwne,	że	Gaja	ma	swą	siedzi-
bę	 500	 km	 od	 Piaseczna	 i	 nie	 jest	
w	 stanie	 racjonalnie	 wytłumaczyć	
dlaczego	 sprzeciwia	 się	 budowie	
drogi	w	Zalesiu.	

Od	 lat	 czekający	 na	 budowę	 ulicy	
Wilanowskiej	ludzie	boją	się,	że	inwe-
stycja	przesunie	się	w	czasie.	Dlatego	
podczas	 spotkania	 w	 gminie	 poja-
wiały	 się	 pytania	 dotyczące	 realnego	
terminu	 rozpoczęcia	 przebudowy.	 -	
Jesteśmy	przekonani,	że	wiosną	przy-
szłego	 roku	 będziemy	 mogli	 zacząć	
budowę	–	przekonywała	Teresa	Maza-
nek.	-	Choć	postanowiliśmy	wprowa-
dzić	niewielką	korektę	300-metrowego	
odcinka	drogi	od	ulicy	Sosnowej,	za-
kres	robót	się	nie	zmieni.	
	 Urzędnicy	 przekonywali,	 że	 na	
korektę	projektu	drugiego	etapu	po-
trzeba	około	4-5	miesięcy.	Jeśli	rze-
czywiście	 by	 tak	 było,	 przebudowa	
krótszego	 odcinka	 drogi	 mogłaby	
ruszyć	latem	przyszłego	roku.	

Tomasz Wojciuk

Jak wszystko dobrze pójdzie 
przebudowa ulicy 

Wilanowskiej ruszy wiosną 
przyszłego roku

R e k L a M a
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Nowa remiza strażacka!
PIASECZNO W mieście powstanie nowa siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej za prawie 2,7 
mln zł. U zbiegu ulic Dworcowej i Saperów stanie nowoczesny budynek o powierzchni 
ponad 620 m kw. z garażem mogącym pomieścić trzy wozy bojowe

	 Dotychczasowa	 siedziba	 OSP,	
znajdująca	 się	 w	 pobliżu	 miejskie-
go	 rynku,	 od	 dawna	 była	 w	 fatal-
nym	stanie.	Pomieszczenia	nie		po-
siadały	 ani	 odpowiedniego	 zaple-
cza	 technicznego,	 ani	 właściwego	
zaplecza	sanitarnego.	Strażacy	wie-
lokrotnie	zwracali	na	to	uwagę	i	ich	
prośby	 zostały	 uwzględnione	 pod-
czas	 planowania	 budżetu	 na	 2014	
rok.	-	W	przyszłym	roku	skończymy	
wreszcie	z	tym	dziadostwem	–	mówi	
Krzysztof	Kasprzycki,	asystent	bur-
mistrza.		-	Strażacy	z	OSP	dostaną	
odpowiedni	 obiekt,	 odpowiadający	
nie	 tylko	 normom	 cywilizacyjnym,	
ale	 również	 zapewniający	 im	 pracę	
w	godnych	warunkach.	

Trwają prace przygotowawcze
	 Obecnie	 gminni	 inżynierowie	
dopełniają	 ostatnich	 formalności.	
Gmina	 czeka	 na	 uzupełnienie	 do-
kumentacji	 związanej	 z	 przyłącze-
niem		obiektu	do	sieci	PCU,	jest	też	
już	gotowy	projekt	samego	budynku.	

Na	wiosnę	zostanie	złożony	do	sta-
rostwa	wniosek	o	pozwolenie	na	bu-
dowę	 i	 wyłoniony	 wykonawca	 tak,	
by	w	połowie	2014	roku	można	było	
rozpocząć	 inwestycję.	 W	 budynku	
oprócz	garaży	dla	trzech	wozów	bo-
jowych,	 znajdzie	 się	 stanowisko	 do	
obsługi	 technicznej	 pojazdów	 oraz	
kanał	 do	 napraw.	 Na	 piętrze	 będą	
natomiast	 pomieszczenia	 socjalne	
dla	strażaków,	w	tym	siłownia.	

Potrzebna zmiana planu
	 -	Prace	nad	nową	siedzibą	OSP	

możemy	 rozpocząć	 dopiero	 w	 tym	
roku,	 ponieważ	 niezbędna	 dla	 tej	
inwestycji	 była	 zmiana	 miejsco-
wego	 planu	 zagospodarowania	
przestrzennego,	 którą	 właśnie	 za-
kończyliśmy	–	dodaje	Krzysztof	Ka-
sprzycki.	-	Aby	dopełnić	wszystkich	
formalności,	 trzeba	 jeszcze	 scalić	
działki,	jednak	z	tym	zadaniem	uwi-
niemy	się	błyskawicznie.	
	 Nowa	 siedziba	OSP	ma	koszto-
wać	prawie	2,7	mln	zł.

TW

Jarmark Świąteczny w Słomczynie
KONSTANCIN-JEZIORNA

 w sobotę, 7 grudnia w godz. 14-19 w zespole szkół nr 4 w słom-
czynie  przy ul. wilanowskiej po raz piąty odbędzie się organizo-
wany przez Radę Rodziców Jarmark Świąteczny. w szkole będzie 
można m.in. zakupić własnoręcznie wykonane przez dzieci ozdoby 
świąteczne, wziąć udział w warsztatach artystycznych (wykonywa-
nie ozdób z filcu, malowanie choinek świeczników), pośpiewać ko-
lędy i piosenki świąteczne (karaoke), spędzić czas w miłej atmosfe-
rze przy kawie i domowych ciastach. Jak co roku, będzie możliwość 
wparcia lokalnego koła caritas przy parafii w słomczynie w czasie 
prowadzonej przez koło zbiórki żywności dla osób potrzebujących 
oraz poprzez zakup świec. Dodatkowo odbędzie się również zbiórka 
książek do biblioteki szkolnej.
 Dochód z Jarmarku w tym roku przeznaczony będzie na dofinanso-
wanie zakupu sztandaru dla szkoły.

GT

Targi świąteczne
PIASECZNO

 w sobotę, 7 grudnia w hali 
GosiR-u przy ulicy sikorskiego 
20 w godz. 10-18 odbędą się tar-
gi świąteczne. Podczas targów 
będzie można kupić ekologicz-
ne wędliny, miody, chleby, pier-
niczki, naturalny sok jabłkowy. 
Będzie można również zaopa-
trzyć się w prezenty i różnego 
rodzaju świąteczne bibeloty. 
Podczas imprezy będą odby-
wały się warsztaty dla całych 
rodzin, nie zabraknie również 
atrakcji dla dzieci.

TW



XIV nr 44 (510)/2013/W1AKTUALNOŚCI
kURieR PoŁUDNiowy wyDaNie PowiatU PiaseczyńskieGo i URsyNowa

Straż miejska uzbrojona w fotoradar
KONSTANCIN-JEZIORNA Samorząd zakupił laserowy miernik prędkości wraz z wyposażeniem 
niezbędnym do obsługi systemu rejestrowania wykroczeń drogowych na terenie gmi-
ny. Sprzęt, w który zostanie wyposażona konstancińska straż miejska, kosztował 79,9 
tys. złotych. O zakup fotoradaru, który ma być skuteczną bronią w walce z piratami dro-
gowymi, wnioskowali mieszkańcy, zabiegający o poprawę bezpieczeństwa na drogach
	 Głównym	 pomysłodawcą	 za-
kupu	 przenośnego	 fotoradaru,	 któ-
ry	 ma	 przede	 wszystkim	 zwiększyć	
bezpieczeństwo	 na	 konstancińskich	
ulicach,	 jest	 Andrzej	 Zambrowicz,	
członek	zarządu	osiedla	Grapa.	Za-
rządy	 osiedli	 Grapa	 i	 Mirków	 oraz	
lokalne	 stowarzyszenia	 (Klub	 Ini-
cjatyw	 Obywatelskich,	 Towarzy-
stwo	Miłośników	Piękna	i	Zabytków	
Konstancina	 i	 Uzdrowisko	 Dzie-
ciom)	w	ubiegłym	roku	złożyły	ofi-
cjalny	wniosek,	by	samorząd	zakupił	
fotoradar.	 Propozycję	 pozytywnie	
ocenili	 radni,	 a	następnie	uwzględ-
nili	zakup	w	tegorocznym	budżecie.	

rok przygotowań
	 Urzędnicy	 wzięli	 udział	 w	 poka-
zach	 funkcjonowania	 takiego	 sprzę-
tu.	Podczas	 jednego	z	nich	 fotoradar	
został	 ustawiony	 na	 ul.	 Długiej	 w	
miejscu,	w	którym	obowiązuje	ograni-
czenie	prędkości	do	30	km/h.	Jednak	
urządzenie	rejestrowało	tylko	pojazdy,	
jadące	powyżej	50	km/h.	W	nieco	po-
nad	półtorej	godziny	ulicą	przejechało	
510	samochodów	z	czego	aż	347	prze-
kroczyło	 prędkość.	 Samorządowcy	
odwiedzili	 również	 gminy,	 które	 dys-
ponują	 fotoradarami,	 by	 zobaczyć,	
jak	 w	 praktyce	 wygląda	 obsługa	 ta-
kiego	 systemu.	 Przygotowali	 również	
pomieszczenia	 do	 obsługi	 systemu.	
Z	 powodu	 niejasności	 dotyczących	

funkcjonowania	 fotoradarów	 w	 całej	
Polsce	 burmistrz	 Kazimierz	 Jańczuk	
zwrócił	 się	 do	 Ministerstwa	 Trans-
portu,	 Budownictwa	 i	 Gospodarki	
Morskiej	 z	 prośbą	 o	 wyjaśnienie	 sy-
tuacji.	 Ministerstwo	 potwierdziło,	 że	
straż	miejska	będzie	mogła	wystawiać	
mandaty	 za	 przekraczanie	 prędkości,	
a	 pieniądze	 z	 kar	 będą	 wpływały	 na	
konto	gminy.		-	Chcielibyśmy,	by	foto-
radar	pełnił	przede	wszystkim	funkcję	
prewencyjną	i	służył	poprawie	bezpie-
czeństwa	w	naszej	gminie.	Nie	traktuję	
fotoradaru	 jako	 dodatkowego	 źródła	
dochodu	gminy	–	podkreśla	burmistrz	
Kazimierz	Jańczuk.	

Mandaty z laserową precyzją
	 Pod	 koniec	 listopada	 urzędni-
cy	 rozstrzygnęli	 przetarg	 na	 zakup	
laserowego	 miernika	 prędkości	 do	
rejestracji	 wykroczeń	 drogowych.	
Oprócz	 nowoczesnego	 fotoradaru	
firma	Safety	Camera	Systems	sp.	z	

o.	o.	dostarczy	straży	miejskiej	 rów-
nież	 drukarkę,	 laptopa,	 komputer	

stacjonarny	 oraz	 przenośny	 dysk	
twardy.	 Firma	 przeszkoli	 również	
strażników	 miejskich,	 którzy	 będą	
obsługiwać	 nowy	 sprzęt,	 za	 który	
gmina	 zapłaci	 79,9	 tys.	 złotych.	 La-
serowy	miernik	prędkości	LTI	20/20	
TruCAM	 to	 wykorzystywane	 w	 ok.	
70	 krajach	 niewielkie	 (waży	 1,5	 kg),	
nowoczesne	 urządzenie,	 łączące	 w	
sobie	 funkcje	 wideokamery,	 apara-
tu	 cyfrowego	 i	 laserowego	 pomiaru	
prędkości.	 Gromadzi	 pełen	 zestaw	
dowodów	 zarejestrowanych	 kamerą	
wideo,	 a	 obraz	 o	 wysokiej	 rozdziel-
czości	umożliwia	identyfikację	marki	
pojazdu,	 numeru	 tablicy	 rejestracyj-
nej	oraz	w	sprzyjających	warunkach,	
twarzy	 kierowcy.	 Fotoradar	 uniesz-
kodliwia	urządzenia	zakłócające	pra-
cę	lasera	oraz	zapewnia	szyfrowanie	
danych,	dzięki	czemu	dowody	zawsze	
będą	bezpieczne.	Strażnicy	będą	mo-
gli	 rejestrować	 wykroczenia	 zarów-
no,	trzymając	fotoradar	w	rękach,	jak	
i	instalując	go	w	samochodzie	lub	na	
statywie.	Urządzenie	może	bez	prze-
szkód	 pracować	 niemal	 w	 każdych	
warunkach	atmosferycznych,	a	dzię-
ki	lunecie	przybliżającej	wiązka	lase-
rowa	może	trafić	w	pirata	drogowego	
nawet	 z	odległości	 1,2	 km.	TruCam	
sprawdza	się	również	w	walce	z	prze-
kraczającymi	prędkość	motocyklista-
mi,	 ponieważ	 urządzenie	 rejestruje	
wykroczenie	 zarówno	 z	 przodu,	 jak	

i	 z	 tyłu,	nagrywając	 tablice	 rejestra-
cyjne.	 System	 umożliwia	 również	
gromadzenie	 i	 analizowanie	 danych	
o	ruchu	drogowym	i	wykroczeniach.	

Ostatnie dni bezkarności 
piratów drogowych
	 -	 Uzyskaliśmy	 pozytywne	 opi-
nie	 zarówno	 marszałka	 wojewódz-
twa,	jak	i	starosty,	którzy	są	zarządca-
mi	dróg	wojewódzkich	i	powiatowych,	
przebiegających	 przez	 naszą	 gminę	
–	mówi	burmistrz.	-	Zleciliśmy	opra-
cowanie	 nowej	 koncepcji	 ruchu	 dro-
gowego.	Kiedy	 zostanie	wprowadzo-
na,	zgodnie	z	przepisami	w	miejscach	
kontroli	 prędkości	 zostaną	 ustawio-
ne	odpowiednie	znaki.	Dopiero	wtedy	

strażnicy	będę	mogli	wyjść	na	ulice	z	
nowym	sprzętem	–	dodaje	Kazimierz	
Jańczuk.	Piraci	drogowi	znajdą	się	na	
celowniku	fotaradaru	już	pod	koniec	
grudnia	 lub	 na	 początku	 przyszłego	
roku.	
	 -	 Cieszę	 się,	 że	 samorząd	 spełnił	
oczekiwania	 mieszkańców	 i	 zakupił	
fotoradar,	 o	 który	 wnioskowaliśmy	
–	mówi	Andrzej	Zambrowicz.	 -	Bar-
dzo	dziękuję	burmistrzowi	i	radnym.	
Mam	nadzieję,	że	dzięki	temu	znacz-
nie	poprawi	się	bezpieczeństwo	na	na-
szych	ulicach	–	dodaje	mieszkaniec.

Grzegorz Traczyk

Wkrótce konstancińska straż miejska będzie wyposażona 
w nowoczesny fotoradar

79,9 tys. złotych 
kosztował laserowy miernik prędkości 

wraz z wyposażeniem niezbędnym do ob-
sługi systemu rejestrowania wykroczeń

Gdy zaginie nam pies, często wpadamy w panikę, 
nie wiemy gdzie go szukać.
 Na terenie gminy konstancin-Jeziorna znalezione czworonogi za po-
średnictwem straży Miejskiej trafiają do przytuliska prowadzonego przez 
lekarza weterynarii. 
 Jeśli szukasz swojego zwierzaka albo chcesz przygarnąć któregoś z 
prezentowanych poniżej, zgłoś się do wydziału ochrony Środowiska i 
Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy konstancin-Jeziorna (ul. warszawska 
31, „Galeria Lima”) telefon 22-717-53-99 wew. 109, 110 - lub Gabinetu we-
terynaryjnego „PRiMa-Vet” przy ul. Długiej 8 w konstancinie-Jeziornie 
(tel. 22-754-09-75). wszystkie zwierzęta są zaszczepione, odpchlone i za-
czipowane.

Nerwus
Nerwus to ok 1,5 roczny, niekastro-
wany pies rasy Doberman. Ma na-
turalne uszy i kopiowany ogonek. 
Jest bardzo nieśmiały, początkowo 
był tak wystraszony, że nie chciał 
wychodzić na spacery. teraz zaczy-
na się cieszyć i domagać pieszczot.

Tytan
tytan to bardzo duży, piękny psiak w typie 
owczarka anatolijskiego. Ma ok 7 lat, jest 
bardzo grzeczny, dostojny, pięknie chodzi 
na smyczy, podczas spaceru nie interesuje 
się innymi psami. znakomicie sprawdzi się 
jako przyjaciel rodziny oraz stróż posesji.

Para i Bacz
Dwa owczarki niemieckie znalezione 15.11.2013 r. przy ul. Baczyńskiego 
w m. Parcela. suczka ma ok. 10-12 lat, natomiast samiec (niekastrowany) 
ok. 6-8. Psiaki są zadbane i bardzo wesołe.

Bonnie
Bonnie to ok 5 letnia, biało-ruda 
suczka, uwielbia jazdę samocho-
dem, ładnie chodzi na smyczy. Po-
winna być jedynym zwierzęciem 
w domu, bo nie zawsze dogaduje 
się z innymi zwierzętami. Uwielbia 
dzieci! sunia jest bardzo radosna i 
grzeczna. z pewnością sprawdzi się 
w roli przyjaciela rodziny z dziećmi.

Clyde
clyde to ok 1,5 roczny, wykastrowany, 
płowy psiak. Uwielbia dzieci, bardzo 
ładnie chodzi na smyczy, dogaduje 
się z większością psów, jednak nie lubi 
kotów. znakomicie sprawdzi się w roli 
stróża jak i przyjaciela rodziny z dziećmi. 

Borek
znaleziony 30.07.2013 w oborach. 
Pies jest przemiły, dosyć duży (ok 
35-40 kg), bardzo energiczny, ży-
wiołowy i wesoły. 
Będzie znakomitym kompanem do 
zabaw dla starszych dzieci lub towa-
rzyszem aktywnej osoby. Najlepiej 
będzie się czuł w domu z ogrodem.

P R o M o c J a

R e k L a M a

Manaus zagra 
dla Radosnej Wigilii

PIASECZNO

 w sobotę, 7 grudnia o godz. 
20 w klubie Bilardowym „8 bal-
lclub” przy ul. Jana Pawła ii 10 w 
Piasecznie odbędzie się koncert 
charytatywny zespołu Manaus. 
Dochód ze sprzedaży biletów 
zostanie przeznaczony na zakup 
przyborów szkolnych dla uczest-
ników „Radosnej wigilii 2013”. 
cena biletu: 15 zł.

TW
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TARCZYN LIDEREM EDUKACJI!
W ramach III edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospoli-
tej Polskiej „Samorządowy Lider Edukacji” burmistrz Tarczyna Barbara Galicz została uho-
norowana przez komisję konkursową statuetką „Mecenas Wiedzy” za skuteczność działań w 
zakresie pozyskiwania i wydatkowania środków zewnętrznych na rozwój edukacji, a także za 
wysoką jakość, spójność oraz innowacyjność szkolnictwa w gminie. Barbara Galicz uzyskała to 
wyróżnienie jako jeden z zaledwie 8 samorządowców w Polsce i jedyny w województwie 
mazowieckim! Tarczyn zdobył natomiast tytuł „Samorządowy Lider Edukacji”

W połowie listopada w ramach konkursu „Mazowiecka Gmina Roku” odbyła się wielka gala, 
w której uczestniczyły najlepsze samorządy na Mazowszu. Gmina Tarczyn odniosła po raz ko-
lejny wielki sukces, uzyskując 2. miejsce w województwie mazowieckim (w kategorii „gmina 
miejska, miejsko-wiejska”), m.in. za liczne inwestycje infrastrukturalne, ochronę środowiska na-
turalnego, wysoką jakość edukacji i przeciwdziałanie bezrobociu

	 Obie	 te	 nagrody	 przyznawane	 są	
przez	 ekspertów	 programu	 „Samo-
rządowy	 Lider	 Edukacji”	 pod	 kie-
runkiem	prof.	Dariusza	Rotta,	człon-
ka	 prezydium	 Rady	 Głównej	 Nauki	
i	 Szkolnictwa	Wyższego,	 złożonej	 z	
naukowców	 reprezentujących	 różne	
polskie	uczelnie.	Opisywany	program	
realizowany	jest	wspólnie	przez	Fun-
dację	 Rozwoju	 Edukacji	 i	 Szkolnic-
twa	Wyższego	i	Agencję	PRC.	Hono-
rowy	patronat	nad	przedsięwzięciem	
sprawuje	prof.	Jerzy	Buzek.	Ideą	kon-
kursu	 jest	 wyłanianie	 i	 promowanie	
jednostek	 samorządu	 terytorialnego	
podejmujących	 wartościowe	 inicja-
tywy	w	dziedzinie	 rozwoju	edukacji	
i	systemu	oświaty,	a	także	podnosze-
nie	jakości	pracy	samorządów	w	sfe-
rze	lokalnej	polityki	edukacyjnej.	

Indywidualne podejście 
	 W	 ceremonii	 wręczenia	 nagród,	
która	 odbyła	 się	w	 słynnej	 auli	Col-
legium	Novum	Uniwersytetu	 Jagiel-
lońskiego	w	Krakowie,	wzięli	udział	
reprezentanci	 samorządów	 wyróż-
nionych	za	 szczególny	wkład	w	 roz-
wój	 oświaty	 na	 poziomie	 lokalnym.	
Gmina	 Tarczyn	 została	 doceniona	
poprzez	odpowiednio	zorganizowany	
budżet	w	kierunku	rozwoju	edukacji,	
wsparty	 pozyskanymi	 dotacjami,	 co	
efektywnie	wpływa	na	spójność	i	in-
nowacyjność	kształcenia.
-	 Aby zapewnić prawidłowy rozwój 
oświaty, uwzględniający najwyższe 
standardy edukacyjne, umożliwia-

jące wszechstronny rozwój dzieci i 
młodzieży od najmłodszych lat, roz-
budzenie głodu wiedzy, ciekawości 
otaczającego świata i praw steru-
jących jego rozwojem, nasza gmina 
podejmuje szereg inicjatyw. Robi-
my wszystko, by rozwijać  kluczowe 
kompetencje uczniów i dorosłych, 
wykorzystując  innowacyjne techniki 
nauczania związane z informatyką, 
jak również językowe, kulturowe, z 
dziedziny przedsiębiorczości, sztuki, 
sportu oraz ekologii	 -	 zaznacza	bur-
mistrz	 Barbara	 Galicz.	 -	 Wdrażanie 
naszych projektów oparte jest na 
specjalistycznych zajęciach warszta-
towych, indywidualnym podejściu do 
ucznia, wykorzystaniu sprzętu multi-
medialnego czy nowoczesnych mate-
riałów dydaktycznych.  Aby osiągnąć 
pełen sukces edukacyjny, realizujemy 
także szereg inwestycji infrastruk-
turalnych. Oba te wyróżnienia są 
również wielkim sukcesem naszych 
uczniów, nauczycieli, pedagogów i 
całego środowiska oświatowego –	
dodaje.

Ponadstandardowe formy 
aktywności
-	Komisja dokonująca certyfikacji sa-
morządów badała m.in. jakość ofer-
ty edukacyjnej gmin, efektywność 
polityki inwestycyjnej w dziedzinie 
oświaty czy skuteczność w pozyski-
waniu i wydatkowaniu funduszy ze-
wnętrznych na szkolnictwo i progra-
my edukacyjne. Oceniając samorządy 

zwracaliśmy szczególną uwagę, na ile 
podejmowane przez nie formy aktyw-
ności wykraczają poza standard dzia-
łań oświatowych, poza schemat, poza 
ustawowe minimum, na ile podejmo-
wane przez gminy i powiaty inicjaty-
wy są zgodne z lokalnymi uwarunko-
waniami i potrzebami, na ile cechuje 
je innowacyjność, oryginalność –	tłu-
maczy	 Grażyna	 Kaczmarczyk,	 pre-
zes	 zarządu	 Fundacji	 Rozwoju	 Edu-
kacji	i	Szkolnictwa	Wyższego.	

edukacja szkolna, zdrowotna, 
informatyczna, ekologiczna, 
kulturalna...
	 Gmina	 Tarczyn	 otrzymała	 dwie	
nagrody,	 m.in.	 za	 stałe	 i	 szerokie	
wspieranie	 rozwoju	 kształcenia,	 za	
wdrażanie	 wielu	 bardzo	 ciekawych,	
pożytecznych	 i	 innowacyjnych 
projektów edukacyjnych	 o	 róż-
nych	 profilach	 -	 w	 tym	 szkolnych,	
zdrowotnych,	 informatycznych,	
proekologicznych,	 kulturalnych	 czy	
też	 z	 zakresu	 bezpieczeństwa	 -	 oraz	
za	 znaczące	 osiągnięcia	 w	 zakre-
sie	 wspierania	 rozwoju	 naukowego,	
sportowego	 i	 kulturalnego	 młodzie-
ży,	 co	możliwe	 jest	m.in.	 dzięki	 po-
zyskiwanym	przez	gminę	funduszom	
krajowym	 i	 unijnym.	Gwarantuje	 to	
też	 uczniom	 pracę	 na	 najnowocze-
śniejszych	 narzędziach	 naukowych,	
np.	 tablicach	 interaktywnych	 i	 pro-
fesjonalnych	zestawach	badawczych,	
oraz	 bezpłatnego	 korzystania	 z	 róż-
norodnego	pakietu	 zajęć	pozalekcyj-

nych,	które	pomagają	 im	w	skutecz-
nym	pogłębianiu	wiedzy.	
	 Działania	w	zakresie	infrastruk-
turalnym	 wiążą	 się	 z	 kolei	 z	 taki-
mi	 przedsięwzięciami	 jak:	 	 budowa	
Domu	 Kultury	 w	 Tarczynie	 wraz	 z	
biblioteką,	 czytelnią	 multimedial-
ną	 i	 częścią	 referatów	Urzędu	Miej-
skiego,	 modernizacja	 i	 rozbudowa	
przedszkola	oraz	ośrodka	zdrowia	w	
Tarczynie,	 modernizacja	 Domu	 Lu-
dowego	w	m.	Grzędy	wraz	z	budową	
terenu	 rekreacyjnego,	 komplekso-
we	 unowocześnienie	 gminnej	 bazy	
oświatowej,	m.	 in.	 poprzez	wyposa-
żenie	 w	 najnowocześniejszy	 sprzęt	
komputerowy	 wszystkich	 gminnych	
placówek	 szkolnych	 oraz	 osób	 za-
grożonych	wykluczeniem	cyfrowym,	
budowa	nowych	obiektów	sportowo-
rekreacyjnych,	w	 tym	dwóch	 zespo-
łów	boisk	Orlik,	boisk	przyszkolnych	

i	 placów	 zabaw,	 modernizacja	 oraz	
budowa	stacji	uzdatniania	wody,	roz-
budowa	sieci	wodociągowej	i	kanali-
zacyjnej.	

Wszystko	 to	 skutkuje	 ciągłym	 pod-
noszeniem	znakomitej	 jakości	oferty	
edukacyjnej,	a	także	warunków	życia	
dzieci,	młodzieży	i	dorosłych	z	tere-
nu	gminy	Tarczyn.

Szymon Woźniak

NAJLEPSI NA MAZOWSZU 
NAGRODZENI

	 -	 Umiejętnie	 wykorzystujemy	
środki	finansowe	pozyskane	z	UE	i	
dążymy	stale	do	wzrostu	standardu	
życia	 mieszkańców	 naszej	 gminy.	
Chętnie	 dzielimy	 się	 swoimi	 spo-
strzeżeniami	 z	 przedsiębiorcami,	
instytucjami	otoczenia	biznesu	oraz	
z	 organizacjami	 pozarządowymi	
naszego	 regionu,	 a	
także	 z	 za-
przy jaź-

nionymi	 samorządami,	 wymienia-
jąc	poglądy	i	konsultując	inicjatywy	
spełniające	 oczekiwania	 nowocze-
snej	 gospodarki	 –	 mówi	 burmistrz	
Tarczyna	Barbara	Galicz.

Ogromne zainteresowanie
	 Laureaci	 spotkali	 się	 w	 Sali	

Perłowej	Hotelu	Gro-

mada	 w	 Warszawie	 na	 wspólnej	
uroczystości	 wręczenia	 nagród	 w	
konkursach,	które	cieszą	się	w	środo-
wisku	 mazowieckich	 przedsiębior-
ców	 i	 samorządowców	 ogromnym	
i	 stale	 rosnącym	 zainteresowaniem	
(Mazowiecka	 Gmina	 Roku	 /	 Ma-
zowiecki	Powiat	Roku/	Mazowiecka	
Firma	Roku/Orły	Polskiego	Budow-
nictwa/Perły	Medycyny).
	 Gala	zgromadziła	ponad	600	go-
ści,	w	tym	reprezentantów	wyróżnio-
nych	 podmiotów	 oraz	 przedstawi-
cieli	 instytucji	 branżowych,	 świata	
polityki	 i	 biznesu.	 Tegoroczną	 edy-
cję	zbiorczego	plebiscytu	-	nad	któ-
rym	 patronat	 honorowy	 objął	 Mar-
szałek	 Województwa	 Mazowiec-
kiego	 Adam	 Struzik	 -	 poprowadzili	
Krzysztof	Ibisz	oraz	Anna	Karna.	

rosnąca atrakcyjność gminy
	 Głównym	 założeniem	 ww.	 kon-
kursów	 jest	 promocja	 instytucji,	

które	 zarządzane	 są	 w	 sposób	 no-
woczesny,	osiągają	znakomite	wyni-
ki,	 	 oraz	kierują	 się	 zasadami	 etyki	
w	 prowadzeniu	 swojej	 działalności.	
U	gminy	Tarczyn	Kapituła	Konkur-
su	 doceniła	 oprócz	 tego	 stwarzane	
przez	 samorząd	 dogodne	 warunki	
dla	 inwestorów,	 wciąż	 postępującą	
poprawę	 infrastruktury	 drogowej,	
edukacyjnej,	 informatycznej,	 zdro-
wotnej,	 jak	 również	 tej	 związanej	 z	

kulturą,	 ochroną	 środowiska	 natu-
ralnego,	 bezpieczeństwem,	 sportem	
i	rekreacją	oraz	umiejętnie	pozyski-
wanie	 i	wykorzystywanie	dotacji,	w	
tym	 dofinansowań	 pochodzących	
ze	 środków	 Unii	 Europejskiej,	 co	
ma	 swoje	 realne	 odzwierciedlenie	
w	rosnącej	atrakcyjności	gminy	i	jej	
rozpoznawalności.

Szymon Woźniak

Wyróżnienie „Mazowiecka Gmina Roku” zostało wręczone bur-
mistrz Barbarze Galicz w czasie uroczystości, która zgromadziła 
licznych przedstawicieli świata polityki i biznesu

Burmistrz Tarczyna Barbara Galicz prezentuje tytuł „Mecenas 
Wiedzy”, który zdobyła jako jeden z zaledwie 8 samorządowców 
w Polsce i jedyny na Mazowszu
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Szoł kocich piękności
URSYNÓW W ubiegły weekend, w hali Arena odbyła się Międzynarodowa Wystawa Ko-
tów rasowych. W wystawie, którą obejrzało ponad siedem tysięcy osób, wzięło udział 
478 przedstawicieli kociej arystokracji z Polski i zagranicy
	 Wystawę	 zorganizował	 Elitar-
ny	 Klub	 Kota	 Rasowego,	 a	 hono-
rowy	 patronat	 nad	 nią	 objął	 bur-
mistrz	dzielnicy	Ursynów	Piotr	Gu-
ział,	 który	 dla	 najpiękniejszych	 ko-
tów	ufundował	puchary.	

Tłumy zwiedzających
	 W	 sobotę	 i	 niedzielę	 przez	 halę	
Areny	przewinęło	się	ponad	siedem	
tysięcy	 zwiedzających.	 Byli	 to	 za-
równo	miłośnicy	kotów,	jak	i	rodzi-
ny	z	dziećmi.	To	właśnie	najmłodsi	
najbardziej	spontanicznie	zachwyca-
li	 się	 kocimi	 pięknościami.	 Docenili	
to	organizatorzy,	którzy	przygotowa-
li	dla	dzieci	specjalne	atrakcje.	Malu-
chy	mogły	wykazać	się	w	konkursach	
plastycznych	 oraz	 pomalować	 sobie	
buzie	–	tego	dnia	obowiązywała	sty-
lizacja	na	„kocie	pyszczki”.	
	 Egzotyczne	 koty	 różnych	 ras	
jak	 magnes	 przyciągały	 do	 klatek	
zwiedzających.	 Największą	 cie-
kawość	 budziły	 bezwłose	 sfinksy.	
Oprócz	 nich	 można	 było	 oglądać	
piękne	 koty	 syberyjskie,	 norwe-
skie	leśne,	maine	coon’y,	brytyjskie	
krótkowłose,	devon	i	cornish	rex’y,	
ragdolle,	persy,	egzotyki,	rosyjskie	
niebieskie	 i	 wiele	 innych.	 Kotów,	
które	 przyjechały	 na	 Ursynów	 nie	
tylko	z	całej	Polski,	ale	także	z	Ro-

sji,	Czech,	Litwy,	Włoch	i	Estonii,	
było	 w	 sumie	 478.	 Najwięcej	 było	
kotów	brytyjskich	(78)	i	maine	co-
onów	(77)	gdyż	to	właśnie	te	dwie	
rasy	cieszą	się	w	Polsce	największą	
popularnością.	

	 Wystawcy	 często	 też	 mieli	 ze	
sobą	 małe	 kocięta,	 które	 można	

było	kupić.	Przeszkodą	mogła	być	
tylko	cena,	wahająca	się	od	tysiąca	
do	nawet	kilku	tysięcy	złotych.	
	
Wybory najładniejszych kotów
	 Wystawie,	 jak	 co	 roku,	 towa-
rzyszyła	 rywalizacja	 sportowa.	
Międzynarodowe	 jury,	 w	 którym	
zasiadali	 sędziowie	 z	 Danii,	 Fin-
landii,	 Holandii,	 Norwegii,	 Szwe-
cji	i	Polski,	wybierało		najpiękniej-
szych	 przedstawicieli	 poszczegól-
nych	 ras.	 W	 pierwszym	 dniu	 wy-
stawy,	 dużym	 wydarzeniem	 był	
BIS	 BREED	 kotów	 rasy	 sfinks	

(wybór	 najpiękniejszego	 sfinksa	
wystawy).	 Aby	 Best	 In	 Show	 jed-
nej	rasy	w	ogóle	mógł	się	odbyć,	na	
wystawę	 musi	 zostać	 zgłoszonych	
co	 najmniej	 50	 kotów.	 Na	 wysta-
wie	 w	 ursynowskiej	 Arenie	 sfink-
sów	 było	 58,	 co	 pozwoliło	 zorga-
nizować	pierwszy	w	Polsce	i	Euro-
pie	 BREED	 BIS	 tej	 rasy.	 Najpięk-
niejszym	sfinksem	wystawy	został	
uznany		biały	sfinks	z	klasy	kociąt	
Meotida	 Roza	 Kaira.	 W	 katego-
rii	 kotów	 perskich	 i	 egzotycznych	
zwyciężyła	 natomiast	 kotka	 GIC	
Filiamores	Amazing	Grace	z	Esto-
nii,	która	została	także	uznana	za	
najpiękniejszego	 kota	 pierwszego	
dnia	 wystawy.	 Championów	 wy-
bierano	także	w	kategoriach	kotów	
półdługowłosych,	 krótkowłosych	
oraz	 syjamskich	 i	orientalnych.	W	
drugim	dniu	wystawy	odbył	się	na-
tomiast	 BIS	 BREED	 kotów	 bry-
tyjskich.	 Za	 najpiękniejszego	 kota	
brytyjskiego	uznano	litewską	koci-
cę	 Inky	 Imagine	 Roxera,	 zaś	 naj-

piękniejszym	kotem	drugiego	dnia	
wystawy	został	kocur	norweski	le-
śny	 –	 Levan	 Polkka	 Des	 Lles	 La-
foten.	Wszystkie	koty	uczestniczą-
ce	w	rywalizacji	otrzymały	pucha-
ry	wręczane	przez	wiceburmistrza	
Ursynowa	 Piotra	 Machaja	 oraz	
nagrody	rzeczowe.	

Wydarzenia towarzyszące
	 Podczas	 trwania	 wystawy	 zbie-
rano	 także	 karmę	 i	 akcesoria	 dla	
bezdomnych	 psów	 i	 kotów,	 przeby-
wających	 w	 schronisku	 prowadzo-
nym	 przez	 Fundację	 św.	 Francisz-
ka.	Można	było	porozmawiać	z	ho-
dowcami	 i	 zasięgnąć	 darmowych	
porad	u	weterynarzy.	Odbył	się	tak-
że	kiermasz,	na	którym	można	było	
zaopatrzyć	się	w	pokarm	dla	kotów,	
zabawki		i	inne	kocie	akcesoria	(np.	
domki	dla	kotów).	Głodni	mogli	na	
miejscu	posilić	się	obiadem	lub	wy-
pić	pyszną	kawę.	

Tomasz Wojciuk

Ponad 7 tys. osób   
odwiedziło wystawę kotów 
w ursynowskiej hali „Arena”

Polka potrafi
PIASECZNO W środę, 27 listopada w Kawiarni Fryderyk w Przystanku Kultura odbyło się spotkanie z Mag-
dą Bębenek - autorką książki „Polka potrafi” i jednocześnie ambasadorką piaseczyńskiego Stowarzysze-
nia Polka Potrafi.pl. Oprócz bliższego zapoznania się z treścią publikacji, można było również dowiedzieć 
się o warsztatach i szkoleniach non-profit dla kobiet, organizowanych przez piaseczyńskie stowarzyszenie

	 Wszystkie	 osoby,	 które	 przyszły	
na	spotkanie,	już	na	samym	wejściu	
obdarowywane	 były	 specjalnymi	
bransoletkami	 „dla	 fanów”	 Stowa-
rzyszenia	Polka	Potrafi.pl.	Po	krót-
kiej	prezentacji	planów	działalności	
organizacji	głos	zabrała	już	bohater-
ka	wieczoru.	Magda	 Bębenek,	oso-
ba	pełna	pozytywnej	energii,	w	bar-
dzo	 bezpośredni	 sposób	 zdradzi-
ła	powody,	dla	których	zdecydowała	
się	napisać	książkę.	Jak	się	okazało,	
były	 one	 bardzo	 prozaiczne	 –	 cho-
dziło	 o	 spłacenie	 długu	 zaciągnię-
tego	 na	 udział	 w	 wymarzonym	 se-
minarium	w	USA	i	na	Fidżi.	Książ-
ka	opowiada	historie	czternastu	Po-
lek,	które	potrafiły	poradzić	sobie	w	
pozornie	trudnych	sytuacjach	życio-
wych.	Udowadniają	one,	że	 jeśli	się	
czegoś	bardzo	chce,	można	to	osią-
gnąć.	 Autorka,	 podróżniczka	 z	 za-
miłowania,	 starała	 się	 pozytywnie	
zmotywować	 uczestniczki	 spotka-
nia,	 które	 szczelnie	 wypełniły	 tego	
wieczoru	Kawiarnię	Fryderyk.
	 -	Spontanicznie	 i	 chętnie	 korzy-
stajcie	 z	 szans	 pojawiających	 się	 w	
otoczeniu,	 a	 zobaczycie,	 że	 wasze	
życie	nagle	zacznie	iść	zupełnie	no-
wym	torem,	a	serce	zabije	mocniej	–	
przekonywała	Magda	Bębenek.
	 O	 swoich	 osobistych	 doświad-
czeniach	 opowiedziała	 również	
Ania	–	jedna	z	bohaterek	książki.
	 Stowarzyszenie	Polka	Potrafi.pl.	
serdecznie	 zaprasza	wszystkie	 chęt-
ne	 panie	 na	 serię	 warsztatów	 non-
profit,	które	będą	się	odbywać	głów-

nie	w	siedzibie	stowarzyszenia	przy	
ulicy	Młynarskiej	19	w	Piasecznie.
	 -	 Będziemy	 organizować	 rów-
nież	 kiermasze	 i	 eventy	 promują-
ce	 lokalne	 mikrofirmy	 i	 rękodzieło,	
a	przede	wszystkim	umożliwiać	ko-

bietom	 spotkania	 dla	 wymiany	 idei	
i	 doświadczeń	 w	 ramach	 tzw.	 ko-
biecego	networkingu	–	mówi	Marta	
Grzegrzułka	ze	Stowarzyszenia	Po-
lka	Potrafi.pl	w	Piasecznie.

Grzegorz Tylec
Plan grudniowych zajęć
6 grudnia 2013: 10.00-13.00 Ustawa żłobkowa & kreatywna niania – 
warsztat dla pań pracujących jako nianie
7 grudnia 2013: 10.00-18.00 targi Świąteczne – targi w hali GosiR przy ul. 
sikorskiego 20 w Piasecznie
9 grudnia 2013: 10.00-13.00 Ustawa żłobkowa & kreatywna niania – 
warsztat dla pań pracujących jako nianie
11 grudnia 2013: 10.30-12.00 angielski od malucha czyli o tym jak zaprzy-
jaźnić dziecko z angielskim – warsztaty dla mam z dziećmi do lat 4
13 grudnia 2013: 10.00-13.00 Prawa kobiet na rynku pracy – warsztat skie-
rowany w szczególności do kobiet w trakcie lub po okresie macierzyńskim
16 grudnia 2013: 10.00-13.00 Prawa kobiet na rynku pracy – warsztat skie-
rowany w szczególności do kobiet w trakcie lub po okresie macierzyńskim

Kolizja na drodze do mostu
GÓRA KALWARIA We wtorek, 3 grudnia na drodze krajowej nr 
50 zderzyły się dwa samochody. Choć w zdarzeniu nikt nie 
ucierpiał, na trasie wystąpiły znaczne utrudnienia w ruchu

 Do zdarzenia doszło o godz. 14.30 na wąskim odcinku drogi między ron-
dem, a mostem w Górze kalwarii. kierujący ciężarowym mercedesem Łukasz 
a., zjeżdżając ze skarpy nie dostosował prędkości do warunków panujących 
na drodze. w konsekwencji stracił panowanie nad pojazdem, zderzył się z ja-
dącym z naprzeciwka vw i uderzył w barierę ochronną. Na szczęście w zda-
rzeniu nikt nie ucierpiał, choć droga była przez dłuższy czas zablokowana. 
kierujący mercedesem był trzeźwy. za spowodowanie kolizji policjanci uka-
rali go mandatem w wysokości 300 zł.

TW

155 lat Czarnowa
KONSTANCIN-JEZIORNA

 w najbliższą sobotę, 7 grudnia na placu zabaw w czarnowie o godz. 13 od-
będzie się uroczystość z okazji 155-rocznicy powstania miejscowości. Jubileusz 
uświetnią przedstawiciele władz gminy oraz otwarcie retrospektywnej, plene-
rowej wystawy fotograficznej. - Dzięki współpracy wielu mieszkańców udało 
nam się zgromadzić mnóstwo niezwykle interesujących, unikatowych zdjęć, 
przedstawiających różne wydarzenia z bogatej, 155-letniej historii czarnowa, 
które chcielibyśmy teraz pierwszy raz zaprezentować – mówi Małgorzata wo-
jakowska-Żeglińska, sołtys czarnowa. zarówno zebrane zdjęcia, jak i inne archi-
walia, a także niezwykle interesujące wspomnienia mieszkańców prawdopo-
dobnie zostaną opublikowane. czarnów powstał 17 grudnia 1858 roku. osadę 
założył Julian czarnowski, który otrzymał ziemię od cara aleksandra ii.
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Towarzystwo ochrony zabytków
KONSTANCIN-JEZIORNA W restauracji Galeria Konstancja odbyło się jedno ze spotkań po-
święconych zabytkom, które cyklicznie organizuje Towarzystwo Miłośników Piękna i 
Zabytków Konstancina-Jeziorny. Przedstawiciele Towarzystwa zaprezentowali m.in. 
najbardziej zagrożone obiekty letniska oraz działania prawne podjęte, by je uratować

Grzegorz Traczyk
	 Z	 inicjatywy	 TMPiZK	 w	 1990	
roku	 Konstancin,	 jako	 unikalny	
układ	 urbanistyczno-architekto-
niczny	 został	 wpisany	 do	 rejestru	
zabytków.	 Na	 obszarze	 objętym	
ustaleniami	planu,		znajduje	się	175	
zabytkowych	 obiektów,	 w	 tym	 60	
objętych	 ochroną	 poprzez	 wpis	 do	
rejestru	 zabytków	 i	 116	 obiektów	
architektury	o	wartościach	kulturo-
wych,	 włączonych	 do	 gminnej	 ewi-
dencji	zabytków.	Ponadto	na	terenie	
Mirkowa	są	 cztery	obiekty	wpisane	
do	 rejestru	 zabytków	 i	 30	 obiektów	
objętych	wojewódzką	ewidencją	za-
bytków.	Przy	TMPiZK	od	wielu	lat	
działa	 Sekcja	 Ochrony	 Zabytków,	
która	 troszczy	 się	 o	 konstancińskie	

perełki	architektury	poprzez	współ-
pracę	 z	 Mazowieckim	 Wojewódz-
kim	Konserwatorem	Zabytków	oraz	
Ministerstwem	 Kultury	 i	 Dziedzic-
twa	Narodowego.	Ponadto	 interwe-
niuje	 w	 sprawach	 łamania	 prawa	 i	
występuje	 w	 sądach	 administracyj-
nych,	które	rozpatrują	sprawy	doty-
czące	zabytków.	

Zabytki w sądach
	 Podczas	 spotkania,	 działal-
ność	 sekcji	 przedstawiła	 Maria	
Witkowska.	 Obecnie	 Towarzystwo	
uczestniczy	 w	 trzech	 postępowa-

niach	 administracyjnych.	 Pierwsza	
sprawa	toczy	się	 już	od	17	 lat	 i	do-
tyczy	 działki	 przy	 ul.	 Wilanowskiej	
24.	 -	 Na	 przestrzeni	 lat,	 różne	 były	
jej	 koleje	 i	 zamiary	 deweloperów	
–	 mówiła	 Maria	 Witkowska.	 -	 Ak-
tualnie	 sprawa	 dotyczy	 budowy	 na	
połowie	działki,	a	działka	ma	5900	
m	 kw.,	 czyli	 na	 nie	 całych	 3000	 m	
kw.	 sześciu	 dwupiętrowych	 domów	
z	 garażami.	 Ostatnia	 decyzja	 sądu	
była	 dla	 nas	 pozytywna.	 Niestety,	
miesiąc	 temu	ministerstwo	uchyliło	
tę	decyzję	i	sprawa	znowu	wraca	na	
wokandę.	 W	 tej	 sytuacji	 podtrzy-
mywanie	 naszego	 stanowiska	 jest	
przede	 wszystkim	 wyrazem	 sprze-
ciwu	 wobec	 nieprawości	 organów	

decyzyjnych,	partykularnych	 intere-
sów,	 które	 towarzyszą	 od	 początku		
temu	miejscu	–	dodała.	Inną	głośną	
sprawą	 jest	 wyburzenie	 willi	 Juli-
sin,	 która	 znajdowała	 się	 przy	 ul.	
Żółkiewskiego.	 W	 lutym	 2012	 roku	
minister	 kultury	 zdecydował,	 że	
spółka,	która	w	2008	roku	bezpraw-
nie	zburzyła	willę	będzie	musiała	ją	
odbudować	 do	 końca	 2014	 roku.	 -	
Pomimo	 decyzji	 o	 odbudowie	 od	 4	
lat	w	tej	sprawie	panuje	głucha	cisza,	
a	ostatnio	minister	kultury	unieważ-
nił	 wpis	 do	 rejestru	 zabytków	 bu-
dynku	 kordegardy,	 która	 pozostała	

na	działce	–	mówiła	przedstawiciel-
ka	TMPiZK.	
	 W	maju,	na	wniosek	Towarzystwa,	
Mazowiecki	 Wojewódzki	 Konserwa-
tor	 Zabytków	 zdecydował	 o	 objęciu	
indywidualną	 ochroną	 konserwator-
ską	najstarszej	części	fabryki	papieru	
w	 Mirkowie.	 Do	 rejestru	 zabytków	
został	wpisany	zespół	budowlany	tzw.	
dolnej	 papierni	 wraz	 z	 otoczeniem.	
Tworzy	 go	 15	 obiektów	 położonych	
przy	ul.	Mirkowskiej,	znajdujących	się	
na	 terenie	 zamkniętej	 fabryki	 papie-
ru	Metsä	Tissue.	-	Radość	nasza	nie	
trwała	 zbyt	 długo	 –	 przyznała	 Ma-
ria	 Witkowska.	 -	 Spółka	 Konstans,	
współwłaściciel	 terenu	fabryki,	wnio-
sła	 odwołanie	 od	 decyzji,	 które	 ma	
rozpatrzyć	ministerstwo	kultury.	

Czarna lista zabytków
	 Warto	 również	 dodać,	 że	 w	
2009	 roku	 TMPiZK	 opracowało	
listę	kilkunastu	 	 zabytkowych	willi,	
wymagających	 szczególnej	 troski	
ze	 względu	 na	 stan	 zagrożenia	 i	
przesłało	 je	 do	 konserwatora	 za-
bytków.	 Wśród	 najcenniejszych	
i	 najbardziej	 zaniedbanych	 willi	
znalazły	się	Ida	(ul.	Czarneckie-
go	4),	Jagiellonka	(ul.	Skargi	10),	
Biruta	 (ul.	 Matejki	 14),	 Jezio-
ranka,	Jutrzenka,	Krysieńka	(ul.	
Kraszewskiego	 8,	 10,	 12),	 Piast	
(ul.	Graniczna	14),	Zorza	(ul.	So-
bieskiego	16),	Zbyszek,	Anna	(ul.	
Żeromskiego	 6,	 10)	 Zoleta	 (ul.	
Wierzejewskiego	8),	Czerwony	Dom	
(ul.	Przebieg	2),	Leonówka	(ul.	Mic-
kiewicza	 1),	 Maryla	 (ul.	 Sienkiewi-
cza	 19).	 -	 Lista	 okazała	 się	 bardzo	
ważna	 i	 użyteczna.	 Dzięki	 naszej	
interwencji,	 a	 przede	 wszystkim	
wysiłkowi	 i	 zaangażowaniu	 urzędu	
konserwatorskiego	 wiele	 obiektów	
zostało	 zabezpieczonych.	 Niektóre	
z	 nich	 sprzedane,	 miejmy	 nadzieję	
szczęśliwie,	 zostaną	 uratowane	 –	
mówiła	Maria	Witkowska.	

Zrujnowana tożsamość
	 Spośród	 wymienionych	 willi	
w	 katastrofalnej	 sytuacji	 są	 m.in.	
Zorza	 i	 Jagiellonka,	 ale	 ich	 nowi	
właściciele	 są	 zainteresowani	 re-
montem.	 -	 W	 dalszym	 ciągu	 spra-

wą	 bulwersującą	 jest	 sytuacja	 willi	
przy	 ul.	 Kraszewskiego	 Jezioranki,	
Jutrzenki	i	Krysieńki	oraz	Zbyszka,	
znajdującego	 się	 przy	 ul.	 Żerom-
skiego.	Tutaj	nie	mamy	wątpliwości,	
że	 właściciele	 z	 całą	 świadomością	
doprowadzają	 do	 ruiny	 zakupione	
obiekty	 -	przyznała	Maria	Witkow-
ska.	Sprawą	niszczejących	zabytków	
przy	 ul.	 Kraszewskiego	 zajęła	 się	
nawet	 prokuratura	 i	 sąd.	 Spółka,	
będąca	 ich	 właścicielem,	 została	
obciążona	karą	zaledwie	5	tys.	zło-
tych,	za	zaniedbania.	-	Naród,	który	
traci	pamięć	historyczną,	traci	swo-

ją	 tożsamość.	 Nie	 pozwólmy,	 żeby	
przez	 nieodpowiedzialne	 działania		
Konstancin	stracił	swoją	tożsamość	
–	przypominając	 słowa	Jana	Pawła	
II,	 zaapelowała	 Maria	 Witkowska,	
kończąc	swoje	wystąpienie.	

Papiernia kolebką miasta
	 Następnie	 głos	 zabrały	 panie	
z	 urzędu	 konserwatorskiego	 Alek-
sandra	 Udziela-Łabęda	 -	 główny	
inspektor	 ochrony	 zabytków	 i	 Jo-
lanta	Szczęsna	-	odpowiedzialna	za	
zabytki	 Konstancina.	 Urzędniczki	
mówiły	o	 trudnościach	w	egzekwo-
waniu	 przepisów,	 a	 przede	 wszyst-
kim	podkreślały,	że	powodem	wielu	
nieprawidłowości	 dotyczących	 za-
bytków	 są	 często	 wykorzystywane	

przez	 właścicieli	 willi	 luki	 prawne	 i	
brak	 pieniędzy	 na	 ratowanie	 zabyt-
ków.	Kolejną	częścią	 spotkania	była	
prezentacja	mulimedialna	dotycząca	
historii	 Mirkowskiej	 Fabryki	 Pa-
pieru.	 Dokładne	 informacje	 histo-
ryczne	 odnalezione	 i	 zebrane	 przez	
Hannę	 Szaflik-Winogrodzką	 jeden	
z	 mieszkańców	 uzupełnił	 o	 intere-
sującą	 ciekawostkę	 historyczną.	 -	 Z	
niepotwierdzonych	 dokumentami,	 a	
wielce	wiarygodnych	źródeł	wynika,	
że	 pierwszy	 odbiornik	 radiowy	 na	
terenie	 Królestwa	 Polskiego	 pojawił	
się	 w	 latach	 90.	 XIX	 w.	 właśnie	 w	
Mirkowie	–	opowiadał	jeden	z	miesz-
kańców.	Leopold	Kronenberg,	który	
wraz	 z	 Edwardem	 Natansonem	 w	
1887	roku	przeniósł	do	Konstancina-
Jeziorny	Mirkowską	Fabryki	Papieru	
oraz	 zbudował	 osadę	 fabryczną	 z	
bogatym	zapleczem	socjalnym,	spro-
wadził	radio,	najnowszy	cud	techniki	
do	 osiedlowej	 świetlicy.	 Warto	 pod-
kreślić,	 że	 w	 tym	 czasie	 nie	 istniało	
jeszcze	Polskie	Radio,	które	zadebiu-
towało	w	eterze	dopiero	w	1926	roku.	
Można	 jednak	 już	 było	 posłuchać	
rozgłośni,	nadających	z	Rosji	i	Prus.	
Jeśli	to	prawda,	byłby	to	kolejny	do-
wód	historycznej	i	kulturowej	warto-
ści	zamkniętej	fabryki	papieru.	
	 W	kolejnej	części	wystąpił	również	
Tadeusz	 Światek,	 autor	 wielu	 publi-
kacji	na	temat	historii	letniska,	który	
opowiedział	 m.in.	 o	 historii	 wąsko-
torówki,	przebiegającej	niegdyś	przez	
Konstancin	oraz	o	pierwszych	rekla-
mach	dotyczących	letniska,	ilustrując	
swą	 prezentację	 unikalnymi	 zdjęcia-
mi	i	archiwalnymi	materiałami.	
	 W	spotkaniu	wzięli	udział	miesz-
kańcy,	 przedstawiciele	 Uzdrowiska	
Konstancin-Zdrój	 S.A.,	 lokalnych	
stowarzyszeń	 oraz	 samorządowcy	 i	
urzędnicy.

Willa Zbyszek, znajdująca się przy ul. Żeromskiego jest 
w opłakanym stanie, a właściciel jej nie remontuje

Na spotkaniu poświęconym zabytkom uczestników przywitali 
Czesława Gasik, prezes TMPiZK oraz Krzysztof Głogowski, 
prezes zarządu Uzdrowiska Konstancin-Zdrój S.A.

Naród, który traci pamięć historycz-
ną, traci swoją tożsamość. Nie po-
zwólmy, żeby przez nieodpowie-
dzialne działania  Konstancin stracił 
swoją tożsamość

Maria Witkowska 
TMPiZ Konstancina-Jeziorny

Polskie ślady w Peru
PIASECZNO W piątek, 29 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i 
Gminy Piaseczno wystąpił Jerzy Majcherczyk, członek The Explorers Club 
i badacz śladów dokonań Polaków w Ameryce. Jego prezentacja zatytu-
łowana „Śladami Ernesta Malinowskiego i polskich inżynierów w Peru” 
zorganizowana została wspólnie przez Polskie Stowarzyszenie Miłośników 
Kolei i Piaseczyńsko-Grójeckie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej
	 Jerzy	 Majcherczyk,	 obecnie	 wła-
ściciel	 biura	 podróży,	 jest	 człowie-
kiem	z	prawdziwą	pasją.	W	światowej	
historii	podróżowania	zapisał	się	bra-
wurową,	 kajakową	 eksploracją	 słyn-
nego	 Kanionu	 Colca	 –	 najgłębszego	
kanionu	na	świecie,	który	znajduje	się	
na	 terytorium	Peru.	To	właśnie	pol-
ska	grupa	odkrywców,	wśród	których	
był	 pan	 Jerzy	 (jako	 kapitan	 ponto-
nu),	jako	pierwsza	spłynęła	kanionem	
w	 1981	 roku.	 Uczestnicy	 wyprawy	
nadali	w	Kanionie	Colca	kilka	nazw,	
zatwierdzonych	 następnie	 przez	 In-

stytut	Geograficzny	w	Peru,	np.	Wo-
dospady	Jana	Pawła	II,	Kanion	Pola-
ków	czy	Kanion	Czekoladowy.
	 Piątkowe	 spotkanie	 poświęcone	
było	jednak	nie	tyle	podróżom,	co	ra-
czej	zgłębieniu	licznych	związków	Po-
laków	z	Peru,	o	których	często	współ-
cześnie	 się	 nie	 pamięta.	 Prowadzący	
przedstawił,	 między	 innymi,	 multi-
medialny	pokaz	zdjęć,	filmów,	map	i	
szkiców	kolei	i	mostu	kolejowego	Ve-
rugas	w	Peru	-	konstrukcji	uznanej	za	
jeden	z	siedmiu	cudów	techniki	XIX	
wieku.	Opowiadał	losy	polskich	emi-

grantów	 w	 Ameryce	 Południowej,	
podkreślając	wielki	wkład	polskich	in-
żynierów	(i	nie	tylko),	na	czele	z	Erne-
stem	Malinowskiem,	w	rozwój	Peru.	
	 Po	prezentacji	można	było	nabyć	

książki	 Jerzego	 Majcherczyka	 oraz	
dowiedzieć	się	czegoś	więcej	na	temat	
organizowanej	przez	niego	wycieczki	
„Kolejowym	szlakiem	przez	Peru”.

Grzegorz Tylec

Obniżka dla rolników
KONSTANCIN-JEZIORNA

 Podczas ostatniej sesji rady 
miejskiej, która odbyła się w 
środę 27 listopada, radni obni-
żyli podatek rolny. zmniejszyli 
średnią cenę skupu żyta przyj-
mowaną jako podstawa obli-
czania podatku rolnego na ob-
szarze gminy. od przyszłego 
roku kwota te zmniejszy się z 
ponad 69 złotych do 50 złotych. 
inicjatorem projektu uchwa-
ły był radny Bogusław komosa, 
który stwierdził, że należy po-
budzić gospodarstwa do upra-
wy ziemi na terenie gminy. inni 
radni (irena sliwka i Marek sko-
roński) nie tylko poparli jego 
pomysł, lecz także zapropono-
wali jeszcze większa ulgę, któ-
rą przegłosowała zdecydowana 
większość rady.
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Jubileuszowe Teatralia
LESZNOWOLA W dniach 21 i 22 listopada w filii Gminnego Ośrodka Kultury Lesznowola w Janczewicach od-
były się jubileuszowe X Gminne Teatralia Lesznowolskie. Tym razem odbyły się one w formie przeglądu, 
a nie – jak wcześniej – konkursu. Na imprezę przybyły prawie wszystkie szkoły oraz silna reprezentacja 
przedszkoli z terenu gminy Lesznowola, wystawiając niezwykle barwne i zróżnicowane przedstawienia – 
od pantomimy, przez etiudy taneczne, aż po musical
	 Pierwszego	 dnia	 przeglądu	 na	
scenie	 zaprezentowało	 się	 ponad	
stu	 aktorów	 w	 kategorii	 szkol-
no-przedszkolnej.	 Po	 uroczystym	
powitaniu	 przez	 dyrektor	 GOK	
Lesznowola	 Jolantę	 Walentynę	 So-
bolewską	oraz	Jacka	Arendarskiego	
z	 Mazowieckiego	 Związku	 Praco-
dawców	 w	 Gminie	 Lesznowola,	
prowadząca	 imprezę	 Magdalena	
Łyszcz	 zaproponowała	 dzieciom	
krótką,	 wesołą	 rozgrzewkę,	 po	 któ-
rej	wszyscy,	pełni	energii,	przystąpili	
zgodnie	do	występowania	i	ogląda-
nia.	 Przedstawieniem	 otwierającym	
jubileuszowe	 Teatralia	 była	 bajka	
o	 „Szewczyku	 Dratewce”	 	 w	 nie-
zwykle	 wzruszającym	 wykonaniu	
przedszkolaków	 z	 Niepublicznego	
Przedszkola	Calineczka	z	Łaz.	Ko-
lejnym	 spektaklem	 była	 adaptacja	
„Brzydkiego	 kaczątka”,	 którą	 na	
podstawie	 bajki	 Andersena	 przy-
gotowały	dzieci	 i	 ich	opiekunowie	z	
Niepublicznego	 Przedszkola	 NUT-
KA	 ze	 Starej	 Iwicznej.	 Po	 tym	 nie-
zwykle	kolorowym	i	dopracowanym	
występie	 na	 wszystkie	 dzieci	 czekał	
słodki	 poczęstunek	 i	 dłuższa	 prze-
rwa,	podczas	której	atrakcją	był	po-
kaz	 magii	 na	 wesoło	 w	 wykonaniu	
prowadzącej	 imprezę.	Następnie	na	
scenie	 pojawiły	 się	 dzieci	 z	 Niepu-
blicznego	 Przedszkola	 NUTKA	 w	

Nowej	 Iwicznej,	 prezentując	 spek-
takl	 bajkowo-muzyczny	 pt.	 „Królo-
wa	Bałaganiara”,	do	którego	scena-
riusz	 przygotowały	 i	 poprowadziły	
grupę	 wychowawczynie	 	 Bernadeta	
Chojnacka	 i	 Aleksandra	 Otulak.	
„Teatralne	mole”	to	z	kolei	grupa	ze	
szkoły	 podstawowej	 w	 Lesznowoli,	
która	 pod	 opieką	 artystyczną	 Re-

naty	 Kierkowskiej	 zaprezentowała	
przezabawne	 przedstawienie	 pod	
tytułem	„Stąd	do	płotu,	czyli	z	życia	
wiejskiego	podwórka”.	Zaraz	potem	
na	scenie	pojawiała	się	kolejna	gru-
pa	szkolna	(tym	razem	z	Mysiadła),	
w	ciekawej	i	oryginalnej	pantomimie	
pt.	„Zwycięstwo	nadziei”	w	reżyserii	
nauczyciela	 Pawła	 Hermanowskie-
go.	 Występ	 zamykający	 pierwszy	
dzień	przeglądu	był	dziełem	Niepu-
blicznego	 Przedszkola	 „Pluszowy	
Miś”	w	żywym	i	barwnym	spektaklu	
pt.	„Na	straganie”.		
	 Drugi	dzień	przeglądu	przyniósł	
niemniej	 pozytywnych	 wrażeń	 ar-
tystycznych.	 Na	 scenie	 zaprezento-

wało	się	pięć	grup	w	kategorii	
dziecięco-młodzieżowej.	 Po-

kaz	 rozpoczęła	 wesoła	 etiuda	
muzyczno-taneczna	 pt.	 „Zo-
stań	 moją	 przyjaciółką”	 w	 re-
żyserii	 Urszuli	 Samoraj,	 któ-
rą	 zaprezentowały	 uczennice	
szkoły	podstawowej	w	Mroko-
wie.	Następnie	wystąpiła	grupa	
„Humorek”	(także	z	Mrokowa)	
w	 spektaklu	 pt.	 „Spotkanie	 z	
bajką”	 pod	 opieką	 artystyczną		
Danuty	 Wlazłowskiej	 i	 Renaty	
Kiliańskiej.	Przedstawienie	wy-

raźnie	spodobało	się	widowni,	a	gdy	
zabrzmiały	nuty	znanych	radiowych	
przebojów,	 wszyscy	 nucili	 je	 razem	
z	aktorami.	Po	dłuższej	przerwie	na	
poczęstunek	 na	 scenie	 pojawili	 się	
aktorzy	 teatrzyku	 „Ananas”,	 czy-
li	 gimnazjaliści	 z	 Lesznowoli	 pod	
opieką	 Elżbiety	 Jodko-Kula	 w	 za-
bawnym	przedstawieniu	z	morałem	
pt.	 „Dobry	 uczynek	 skrzatów”.	 Na-

stępnie	 teatrzyk	 „Teatralni”	 z	Mro-
kowa	odpowiedział	na	pytanie	„Jak	
rozpętałem	 II	 wojnę	 trojańską?”.	
Okazało	 się,	 że	 grupa	 pod	 opieką	
Danuty	 Wlazłowskiej	 przygotowała	
fantastyczną	podróż	przez	mity	oraz	
historię	 antycznej	 Grecji.	 Ostatnim	
spektaklem	 był	 występ	 grupy	 pro-
wadzonej	 przez	 Magdalenę	 Łyszcz,	
czyli	 teatrzyku	 „Jak	 Malina”	 ze	
świetlicy	GOPS	w	Łazach	w	przed-
stawieniu,	 komedii	 pt.	 „Smerfów	
Świat”.	
	 Spektakle	 obejrzało	 jury	 w	 skła-
dzie:	 Anna	 Mizińska	 –	 kierownik	
działu	teatr	w	Mazowieckim	Centrum	
Kultury	 i	 Sztuki,	 Elżbieta	 Zaleska	 z	
Gminnej	 Komisji	 Rozwiązywania	
Problemów	 Alkoholowych,	 Danuta	
Bucholc	 -	 dyrektor	 Gminnej	 Biblio-
teki	 Publicznej	 w	 Lesznowoli	 oraz	
Grzegorz	 Emanuel	 -	 aktor	 („Stara	
Baśń”,	 „Magiczne	 drzewo”,	 „Wiedź-
min”).	 Jury	miało	przede	wszystkim	
za	zadanie	wspieranie	swoimi	radami	
instruktorów	poszczególnych	grup.
	 -	Poziom	grup	dziecięcych	i	mło-
dzieżowych	 znacznie	 się	 podniósł	
przez	 te	 dziesięć	 lat	 –	 uważa	 Mag-
dalena	Łyszcz,	opiekun	i	koordyna-
tor	X	Gminnych	Teatraliów	Leszno-
wolskich.	-	Do	tej	pory	jury	było	roz-
czulane	głównie	przez	przedszkola-
ków,	a	w	 tym	roku	 jego	członkowie	
zachwycili	 się	 starszymi	 dzieciaka-
mi	i	ich	postępami.
	 Wszystkie	 grupy	 otrzymały	 na	
zakończenie	 słodkie	 nagrody	 oraz	
statuetki	 i	 dyplomy.	 Kolejne	 teatra-
lia	już	za	rok.

Grzegorz Tylec

Poziom grup dziecięcych i młodzie-
żowych znacznie się podniósł przez 
te dziesięć lat. Do tej pory jury było 
rozczulane głównie przez przedszko-
laków, a w tym roku jego członkowie 
zachwycili się starszymi dzieciakami 
i ich postępami 

Magdalena Łyszcz
opiekun i koordynator X Gminnych Teatraliów Lesznowolskich

FOT. MARCIN OTULAK
URODZENI W PIASECZNIE

Franio Czajkowski
21.11.2013, 3880g, 57cm

Dawid Karaluch
22.11.2013, 3100g, 55cm

Honorata Szulik 
20.11.2013, 3080g, 52cm

Gabrysia Niewiadomska
18.11.2013, 2660g, 51cm

Kalina Szpakowicz
17.11.2013, 3800g, 57cm

Kajetan Wojdat
20.11.2013, 4500g, 60cm

Gabrysia Fijałkowska
17.11.2013, 3780g, 54cm

Julia Wiktoria Siekierzyńska
18.11.2013, 3560g, 55cm

Maja Borowska
22.11.2013, 3600g, 55cm

Nikodem Piotrowski
18.11.2013, 3690g, 55cm

Michał Matulka
15.11.2013, 3200g, 56cm

Tymoteusz Załuska
16.11.2013, 4200g, 62cm

Tosia Wanda Krawczak
18.11.2013, 3650g, 56cm

Oliwia Trzankowska
20.11.2013, 3140g, 53cm

Wiktor Ogrodnik
17.11.2013, 3140g, 53cm

Izolacje Michała Przeździk-Buczkowskiego
PIASECZNO W niedzielę, 17 listopada w Galerii Przystanek w Przystanku Kultura 
odbył się wernisaż wystawy fotografii Michała Przeździk-Buczkowskiego. 
ekspozycję będzie można oglądać do 5 stycznia

	 Wystawę	 zatytuołowaną	 „Izo-
lacje”	 otworzyli	 wspólnie	 dyrektor	
Centrum	Kultury	w	Piasecznie	Ewa	
Dudek	 i	 kronikarz	 Piaseczna	 Jerzy	
Dusza.	
	 -	 Zdjęcia	 są	 o	 przestrzeni	 pu-
blicznej,	 o	 tarciu	 takich	 dwóch	 te-
matów	 jak	 natura	 i	 kultura,	 które	
wzajemnie	 się	 wypierają	 –	 powie-
dział	 o	 swojej	 twórczości	 Michał	
Przeździk-Buczkowski.	 -	 Natura	
jest	w	pewien	sposób	nieokiełznana	
i	próbuję	to	w	jakiś	sposób	opisać.	
Współczesny	 świat	 jest	 coraz	 bar-
dziej	 od	 niej	 odcinany,	 stąd	 część	
zdjęć	jest	robiona	przez	szybę,	żeby	
jeszcze	 bardziej	 podkreślić,	 że	 co-
raz	mniej	mamy	kontaktu	z	naturą.	

Nie	 jest	 to	 absolutnie	 wypowiedź	
krytyczna,	 a	 bardziej	 refleksja.	
Zdjęcia	są	jedynie	pewnego	rodzaju	
interpretacją	rzeczywistości.
	 Następnie	głos	zabrał	Jerzy	Du-
sza,	 który	 w	 imieniu	 mieszkańców	
Piaseczna	 podziękował	 artyście	 za	
możliwość	 oglądania	 tu	 jego	 prac	
i	 podkreślił,	 że	 piaseczyńskie	 im-
prezy	mają	coraz	częściej	wydźwięk	
ponadlokalny.
	 Fotografie	Michała	Przeździka-
Buczkowskiego	 to	 wysmakowane	
formalnie	 portrety	 sfragmentary-
zowanej	 współczesnej	 przestrzeni.	
Jest	 to	 jednak	 przestrzeń	 pozba-
wiona	 cech	 szczególnych,	 mocno	
zunifikowana	 –	 staje	 się	 ona	 miej-

scem	 uniwersalnym,	 które	 może	
być	 wszędzie,	 ale	 równie	 dobrze	
może	 jej	 nie	 być	 nigdzie.	 Artysta	
zderza	ze	sobą	dwa	światy:	natury	
oraz	 wnikającej	 w	 nią	 architektu-
ry.	 Te	 dwa	 światy	 współistnieją	 ze	
sobą,	ale	 jednocześnie	są	od	siebie	
odizolowane.	 Na	 fotografiach	 nie	
pojawia	 się	 człowiek,	 zdjęcia	 mają	
niepokojący,	 mroczny,	 postapo-
kaliptyczny	 klimat.	 Są	 przy	 tym	
niezwykle	 malarskie,	 momentami	
ocierają	się	o	abstrakcję.		
	 -	 Michał	 Przeździk-Buczkow-
ski	 w	 cyklu	 Izolacje	 przygląda	 się	
wycinkom	 naszej	 rzeczywistości,	
fotografie	 te	 nie	 mają	 jednak	 cha-
rakteru	 dokumentalnego	 –	 mówi	

Olek	Ryszka,	opiekun	Galerii	Przy-
stanek.	-	Artysta	nie	próbuje	doku-
mentować	 świata,	 lecz	 tworzy	 go	
na	 nowo.	 I	 właśnie	 ta	 umiejętność	
kreacji	 za	 pomocą	 kadrów	 znale-
zionych	 w	 otaczającej	 przestrzeni,	
a	 nie	 sztucznie	 właśnie	 ,,wykre-
owanych’’	 przez	 artystę	 stanowi	 o	
niepowtarzalności	 i	 oryginalności		
cyklu	,,Izolacje’’.	
	 Michał	Przeździk-Buczkowski	jest	
jednym	z	najciekawszych	fotografów	
młodego	 pokolenia,	 a	 jego	 prace	
znalazły	się	w	albumie	,,Decydujący	
Moment’’	 ukazującym	 najważniej-
sze	 zjawiska	 w	 	 	 polskiej	 fotografii	
ostatniej	 dekady,	 przygotowanym	
przez	 Adama	 Mazura,	 historyka	

sztuki,	 kuratora	 wielu	 wystaw	 po-
święconych	 współczesnej	 polskiej	
fotografii.	Więcej	informacji	o	arty-
ście	znaleźć	można	na	stronie	inter-
netowej	www.michalprzezdzik.com.

Grzegorz Tylec

Aleksander Wolak
19.11.2013, 3720g, 58cm

Adaś Szymanowski
26.11.2013, 3480g, 54cm

Aleksandra Alicja Siadaczko
26.11.2013, 3800g, 57cm



XIXnr 44 (510)/2013/W1 SPOrT
kURieR PoŁUDNiowywyDaNie PowiatU PiaseczyńskieGo i URsyNowa

Kickboxing w Uwielinach
KICKBOXING W sobotę, 23 listopada w Szkole Podstawowej w Uwieli-
nach odbyła się pierwsza edycja Turnieju Pierwszego Kroku dla mło-
dych kickbokserów pod patronatem Wójta Gminy Prażmów

 w sobotnim turnieju wzięło udział łącznie 33 zawodników, zarówno 
tych początkujących, jak i bardziej zaawansowanych, w wieku od 7 do 19 
lat. oprócz młodych sportowców z Uks tom Bee team ćwiczących na co 
dzień w Uwielinach, w zawodach wzięli również udział zawodnicy ks Nad-
stal krzaki czaplinkowskie.
 walki przeprowadzono w czterech różnych formułach: pojedynki na 
piankowe pałki, semi-contact (walka przerywana), light-contact (walka cią-
gła) oraz kick-light (walka ciągła z niskimi kopnięciami). wszyscy startujący 
zostali nagrodzeni medalami lub statuetkami, dyplomami oraz owacjami 
od licznie zgromadzonej publiczności. wielu startujących w imprezie miało 
szansę po raz pierwszy posmakować prawdziwej rywalizacji sportowej i po-
czuć namiastkę emocji towarzyszących prawdziwym zawodom. wójt Praż-
mowa Grzegorz Pruszczyk podziękował wszystkim za sportową rywalizację 
i zaprosił uczestników na kolejny turniej, planowany już za kilka miesięcy. 

Grzegorz Tylec

Derby dla Mysiadła
SIATKÓWKA, III LIGA

SPS KONSTANCIN - KRÓTKA MYSIADŁO 0:3 (15:25, 20:25, 12:25) 
 w rozegranym w ostatnią niedzielę meczu derbowym siatkarki z kon-
stancina tylko w drugim secie zdołały nawiązać w miarę wyrównaną walkę 
z rywalkami z Mysiadła. zawodniczki krótkiej kontrolowały mecz i odniosły 
w pełni zasłużone zwycięstwo.

Tyl

Tymczasowy został trenerem
PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA Po zwolnieniu z funkcji pierwszego szkoleniowca KS Konstan-
cin Bartosza Kobzy, trenerem tymczasowym pierwszego zespołu został Maciej Weso-
łowski. Po zakończeniu rundy jesiennej zarząd klubu podjął decyzję o kontynuowaniu 
współpracy z młodym szkoleniowcem
	 Choć	 z	 początku	 wydawało	 się,	
że	w	Konstancinie	będą	szukać	no-
wego	 trenera,	 ostatecznie	 postano-
wiono	 dać	 szansę	 szkoleniowcowi	
tymczasowemu.
	 -	Trenerem	został	Maciek	Weso-
łowski,	bo	wydaje	się,	że	jest	osobą,	
której	bardzo	zależy	na	naszym	klu-
bie	–	mówi	Łukasz	Kamiński,	prezes	
KS	Konstancin.	-	 	Jest	bardzo	zde-
terminowany	w	osiągnięciu	korzyst-
nego	wyniku	 i	wprowadza	w	klubie	
sporo	 pozytywnej	 atmosfery.	 Po-
nadto	 zdobył	 przecież	 w	 ostatnich	
czterech	 meczach	 osiem	 punktów,	
co	jak	na	taki	sprawdzian,	przy	roz-
bitym	kontuzjami	zespole,	jest	wyni-
kiem	bardzo	przyzwoitym.	
	 Drugi,	występujący	na	poziomie	
A	 klasy	 	 zespół	 poprowadzi	 z	 kolei	
Mariusz	Szewczyk.	Zarząd	KS	Kon-

stancin	 udowadnia	 tym	 samym,	 że	
chce	w	pierwszej	 kolejności	 stawiać	
na	wyróżniające	się	osoby	ze	swoje-
go	środowiska.	
	 -	 Chcieliśmy,	 żeby	 decyzje	 od-
nośnie	 trenerów	 nie	 były	 doraźne	
na	pół	roku	czy	rok,	a	taką	decyzją	
jest	 	przyjmowanie	 trenerów	o	wąt-
pliwej	 reputacji	 z	 zewnątrz,	 którzy	
przychodzą	tylko	wydoić	klub	z	pie-
niędzy	–	wyjaśnia	prezes	Kamiński.	
-	Jeżeli	ktoś	na	poziomie	okręgówki	
robi	coś	wyłącznie	dla	pieniędzy,	to	
nie	 jest	 to	na	pewno	normalne.	My	
poszliśmy	 w	 odwrotnym	 kierunku.	
Wolimy	 dać	 szansę	 młodym,	 zdol-
nym,	 trochę	 mniej	 doświadczonym	
trenerom,	 którzy	 przede	 wszystkim	
chcą	coś	zrobić	 i	osiągnąć.	Miejmy	
nadzieję,	że	to	jest	dobry	kurs.

Grzegorz Tylec

Ulegli po dogrywce
KOSZYKÓWKA, II LIGA, 
KS KSIĘŻAK ŁOWICZ - KS 
PIASECZNO 95:77  (30:18, 
25:16, 15:24, 7:19, D. 18:0)	
Wyjazdowy	 mecz	 w	 Łowi-
czu	miał	dość	niecodzienny	
przebieg.	 O	 ile	 w	 pierwszej	
połowie	na	parkiecie	„dzie-
lili	 i	 rządzili”	 gospoda-
rze,	 to	 w	 drugiej	 sytuacja	
kompletnie	 się	 odwróciła.	
Efekt?	 Remis	 (77:77)	 po	
regulaminowym	 czasie	
gry,	 choć	 gdyby	 Patryk	
Andres	 nie	 przestrzelił	 na	

sześć	sekund	przed	końcem	
czwartej	 kwarty	 drugiego	
rzutu	 osobistego,	 najpraw-
dopodobniej	 udałoby	 się	
wygrać.	Dogrywka	należała	
już	 bowiem	 zdecydowanie	
do	 zawodników	 z	 Łowi-
cza,	 którzy	 zdobyli	 w	 niej	
18	punktów,	nie	tracąc	przy	
tym	ani	jednego.	
	 W	 najbliższą	 niedzielę,	
1	 grudnia	 KS	 Piaseczno	
podejmie	 w	 SP	 nr	 5	 lidera	
SKK	Siedlce.	Początek	spo-
tkania	o	godzinie	18.

Tyl.

todor Mollov, 
trener ks Piaseczno

w pierwszej połowie mój zespół nie zagrał tego, co powinien. 
Nie realizowaliśmy w ogóle szybkiego przejścia z obrony do 
ataku, co jest naszą silną stroną. w drugiej połowie było już 
lepiej, ale w odniesieniu zwycięstwa przeszkodziła nam niska 
skuteczność kilku zawodników na linii rzutów osobistych. 
Dogrywka to szybkie przewinienia z naszej strony i dobra 
skuteczność gości, a nam zabrakło już nieco sił.

Lider pokazał klasę
KOSZYKÓWKA, II LIGA, KS PIASECZNO – SKK SIEDLCE 77:90 (20:21, 19:20, 18:28, 20:21) W spotkaniu z tego-
rocznym faworytem do awansu do pierwszej ligi przez trzy z czterech kwart piasecznianie byli w stanie na-
wiązać wyrównaną walkę. Niestety, trzecią z nich przegrali 10 punktami, co – jak się okazało - przesądzi-
ło o wyniku spotkania. Zespół SKK Siedlce był jednak zdecydowanie najtrudniejszym rywalem, z którymi 
przyszło się podopiecznym Todora Mollova mierzyć w tym sezonie i wygrał w Piasecznie w pełni zasłużenie
	 Gra	 gospodarzy	 w	 pierwszej	
kwarcie	 mogła	 napawać	 optymi-
zmem.	 Trafienia,	 między	 innymi,	
Patryka	Andresa	 i	Sebastiana	Oko-
ły	–	filarów	„dawnego”	KS	Piasecz-
no	–	sprawiły,	że	mocna	ekipa	z	Sie-
dlec	nie	wyglądała	wcale	na	tak	sil-
ną	jak	się	zapowiadało.	Tylko	swojej	
niefrasobliwości	 zawdzięczają	 pia-
secznianie	 przegraną	 w	 pierwszej	
kwarcie.	Łukasz	Zajączkowski	nieco	
się	pospieszył	z	zakończeniem	ostat-
niej	akcji,	nie	trafił	rzutu,	a	po	szyb-
kiej	zbiórce	w	ostatniej	sekundzie	je-
den	z	rywali	wyprowadził	Siedlce	na	
jednopunktowe	prowadzenie.
	 Na	początku	drugiej	kwarty	swo-
je	kolejne	trafienie	zanotował	dobrze,	
do	tej	pory,	dysponowany	Patryk	An-

dres	 i	 chyba	 nikt	 w	 tym	 momencie	
nie	 przypuszczał,	 że	 będą	 to	 w	 tym	
spotkaniu	 ostatnie	 punkty	 popular-
nego	 „Rudego”.	 Mimo	 to,	 gospoda-
rze	radzili	sobie	zupełnie	przyzwoicie	
z	przeciwnikiem	głównie	dzięki	agre-
sywnej	obronie.	Problem	w	tym,	że	nie	
najlepiej	 funkcjonowała	 gra	 ofensyw-
na.	Swojego	dnia	nie	mieli	niestety	Łu-
kasz	Zajączkowski	(zero	celnych	trójek	
w	 całym	 meczu)	 i	 przede	 wszystkim	
kapitan	 Tomasz	 Wójcikowski,	 który	
nie	zdobył	tego	wieczoru	ani	 jednego	
punktu.	Bez	dobrej	gry	tej	dwójki	trud-
no	 było	 liczyć	 na	 końcowy	 sukces	 w	
spotkaniu	z	liderem.
	 Znakomite	 zawody	 rozgrywał	
natomiast	Arkadiusz	Łęczycki,	któ-
ry	 był	 prawdziwym	 motorem	 na-

pędowym	 piasecznian.	 Zdobył	 24	
punkty,	 zanotował	 siedem	 zbiórek	
i	 dorzucił	 do	 tego	 trzy	 asysty.	 Kto	
wie	czy	nie	był	to	jego	najlepszy	do-
tychczasowy	 mecz	 w	 barwach	 bia-
ło-niebieskich,	 bo	 grał	 do	 tego	 	 na	
bardzo	wysokiej	skuteczności	 (7	na	
9	rzutów	za	dwa,	5	na	6	za	trzy	 i	5	
na	5	z	rzutów	osobistych!).	Szkoda,	
że	do	jego	poziomu	nie	dostosowa-
ła	się	reszta	drużyny,	co	było	widać	
zwłaszcza	 w	 trzeciej	 kwarcie,	 kiedy	
to	 niepewni	 wyniku	 przyjezdni	 za-
brali	się	ostrzej	do	roboty	i	poprawi-
li	egzekucję	swoich	rzutów.	
	 Przełomowym	 momentem	 zawo-
dów	było	przewinienie	techniczne	dla	
gości	przy	stanie	45:46,	kiedy	to	na	li-
nii	 rzutów	 wolnych	 stanął	 Sebastian	

Okoła,	który	–	co	zdarza	mu	się	nie-
zwykle	 rzadko	 –	 przestrzelił	 dwa	 ko-
lejne	rzuty	osobiste.	Od	tego	momen-
tu	 Siedlce	 powolnie,	 aczkolwiek	 kon-
sekwentnie,	 powiększały	 przewagę.	
Ostatnią	próbę	pościgu	podjęli	gospo-
darze	w	połowie	czwartej	kwarty,	kie-
dy	 zbliżyli	 się	 do	 lidera	 na	 dziewięć	

punktów.	Kolejne	akcje	gości	nie	po-
zostawiły	jednak	złudzeń	kto	jest	aktu-
alnie	zespołem	lepszym.	Wynik	zrobił	
się	nieprzyjemny	(71:90),	ale	końców-
ka	należała	już	do	walczących	do	koń-
ca	 piasecznian,	 którzy	 zdołali	 osta-
tecznie	zmniejszyć	stratę	do	13	oczek.

Grzegorz Tylec
Tabela grupy C II ligi
1 skk siedlce 17 9 8 - 1 5 - 0 3 - 1 781 - 615 1.2699
2 UMks kielce 16 9 7 - 2 3 - 1 4 - 1 692 - 589 1.1749
3 Rosa ii Radom 15 9 6 - 3 4 - 1 2 - 2 691 - 575 1.2017
4 ks księżak Łowicz 15 9 6 - 3 4 - 1 2 - 2 713 - 643 1.1089
5 azs aGH alstom kraków 15 9 6 - 3 3 - 1 3 - 2 676 - 621 1.0886
6 Mks skierniewice 15 9 6 - 3 5 - 0 1 - 3 715 - 704 1.0156
7 Bks tur Bielsk Podlaski 13 9 4 - 5 4 - 1 0 - 4 715 - 720 0.9931
8 KS Piaseczno 13 9 4 - 5 2 - 2 2 - 3 726 - 750 0.968
9 ks Pułaski warka 12 9 3 - 6 2 - 3 1 - 3 680 - 702 0.9687
10 azs awF ggmedia.pl kraków 11 9 2 - 7 1 - 3 1 - 4 640 - 673 0.951
11 ts wisła kraków 11 9 2 - 7 1 - 4 1 - 3 686 - 806 0.8511
12 sokół ostrów Mazowiecka 9 9 0 - 9 0 - 3 0 - 6 532 - 849 0.6266

Najlepszym 
zawodnikiem 
KS Piaseczno 
w meczu z Sie-
dlcami był Ar-
kadiusz Łę-
czycki (z nu-
merem 9)
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Gala Ślubna na piątkę z plusem
PIASECZNO W ubiegłą niedzielę w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Sikor-
skiego 20 w Piasecznie odbyła się V Gala Ślubna. Imprezę, na której wystawiało się 
ponad 30 fi rm, poprowadził znany prezenter radiowy, Paweł Pawelec
 Organizatorami piaseczyńskiej 
Gali Ślubnej były firmy Mona Liza - 
suknie ślubne i wieczorowe, Duet - sa-
lon fryzjerski oraz M.G Foto - Marcin 
Gutkowski. Tego dnia budynek GOSi-
R-u tętnił życiem. Uwagę zwiedzają-
cych przyciągały stojące na zewnątrz 
piękne samochody, w tym m.in. saab 
„krokodyl”, które można było wynająć 
na ten niezwykły i absolutnie wyjątko-
wy w życiu każdej pary dzień. 

Kolorowy zawrót głowy
 W środku zostały rozstawione 
stoiska, oferujące ślubne akcesoria i 
usługi. Wizytujący targi goście mogli 
zapoznać się z ofertami firm przygo-
towujących przyjęcia weselne oraz 

zajmujących się obsługą fotograficz-
ną ceremonii. Na targach wystawia-
ły się także salony sukiem ślubnych, 
salony fryzjerskie i studia wizażu. 
Oficjalnego powitania gości dokonał 
znany prezenter radiowy, Paweł Pa-
welec. - Dzięki naszym wystawcom 

będziecie mogli państwo poznać spe-
cyfikę branży, co z kolei spowoduje, 
że planując ślub dokonacie przemy-
ślanych wyborów, czego wam z ca-
łego serca życzę – mówił Paweł Pa-

welec. Po chwili zaprezentował także 
organizatorów gali i przedstawił po-
krótce program imprezy. Zaraz po-
tem, na specjalnie zbudowanym na tę 
okazję wybiegu dla modelek i modeli 
pojawił się zespół Laskowski Bend, 
który zagrał dwa wpadające w ucho 
szlagiery. Gala zaczęła się dobre, a 
po występie zespołu hala GOSiR-u 
wyraźnie się zaludniła. 

Wielki sukces, 
ale to dopiero początek
 Ci, którzy zdecydowali się wziąć 
udział w imprezie na pewno nie żało-
wali swojej decyzji. Były pokazy su-
kien i garniturów ślubnych, tańczono 
walca wiedeńskiego, a wszystkich 

panów zelektryzował pokaz ślubnej 
bielizny. Rozrywkę zapewniały La-
skowski Bend oraz orkiestra dęta, 
zaś emocji dostarczyła loteria, w 
której oprócz kuponów rabatowych 
na usługi fryzjerskie i kosmetyczne, 
można było wygrać m.in. komplet 
biżuterii Swarovskiego. - To była naj-

lepsza gala ze wszystkich, jakie do tej 
pory organizowaliśmy – mówi Moni-
ka Czaplarska-Wach z salonu Mona 
Liza. - Chcemy, żeby następna była 
jeszcze większa i lepsza, dlatego już 
teraz szukamy sponsorów oraz zain-
teresowanych współpracą firm.

Tomasz Wojciuk

Prezenter radiowy Paweł 
Pawelec dbał o to, aby 

uczestnicy gali się nie nudzili

R E K L A M A
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DAM PRACĘ

Do pracy przy posadzkach epoksydowych, 
konieczne prawo jazdy, tel. 602 297 109

Ochrona, Piaseczno, Konstancin i Tarczyn, 
tel. 608 636 959

Do biura nieruchomości w Pruszkowie, 
agenta z doświadczeniem, dobre warunki 
tel. 797 700 610 

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

Drukarz FLEXO z doświadczeniem od zaraz.
Praca w Łubnej k.Piaseczna. Tel. 22 713 81 97, 
516 175 697

Firma spożywcza (Łuksza) zatrudni osoby 
na stanowisku pakowacza/czki Wymagania: 
książeczka Sanepidu. Praca w Pawłowicach 
koło Tarczyna. Kontakt: pon.- piątek 9-17, 
tel. 693 300 703, Magdalena@luksza.pl 

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożyw-
czego Ustanów, tel. 601 953 432

Handlowca do sprzedaży samochodów cięża-
rowych, Łazy k. Magdalenki, tel. 604 626 444 

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

Ekipy dekarzy i murarzy od zaraz, pod Pia-
secznem tel. 781 734 298,

Zatrudnię pracownika do myjni samochodo-
wej, wymagane doświadczenie  e-mail: biu-
ro@myjnianowa.pl, tel. 22 11 000 22 

Przedszkole w Piasecznie zatrudni sprzątacz-
kę, praca w godz. 12 – 20, tel. 660 145 202

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

Pracowników ochrony i monitoringu Wólka 
Kosowska, tel. 513 291 188

Ekspedientkę do spożywczego w Żabiej Woli, 
Radziejowice, tel. 508 363 788

Zatrudnię samodzielnego mechanika samocho-
dowego do naprawy aut osobowych ,dostaw-
czych i ciężarowych. Praca stała .Konstancin 
Jeziorna, tel. 725 697 419 Przemysław Wasiak 

Analityka finansowego, rekrutacja@rekrutacja.mail.pl 

Zatrudnimy serwisanta-automatyka/serwisan-
ta-elektryka maszyn przemysłowych,wymagane 
prawo jazdy kat. B,j. angielski(komunikatywny-
),obsługa komputera,doświadczenie zawodowe.
CV proszę wysyłać na: info@foodmachines.pl

Pakowaczka od zaraz , Łubna k.Piaseczna.
Tel.22 713 81 97, 516 175 697

Operator prasy krawędziowej ( CNC) - Nadarzyn 
k. Warszawy  Osoby z doświadczeniem. Atrak-
cyjne warunki ! Tel. 227138197 lub 506-047-950 
E-mail: katarzyna.ziemkiewicz@partnerpraca.pl 

Operator wózka widłowego -Nadarzyn k . War-
szawy Ksiażeczka sanepid i uprawnienia Urzę-
du Dozoru Technicznego. Konkurencyjne wa-
runki! Tel. 227138197 lub 506-047-950 E-mail : 
katarzyna.ziemkiewicz@partnerpraca.pl 

Operator wózka widłowego - Pruszków 
i Błonie  Osoby z doświadczeniem . Tel. 
227138197 lub 506-047-950 E-mail: katarzyna.
ziemkiewicz@partnerpraca.pl 

Pracownik fizycznyoperator wózkowy, skład 
budowlany-Płochocin, tel. 22 713 81 97

Pracownik magazynowy Wola Chynowska
tel. 22 713 81 97 lub 516 175 697

Osoby do obsługi imprez w weekendy 
tel. 785 429 727 

Kelnerki tel. 785 429 727

Manicurzystkę w K.Jeziornie, tel. 606 817 356

Pilnie poszukuję fryzjerki z doświadczeniem, 
okolice Piaseczna tel. 607 445 965 

Zatrudnię mechanika i elektryka, samochody 
osobowe, ciężarowe i dostawcze tel. 783 001 315 

Ekspedientkę do sklepu rybnego na bazarku, 
tel. 606 391 592

Umyję okna, bez nałogów, tel. 505 398 552

Ekspedientka AGD, Piaseczno, CV na: a.we-
clawiak@gazeta.pl, tel. 601 892 543

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

Zatrudnię ucznia do przyuczenia w zawodzie 
piekarz tel. 601 28 20 71 

Przyjmę uczennicę do salonu fryzjerskiego, 
Falenty k. Raszyna, tel. 505 942 419

Elektryków, tel. 600 499 826

Poszukuje osoby do prowadzenia domu (GOTO-
WANIE, sprzątanie). Praca w KONSTANCINIE. Wy-
magana dyspozycyjność, praca również w week-
endy. Możliwość zakwaterowania. Tel. 502-426-819

Przedszkole w Nadarzynie zatrudni panią wy-
chowania przedszkolnego, tel. 607 615 231

Operatorzy wózków widłowych Pruszków, 
Błonie, Nadarzyn. Uprawnienia, doświadcze-
nie, ks. sanepid, tel. 506 047 950, 22 713 81 97

Praca jako Święty Mikołaj-Warszawa i okolice, 
tel. 506 047 950, 22 713 81 97

FIRMA W TARCZYNIE  ZATRUDNI KIEROW-
CÓW Z KAT. C, kontakt od poniedziałku do 
piątku w godz. 8 - 12 pod nr tel. 600 404 293

Salon fryzjerski w Piasecznie poszukuje fry-
zjera/-ki. Praca od zaraz, wysokie wynagro-
dzenie, tel. 510 917 888

Operator drukarki wielkoformatowej do przy-
uczenia, tel. 22 750 22 45 

Osoby do obsługi imprez w weekendy 
tel. 785 429 727 

Zatrudnimy portiera do biura tel. 22 715 52 69

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. 881 966 833

Umyję okna, bez nałogów, tel. 505 398 552

Kompleksowe sprzątanie biur, mieszkań – po-
siadam referencje i prawo jazdy, tel. 506 142 616

Sprzątanie, prasowanie tel.889 975 129

Zaopiekuję się dzieckiem, Piaseczno i okoli-
ce  tel. 505 523 173 

Elektryk, tel. 608 13 12 14

Sprzątanie – solidnie, doświadczenie, 
tel. 787 004 869

Kierowca BCDE szuka dodatkowej pracy na 
weekendy, doświadczenie, tel. 603 784 976

KUPIĘ
Aktualnie antyki wszelkie za gotówkę, 
tel. 504 017 418

SPRZEDAM

Drewno kominkowe, tel. 508 23 85 86

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

Drewno dł. 120 cm:brzozowe po 160 zł/m 
kubiczny, sosnowe po 125 zł/m kubiczny 
(dostawa gratis od 5m),  Tel. 504 091 797

Drewno kominkowe sezonowane, brykiet 
PDJ, tel. 607 133 222

Drewno Kominkowe i Opałowe, tel. 606 955 809

Jodły na choinki, tel. 516 633 721

Drewno kominkowe i opałowe tel. 605 094 400 

Bardzo dobrze prosperującą restaurację 
PEZZO Italia w Józefosławiu, zdjęcia na face-
booku, tel. 503 505 037 Okazja

Drewno kominkowe, tel. 730 767 493

Pustaki, tel. 501 757 450

Drewno kominkowe i opałowe, tel. 602 77 03 61

AUTO-MOTO SPRZEDAM
Opony zimowe nowe i używane, ogromny wy-
bór, Piaseczno, ul. Główna 40, tel. 539 455 569

PILNIE – z powodu wyjazdu Hondę Civic 2008 
r., 1.8, automat, tel. 602 57 83 66

Chevrolet Blazer 5.7, 1993r., tel. 530 700 055

AUTO-MOTO KUPIĘ

Skup aut, tel. 519 455 452

NIERUCHOMOŚCI - KUPIĘ

Poszukuję 1 ha na cele inwestycyjne 
z dojazdem dla TIRów, okolice Piaseczna, 
tel. 603 807 472  bajwid@bajwid.pl

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

4260 m kw. media 14 zł m kw., 60 km od 
W-wy, tel. 608 486 889

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

Działka 1300 m kw., Józefosław, bezpo-
średnio, tel. 600 464 926

Działka 1300 m kw., Józefosław, bezpo-
średnio, tel. 600 464 926

Łoś, Działka z budynkiem, 84/1300 m kw.,  
ogrodzona, prąd, tel. 501 120 310

Mieszkania w Grójcu, na ul. Maratońskiej, 
88 i 78 m kw., garaże, tel. 601 593 578

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

Działka budowlana 1860 m kw.ładnie położo-
na w otulinie Parku chojnowskiego w Piskór-
ce ul. Świerkowa,,media w działce, ogrodzo-
na, zagospodarowana, tel. 602 10 85 65

Okazja, dom 300 m kw., z działką 1720 m 
kw., tanio, Siedliska, przy głównej ulicy, 
tel. 605 726 356

Sprzedam dom w Baszkówce 100 m kw 
(umeblowany) na działce 1000 m kw ,zago-
spodarowany ogród. Cena 690 tys., 
tel. 501 225 731

Mieszkanie, 2 pokoje z osobną kuchnią, 
wysoki standard wykończenia, 53 m kw, 
ochrona, Piaseczno, cena do uzgodnienia
tel. 603770561 

M3 Piaseczno, tel. 508 544 377

Działka 1200m kw, Henryków tel. 603 123 281 

Działka 6800 m kw, Piskórka tel. 603 123 281 

Dom w stanie surowym 170m kw, Zadębie, 
tel. 603 123 281 

Działkę Ustanów, blisko PKP, tel. 601 892 543

Działka, Laszczki, gm Raszyn, 1 ha, 
tel. 882 092 518

Okazja-Piaseczno,segment w cenie mieszka-
nia.tel. 502 213 518
 
Działki budowlane 1300 m kw., Pęchery, bez-
pośrednio, tel. 600 852 292

Działka budowlana w Ustanowie, 2 x 950 m 
kw., pilnie sprzedam, tel. 514 004 444

Gospodarstwo rolne,  3,58 ha, Wola Praż-
mowska, tel. 604 432 527, 22 727 62 72

Działka, okolice Góry Kalwarii, tel. 600 90 30 95

Spółdzielnia Rzemieślnicza sprzeda budynek 
biurowo-handlowy położony w centrum Pia-
seczna o pow. 2200 m kw., tel. 22 757 09 56

Działkę budowlaną w Chylicach 620 m kw., 
cena 130 000 zł, tel. 22 750 00 67

Działka budowlana, 3000 m kw., Martynów 
k.Warki, tel. 887 510 510

Tarczyn nowe bloki kawalerka wykończona, 
tel. 783 416 731

Sprzedam dom 290 m kw. w Grójcu bardzo 
ładny, tel. 691 411 311

Ziemię 7ha Łukawa gm.Głowaczów, 
tel. 606 359 293

Sprzedam gospodarstwo sadownicze w oko-
licy Nowego Miasta nad Pilicą przy trasie 728. 
Tel. 693 283 309

Mieszkanie 32 m kw.,umeblowane, loggia,  
strzeżone, Osiedle Prestige, Piaseczno, Cena 
170 tys. zł + miejsce garażowe i piwnica 15tys 
zł,  tel. 512 691 867

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

Sprzedam dom 160/750 m2 w Warce, cena 
259 tys. zł, tel. 519 155 738, 503 514 494

Działki budowlane Prażmów, tel. 602 77 03 61

Gospodarstwo rolno - sadownicze 9 ha w jed-
nym kawałku, wszystkie media, ogrodzone, 
nawodnione, z budynkami, gmina Jasieniec. 
tel. 669 444 033

NIERUCHOMOŚCI 
DO WYNAJĘCIA

POWIERZCHNIA MAGAZYNOWA Z CZĘ-
ŚCIĄ BIUROWO-SOCJALNĄ, 1100 m kw., 
LESZNOWOLA-WILCZA GÓRA, 
tel. 22 797 44 50 lub 607 460 760

Lokal, 80 m kw., na trasie Puławska-Sło-
neczna, w Nowej Woli, handlowo-usługo-
wo-biurowy, tel. 503 023 911

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

Lokal pod usługi, parter, Mysiadło 
tel. 723 666 387

Wynajmie lokal  uslugowy 32 m kw. w Pia-
secznie przy ulicy Nadarzynskiej 34, tel. 
22 750 17 11

Zakład fryzjerski, 49m kw, w Piasecznie, na 
atrakcyjnych warunkach tel. 601 27 48 08 

Wynajmę pawilon na bazarku w Piasecznie 
tel. 693 440 622

2 – pokojowe mieszkanie w Piasecznie, przy 
ul. Puławskiej , naprzeciw Decathlonu, 
tel. 601 583 103

Dom z Zalesiu Dolnym, 120m kw tel. 602 649 160 

2-pokojowe, centrum Góry Kalwarii, 1200 
zł/m-c + opłaty, tel. 795 465 169

Pokój z kuchnią, łazienką i ogródkiem, ład-
ny, Mroków, tel. 512 70 30 27, 22 756 11 73

Lokal 40 m kw., tel. 500 344 496

Domek dla pracowników lub rodziny, okoli-
ce Piaseczna, tel. 515 753 972

Pomieszczenie 90 m kw i/lub 110 m kw + biu-
ro 40 m kw., gmina Tarczyn, tel. 503 109 648

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

Domek 60 m kw. Całoroczny, z placem 550 
m kw., tel. 603 199 943

Umeblowana kawalerkę, Zalesie Dolne, 
tel. 22 757 21 55

Spółdzielnia Rzemieślnicza wynajmie pawi-
lon handlowy w centrum Piaseczna o pow. 
44 m kw., tel. 22 757 09 56

Pokój, tel. 22 756 53 58

Mieszkanie, 2 – pokojowe 42 m kw., Ursy-
nów, tel. 784 64 44 81

Powierzchnia biurowo-usługowa  - 40 m 
kw., do wynajęcia, Zalesie Dolne, 
tel. 514 004 444

Kwatery, tel. 728 899 673

Spółdzielnia Rzemieślnicza wynajmie dział-
kę o pow. 820 m kw., pod działalność go-
spodarczą przy ul. Nadarzyńskiej w Pia-
secznie, tel. 22 757 09 56

Pokój, pracującej, Zalesie, tel. 512 461 692

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

Kwatery - super warunki, tel. 889 129 234

Pawilon bazarek, tel. 511 182 258

Magazyny w Antoninowie, ochrona i moni-
toring. tel. 604 470 270, 604 470 370

Na warsztat samochodowy, tel. 500 279 508

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

2 pokoje z kuchnią, umeblowane, Zalesie 
Dolne, tel. 505 111 381

NIERUCHOMOŚCI 
WYNAJMĘ

Szukam domu do wynajęcia w gminie 
Chynów tel. 501 22 95 73

USŁUGI

PROFESSIONAL LEKCJE J.ANGILESKIE-
GO  TŁUMACZENIA TEL: 570 535 005 
DK.PROFESSIONAL@ONET.EU

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

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

UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ, 
www.dobrybrukarz.pl, tel. 698 698 839

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

Wylewki betonowe agregatem, 
tel. 600 87 27 37

Wylewki betonowe agregatem, 
tel. 668 327 588

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

Wycinka i pielęgnacja drzew metodą alpi-
nistyczną oraz opryski. Tel. 504 091 797

Układanie glazury, terakoty, gresu 
tel. 601 722 578

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

Usługi glazurnicze, 664 136 268

Glazura, gładzie, malowanie, hydraulika, 
elektryka, tel. 604 404 254

Pranie dywanów i wykładzin, tel. 668 101 920

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

Posadzki betonowe  mixokretem,  
tel. 508 017 870

Anteny TV-SAT, tel. 501 806 722

Hydraulik, kompleksowo, tel. 502 326 580

Malowanie, od 6 zł za m kw, sprawnie, 
czysto i dokładnie, tel. 788 882 780

Docieplanie poddaszy - solidnie, 
tel. 501 624 562

Hydraulik, tel. 884 016 690

Świadectwa energetyczne, Badania termo-
wizyjne budynków. Tanio, szybko, profesjo-
nalnie. tel. 501 937 055

NAŚWIETLANIE: BIELACTWO, ŁUSZCZY-
CA, TEL. 723 933 133

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

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

Kolektory słoneczne z dof.45%, tel. 508 194 041

Studnie tel. 694 869 194

Geodeta, tel. 519 498 741

Usługi Wykończeniowe \”Piotr\” Tel: 665 206 284

Pranie dywanów, wykładzin, tapicerek 
u klienta, tel. 693 778 112

Płotki przeciwśniegowe, wiaty, altany, tarasy, 
tel. 665 072 562

Domofony, tel. 603 375 875

Ogrodnicze, tel. 661 920 022

Remonty od A do Z, tel. 661 920 022

Wycinka drzew, tel. 661 920 022

Ogrodzenia, tel. 661 920 022

Anteny DVB-T SAT, tel. 510 401 644

Glazura, gipsy i inne, tel. 667 356 939

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Remonty, tanio, tel. 730 953 413

Remonty: płytki, gładzie, panele, 
tel. 798 836 860

Budowy domów, dachy, kominy,  
tel. 798 836 860 

Malarskie, tel. 696 120 208

Naprawa pralek, tel. 605 112 216

Instalacje elektryczne, tel.  601 41 88 01

Naprawa, pralki, lodówki tel. 603 047 616

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

Budowa domów, tel. 694 401 711

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

Cyklinowanie, tel. 604 651 722

Usługi księgowe, pełen zakres, tel. 881 200 326

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

Kominki, zduństwo nowoczesne 
www.abramczyk.info.pl - I nie musi być 
drogo, tel. 608 728 666

Malowanie, gipsowanie, tel. 514 067 407

Rynny, śniegołapy, tel. 512 256 799

Hydraulik 24h, tel. 535 872 455

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

NAUKA

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

FIZYKA, MATEMATYKA  DOKTOR, 
TEL. 695 397 597

Chemia solidnie, tel. 509 694 657

Angielski, matematyka, tel. 511 494 471

Matematyka tel. 667 415 381 

Chemia, tel. 504 270 495

Francuski tel. 607 924 999

Matematyka, tel. 886 924 924

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.

Fryzjerka na telefon, Piaseczno i okolice, 
tel. 513 990 523

Dom opieki, Piaseczno, tel. 22 757 20 19

Masażysta, Piaseczno i ok. Masaż rekre-
acyjny, sportowy, bańką chińską, tradycyjny.  
Również możliwość dojazdu do Kienta, 
tel. 731 710 578, 603 304 250

ZWIERZĘTA 
Zaopiekuję się pieskami, tel. 501 077 491

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

Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040

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

Wróżka, uroki, www.kartyalicji.pl 
tel. 733 521 251

OPONY-SPRZEDA Z-SERWIS-W YMIANA 
NOWA IWICZNA MLECZARSKA 7 22 756 88 90 
WWW.LAMGUM.PL

MIKOŁAJ do usług! Chcą Państwo zapewnić 
niezapomniane wrażenia swoim dzieciom? 
Zaproś Świętego Mikołaja tel. 609 227 609

Oddam stół i krzesła , tel. 602 57 83 66

Wróżka, tel. 693 76 52 83

Oddam zużyte podłoże z pieczarkarni 
Suchożebry, tel.  604 777 480

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

Zatrudnię ekspedientkę w sklepie spożyw-
czym w Piasecznie, tel. 607 031 830

największy nakład, największa skuteczność, w każdy piątek, cena od 3 zł za słowo     

Zamów ogłoszenie drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2; tel. 22 756 79 39; pon-pt 8:30-18 
Pruszków, Al. Wojska Polskiego 16 a, lok. 41; tel. 22 758 70 52, pon-pt 9-17

www.kurierpoludniowy.pl

Pokój, tel. 601 222 111

Kwatery pracownicze, Tomice 
tel. 516 053 522 

Biuro 32m2, pater, tel. 22 750 17 11

Kwatery, tel. 502 222 555

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

Instalacje hydrauliczno – gazowe, kom-
pleksowo, tel. 784 363 960

Hydraulik, tel. 601 807 302, 601 506 954

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, 
tel. 501 299 360

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

GLAZURA, TERAKOTA,  REMONTY,
TEL. 600 604 547

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

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

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

Odśnieżanie posesji, parkingów, podjaz-
dów pługiem oraz dachów  tel. 603 304 250

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

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

Anteny nowocześnie, tel. 603 375 875

Kurs makijażu 400 zł + kosmetyki,  
tel. 602 690 229 

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

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

Miejsca postojowe w garażu podziemnym, 
hipoteczne, Piaseczno ul. Warszawska, 
tel. 501 615 244

Przyjmę panią z doświadczeniem do pracy w 
sklepie z wędlinami, oferujemy umowę o pra-
cę, możliwość rozwoju zawodowego, tel. 782 
900 208, tomasz.zuchalski@olewnik.com.pl

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

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

Skup aut za gotówke, tel. 666 274 444

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

Skup aut za gotówkę tel. 692 49 11 82 

Skup samochodów, wszystkie marki, 
tel. 503 394 426

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

Angielski indywidualnie,od 30 zł/godz.,
z dojazdem, tel. 881 966 833

Matematyka, egzaminator, tel. 602 690 229

Zatrudnię sprzedawcę w sklepie spożyw-
czym, Konstancin, tel. 602 126 840

Firma z branzy spozywczej zatrudni osobe 
do kontroli jakosci w systemie trzy zmiano-
wym. Mile widziane doswiadczenie. Wyma-
gana aktualna ksiazeczka sanepidu .Miej-
sce pracy: Zabia Wola kolo Grodziska Ma-
zowieckiego. Oferty kierowac na e-maila: 
malgorzata.szczesniak@logipack-malpak.pl, 
tel. 22 757 74 20

Grafik, operator DTP, pełny etat. CV prosi-
my kierować na maila: praca@galia.net.pl
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Wizyta prezydenta
W Warce gościł Prezydent RP Bronisław Komorowski. Zło-
żył wieniec pod pomnikiem Piotra Wysockiego, a następ-
nie przez kilkanaście minut rozmawiał z mieszkańcami. 
Były wspólne zdjęcia i krótkie rozmowy, podziękowania i 
przeprosiny za opóźnienie w przyjeździe do Warki

 Wcześniej Prezydent gościł w Szydłowcu i Radomiu. Pod pomnikiem Wy-
sockiego miał również okazję porozmawiać z rekonstruktorami czasów po-
wstań 1830 i 1863 r. oraz sporą grupą wareckich harcerzy.
 Później nadszedł czas na spotkanie z samorządowcami. Dyskutowano o 
polityce rodzinnej naszego państwa.
 - Kryzys demografi czny już nie puka do naszych drzwi, ale wali całą pię-
ścią, mocno uderza we wszystkich instytucjach, strukturach, we wszystkich 
regionach Polski. Jesteśmy na szarym końcu Europy, jeśli chodzi o liczbę dzie-
ci, a w związku z czym jesteśmy prawie na pierwszym miejscu krajów zagro-
żonych załamaniem za 20 lat systemu emerytalnego i innych systemów, któ-
re muszą mieć odpowiednią liczba młodych, dobrze wychowanych, przygo-
towanych i wyedukowanych obywateli - powiedział Bronisław Komorowski. 
- Będę zabiegał o zmiany w systemie podatkowym, takie, które by były adre-
sowane głównie do młodych rodzin i młodych małżeństw, bo tylko zachę-
ta w systemie fi nansowym i podatkowym może być ulgą w dźwiganiu odpo-
wiedzialności za rodzinę na własnych plecach - dodał. 
 Wcześniej prezydent miał okazję obejrzeć i wysłuchać prezentacje dzia-
łań prorodzinnych trzech samorządów – Radomia, Kowali i Warki. LŚ

Papież odznaczył prof. Skarżyńskiego
Profesor Henryk Skarżyński – otochirurg i specjalista z otorynolaryngologii, audiolo-
gii i foniatrii, założyciel i dyrektor Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach, odebrał 
Medal Papieski Pro Ecclesia et Pontifi ce
 Uroczystość odbyła się w Domu 
Arcybiskupów Warszawskich, gdzie 
prof. Henryk Skarżyński odebrał 
medal z rąk JE ks. kardynała Kazi-
mierza Nycza, metropolity warszaw-
skiego. 
 – Profesor Skarżyński potra-
fił połączyć w swoim życiu dwa po-
wołania, które dla każdego człowie-
ka świeckiego w Kościele są podsta-
wowe – mówił kardynał Nycz. - Po-
wołanie człowieka, żyjącego w ro-
dzinie, wychowującego swoje dzie-
ci z powołaniem człowieka, który 
wybrał misję lekarza i na jej drodze 
osiągnął tak ogromnie dużo, że cała 
Polska, Europa, świat współpracu-
jąc – korzysta. Korzysta z jego inte-
lektu, wiedzy i mądrości.
 - Dla mnie odznaczenie Me-
dalem Papieskim to dowód na to, 
że profesor Skarżyński swoim au-
torytetem przekroczył już granice 
wszystkich kontynentów – gratulo-
wał odznaczonemu były premier Jó-
zef Oleksy. 
 Medal przyznany został Skar-
żyńskiemu w dowód uznania oraz 
zaangażowania w pracę na rzecz 
człowieka i dobra wspólnego. 
 Prof. Henryk Skarżyński jako 
pierwszy w Polsce i Europie środko-
wo-wschodniej wszczepił implanty 
ślimakowe (w 1992 roku). 11 lat temu  
opracował i wdrożył po raz pierwszy 
w świecie program leczenia częścio-
wej głuchoty u dorosłych. Jako pierw-

szy w świecie w lipcu 2002 stworzo-
ną przez siebie metodą PDCI (z ang. 
partial deafness cochlear implanta-
tion) przeprowadził operację wszcze-
pienia implantu ślimakowego w czę-
ściowej głuchocie u osoby dorosłej, a 
w roku 2004 u pierwszego w świecie 
dziecka. Jest inicjatorem i założycie-
lem znanego nie tylko w Polsce, ale 
i zagranicą, Światowego Centrum 
Słuchu w Kajetanach.  

 Przyznane odznaczenie należy do 
wysokich medali kościoła rzymskoka-
tolickiego. Może go otrzymać osoba 
świecka. Krzyż zasługi Pro Ecclesia et 
Pontifice został ustanowiony przez pa-
pieża Leona XIII 17 lipca 1888 roku. 
Przyznawany jest przez papieża w do-
wód uznania dla zaangażowania w 
pracę na rzecz Kościoła, na wniosek 
biskupa diecezjalnego.  

ms

Medal przyznany został prof. Skarżyńskiemu w dowód uznania oraz 
za zaangażowanie w pracę na rzecz człowieka i dobra wspólnego
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