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Rozbudowa jedynki zakończona
PIASECZNO W środę
odbyło się ofi cjalne
otwarcie nowej 
części SP nr 1 przy
ulicy Świętojańskiej. 
Szkoła zyskała m.in.
pełnowymiarową
halę sportową oraz
sześć sal lekcyjnych



 Od maja ubiegłego roku trwa bu-
dowa żłobka przy ul. Jaworskiego. 
Budynek został już zadaszony. Obec-
nie trwają prace w jego wnętrzu. Wy-
konano m.in. instalację elektryczną i 
sanitarną, otynkowano ściany, a tak-
że przygotowano podłoże pod po-
sadzki. Wykonawca przygotowuje się 
teraz do budowy nowego ogrodzenia 
wokół obiektu. Zgodnie z umową żło-
bek dla 75 maluchów ma być gotowy 
do 30 czerwca. Przeprowadzka żłob-
ka z budynku „Tęczowego przedszko-
la” do nowego obiektu planowana jest 
w najbliższe wakacje. Wtedy też ma 
się rozpocząć kapitalny remont „Tę-
czowego przedszkola”, które ma być 
gotowe do 30 czerwca 2015 roku. Po 
przebudowie w Mirkowie powstanie 
największe przedszkole w Konstanci-
nie-Jeziornie ze 125 miejscami. Cała 
inwestycja przy ul. Jaworskiego po-
chłonie ponad 8,8 mln złotych. - Nie-
stety, wiąże się to z koniecznością 
wstrzymania przez placówkę nabo-
ru na nowy rok szkolny – przyznaje 
burmistrz Kazimierz Jańczuk. - Za 
wszelkie niedogodności z tego powo-
du przepraszamy. 

Poślizg pokrzyżował plany
 Informacja o zamknięciu i przy-
musowej przeprowadzce zaniepoko-
iła rodziców dzieci uczęszczających 
do „Tęczowego przedszkola”, którzy 
apelują do władz miasta, by zapew-
niły dzieciom jak najlepsze warunki. 
Znalezienie odpowiedniej, tymcza-
sowej lokalizacji dla ponad 60 malu-
chów (ponad połowa to 5-latki, któ-
rym samorząd musi zapewnić miej-
sca) przysporzyło urzędnikom sporo 
problemów. - Najlepszym rozwiąza-
niem było planowane wcześniej prze-
niesienie całego przedszkola do nowej 

placówki dla dzieci, która powstaje w 
Oborach – przyznaje Kazimierz Jań-
czuk. - Jednak nowe przedszkole ra-
czej nie będzie gotowe na 1 września. 
Pewnie zostanie oddane do użyt-
ku dopiero pod koniec października, 
dlatego musieliśmy znaleźć dla „Tę-

czowego przedszkola” inne miejsce. 
 Mimo spodziewanych opóź-
nień (zgodnie z umową budowa ma 
się skończyć do 31 sierpnia), nowe 
przedszkole w Oborach rośnie z dnia 
na dzień. Gotowe są już fundamen-
ty oraz ściany do wysokości pierw-
szej kondygnacji. Nowe przedszko-
le, którego budowa będzie koszto-
wała ponad 3,4 mln złotych, będzie 
przestronne i nowoczesne. W jedno-
kondygnacyjnym budynku znajdą 
się cztery oddziały dla 100 dzieci, w 

tym jeden integracyjny - dostosowa-
ny do potrzeb niepełnosprawnych. W 
obiekcie znajdą się też: kuchnia, ga-
binet logopedyczny, sala do zajęć te-
rapeutycznych oraz sala wielofunk-
cyjna o powierzchni 100 m kw. Na 
terenie oborskiego przedszkola po-

wstanie również plac zabaw. 

Żłobek nie dla przedszkolaków
 Szukając tymczasowego miejsca 
dla dzieci, urzędnicy rozważali wy-
najęcie pomieszczeń w dwóch pry-
watnych, konstancińskich przed-
szkolach, ale nie spełniały one wy-

mogów. Próbowano również wygo-
spodarować miejsce dla „Tęczowego 
przedszkola” w budynku Konstan-
cińskiego Domu Kultury przy ul. Ja-
worskiego 24. - Zarówno sanepid, 
jak i straż pożarna stwierdziły, że 
nie da się tego budynku dostosować 
do wymogów bezpieczeństwa – uza-
sadnia burmistrz. W grę wchodziło 
również wynajęcie od starostwa sal 
w budynku Zespołu Szkół im. Wła-
dysława Stanisława Reymonta przy 
ul. Mirkowskiej 39, ale samorząd po-
wiatu w tym roku planuje rozpocząć 
remont obiektu, by przenieść do nie-
go Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy z Piaseczna. 
 Podczas spotkań z burmistrzem 
rodzice apelowali, by przedszkole 
przeniosło się do sąsiedniego budyn-
ku żłobka, którego budowa zakończy 
się pod koniec czerwca. - Chodzi tyl-
ko o dobrą wolę urzędników, bo nie 
ma takich przeciwwskazań prawnych 
czy technicznych, których nie moż-
na byłoby przezwyciężyć. Część rze-
czy moglibyśmy nawet zrobić we wła-
snym zakresie – mówi jeden z rodzi-
ców. - Jeśli ubikacje w żłobku zostały 
dostosowane do potrzeb 3-latków, to 
przecież mogą z nich korzystać rów-
nież 5-latki – przekonują rodzice. 
 Innego zdania jest natomiast 
burmistrz Kazimierz Jańczuk. - To 
nie jest zła wola – podkreśla bur-
mistrz. - Przeniesienie przedszkola-
ków do budynku żłobka nie jest po 
prostu możliwe ze względów formal-
nych. Budynek zgodnie z pozwole-
niem jest budowany dla małych dzie-
ci do 3 lat i musielibyśmy dostoso-
wać go do przedszkolnych wymogów 
i wystąpić o zmianę przeznaczenia. 
Poza tym do żłobka już jest zapisa-
nych ponad 50 dzieci, a pewnie bę-
dzie ich więcej i gdzie miałyby się po-
dziać? - retorycznie pyta burmistrz. 
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Przyłapany z amfetaminą
 W rejonie ulicy Chyliczkowskiej policjanci zauważyli pojazd, w którym sie-
działo kilku mężczyzn. Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli w 
aucie dwie torebki z białym proszkiem. Okazało się, że jest w nich w sumie 
prawie 1 g marihuany. Zatrzymano 28-letniego Pawła R., który po przewie-
zieniu na komendę usłyszał zarzut posiadania środków odurzających. O dal-
szym losie 28-latka zdecyduje sąd. 
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Fałszywi krewniacy wciąż działają
 O tym jak łatwo paść ofiarą oszustów przekonał się przed kilkoma dniami 
mieszkaniec Konstancina-Jeziorny. Starszy pan odebrał telefon od mężczyzny, 
który podawał się za jego bratanka. Poprosił o pożyczkę pieniędzy na opłacenie 
notariusza. Po odbiór gotówki przysłał znajomego. Mężczyzna, niczego nie 
podejrzewając, przekazał mu 25 tysięcy złotych. Policja apeluje, aby nie wręczać 
pieniędzy nieznajomym oraz potwierdzać u innych członków rodziny tożsa-
mość proszących o pożyczkę krewniaków. Jeśli zdecydujemy się pożyczyć pie-
niądze, przekazujmy je tylko osobom, które dobrze znamy, najlepiej w obecno-
ści świadków. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy od razu powiado-
mić policję, dzwoniąc pod numery 997 lub 112.

Marihuana przy Warszawskiej
 Kilka dni temu w rejonie ulicy Warszawskiej policjanci zauważyli młodego 
mężczyznę. Kiedy podeszli do niego z zamiarem wylegitymowania, ten 
wyraźnie zaczął się denerwować. Po chwili okazało się, że Kamil P. ma w 
spodniach zawiniątko z marihuaną. 25-latek został zatrzymany i przewiezio-
ny na komendę. Policjanci sprawdzają skąd miał narkotyki i czy zajmował się 
ich rozprowadzaniem. Za posiadanie środków odurzających grozi do 3 lat 
więzienia. 

KONSTANCIN-JEZIORNA

Złodzieje atakują „na śpiocha”
 W nocy z 9 na 10 marca w Lesznowoli złodzieje włamali się do domu jed-
norodzinnego, kradnąc dwa samochody osobowe. Do zdarzenia doszło 
między godz. 23 a 6 rano. Włamywacze dostali się do środka przez drzwi 
wejściowe, forsując wcześniej zamek. Wykorzystując sen  domowników, 
ukradli kluczyki do mitsubishi i subaru, którymi odjechali. Od początku roku 
to już czwarte włamanie „na śpiocha”. Wcześniej do tego typu przestępstw 
dochodziło w Grzędach (gm. Tarczyn), w Julianowie (gm. Piaseczno) oraz w 
Zamieniu (gm. Lesznowola). Policja apeluje, aby starać się ograniczać ryzyko 
tego typu przestępstw, zamykając nocą drzwi i okna oraz aktywując alarm. 
Wszystkie cenne przedmioty, w tym dokumenty i kluczyki do samochodu, 
dobrze jest chować w jednym, trudno dostępnym miejscu.

LESZNOWOLA

Tanie, ale podrobione
 Policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą skontrolowa-
li kilka firm na terenie centrum handlowego w Wólce Kosowskiej. Ich uwagę 
zwróciły zabawki sprzedawane przez obywatela Chin, które były opatrzone 
logotypami znanych firm. Okazało się, że zabawki, których wartość oszaco-
wano wstępnie na około 10 tys. zł, zostały podrobione. Towar został skonfi-
skowany, a właściciel firmy odpowie za handel wyrobami z zastrzeżonymi 
znakami towarowymi za co grozi nawet do 5 lat więzienia. 

Rekordzista z promilami
 Kilka dni temu po północy na ulicy Słonecznej policjanci zatrzymali nie-
pewnie jadącą hondę. Funkcjonariusze natychmiast wyczuli od kierowcy 
woń alkoholu. Jak się po chwili okazało, 29-letni Paweł L. miał go w organi-
zmie aż 3,9 promila. Teraz odpowie za jazdę z stanie nietrzeźwości. Oprócz 
utraty prawa jazdy grozi mu do 2 lat więzienia.

Odpowiedzą za pobicie
 Na jednym z parkingów na terenie Tarczyna kilku napastników pobiło 
młodego mężczyznę. Następnego dnia pobity zgłosił się na policję i opo-
wiedział o całym zdarzeniu. Funkcjonariusze błyskawicznie zatrzymali 
Mariusza M., Kamila D. i Radosława L. Wszyscy usłyszeli zarzut pobicia, za co 
grozi do 3 lat więzienia. 

TARCZYN

R E K L A M A

Musi być gorzej, żeby 
mogło być lepiej
KONSTANCIN-JEZIORNA Trwa budowa dwóch przedszkoli i żłobka w Oborach oraz w Mirkowie przy ul. Ja-
worskiego, która łącznie pochłonie ponad 12,2 mln złotych. Z powodu przebudowy, która ma się zacząć w 
wakacje, „Tęczowe przedszkole” przy ul. Jaworskiego zostanie na najbliższy rok zamknięte, a dzieci prze-
niesione. Rodzice ponad sześćdziesięciorga dzieci obawiają się przymusowej przeprowadzki i apelują do 
burmistrza, by zapewnił przedszkolakom jak najlepsze warunki

Grzegorz Traczyk

Z powodu wakacyjnej przebudowy„Tęczowe przedszkole” przy 
ul. Jaworskiego na najbliższy rok zostanie zamknięte, a dzieci 
przeniesione do Zespołu Szkół Integracyjnych nr 5 przy ul. Szkolnej

Tak jesienią ma wyglądać przedszkole 
powstające obecnie w Oborach

225 miejsc 
będzie łącznie w dwóch nowych 

przedszkolach w Mirkowie 
i w Oborach
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Jedyne realne rozwiązanie?
 Po sprawdzeniu lokalowych 
możliwości wszystkich gminnych 
szkół i przedszkoli urzędnicy zdecy-
dowali, że „Tęczowe przedszkole” bę-
dzie przeniesione do Zespołu Szkół 
Integracyjnych nr 5 przy ul. Szkolnej. 
Wygospodarowano tam dwie sale dla 
przedszkolaków. - To jedyne realne 
rozwiązanie – podkreśla burmistrz. 
- Niestety przez jakiś czas musi być 
nieco gorzej, żeby potem mogło być 
znacznie lepiej – dodaje Kazimierz 
Jańczuk. Zarówno rodzice, jak i per-
sonel przedszkola dowiedzieli się o 
proponowanym rozwiązaniu podczas 
spotkania, które odbyło się w czwar-
tek, 13 marca. Burmistrz nie wyklu-
cza również możliwości przeniesienia 
„Tęczowego przedszkola” do Obór je-
sienią, kiedy budynek będzie goto-
wy. Wtedy też mógłby się odbyć do-
datkowy nabór, by przedszkole mo-
gło być w pełni wykorzystane. Ponad-
to magistrat podczas tegorocznej re-
krutacji do gminnych przedszkoli zre-
zygnował z przyznawania punktów 
ze względu na miejsce zamieszkania, 
by nie ograniczać mieszkańcom Mir-
kowa i okolic dostępu do innych kon-
stancińskich przedszkoli. 
 Rodzice przedszkolaków są za-
niepokojeni również faktem, że z „Tę-
czowego przedszkola” odejdzie część 
pracowników. - Dzieci przyzwyczaiły 
się do pań, które teraz pewnie stracą 
pracę – mówi jeden z rodziców. 
 - Wszyscy pracownicy przedszko-
la, którzy mają umowy na czas nie-
określony i pracują na pełen etat, 
mogą spać spokojnie – uspokaja bur-
mistrz. Natomiast pozostali pewnie 
stracą zatrudnienie, ale część z nich 
będzie mogła liczyć na pracę w in-
nych konstancińskich placówkach.
 

Czy kolejka powita wiosnę?
PIASECZNO Nie doszło do podpisania aktu notarial-
nego w sprawie przekazania wieczystej dzierżawy 
przez PKP S.A.  pięciu samorządom gminnym. Na-
stępny, ostateczny już termin podpisania aktu wy-
znaczono na 11 kwietnia. Do tego czasu ma zostać 
przygotowane porozumienie pomiędzy gminami 
oraz sporządzona inwentaryzacja majątku
- Jeśli 11 kwietnia samorządy 
gminne (Piaseczno, Tarczyn, 
Grójec, Belsk Duży, Błędów) 
nie przystąpią do podpisania 
aktu, nasze wystąpienie o wie-
czyste użytkowanie majątku ko-
lejk i przestanie być wiążące dla 
PK P – mówi Arkadiusz Strzy-
żewski, koordynator ds. kolejk i 
z ramienia pięciu gmin. - Aktu-
alnie wszystk ie samorządy były 
gotowe do podpisania aktu, 
oprócz Tarczyna, który zażą-
dał  wcześniejszej inwentary-
zacji majątku oraz podpisania 
międzygminnego porozumie-
nia. Inwentaryzacja już trwa, 
treść porozumienia ma zapro-
ponować Tarczyn.  
 Czy to oznacza, że w tym roku 
w Dzień Wiosny nie odbędzie  się 
pierwszy przejazd kolejki, inau-
gurujący początek sezonu wy-
cieczkowego? 
 - Wystąpi l iśmy do starostwa 
z propozycją dzierżawy, by 
przejazd się odbył – mówi pre-
zes Piaseczyńsko-Grójeck iego 
Towarzystwa Kolei Wąskoto-

rowej, Jerzy Walasek. - Teraz 
wszystko w rękach starosty. Je-
stem dobrej myśl i.
 Jak się okazuje starosta też 
jest dobrej myśli, ale swoją decy-
zję uzależnia od dobrej woli ...to-
warzystwa. 
 - Chcemy by kolejka jeździ-
ła. Zarząd ustalił, że wydzier-
żawi majątek, ale pod pewny-
mi warunkami – mówi starosta 
Jan Dąbek. - Chcemy podpisać 
taką umowę dzierżawy, by inte-
resy powiatu zostały zabezpie-
czone i żebyśmy nie musieli to-
czyć z towarzystwem kolejnej ba-
talii o zwrot mienia. 
 Znając już historię trudnych 
negocjacji starostwa z towa-
rzystwem, proponujemy przed 
Dniem Wiosny kosze piknikowe 
zamontować na rowerach. Tak 
na wszelki wypadek, gdyby kolej-
ka jednak z Piaseczna nie wyje-
chała...       

Adam Braciszewski
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Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ
tel. 22 756 79 39

Permanentne usuwanie włosów 
 Depilacja IPL+RF to zabieg, 
podczas którego połączone wiązki 
światła o dużym natężeniu, z falami 
radiowymi w urządzeniu oddziałują 
na barwnik zawarty we włosie, nisz-
cząc go. Istnieje zatem zależność 
-  im ciemniejszy i grubszy włos, tym 
szybszy efekt. Ze względu na to, że 
włosy są w różnej fazie wzrostu nie 
jest możliwe usunięcie ich z danej 
partii ciała przy jednym czy dwóch 
zabiegach. Ale już po jednym zabie-
gu są widoczne rezultaty. Zabieg jest 
bezpieczny i dzięki chłodzącej gło-
wicy bezbolesny,  wykonujemy go w 
odstępach 2-4 tygodni.
  Depilację można przeprowadzać 
przez cały rok. Zaleca się wstrzy-
manie od intensywnego opalania 
przez 2-3 tygodnie przed i po zabie-
gu. Przez 4 tygodnie nie należy usu-
wać włosów z cebulkami (depilator, 
wosk, pęseta). Po spełnieniu tych 
zaleceń  efekty są rewelacyjne.
 Aby przywitać lato z gładką skó-
rą należy zabiegi zacząć już teraz. W 
Salonie fryzjersko-kosmetycznym 
Be You koszt pojedynczego zabie-
gu zaczyna się od 55 zł, zaś 47 zł to 
cena zabiegu w serii. 

Fotoodmładzanie
Innym zabiegiem, 
który wykonuje urzą-
dzenie jest footodmła-
dzanie - lifting bez skal-
pela. Światło impulso-
we IPL oraz fale radiowe 
RF – o odpowiedniej długo-
ści - w sposób kompleksowy 
i widoczny niwelują ozna-
ki starzenia, pobudzając ko-
mórki skóry właściwej do roz-
poczęcia naturalnego proce-
su regeneracji oraz leczenia, 
przede wszystkim zaś do pro-
dukcji kolagenu. Zabieg po-
woduje skrócenie i przebu-
dowanie włókien kolageno-
wych, przez co skóra staje 
się jędrniejsza, bardziej 
elastyczna, popra-
wia się jej koloryt, 
napięcie, wygładza-
ją zmarszczki i zwę-
żają pory.
 Zabieg nie tylko poprawia wy-
gląd skóry, ale również ją leczy. W 
sposób kompleksowy likwiduje ob-
jawy starzenia się skóry.
  Efekty są widoczne zaraz po 
pierwszym zabiegu. Jednak efekt 

końcowy będzie widoczny 
po 2-3 tygodniach, kiedy proces prze-
budowy włókien kolagenowych się 
zakończy. Zaleca się wykonanie serii 
zabiegów w odstępach 3-4 tygodnio-
wych. Salon fryzjersko-kosmetyczny 
Be You proponuje zabieg jednorazo-
wy w cenie 95 zł, zaś 75 zł w serii.

P R O M O C J A

Wszechstronne zastosowanie IPL+RF
Urządzenie  IPL+RF działa na zasadzie selektywnej 
termolizy. Jest to technologia podobna do 
laserowej, umożliwiająca szerokie zastosowanie 
w permanentnym usuwaniu włosów, 
fotoodmładzaniu, usuwaniu rumienia 
i leczeniu trądzika

Salon fryzjersko-kosmetyczny Be You
ul. Młynarska 6/45 (wejście od ul. Warszawskiej), Piaseczno, tel. 22 401 1234

Groźny wypadek 
w Żabieńcu
PIASECZNO W poniedziałek po południu na skrzyżowaniu 
ul. Mostowej i Głównej kierująca  toyotą nie ustąpiła 
pierwszeństwa przejazdu motocykliście. Ranny mężczy-
zna trafi ł do szpitala

 Do wypadku doszło około godz. 14. Toyota jechała ulicą Główną, od stro-
ny ulicy Leśnej. Na skrzyżowaniu z ulicą Mostową siedząca za kierownicą po-
jazdu 33-letnia Agnieszka L. nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu jadącemu 
od strony Piaseczna motocykliście. Na skutek zderzenia 28-letni Adam C. od-
niósł obrażenia (m.in. złamał rękę) i został przewieziony do szpitala. Zarówno 
on, jak i sprawczyni wypadku byli trzeźwi.

TW 
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Świetlicowe zimowisko
W drugim tygodniu ferii 
zimowych młodzież ze 
świetlic z terenu gminy 
Prażmów wypoczywała w 
tatrzańskiej miejscowości 
Małe Ciche

 Motywem przewodnim zor-
ganizowanego wyjazdu było ha-
sło „W zdrowym ciele, zdrowy 
duch”. Zgodnie z jego przesła-
niem młodzież kształtowała na-
wyki zdrowego stylu życia.
 Podczas wypoczynku zapla-
nowano dużo atrakcji m.in. na-
ukę jazdy na nartach i snowbo-
ardzie pod czujnym okiem in-
struktora, spacery po Tatrach 
oraz zwiedzanie zabytków bu-
downictwa regionalnego. W pro-
gramie wyjazdu znalazły się tak-
że wycieczki. Młodzież udała się 
do Zakopanego, gdzie zwiedza-
ła Krupówki i Gubałówkę. Zor-
ganizowano także wycieczkę na 
Wiktorówki do Sanktuarium 
Matki Boskiej Królowej Tatr. Po-
nadto młodzież odwiedziła za-
kopiański park wodny.
 W obozie uczestniczyło 37 
wychowanków świetlic, którzy w 
drodze powrotnej pytali już o ko-
lejne wyjazdy wypoczynkowe.
 Gmina Prażmów prowadzi 
cztery świetlice wiejskie w Jeziór-

ku, Wągrodnie, Jaroszowej Woli 
i Gabryelinie, w których wolny 
czas spędza ponad setka mło-
dych ludzi. Od września br. pla-
nowane jest uruchomienie kolej-
nej świetlicy w Prażmowie. Bu-
dynek po dawnym posterun-
ku policji będzie w najbliższych 
miesiącach remontowany i ada-
ptowany na potrzeby młodzieży. 
Trwa procedura uzyskania po-
zwolenia na budowę.

Wiosenne 
remonty
PRAŻMÓW Do końca marca 
rozstrzygnięty zostanie 
przetarg na wypełnianie 
ubytków nawierzchni oraz 
doraźne utwardzanie dróg 
gminnych. Doraźne naprawy 
powinny zostać rozpoczęte z 
początkiem maja.
 Szacuje się, że naprawy na-
wierzchni dotyczyć będą łącz-
nej powierzchni ponad 2 tys. me-
trów kwadratowych i prowadzo-
ne będą na drogach gminnych w 
18 miejscowościach. Ponadto za-
kupione zostanie 1,2 tys. ton gru-
zu betonowego i kruszywa kwar-
cytowego do doraźnego utwar-
dzenia dróg gruntowych.
 Do końca miesiąca rozstrzy-
gnięte zostanie także postępo-
wanie na konserwacje rowów 
odwodnieniowych i przydroż-
nych w 2014 roku. Prowadzo-
ne prace polegały będą na od-
tworzeniu zanikających rowów 
na odcinkach o łącznej długo-
ści 4 tys. metrów oraz konserwa-
cji oraz udrożnieniu istniejących 
przepustów.
 Prace z zakresu obydwu za-
dań pochłoną blisko 190 tys. zł i 
prowadzone będą do wczesnej 
jesieni.

R E K L A M A



 Zaproszonych gości w nowej Pra-
cowni Filmoteki Szkolnej powita-
ła dyrektor piaseczyńskiego liceum, 
Barbara Chwedczuk. - Miło mi gościć 
państwa w pracowni, która powsta-
ła dzięki pasji i zaangażowaniu pani 
Justyny Całczyńskiej, nauczycielki ję-
zyka polskiego i wiedzy o kulturze w 
naszym liceum. To dzięki współpra-
cy pani profesor Całczyńskiej z Pol-
skim Instytutem Sztuki Filmowej była 
możliwa realizacja tego przedsięwzię-
cia – zwróciła się do obecnych Barba-
ra Chwedczuk. - Od kilku lat w na-
szym liceum prowadzona jest klasa 
medialna, w której realizowana jest 
idea edukacji filmowej, będącej inte-
gralną częścią kształcenia i wychowa-
nia kulturalnego. Pragnę serdecznie 
podziękować PISF-owi za wyposaże-
nie naszej pracowni. Dziękuję wszyst-
kim, którzy zaangażowali się w ten 

projekt, mam nadzieję, że spełni on 
pokładane w nim oczekiwania.
 Na Pracownię Filmoteki Szkol-
nej została zaadaptowana jedna z 
sal lekcyjnych. Zainstalowano w 
niej profesjonalny projektor do wy-
świetlania filmów, ekran, a tak-
że serwer i system nagłaśniający. 
W sali jest także łącze internetowe, 

umożliwiające odtwarzanie filmów 
on-line. Ściany i sufit pracowni po-
malowano na szaro, po bokach za-
instalowano też sześć kinkietów, a 
w oknach pojawiły się dwustronne 
rolety, umożliwiające zaciemnienie 
pomieszczenia.

Nadchodzą dobre czasy 
dla polskiego filmu
 Zaproszeni goście mogli poznać 
możliwości nowego sprzętu. Specjal-
nie dla nich wyświetlono spot rekla-
mujący Filmotekę Szkolną, a jakość 
obrazu i dźwięku była niemal taka 
sama jak w profesjonalnym kinie. Na-
stępnie odbyła się konferencja praso-

wa, podczas której sporo mówiono o 
samym projekcie, jak również okolicz-
nościach poprzedzających jego wpro-
wadzenie. - Jestem dumny, że Polska 
znajduje się w pierwszej piątce europej-
skich rankingów, jeśli chodzi o obszar 
szeroko rozumianej kultury czy eduka-
cji – mówił minister Bogdan Zdrojew-
ski. - Powstanie instytutu sztuki filmo-

wej zmieniło w sposób rewolucyjny fi-
nansowanie rodzimej kinematografii. 
W ciągu 6 lat aż 7-krotnie zwiększy-
ła się publiczność na polskich filmach, 
co jest ewenementem w skali Europy. 
Za 10 lat już nikt nie będzie się dziwił, 
że polscy artyści są nominowani do 
Oscara czy zdobywają Złotą Palmę w 
Cannes. Mamy wspaniałych nauczy-
cieli, a siła edukacyjna polskiego fil-
mu jest gigantyczna, możemy czerpać 
z niej dumę i wiele inspiracji. 
 Minister podkreślił, że sukces 
Pracowni Filmoteki Szkolnej w du-
żej mierze będzie zależał od nauczy-
cieli, ich zaangażowania i tego, czy 
będą potrafili przekazać uczniom 
wiedzę. -  Wyświetlany film ma być 
pretekstem do rozmowy o Polsce, 
naszym patriotyzmie, zjawiskach 
społecznych, patologiach, ale także 
o szkole operatorskiej czy scenariu-
szach – dodał Bogdan Zdrojewski. 
 Ciekawostką jest, że w filmote-
ce szkolnej nie ma ekranizacji lektur. 
Chodzi o to, aby filmy nie zastępo-
wały czytania, a były uzupełnieniem 
szkolnej edukacji. 

Robert Więckiewicz – wspaniały 
aktor, mądry człowiek
 - Ta pracownia to pewien sym-
bol tego, co dzieje się w naszej szko-
le – mówiła Barbara Chwedczuk. 
- Filmoteka szkolna będzie służyć 
nie tylko kształtowaniu gustów arty-
stycznych, ale także wartości, które 
nasi absolwenci będą nosić w sobie 
przez całe dorosłe życie. 
 Na zakończenie konferencji 
Agnieszka Odorowicz, dyrektor 
PISF wręczyła Barbarze Chwedczuk 
tabliczkę na drzwi „Seans w Pra-
cowni Filmoteki Szkolnej”, co miało 
zastąpić oficjalne przecięcie wstęgi. 
 Tymczasem nową pracownię zaję-
ła piaseczyńska młodzież. Uczniowie 
z klasy medialnej przedstawili prezen-

tację dotyczącą twórczości Roberta 
Więckiewicza. Po niej odbyło się spo-
tkanie z aktorem, który usłyszał wie-
le ciekawych pytań, m.in. jak wspomi-
na liceum i jaka była jego najtrudniej-
sza rola. Robert Więckiewicz mówił o 
młodym pokoleniu aktorów, podkre-
ślił że ceni klasykę polskiego kina oraz 
różnorodne role. - Aktor chętnie od-
powiadał na wszystkie pytania – mówi 
Justyna Całczyńska. - To bardzo na-
turalny, skromny i wartościowy czło-
wiek. Moi uczniowie na pewno sko-
rzystają z wiedzy, którą im przekazał.  
 Podczas gdy młodzież rozma-
wiała z Robertem Więckiewiczem, 
dyrektorzy szkół i nauczyciele wzięli 
udział w wykładzie poprowadzonym 
przez filmoznawce, prof. Sławomira 
Bobowskiego, dotyczącego miejsca 
filmu w podstawie programowej

Pracownie filmoteki 
szkolnej w całej Polsce
 W marcu Polski Instytut Sztuki 
Filmowej otworzy Pracownie Filmo-
teki Szkolnej w województwach ma-
zowieckim, łódzkim, opolskim, ma-
łopolskim, świętokrzyskim i lubel-

skim. Do końca czerwca pracownie 
mają zostać otwarte w pozostałych 
województwach. Jednocześnie 14 tys. 
szkół gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych otrzyma bezpłatny dostęp 
do ponad 100 polskich produkcji fa-
bularnych, dokumentalnych i animo-
wanych poprzez stronę www.filmote-
kaszkolna.pl. Wśród tytułów znajdu-
ją się m.in. wybitne produkcje zrekon-
struowane cyfrowo: „Rękopis znale-
ziony w Saragossie” Wojciecha Jerze-
go Hasa, „Wesele” Andrzeja Wajdy, 
jak również nominowana do Osca-
ra „Katedra” Tomasza Bagińskiego 
czy dokument „Muzykanci” Kazi-
mierza Karabasza. Uczniowie będą 
mogli skomentować oglądane filmy 
w konkursie „Skrytykuj.pl”. Opraco-
wany materiał dydaktyczny ma uła-
twić młodzieży świadome i krytyczne 

obcowanie ze sztuką filmową i roz-
poznawanie filmowych środków wy-
razu. Ma także przygotować ją do 
uczestnictwa w kulturze i pomóc w 
zrozumieniu współczesnego świata. 

Tomasz Wojciuk
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Otwarcie Pracowni Filmoteki Szkolnej
PIASECZNO W poniedziałek 10 marca, w Liceum Ogólno-
kształcącym im. I Dywizji Kościuszkowskiej przy ul. Chy-
liczkowskiej została otwarta pierwsza w Polsce Pracow-
nia Filmoteki  Szkolnej. W uroczystości wzięli udział m.in. 
minister kultury Bogdan Zdrojewski oraz minister eduka-
cji, Joanna Kluzik-Rostkowska. Tego dnia w szkolne progi 
zawitał także znany polski aktor, Robert Więckiewicz

Pracownie Filmoteki Szkolnej 
mają zostać otwarte 

w każdym województwie

R E K L A M A

Giełda gimnazjów
URSYNÓW 

 W najbliższą sobotę, 15 marca 
w godz. 10-13 w Gimnazjum nr 92 
im. J. U. Niemcewicza przy ul. Kon-
certowej 4 odbędzie się prezen-
tacja ursynowskich gimnazjów. 
Dzielnicowe placówki publiczne 
i niepubliczne przedstawią swo-
je oferty edukacyjne. Zaintereso-
wani uczniowie i ich rodzice będą 
mieli okazję poznać szkoły, a tak-
że porozmawiać z gimnazjalistami 
i nauczycielami. Ponadto w doko-
naniu właściwego wyboru szko-
ły będą starali się pomóc doradcy 
zawodowi, z którymi będzie moż-
na się spotkać w czasie giełdy.

gt

Dzień otwarty 
w jedynce

KONSTANCIN-JEZIORNA

 W sobotę, 15 marca w Zespole 
Szkół nr 1 przy ul. Wojewódzkiej 12 
odbędzie się dzień otwarty, podczas 
którego będzie można poznać pla-
cówkę, a także wziąć udział w wielu ro-
dzinnych atrakcjach. Szkoła zaprasza 
wszystkich gości w godz. 10-14. Jest 
to dobra okazja do obejrzenia szkoły, 
sal lekcyjnych, ich wyposażenia, spo-
tkania z dyrekcją, nauczycielami oraz 
obecnymi uczniami szkoły. W progra-
mie dla najmłodszych gości przewi-
dziane są zajęcia sportowe, origami, 
zajęcia plastyczne, a także występy 
i pokazy uczniów szkoły.

gt

Pijany z zakazem
PRAŻMÓW 

 W Ławkach, na ulicy Polnej 
policjanci zauważyli niepew-
nie jadącego opla. Kierowca 
pojazdu nie mógł zdecydować 
się czy ominąć radiowóz, czy 
może się zatrzymać. Funkcjo-
nariusze ułatwili mu zadanie, 
dając znak, aby zjechał na 
bok. Okazało się, że 38-letni 
Sławomir J. jest nietrzeźwy 
– mężczyzna miał w orga-
nizmie 1,7 promila alkoholu 
oraz... zakaz prowadzenia po-
jazdów obowiązujący do lipca 
2017 roku. O jego dalszym lo-
sie zdecyduje sąd. 

TW

W konferencji prasowej wzięli udział (od lewej): minister 
kultury Bogdan Zdrojewski, dyrektor PISF Agnieszka Odorowicz 
i minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska



 W sali konferencyjnej starostwa 
zasiedli przede wszystkim policjan-
ci, sołtysi i lokalni samorządowcy. 
Stronę odpowiadającą za bezpie-
czeństwo na terenie powiatu repre-
zentowali wicewojewoda mazowiec-
ki Dariusz Piątek, insp. Robert Szy-
dło, pierwszy zastępca Komendan-
ta Stołecznego Policji, starosta Jan 
Dąbek oraz wiceburmistrz Piasecz-
na, Daniel Putkiewicz. Gospoda-
rzem debaty był Komendant Powia-
towy Policji w Piasecznie mł. insp. 
Jarosław Konończuk, a jej mode-
ratorem Naczelnik Wydziału Pre-
wencji Komendy Stołecznej Policji, 
młodszy inspektor Piotr Idzikowski.

Więcej patroli i samochodów
 Podczas poprzedniej debaty 
mieszkańcy przedstawili wiele wnio-
sków, z których cztery doczekały lub 
doczekają się realizacji. Podążając za 
oczekiwaniami społecznymi, zwięk-
szono liczbę policyjnych patroli w 
rejonie parku miejskiego przy ulicy 
Chyliczkowskiej oraz stan etatowy 
Wydziału Ruchu Drogowego KPP w 
Piasecznie. Ponadto zwiększono licz-
bę patroli w okolicy ruchliwych tras 
nr 7, 724 oraz 79. Kilka samorządów 
na terenie powiatu zadeklarowało 
również przekazanie policji środków 
na zakup nowych samochodów i pa-
trole ponadnormatywne.

Znów te statystyki...
 Mł. insp. Jarosław Konończuk 
zapewnił, że wszystko to przyczyni się 
do poprawy bezpieczeństwa po czym 
przedstawił statystyki dotyczące prze-
stępczości i działań policji, podejmowa-
nych w roku 2012 i 2013. W 2012 roku na 
terenie powiatu piaseczyńskiego zostało 
popełnionych 3976 przestępstw, z czego 
2852 miało charakter kryminalny. Rok 
później przestępstw było aż 4246, w tym 
2873 kryminalne. W 2012 roku na tere-
nie powiatu skradziono 73 samochody, 
a rok później aż 117 (dynamika wzrostu 
wyniosła ponad 160 proc.). Zmniejszyła 
się natomiast liczba kradzieży z włama-
niem. W 2012 roku odnotowano ich 452, 
a w 2013 – 396. W 2012 roku 195 czynów 
karalnych zostało popełnionych przez 
nieletnich, w 2013 roku było ich tylko 49. 
Nieznacznie wzrosła liczba przestępstw 
narkotykowych, zmalała natomiast 
wśród nieletnich przestępczość rozbój-
nicza. 
 W powiecie piaseczyńskim wzra-
sta przemoc w rodzinie. W 2012 roku 
zanotowano 1218 interwencji domo-
wych, a rok później było ich aż 1505. 
Cały czas mundurowi zatrzymują 

sporo nietrzeźwych. W 2012 
roku w celu wytrzeźwienia do-
prowadzono 337 osób, a w roku 
2013 – 359. Bezpieczeństwo 
w ruchu drogowym pozostaje 
mniej więcej na tym samym po-
ziomie. W 2012 roku odnotowa-
no 1121 kolizji i 109 wypadków 
w których zginęło 15 osób. W 

2013 tych kolizji było 1342, wypad-
ków 112, a ofiar śmiertelnych 14.  

Mieszkańcy chcą bezpiecznych 
dróg i miejsc publicznych
 Małgorzata Wojakowska-Że-
glińska, sołtys Czarnowa, zapytała 
komendanta Konończuka jaki ma 
pomysł na poprawę bezpieczeństwa 
i czy komenda dysponuje wystar-
czającą liczbą etatów. - W każdym 
miejscu, w którym jest oczekiwany 
policjant, ten policjant się znajdzie. 
Do tego będziemy dążyć – zapewnił 
szef powiatowej policji, dodając, że 
na bieżąco analizowany jest czas reak-
cji na zgłoszenie. W tej chwili wynosi 
on niecałe 10 min z czego wniosek, że 
patroli jest tyle, ile być powinno. - Nie 
oczekuję od policjantów siedzenia za 
biurkiem tylko pracy na ulicy. Postara-
my się być wszędzie tam, gdzie łamane 
są przepisy. Funkcjonariusze mają być 
przede wszystkim widoczni i tak się 
stanie. 
 Wielu biorących udział w debacie 
sołtysów podkreślało, że największe 

niebezpieczeństwo dla mieszkańców 
wiąże się z dużym ruchem często nie-
przepisowo jeżdżących samochodów, 
pojawiły się także prośby o dodatko-
we światła i spowalniacze. Jan Dąbek 
zapewnił, że starostwo powiatowe 
sukcesywnie, czasem z pomocą samo-
rządów gminnych, wykonuje sygnali-
zacje świetlne. Do końca wakacji nowe 
światła mają powstać w Zalesiu Gór-
nym. Bardziej skomplikowana sprawa 
jest ze spowalniaczami. - Drogi po-
wiatowe są drogami zbiorczymi, jeż-
dżą po nich autobusy – przypomniał 
starosta. - Trudno mi zadeklarować, 
że będziemy stawiać spowalniacze, 
postaramy się raczej poszukać innych 
rozwiązań. Na pewno ustawienie każ-
dego spowalniacza zostanie poprze-
dzone licznymi konsultacjami.

Bezpieczne miasto
 Sporo miejsca poświęcono tak-
że bezpieczeństwu na terenie parku 
miejskiego w Piasecznie. Biorący 
udział w debacie mieszkańcy do-
wiedzieli się, że park w najbliższym 
czasie nie zostanie oświetlony. - Naj-
pierw muszą zostać uregulowane 

kwestie własnościowe, dopiero po-
tem gmina będzie mogła inwestować 
na tym terenie – wyjaśnił wicebur-
mistrz Daniel Putkiewicz. - O oświe-
tleniu parku mówi się od 10 lat, dlate-
go te argumenty do mnie nie trafiają 
– zabrał głos radny powiatowy Piotr 
Kandyba. Póki co teren parku przez 
24 godziny na dobę mają obserwo-
wać trzy kamery miejskiego monito-
ringu: jedna zostanie umieszczona w 
rejonie ulicy Chyliczkowskiej, druga 
znajduje się na budynku starostwa, 
a trzecia na budynku urzędu gminy. 
- W tym roku gmina planuje także 
umieścić kamerę monitoringu na te-
renie nowego skateparku – poinfor-
mował Mariusz Łodyga, komendant 
straży miejskiej. 
 Wszyscy mieszkańcy, którzy 
wzięli udział w debacie mogli wy-
pełnić ankietę, zaznaczając m.in. 
największe ich zdaniem zagrożenia 
i określając poziom bezpieczeństwa. 
Policjanci przygotowali też stolik 
informacyjno-konsultacyjny, przy 
którym można było porozmawiać z 
dzielnicowymi. 

Tomasz Wojciuk
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Żeby żyło się bezpieczniej
PIASECZNO We wtorek, w siedzibie starostwa powiatowego odbyła się debata poświę-
cona bezpieczeństwu na terenie powiatu piaseczyńskiego. Miała ona na celu włącze-
nie mieszkańców w wypracowywanie propozycji rozwiązań, zmierzających do wzro-
stu poczucia bezpieczeństwa w środowisku lokalnym

W Wydziale Ruchu Drogowego jest 5 
wakatów, które będziemy chcieli ob-
sadzić do końca roku

mł. insp. Jarosław Konończuk
Komendant Powiatowej Policji

R E K L A M A



 Konstancińskie, kameralne ob-
chody dnia Żołnierzy Wyklętych 
rozpoczęła wystawa Instytutu Pa-
mięci Narodowej „Zaplute Karły 
Reakcji. Polskie podziemie niepod-
ległościowe 1944-1956”. Na plan-
szach znajdowały się zdjęcia, doku-
menty i opisy tragicznych wydarzeń 
tamtego okresu.   
 Następnie został wyświetlony 
film pt. „Panna Lodzia”, przygo-
towany specjalnie na obchody dnia 
Żołnierzy Wyklętych przez miesz-

kańców Konstancina-Jeziorny. In-
spiracją do jego nakręcenia była 
prawdziwa historia miłości par-
tyzanta Stanisława Warchoła ps. 
„Mściciel” i Leokadii Lentas – bab-
ci Agaty Gregorczyk-Janik (członkini 
Społecznych Obywateli Konstancina, 
reżyserki i autorki scenariusza). W 
filmie, który zrealizował Jacek Kra-
jewski, przeszłość przenikała się z 
teraźniejszością: wspomnienia pani 
Leokadii oraz pani Stefanii (bratowej 
„Mściciela”) i komentarze history-
ków były przeplatane wypowiedziami 
prawnuków głównej bohaterki oraz 
zrekonstruowanymi retrospekcjami, 
w których w role bohaterów wcielili 
się Anna Cyrych i Krzysztof Bajkow-
ski. W filmie wykorzystano muzykę z 
projektu „Panny Wyklęte” Dariusza 
Malejonka i artystek polskiej sceny 
muzycznej oraz utwory z płyty „Po-
widoki” Igora Przebindowskiego. 
Patronat nad całą produkcją objął In-
stytut Pamięci Narodowej. Po seansie 

Leokadia Lentas otrzymała kwiaty, a 
później odpowiadała na pytania pu-
bliczności. 
 Następnie odbył się koncert 
grupy „Pod prąd”. Na scenie wy-
stąpili muzycy: Igor Przebin-
dowski – instrumenty klawiszo-
we, Dawid Lubowicz – skrzypce, 
Fryderyk Młynarski – perkusja, 
Marcin Murawski – kontrabas, 
oraz soliści: Michał Chorosiński, 
Arkadiusz Głogowski, Agata Gre-
gorczyk-Janik, Olga Miłaszewska 
i Julita Wołoszyńska, którzy wraz 
z publicznością zaśpiewali pa-
triotyczne pieśni. Uroczystość, w 
której wzięło udział ok. 150 osób, 
zwieńczył poczęstunek.
 - Bardzo cieszymy się, że mo-

gliśmy spędzić ten wieczór w miłej 
atmosferze i wspólnie uczcić na-
szych bohaterów - mówi Krzysz-
tof Bajkowski, jeden z założycieli 
Społecznych Obywateli Konstanci-
na, którzy byli organizatorami ob-
chodów. - Serdecznie dziękujemy 
wszystkim, którzy zaangażowali 
się w organizację tego wydarzenia, 
przede wszystkim Agacie Gregor-
czyk-Janik i jej rodzinie, Jackowi 
Krajewskiemu, pracownikom In-
stytutu Pamięci Narodowej, oso-
bom, które udostępniały nam swoje 
podwórka i domy do nagrań oraz 
wszystkim tym, którzy wspierali nas 
radą i dobrym słowem – dodaje.

Grzegorz Traczyk
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Uczcili wyklętych bohaterów
KONSTANCIN-JEZIORNA W sobotę, 8 marca w Konstancińskim Domu Kultury przy ul. Jawor-
skiego 18 odbyły się obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. Towarzyszy-
ły im m.in. premiera fi lmu dokumentalnego pt. „Panna Lodzia”, nakręconego przez 
mieszkańców Konstancina-Jeziorny oraz patriotyczny koncert

Autorka filmu dokumentalnego „Panna Lodzia” Agata Gregor-
czyk-Janik oraz jej babcia Leokadia Lentas – tytułowa bohaterka

150 osób   
wzięło udział w konstancińskich 

obchodach Dnia Żołnierzy Wyklętych

R E K L A M A

Czystsza woda za dwa lata
KONSTANCIN-JEZIORNA W tym roku zacznie się modernizacja stacji 
uzdatniania wody przy ul. Wareckiej. Inwestycja, dzięki której ma 
się poprawić wydajność stacji i jakość wody, będzie kosztowała po-
nad 6,7 mln złotych
 Stacja uzdatniania wody przy ul. Wareckiej sprawiała już kłopoty zarówno 
Zakładowi Gospodarki Komunalnej, jak i mieszkańcom. W połowie ubiegłe-
go roku, podczas badania jakości wody na Grapie sanepid wykrył w niej bak-
terie coli. ZGK musiał na jakiś czas wyłączyć stację i ją oczyścić, a mieszkań-
ców powiadomić, że woda poddana dodatkowemu chlorowaniu nadaje się 
do spożycia tylko po przegotowaniu. Na jakość wody płynącej z ujęcia skar-
żyli się również mieszkańcy, krytykując jej zapach, smak i kolor. Teraz te kło-
poty mają się skończyć, ponieważ samorząd ma zamiar zmodernizować sta-
cję, która stanie się o wiele nowocześniejsza. 
 Urząd rozstrzygnął już przetarg, w którym wystartowały trzy fi rmy. Naj-
tańsza oferta opiewa na ponad 6,7 mln złotych. Projekt obejmuje m.in. bu-
dowę budynku technologicznego stacji uzdatniania wody wraz z montażem 
w niej specjalistycznych urządzeń i instalacji, a także dwóch przepompowni 
ścieków. Prace będą  trwały dwa lata. Dzięki modernizacji stacji przy ul. Wa-
reckiej zwiększy się jej wydajność, a z okolicznych kranów popłynie woda o 
znacznie lepszej jakości.

Grzegorz Traczyk

Akty wandalizmu 
w Zalesiu

PIASECZNO W ciągu ostatnich dni ktoś wymalował czerwonym sprejem na-
pisy „Tusk Raus” na komorze trafo przy Alei 3 Maja w Zalesiu Dolnym oraz na 
koszu na używaną odzież, stojącym przy ulicy Balińskiego. - To rasistowskie 
napisy – uważa jedna z mieszkanek Zalesia. 
 - Przekażemy tę informację zarządzającym stacją transformatorową i ko-
szem, aby mogli je zamalować – mówi Mariusz Łodyga, komendant straży 
miejskiej w Piasecznie. 

TW
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Młodzieżowa rada 
otwarta na współpracę
PIASECZNO Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno nie zwalnia tempa. Zorganizowanie spotkania ze szkolny-
mi samorządami, opracowanie nowego statutu i ogłoszenie kolejnej edycji konkursu „Nauczyciel z klasą” 
to tylko niektóre z przejawów ostatniej działalności tego organu

 Spotkanie młodych radnych z 
samorządami szkolnymi cieszyło 
się dużym zainteresowaniem ze 
strony przedstawicieli lokalnych 
szkół. Pracowano w grupach, 
rozmawiając, między innymi, o 
różnych działaniach samorzą-
dów uczniowskich i problemach, 
jakie napotykają na swojej dro-
dze. Poruszano również kwestie 
współpracy z nauczycielami oraz 
zastanawiano się wspólnie jak po-
budzać uczniów do działania na 
rzecz dobra wspólnego.
 Młodzieżowa Rada Gminy 

Piaseczno zakończyła też niedaw-
no przygotowanie projektu swoje-
go nowego statutu. 
 - Praca nad nim trwała mie-
siąc i teraz mamy jeden z najbar-
dziej dostosowanych do potrzeb 
młodych statut w Polsce – mówi 
Michał Iwan, przewodniczący 
Młodzieżowej Rady Gminy Pia-
seczno. - Do tego ukazał się spot 
dotyczący działalności drugiej 
kadencji naszej rady. Obejrzeć go 
można w Internecie pod adresem: 
www.youtube.com/watch?v=6iw-
DYl2iuac.

 Oficjalnie ruszyła również 
druga edycja konkursu nauczyciel 
z klasą – tym razem rozszerzając 
swój zasięg na gimnazja.
 - Konkurs odbędzie się więc 
w 13 szkołach gminy Piaseczno – 
wyjaśnia Michał Iwan. - Poprzez 
głosowanie uczniów w szkołach, 
wyłonionych zostanie dwóch 
„Nauczycieli z Klasą”, a wszyscy 
spotkają się na gali podsumowują-
cej konkurs.

Grzegorz Tylec

R E K L A M A

Wariacje Plastyczne, 
czyli nowe życie śmieci
PIASECZNO W poniedziałek w Szkole Podstawowej nr 5 odbyło się szko-
lenie nauczycieli pod nazwą „Wariacje Plastyczne, czyli drugie życie.”  
Motywem przewodnim warsztatów było wykorzystanie materiałów 
odpadowych, z których były wykonywane m.in ozdoby wielkanocne

 Nauczyciele i członkowie gron pedagogicznych z różnych szkół spotkali 
się, by razem rozwijać się plastycznie, pogłębiać zainteresowania ekologią 
i aktywnością twórczą. Ewa Głąb, organizatorka i szkolny socjoterapeuta 
mówi o warsztatach: - Jest to świetna okazja do integracji i wymiany poglą-
dów, ale również doskonalenia swoich umiejętności pedagogicznych.

Praktycznie, ekologicznie, pomysłowo
 Podczas warsztatów wykorzystywano niepotrzebne materiały, które nor-
malnie trafi łyby do śmieci. To z nich powstawały nowe, użyteczne rzeczy. - 
Potencjalne odpadki, takie jak rolki po papierze, plastik, wykałaczki, folia, gu-
ziki czy paski ze skóry najpierw zbieramy, by potem przerobić je na różnego 
rodzaju ozdoby. Podczas warsztatów pokazywaliśmy, co można zrobić z rze-
czy niepotrzebnych, które zwykle wyrzucamy. Niemal wszystko można po-
wtórnie wykorzystać. Chodzi o to, by nadać tym pozornie nieprzydatnym 
odpadkom nowe życie - wyjaśnia Ewa Głąb. Część wytworzonych podczas 
warsztatów dekoracji może być świetną ozdobą wielkanocnego stołu. 
 
Pozytywnie zakręcone
 W akcję Ewa Głąb zaangażowała kilka swoich koleżanek: Małgorzatę Kaj-
kowską, Mariolę Zawadzką, Grażynę Kustra, Marlenę Zegarek, Kingę Kęskę i 
Marię Rubaj. Wśród nich są nauczycielki, opiekunki świetlicy czy szkolne bi-
bliotekarki. - Na warsztatach uczymy się rzeczy, które potem możemy prze-
kazać naszym młodym podopiecznym, zaszczepiając w nich ekologiczne 
nawyki i rozwijając ich kreatywność - mówi Ewa Głąb. I dodaje: - Cieszę się, że 
szkolni pedagodzy podchwycili tę inicjatywę.

Blanka Aleksowska



 Już po raz trzeci udało Nam się zagrać koncert w wykonaniu 
naszych Przedszkolaków dla Rodziców oraz Przyjaciół Przedszko-
la Abc.
 Motywem wiodącym koncertu była kula ziemska oraz zwie-
rzęta które próbują tą ziemię okrążyć i które napotykają po dro-
dze mnóstwo przygód. 
 Przedstawienie artystyczne było przeplatane tańcami cza cza, 
tańcem z wachlarzami, tańcem indiańskim, tańcem z chustami 
oraz fi nałową piosenką „Wszystkie Dzieci nasze są”.
 Koncert naszych Przedszkolaków miał na celu przybliżenie 
Dzieciom tematu ziemi oraz różnorodność kontynentów. 

Dzieci wystąpiły wspaniale:)
 Dziękuję bardzo Dyrektor Katarzynie Szewczyk oraz całej Ka-
drze Abc za świetne widowisko oraz za przygotowanie Dzieci do 
występów. Dziękuje p Uli Wardziak-Antczak za oprawę muzyczną 
przedstawienia.

Do zobaczenia za rok:)

Niepubliczne Przedszkole ABC, 
ul. Waniliowa 2, 05-500 Piaseczno 

www.przedszkoleabc.pl            tel. 504 011 660

Koncert przedszkolaków 
z Niepublicznego 
Przedszkola Abc 

w Centrum Kultury
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Pożegnanie złośnicy
PIASECZNO To był szczególny wieczór nie tylko dla ak-
torów, ale i publiczności. Po pięciu latach od premie-
ry po raz ostatni w tej obsadzie został wystawiony 
jeden ze sztandarowych, wielokrotnie nagradzanych 
spektakli działającego przy Centrum Kultury w Pia-
secznie Teatru ŁUPS!

 „Poskromienie Złośnicy” według 
Szekspira jest spektaklem o miłości 
i o strachu przed nią. O chowaniu 
się za murem złośliwości i cynizmu 
w obawie przed zranieniem, niejako 
„na zapas”. O wpływie, jaki na ludz-
ki charakter ma rodzina i otoczenie 
- bywa, że „łatka” przypięta komuś 
staje się jej drugą skórą. Choć jest 
niewygodna, bywa, że nosi się ją 
bardzo długo. To wszystko podane 
jest przez Teatr ŁUPS! w lekkiej, ko-
mediowej formie.
 Choć reżyserem przedstawienia 
jest Ewa Kłujszo, to jak sama przy-
znała, nie bardzo wiedziała czego się 
po swoich aktorach spodziewać. Tym 
razem dostali oni bowiem możliwość 
dokonania pewnych zmian w sztuce, 

z czego skwapliwie skorzystali. Była 
to gratka przede wszystkim dla fa-
nów spektaklu, którzy mogli porów-
nać poprzednie wersje „Złośnicy” 
do tej unikalnej, finałowej. Na scenie 
pojawiły się, między innymi, żywe 
myszy, a niektóre ze scen były, dzię-
ki inwencji występujących, jeszcze 
zabawniejsze niż w oryginale. Akto-
rów, zarówno grających główne role 
Krzysztofa Kwiatkowskiego i Małgo-
rzatę Jurek, jak i wszystkich pozosta-
łych, pożegnała prawdziwa burza w 
pełni zasłużonych oklasków. Bez cie-
nia przesady można powiedzieć, ze 
Teatr ŁUPS! wychował sobie przez 
lata aktorów na prawdziwie profesjo-
nalnym poziomie.

Grzegorz Tylec
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Lato z gwiazdami
KONSTANCIN-JEZIORNA

 W tym roku kulturalny kalen-
darz Konstancina-Jeziorny ma być 
wyjątkowo atrakcyjny i obfi tujący 
w wydarzenia artystyczne. Zarów-
no amfi teatr w Parku Zdrojowym, 
jak i niedawno otwarta Hugonów-
ka mają tętnić życiem, przyciąga-
jąc mieszkańców i gości z innych 
miast na liczne koncerty, pokazy 
i wystawy. Nie zabraknie również 
popularnych gwiazd. 
 Pierwszą z nich będzie znany 
zespół Raz, Dwa, Trzy, który zain-
auguruje letni sezon koncertowy 
w Konstancinie. Grupa ze swo-
im liderem Adamem Nowakiem, 
wokalistą, gitarzystą i kompo-
zytorem wystąpi w amfi teatrze 
w niedzielę, 25 maja o godz. 20. 
W repertuarze zespołu znajdują 
się utwory łączące cechy muzyki 
rockowej, folkowej, piosenki au-
torskiej i poezji śpiewanej. Kolejną 
gwiazdą, która odwiedzi konstan-
cińską muszlę koncertową będzie 
znana wokalistka Ania Rusowicz. 
Piosenkarka zaśpiewa w Parku 
Zdrojowym podczas Dni Konstan-
cina zaplanowanych na weekend 
14-15 czerwca.

gt

Wyślij PIT 
przez internet

URSYNÓW

 Pracownicy Urzędu Skarbo-
wego będą pełnić dyżury i po-
magać mieszkańcom dzielnicy w 
wysyłaniu deklaracji podatkowej 
przez internet. Pomoc w elektro-
nicznym rozliczeniu będzie moż-
na uzyskać w urzędzie dzielnicy, 
przy ul. KEN 61, w którym dyżury 
odbędą się 17, 24, 31 marca oraz 
7 i 14 kwietnia w godzinach 10-18 
oraz w Galerii KEN CENTER przy 
ul. Ciszewskiego 15 (E. Leclerc) w 
dniach 6, 20 marca w godz.13-19 
oraz 5 kwietnia w godz. 10-14.

gt
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Powiat Piaseczyński jednym z liderów na Mazowszu
Rozmowa ze Starostą Piaseczyńskim - Janem Adamem Dąbkiem

Starostwo Powiatowe w Piasecznie, 
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno,

tel.: (022) 757 20 51, 757 20 60, fax: (022) 737 11 58,
www.piaseczno.pl, starostwo@piaseczno.pl

Panie Starosto, czy można powie-
dzieć, że kryzys jest już za nami? 
Czy sytuację finansową Powiatu 
można uznać za unormowaną?
 Najbliższe lata zapowiadają się 
optymistycznie dla powiatu piase-
czyńskiego. Nasz budżet na 2014 rok 
jest na tle regionu i kraju optymalny. 
Śmiało mogę powiedzieć, że nareszcie 
powoli wychodzimy na prostą i damy 
sobie radę z deficytem budżetowym. 
Przypominam również, że powiat 
piaseczyński odprowadza „janosiko-
we” w jednym z najwyższych wymia-
rów na Mazowszu. Co roku z budżetu 
oddajemy prawie 40 mln złotych. To 
co najmniej kilka poważnych inwesty-
cji drogowych lub oświatowych.

Czy jest szansa na likwidację „jano-
sikowego” lub zmianę zasad jego 
naliczania?
 Sama idea wyrównywania po-
ziomu środków finansowych po-
szczególnych samorządów w pełni 
odpowiada zasadzie dobra wspól-
nego. Region bogatszy przekazu-
je środki regionom uboższym. Jed-
nak ta idea realizowana jest poprzez 
absurdalny już teraz mechanizm 
naliczania, nie mający nic wspólne-
go z gospodarczą rzeczywistością, 
w której żyjemy. Na szczęście, 
6 marca br. zapadał wyrok Trybu-
nału Konstytucyjnego, w którym 
„janosikowe” uznano za niezgodne 
z ustawą zasadniczą. Naresz-
cie wykazano, że „janosikowe” nie 
uwzględnia silnych zmian w docho-
dach samorządów a co najważniej-
sze – zabiera samorządom istotną 
część dochodów niezbędną do reali-
zacji zadań własnych. Rezultat jest 

taki, że powiększa się grono poten-
cjalnych bankrutów. Nikt się nie bo-
gaci, wszyscy biednieją. Wojewódz-
two mazowieckie – kiedyś finanso-
wy gigant – zaciąga ciężkie kredyty 
na spłatę „janosikowego”. Mam na-
dzieję, że wyrok Trybunału Konsty-
tucyjnego zmusi nasz rząd i Sejm do 
konkretnych działań. Mają na to 18 
miesięcy. O likwidacji „janosikowe-
go” raczej nie należy marzyć, bo nikt 
nie podejmie dzisiaj tak rewolucyjnej 
decyzji. Pamiętajmy, że istnieje prze-
cież bardzo silne lobby tej większo-
ści, która pobiera „janosikowe”.

Jakie inwestycje planowane są 
w najbliższym czasie?
 W II kwartale br. planujemy zakoń-
czyć budowę sali gimnastycznej przy Ze-
spole Szkół Zawodowych w Górze Kal-
warii, współfinansowaną przez powiat 
piaseczyński i gminę Góra Kalwaria. 
 Już na wiosnę ruszy budowa na-
kładki asfaltowej na ul. Cyraneczki 
w Józefosławiu -  to droga powiatowa. 
Docelowo droga ta ma połączyć ulicę 
Puławską z trasą mostową Konstan-
cina. To alternatywa dla zakorkowa-
nej ulicy Geodetów, co w znacznym 
stopniu ułatwi mieszkańcom Józefo-
sławia i Julianowa dojazd do stolicy.
 Planujemy także wybudowanie 
budynków placówki opiekuńczo-
wychowawczej w Łbiskach oraz ada-
ptację szkoły przy ul. Mirkowskiej 
w Konstanicnie-Jeziornie. Chce-
my w ten sposób przygotować szko-
łę na potrzeby Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego. 
 Kolejną planowaną inwestycją jest 
budowa drogi powiatowej Konstan-
cin-Jeziorna – Baniocha – Sierzchów 
– Czarny Las – Krępa oraz budowa 
ulicy Piaseczyńskiej w Złotokłosie.
 Na przebudowę istniejących dróg 
powiatowych przeznaczamy ponad 2 
miliony złotych, mówię tu o ulicy Szkol-
nej w Lesznowoli, części ulicy Mirkow-
skiej, ulicy Dzikich Gęsi w Jesówce, 
a także o budowie chodników w Bobrow-
cu, Szczakach, Kotorydzu i Grzędach.
 Planowane w roku 2014 wydat-
ki przekraczają 18 milionów złotych. 
W porównaniu z rokiem 2013 jest to 
wzrost o 4,5 mln zł, a w stosunku do 
roku 2012 – wzrost o 10 mln. Świad-
czy to niewątpliwie o tym, że nasz 
powiat wychodzi z kryzysu.

Panie Starosto, czy Zarząd Powia-
tu w podejmowanych inicjatywach 
inwestycyjnych może liczyć na po-
parcie Rady Powiatu?
 Nie będę ukrywał, że nie wszy-
scy radni rozumieją ideę samorzą-
du, ideę służby na rzecz mieszkań-
ców naszego powiatu. Pracy w sa-
morządzie powiatowym wystarczy 
dla każdego, trzeba tylko chcieć się 
jej podjąć i zaangażować. Funkcja 
radnego to nie przechowalnia czy 
odskocznia do własnej kariery, ale 
szansa na wykonanie obowiązków 
wobec społeczności lokalnej. Kryty-
ka jest potrzebna, ale nie może być 
ona celem samym w sobie.

Z początkiem roku powiat piase-
czyński utworzył Spółkę Infrastruk-
turalną. Jakie zadania ma ta spółka?
 Spółka została powołana do 
realizacji zadań własnych powiatu, 
zadań o charakterze użyteczności 
publicznej, tj. utrzymania dróg po-
wiatowych, powiatowych obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej, 
utrzymania i administrowania bu-
dynkami stanowiącymi własność 
powiatu, w tym budynkami urzę-
dów i szkół. 

Jak władze powiatu piaseczyńskie-
go odnoszą się do budowy drogi 
ekspresowej S7?
 Dla naszego powiatu trasa S7 
jest inwestycją absolutnie prioryte-
tową. Powstanie drugiej arterii na 
kierunku północ-południe, która 
umożliwiałaby wlot do Warszawy 
i bezkolizyjny z niej wyjazd – to kwe-
stia rozwoju cywilizacyjnego nasze-

go powiatu i gmin wchodzących 
w jego skład. Nie bez powodu S7 na-
zywane jest Puławską Bis, bo jest 
czymś w rodzaju bajpasa dla już zu-
pełnie niedrożnej Puławskiej. Wraz 
z władzami gmin Piaseczno, Lesz-
nowola i Tarczyn podzielamy ko-
nieczność powstania S7, choć zdaje-
my sobie sprawę, że nasz wpływ jest 
tu ograniczony. Jest to bowiem in-
westycja krajowa, realizowana przez 
Generalną Dyrekcję Dróg Krajo-
wych i Autostrad.

Czy powiat piaseczyński 
zaprasza inwestorów?   
 Wielokrotnie to mówiłem, ale 
powtórzę, że nasz powiat otwar-
ty jest na szerokie spektrum inwe-
stycyjne. Śmiało mogę powiedzieć, 

że powiat piaseczyński jest jednym 
z liderów Mazowsza pod względem 
wspierania przedsiębiorczości oraz 
rozwoju małych i średnich przedsię-
biorstw. Jesteśmy powiatem przyja-
znym dla mieszkańców i przedsię-
biorców. Mamy do dyspozycji wiele 
atrakcyjnych miejsc, zachęcających 
do podejmowania poważnych wy-
zwań inwestycyjnych. 

Jakie inne inicjatywy podejmuje 
samorząd powiatu piaseczyńskie-
go? W co się angażuje? Co popiera?
 W roku 2013 podpisaliśmy poro-
zumienie o wzajemnej współpracy 
z Powiatową Komendą Policji w Pia-
secznie oraz Fundacją Sport Active 
i Runda Zero Promotion w kontek-
ście popularyzacji akcji „Łączy Nas 
Sport Nie Narkotyki”. Projekt ten re-
alizowany jest pod patronatem Sta-

rosty Piaseczyńskiego, a także Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki oraz 
Wojewody Mazowieckiego. 
 Bierzemy także udział w wielu 
innych akcjach i imprezach sporto-
wych, akcjach integracyjnych, zbiór-
kach pomocy. Jako Starosta przyj-
muję wiele patronatów honorowych 
nad wydarzeniami o charakterze 
charytatywnym.    
 Powiat podjął również inicjaty-
wę specjalnego nagradzania osób 
szczególnie zasłużonych dla powia-
tu. Wyrazem tego jest uchwalenie 
w roku 2013 Odznaki Honorowej 
Powiatu Piaseczyńskiego.

Panie Starosto,  czy ma pan 
jakieś samorządowe marzenia?
 Marzenia oczywiście mam, ale 
w pracy jestem przede wszystkim 
realistą. Marzenia trzeba mieć, ale 
nie wolno zapominać, że życie je cały 
czas weryfikuje, bo albo brakuje pie-
niędzy, albo procedury nie przysta-
ją do problemów, albo ktoś zmienia 
przepisy prawa...  No cóż, jak mówi 
przysłowie: nie myli się tylko ten, 
kto nic nie robi. Władza i służby po-
wiatu piaseczyńskiego mają bardzo 
dużo pracy. I tu chciałbym podzię-

kować zespołowi moich najbliższych 
współpracowników oraz pracow-
nikom urzędu Starostwa za spraw-
ną realizację często trudnych zadań 
i zaplanowanych inicjatyw. Kieruje-
my się w naszym działaniu dobrem 
mieszkańców. Dla nich jesteśmy 
i dla nich funkcjonujemy.

Dziękuję za rozmowę 
i życzę dalszych sukcesów. 

Poseł Artur Dębski z wizytą u Starosty Jana Adama Dąbka 
 W ostatnich dniach sprawa wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego dotyczące-
go legalności „janosikowego” rozpaliła 
atmosferę nie tylko w środowiskach sa-
morządów-płatników tej obligatoryjnej 
subwencji, ale także wśród parlamenta-
rzystów nawiązujących w swych działa-
niach do idei lokalnego patriotyzmu. 
 Z grona powiatów Mazowsza po-
wiat piaseczyński płaci najwyższy wy-
miar „janosikowego” – prawie 40 mln 
złotych rocznie. Po stwierdzeniu Trybu-
nału Konstytucyjnego, że sumy te ścią-
gane były z powiatu niezgodnie z pra-
wem, Starosta wraz z Zarządem pod-
jął wewnętrzną debatę na temat włą-
czenia się do działań samorządu wo-
jewództwa mazowieckiego mających 
na celu m.in. odzyskanie zapłaconych 
już rat „janosikowego”.  Starosta na-
wiązał do wypowiedzi marszałka Ada-
ma Struzika i potwierdził, że Zarząd Po-

wiatu chce ocenić szanse ratowania bu-
dżetu. Chce także uzyskać jasność w re-
lacjach samorządów-płatników z Mini-
sterstwem Finansów. W grę wchodzi 
tu nie tylko odebranie sum już uiszczo-
nych, ale przede wszystkim pobór tych 
rat, które nadal – niczym miecz Damo-
klesa - wiszą nad fi nansami samorządu. 
Co ma się dziać przez najbliższe 18 mie-
sięcy –  danych przez TK rządowi na do-
konanie niezbędnych zmian w nalicza-
niu „janosikowego”? 
   W najbliższym czasie marszałek Adam 
Struzik zamierza rozmawiać o tym z mi-
nistrem fi nansów Mateuszem Szczur-
kiem. Samorząd  Mazowsza będzie za-
biegał, by zaniechanie poboru rat rozpo-
częło się już od transzy marcowej. Powia-
ty też nie marnują czasu – podobnie jak 
województwo – będą zaskarżać „janosi-
kowe”.  Złożenie skargi zadeklarowało już 
10 powiatów z Mazowsza, Dolnego Ślą-

ska i Wielkopolski: piaseczyński, legio-
nowski, warszawsko-zachodni, otwocki, 
pruszkowski, wołomiński, grodziski, beł-
chatowski, poznański, polkowicki. Skarga 
ta ma być złożona w ciągu 4-6 tygodni.
 Starosta Jan Adam Dąbek przypo-
mniał, że „janosikowe” powiatowe (po-
dobnie jak gminne) formalnie nie mo-
gło być powiązane z przedmiotem 
skargi województwa mazowieckie-
go. Skarga Mazowsza stworzyła prece-
dens, który jest dla zainteresowanych, 
tj. krzywdzonych samorządów, dosko-
nałym wzorem obrony. W marcu sa-
morządy tworzące Koalicję Powiatów 
muszą podjąć oddzielne uchwały, upo-
ważniające je do złożenia skarg. 
 Starosta uznał, że inicjatywa ta ma 
duże szanse powodzenia.
 Poseł Artur Dębski (TR) przyjechał 
do Starostwa Powiatowego w Piasecz-
nie z deklaracją wspierania samorzą-

dów w kwestii odzyskania „janosiko-
wych” pieniędzy, a także do uwolnie-
nia najbogatszych powiatów od fi nan-
sowego wyniszczenia powodowane-
go przez absurdalne przepisy. 
 Tak czy inaczej – faktem stała się 
solidarność samorządów narażanych 
na niemożność wykonywania swoich 

ustawowych zadań. I to samorządy 
mają co najmniej kilka rzetelnie przy-
gotowanych propozycji ratowania się 
przed bankructwem (m.in. projekt sa-
morządowego podatku dochodowe-
go od osób fi zycznych). Pomoc w tej 
kwestii zadeklarowała i potwierdziła 
Kancelaria Prezydenta RP. 

Ul. Mirkowska. Konstancin

Hala sportowa. ZSZ im.ppor. 
Emilii Gierczak. Góra Kalwaria

Ul. Cyraneczki. Józefosław

Ul. Lipowa. Głosków
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 Lokalne linie mikrobusowe typu 
L zaczęły kursować po gminie Kon-
stancin-Jeziorna w połowie 2011 
roku. W ciągu niespełna 3 lat system 
jest sukcesywnie ulepszany i dosto-
sowywany do potrzeb mieszkańców. 
Tegoroczne zmiany tras i rozkładów 
jazdy, które zaczną obowiązywać 
od poniedziałku, 17 marca, również 
zostały poprzedzone konsultacjami 
społecznymi. Pod koniec roku urząd 
zebrał opinie mieszkańców, by jak 
najlepiej przygotować się do prze-
targu, który w lutym rozstrzygnął 
Zarząd Transportu Miejskiego w 
Warszawie. 
 Wzięły w nim udział cztery fir-
my, spośród których najkorzystniej-
szą cenę zaproponowała Europa 
Express City sp. z o.o. z Warszawy. 
Za obsługę czterech lokalnych linii 
mikrobusowych w ciągu najbliższe-
go roku przewoźnik otrzyma ponad 
2,6 mln złotych, z czego ponad 1 
mln złotych zapłaci samorząd gmi-
ny. Wydatki gminy na „elki” z roku 
na rok sukcesywnie rosną. W 2012 
roku wyniosły 550,5 tys. zł, a w 2013 
r. - 600 tys. zł. 
 Ustalając nowe trasy „elek”, 
konstanciński samorząd wziął pod 
uwagę wiele opinii i sugestii miesz-
kańców. Dotychczasowe linie mają 
przede wszystkim dowieźć miesz-
kańców różnych części gminy, którzy 
mają utrudniony dostęp do autobu-
sów ZTM, do przystanków umoż-
liwiających korzystną przesiadkę w 
stronę Warszawy i Piaseczna. Dlate-
go też wszystkie mikrobusy będą za-
trzymywały się w Klarysewie, gdzie 
jest granica podmiejskiej strefy. Mi-
krobus linii L14 od poniedziałku po-
jedzie trasą: Gassy, Czernidła, Łęg, 
Habdzin, Opacz, Ciszyca, Opacz, 

Habdzin, Al. W. Polskiego, ul. War-
szawska, ul. Mirkowska, ul. Lipowa i 
Bielawa. Natomiast linia L15 będzie 

robiła pętlę przez Klarysew, Obory, 
Parcelę (ul. Podlaska), Cieciszew, 
Słomczyn, Łyczyn, Słomczyn (Szko-
ła), Kawęczynek, Borowinę. Potem 
pojedzie ul. Warecką, Piłsudskiego 
i Warszawską, wracając do Klary-
sewa. Stąd też będzie zaczynała się 
trasa linii L16, która następnie po-
jedzie ul. Warszawską, Piaseczyń-
ską, Pułaskiego, Kołobrzeską, Gło-

wackiego, Śniadeckich, Pułaskiego, 
Chylicką, Gościniec i zawróci w 
Czarnowie. 
 W wyniku konsultacji społecz-
nych konstanciński samorząd zde-
cydował się uruchomić wspólnie 
z ZTM-em nową linię – L21, któ-
ra połączy Konstancin-Jeziornę z 
Górą Kalwarią, przejeżdżając trasę 
od Klarysewa ulicami: Warszawską, 
Wilanowską, Mickiewicza i Litera-
tów, przez Parcelę (ul. Baczyńskie-
go), Słomczyn, Cieciszew, Dębów-
kę, Podłęcze, Wólkę Załęską, Mo-
czydłów do Góry Kalwarii (Rynek). 
Nowa „elka” ma być alternatywą dla 
linii autobusowej 742, która jeździ 
trasą Góra Kalwaria-Konstancin-Je-
ziorna-Wilanów i w autobusie często 
brakuje miejsca dla pasażerów. 
 Gmina Konstancin-Jeziorna w 
tym roku na dotacje dla ZTM-u 
przeznaczy ponad 3,3 mln złotych 
(„elki” oraz autobusy ZTM linii 
139, 700, 710, 724, 725, 742 i N50). 
Natomiast gmina Góra Kalwaria 
na lokalny transport zbiorowy wyda 
575,5 tys. złotych.

Grzegorz Traczyk
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Elki po nowemu
KONSTANCIN-JEZIORNA/GÓRA KALWARIA Od poniedziałku, 17 marca na terenie gminy zacznie 
funkcjonować nowy system lokalnej komunikacji mikrobusowej. Zmienią się nie tylko 
trasy i rozkłady jazdy „elek”, lecz także zacznie kursować nowa linia L21, która połączy 
Klarysew z Górą Kalwarią

Od poniedziałku zmienią się rozkłady jazdy i trasy „elek”, 
kursujących po gminie

17 marca na trasie Klarysew-Góra Kalwaria zacznie kursować 
nowa linia L21, która ma być alternatywą dla autobusu 742

Ponad 2,6 mln 
złotych będzie kosztowała lokalna 

komunikacja mikrobusowa funkcjonująca 
na terenie gminy Konstancin-Jeziorna

W stronę
Krainy Łagodności
PIASECZNO W sobotę, 8 marca w Domu Kultury w Piasecznie odbyła 
się kolejna edycja Piaseczyńskiego Zlotu Piosenki Różnej. W trakcie 
tegorocznego spotkania z piosenką autorską zorganizowano koncert 
zatytułowany „W stronę Krainy Łagodności”. Wystąpili w nim Piotr 
Dąbrówka, Mateusz Rulski – Bożek i Wolna Grupa Bukowina

 PZPR to jedna z najstarszych imprez organizowanych przez Centrum Kul-
tury w Piasecznie. Od zeszłego roku organizatorzy postanowili zmienić daw-
ną konkursową formułę zlotu na rzecz jednodniowego koncertu. Przez 17 
edycji PZPR „dorobił” się wielu laureatów, którzy teraz mogą zaprezentować 
w Piasecznie swoje programy autorskie. 
 Na początku XIX PZPR wystąpili artyści solowi, którzy za jedyne instru-
menty mieli własne głosy i gitary. Mateusz Rulski-Bożek to muzyk, wokalista, 
kompozytor, autor tekstów i laureat wielu konkursów, między innymi Stu-
denckiego Festiwalu Piosenki; Międzynarodowego Festiwalu Bardów OPPA 
2007 w Warszawie. Zdobył również pierwsze miejsce na Piaseczyńskim Zlocie 
Piosenki Różnej w roku 2008. Licznie przybyłej publiczności zaprezentował 
się również  tego wieczoru Piotr Dąbrówka – muzyk, którego usłyszeć można 
było wcześniej chociażby na zalesiańskim Festiwalu Piosenki Dołującej.
 Niekwestionowaną gwiazdą imprezy była jednak Wolna Grupa Bukowina 
- polska grupa muzyczna z nurtu poezji śpiewanej powstała na początku lat 
70. XX wieku. Zespół ten, mający na swoim koncie wiele sukcesów artystycz-
nych, występuje obecnie w składzie: Grażyna Kulawik - śpiew, Wojciech Jaro-
ciński - śpiew, gitara, Wacław Juszczyszyn - śpiew, gitara, Wojciech Maziakow-
ski - gitara basowa, Marek Zarankiewicz - instrumenty perkusyjne, Krzysztof 
Żesławski - gitara elektryczna. Doświadczeni muzycy nie mieli najmniejszych 
problemów z zabraniem zachwyconej publiczności do wyśnionej Krainy Ła-
godności. Jak można się było spodziewać, Wolna Grupa Bukowina nie została 
wypuszczona bez sceny bez kilku, owacyjnie przyjętych, piosenek na bis.
 - Jestem bardzo zadowolona z tego, że na PZPR przyszło tak wiele ludzi 
– podsumowała inicjatorka imprezy Katarzyna Biernadska-Hernik z Centrum 
Kultury w Piasecznie. - PZPR w tej formuje będzie kontynuowany. Zamierza-
my nadal zapraszać laureatów naszego zlotu, jak i gwiazdy piosenki autor-
skiej i poetyckiej.

Grzegorz Tylec

Gwiazdą tegorocznego PZPR-u była Grupa Wolna Bukowina
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Trwa walka o gminne śmieci
TARCZYN Firma JARPER zarzuca gminie Tarczyn nieuczciwe postępowanie przy wyborze 
wykonawcy odbierającego od mieszkańców śmieci. Wyłoniona w postępowaniu „z wol-
nej ręki” fi rma Sir-Com będzie odbierała i transportowała śmieci od stycznia do czerwca, 
zaś utylizacją odpadów w tym okresie zajmie się fi rma Radkom. - Wybraliśmy tańszą ofer-
tę. Urząd gminy musi działać zgodnie z przepisami dotyczącymi wydatkowania środków 
publicznych – odpiera zarzuty Jarpera Piotr Woźniak, doradca burmistrz Tarczyna
 Od lipca ubiegłego roku do końca 
grudnia odbiorem i utylizacją śmie-
ci z terenu gminy Tarczyn zajmo-
wał się JARPER, który wygrał prze-
targ, proponując miesięczną stawkę 
w wysokości 76,5 tys. zł. - Ta staw-
ka była poniżej naszych kosztów, ale 
nie wycofaliśmy się, bo zależało nam 
na obsłudze Tarczyna – mówi Jaro-
sław Perzyna, prezes firmy. - Poza 
tym na początku nikt tak naprawdę 
nie wiedział, ile mieszkańcy będą ge-
nerować śmieci. Wszystko opierało 
się na mglistych prognozach. Teraz, 
po ośmiu miesiącach działania sys-
temu, jesteśmy o wiele mądrzejsi. 

Dla gminy za drogo
 Do kolejnego przetargu, tym ra-
zem na 30 miesięcy, który odbył się 
pod koniec ubiegłego roku ponownie 
stanęła firma JARPER oraz Almax. 
JARPER za wykonanie usługi zaofe-
rował 6,03 mln zł, zaś Almax – ponad 

6,3 mln zł. Tymczasem gmina zarezer-
wowała na ten cel niewiele ponad 3,6 
mln zł. Wobec tak dużej rozbieżności 
pomiędzy kalkulacją kosztów usługi, 
a ofertami firm odbierających i utyli-
zujących śmieci, przetarg został unie-
ważniony. Zanim jednak zostanie roz-
strzygnięty kolejny przetarg, gminne 
śmieci nie mogą tkwić przed posesja-
mi. Dlatego też gmina zdecydowała się 
udzielić zamówienia „z wolnej ręki”. W 
postępowaniu wybrała firmę Sir-Com 

(odbiór i transport śmieci) oraz firmę 
Radkom (utylizacja). 

Jarper czuje się oszukany
 Dlaczego tym razem do realiza-
cji usługi gmina wybrała dwie firmy? 

- Po analizie oka-
zało się, że ofer-
ta Sir-Comu (95,5 
tys. zł miesięcz-
nie – przyp. red.), 
plus oferta na uty-
lizację w Przed-
siębiorstwie Rad-

kom, które jest jedyną Regionalną In-
stalacją Przetwarzania Odpadów Ko-
munalnych, w sumie dawały niższą 
cenę – wyjaśnia Piotr Woźniak. - W 
styczniu koszty odbioru, transportu i 
utylizacji śmieci wyniosły gminę nie-
całe 160 tys. zł, zaś w lutym – nieca-
łe 155 tys. zł. Tymczasem JARPER za 
kompleksową usługę zaproponował 
ostatecznie 169,5 tys. zł miesięcznie. 

 Doradca burmistrz Tarczyna stoi 
na stanowisku, że firma JARPER, w 
czasie rozmów prowadzonych w grud-
niu 2013 roku przedkładała ofertę na 
kompleksową usługę i nie wyraża-
ła zainteresowana jedynie odbiorem i 
transportem odpadów komunalnych. 
 - Braliśmy pod uwagę różne roz-
wiązania – mówi Jarosław Perzy-
na. - Gmina Tarczyn poprosiła firmę 
JARPER tylko o wycenę komplekso-
wej usługi. Zdziwiłem się, że Sir-Com 
przedstawił ofertę jedynie na odbiór i 
transport odpadów. My nie mieliśmy 
takiej możliwości. Gdyby taka propo-
zycja ze strony gminy padła, byliśmy 
gotowi odbierać śmieci i przewozić je 
do Radkomu za 50 tys. zł miesięcznie, 
a więc dwa razy taniej niż Sir-Com. 
Czuję się oszukany przez urzędników, 
nie wiem jaki był cel ich działania. Nie 
spocznę, póki ta sytuacja nie zostanie 
wyjaśniona.

Tomasz Wojciuk

Dziś na terenie Tarczyna nie ma już śmieciarek JARPERA

Mogliśmy odbierać i transportować gminne śmieci 
dwa razy taniej niż Sir-Com, ale gmina nie była za-
interesowana naszą ofertą

„

Jarosław Perzyna
prezes fi rmy JARPER”

Próbowali ukraść kabel
PIASECZNO W nocy z poniedziałku na wtorek w Głoskowie Letnisku 
nieznani sprawcy wyciągnęli z ziemi kabel telefoniczny na odcinku 
kilkuset metrów, uszkadzając przy tym studzienki i ogrodzenia pose-
sji. Kilkuset mieszkańców miejscowości zostało pozbawionych inter-
netu i telefonu. Trwa szacowanie strat
 - Złodzieje podczepili się do kabla w okolicy poczty przy ulicy Południo-
wej – relacjonuje pan Andrzej, jeden z mieszkańców. - W nocy, około godz. 1 
usłyszałem jakiś huk, to był jakby odgłos ciężkiego terenowego samochodu. 
Rano zauważyłem, że z ziemi został wyciągnięty kabel telefoniczny na długo-
ści kilkuset metrów, aż do ulicy Lipowej. 
 Kabla złodzieje nie zabrali, prawdopodobnie nie mieli go jak odciąć. Oko-
lica, w której „zabawiali się” przestępcy, następnego dnia przypominała kra-
jobraz po bitwie: wyrwane studzienki, zryte pobocze, uszkodzone ogrodze-
nia posesji. - Będziemy prowadzili czynności zmierzające do wykrycia spraw-
ców uszkodzenia linii telefonicznej – informuje asp. Maciej Blachliński z KPP 
w Piasecznie. - W najbliższym czasie będą przesłuchiwani pracownicy fi rmy 
telekomunikacyjnej, których poprosimy o oszacowanie strat.

TW

WYJAŚNIENIE
PIASECZNO

 Nie jest prawdziwa informacja, zawarta w artykule „Wycięto drzewa przy 
poczcie” opublikowanym w Kurierze Południowym 28 lutego, jakobym przy-
znał, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jedność” z siedzibą w Piasecznie zleciła 
usunięcie starych drzew, rosnących przy bocznym chodniku, prowadzącym 
do Przedszkola nr 5. 

Stanisław Zawadzki,
p.o. Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedność”
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 Rozbudowa placówki przy ulicy 
Świętojańskiej 18 przebiegała z pro-
blemami. Na początku lipca ubie-
głego roku gmina rozwiązała umo-
wę z poprzednim wykonawcą z po-
wodu nieterminowej realizacji har-
monogramu prac. Roboty kończyła 
firma Rembud z Przasnysza. W ra-
mach inwestycji powstała hala spor-
towa i nowe sale lekcyjne. Budynek 
został docieplony, zamontowano w 
nim podwieszane sufity i drzwi we-
wnętrzne. Modernizacja objęła tak-
że  ciągi komunikacyjne na terenie 
szkoły, powstała nowa wiata śmiet-
nikowa, ogrodzenie, ustawiono pił-
kochwyty. Koszt remontu i rozbudo-
wy wyniósł łącznie 6,8 mln zł.

Otwarcie z pompą
 Zaproszonych na otwarcie nowej 
części szkoły gości powitała dyrek-

tor placówki, Krystyna Łęcka. 
 Zaraz po wprowadzeniu pocztu 
sztandarowego odbyło się uroczyste 
przecięcie wstęgi, w którym oprócz 
pani dyrektor wziął udział burmistrz 
Piaseczna Zdzisław Lis, a także 
przedstawiciele rodziców i uczniów.

 - W historii naszej szkoły odnoto-
waliśmy wiele ważnych wydarzeń, ale 
to jest szczególne – mówiła Krystyna 
Łęcka. - Znajdujemy się w imponują-
cym, przestronnym, nowocześnie za-
projektowanym obiekcie. Jednak ten 
piękny budynek to tylko część szkoły, 
bowiem jej zasadniczą treść i wartość 
stanowicie wy, uczniowie. 

 Dyrektor Łęcka podkreśliła, że 
przez lata, mimo trudności lokalo-
wych, uczniowie SP nr 1 odnosili 
liczne sukcesy oraz wykazywali się 
kreatywnością, której dali wyraz, 
przygotowując oprawę artystyczną 
do uroczystości otwarcia nowej części 
szkoły. Krystyna Łęcka podziękowała 
także wszystkim, którzy przyczynili 
się do zrealizowania inwestycji. 

Preludium bumu inwestycyjnego
 Burmistrz Zdzisław Lis przy-
pomniał, że SP nr 1 ma już blisko 
100 lat i jest najstarszą w Piasecznie 
szkołą podstawową. - Mam nadzie-
ję, że odnowiona i rozbudowana 
placówka znacząco poprawi komfort 
nauczania, a także uatrakcyjni czas 
spędzany poza godzinami lekcyjny-
mi na grach i zabawach sportowych 
– mówił burmistrz. - Blisko połowę 
budżetu gminy przeznaczamy na 
zadania oświatowe, aby zapewnić 
jak najlepsze warunki mieszkającej i 
uczącej się tu młodzieży. Oddanie do 
użytku nowej części szkoły to prelu-
dium wielkiego bumu inwestycyjne-
go, jaki ma miejsce w naszej oświacie.
 Zdzisław Lis przypomniał, że 
na początku roku ruszyła rozbu-

dowa szkoły w Józefosławiu oraz 
budowa szkoły w Zalesiu Górnym. 
Obydwie inwestycje mają zakończyć 
się w 2015 roku. Cały czas trwają 
też prace nad ostateczną koncepcją  
nowoczesnego Centrum Edukacyj-
no-Multumedialnego przy ul. Jana 
Pawła II. Gmina planuje również 
rozbudowę placówek w Zalesiu Dol-
nym i Jazgarzewie. 

Gratulacjom nie było końca
 List gratulacyjny i kwiaty z oka-
zji oddania do użytku nowej części 
szkoły przekazał na ręce dyrektor 

Łęckiej burmistrz Prażmowa, Grze-
gorz Pruszczyk. - Myślę, że oświa-
ta dla każdego samorządowca jest 
oczkiem w głowie – dodała wójt 
Lesznowoli, Maria Jolanta Batycka-
Wąsik. - Inwestycje w oświatę mają 
najwyższy stopień zwrotu. 
 Po części oficjalnej odbyły się 
występy artystyczne przygotowa-
ne przez uczniów, które zostały na-
grodzone przez zaproszonych gości 
gromkimi brawami.

Tomasz Wojciuk

URODZENI W PIASECZNIE

Aleksandra Łucka
28.02.2014 - 4220g, 56cm

Amelia Przybyszewska
24.02.2014 - 3500g,54cm

FOT. MARCIN OTULAK

Bartosz Kacprzak
26.02.2014 - 3160g, 54cm

Cezary Skarzyński
26.02.2014 - 3740g, 57cm

Maja Cyborska
05.03.2014 - 4060g, 56cm

Dawid Dąbrowski
27.02.2014 - 3540g, 54cm

Iwo Komorowski
04.03.2014 - 3240g, 56cm

Jerzy Wieteska
01.03.2014 - 3240g, 51cm

Kubuś Pyrka
28.02.2014

Marianka Tyszko
06.03.2014 - 3260g, 55cm

Tymon
04.03.2014 - 2740g, 51cm

Matylda Wierzbicka
02.03.2014 - 3400g, 52cm

Nataniel Bronowski
03.03.2014 - 3560g, 55cm

Michał Osentowski
05.03.2014 - 4000g, 59cm

Szymon Latkowski
05.03.2014 - 3740g, 57cm

Wojtek Kozicki
01.03.2014 - 3540g, 57cm

Wiktoria Amanda Kielczak
05.03.2014 - 3020g, 51cm

Wiktoria Bielicka
01.03.2014 - 3520g, 55cm

R E K L A M A

Rozbudowa jedynki zakończona
PIASECZNO W środę odbyło się ofi cjalne otwarcie nowej części SP nr 1 przy ulicy Świę-
tojańskiej. Szkoła zyskała m.in. pełnowymiarową halę sportową oraz 6 sal lekcyjnych

Ksiądz Andrzej Krynicki, proboszcz miejscowej parafii, 
poświęcił dobudowaną część szkoły

6,8 mln zł   
kosztował remont i rozbudowa SP nr 1

Przycinka pod kontrolą
PIASECZNO W ubiegłym tygodniu wyłoniona w przetargu fi rma przycinała na zlecenie gminy drzewa znaj-
dujące się przy ulicy Szkolnej. Zabiegi pielęgnacyjne wzbudziły niepokój mieszkańców
 - Nie powinno się wycinać drzew 
w okresie lęgowym ptaków, który 
rozpoczął się wraz z początkiem 
marca – argumentuje jedna z miesz-
kanek. - Wydaje mi się, że gmina 
złamała tutaj prawo. 
 Jak się jednak okazało, do okresu 
lęgowego gminni urzędnicy podcho-
dzą z należytym rozsądkiem i szacun-
kiem. - To prawda, że nie można nisz-
czyć gniazd ptaków, ale drzewa przy-
cinać wolno – wyjaśnia Patrycja Zych 
z gminnego wydziału utrzymania tere-
nów publicznych. - Pracownicy firmy 
dokonującej przycinki są przeszkoleni 
i nadzorowani. Zanim przystąpią do 
wykonywania zabiegów pielęgnacyj-
nych, sprawdzają, czy na drzewie nie 
ma gniazd z ptakami.

TW

Festiwal Bajek
PIASECZNO

 W piątek, 14 marca w Domu 
Kultury w Piasecznie odbędzie się  
wieczór baśni japońskich. Impreza 
dedykowana jest zarówno dzie-
ciom, jak i dorosłym słuchaczom. 
Bajki opowiadać będzie Pascal 
Gueran. Początek o godzinie 19. 
Wstęp wolny.

Tyl.

Kobiece
światoprzestrzenie

LESZNOWOLA

 W piątek, 14 marca w świetli-
cy GOK Lesznowola w Starej Iwicz-
nej (ul. Nowa 6, drugie piętro) od-
będzie się wernisaż wystawy zbio-
rowej i wieczór dla pań. W progra-
mie: rozmowy, biżuteria, ciastecz-
ka i miłe niespodzianki. Początek 
o godzinie 18.

Tyl.
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Latem przeprowadzka skarbówki
POWIAT/PIASECZNO Pod koniec ubiegłego roku zakończyła 
się budowa nowej siedziby Urzędu Skarbowego, który 
powstał w Piasecznie przy skrzyżowaniu ulic Puławskiej i 
Energetycznej. Trwają przygotowania do przeprowadzki 
Urzędu Skarbowego, który ma zmienić siedzibę w trze-
cim kwartale tego roku

 Urząd Skarbowy obsługujący 
mieszkańców całego powiatu piase-
czyńskiego znajduje się w Piasecz-
nie przy ul. Czajewicza, a jego filia 
mieści się przy ul. Warszawskiej. 
Dotychczasowe siedziby Urzędu 
Skarbowego pozostawiają wiele do 
życzenia. Mieszkańcy borykają się 
głównie z niewystarczającą liczbą 
miejsc parkingowych na ul. Czaje-
wicza. Dlatego też od lat była pla-
nowana budowa nowego urzędu i 
przeprowadzka. 
 Prace budowlane u zbiegu 
ulic Puławskiej i Energetycznej na 
działce o powierzchni 8 tys. m kw. 
zaczęły się w listopadzie 2010 roku 
i trwały do grudnia ubiegłego roku. 
W ramach inwestycji powstały czte-
rokondygnacyjny (jedna podziem-
na) budynek administracyjno-biu-
rowy, garaż na cztery samochody 
osobowe oraz jeden dostawczy, 
portiernia, a także drogi wewnętrz-
ne i parking na 105 miejsc postojo-

wych dla samochodów osobowych. 
Zagospodarowano również teren 
wokół budynku i wykonano nie-
zbędną infrastrukturę techniczną 
(elektryczną, wodno-kanalizacyjną 
itp.). Powierzchnia całkowita bu-
dynku wynosi ogółem ponad 5,3 

tys. m kw., a powierzchnia zabudo-
wy budynku administracyjno-biu-
rowego - ponad 1,5 m kw. 
 Nowy budynek, przykuwający 
wzrok „odblaskowym” kolorem ele-
wacji, 20 grudnia uzyskał pozwolenie 
na użytkowanie. - Obecnie trwają 
postępowania związane z zakupem 
pierwszego wyposażenia oraz prze-
noszone jest archiwum – informu-
je Małgorzata Gałęziak z wydziału 

prasowego biura Ministra Finansów. 
- Otwarcie urzędu planowane jest na 
III kwartał 2014 r. – dodaje. Minister-
stwo zapewnia również, że planowane 
przeniesienie urzędu nie będzie wią-
zało się z utrudnieniami dla miesz-
kańców. Przeprowadzka nie spo-
woduje żadnych przerw w obsłudze 
petentów. Całkowity koszt inwestycji 
wyniósł prawie 20,4 mln złotych. 

 Nowa siedziba z pewnością 
usprawni funkcjonowanie Urzędu 
Skarbowego w Piasecznie i poprawi 
jakość obsługi mieszkańców. Wokół 
nowego, okazałego gmachu powstał 
parking, na którym nie powinno za-
braknąć miejsc dla petentów.

Grzegorz Traczyk

Nowy Urząd Skarbowy, który znajduje się w Piasecznie 
przy skrzyżowaniu ulic Puławskiej i Energetycznej, 
zostanie otwarty w III kwartale tego roku

Prawie 20,4 mln 
złotych kosztowała budowa nowego 

Urzędu Skarbowego

Klub podróżnika
PIASECZNO

 We wtorek, 18 marca w Domu 
Kultury w Piasecznie odbędzie się 
kolejne spotkanie z Klubem Po-
dróżnika. Tym razem o Etiopii opo-
wie Małgorzata Fibur. Początek o 
godzinie 20.

Tyl.

Czy przedszkole urosło?
LESZNOWOLA Pod koniec ubiegłego tygodnia w Przedszkolu Niepublicznym „Nutka” w Nowej Iwicznej odbyła się kon-
trola Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Urzędnicy mierzyli przedszkole, chcąc sprawdzić czy zostało wybu-
dowane zgodnie z planem. - Chyba sprawdzają czy nie urosło – ironizuje właściciel przedszkola, Michał Otręba

 - Przedszkole było już mierzo-
ne z pięć razy przez Powiatowy 
Inspektorat Nadzoru Budowlane-
go, przez Wojewódzki Ispektorat 
Nadzoru Budowalanego, a także 
dwa lata temu przez Główny In-
spektorat Nadzoru Budowlanego 
– wymienia Michał Otręba. 
 Sprawa przedszkola „Nutka” 
w sądach i urzędach ciągnie się 
już od wielu lat. Gdy placówka 
została wybudowana i przygoto-
wana do przyjęcia dzieci woje-
woda unieważnił pozwolenia na 
budowę, wydane przez starostwo 
powiatowe. Właściciele „Nutki” 

odwołali się do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego i wygrali 
sprawę. Urzędnicy nie złożyli bro-
ni, zaskarżając wyrok do Naczel-
nego Sądu Administracyjnego, 
ale tam również przegrali. Właści-
ciele „Nutki” wystąpili do sądu o 
odszkodowanie. Sąd przyznał, że 
zostali pokrzywdzeni i zasądził 
odszkodowanie wraz z odsetka-
mi. To jednak nie kończy sprawy. 
Do urzędów wciąż wpływają skar-
gi, które są rozpatrywane. Nawet 
wtedy, gdy trzeba ponownie mie-
rzyć raz już zmierzony budynek. 

AB

Początek nowej tradycji?
PIASECZNO

 W środę 12 marca, kilka minut 
po godz. 18 z balkonu Przystan-
ku Kultura po raz pierwszy został 
odegrany Hejnał Piaseczna. - Bę-
dziemy grać hejnał w każdą śro-
dę o tej samej porze – mówi To-
masz Banowicz, kapelmistrz Pia-
seczyńskiej Orkiestry Dętej
 - Odegranie hejnału było ini-
cjatywą piaseczyńskiej orkiestry, 
która w każdą środę ma w Przy-
stanku Kultura próby – mówi Bo-
gumiła Rososzczuk, kierownik pla-
cówki. Okazało się, że na pomysł 
wprowadzenia do życia miasta no-
wej tradycji wpadli młodzi muzy-
cy. Hejnał został odegrany przez 
trębacza, Michała Wojnarskiego. 
- Będziemy chcieli kontynuować 
ten zwyczaj w każdą środę kilka 
minut po godz. 18, zaraz po umilk-
nięciu kościelnych dzwonów – do-
daje Tomasz Banowicz. - Traktuje-
my to także jako promocję orkie-
stry. Może ktoś nas usłyszy, spodo-
ba mu się nasze granie i zechce do 
nas dołączyć.

TW

Dni Tarczyna 
z Czerwonymi Gitarami

TARCZYN

 Gwiazdą tegorocznych Dni Tar-
czyna, które odbędą się w niedzie-
lę, 29 czerwca będzie znany zespół 
Czerwone Gitary, który wystąpi na 
targowisku miejskim przy ul. Gró-
jeckiej. Zespół zagra w Tarczynie 
po raz drugi, o co zabiegało wie-
lu jego tarczyńskich fanów. Pierw-
szy raz legendarni muzycy gościli 
w mieście w 2005 roku, a ich wy-
stęp spotkał się z ogromnym entu-
zjazmem mieszkańców. Już teraz 
warto zarezerwować sobie czas 
w wakacje, by nie przegapić tego 
wydarzenia.

gt



 Spotkanie z Rosą mogło z po-
czątku nieco zaskoczyć. Wrażenie 
robiła przede wszystkim niezwykle 
ambitna tego dnia postawa wszyst-
kich zawodników Piaseczna, któ-
rzy od pierwszych minut walczy-
li jak lwy o każdą piłkę z fawory-
zowanymi koszykarzami z Rado-
mia, w składzie których znalazło się 
czterech zawodników z Ekstrakla-
sy. Duże zaangażowanie poskutko-
wało nawiązaniem równej walki z 
przyjezdnymi. O ile biało-niebiescy 

każde zdobyte przez siebie punkty 
musieli jednak mocno wyszarpać, 
to Rosa imponowała wyrachowa-
niem i precyzją strzelecką. Praktycz-
nie każde zostawienie zawodnika z 
Radomia na czystej pozycji było ka-
rane zdobyczami punktowymi go-
ści. Końcówka drugiej kwarty była 
najlepszym okresem gry w meczu w 
wykonaniu piasecznian. Agresywna 
obrona w połączeniu z dobrą sku-
tecznością sprawiła, że do  przerwy 
Rosa prowadziła tylko 5 punktami.

 Niestety, po zmianie stron, z 
minuty na minutę było coraz go-
rzej. Radomianie poprawili obronę 
i atak, dość szybko odskakując pia-
secznianom na kilkanaście oczek. 
Gospodarzom nastroje pogarsza-
ły dodatkowo niektóre decyzje sę-
dziowskie, które skutkowały faulami 
technicznymi dla Patryka Andresa i 
Arkadiusza Łęczyckiego. O czwartej 
kwarcie można napisać tyle, że się 
odbyła. Podopieczni Todora Mollo-
va stracili w niej już zupełnie ocho-
tę do gry, przez ostatnie 10 minut 
zdobywając zaledwie... cztery punk-
ty. Rosa nie wysilała się już zbyt-
nio, ale i tak wygrała aż 38 punk-
tami, co z pewnością nie przynosi 
chluby gospodarzom. Zawodnicy z 
Radomia byli z pewnością lepsi, ale 
trudno było spodziewać się tak du-
żej różnicy na ich korzyść po pierw-
szej połowie. W drużynie z Piasecz-
na na szczególne wyróżnienie zasłu-
guje postawa Rafała Pietrzaka, któ-
ry nie jest jeszcze w pełni formy fi-

zycznej po kontuzji. Mimo to, zdo-
był 16 punktów i miał siedem zbió-
rek, prezentując dużą ofiarność na 
parkiecie. 
 Wieczorem na piasecznian cze-
kała kolejna przykra niespodzianka 
w postaci zwycięstwa wyjazdowego 
Warki w Siedlcach, dzięki które-
mu zespół KS Pułaski wyprzedził 
ostatecznie Piaseczno w tabeli i 
jednocześnie pozbawił drużynę roz-
grywającą swoje spotkania w SP nr 
5  udziału w playoffs. W środę oka-
zało się, że mecz z Rosą był dla bia-
ło-niebieskich ostatnim spotkaniem 
w tym sezonie. Wydział Rozgrywek 
Departamentu Sportu PZKosz po-
informował na swojej stronie inter-
netowej, że w dniu 12 marca wpły-
nęły pisma z klubów KS Piaseczno, 
TS Wisła Kraków oraz OKK Sokół 
Ostrów Mazowiecka zawierające 
prośbę o zawieszenie rozgrywek 
o utrzymanie w grupie C 2 Ligi 
Mężczyzn. Wydział Rozgrywek w 
porozumieniu z zarządem PZKosz 

przychylił się do prośby klubów. 
W związku z powyższym mecze o 
utrzymanie w grupie C drugiej ligi 
nie odbędą się. Co będzie w przy-
szłym sezonie z piaseczyńskimi ko-
szykarzami? W tej chwili jeszcze nie 
wiadomo.

Grzegorz Tylec
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Ostatni mecz
KOSZYKÓWKA, II LIGA, KS PIASECZNO – ROSA II RADOM 56:94 (24:28, 16:17, 
12:26, 4:23) Koszykarze KS Piaseczno zrealizowali swój głów-
ny cel w tym sezonie, czyli utrzymanie się w drugiej lidze. 
Styl, w jakim tego dokonali, daleki jest jednak od zachwy-
tów. Nie udało się ostatecznie awansować do playoff s, o 
czym przesądziła porażka w ostatnim spotkaniu rundy za-
sadniczej z Rosą II Radom. W związku z niewielkim sensem 
grania dodatkowych meczów o utrzymanie, PZKosz przy-
stał na prośbę zainteresowanych klubów, żeby je anulować

Todor Mollov, trener KS Piaseczno

 Spotkanie z Radomiem miało dwa oblicza. 
Pierwsza połowa to było marzenie każdego trene-
ra. Mój zespół pokazał dużą wolę walki z napraw-
dę dobrą drużyną. Druga połowa to z kolei roz-
pacz, bo zespół zobaczył, że nie ma dziś siły, żeby 
wygrać. Dwa faule techniczne dla nas przesądziły 
sprawę. Rywale trafi ali kilka razy, robiąc kroki, my 
wypadliśmy z rytmu i nic nam już później nie wy-
chodziło. W trakcie meczu odnowiła się kontuzja 
barku Patryka Andresa i musiałem zrezygnować z jego usług. Okazało się, 
że nie weszliśmy do playoff s, ale nie będziemy też musieli grać o utrzyma-
nie. W naszej sytuacji kadrowej i fi nansowo-organizacyjnej decyzja PZKosz 
jest dla nas korzystna.

Końcowa tabela grupy C drugiej ligi
1 SKK Siedlce 40 22 18 - 4 10 - 1 8 - 3 1765 - 1495 1.1806
2 UMKS Kielce 39 22 17 - 5 10 - 1 7 - 4 1792 - 1457 1.2299
3 Rosa II Radom 38 22 16 - 6 10 - 1 6 - 5 1618 - 1380 1.1725
4 MKS Skierniewice 38 22 16 - 6 9 - 2 7 - 4 1746 - 1633 1.0692
5 AZS AGH Alstom Kraków 37 22 15 - 7 8 - 3 7 - 4 1649 - 1479 1.1149
6 KS Księżak Łowicz 36 22 14 - 8 8 - 3 6 - 5 1626 - 1460 1.1137
7 BKS Tur Bielsk Podlaski 33 22 11 - 11 7 - 4 4 - 7 1651 - 1646 1.003
8 KS Pułaski Warka 30 22 8 - 14 3 - 8 5 - 6 1640 - 1653 0.9921
9 KS Piaseczno 29 22 7 - 15 4 - 7 3 - 8 1638 - 1808 0.906
10 TS Wisła Kraków 28 22 6 - 16 3 - 8 3 - 8 1560 - 1794 0.8696
11 Sokół Ostrów Mazowiecka 23 22 1 - 21 1 - 10 0 - 11 1296 - 1930 0.6715
12 AZS AWF ggmedia.pl Kraków 
  15 22 3 - 19 2 - 9 1 - 10 804 - 1050 0.7657

Otwarte Mistrzostwa Piaseczna 2014
KICKBOXING W niedzielę, 9 marca w hali GOSIR-u odbyła się trzecia edycja Otwartych Mi-
strzostw Piaseczna. Co roku turniej ten przyciąga coraz liczniejszą rzeszę kickboxerów z róż-
nych stron Polski centralnej. Patronat medialny nad wydarzeniem objął Kurier Południowy

 W pierwszym turnieju, w 2012 
roku, wzięło udział około 50 zawod-
ników - w większości byli to zawod-
nicy okolicznych klubów, np. Góry 
Kalwarii czy Krzaków Czaplinkow-
skich. W 2013 roku do rywalizacji 
stawiło się już około 100 zawodni-
ków, lecz dopiero w tym roku do Pia-
seczna zjechała się naprawdę poważ-
na grupa kickboxerów. W zawodach 
udział wzięły kluby z Pułtuska, Świd-
nika, Pionek, Łodzi, Ożarowa, Łu-
kowa, Warszawy czy wspomniane 
wcześniej drużyny z Góry Kalwarii 
i Krzaków Czaplinkowskich. Otwar-
te Mistrzostwa Piaseczna Kadetów 
w Kickboxingu zgromadziły łącznie 
243 startujących z 13 klubów. Naj-
młodsi walczyli w pełni bezpiecznych 
kaskach z szybkami, a ich bronią były 
piankowe pałki. Emocje sięgały zeni-
tu - zarówno w rywalizacji indywidu-
alnej, jak i w „drużynówce”.

 Kadeci, podzieleni na kategorie 
„młodszy” i „starszy” rozpoczęli ry-
walizację w formule Pointfighting, 
po czym przeszli Light-Contact. Są 
to planszowe odmiany kickboxingu, 
wymagające jednocześnie techniki 
i doskonałego przygotowania kon-
dycyjnego, czym wykazało się wielu 
startujących. Na hali zawody oglą-
dało około dwustu widzów, którymi 
byli rodzice, kibice kickboxingu oraz 
uczestnicy sportowej atrakcji ośrod-
ka GOSiR Piaseczno. Piaseczyński 
turniej był również po raz pierwszy 
transmitowany na żywo w Interne-
cie przez portal sportów walki Kibo.
pl, co spotkało się z szeregiem po-
zytywnych opinii. Przed ekranami 
komputerów zgromadzili się kibice, 
którzy z różnych powodów nie mo-
gli pojawić się na sali. Jak się okaza-
ło, turniej śledziło w ten sposób oko-
ło 500 widzów. 
 Piaseczno może pochwalić się 
imponującym dorobkiem 13 złotych, 
jednego srebrnego i siedmiu brązo-
wych medali. Miejscowi zawodnicy 
triumfowali zarówno w pałkach pian-
kowych, pointfightingu i lightcontact. 
 - Trudno wskazać kogoś, kto 
wyraźnie wyróżnił się na Mistrzo-
stwach – mówi Mariusz Niziołek, 
trener i zawodnik X-Fight Piaseczno. 
- Jest u nas kilku dobrze rokujących 
zawodników. Myślę, że w Mistrzo-
stwach Polski mogą powalczyć o 
najwyższe stopnie na podium. Na 
wyróżnienie  z pewnością zasłu-
gują zwycięzcy: Patrycja Jaworska, 
Justyna Tadros, Weronika Palus, 
Ola Siegoczyńska, Wiktoria Wojty-
niak, Kacper Zalewski, Klaudiusz 
Świstulski, Mikołaj Pyrek, Bartosz 

Krysik i Oskar Kondraciuk. Nie za-
pominam przy tym o zawodnikach, 
którym tym razem nie poszło i zajęli 
niższe lokaty: Julia Babelska, Joan-
na Niedźwiecka Mikołaj Dąbrowski, 
Kacper Woronowicz, Tomasz Nie-
zgoda, Kajtek Krysik, Rafał Osełka, 
Gabriel Moszczyński, Mateusz Nie-
wiarowski i Jakub Miktus. Chciał-
bym tutaj podziękować wszystkim 
naszym zawodnikom startującym w 
Otwartych Mistrzostwach Piaseczna 
za dobrą postawę i chęć walki. Życzę 
kolejnych sukcesów na zawodach.
 Mistrzostwa Piaseczna na sta-
łe zagościły już w lokalnym kalen-
darzu startowym. Są one ostatnim 
sprawdzianem przed odbywającymi 
się pod koniec marca Mistrzostwa-
mi Polski kadetów w pointfightin-
gu i lightcontact. Zawody pomogły 
trenerom w podjęciu decyzji o osta-
tecznym składzie piaseczyńskiego 
klubu na wspomniane Mistrzostwa, 
które odbędą się w Lubawie. 
 - Nasi zawodnicy zaprezento-
wali wysoki poziom wyszkolenia, 
przygotowania motorycznego i wy-
trzymałościowego – podsumowuje 
Mariusz Niziołek. - Widać pracę 
włożoną podczas treningów i na 
obozie, który odbył się w czasie fe-
rii zimowych. Przy okazji serdecznie 
zapraszamy do treningów w naszych 
sekcjach. Prowadzimy zajęcia dla 
każdej grupy wiekowej i każdego po-
ziomu zaawansowania. Są to zajęcia 
z kickboxingu, boksu i mma. Tre-
nujemy na Ursynowie, w Chylicach, 
Józefosławiu i Piasecznie. 

Grzegorz Tylec

Klasyfi kacja medalowa:
1.  KS X Fight Piaseczno 13 - 1 - 7
2.  LKSW Dan Świdnik 12 - 14 - 15
3.  K.S Semiramida Pułtusk 3 - 5 - 1
4.  KS Centrum Tang Soo Do Pionki
 3 - 3 - 5
5.  XF Chylice 3 - 0 - 1
6.  X Fight Józefosław 2 - 5 - 9
7.  UKS TOM BEE TEAM 2 - 0 - 3
8.  PTS Łuków 1 - 4 - 1
9.  KS NADSTAL 1 - 4 - 0
10.  Teakwondo Tradycyjne Łódź 
 1 - 1 - 1
11.  Ożarowska Szkoła Kickboxingu  
 0 - 2 - 1
12.  Tangsoodo Góra Kalwaria 
 0 - 1 - 4
13.  K.S.Sidekick Warszawa 0 - 1 - 0

IV liga, grupa południowa

Kolejka 19 - 15-16 marca
Pauza: Wilga Garwolin.
 
Mszczonowianka Mszczonów - Mazow-
sze Grójec
Sparta Jazgarzew - Znicz II Pruszków  
16 marca, g. 13
Pogoń II Siedlce - Szydłowianka Szydłowiec 
Drukarz Warszawa - Orzeł Wierzbica 
Ożarowianka Ożarów Mazowiecki - Józe-
fovia Józefów 
PKS Radość (Warszawa) - Energia Kozienice
Oskar Przysucha - Victoria Sulejówek  
UKS Łady - Okęcie Warszawa 

Liga okręgowa, grupa druga

Kolejka 19 - 15-16 marca
Pauza: KS Raszyn.
 
KS Teresin - Sarmata Warszawa  
Ursus II Warszawa - Milan Milanówek 
LKS Chlebnia - Laura Chylice  
Jedność Żabieniec - KS Konstancin (Kon-
stancin-Jeziorna) 15 marca, g. 14 
Perła Złotokłos - Kosa Konstancin (Kon-
stancin-Jeziorna) 15 marca, g. 15
Korona Góra Kalwaria - GLKS Nadarzyn 
Piast Piastów - Świt Warszawa  
Błonianka Błonie - Przyszłość Włochy 
(Warszawa) 

Ligowe zapowiedzi
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Chylice i Konstancin chętne do awansu
LIGA OKRĘGOWA Podsumowanie rundy jesiennej 2013/2014 rozgrywek drugiej grupy war-
szawskiej ligi okręgowej
LAURA CHYLICE (2. miejsce, 38 
punktów) – W poprzednim sezonie 
zespół kierowany przez Daniela Bar-
cickiego niemalże do ostatniej kolejki 
walczył o utrzymanie, a w obecnych 
rozgrywkach okazał się być najwięk-
szym pozytywnym zaskoczeniem 
rozgrywek. Laura zanotowała im-
ponującą serię kolejnych 12 ligowych 
zwycięstw. Szczególnie pozytywnie 
wyróżnili się Michał Madej (najlep-
szych strzelec – 10 goli i najlepszy 
asystujący – 8 asyst) i doświadczony 
Piotr Madetko, który w trudnych mo-
mentach dla zespołu brał na siebie 
ciężar gry i był wzorem pracowito-
ści na boisku. Choć przed Laurą nie-
łatwe zadanie, drużyna z pewnością 
będzie się liczyć w walce o awans.

KS KONSTANCIN (3. miejsce, 36 
punktów) – Po fuzji RKS Mirków 
ze Skrą Obory władze klubu z Kon-
stancina nie ukrywały, że liczą na 
szybki awans do czwartej ligi. Am-
bitne cele i presja wyniku czasem 
sprawiały jednak, że na boisku KS 
prezentował się poniżej wysokich, 
jak na okręgówkę, umiejętności po-
szczególnych piłkarzy. Najlepszym 
meczem w rundzie był z całą pew-
nością pojedynek w Oborach z lide-
rem z Raszyna, który Konstancin 
wygrał aż 6:2, prezentując znako-
mitą jakość gry. Wrażenie mogą ro-
bić również dwa pewne zwycięstwa z 
Perłą Złotokłos (po 3:0). W pewnym 
momencie coś się jednak w zespole 
zacięło, pracę stracił Bartosz Kobza, 
ale młody trener Maciej Wesołowski 
zastąpił go na tyle udanie, że z tym-
czasowego szkoleniowca został na 
rundę wiosenną. Jeśli Konstancin 
uniknie takich niepotrzebnych strat 
punktów, jak choćby w meczach z 
Błonianką czy Koroną, to ma spo-
re szanse na awans.

PERŁA ZŁOTOKŁOS (4. miejsce, 33 
punkty) – Perła zaczęła sezon słabo, 
ale wraz z końcem sierpnia zespół za-
skoczył i zaczął piąć się w górę tabe-
li. Po serii 13 spotkań bez porażki pił-
karze ze Złotokłosu musieli w koń-
cu uznać wyższość rywali z KS Kon-
stancin, którym udanie zrewanżowali 
się w finale styczniowego Memoriału 
Kazubka. Najwięcej radości sprawi-
ło im chyba jednak jednobramkowe, 
wyjazdowe zwycięstwo w derbowym 
spotkaniu z Laurą Chylice.

KOSA KONSTANCIN (6. miejsce, 

26 punktów) – Założeniem Kosy na 
ten sezon miało być przede wszyst-
kim pewne utrzymanie się w lidze – 
zwłaszcza po zawirowaniach w koń-
cówce poprzednich rozgrywek. Po 
bardzo przyzwoitej rundzie jesien-
nej trudno oczekiwać, że przy grze 
na podobnym co dotychczas pozio-
mie zespół z Konstancina będzie 
miał z tym zadaniem jakiekolwiek 
problemy.

KORONA GÓRA KALWARIA (10. 
miejsce, 22 punkty) – Korona zapra-
cowała sobie na opinie solidnego li-
gowego średniaka. Szczególnie uda-
nie zespół wypadł w konfrontacjach z 
Kosą Konstancin (oba mecze wygra-
ne) i przeważnie dobrze radził sobie 
w spotkaniach z rywalami do utrzy-
mania się w lidze. W tym sezonie 
wciąż nie wiadomo jednak ile drużyn 

będzie musiało opuścić ligę okręgo-
wą, dlatego Korona musi dalej wal-
czyć o swoje, bo w tabeli jest ciasno.

JEDNOŚĆ ŻABIENIEC (13. miejsce, 
18 punktów) – Beniaminek rozgry-
wek zrobi wszystko, żeby utrzymać 
się w lidze. Jedność to drużyna, któ-
rej niełatwo jest strzelić gola, o czym 
przekonały się, między innymi, ze-
społy z ligowej czołówki (Laura Chy-
lice i KS Konstancin). Zwłaszcza w 
Żabieńcu potrafi postawić rywalom 
twarde warunki i tylko dwóm druży-
nom udało się zdobyć na tym trud-
nym terenie komplet punktów. Od 
bezpiecznych miejsc w tabeli dzieli 
Jedność wprawdzie niewielka różni-
ca, ale wiele wskazuje na to, że walka 
o pozostanie w okręgówce toczyć się 
będzie do ostatnich ligowych kolejek.

Grzegorz Tylec

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej
1.  KS Raszyn 17 41 13 2 2 74-28
2.  Laura Chylice 17 38 12 2 3 37-21
3.  KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 17 36 11 3 3 45-19
4.  Perła Złotokłos 17 33 10 3 4 33-22
5.  Błonianka Błonie 17 26 7 5 5 28-22
6.  Kosa Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 17 26 8 2 7 39-32
7.  Przyszłość Włochy (Warszawa) 16 26 8 2 6 37-24
8.  Milan Milanówek 17 22 6 4 7 31-33
9.  Ursus II Warszawa 17 22 7 1 9 24-38
10.  Korona Góra Kalwaria 17 22 6 4 7 26-34
11.  KS Teresin 17 20 5 5 7 31-34
12.  GLKS Nadarzyn 17 20 6 2 9 24-34
13.  Jedność Żabieniec 17 18 4 6 7 18-29
14.  LKS Chlebnia 17 15 4 3 10 18-31
15.  Sarmata Warszawa 17 14 3 5 9 19-40
16.  Piast Piastów 17 13 3 4 10 14-34
17.  Świt Warszawa 17 11 2 5 10 13-36

Cel numer jeden: utrzymać ligę
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA Podsumowanie rozgrywek rundy jesiennej sezonu 2013/2014 
grupy południowej mazowieckiej czwartej ligi

SPARTA JAZGARZEW (13. miej-
sce, 17 punktów) – Sparta ma za 
sobą rundę o jakiej chciałaby za-
pewne jak najszybciej zapomnieć. 
Drużyna, która miała gościć zde-
cydowanie w górnej połówce tabeli, 
miała jesienią poważne problemy ze 
zdobywaniem punktów. Problemem 
jazgarzewian była w wielu meczach 
formacja defensywna, która popeł-
niała proste błędy, po których pa-
dały gole, które potem trudno było 
nadrobić niezłą grą w ataku. Po fa-
talnym sierpniu i niewiele lepszym 
wrześniu Sparta ciągle nie mogła 
złapać właściwego rytmu. W kilku 
spotkaniach brakowało nieco szczę-
ścia – było kilka przestrzelonych rzu-

tów karnych i bramek straconych w 
końcówkach. To, że piłkarze druży-
ny prowadzonej przez Witolda Fali-
szewskiego mają potencjał pokazał 
choćby mecz wyjazdowy z Ożaro-
wianką, gdzie jazgarzewianie strze-
lili wiceliderowi cztery gole, tracąc 
bramkę na wagę remisu w ostatniej 
minucie gry. Sparta musi na wio-
snę zdobywać punkty, bo nie wia-
domo jeszcze ile zespołów spadnie 
z czwartej ligi i nawet 10. pozycja w 
tabeli może nie gwarantować utrzy-
mania. Pomóc mają w tym „starzy 
znajomi”, czyli Łukasz Kania i To-
masz Dudek, którzy po krótkiej 
nieobecności wrócili do klubu.

Grzegorz Tylec

Tabela grupy południowej IV ligi

1.  Pogoń II Siedlce 17 35 11 2 4 41-29
2.  Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 17 34 9 7 1 27-17
3.  Mszczonowianka Mszczonów 17 34 10 4 3 38-18
4.  Mazowsze Grójec 17 31 8 7 2 27-19
5.  Szydłowianka Szydłowiec 17 30 8 6 3 24-14
6.  Okęcie Warszawa 17 29 8 5 4 26-18
7.  Energia Kozienice 17 28 8 4 5 30-24
8.  Drukarz Warszawa 17 27 8 3 6 30-20
9.  Orzeł Wierzbica 17 26 7 5 5 25-25
10.  Józefovia Józefów 17 22 5 7 5 22-20
11.  Wilga Garwolin 17 18 3 9 5 24-28
12.  Oskar Przysucha 17 18 4 6 7 32-28
13.  Sparta Jazgarzew 17 17 4 5 8 34-34
14.  Znicz II Pruszków 17 16 4 4 9 22-30
15.  UKS Łady 17 12 2 6 9 17-36
16.  Victoria Sulejówek 16 9 1 6 9 15-26
17.  PKS Radość (Warszawa) 17 2 0 2 15 17-65

Jesteśmy gotowi 
na awans
Z Maciejem Wesołowskim, trenerem 
KS Konstancin, rozmawia Grzegorz Tylec
Czy nominacja na stanowisko tre-
nera tymczasowego po zwolnieniu 
trenera Kobzy była dla pana zasko-
czeniem i czy spodziewał się pan, 
że zostanie dalej szkoleniowcem 
tego zespołu także po rundzie je-
siennej?
 Na pewno była to dla mnie pew-
nego rodzaju niespodzianka, ale 
chyba każdy trener myśli o pracy z 
seniorami, dlatego zdecydowałem 
się podjąć to wyzwanie. A co do 
przedłużenia mojej pracy, to muszę 
podziękować prezesom za zaufanie 
jakim mnie obdarzyli.

Jest to pana pierwsza w karierze 
trenerskiej drużyna seniorska na 
tym poziomie rozgrywek. Czy z ra-
cji młodego wieku (23 lata) wystę-
pują trudności w prowadzeniu drużyny, w której gra sporo starszych od 
pana zawodników?
 Wcześniej całą rundę jesienna pracowałem z rezerwami KS Konstancin. 
Myślę, że udało nam się rozegrać fajną rundę i kilka naprawdę dobrych spo-
tkań, między innymi były to wygrana z Sempem czy nawet remis z Piasecz-
nem. Jestem najmłodszym trenerem w lidze, ale nie uważam, że wiek jest naj-
ważniejszy. Myślę, że liczy się wiedza i podejście do zawodników. Ja wierzę w 
swoje umiejętności i tym bardziej w umiejętności naszych piłkarzy i myślę, 
że uda nam się osiągnąć dobry wynik w tej rundzie. W każdym razie z zespo-
łem pracuje mi się fantastycznie, to prawdziwa przyjemność przychodzić na 
treningi. Z większością zawodników jesteśmy po imieniu i dobrze się znamy i 
myślę, że to wręcz pomaga, a nie przeszkadza. Na treningu czy meczu wszy-
scy zachowujemy się jak profesjonaliści i wykonujemy swoje zadania bez pa-
trzenia w metryki.

Jakie doświadczenia trenerskie wyniósł pan z końcówki rundy jesiennej?
 Były to po prostu mecze na większej presji niż w A klasowych rezerwach, 
ale od dziecka marzyłem o pracy w roli trenera seniorów, więc mogę stwier-
dzić, że byłem na to przygotowany. Jeżeli pytanie nawiązuje do tych nie-
szczęsnych remisów 3-3 u siebie, to taka jest piłka. Czasami decyduje po pro-
stu szczęście. Na pewno najwięcej doświadczenia wynoszę ze stażów, na któ-
re staram się, w miarę jak czas pozwoli, jeździć. Byłem już w Arce i Jagiello-
nii, a niedługo podobne staże mam odbyć w Legii oraz Koronie. Myślę też, 
że to iż jako zawodnik trafi ałem na wybitnych trenerów, dużo mi dało. Byli to: 
Grzegorz Klejdinst (Agrykola), Roman Kosecki (Kosa Konstancin), Bartosz Kob-
za (Skra Konstancin) i Juan Manolo( Murcia Deprotivo).

Czy KS Konstancin jest obecnie silniejszy personalnie niż jesienią? Jakich 
dokonaliście ruchów transferowych?
 Myślę, że udało nam się zdecydowanie wzmocnić formacje ofensywne i 
nasza siła rażenia będzie wyjątkowo mocna. Co do transferów, to jeszcze kilka 
z nich jest w fazie realizacji, więc nic nie mogę powiedzieć. Będę mądrzejszy 
w piątek.

Jak ocenia pan szanse klubu na awans do czwartej ligi?
 Trudno to ocenić. Na pewno personalnie i mentalnie jesteśmy na to go-
towi, ale wszystko zweryfi kuje liga. Damy z siebie wszystko od 1 do 90 minu-
ty meczu - tyle mogę obiecać w imieniu zawodników oraz swoim. Chciałbym 
jeszcze poprosić wszystkich sympatyków KS-u żeby przychodzili na stadion i 
dopingowali nas, pomagając nam w ten sposób wywalczyć awans.
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Stachursky 
na Dzień Kobiet
LESZNOWOLA W niedzielę, 9 marca w Sali sportowej ZS  w Łazach zor-
ganizowany został specjalny koncert z okazji Dnia Kobiet w gminie 
Lesznowola. Specjalnie dla pań zaśpiewał tego wieczoru popularny 
wokalista Jacek Stachursky

Stachursky oczarował lesznowolską publiczność

 Na koncercie w Łazach obecny był, między innymi, wicepremier Janusz 
Piechociński, który złożył wszystkim paniom najserdeczniejsze życzenia z 
okazji ich święta. Później scena należała już jednak w pełni do Stachurskie-
go, którego występ, wzbogacony o efektowne wizualizacje, z miejsca porwał 
licznie przybyłą publiczność, wśród której nie brakowało i panów. Artysta 
udowodnił tego wieczoru, że jest urodzonym showmanem. W pewnym mo-
mencie zszedł ze sceny i śpiewał wśród publiczności, zachęcając ją skutecz-
nie do wokalno-ruchowej współpracy. Po koncercie wokalista chętnie pozo-
wał zaś do wspólnych zdjęć i rozdawał autografy.

Grzegorz Tylec

Odebrała nagrodę za logo skateparku
PIASECZNO We wtorek, Adrianna Maliszewska, zwyciężczyni konkursu na logo piase-
czyńskiego skateparku, odebrała z rąk wiceburmistrza Daniela Putkiewicza swoją na-
grodę – laptopa fi rmy Dell o wartości około 10 tys. zł

 Konkurs na logo skateparku zo-
stał rozstrzygnięty pod koniec stycz-
nia. Wpłynęło na niego aż 587 prac 
z całej Polski. Najciekawszy, w opi-
nii jury, okazał się projekt przygoto-
wany przez Adriannę Maliszewską, 
studentkę IV roku Wydziału Archi-
tektury Politechniki Warszawskiej.

Logo proste, ale sugestywne
 W konkursie wzięli udział za-
równo kompletni amatorzy, jak i 
zawodowi graficy. Zwycięską pra-
cę jury wyłoniło po burzliwych ob-
radach. Nieoceniona okazała się 
pomoc ekspertki, Olgi Łaski, któ-
ra opowiedziała o panujących obec-
nie trendach i cechach dobrego logo. 
Po kilku etapach selekcji ostatecznie 
zdecydowano się na logo Adrian-
ny Maliszewskiej. – Linki do strony 
z konkursowym ogłoszeniem pode-
słał mi kolega, który korzysta ze ska-
teparku – mówi zwyciężczyni. – Pra-
cowałam nad logo kilka dni, w tym 
czasie stworzyłam sześć propozycji, 
wybrałam dwie najlepsze i przesła-
łam je na konkurs – dodaje. 
 Logo oddaje charakter miejsca, 
nie faworyzuje żadnej z dyscyplin i 
ma zgrabną kompozycję. 
 - Nawiązuje do klasycznych pro-
jektów identyfikacji, bez niepotrzeb-
nych kształtów i ozdobników. Za 
pomocą dwóch elementów stworzy-
łam małą historię. Kula, która „ba-
lansuje” na krawędzi niczym skater 

podczas wykonywania triku. Jedno-
cześnie w tym statycznym obrazie 
zawarty jest ruch. Umysł podpowia-
da nam, że lada chwila kula stoczy 
się z rampy – opowiada o swoim 
projekcie Adrianna Maliszewska.

Atrakcyjne nagrody
 - Po otwarciu skateparku doszli-
śmy do wniosku, że powinien on 
mieć swoje logo – mówi Arkadiusz 

Strzyżewski, asystent burmistrza. 
- Ogłosiliśmy więc konkurs, na któ-
ry napłynęło bardzo dużo prac. To 
dobrze, bo było z czego wybierać, a 
Piaseczno zyskało sławę w środowi-
sku skate’ów i nie tylko. 
 Arkadiusz Strzyżewski przedsta-
wił również zaproszoną na wręczenie 
nagrody laureatkę konkursu, która 
pochodzi z Małkini Górnej i wła-

śnie kończy studia na Politechnice 
Warszawskiej. - Zaproponowała pani 
najbardziej pasujące nam rozwiązanie 
– dodał Arkadiusz Strzyżewski. - Pro-
stota wyrażona w tym znaku, mówi 
właściwie wszystko, idealnie wpaso-
wując się w to, o co nam chodziło.
 - Bardzo się cieszę, że powstał 
pomysł wykonania logo skateparku, 
gdyż jest to jedno z miejsc budują-
cych tożsamość Piaseczna – dodał 
wiceburmistrz Daniel Putkiewicz. 
- Samo logo bardzo mi się podoba. 
Jestem fanem modernizmu, a więc 
im czegoś mniej, tym lepiej. To jed-
nak moje zdanie i zdaję sobie spra-
wę, że nad tym projektem zawsze 
będą dyskusje. Serdecznie gratuluję 
zwyciężczyni. 
 Adrianna Maliszewska oprócz 
laptopa Dell Precision M4700 otrzy-
mała także bon zakupowy do Deca-
thlonu o wartości 500 zł oraz kupon 
o wartości 350 zł do zrealizowania w 
sklepie StreetSupply.pl.

Tomasz Wojciuk

587 propozycji
logo zostało nadesłanych na konkurs
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