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Powiesił się 
w parku
PIASECZNO W środę rano, w miejskim parku przy ulicy Chy-
liczkowskiej spacerująca z psem kobieta zauważyła wiszą-
ce na drzewie zwłoki mężczyzny

Piaseczno sportami walki stoi
PIASECZNO W piątek, 6 lutego na Sta-
dionie Miejskim GOSiR Piaseczno 
odbyło się Podsumowanie Roku 
Sportowego 2014. W dziewięciu 
kategoriach wyróżniono zawod-
ników, trenerów, sponsorów, dzia-
łaczy i szkoły, którzy współtworzą 
lokalną rzeczywistość sportową w 
gminie Piaseczno
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PIASECZNO

Marihuana przy Okulickiego
 Policjanci z wydziału prewencji zatrzymali przy ul. Okulickiego młode-
go mężczyznę, którego podejrzewali o posiadanie środków odurzających. 
Jak się okazało, 30-latek miał przy sobie działkę marihuany. Został zatrzy-
many i przewieziony na komendę. Teraz policjanci sprawdzają skąd miał 
narkotyki i czy zajmował się ich rozprowadzaniem. O dalszym losie męż-
czyzny zdecyduje sąd, grozi mu do 3 lat więzienia. 

KRONIKA POLICYJNA

Dzielnicowy wskazał złodzieja
 Z niezamieszkałego domu w Chyliczkach skradziono miedziane pa-
rapety i elementy służące do obróbki okien. Właściciel wycenił straty na 
około 10 tys. zł. Opiekujący się terenem dzielnicowy, na podstawie zebra-
nego materiału dowodowego, bezbłędnie wytypował sprawcę kradzieży. 
19-letni mężczyzna został zatrzymany. Odpowie za kradzież, grozi mu do 
5 lat więzienia.

Bez prawa jazdy, ale z promilami
 Kilka dni temu, po południu, na policję zadzwonił mężczyzna twierdząc, 
że w Zalesiu Górnym zauważył jadące slalomem renault. Na miejsce natych-
miast udał się patrol, który zatrzymał auto na ulicy Pionierów. Okazało się, 
że siedząca za kierownicą pojazdu 33-latka jest nietrzeźwa – kobieta mia-
ła w organizmie 3 promile alkoholu. Po chwili także okazało się, że ma ona 
zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, obowiązujący do czerwca 
2021 roku. Kobieta stanie przed sądem, grozi jej do 3 lat więzienia.

Zakupy bez płacenia
 W jednym ze sklepów centrum handlowego pracownicy ochrony za-
uważyli mężczyznę, który przeklejał kody kreskowe z tańszych produktów 
na droższe. Następnie udał się do kasy, gdzie został zatrzymany i przeka-
zany policji. Okazało się, że oszust chciał zaoszczędzić w ten sposób około 
100 zł. 38-latek stanie przed sądem. Grozi mu od 6 miesięcy do nawet 8 lat 
więzienia.

LESZNOWOLA

Znieważył funkcjonariuszy
 Kilka dni temu w nocy policjanci z piaseczyńskiej drogówki patrolujący 
teren gminy Lesznowola zatrzymali do kontroli volkswagena, który prze-
jechał skrzyżowanie na czerwonym świetle. Podczas rozmowy z policjan-
tami, siedzący obok kierującego nietrzeźwy pasażer, zaczął zachowywać 
się coraz bardziej agresywnie. W końcu zaczął ubliżać mundurowym i stra-
szyć ich zwolnieniem z pracy. Po chwili mężczyzna został zatrzymany i tra-
fi ł na komendę. Usłyszał zarzut znieważenia funkcjonariuszy, za co można 
nawet na rok trafi ć za kratki. 

GÓRA KALWARIA

Kolejna ofi ara gwałtu
 W nocy z 11 na 12 lutego, w rejonie ulicy Zakalwaria została zgwałco-
na 47-letnia kobieta. Sprawca, 23-letni Karol J. z Krzaków Czaplinkowskich, 
wcześniej zażądał od swojej ofi ary pieniędzy. Jednak kwota, którą ta miała 
w portfelu, nie usatysfakcjonowała go. Zaciągnął kobietę na pobliską łąkę, 
gdzie szarpiąc i podduszając wykorzystał ją. 47-latka poszła na policję. Już 
następnego dnia rano sprawca gwałtu został zatrzymany (na miejscu prze-
stępstwa zgubił telefon komórkowy). Usłyszał zarzuty gwałtu i usiłowania 
rozboju. - W tej chwili Karol J. przebywa w areszcie tymczasowym, gdzie 
pozostanie do 11 maja – mówi Jolanta Wrońska, prokurator rejonowa.

URSYNÓW

Udawał policjanta...
 Funkcjonariusze aresztowali 33-letniego Grzegorza Ch., który kilka dni 
temu próbował wyłudzić od 74-letniego mężczyzny 25 tys. zł, podając się 
za... policjanta. 33-latek starał się wmówić starszemu panu, że rozpracowu-
je grupę przestępczą działającą metodą „na wnuczka” i organizuje prowo-
kację, mającą na celu ujęcie przestępców. Grzegorz Ch. odpowie za usiło-
wanie oszustwa. Grozi mu do 8 lat więzienia. 

Kłęby dymu przy Warszawskiej
PIASECZNO We wtorek, 17 lutego wieczorem doszło do niewielkiego pożaru w jednym z 
bloków w Piasecznie przy ul. Warszawskiej. Zapaliły się śmieci w jednym z mieszkań. 
Jeden z lokatorów trafi ł do szpitala, jednak jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 
W prawie dwugodzinnej akcji wzięło udział pięć wozów strażackich

Pięć wozów strażackich uczestniczyło w akcji gaśniczej przy ul. Warszawskiej w Piasecznie

 Straż pożarna odebrała wezwa-
nie o godz. 18.34. Kiedy na miejsce 
dotarły pierwsze jednostki, dym 
wydobywał się z okien mieszka-
nia na drugim piętrze oraz z klat-
ki schodowej pięciokondygnacyjne-
go bloku. - Przed budynkiem znaj-
dował się lokator tego mieszka-
nia, któremu pomocy udzieliło po-
gotowie ratunkowe i zabrało go do 
szpitala – informuje st. kpt. Łukasz 
Darmofalski z Powiatowej Komen-
dy Państwowej Straży Pożarnej w 
Piasecznie. Mężczyzna wymagał 
hospitalizacji, ale nie odniósł obra-
żeń zagrażających życiu.

 Z uwagi na bardzo duże zady-
mienie strażacy weszli do mieszka-
nia w aparatach tlenowych. W lo-
kalu nie było innych osób. Stra-
żacy dość szybko opanowali po-
żar, podając do mieszkania jeden 
prąd wody. - W mieszkaniu zapali-
ły się różne śmieci, gazety i szmaty 
– informuje kpt. Darmofalski. Po-
żar został szybko ugaszony, a tlące 
się przedmioty wyrzucono na ze-
wnątrz. Ogień nie zdążył ogarnąć 
wyposażenia pomieszczeń. Miesz-
kanie i klatka schodowa jedynie 
się okopciły. Cały blok został do-
kładnie przewietrzony. Sprawdzo-

no również zawartość tlenku wę-
gla. Nie było żadnego niebezpie-
czeństwa dla pozostałych lokato-
rów i nie była potrzebna ewakuacja 
budynku – dodaje rzecznik straży 
pożarnej. 
 W akcji, która trwała godzinę 
i 45 minut, uczestniczyło pięć wo-
zów strażackich – trzy z Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej oraz 
dwa z Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Prawdopodobną przyczyną pożaru 
było zaprószenie ognia. Jednak do-
kładne okoliczności zdarzenia usta-
li policja.

Grzegorz Traczyk

Barry będzie miał swoje rondo?
KONSTANCIN-JEZIORNA Być może rondo na skrzyżowaniu ulic Bielawskiej i Mirkowskiej będzie nosiło imię 
Włodzimierza Kozakiewicza pseudonim „Barry”, żołnierza Armii Krajowej i powstańca związanego zarów-
no z Konstancinem-Jeziorną, jak i z Piasecznem. O upamiętnienie bohatera zabiega konstanciński oddział 
Obozu Narodowo-Radykalnego

 Inicjatorem akcji są młodzi 
mieszkańcy z konstancińskiego 
oddziału Obozu Narodowo-Rady-
kalnego, którzy wkrótce mają za-
miar złożyć wniosek do rady miej-
skiej. Obecnie trwa zbiórka podpi-
sów popierających inicjatywę. Wy-
bór ronda na skrzyżowaniu ulic 
Bielawskiej i Mirkowskiej nie jest 
przypadkowy. Włodzimierz Koza-
kiewicz „Barry” w okresie okupacji 
niemieckiej był bowiem dowódcą 
straży przemysłowej w pobliskiej 
fabryce papieru w Mirkowie, któ-
ra uczestniczyła także w walkach 
na tym terenie. Rondo przy szkole 
oraz przy kompleksie sportowo-re-
kreacyjnym, byłoby więc dobrym 
miejscem, by upamiętnić tę postać 
i przypomnieć „Barrego” konstan-
cińskiej młodzieży. 
 Jeden z lokalnych „żołnierzy wy-
klętych” walczył również w Powsta-
niu Warszawskim, podczas którego 
m.in. dowodził oddziałem i kiero-
wał ewakuacją żołnierzy, przemiesz-
czających się kanałami ze Starego 
Miasta do Śródmieścia. Brał udział 
w wielu akcjach, trafił do niemiec-
kiej niewoli, a po wojnie więziły go 
i prześladowały peerelowskie służby. 
Urodził się 22 listopada 1911 roku 
w Ciechanowie, a zmarł 11 mar-
ca 1954 roku w Piasecznie, gdzie 
mieszkał wraz z rodziną. Na tam-

tejszym cmentarzu znajduje się jego 
grób. Decyzję o nadaniu rondu na-
zwy musi podjąć rada miejska. 
 W ubiegłym roku z inicjatywy 
ONR-u i grupy mieszkańców ron-
du u zbiegu ulic Piłsudskiego, Pru-
sa, Gąsiorowskiego i Wareckiej 

nadano imię Danuty Siedzikówny 
„Inki” , sanitariuszki AK, która zo-
stała zamordowana za walkę z ko-
munistycznym reżimem po II wojnie 
światowej. 

Grzegorz Traczyk

W ubiegłym roku podobna inicjatywa mieszkańców 
zakończyła się nadaniem rondu na Królewskiej Górze 
imienia Danuty Siedzikówny „Inki”



3nr 6 (564)/2015/W1 AKTUALNOŚCI
KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

R E K L A M A

Osiedle płotem przedzielone
PIASECZNO Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Meander, podobno na wniosek mieszkań-
ców, postanowił zagrodzić płotkami jedno z przejść łączących bloki znajdujące się 
przy ulicach Strusiej i Albatrosów. - Teraz, aby dojść na pobliski plac zabaw czy do skle-
pu, musimy chodzić naokoło – skarży się pan Stefan, mieszkający przy ulicy Strusiej. 
- Mieszkańcy z Albatrosów wyprowadzali u nas psy i korzystali z naszego śmietnika 
– tłumaczy pracowniczka administracji wspólnoty Meander
 Pan Stefan pokazuje sięgający 
mu prawie do pasa płotek, odgra-
dzający blok, w którym mieszka od 
znajdującego się kilkadziesiąt me-
trów dalej placu zabaw przy ulicy Al-
batrosów. - Prawdę mówiąc na dro-
dze do placu postawiono aż trzy ta-
kie płotki – mówi. - Chyba dlatego, 
aby nikomu nie przyszło do głowy 
ich forsować.

Mieszkańcy muszą chodzić naokoło
 Gdy stoimy przy płotkach, przy-
glądając się nietypowej konstrukcji (z 
ruchu pieszego został wyłączony wy-
łożony kostką chodnik), do przeszko-
dy podchodzi młoda dziewczyna. Po-
czątkowo próbuje ją pokonać, przekła-
da nogę. Po chwili jednak zmienia za-
miar, macha ręką i odchodzi. - Widzi 
pan, nie tylko mi przeszkadza to ogro-
dzenie – dodaje pan Stefan. - Miesz-
kający przy ul. Strusiej ludzie, aby do-
stać się do sklepu, do przystanku, czy 
wyjść z dziećmi na plac zabaw, teraz 
muszą chodzić naokoło, za blokami. 
To znacznie dłuższa droga. Ale jak wi-
dać zarządu wspólnoty proste rozwią-
zania nie interesują...

Bronią dostępu 
do terenu zielonego i śmietnika
 Zapytaliśmy administratora bu-
dynku przy ul. Strusiej, Jacka Gol-

berga, skąd pomysł aby postawić 
utrudniające życie mieszkańcom 
przegrody. - Nie mam przyjemno-
ści rozmawiać z panem. Do widze-

nia – odburknął administrator. Bar-
dziej rozmowna była prosząca o ano-
nimowość pani z biura administra-
cji. - Wspólnota, to jak sama nazwa 
wskazuje teren wspólny. Taka była 
wola naszych mieszkańców – wyja-

śnia. - Na nasz teren zielony ludzie 
mieszkający przy ul. Albatrosów wy-
prowadzali swoje psy. Psy brudziły, 
nikt po nich nie sprzątał. Poza tym 
inni mieszkańcy korzystali z naszego 
śmietnika, podrzucając nam śmieci 
wielkogabarytowe, które potem mu-
sieliśmy wywozić na nasz koszt. Dla-
tego zarząd podjął decyzję, aby to 
przejście zamknąć. Pragnę podkre-
ślić, że dwa inne przejścia nadal są 
drożne, więc do sklepu czy na plac 
zabaw można się dostać.

TW

Pan Stefan pokazuje zagrodzone przejście między blokami

Płotki oddzieliły mieszkańców 
dwóch wspólnot

Radni podnieśli sobie diety
LESZNOWOLA Podczas ostatniej sesji rady gminy, która odbyła się w 
ubiegły wtorek, radni zdecydowali o podniesieniu sobie diet z 1500 zł 
do 1800 zł miesięcznie. Jeszcze więcej, bo 1987 zł otrzymają tzw. radni 
funkcyjni – przewodnicząca rady i jej zastępca, a także przewodniczą-
cy i wiceprzewodniczący komisji problemowych

 Diety radnych w Lesznowoli nie były podnoszone od 2007 roku, co było... 
głównym argumentem za ich podniesieniem. Podwyżka wyniosła 20 proc., i jak 
można przeczytać w uzasadnieniu uchwały, uwzględniła stopień infl acji z ostat-
nich 7 lat. Za nieobecność na sesji bądź posiedzeniu komisji, której radny jest 
członkiem, dieta ma być zmniejszana o 10 proc. o ile nieobecność nie zostanie 
usprawiedliwiona przed przewodniczącą rady lub przewodniczącym komisji. 
 Projekt uchwały odbił się szerokim echem wśród mieszkańców, jednych zdzi-
wił, innych zbulwersował. - Trzy lata temu byłem przeciwny podwyżce – mówił tuż 
przed głosowaniem radny Michał Otręba. - Jednak takiej podwyżki nie było od lat, 
a infl acja przez ten czas galopowała. Sądzę, że radni na wyższą dietę zapracowali. 
 Wszyscy radni byli tego samego zdania, ponieważ uchwała została pod-
jęta jednogłośnie. Przypomnijmy: za pracę radnego przysługuje miesięczna 
dieta, która jest zwrotem kosztów poniesionych z tytułu sprawowania man-
datu w ciągu miesiąca. W Lesznowoli, w sesjach rady gminy biorą udział rów-
nież sołtysi, którzy miesięcznie otrzymują z tego tytułu 150 zł. 

TW

Przed dwoma miesiącami nowi radni składali ślubowanie, 
teraz podnoszą sobie diety, mimo że zadłużenie gminy 
wynosi ponad 52 mln zł
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Bezrobocie w powiecie
POWIAT Stopa bezrobocia na koniec ubiegłego roku wyniosła w powiecie piaseczyń-
skim 7,6 proc. Na koniec roku w rejestrze bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w 
Piasecznie fi gurowało 5561 osób, w tym 2654 kobiety
 Na koniec grudnia 2014 r. licz-
ba bezrobotnych zarejestrowanych 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w 
Piasecznie wynosiła 5561 osób. 820 
spośród nich pobierało zasiłek. W 
porównaniu z grudniem 2013 roku 
bezrobocie zmniejszyło się o 491 
osób. Stopa bezrobocia w powiecie 
piaseczyńskim ukształtowała się na 
poziomie 7,6 proc., w województwie 
mazowieckim – 9,8 proc, a w kraju 
wyniosła 11,4 proc. 
 Większość bezrobotnych w po-
wiecie stanowią mieszkańcy wsi - 
2954 (kobiety 1416). Aż 2951 (1417 
kobiety) osób spośród wszystkich 
zarejestrowanych to osoby dłu-
gotrwale bezrobotne. Większość 
osób ukończyło 50 lat - 1834 (ko-
biety 733). W PUP zarejestrowa-
ły się także osoby, mające mniej niż 
25 lat – na koniec roku było ich 613 
(kobiety 285). Większość bezrobot-
nych stanowią osoby bez kwalifika-
cji zawodowych – 2156 osób (kobie-
ty 989) oraz bez doświadczenia za-
wodowego - 1179 (kobiety 516) i bez 
wykształcenia średniego - 2766 (ko-
biety 1043). Wśród bezrobotnych są 
także młodzi ludzie (do 27 lat), któ-
rzy ukończyli studia wyższe. Na ko-
niec roku w rejestrze było ich 39 (ko-
biety 29). W gronie bezrobotnych w 
naszym powiecie znalazło się także 
48 cudzoziemców, w tym 32 kobie-
ty. Sporą grupę stanowią też kobie-
ty, które nie podjęły pracy po uro-
dzeniu dziecka – 365 i osoby samot-

nie wychowujące dzieci - 411 (kobie-
ty 346). Problemy z pracą ma tak-
że 225 niepełnosprawnych, w tym 
106 kobiet oraz osoby, które wyszły 
z więzienia - 109 (kobiety 7). 
 W ubiegłym roku, do 31 grud-
nia, na programy przeciwdziała-
nia bezrobociu PUP wydał ponad 
8 mln złotych. Dzięki temu zostały 
zaktywizowane 1082 osoby (w tym 
527 kobiety). Po zakończeniu pro-
gramów zatrudnienie podjęło 601 
osób z nich (58,52 proc.). Część 
środków pochodziło z dotacji, któ-
re pozyskał PUP. Z PFRON-u po-
nad 217,3 tys. złotych na aktywi-
zację 22 osób niepełnosprawnych, 
które dzięki temu uczestniczyły w 
szkoleniach i stażach. Zrefundo-
wano również koszty wyposażenia 
stanowisk pracy dla osób niepeł-

nosprawnych i zatrudnienia pra-
cownika pomagającego zatrudnio-
nemu niepełnosprawnemu. Z tej 
puli wypłacono również   jednora-
zowe środki na założenie działal-
ności gospodarczej, na którą zde-
cydowali się niepełnosprawni. Po-
nad 90,9 tys. złotych pozyska-
ne z Krajowego Funduszu Szkole-
niowego przeznaczono na 9 szko-
leń dla osób zatrudnionych w wie-
ku powyżej 45. roku życia. Nato-
miast dzięki dotacji celowej na Ak-
tywizację Zawodową Repatrian-
tów sfinansowano koszty związa-
ne z zatrudnieniem jednego repa-
trianta i wyposażeniem jego stano-
wiska pracy. Na ten cel wydano po-
nad 13,6 tys. złotych.

Grzegorz Traczyk

Na koniec roku w rejestrze bezrobotnych Powiatowego 
Urzędu Pracy w Piasecznie figurowało 5561 osób

60 lat minęło
PIASECZNO Podczas ostatniej sesji rady miejskiej burmistrz Zdzisław Lis 
pogratulował państwu Krystynie i Zenonowi Balikom, którzy kilkana-
ście dni temu obchodzili 60. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego

 Państwo Krystyna i Zenon Balik brali ślub dokładnie 7 lutego 1955 roku. 
Podczas sesji życzenia dalszych lat w zdrowiu i w otoczeniu najbliższych zło-
żyli im przewodniczący rady miejskiej Piotr Obłoza, a także burmistrz Zdzi-
sław Lis i zastępca burmistrza, Anna Juszczyk. Czcigodni jubilaci otrzymali 
także dyplom okolicznościowy, kosz delikatesowy i wiązankę pięknych czer-
wonych róż.

TW

Wtorek wydarzeń
PIASECZNO

 We wtorek, 24 lutego w Domu Kultury w Piasecznie odbędzie się kon-
cert „Mój Bułat, mój Wołodia”. Wystąpią Aleksander Trąbczyński (śpiew, 
gitara) i Tymon Trąbczyński (kontrabas). Program koncertu to spotkanie 
z wspaniałymi rosyjskimi bardami, wieczór z muzyką, na którym będzie 
można posłuchać, między innymi, kilka tłumaczeń piosenek Okudżawy, 
pieśni Wysockiego w przekładach M.B. Jagiełły. Początek o godzinie 19.

Tyl.
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Hala z problemami
POWIAT/GÓRA KALWARIA Nie wiadomo kiedy wreszcie zosta-
nie oddana do użytku nowa sala gimnastyczna przy Ze-
spole Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Do-
minikańskiej 9a, którą wspólnie zbudowały samorządy 
gminy i powiatu. W połowie ubiegłego roku, wskutek 
wilgoci, podniósł się parkiet i podłoga wymaga napra-
wy. Starostwo za usterki wini wykonawcę, a on twierdzi, 
że za wszelkie wady odpowiadają powiatowi urzędnicy
 Budowie sali gimnastycznej przy 
Zespole Szkół Zawodowych w Górze 
Kalwarii przy ul. Dominikańskiej 9a 
od samego początku towarzyszą 
komplikacje. Wystąpiły one już na 
etapie planowania inwestycji, kilka 
lat temu. Najpierw samorządy gmi-
ny Góra Kalwaria i powiatu, wspól-
nie budujące halę, długo nie mogły 
uzgodnić treści porozumienia, które 
dotyczyło zarówno finansowania in-
westycji, jak i użytkowania sali. Na-
stępnie starostwo przez rok nie mo-
gło rozstrzygnąć przetargu na wy-
konawcę kosztownego przedsię-
wzięcia. Ostatecznie nastąpiło to w 
sierpniu 2012 roku, a dwa miesiące 
później rozpoczęła się długo ocze-
kiwana budowa. 
 W ubiegłym roku budowa zo-
stała ukończona. Kiedy już samo-
rządowcy szykowali się do otwar-
cia nowej hali, okazało się, że to 
nie koniec problemów z inwesty-
cją. W połowie ubiegłego roku, 
wskutek wilgoci, w pomieszczeniu 
podniósł się parkiet i odpadł tynk 
na ścianach przy podłodze. Trze-
ba było najpierw osuszyć pomiesz-

czenia, a potem wykonać eksper-
tyzy. Jednak poprzedni zarząd po-
wiatu nie dał rady dokończyć inwe-
stycji, problem odziedziczyły nowe 
władze. - W tej chwili mamy dwa 
problemy z tą halą – wyjaśnia Ksa-
wery Gut, członek zarządu powia-
tu piaseczyńskiego. - Straż pożar-
na stwierdziła brak niektórych ele-
mentów instalacji przeciwpożaro-
wej i wydała negatywną decyzję. W 
projekcie hali w ogóle nie były uję-
te niezbędne urządzenia oddymia-

jące, które teraz musimy wykonać 
– dodaje Ksawery Gut. 
 Jednak większym problemem 
okazała się podłoga. - Mamy dwie 
wykluczające się ekspertyzy tech-
niczne dotyczące zaistniałej sytuacji. 
My uważamy, że winę za usterki po-

nosi wykonawca, który mógł niepra-
widłowo przeprowadzić część prac. 
Natomiast firma przekonuje, że pod-

łoga wybrzuszyła się z powodu bra-
ku ogrzewania w sali, co z kolei le-
żało po stronie starostwa, które nie 
zapewniło na czas elektryczności. 
Teraz trudno to rozstrzygnąć. Po-
nadto uważamy, że cała podłoga 
powinna być wymieniona, z czym 
również nie zgadza się wykonawca. 
Ciągle trwają negocjacje z firmą – 

dodaje Ksawery Gut. 
 Bez względu na to kto zawinił, 
usterki muszą być naprawione. - Jeśli 
nie dojdziemy do porozumienia, za-
trzymamy sumę gwarancyjną i wy-
konamy roboty zastępcze – mówi 
członek zarządu powiatu. Możliwe 

również, że spór będzie musiał roz-
strzygnąć sąd. Ostateczny termin 
zakończenia inwestycji mija w czerw-
cu. Prawdopodobnie uczniowie będą 
mogli z niej korzystać dopiero pod-
czas następnego roku szkolnego. 
Chyba że pojawią się kolejne, nie-
oczekiwane komplikacje. W tym 
roku na dokończenie hali samorząd 
powiatu przeznaczył w budżecie 750 
tys. złotych, a cała inwestycja łącznie 
pochłonie ponad 10,5 mln złotych. 
 Sala ma 1114 m kw. powierzchni 
oraz trybuny, które pomieszczą 218 
widzów. W budynku są również re-
cepcja, szatnie, toalety, magazyn na 
sprzęt sportowy oraz siłownia.

Grzegorz Traczyk

Budowa hali w Górze Kalwarii ma być 
ostatecznie ukończona do czerwca

ponad 10,5 mln 
złotych będzie łącznie kosztowała 

budowa sali gimnastycznej 
w Górze Kalwarii

Imieniny Konstancji
KONSTANCIN-JEZIORNA

 W najbliższą niedzielę, 22 lute-
go w konstancińskim Domu Kultury 
przy ul. Mostowej 15 odbędą się pią-
te obchody imienin Konstancji – hra-
biny Skórzewskiej, patronki Konstan-
cina-Jeziorny. Jej syn, hrabia Witold 
Skórzewski założył letnisko i nazwał 
je na cześć swojej matki. O godz. 
12 odbędą się warsztaty plastycz-
ne dla dzieci, a o godz. 16.30 zacznie 
się spotkanie poświęcone historii. W 
tym roku tematem prezentacji będą 
dzieje rodziny Potulickich, właścicie-
li pałacu w Oborach, w którym uro-
dziła się solenizantka. Gośćmi spo-
tkania będą Teresa Potulicka-Łatyń-
ska, ostatnia z rodziny Potulickich 
mieszkanka pałacu w Oborach, któ-
ra podzieli się swoimi wspomnienia-
mi, a także Dawid Miszkiewicz, któ-
ry opowie o istniejącym tuż przed 
II wojną światową lotnisku w Obo-
rach oraz Paweł Komosa, który za-
prezentuje sylwetkę Michała Bona-
wentury Potulickiego, dziadka Kon-
stancji – badacza, przyrodnika i me-
teorologa, członka rzeczywistego 
Towarzystwa Warszawskiego Przy-
jaciół Nauk. Zwieńczeniem imprezy 
będzie koncert muzyki kameralnej, 
który zacznie się o godz. 18.30. gt

Tydzień Ofiar Przestępstw
POWIAT

 W dniach 23-27 lutego w Proku-
raturze Rejonowej w Piasecznie przy 
ul. Kościuszki 14 w godzinach 9-14 
prokuratorzy będą udzielać pomo-
cy ofi arom przestępstw, informując 
o prawach pokrzywdzonych i sposo-
bie dochodzenia swoich praw.  

inf.
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Augsta Haman skończyła 100 lat!
PIASECZNO W sobotę, 14 lutego pani Augusta Haman, mieszkająca w 
Piasecznie przy ul. Puławskiej, obchodziła 100. urodziny. Na uroczy-
stość przybyła liczna rodzina, a dzień wcześniej życzenia jubilatce zło-
żył przewodniczący rady miejskiej, Piotr Obłoza
 Pani Augusta, z domu Pawłow-
ska, urodziła się przy ul. Młynar-
skiej, na warszawskiej Woli 14 lute-
go 1915 roku. W wieku 21 lat wyszła 
za mąż za Eugeniusza Hamana, ro-
dowitego Piasecznianina. Jeszcze w 
tym samym roku młodzi małżon-
kowie przenieśli się do Piaseczna, 
gdzie zamieszkali przy ul. Puław-
skiej. W roku 1938 (14 lutego), uro-
dził się ich pierwszy syn – Bogusław. 
Następnie rodzina przeniosła się do 
Rzeszowa, gdzie powstały zakłady 
lotnicze PZL Rzeszów, w których 
pracował mąż pani Augusty. 

Wojna czasem rozłąki
 - Gdy wybuchła wojna, rzeszow-
skie zakłady zostały ewakuowane, a 
ojciec wyjechał za granicę. Dostał 
się do Francji, gdzie również praco-
wał w przemyśle lotniczym – wspo-
mina Bogusław Haman. - Po kilku 
latach ojciec wrócił do Polski.
 W 1948 roku ruszyła w Pol-
sce produkcja Starów, w pierw-
szym etapie na tzw. „kobyłkach”. 
Po dwóch latach władze komuni-
styczne, na wzór zakładów For-
da, uruchomiły produkcję taśmo-
wą w Starachowicach. To właśnie 
one były kolejnym przystankiem ro-
dziny Hamanów. - Tata pracował 
w zakładach jako inżynier, był kie-
rownikiem wydziału montażu, miał 
pod sobą około 1000 ludzi, mama 

zaś prowadziła kursy krawieckie 
– wspomina Bogusław Haman. 
 Tymczasem dawny rodzin-
ny dom przy ul. Puławskiej popa-
dał w ruinę. Po wojnie zamieszka-
li w nim nowi lokatorzy, którzy wy-
prowadzili się dopiero w latach 60. 
Wówczas rodzina Hamanów zaczę-
ła dom remontować, poświęcając 
na to własne urlopy. W lipcu 1969 
roku, podczas prac remontowych, 
zasłabł Eugeniusz Haman, który z 
podejrzeniem zawału trafił do pia-
seczyńskiego szpitala. Tam kilka 
dni później zmarł. Spoczywa w ro-
dzinnym grobie w Starej Iwicznej. 
Mimo wielu przeciwności remont 
domu został dokończony. Augusta 
Haman nieprzerwanie mieszka w 
nim od roku 1972. 

Rodzina w komplecie
 Z biegiem czasu w okolice Pia-

seczna zaczęła ściągać cała ro-
dzina Hamanów. Pan Bogusław 
oraz jego młodszy brat Ryszard 
zostali pilotami i przez wiele lat 
pracowali w LOT-cie. Dziś pan 
Bogusław jest już na emeryturze 
i mieszka w Starej Iwicznej, zaś 

Ryszard zmarł niespodziewanie 
w czerwcu ubiegłego roku w wie-
ku 64 lat. Jeszcze wcześniej, bo 
pod koniec kwietnia 1986 (w noc 
Czarnobyla) zmarł drugi brat 
pana Bogusława – Waldemar. 
Trzeci - Edward - żyje. Mieszka w 
Ciechanowie. Jednak pani Augu-
sta doczekała się nie tylko czte-
rech synów. Ma również 6 wnu-
ków i 8 prawnuków. 

Lubiła szyć i śpiewać
 - Mama zawsze bardzo lubi-
ła śpiewać, wiele lat występowała w 
chórze przy PSS-ie – mówi pan Bo-
gusław. - Odkąd pamiętam zawsze 
też szyła i prowadziła kursy krawiec-
kie. Niestety, od 6 lat nie wstaje już z 
łóżka i wymaga ciągłej opieki. Mimo 
to nadal jest bardzo pogodna.

Były kwiaty i życzenia
 W ubiegły piątek, w przed-
dzień setnych urodzin Augustę 
Haman odwiedził przewodniczą-
cy rady miejskiej w Piasecznie, 
Piotr Obłoza, który złożył czci-
godnej jubilatce najlepsze życze-
nia, podarował jej dyplom oko-
licznościowy, kosz ze słodycza-
mi oraz bukiet pięknych róż. Pani 
Augusta co chwila uśmiechała się 
i wyglądała na bardzo przejętą. A 
dzień później wspólnie z synem 
Bogusławem obchodziła urodzi-
ny (matka – 100, syn – 77). - Był 
szampan, tort, życzenia i mnó-
stwo kwiatów. Było ich tyle, że nie 
starczyło nam wazonów... – śmie-
je się pan Bogusław. 

Tomasz Wojciuk

Życzenia czcigodnej jubilatce złożył Piotr Obłoza, 
przewodniczący rady miejskiej

Augusta Haman miała czterech 
synów, z których do tej pory żyje 

dwóch – Bogumił i Edward

Rockowo w Hugonówce
KONSTANCIN-JEZIORNA

 W sobotę, 21 lutego o godz. 
19 w Konstancińskim Domu Kul-
tury przy ul. Mostowej 15 odbę-
dzie się koncert rockowy, zor-
ganizowany w ramach projektu 
CDN (Czas Dla Nas) z inicjatywy 
konstancińskich muzyków. Wy-
stąpią zespoły Teraz i Tu, Salva-
tor Elvis, White Highway, których 
członkowie od lat tworzą alterna-
tywną, rockową scenę muzyczną 
Konstancina. Zaczynali w zespo-
łach takich jak Dzieci w szoku czy 
O’Rajt. Do tej pory koncertowa-
li głównie na scenach Piaseczna i 
Warszawy, teraz, po raz pierwszy 
od lat, znów wystąpią w Konstan-
cinie-Jeziornie.

gt

VII Międzyszkolny
Konkurs Wiedzy o
Stanach Zjednoczonych

PIASECZNO

 Już w najbliższy wtorek, 24 lu-
tego w Zespole Szkół nr 1 przy 
ul. Szpitalnej 10 w Piasecznie od-
będzie się fi nał dorocznego kon-
kursu wiedzy o Stanach Zjedno-
czonych, połączony z rozdaniem 
dyplomów i nagród zwycięzcom. 
Tematem tegorocznej edycji kon-
kursu są Indianie północnoame-
rykańscy, czyli rdzenni mieszkań-
cy tych ziem. Początek imprezy o 
godz. 15.

TW
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Turniej judo w Mysiadle
LESZNOWOLA W ubiegły weekend, w hali sportowej Centrum Edukacji i 
Sportu w Mysiadle odbyły się dwie imprezy judo. W sobotę rozegrano 
XI Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci i Młodzików o Puchar Wójta Gminy 
Lesznowola, zaś w niedzielę rywalizowała I Liga Warszawskiej Olim-
piady Maluchów Funny Judo 2015

 Sobotnie zawody były jednocześnie Turniejem Rankingowym WMZ Judo. 
Ogółem w turnieju wystartowało 231 zawodników i zawodniczek z Łodzi, 
Płocka, Kutna, Białegostoku, Hajnówki, Łap, Sochaczewa, Radomia, Lublina, 
Mińska Mazowieckiego, Pruszkowa, Legionowa, Warszawy i oczywiście Pia-
seczna. 

Młodzi mistrzowie
 W kategorii dziewcząt z rocznika 2003-2004 najlepsza okazała się Zuzan-
na Wóźniak z Yuko Józefów, wśród chłopców z tego samego rocznika triumfo-
wali Rafał Mamot z UKJ Lemur oraz Jakub Bogdaniuk z Halinów Team. Wśród 
młodziczek (rocznik 2001-2002) najlepiej zaprezentowała się Julia Zaborow-
ska z UKJ Akademii Obrony Narodowej, zaś wśród młodzików - Kacper Mate-
jek z UKS Meiyo.
 Zawody przebiegały w poszanowaniu zasad fair play, choć wielu trenerów 
miało nieco uwag pod kątem sędziowania. 

W niedzielę rywalizowały dzieci
 Następnego dnia na rozłożone w hali sportowej tatami wkroczyły dzieci 
z roczników 2005, 2006 i 2007, których łącznie przybyło do Mysiadła aż 362. 
Najmłodsi rywalizowali tylko w dwóch konkurencjach: przeciąganiu liny oraz 
uwalnianiu się z trzymania przeciwnika. Łącznie, przez ostatni weekend, w 
hali CEiS-u walczyło 593 zawodników, w tym 10 z UKJ Iwiczna. Największy 
sukces osiągnął w niedzielnych zawodach Tomasz Wasilewski (rocznik 2005), 
który zajął 1. miejsce.

Tomasz Wojciuk



8 nr 6 (564)/2015/W1PROMOCJA
KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

 W poniedziałek 26 stycznia 2015r. Sejmik Województwa Mazowieckiego 
uchwalił budżet na 2015r. wraz z autopoprawkami Zarządu. Do Wieloletnie-
go Planu Finansowego powróciła inwestycja pt.: Budowa obwodnicy Leszno-
woli – nowy przebieg drogi wojewódzkiej Nr 721. Jest to bardzo dobra wia-
domość dla Mieszkańców Gminy Lesznowola, a zwłaszcza Mieszkańców Sta-
rej Iwicznej, Lesznowoli i Magdalenki, którzy mieszkając w bezpośrednim są-
siedztwie drogi 721 borykają się z dużymi uciążliwościami, a przede wszyst-
kim wzmożonym ruchem tranzytowym i hałasem. Obecna droga wojewódz-
ka 721 pełni rolę południowej obwodnicy Warszawy. 
 Przedmiotowa inwestycja jest ujęta na liście inwestycji drogowych prze-
widzianych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 jako absolutny priorytet. 
Planowany przez Zarządcę Drogi termin wykonania dokumentacji projekto-
wej określono do 36 miesięcy.  
 O realizację obwodnicy drogi wojewódzkiej Nr 721 Wójt Gminy Lesznowo-
la – Maria Jolanta Batycka – Wąsik skutecznie zabiegała od wielu lat. W 2008r. 
podpisano z Zarządem Województwa Mazowieckiego pierwsze porozumie-
nie w sprawie wspólnej realizacji tego ważnego dla Mieszkańców zadania. 
 W kwietniu 2014r. podpisano porozumienie pomiędzy Generalną Dyrek-
cją Dróg Krajowych i Autostrad a Zarządem Województwa Mazowieckiego 
przy udziale Wojewody Mazowieckiego, umożliwiające połączenie planowa-
nej obwodnicy drogi wojewódzkiej Nr 721 z drogą krajową Nr 7 oraz drogą 
ekspresową S8 poprzez węzeł „Sękocin Nowy”. Przedmiotowe porozumienie 
tak naprawdę stworzyło warunki do budowy drogi i wyeliminowało protesty 
mieszkańców. 
 Należy bezwzględnie podkreślić, iż budowa obwodnicy nie byłaby możli-
wa bez udziału fi nansowego Gminy Lesznowola. 
Lesznowolski Samorząd:
- fi nansuje projekt węzła „Sękocin Nowy”, 
- współfi nansuje dokumentację projektową obwodnicy,
- a także ponosi 15% kosztów z tytułu odszkodowań za grunty przeznaczo-
ne pod inwestycję. 

Maria Przygodzka
Kierownik Referatu Dróg i Mostów

Słoneczna „bis” powraca
jako absolutny priorytet!

Mobilny Punkt Informacyjny 
- tu zapytasz o dotacje
W ostatnią środę 18 lutego w Urzędzie Gminy Lesznowola mieszkańcy mogli - w ra-
mach Mobilnego Punktu Informacyjnego - skorzystać z konsultacji dotyczących dota-
cji unijnych. Po poradę zgłosiło się około 30 osób
 Konsultacje dotyczyły Programów 
Operacyjnych realizowanych w ra-
mach Narodowej Strategii Spójności, w 
perspektywie finansowej na lata 2014-
2020. Informacji udzielała pani Justy-
na Wietrzycka - Konsultant Główne-
go Punktu Informacyjnego Funduszy 
Europejskich w Warszawie Mazowiec-
kiej Jednostki Wdrażania Programów 
Unijnych. Początkowo konsultacje mia-
ły charakter spotkania otwartego a na-
stępnie rozmów indywidualnych. 
 W porównaniu z Mobilnymi 
Punktami Informacyjnymi w innych 
gminach,  w Lesznowoli była bar-
dzo duża frekwencja i musiałam nie-
co zmodyfikować formułę spotkania 
- mówi Justyna Wietrzycka. Miesz-
kańcy najczęściej pytali o możliwość 
otrzymania dotacji na założenie wła-
snej działalności gospodarczej, rozwój 
działalności firmy, a także  rewitaliza-
cji dla wspólnot mieszkaniowych  i do-
tacje dla obiektów historycznych. 
 Możliwość skorzystania z takich 
konsultacji oceniono bardzo wyso-
ko - W poprzedniej perspektywie fi-
nansowej przeoczyłem możliwość 
skorzystania w dofinansowania i 

teraz chciałbym ten błąd naprawić 
-  mówi jeden z uczestników - tym 
bardziej, że jest tak wiele instytucji 
unijnych, że nie wiadomo, gdzie na-
leży składać wnioski i jakie są wa-
runki otrzymania dofinansowania. 
Poza możliwością indywidualnej pora-
dy, uczestnicy otrzymali przygotowane 
dla nich ciekawe materiały informacyjne.
 To nie ostatnie spotkanie w Gmi-
nie Lesznowola -  z uwagi na ogrom-
ne zainteresowanie tematyką zorgani-

zujemy cykliczne spotkania w ramach 
Mobilnego Punktu Informacyjnego 
- deklaruje Katarzyna Trębicka, Głów-
ny specjalista ds. informacji europej-
skiej w lesznowolskim urzędzie. Aby 
każdy mógł z nich w sposób wyczerpu-
jący skorzystać, kolejne spotkania będą 
odbywały w na zapisy. Więcej informa-
cji już wkrótce - na stronie internetowej 
urzędu: www.lesznowola.pl

Agnieszka Anna Adamus

Sportowa zima 
w Lesznowoli
 W niedzielę 8 lutego pod lesznowolskim Urzędem Gminy już po 
raz kolejny z piskiem opon ruszyły załogi walczące o zwycięstwo w 
SUPER PRÓBIE o Puchar Wójt Gminy Lesznowola. Wyścigi odbyły się 
w ramach  XI Winter Rally, organizowanego przez Auto Koło Cen-
trum. Tegoroczna edycja rajdu zgromadziła bardzo dużą liczbę za-
wodników (47 załóg) z różnych stron Polski, którzy wysoko ocenili 
zarówno organizację, jak i dobór i lokalizację prób sportowych .
 „Walentynkowy” weekend 14-15 lutego należał do judoków. W 
sobotę w Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle rozegrany został 
XI Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci i Młodzików o Puchar Wójt 
Gminy Lesznowola - Turniej Rankingowy WMZ Judo. W zawodach 
wystartowało 231 zawodników i zawodniczek. Reprezentowali mia-
sta: Łódź, Płock, Kutno, Białystok, Hajnówka, Łapy, Sochaczew, Ra-
dom, Lublin, Mińsk Mazowiecki, Pruszków, Legionowo, Piaseczno 
oraz Warszawa. 
 W niedzielę na matach pojawili się najmłodsi zawodnicy, któ-
rzy swoich sił spróbowali w ramach I Ligi  Warszawskiej Olimpia-
dy Maluchów Funny Judo 2015. W tej imprezie zawodnicy wy-
startowali w trzech kategoriach wiekowych: rocznik 2007, 2006 
oraz 2005. Najmłodszy rocznik,  z uwagi na młody wiek zawodni-
ków, rywalizował tylko w  dwóch konkurencjach: przeciąganie liny 
i uwalnianie się z trzymania przeciwnika. W niedzielnych zawo-
dach uczestniczyło 362 osób. 
 Kolejnym wydarzeniem o charakterze sportowym będzie orga-
nizowana po raz pierwszy - z inicjatywy Wójt Gminy Marii Jolan-
ty Batyckiej Wąsik - lesznowolska Gala Sportu, która odbędzie się 
już w najbliższą sobotę.  

A.A.

J. Wietrzycka (pierwsza z prawej) podczas konsultacji
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Prażmów powinien być oazą spokoju dla mieszkańców
Z Janem Dąbkiem, wicewójtem Prażmowa rozmawia Kamil Staniszek

Jaki będzie zakres pańskich 
obowiąków jako wicewójta Praż-
mowa?
 Najważniejszymi zadaniami, któ-
re otrzymałem, są geodezja i karto-
grafia, architektura, ład i zagospoda-
rowanie przestrzenne, ochrona śro-
dowiska, gospodarka odpadami i le-
śnictwo, pozyskiwanie środków ze-
wnętrznych oraz regulacja spraw 
własnościowych gruntów. 
 Będę także zajmował się anali-
zą projektu kanalizacyjnego i wyko-
naniem kanalizacji. Odpowiadam 
również za ochronę zdrowia, kulturę 
(biblioteka) i zabytki.

Jakie priorytety wyznacza sobie 
pan na rozpoczynającą się ka-
dencję? 
 Chcemy zrobić wszystko, by 
Prażmów stał się bogatszą gminą. 
Przede wszystkim pozyskiwać środ-
ki zewnętrzne, o które aktualnie jest 
coraz trudniej. By móc o nie wnio-
skować, najpierw trzeba uregulować 
sprawy własnościowe. Aktualnie w 
gminie Prażmów ponad 90 proc. 
dróg ma nieuregulowany stan wła-
sności. To oznacza, że w tym roku 
trudno będzie pozyskać fundusze na 
drogi, nie mając do nich prawa wła-
sności, dlatego w pierwszej kolej-
ności chcę zająć się uregulowaniem 
tych kwestii.
 Drugą ważną sprawą, która ma 
na celu wzbogacenie gminy, jest ko-
munalizacja. Analizuję wszystkie 
możliwości przejęcia nieruchomości 
przez gminę na własność. 

W jakim kierunku powinien iść 
Prażmów? Czy przewiduje pan w 
najbliższych latach rozwój budow-
nictwa wielorodzinnego na terenie 
gminy?
 Moim zdaniem w Prażmowie w 
ogóle nie powinno być budownictwa 
wielorodzinnego. Prażmów nie ma 
wielu mieszkańców, ale ci którzy się 
sprowadzają robią to w jakimś celu, 
a cel jest jasny - chcą mieć spokój i 
ciszę. Wizja rozwoju tej gminy nie 
może zakłócić jej dotychczasowe-
go charakteru. Oczywiście zabudo-
wa jednorodzinna nie generuje do-
chodów, dlatego towarzyszyć muszą 
jej usługi nieuciążliwe – przy głów-
nych ciągach komunikacyjnych dro-
gowych i kolejowych. W ostatnim 
czasie coraz więcej osób, szanując 

walory przyrodnicze gminy, składa 
wnioski o możliwość funkcjonowa-
nia domów pogodnej starości. Może 
to jest jeden z pomysłów, który w 
przyszłości stanie się wizytówką tej 
gminy?
 Aktualnie funkcjonuje strategia 
gminy z 2003 roku – na pewno wy-
maga ona uaktualnienia i jasnego 
określenia charakteru Prażmowa. 
Konstancin to uzdrowisko, Góra 
Kalwaria to wielokulturowość, Tar-
czyn – sadownictwo, Lesznowola – 
otwarcie dla inwestorów. Prażmów 
również potrzebuje określonej wizji, 
by nie podzielić losów Piaseczna, 
które długo nie porządkowało plani-
styki i w efekcie dziś zmaga się z cha-
osem urbanizacyjnym, niosącym za 
sobą szereg uciążliwości dla miesz-
kańców. Prażmów musi kojarzyć się 
ze spokojem i przyjaznym miejscem 
do zamieszkania.

Na czym mają polegać zmiany w 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego
gminy, które zostało podjęte na 
ostatniej sesji rady gminy?
 Zmiany studium dotyczyć mają 
m.in. wyeliminowania budownic-
twa wielorodzinnego, precyzyjnego 
oznaczenia stref zagrożonych pod-
topieniami. One będą warunkować 
minimalną powierzchnię działki, na 
której będzie dopuszczona zabudo-
wa – tak, by uwzględniała warunki 
gruntowo-wodne terenu i pozwoliła 
zagospodarować wodę w granicach 
działki.
 W dotychczas obowiązującym 
studium wykasowano rezerwę pod 
budowę oczyszczalni ścieków. To 
było wielkim błędem, który musimy 
naprawić. Także umowa na odbiór 
ścieków przez piaseczyńską oczysz-
czalnię jest niekorzystna dla Praż-
mowa i mało perspektywiczna. Sza-
nujemy ją i nie chcemy się z niej wy-
cofywać, musimy renegocjować jej 
warunki i uczciwie przedstawić je 
mieszkańcom Prażmowa. Musimy 
wypracować alternatywne rozwią-
zanie w razie, gdyby nie doszło do 
współpracy z Piasecznem lub na wy-
padek, gdyby ta współpraca została 
zakończona.
 Mieszkańcy przed podjęciem de-
cyzji o przyłączeniu się do kanaliza-
cji muszą poznać warunki, na jakich 

będą z tej sieci korzystać, a przede 
wszystkim koszty.

Dwa miesiące temu z wójtem Syl-
westrem Puchałą rozmawiałem o 
projekcie budżetu gminy na rok 
2015, który pozostał w spadku po 
władzach gminy poprzedniej ka-
dencji. Wójt zapowiadał zmiany. 
Udało się je przeprowadzić?
 Oczywiście. Zmiany w budże-
cie, które na wniosek wójta dokona-
ła rada gminy spowodowały, że nie 
dość, że nie ma konieczności zacią-
gania kredytu w kwocie 900 tys. zło-
tych na bieżące utrzymanie, to jesz-
cze dodatkowo ponad milion zło-
tych zostało wygospodarowane na 
inwestycje. Ponadto znalazło się 
jeszcze ponad 200 tys. zł na komu-
nikację autobusową. Budżet jest w 
tej chwili bardzo dobrze skonstru-
owany. Środki zostaną wykorzysta-
ne w możliwie najbardziej efektywny 
sposób. Nie przez przypadek miesz-
kańcom okres kadencji wójta Pu-
chały kojarzy się z inwestowaniem 
i rozwojem gminy. W ostatnich wy-
borach dali wyraz swojego poparcia 
dla jego działań. Wójt rozumie, że 
gminę trzeba rozwijać, a nie być tyl-
ko jej administratorem, dlatego cie-
szę się z naszej współpracy.

Jak ocenia pan początek współpra-
cy z radą gminy?
 Jestem pod wrażeniem tej rady. 
Mimo że istnieje opozycja, to jak 
dotąd głosowania i dyskusje są me-
rytoryczne, a nie emocjonalne. Liczy 
się interes mieszkańców, a nie poli-
tyczna przynależność. 

Czuje się pan bardziej przegrany, 
nie będąc już starostą piaseczyń-
skim, czy bardziej wygrany sprawu-
jąc funkcję wicewójta Prażmowa, z 
którą łączą się nowe doświadczenia 
i wyzwania?
 Na pewno jest mi trochę żal jak 
pomyślę o tym, co jeszcze mógłbym 
zrobić w powiecie a czego nie zdą-
żyłem. Pozostawiłem ważne projek-
ty, m.in. Powiatowe Centrum Kultu-
ry z biblioteką i salą kinowo-teatral-
ną na ponad 350 miejsc oraz am-
fiteatrem na 500 miejsc, zagospo-
darowanie piaseczyńskiego parku, 
dokumentację na rewitalizację Po-
niatówki, dokumentację na budy-

nek dla potrzeb służb powiatu przy 
ul. Nadarzyńskiej z wielopoziomo-
wym parkingiem i wizją stworze-
nia po przejęciu obiektów po Urzę-
dzie Skarbowym tzw. starostwa bis, 
po to, aby interesanci nie błąkali się 
podczas załatwiania swoich spraw 
po całym mieście. Zostawiłem po-
wiat w dobrej kondycji finansowej, 
zrealizowałem szereg inwestycji, po-
nad 200 kilometrów wybudowanych 
i wyremontowanych dróg, 8 mostów 
(następne dwa mosty w trakcje opra-
cowania dokumentacji). Udało nam 
się obronną ręką przejść przez naj-
gorszy kryzys i akurat pod koniec 
zeszłej kadencji sytuacja finanso-
wa powiatu zaczęła się poprawiać. 
Trzymam kciuki za nowy zarząd, by 
potrafił wykorzystać polepszającą 
się sytuację ekonomiczną i dalej roz-
wijać powiat.
 Oczywiście czuję także trochę 

żalu i szkoda mi choćby zakończe-
nia współpracy z kompetentnymi 
pracownikami, z którymi miałem 
przyjemność współpracować. Mam 
nadzieję, że nowy zarząd potrafi wy-
korzystać ich potencjał.
 Nie czuję się jednak przegra-
ny – nasz komitet wyborczy prze-
grał z dwoma największymi par-
tiami politycznymi, które połączy-
ły siły przeciwko nam. Dla mnie to 
dość egzotyczna koalicja, zwłaszcza 
w czasie tak ostrej walki PO z PiS. 
No cóż, czas pokaże co zrobią. Je-
śli po ostatnich wyborach samorzą-
dowych ktoś może czuć się przegra-
ny, to tylko Platforma Obywatelska, 
która po raz drugi zdobyła najwięcej 
mandatów, a jej rola została zmargi-
nalizowana. Przed czterema laty zo-
stała zepchnięta do roli mało kon-
struktywnej opozycji, a teraz odda-
ła władzę PiS-owi.

Halowe Mistrzostwa Mazowsza
PIASECZNO

 W sobotę, 21 lutego KS Gosirki Piaseczno będą bronić tytułu Halowych 
Mistrzyń Mazowsza. Turniej na hali piaseczyńskiego GOSiR’u rozpocznie się 
o godzinie 10. Piłkarki z Piaseczna liczą na wsparcie ze strony kibiców.

Tyl.



 Wszystkich przybyłych powita-
li wspólnie prowadzący imprezę in-
struktor w GOK Lesznowola To-
masz Winiarski i dyrektor GOK 
Lesznowola Jolanta Walentyna So-
bolewska,  na czele z gośćmi specjal-
nymi: przewodniczącym rady gminy 
Lesznowola Ryszardem Duszą,  rad-
nymi gminy Jerzym Wiśniewskim i 
Markiem Sokołowskim oraz prze-
wodniczącym rady sołeckiej Starej 
Iwicznej, Jerzym Jastrzębskim.
 Jako pierwsza zaprezentowa-
ła się tego wieczoru Lesznowolska 
Orkiestra Symfoniczna pod ba-
tutą Mariusza Kolinko. Koncert 
składał się zarówno z utworów 
muzyki klasycznej, jak i utworów 
muzyki popularnej. Zabrzmia-
ło, między innymi, „Bolero” i tak 
znane standardy jak „Guantana-
mera” czy „New York, New York” 
z repertuaru Franka Sinatry. Mu-
zycy, oprócz gromkich braw, 
otrzymali w podziękowaniu czer-
wone róże.  
 Po zakończeniu występu dyrek-
tor GOK Lesznowola przedstawi-
ła sylwetkę autora wystawy „Kolor 
kobiety”. Rob Roy, który jest rów-
nież autorem muralu przy skatepar-
ku w Nowej Iwicznej, urodził się w 
1971 roku i maluje od piątego roku 
życia. W swoich pracach używa róż-
nych mediów - od ołówka, akryli, ae-
rografu po spreje, malując dla szero-

kiej publiczności murale zwane czę-
sto graffiti lub po prostu street ar-
t’em. Tworzy również niepowtarzal-
ne w klimacie street art’owe rzeźby, 
pokazywane dotychczas w Wielkiej 
Brytanii, Francji i Niemczech, gdzie 
spotkały się z dużym uznaniem, 
zwane tam ghost sculpture lub ho-
logramami. Artysta zajmuje się za-
wodowo sztuką użytkową - projek-
towaniem wnętrz mieszkalnych oraz 
realizowaniem własnoręcznie me-
bli i dodatków. Od 12 lat współtwo-
rzy także Autorskie Studio Projektu 
QUBATURA.

 W obrazach, które można oglą-
dać w Galerii Okno, uwidacznia 
się fascynacja kobiecymi kształta-
mi, swoisty kult kobiety i jednocze-
śnie szacunek do niej.
 - Prace są  tak różne, jak różna 
potrafi być kobieta – mówi Rob Roy. 
- Dlatego nie wątpię, że każdy z pań-
stwa znajdzie wśród nich swoją ulu-
bienicę, portretującą najbliższe mu 
emocje.  
 Wystawa będzie czynna przez 
miesiąc od daty wernisażu.

Grzegorz Tylec
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Oznaczą niebezpieczne
przejście?
PIASECZNO Równo rok temu pisaliśmy o słabo oznakowanym przejściu 
dla pieszych przy skrzyżowaniu ulicy Puławskiej z ul. Okulickiego (przy 
salonie samohodowym). GDDKiA obiecała lepiej oznakować przejście, 
ale do tej pory tego nie zrobiła

 Przejście w ciągu drogi krajowej 
79 jest doskonale znane mieszkań-
com Piaseczna, tym bardziej, że kil-
ka razy w roku dochodzi tam do wy-
padków z udziałem pieszych. - Jakiś 
czas temu poinformowałem o tym 
fakcie GDDKiA – pisał kilkanaście 
miesięcy temu w liście do naszej re-
dakcji Hubert Jagliński, mieszka-
niec. - Niedawno otrzymałem in-
formację, że wkrótce przejście zo-
stanie poprawione pod kątem bez-
pieczeństwa.

Mieli poprawić, ale nie poprawili
 W lutym ubiegłego roku Maciej 
Boguszewski z Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad, która 
jest zarządcą drogi, poinformował 
nas, że generalna dyrekcja rozwa-
ża  postawienie w tamtym miejscu 
znaków na wysięgnikach lub zna-
ków fluorescencyjnych. Dodał, że 
wszystko będzie zależało od budże-
tu. Na przejściu miały zostać tak-
że wymalowane pasy. Jednak minął 
rok, a żadnej z zapowiadanych wów-
czas modernizacji nie wykonano.

Zawracają na pasach
 Tymczasem na przejściu i w jego 
najbliższym sąsiedztwie niemal co-
dziennie odbywają się dantejskie 
sceny. - Ostatnio na przykład kie-
rowcy jadący w stronę Piaseczna 
zaczęli tam zawracać – mówi pani 
Marianna, która często przekra-
cza w tamtym miejscu ulicę. - Nie-
którzy wjeżdżają na przejście, a po-
tem odbijają w prawo i jadą kawałek 
pod prąd, skręcając do pobliskiego 
salonu samochodowego. Raz mia-
łam sytuację, że jeden z samocho-

dów omal mnie nie przejechał. Po-
informowałam o tym straż miejską 
i policję. Poszłam też do gminy, ale 
tam dowiedziałam się, że gmina nie 
jest zarządcą drogi...
 - W tym roku postawimy w rejo-
nie przejścia fluorescencyjne, kwa-
dratowe znaki – mówi Maciej Bogu-
szewski z GDDKiA. - Być może wy-
konamy także znaki aktywne nad 
przejściem, o ile znajdą się na to 
środki.

Planują remont nawierzchni
 Nowe oznaczenia w sąsiedztwie 
przejścia prawdopodobnie pojawią 
się w pierwszym kwartale tego roku. 
Generalna dyrekcja planuje także 
wykonać remont nawierzchni drogi 
między ulicami Energetyczną i Oku-
lickiego, co wiąże się także z odno-
wieniem oznaczeń poziomych, w 
tym odmalowaniem przejścia. - Nie 
wykluczamy też, że między ciągami 
drogi, na wysokości przejścia, poja-
wią się słupki uniemożliwiające kie-
rowcom zawracanie – dodaje Ma-
ciej Boguszewski. - Straż miejska w 
Piasecznie zasygnalizowała nam, że 
często dochodzi do takich sytuacji i 
należałoby je ukrócić. 

Tomasz Wojciuk

Okno otwarte
LESZNOWOLA W niedzielę, 8 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury Lesznowola w Starej Iwicznej przy uli-
cy Nowej 6 otwarto nową Galerię Wystaw Artystycznych Okno. Na wydarzenie złożyły się koncert Leszno-
wolskiej Orkiestry Symfonicznej i wernisaż wystawy malarstwa Rob Roya, zatytułowanej „Kolor kobiety”

Rob Roy otwiera Galerię Wystaw Artystycznych Okno

Spotkanie z przedstawicielem 
Polskiej Akcji Humanitarnej
PIASECZNO W czwartek, 12 lutego w Gimnazjum nr 1 w Piasecznie im. Powstańców War-
szawy odbyło się niecodzienne spotkanie. Miejscowy Klub Młodego Europejczyka za-
prosił do siebie przedstawiciela Polskiej Akcji Humanitarnej
 W trakcie spotkania Rafał Baczyński-
Sielaczek opowiedział o działalności i 
zaangażowaniu pracowników PAH, któ-
rzy prowadzą ośrodek dla uchodźców i 
repatriantów na Dębaku pod Warszawą. 
Była również mowa o tym, w jaki sposób 
wolontariusze wspierają w adaptacji i 
integracji swoich podopiecznych oraz 
stwarzają warunki pomagające im od-
zyskać normalne życie. Spotkaniu towa-
rzyszyła wystawa „Uchodźcy - global-
nie, lokalnie”, którą będzie można obej-
rzeć do końca lutego w sali numer 14. 
 W marcu Polska Akcja Humanitar-
na zaprasza z kolei na Objazdowy Festi-
wal Filmów o tematyce uchodźczej, któ-
ry odbędzie się także w murach pierw-
szego piaseczyńskiego gimnazjum.

Grzegorz Tylec

GDDKiA zamierza wyremontować odcinek ul. Puławskiej 
od ul. Energetycznej do  ul. Okulickiego
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Krok w stronę obwodnicy
LESZNOWOLA Do tegorocznych planów budżetowych Sejmiku Województwa Mazowiec-
kiego powróciła budowa obwodnicy Lesznowoli. To dobra wiadomość dla tych, którzy 
mieszkają w bezpośrednim sąsiedztwie drogi 721. Trzeba będzie uzbroić się w cierpli-
wość – budowa ruszy nie szybciej niż za trzy lata

 Inwestycja będzie realizowana 
w  ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego na lata 2014-2020. Doku-
mentacja projektowa ma być przygo-
towana w ciągu 36 miesięcy. 
 Pierwsze porozumienie w sprawie 
wspólnej realizacji inwestycji Lesz-
nowola podpisała z  Zarządem Wo-
jewództwa Mazowieckiego w 2008 
roku. W kwietniu ubiegłego roku 
podpisano porozumienie pomiędzy 
Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych 
i Autostrad a Zarządem Wojewódz-
twa Mazowieckiego przy udziale Wo-
jewody Mazowieckiego, w którym 
określono wzajemne zobowiązania i 
zasady współpracy przy budowie wę-
zła drogowego w Sękocinie Nowym. 
Węzeł „Sękocin Nowy” będzie łączył 
planowaną obwodnicę drogi woje-
wódzkiej nr 721 z krajową „siódem-
ką” oraz drogą ekspresową S8.

Żmudne prace przygotowawcze
 - Pracom przygotowawczym do 
budowy nowego przebiegu drogi wo-
jewódzkiej nr 721 towarzyszą liczne 
trudności, a sam proces projektowy 
w stadium koncepcji trwa już blisko 
pięć lat – przyznaje Monika Burdon, 
rzecznik prasowy Mazowieckiego Za-
rządu Dróg Wojewódzkich. - Ponadto, 
przygotowywane zadanie inwestycyjne 
musi być skoordynowane z zamierze-

niami m.in. Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad i lokalnych sa-
morządów. Dodatkowo procedurze 
wydawania niezbędnej dla realizacji 
inwestycji decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach towarzyszy szereg 
protestów, odwołań, a sama inwesty-
cja znajduje się w kręgu zainteresowań 
mieszkańców i użytkowników drogi, 
przez co wzbudza zarówno pozytyw-
ne, jak i negatywne nastawienie – tłu-
maczy Monika Burdon.
 Pomimo upływu blisko pięciu lat 
od daty zlecenia przez Województwo 
Mazowieckie opracowania dokumen-
tacji projektowej inwestycji, prace nad 
nią nie zostały jeszcze zakończone. 
Oznacza to, że Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich nie może zlecić 
dalszych prac projektowych obejmu-
jących opracowanie dokumentacji bu-
dowlanej, wykonawczej i przetargowej 
i w konsekwencji uzyskać decyzji o ze-
zwoleniu na realizację inwestycji dro-
gowej, która daje możliwość rozpo-
częcia prac budowlanych.  

Wspólnymi siłami
 W grudniu ubiegłego roku po-
między Województwem Mazowiec-
kim a gminą Lesznowola zawar-
ty został aneks do porozumienia  z 
roku 2008 w sprawie wspólnej re-
alizacji zadania mającego na celu 
usprawnienie ruchu tranzytowe-

go, polegającego na budowie nowe-
go przebiegu drogi wojewódzkiej nr 
721. Zgodnie z aneksem, wojewódz-
two mazowieckie przy współudziale 
finansowym gminy Lesznowola zle-
ci i opracuje kompletną dokumen-
tację budowlano-wykonawczo-prze-
targową dla budowy nowego prze-
biegu drogi wojewódzkiej nr 721.
 Budowa obwodnicy Lesznowo-
li odbędzie się z finansowym udzia-
łem lokalnego samorządu. Gmi-
na finansuje projekt węzła „Sękocin 
Nowy”, współfinansuje dokumenta-
cję projektową obwodnicy, a także 
ponosi 15 proc. kosztów wynikają-
cych z odszkodowań za grunty prze-
znaczone pod inwestycje.  
 Planowany termin wszczęcia 
procedury przetargowej na wyłonie-
nie wykonawcy, który opracuje do-
kumentację budowlano-wykonaw-
czo-przetargową wraz z kompletem 
niezbędnych decyzji administracyj-
nych dla budowy nowego przebiegu 
drogi wojewódzkiej nr 721, to pierw-
szy kwartał tego roku. - Biorąc pod 
uwagę terminy wynikające z proce-
dur przetargowych oraz administra-
cyjnych zakładamy możliwość przy-
stąpienia do realizacji robót budow-
lanych w pierwszym  kwartale 2018 
roku – zapowiada  Monika Burdon. 

Adam Braciszewski

Zwłoki w Jeziorze Czerskim
GÓRA KALWARIA W niedzielę, 15 lutego rano z Jeziora Czerskiego wy-
łowiono zwłoki 46-letniego mężczyzny. Okoliczności śmierci obywate-
la Ukrainy wyjaśnia piaseczyńska prokuratura rejonowa. - Nie ustalo-
no okoliczności potwierdzających udział osób trzecich – mówi Jolanta 
Wrońska, Prokutator Rejonowa w Piasecznie
 W niedzielę rano ktoś zauważył ciało w Jeziorze Czerskim, w pobliżu ul. 
Mostowej i zawiadomił policję. Po godz. 9 na miejsce dotarła straż pożarna – 
dwa wozy z dwiema łodziami. - Ciało mężczyzny zostało zaholowane do brze-
gu, gdzie lekarz pogotowia stwierdził zgon – informuje st. kpt. Łukasz Darmo-
falski z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie. W akcji, która 
trwała niewiele ponad godzinę, wzięło udział 13 strażaków. 
 Zmarłym okazał się 46-letni obywatel Ukrainy. Piaseczyńska prokuratu-
ra wszczęła śledztwo pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci i wy-
jaśnia okoliczności zdarzenia. - Nie ustalono okoliczności potwierdzających 
udział osób trzecich – mówi Jolanta Wrońska, Prokutator Rejonowa w Pia-
secznie. Nieofi cjalnie udało nam się dowiedzieć, że mężczyzna mógł być pod 
wpływem alkoholu i prawdopodobnie doszło do nieszczęśliwego wypadku, 
podczas którego Ukrainiec utonął. Jednak ani prokuratura ani policja na tym 
etapie postępowanie tych informacji nie potwierdzają. - Przyczyny śmierci 
ustali sekcja zwłok. Pod koniec tygodnia spodziewamy się wstępnego proto-
kołu, który odpowie na pytanie, czy mężczyzna był trzeźwy – dodaje proku-
rator Jolanta Wrońska. 

Grzegorz Traczyk

Piaskowa góra przy Gołkowskiej
PIASECZNO – Na działce przy ulicy Gołkowskiej, niedaleko stacji benzy-
nowej i masarni, powstała wielka, piaskowa góra – mówi pani Wanda, 
jedna z mieszkanek. - Piasek zaczyna obsypywać się na chodnik, trze-
ba coś z tym zrobić... – dodaje zbulwersowana

 Natychmiast udaliśmy się na miejsce. Piaskowa góra rzeczywiście ma im-
ponujące rozmiary, jednak teren, na którym się znajduje, jest uporządkowa-
ny. Piasek znajduje się w granicach działki, nie wysypuje się na pobliski chod-
nik, a tym bardziej na drogę. Jak udało nam się ustalić, góra została usypana 
na terenie nieruchomości radnego Andrzeja Mizerskiego. Zapytaliśmy pana 
radnego, czy ma służyć czemuś szczególnemu? - Tak, zamierzam jeździć po 
niej na nartach – wypalił radny. - Oczywiście żartuję – dodał po chwili. - Jak 
pewnie wszyscy wiedzą, sprzedaję materiały budowlane. Tutaj tylko ten pia-
sek chwilowo składuję. Jak ruszy sezon budowlany, będę stopniowo go wy-
woził. Nie wiem, kto do was dzwonił w tej sprawie, ale najbliższym sąsiadom 
ten piasek nie przeszkadza.
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 Po tym jak Barbara Rudzińska-
Mękal została wiceprezesem Przed-
siębiorstwa Wodociągów i Kanaliza-
cji w Piasecznie i złożyła mandat rad-
nej, pojawiła się konieczność prze-
prowadzenia wyborów uzupełniają-
cych w okręgu nr 10. Są już znane 
komitety wyborcze, ale te w nazwach 
których nie widnieją nazwiska kan-
dydatów nie chcą jeszcze oficjalnie 
zdradzać kogo wystawią. Do ostat-
niej chwili będą obserwować kogo 
wystawi konkurencja, a ta może być 
bardzo silna, bo jak się okazuje ław-
ka rezerwowych jest długa i silnie ob-
sadzona, jak w najlepszych europej-
skich klubach piłkarskich. Wymie-
nia się Józefa Zalewskiego i Mariu-
sza Słowika, swoje mocne kandyda-
tury potwierdzili Marcin Otręba i 
Katarzyna Obłąkowska-Kubiak. Ale 
to jeszcze nie wszystko. Jakiego kró-
lika z kapelusza wyciągną komitety? 
O tym przekonamy się do 17 marca 
do godz. 24, bo wówczas upływa ter-
min zgłaszania kandydatów. 

PrOblemy z nazwą komitetu?
 Komitety wyborcze mogły reje-
strować się do 15 lutego – zarejestro-

wano ich jedenaście, przy czym aż 
trzy dla tej samej kandydatki - Ewe-
liny Wójcik. W dwóch z trzech komi-
tetów tej kandydatki pojawia się w 
nazwie PO. - Nazwy komitetów pra-
wie się nie różniły, zarejestrowaliśmy  
więc jeden KWW Ewelina Wójcik – 
mówi pracownik delegatury Krajowe-
go Biura Wyborczego w Warszawie. 
 Ewelina Wójcik startowała już 
w listopadowych wyborach z okrę-
gu nr 9 i uległa wieloletniemu, do-
świadczonemu samorządowcowi 
Zbigniewowi Musze, który został 
radnym na kolejną kadencję.  

Otręba, Mincewicz... Zalewski?
 Listę zgłoszonych komitetów 
otwiera KWW Przyjaciele Piasecz-
na – jak ustaliliśmy jego kandydatem 
będzie Marcin Otręba – jeden z ak-
tywniejszych radnych rady miejskiej 
kadencji 2002-2006, a także inicja-
tor społecznej akcji bezpłatnego wy-
pełniania zeznań podatkowych. Ko-
lejnym zarejestrowanym komitetem 
jest KWW Wojciecha Mincewicza. 
Komitet wyborczy zgłosił też KWW 
Centrum związany z Józefem Zalew-
skim, wieloletnim burmistrzem Pia-

seczna, który w ostatnich wyborach 
uległ w drugiej turze Zdzisławowi Li-
sowi, a obecnie jest radnym powiatu 
piaseczyńskiego. Pojawiła się pogło-
ska, że o mandat do rady miejskiej ma 
ubiegać się sam Józef Zalewski, który 
w przypadku powodzenia zwolniłby 
miejsce w radzie powiatu dla byłego 
starosty piaseczyńskiego Jana Dąb-
ka. Stowarzyszenie Centrum na razie 
oficjalnie nie zdradza nazwiska swo-
jego kandydata. - Mamy jeszcze kil-
kanaście dni, żeby podjąć decyzję o 
tym, kto będzie kandydował z komi-
tetu Centrum – mówi Józef Zalewski.  

Obłąkowska-Kubiak... 
Mariusz Słowik?
 W wyborach uzupełniających wy-
startuje także Katarzyna Obłąkow-
ska-Kubiak, aktualnie radna powia-
tu piaseczyńskiego. - Gdy dowiedzia-
łam się o rezygnacji pani Rudziń-
skiej-Mękal z reprezentowania tego 
okręgu uznałam, że jestem potrzebna 
jego mieszkańcom – mówi Katarzyna 
Obłąkowska-Kubiak. - Uznałam, że 
nie może być tak, że okręg ten ma rad-
nego z przypadku. Potrzebuje on oso-
by, dla której ten okręg jest domem, a 

dla mnie zawsze będzie domem. Po-
trzebuje on radnego z doświadcze-
niem samorządowym, aby sprawnie 
dbać o sprawy mieszkańców.
 Zarejestrowano też Komitet Wy-
borczy Klub Rozwoju, którego lide-
rem jest Mariusz Słowik, radny rady 
miejskiej czterech kadencji, który czte-
ry razy bezskutecznie startował na 
burmistrza Piaseczna. Czy wystartu-
je sam Mariusz Słowik, który aktual-
nie jest mieszkańcem Piaseczna? 
 - Uznaliśmy, że powinniśmy być 
aktywni w tych wyborach – mówi 
Mariusz Słowik. - Decyzja o tym kto 
wystartuje jeszcze nie zapadła.

Bez komentarza
 Kolejny zarejestrowany komitet 
to KWW Przyszłość Samorządu, ko-
jarzony z Pawłem Dziekanowskim, 
radnym  rady miejskiej dwóch ka-
dencji, który w ostatnich wyborach 
bezskutecznie ubiegał się o mandat 
do powiatu oraz o funkcję burmi-
strza Piaseczna.  - Na ten moment 
bez komentarza – ucina krótko Pa-
weł Dziekanowski.  
 Kogo wystawi piaseczyński 
PiS? Zarejestrowano KWW Pra-
wo i Samorządność, ale otrzyma-

liśmy informację, że jeszcze nie 
zapadła decyzja kto będzie ubie-
gał się o mandat. Mówi się o An-
drzeju Dariuszu Czajkowskim, 
który bez powodzenia ubiegał się 
o głosy wyborców w listopadzie, w 
okręgu nr 8. 
 Jest jeszcze zarejestrowa-
ny KWW Jacka Krupnika, które-
go pełnomocnikiem miał być  Woj-
ciech Mincewicz – jednocześnie 
pełnomocnik komitetu  KWW Woj-
ciecha Mincewicza. Czy ta sama 
osoba może być pełnomocnikiem 
dwóch komitetów? - To jest nasza 
pomyłka – prostuje pracownik Kra-
jowego Biura Wyborczego w War-
szawie. - Dziękuję, że pan zwró-
cił na to uwagę i do nas zadzwonił. 
Pełnomocnikiem Jacka Krupnika 
jest on sam – już poprawiliśmy. 
 Okręg nr 10 to teren ograni-
czony od zachodu ulicami: Pod-
leśną, Asnyka i Sienkiewicza, od 
północy: Gerbera i Czajewicza, od 
wschodu: 17 stycznia, 1 maja (bez 
adresów na 1 maja), oraz od połu-
dnia: Al. Kalin do torów PKP, Za-
cisze, tory PKP do Podleśnej. 

Adam Braciszewski

URODZENI W PIASECZNIE

Przemek Grudzień, 
01.12.2014, 4140 g, 58 cm

Dominik Jan Stępiński , 
09.02.2015 r., 4460g, 57cm

fot.  Renta 
Świtakowska

Aleksandra Kaniewska, 
22.01.2015 r., 3580 g., 52 cm

Wiktoria Grzelec , 
29.11.2014, 2600 g, 52 cm

Zofi a Kawecka,
30.11.2014, 3440 g, 58 cm

Syn p. Żabik,
18.11.2014, 3860 g, 58 cm

fot.  Paulina
Bera
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Komitety znane, kandydaci - nie wszyscy
PIASECZNO Jedenaście komitetów wyborczych zarejestrowano w związku z wybora-
mi uzupełniającymi, które odbędą się 26 kwietnia w piaseczyńskim okręgu nr 10. Po-
stawa kandydatów przypomina dziś sytuację na szachownicy – wszyscy są w szachu i 
większość nie chce się ujawnić, by nie dostać mata

R E K L A M A

Powiesił się w parku
PIASECZNO W środę rano, w miejskim parku przy ulicy Chyliczkowskiej spacerująca z 
psem kobieta zauważyła wiszące na drzewie zwłoki mężczyzny
 Zwłoki zostały znalezione oko-
ło godz. 6 rano. Na miejsce natych-
miast została wezwana policja i ka-
retka pogotowia. - Lekarz stwierdził 
zgon, na szyi była widoczna bruzda 
wisielcza – mówi st. asp. Maciej Bla-
chliński z KPP w Piasecznie. Znalezio-
ny w parku mężczyzna miał 57 lat i 
był mieszkańcem powiatu oleskie-
go. Nie wiadomo co robił w Piasecz-
nie, być może przyjechał tu za pra-
cą. - Zleciliśmy przeprowadzenie sek-
cji zwłok – mówi Jolanta Wrońska, 
prokurator rejonowa. - Ze wstępnych 
oględzin zwłok wynika, że w zdarze-
niu nie brały udziału osoby trzecie.

TW
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Piaseczno sportami walki stoi
PIASECZNO W piątek, 6 lutego na Stadionie Miejskim GO-
SiR Piaseczno odbyło się Podsumowanie Roku Sporto-
wego 2014. W dziewięciu kategoriach wyróżniono za-
wodników, trenerów, sponsorów, działaczy i szkoły, któ-
rzy współtworzą lokalną rzeczywistość sportową w gmi-
nie Piaseczno
 Uroczystość, podobnie jak w 
roku ubiegłym, poprowadzili Kata-
rzyna Biernadska-Hernik i Tomasz 
Stuczyński. Galę uświetnił również 
występ zespołu muzycznego Ostat-
nie Takie Trio. Po powitaniu zapro-
szonych gości głos zabrał burmistrz 
Piaseczna Zdzisław Lis.
 - Cieszę się, że oprócz sportow-
ców, którzy uczestniczą regularnie 
w tych galach sportowych, są także 
nowe osoby – powiedział burmistrz. 
- Świadczy to o tym, że sport w Pia-
secznie się dynamicznie rozwija i 
bardzo mnie to cieszy, jako że sam 
jestem sportowcem i żeby przyjść tu 
do państwa zrezygnowałem z tre-
ningów tenisa, co świadczy o mojej 
ogromnej determinacji.
 Jako pierwsi wyróżnieni zostali 
młodzi sportowcy w kategorii „Na-
dzieja Sportowa”: Jan Sozoniuk 
(UKS BUSHI TEAM Klub Kara-
te Kyokushin), Radosław Kowalski 
(UKS BUSHI TEAM Klub Karate 
Kyokushin), Kacper Zalewski (KS X 
FIGHT Piaseczno), Mateusz Szew-
czyk (KS X FIGHT Piaseczno), Da-
niel Nowakowski (KS Wiśniewski 
Kickboxing), Oliwia Paradowska 

(SRS Kondycja), Oliwia Malmon 
(SRS Kondycja), Mateusz Orzeszak 
(LKS Perła Złotokłos), Jakub Zału-
ska (LUKS „TRÓJKA” Piaseczno), 
Wojciech Tarkowski (UKS SZO-
GUN Piaseczno)
 Mateusz Kluź (UKS „Piątka”), 
Amelia Kotarsk (UKS RETURN 
Piaseczno) i Kamil Majak (ARM-
FIGHT Piaseczno). Następnie wy-
różniono liczne grono sponsorów i 
działaczy sportowych, a w katego-
rii najbardziej usportowionych szkół 
wyróżniono Szkołę Podstawową nr 
3 w Piasecznie z nauczycielem pro-
wadzącym Anną Krasuską (obecnie 
również gminną radną) i Gimna-
zjum nr 1 w Piasecznie z nauczycie-
lem prowadzącym Beatą Grylewicz. 
W kategorii wyróżnień drużyno-
wych doceniono Mini Formację Hip 
Hop – GRW Skills 2, LUKS „TRÓJ-
KA” Piaseczno i Formacja GRW Te-
ens One. 
 Na Podsumowaniu roku spor-
towego 2014 zawodnicy i trene-
rzy otrzymali zarówno wyróżnie-
nia, jak i  nagrody. Wśród nagro-
dzonych sportowców w pierwszej 
trójce znaleźli się zawodnicy spor-

tów walki. Na ostatnim miejscu 
na podium znalazła się Iwona Le-
wandowska (karate kyokushin) z 
Uczniowskiego Klubu Sportowego 
BUSHI TEAM Klub Karate Kyoku-
shin. Zdobyła pierwsze miejsce (zło-
ty medal) na Mistrzostwach Euro-
py w kategorii kumite kobiet powy-
żej 65 kilogramów i drugie miejsce w 
Grand Prix Polski Seniorów IKO w 
kategorii kumite kobiet. Miniony rok 
był także udany dla Aleksandry Ro-
słon (kickboxing) ze Stowarzysze-
nia Sportowego Wiśniewski Kick-
boxing. Zawodniczka została brą-
zową medalistką Mistrzostw Świa-
ta Juniorek Młodszych w kategorii 

Low-Kick (Rimini/Włochy), brą-
zowa medalistką Pucharu Świata 
w kategorii Low-Kick (Szeged/Wę-
gry) i złotą medalistką Mistrzostw 
Polski Juniorów Full-Contact oraz 
złotą medalistką Mistrzostw Polski 
Juniorów Młodszych Low-Kick. Za 
najlepszego sportowca 2004 roku 
uznano natomiast Dorotę Godzinę 
(kick boxing) z Klubu Sportowego 
X-FIGHT Piaseczno. Dorota zosta-
ła  złotą medalistką Pucharu Świa-
ta (Innsbruck/Austria), srebrną me-
dalistką Mistrzostw Europy senio-
rów (Maribor/Turcja), złotą meda-
listką Mistrzostw Polski w kategorii 
Full Contact i złotą medalistką Mi-

strzostw Polski w kategorii Kick Li-
ght.
 - Ogromne wrażenie budzi fakt, 
że w gminie Piaseczno uprawianych 
jest aż tak dużo dyscyplin spor-
tu  - powiedział na zakończenie bur-
mistrz. - Uważam, że jest to naszą 
chlubą i powinniśmy się tego trzy-
mać. Gratuluję wszystkim nagro-
dzonym zawodnikom i trenerem, 
a także sponsorom, bo dzięki nim 
i dzięki gminie Piaseczno może-
cie państwo uprawiań te dyscypliny 
sportu. 

Grzegorz Tylec

Emocje w meczu Perły
SIATKÓWKA, III LIGA, UKS ESPERANTO – PERŁA ZŁOTOKŁOS 2:3 (25:13, 
24:26, 20:25, 29:27, 13:15) W tym sezonie młoda drużyna Perły radzi 
sobie zupełnie przyzwoicie w trzeciej lidze. O ile ekipy Mysiadła i Ko-
zienic wydają się być poza zasięgiem pozostałych zespołów, to zawod-
niczki ze Złotokłosu są tuż za nimi w tabeli, więc z pewnością trudno 
narzekać na ich postawę

 W pierwszym secie piątkowe-
go spotkania z UKS Esperanto siatkar-
ki Perły były chyba jeszcze nieodpo-
wiednio rozgrzane, bo gładko oddały 
seta do 13, popełniając przy tym spo-
ro prostych, niewymuszonych błędów. 
Druga odsłona to już walka punkt za 
punkt, ale w samej końcówce wię-
cej zimnej krwi miały podopieczne 
Krzysztofa Duszczyka, które zdołały 
wygrać ją na przewagi (24:26). Kolej-
ny set lepiej rozpoczął się dla Esperan-
to, ale mniej więcej od jego połowy to 
Perła zaczęła seryjnie zdobywać punk-
ty, prześcignęła rywalki i objęła prowa-
dzenie w meczu 1:2 (20:25). 
 Szczególnie wielkich emocji do-
starczyła czwarta odsłona spotkania, 
choć nic na to nie wskazywało. Go-
spodynie prowadziły już 24:18, kiedy 
to na zagrywkę weszła Marta Sierpu-
towska i... to Perła zdobyła kolejne sie-
dem punktów. Niestety, pomimo tak 
heroicznego pościgu, ten set wygrały 
jednak zawodniczki Esperanto (29:27) 

i do wyłonienia zwyciężczyń niezbęd-
ny był tie-break. W dodatkowym secie 
również było nerwowo. Siatkarki UKS 
prowadziły już 12:8, ale to jednak Per-
ła, dzięki świetnej końcówce, wygra-
ła ten mecz. Spotkanie można w cało-
ści obejrzeć na youtube pod linkiem: 
www.youtube.com/watch?v=3P-
szRicnP1I&app=desktop.
 A już w najbliższy, poniedziałek, 23 
lutego MUKS Krótka Mysiadło zmierzy 
się we własnej hali w Centrum Edukacji 
i Sportu w Mysiadle z Perłą Złotokłos. 
Początek spotkania o godzinie 20.

Grzegorz Tylec

Tabela grupy B trzeciej ligi siatkówki
1 UKS Krótka Mysiadło 7 21 21:2 
2 KKS Kozienice 8 17 18:11 
3 LKS Perła Złotokłos 8 10 14:17 
4 UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki 
   7 8 11:16 
5 MTS Lider Radom 8 6 9:19 
6 UKS Esperanto Warszawa 6 4 8:16 

Wasiewicz zdeklasował rywali
LEKKOATLETYKA W sobotni poranek, 14 lutego w Lesie Kabackim odbył się pierwszy w tym roku bieg z cyklu 
Grand Prix Warszawy na dystansie 10 kilometrów. Choć pogoda była tego dnia słoneczna i sprzyjająca bie-
ganiu, to dużym mankamentem zawodów były, pełne błota, start i meta  Jednak dla twardzieli z Kondycji 
nie stanowiło to żadnej przeszkody, o czym świadczą osiągnięte przez nich wyniki
 Z grona ponad 400 zawodników  
najlepiej spisał się zawodnik Stowa-
rzyszenia Kondycja Krzysztof Wa-
siewicz, uzyskując nowy rekord ży-
ciowy. Nie tylko przebiegł 10 kilome-
trów w czasie 31 minut i 46 sekund, 
ale wyprzedził również drugiego za-
wodnika na mecie aż o dwie minuty.
 Spośród 19 startujących lekko-
atletów Stowarzyszenia Kondycja 
zadebiutowali Michał Dąbrowski, 
Asia Wasiewicz, Monika Szkuta, 
Marcin Chojnacki, Robert Sachma-
ta, którzy uzyskali bardzo zadowa-
lające rezultaty. Pozostali zawodni-
cy, stali bywalcy warszawskiego cy-
klu, jak zawsze zaimponowali do-
skonałą formą, zapewniając tym sa-
mym drugą pozycję w klasyfikacji 
klubowej.
 - Wszystkim zawodnikom ser-
decznie gratulujemy, a tych którzy 

chcieliby dołączyć do grona Lekko-
atletów Stowarzyszenia Kondycja,  
serdecznie zapraszamy – mówi Wie-
sław Paradowski, trener Kondycji. - 

Więcej szczegółów na stronie www.
kondycja.com.pl.

Grzegorz Tylec

Lubię konkurencję
Z Krzysztofem Wasiewiczem, zawodnikiem Stowarzyszenia Kondycja, rozmawia Grzegorz Tylec
Czy jesteś zadowolony ze swojego 
występu na Grand Prix Warszawy?
 Nie do końca. Chciałem po-
walczyć o dobry czas, ale wia-
domo - jak bym się z kimś ścigał 
bark w bark, to byłbym w stanie 
wznieść się na wyżyny wysiłku. A 
tak to pobiegłem sam i równym 
tempem do końca.

Możesz mieć jednak powody do za-
dowolenia – pobiłeś swój rekord 
życiowy...
 Na początku zakładałem, że jak 
nikogo nie będzie mocnego, to po-
biegnę treningowo, żeby wygrać, 
ale na rozgrzewce czułem taką moc 
i lekkość, że postanowiłem spróbo-

wać w samotnym biegu powalczyć o 
życiówkę i udało się.

Spodziewałeś się, że wygrasz z aż 
tak dużą przewagą?
 W zeszłym roku biegał jeden za-
wodnik, z którym do tej pory nie wy-
grałem i liczyłem na to, że będzie. Po 
prostu lubię konkurencję i nie prze-
padam za wygrywaniem biegów, w 
których nie mam poważnych rywali. 
To tak nie cieszy, ale nie powiem żeby 
drugi i trzeci zawodnik nie byli słabi. 
 Po prostu nawet nie próbowali ze 
mną biec - biegli swoim tempem. Do 
rozpoczęcia sezonu jest jednak jesz-
cze trochę czasu, więc nie każdy jest 
w dobrej formie.
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DAM PRACĘ

Zatrudnię pielęgniarkę z ok. Tarczyna, (2h 
dziennie), tel. 602 637 732

Podejmę stałą (na sezon 2015) współpracę 
z brygadą brukarzy, tel. 698 698 839  

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożyw-
czego w Julianowie, najchętniej z doświad-
czeniem, tel. 504 035 416

Kierowcę autobusu szkolnego z okolic Praż-
mowa, wymagane aktualne uprawnienia, 
tel. 606 536 651

Firma transportowa poszukuje spedytora, 
tel. 502 544 002

Zatrudnię kelnerkę, kucharkę, pokojówkę i  
pomoc kuchenną Rusiec tel. 609 80 20 33

Zatrudnię stolarza tel. 503 606 578,

AVON poszukuje konsultantek, 
tel. 609 227 525

Zatrudnię uczennicę w salonie fryzjerskim- 
Zalesie Dolne, tel. 507 600 570

Potrzebna uczennica – fryzjerstwo, 
Piaseczno tel. 22 756 93 22

Zakład kamieniarski w Łosiu   zatrudni mło-
dego mężczyznę z doświadczeniem lub 
do przyuczenia CV na  maila granitland6@
wp.pl tel 504 175 598 

SPZOZ Góra Kalwaria ul. por. Jana Białka 
zatrudni pielęgniarkę z ukończonym kursem 
środowiska nauczania i wychowania.
Telefon (22) 727 32 46

Zatrudnię elektromonterów z uprawnieniami 
tel. 602 253 763

Rzeźnik, pracownik rozbiorowy, pracownik 
produkcyjny. Masarnia, 
tel. : 22 756 79 82, 22 757 52 15

Przyjmę do pracy mechanika do warsztatu 
samochodów ciężarowych Łazy k. Magda-
lenki, tel. 604 626 444

Przyjmę do pracy ślusarza - spawacza do 
warsztatu samochodów ciężarowych, Łazy 
k. Magdalenki, tel. 604 626 444

Zatrudnię kierowcę kat. C do robót wod-kan. 
CV kierować na adres biuro@rmichalak.pl

Do cukierni : cukiernik i pomoc, tel. 728 706 502

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywcze-
go w Ustanowie, tel. 604 851 885

Stolarza, pomocnika stolarza, tel. 501 21 29 37

Zatrudnię kierowcę kat. C+ E z doświadcze-
niem. Transport krajowy. Firma koło Grójca. Te-
lefon kontaktowy: 504 003 491 lub 510 005 650 

Firma produkcyjna z Głoskowa k.Piasecz-
na zatrudni kobiety na etat. Praca w systemie 
zmianowym, tel. 22 757 84 05

Zatrudnię manicurzystki z doświadczeniem, 
centrum Piaseczna, tel. 602 637 732
 
Zatrudnię wykwalifikowanego, samodzielnego 
mechanika samochodowego z doświadcze-
niem, Piaseczno, tel. 506 362 025

Zatrudnię Pana z doświadczeniem  do sprząta-
nia obiektu, wiek do 50 lat, tel. 721 228 094 

Sklep spożywczo-przemysłowy zatrudni eks-
pedientkę. Praca dwuzmianowa w okolicach 
Lesznowoli, możliwość przeszkolenia, 
tel. 572 341 971

Fryzjerkę, Zalesie Górne, tel. 22 756 54 14

Przyjmę  do pracy na stanowisko ekspedient-
ka/sprzedawca/kasjer/kasjerka/kierownik skle-
pu,  w Mrokowie, cv na delikatesy15@gmail.
com, tel. 507 182 926

Przyjmę hydraulika lub pomocnika, 
ok. Piaseczna, tel. 601 807 302

Podnajmę pomieszczenie w salonie fryzjer-
skim w Piasecznie dla kosmetyczki-manikiu-
rzystki, tel. 515 243 306

Dodatkową licealistce, komputer, Zalesie 
tel. 510 988 900

Sklep spożywczy Piaseczno/Gołków zatrudni 
sprzedawców, tel. 668 48 22 50

Supermarket w Konstancinie, zatrudni sprze-
dawców, tel. 668 48 22 50

Doświadczoną fryzjerkę w K.Jeziornie, 
tel. 606 817 356

Spedytor, tel. www.uk3.pl 

Do montowania i skręcania mebli na wymiar 
tel. 794 594 508

Sprzedam firmę handlowo-usługową w Pia-
secznie tel. 602 463 705 

Spedytor, tel. www.uk3.pl

Pilne! Praca dla Pań na produkcji! Wymaga-
ny sanepid! dominika.kosak@partnerpraca.pl, 
tel.22 713 81 97 

Do pracy na stolarni w Milanówku. Znajomość 
obsługi piły formatowej i okleiniarki oraz 
wiedza montażowa.Stawka początkowa 12zł/
godz. 660 320 414

Firma sprzątająca zatrudni pracowników do 
serwisu sprzątającego. Praca w 
C.H Janki. Tel.798 926 772

Do sprzątania hal w Kaniach k.Pruszkowa za-
trudnimy Panów, stawka 8 zł/h. 
Tel 22 329 25 06

Praca dla fryzjera Piaseczno Julianów
zapytania po telefonu: 509 286 184

Zatrudnię kosmetyczkę/manikiurzystkę z min 
3 letnim doświadczeniem.Atrakcyjne warunki 
pracy.Farma Urody Konstancin, 
tel. 887 215 215

Fryzjerce damsko – męskiej podnajmę stano-
wisko, Piaseczno (centrum), ul. Sierakowskie-
go 2, tel. 512 906 575

Wykwalifikowanych pracowników ogólnobu-
dowlanych , do 35 lat tel. 601 33 65 40

Zatrudnimy magazyniera/ specj. ds. sprze-
daży części zamiennych do firmy samocho-
dów ciężarowych, okolice Janek rekrutacja@
euro-truck.pl 

Zatrudnimy samodzielną księgową z doświad-
czeniem okolice Janek rekrutacja@euro-truck.pl 

SZUKAM PRACY 

Chętnie w kulturze, sztuce lub społecznej, 
prawo jazdy kat.B, angielski średnio zaawan-
sowany, dobra prezencja, zamiłowanie do lu-
dzi i sztuki tel. 881 966 833

Hydraulik z doświadczeniem przyjmie zlece-
nia, prowizja tel. 888 969 048

Rencista, tel. 515 58 44 41

Dostawca pizzy, weekendy, Piaseczno i okoli-
ce, doświadczenie, Sanepid, tel. 693 096 773

Sprzątanie, tel. 889 975 129

Sprzątanie, tel. 880 073 231

Sprzątanie, tel. 788 124 024

Sprzątanie, prasowanie, tel. 505 734 588

Opiekunka- referencje tel. 507 049 636

Dach – awaria, krycie, tel. 530 731 484

KUPIĘ

Każde elektronarzędzia i narzędzia, 
tel. 690 61 30 31 www.hold.waw.pl

Ślęzę, tel. 515 486 338

Skupujemy wszystko ze srebra tel. 509 447 601 

Stare motocykle, części i przedmioty wojen-
ne: szable, bagnety, hełmy, czapki, mundury...,
tel. 505 529 328

Antyczne meble, obrazy, srebra, platery, od-
znaczenia, szable, książki, pocztówki, 
tel. 504 017 418

SPRZEDAM

Drewno kominkowe, tel. 508 23 85 86

Brykiet dębowy, drewno kominkowe, 
tel. 886 417 778

Drewno Kominkowe i Opałowe, tel. 606 955 809

Brykiet drzewny bukowy, ekologiczny opał do pie-
ców i kominków, tel. 607 440 837 Warszawa Włochy

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

Rury 2-calowe , 5 m długości, tel. 600 894 310

Sprzedaż i transport obornika z pieczarek, 
tel. 603 685 588

Meble kuchenne i biurko tel. 695 439 184 

Barak na działkę, 1000 zł, tel. 502 278 765

Skład folii dachowych, budowlanych i ogrodni-
czych www.multiservis.com.pl, 
tel. 22 72 73 094, 607 598 574

Drewno kominkowe: akacja, dąb, kasztan, 
tel. 509 920 388

Drewno kominkowe i opałowe tel. 605 094 400 

Drewno kominkowe i opałowe - tanio, 
tel. 791 394 791

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 602 77 03 61

Drewno opałowe ( jabłoń, wiśnia ) do kominka i 
pieca, pocięte. Cena 120 zł/ m3, tel. 511 828 422

AUTO-MOTO SPRZEDAM

Cymerman przyczepy i akcesoria : nowe, remon-
ty, przeróbki. www.przyczepy.waw.pl, 
tel. 601 449 898

AUTO-MOTO KUPIĘ

Skup aut – wszystkie marki, auto – laweta, 
tel. 512 391 270

Toyoty i mercedesy, tel. 668 171 639

Golfa, Opla, Passata, tel. 604 157 703

Kupię auto marka obojętna całe rozbite skoro-
dowane do naprawy, tel. 690 513 365

Auto na dojazd do pracy, tel. 886 189 841

Skup aut, tel. 509 475 323

Skup aut, tel. 519 455 452

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ

Ziemię rolną kupię, 1 ha lub więcej, 
tel. 665 932 507

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Sprzedam 2 działki rekreacyjne, leżące obok 
siebie, na terenie ogrodów działkowych, Pi-
skórka, przy głównej drodze, posiadają księ-
gę wieczystą. Razem 830 m.kw. Cena - 50 
000 zł. za obie. Tel. 602 489 649

Tanio pół bliźniaka w Górze Kalwarii 
tel. 602 810 143

Segment w centrum Góry Kalwarii 
tel. 602 810 143

Dwupokojowe, 48,5 m w., I piętro, wida kuch-
nia, garaż, Wydminy koło Giżycka, 110 tys. zł, 
tel. 87 42 10 406 po 20-tej

Działki nad jeziorami, www.cesardzialki.pl 
tel. 605 099 422

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

Działkę usługowo-mieszkaniową Uwieliny, 
tel. 603 862 559

Sprzedam ziemię rolną o pow. 1 ha w miej-
scowości Krupia Wólka, tel. 601 600 269

Nowe domy w zabudowie bliźniaczej, Piasecz-
no, ul. Kauna, tel. 501 482 997 www.inwest-kul.pl

Działka 3000 m kw z pozwoleniem na budowę; 
działka rekreacyjna 1000 m kw  Prażmów, 
tel. 602 770 361

Grunt rolny 0,5 ha, 2 lub 7 ha Prażmów, 
tel. 602 77 03 61

Budowlana, Zalesie Dolne, 4200 m kw., staro-
drzew, tel. 606 855 256 

Sprzedam lub wynajme pawilon w centrum Kon-
stancina, koło poczty i banku tel. 501 923 358 

Sprzedam działkę narożną, przy głównej ulicy, 
Zalesie Dolne tel. 501 156 766 
 
Budowlana w Wólce Kozodawskiej 2364 m kw., 
media, asfalt, tel. 602 463 705

Działki budowlane 950m kw i ok.1300m kw - z 
pozwoleniem na budowę, 110 zł/ m kw.,Miesz-
kowo k. Piaseczna,  tel. 509 584 598 

Sprzedam działki w centrum  Złotokłosu, ok 900 
m kw., www.ZloteDzialki.pl, tel. 793 04 12 84

Sprzedam mieszkanie w Piasecznie,45 m kw. 2 
pokoje, widna kuchnia. Tel: 508 589 210

Działki,lasy,jeziora,warunki zabudowy,media-
,Huta k/Rypina, tel. 601 540 436

Miejsce postojowe, w garażu podziemnym,  w 
Tarczynie, tel. 512 308 667

Atrakcyjne mieszkanie 52 m kw. w Piasecznie, 
tel. 665 430 378

Łoś, działka 1300 m kw., z budynkiem do ada-
ptacji - 84 m kw.,  ogrodzona, prąd, woda,  105 
tys. zł, tel. 501 120 310

Dom parterowy, stan deweloperski, 110/1000, 
Henryków Urocze , tel. 606 647 136

Działka 9500 m kw., Szczęsna k. Grójca, 
tel. 661 553 697

Parterowy dom, pow. 125 m kw., Piaseczno, oko-
lice ul. Rubinowej, 495 tys. zł, tel.. 604 691 641

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Wynajmę wyposażony zakład fryzjerski, Kon-
stancin – Mirków, tel. 609 209 879

Kwatery - super warunki, tel. 889 129 234

Mieszkanie 52 m kw., Piaseczno, tel. 606 391 592

Kwatery, Piaseczno – panowie, tel. 508 118 599

Dziewczynie, pokój, Zalesie, tel. 512 461 692

Lokal biurowo-usługowy 20 m kw. w Piasecznie, 
tel. 664 225 017

Pawilon handlowy, 28 m kw. Piaseczno, Pasaż 
pod Kopułą, ul. Szkolna 13/c, tel. 509 86 72 38 

Wynajmę pokój na poddaszu, okolice Bobrow-
ca, tel. 601 807 302

2 pokojowe w centrum Piaseczna, tel. 605 896 425

Spółdzielnia Rzemieślnicza w Piasecznie wynaj-
mie tanio pomieszczenia magazynowe o pow. 
110 m kw., w centrum Piaseczna, tel. 22 757 09 56

Spółdzielnia Rzenieślnicza w Piasecznie wynaj-
mie tanio pomieszczenia biurowe w centrum 
Piaseczna (przy Rynku), tel. 22 757 09 56

Piaseczno Kościuszki lokal biurowy o pow. ok. 
110 mkw na I piętrze wraz z umeblowaniem, 
cena 5500 zł+vat, tel. 601 213 634

Piaseczno Kościuszki do wynajęcia lokal biuro-
wy o pow. 45 mkw na II piętrze, cena 2600zł+vat, 
tel. 601 213 634

Magazyny w Antoninowie. Ochrona całodobo-
wa. tel. 604 470 270, 604 470 370

Dom w Głoskowie na cichą działalność bądź 
inne, tel. 697 086 066

Kawalerka, 40 m kw., ładna z garażem, Piasecz-
no, tel. 505 82 82 14

Kwatery , Chyliczki, tel. 509 310 592 

Warsztat samochodowy w centrum Piaseczna, 
tel. 515 127 636

Pawilon w Piasecznie ul. Szkolna tel. 693 440 622 

Kwatery, tel. 728 899 673

USŁUGI

CYKLINOWANIE, PARKIETY, WWW.SCHO-
DYPODLOGI.PL, TEL. 502 514 388

Studnie, tel. 601 231 836 

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588  

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Wycinka i pielęgnacja drzew, karczowanie sa-
mosiewów (do 10 lat bez pozwoleń), drewno 
opałowe  po 90 zł za mp z dostawą (min 5 mp), 
tel. 504 091 797, www.lasiogrod.eu

Maszynowe mycie garaży podziemnych 
tel. 503 173 868

Dachy, Kominy, tel. 798 836 860

Posadzki betonowe  mixokretem, tel. 508 017 870

Układanie glazury, terakoty, gresu 
tel. 601 722 578

Budowa domów, ogrodzenia tel. 604 265 720

Budowa domów, rozbudowy, elewacje, da-
chy, remonty, tel.  501 386 629

Serwis AGD, pralki, zmywarki, lodówki, in-
dukcje,  Piaseczno, tel. 506 167 562
www.naprawy-agd.pl

Remontowo – budowlane od a do z, 
tel. 504 100 418

Elektryk, tel. 666 890 886

Docieplanie poddaszy - solidnie, 
tel. 501 624 562

Hydraulik, tel. 884 016 690

Elektryk - uprawnienia, tel. 501 236 987

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

KUCHNIE, SZAFY, MEBLE NA WYMIAR, 
WWW.ADWID.PL, TEL. 530 963 905

WIOSENNA PIELĘGNACJA OGRODÓW, 
TEL. 501 371 831 

GLAZURA, GRESS, HYDRAULIKA 
TEL. 601 219 482 

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

Biuro rachunkowe, prowadzenie, pomoc, kon-
sultacje, tel. 502 354 917

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

Docieplenia budynków, szybko, tanio, solidnie, 
tel. 502 053 214

Kominki i piece szamotowo - kaflowe, www.ko-
minkiabramczyk.pl, tel. 608 728 666

Rynny, dachy, tel. 512 256 799

Rębak do gałęzi, tel. 503 954 603

Docieplanie budynków, malowanie elewacji, ta-
nio, solidnie, tel. 507 768 230

Elewacje, remonty, dachy. Budowa domów. 
tel. 602 238 620

Malowanie, tel. 601 767 180

Brukarstwo, solidnie, tel. 696 437 501

Dachy krycie,  naprawa, montaż  podbitki, 
szybko,  tanio i  soliddnie,gwarancja  8lat. 
Tel. 518 334  356 mail  adek178@vp.pl 

Mycie okien, 511 259 852

Pranie i dezynfekcja wózków dziecięcych, 
tel. 511 259 852

Pranie tapicerki, tel. 511 259 852

Wycinka drzew, oczyszczanie działek, 
tel. 519 874 891

A-Z remonty wykończenia kompleksowo, 
tel. 512 660 990 

Hydraulik, tel. 535 872 455

Budowy domów tel. 798 836 860 

Glazura, remonty,  tel. 503 004 639

Domofony, tel. 603 375 875

Wycinka drzew, tel. 661 920 022

Ogrodzenia, tel. 661 920 022

Ogrodnicze, tel. 661 920 022

Remonty od A do Z, tel. 661 920 022

Dach – awaria, krycie, tel. 530 731 484

Dachy, docieplenia, rynny, tel. 798 836 860

Pranie dywanów, tel. 501 277 407

Glazurnicze, tel. 660 130 799 

Remonty, tel. 505 970 480

Tanie remonty tel. 721 448 278 

Remonty od A do Z, tel. 609 755 190

Glazura, terakota, tel. 502 379 809

Naprawa pralek, tel. 605 112 216

Remonty, wykończenia, hydraulika, pełny za-
kres, tel. 601 304 250

Transport, przeprowadzki, sprzątanie, garaży, 
piwnic, tel.  603 304 250

Budowa domów na działce klienta, stan pod 
klucz – 2000zł +Vat/m kw www.multiservis.
com.pl, tel. 22 72 73 094, 607 598 574

Elewacje, ocieplenia budynków tel. 730 358 998

Budowa domów, rozbudowy, pokrycia dacho-
we tel. 730 358 998

Budowa domów z wykończeniem, tel. 504 100 418

Instalacje elektryczne, tel.  601 41 88 01

Pranie dywanów, obić mebli, czyszczenie tara-
sów i kostki brukowej, tel. 506 449 992

Geodeta – podziały, mapy, inwentaryzacje, wy-
tyczenia, tel. 607 229 133

Dachy, Naprawy dachowe, rynny,kominy. 
Uszczelnienia Tarasów. Wynajem Podnośni-
ka Koszowego z Operatorem. Tel. 603 308 185

Ogrody projektowanie zakładanie, tel. 501 371 831 

 NAUKA 

Angielski, polecam tel. 721 406 227 

FIZYKA MATEMATYKA DOKTOR, TEL. 695 397 597

Matematyka, gimnazjum, liceum – mgr.inż., 
W.Franczak, tel. 501 071 023

Francuski tel. 607 924 999 

ZDROWIE I URODA 

NEUROLOG JOLANTA ZAKRZEWSKA
JAZGARZEW K/PIASECZNA, UL. SZKOLNA 
95, TEL.501 015 549

Protezy zębowe, 380 zł, tel. 508 35 73 34

Logopeda z dojazdem do domu 504 333 216

Kosmetyczka tel. 663 694 935 

Dom Opieki, Piaseczno, tel. 601 870 594

Lekarz seksuolog, tel. 22 825 19 51

ZWIERZĘTA 

Owczarek niemiecki 2-miesięczny, tel. 600 894 310

Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040

RÓŻNE

PORADY PRAWNE – pozwy rozwodowe - od-
wołania – zażalenia tel. 508 743 620 

Nieodpłatnie wywiozę złom, stare pralki, 
komputery, kaloryfery, itp, Konstancin, Pia-
seczno i bliskie okolice. tel. 698 698 839

Pożyczki pod hipotekę, tel. 517 337 516 

Wycinka drzew, w rozliczeniu drewno 
tel. 603 932 159 

MATRYMONIALNE

50 – latek pozna miłą panią z Piaseczna, Kon-
stancin, tel. 514 959 854 po godz. 18-tej.\

KOMUNIKAT 

Duża firma zatrudni od zaraz sumienną osobę 
do obsługi sterylizatora w szpitalu w Konstan-
cinie-Jeziornej. Wymagane są uprawnienia. 
Kontakt tel.: 510-012-549

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

Zamów 
ogłoszenie 

drobne

największy nakład, 
największa skuteczność, 

w każdy piątek, 
cena od 3 zł za słowo

Piaseczno, 
ul. Ludowa 2; 

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

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

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

www.kurierpoludniowy.pl

Dynamicznie rozwijające się Przedszkole Ra-
dosne w Piasecznie poszukuje kadry!
Poszukujemy:
- nauczycieli wychowania przedszkolnego,
- asystentów nauczycieli
Osoby zainteresowane ofertą, prosimy o prze-
słanie CV na adres 
info@przedszkoleradosne.pl

SKUP AUT, TEL. 692 491 182

SKUP AUT, CAŁE I USZKODZONE,
TEL. 604 168 147

AUTOKASACJA, TEL. 513 707 408

AUTO-SKUP. WSZYSTKIE MARKI- CAŁE, 
USZKODZONE, SKORODOWANE, SZYB-
KO, SOLIDNIE. GOTÓWKA 
TEL. 510 357 529 

Auto Skup, gotówka, tel. 501 830 898

Auto skup, tel. 535 661 903

Skup aut, tel. 666 274 444

SKUP AUT. Autokasacja, tel.  796 165 139, 
517 799 183 

Kupię każde dostawcze i osobowe, płacę go-
tówką tel. 604 502 426

Skup aut wszystkie marki, całe, rozbite, 
skorodowane, tel. 609 001 824

Dwupokojowe, Piaseczno, tel. 519 470 497

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

Kwatery pracownicze, Piaseczno, Warszawa 
tel. 604 274 417

Układanie kostki brukowej, profesjonalnie i 
terminowo, gwarancja, www.dobrybrukarz.pl 
tel. 698 698 839

ELEWACJE, DACHY, BUDOWY DOMÓW, 
WYKOŃCZENIA, TEL. 602 23 86 20

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, 
GLAZURA, TERAKOTA TEL. 792456 182  

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

ELEWACJE, tel. 601 200 388

ELEWACJE TEL. 792 456 182

GLAZURA, TERAKOTA,  REMONTY, 
TEL. 600 604 547

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, 
tel. 501 299 360

Magazyn z biurem 500 m kw , Podolszyn 
Nowy k. Janek tel. 506 716 905

Wylewki betonowe mixokretem spalinowym, 
tel. 695 04 22 88

Anteny TV/SAT. Montaż – Serwis, 
tel. 508 329 491 

Malowanie , tapetowanie, tel. 600 254 705

Kompleksowe remonty , glazury, hydroizola-
cje, profesjonalnie tel. 601 374 558

Dachy, montaż, naprawy, rynny, tel. 511 928 895 

Instalacje hydrauliczne - profesjonalnie, szyb-
ko, tanio, tel. 605 079 907

Anteny nowocześnie, tel. 603 375 875

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

Usługi hydrauliczne i gazowe, tel. 782 948 952

Angielski indywidualnie,od 30 zł/godz.,z do-
jazdem, tel. 881 966 833

Oddam wilczkowatego szczeniaka (suczka), 
tel. 509 028 982

Kancelaria Prawa Administracyjnego.  Odszko-
dowania za działki wydzielone pod drogi pu-
bliczne - skutecznie pomagamy w uzyskaniu 
odszkodowanie maksymalnej wysokości 
tel. 508 743 620

26.01 ( w poniedziałek) znaleziono klu-
cze pod redakcją Kuriera Południowego w 
Pruszkowie (Al. Wojska Polskiego 16A lok. 
41). Zguba jest do odbioru w biurze redakcji 
(w godzinach 9-17).

Fotograf na każdą okazję, ślub, chrzest, 
ostatnie wolne terminy 2015, lemonphoto.pl, 
tel. 692 569 927 

Remonty budowlane, ogrodzenia,
tel. 513 137 581

Tapetowanie, malowanie, profesjonalnie
tel. 502 062 131



 Samorząd powiatu poprzedniej 
kadencji podjął kontrowersyjne de-
cyzje dotyczące dwóch placówek 
oświatowych. W tym roku Zespół 
Szkół im. Władysława Stanisława 
Reymonta w Konstancinie-Jeziornie 
przy ul. Mirkowskiej 39 miał zostać 
zlikwidowany z powodu zbyt małej 
liczby uczniów, chcących kształcić 
się w tej szkole. Od klku lat gimna-
zjaliści z konstancińskich szkół wo-
leli kontynuować naukę w Warsza-
wie lub w Piasecznie i nie byli zain-
teresowani miejscowym liceum. W 
ostatnim roku szkolnym starostwo, 
które prowadzi placówkę, anulowało 
nabór do pierwszych klas, ponieważ 
zgłosiło się do nich zaledwie kilku-
nastu chętnych. W szkole, mogącej 
pomieścić ok. 400 uczniów, w ostat-
nich latach uczyło się tylko ok. 60 
osób. Zarząd oraz rada powiatu po-

przedniej kadencji uznali, że to zde-
cydowanie za mało i podjęli decyzję 
o likwidacji szkoły.
 
Kosztowna przeprowadzka
zamiast remontu
 Liceum miało zostać zamknię-
te po ukończeniu szkoły przez dwie 
ostatnie klasy maturalne i we wrze-
śniu do budynku szkoły w Konstan-
cinie-Jeziornie miał zostać prze-
niesiony Specjalny Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy, mieszczący się 
obecnie w Piasecznie przy ul. Szpi-
talnej. Zdaniem zarządu powiatu 
poprzedniej kadencji przeprowadz-
ka ośrodka była konieczna z uwagi 
na zły stan techniczny budynku oraz 
brak wystarczających funduszy na 
jego kosztowny remont. Obie decy-
zje wywołały sprzeciw. Rodzice nie-
pełnosprawnych dzieci protestowa-

li od początku 2013 roku i apelowa-
li o pozostawienie placówki w Pia-
secznie przy ul. Szpitalnej, przeko-
nując urzędników, że przeprowadz-
ka może negatywnie odbić się na 
zdrowiu dzieci, ale samorządowcy 
nie zmienili zdania. 
 Zarząd powiatu rozpoczął przy-
gotowania do adaptacji konstanciń-
skiej szkoły na potrzeby niepełno-
sprawnych dzieci. Prace miały roz-
począć się w tym roku. Mimo że ów-
czesny starosta Jan Dąbek powta-
rzał, że starostwa nie stać na remont 
ośrodka, na przebudowę konstan-
cińskiej szkoły wstępnie zarezerwo-
wano prawie 2 mln złotych. 

Nowe władze, nowe decyzje
 Po wyborach samorządowych, 
nowe władze powiatu obie decyzje 
uznały za nieracjonalne i chcą się 
wycofać zarówno z przeprowadz-
ki piaseczyńskiego ośrodka, jak i 
likwidacji konstancińskiej szko-
ły średniej. - Kosztowna adapta-
cja budynku szkoły w Konstanci-
nie mija się z celem, ponieważ ten 
obiekt niedawno przeszedł komplek-
sowy remont i jest w bardzo dobrym 
stanie – ocenia Ksawery Gut, czło-
nek zarządu powiatu piaseczyńskie-
go. - Poza tym przeprowadzka wy-
wołała sprzeciw rodziców i uważa-
my, że ośrodek powinien pozostać 
przy ul. Szpitalnej w Piasecznie. 
Jest to bardzo dobre miejsce dla nie-
pełnosprawnych dzieci. Forsowa-
nie przeprowadzki przez poprzedni 
zarząd było całkowicie nieuzasad-
nione. Żadna z instytucji kontrolu-
jących obiekt nie stwierdziła, że nie 
spełnia on standardów. Sanepid nie 

miał żadnych zastrzeżeń, a wyma-
gania straży pożarnej można speł-
nić. Dlatego też będziemy propo-
nować radzie, by anulowała uchwa-
łę o przeniesieniu ośrodka, a środki 
zarezerwowane w budżecie na ada-
ptację konstancińskiej szkoły prze-
znaczyła na remont budynku przy 
ul. Szpitalnej w Piasecznie – doda-
je Ksawery Gut. 

Szkoła w nowej formule
 Rada powiatu na najbliższej se-
sji ma również uchylić uchwałę o 
likwidacji konstancińskiej szko-
ły średniej. Nowy zarząd powiatu 
chce, by placówka nadal funkcjono-
wała. - Chcemy, żeby już od wrze-
śnia ruszyła w nowej formule z au-
torskim programem nauczania i 
mamy nadzieję, że nowa, atrakcyjna 
oferta edukacyjna przyciągnie ab-
solutów gimnazjów – mówi Ksawe-
ry Gut. Szczegóły nowego programu 
są obecnie opracowywane. Niewy-
kluczone również, że część budynku 
zostanie użyczona gminie, by mo-
gło tam zostać przeniesione gimna-
zjum z ul. Bielawskiej. Dzięki temu 
przy podstawówce mogłyby powstać 
nowe oddziały przedszkolne.

   Jest więc szansa, że wyremon-
towany, dobrze wyposażony budy-
nek szkoły z nowoczesnym, wielo-
funkcyjnym boiskiem będzie mógł 
nadal służyć uczniom. Tradycje je-
dynej szkoły średniej w Konstan-
cinie-Jeziornie sięgają 1946 roku i 
likwidacja placówki zaprzepaści-
łaby prawie 70 lat historii. Warto 
również dodać, że szkoła już raz 
podjęła „walkę” o nowych uczniów, 
zachęcając ich autorskim progra-
mem nauczania. Jednym z pomy-
słów na przyciągnięcie uczniów 
było utworzenie pierwszych w Pol-
sce klas o kierunku moda, wizaż 
i stylizacja oraz modeling. Szkoła, 
współpracując z Fundacją Models 
Club, chciała realizować innowa-
cyjny, autorski program naucza-
nia. Licealiści oprócz matury mie-
li zdobywać kwalifikacje do pracy 
w świecie mody i reklamy, po obu 
stronach wybiegu. Zainteresowa-
nie nowymi kierunkami okazało 
się jednak niewystarczające. Czy 
tym razem reaktywacja szkoły się 
powiedzie?

Grzegorz Traczyk

16 nr 6 (564)/2015/W1AKTUALNOŚCI
KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

R E K L A M A

R E K L A M A

Szkoły jednak zostają
POWIAT/KONSTANCIN-JEZIORNA/PIASECZNO Wszystko wskazuje na to, że nie będzie ani przepro-
wadzki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Piaseczna do Konstancina-
Jeziorny, ani likwidacji Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Konstan-
cinie-Jeziornie przy ul. Mirkowskiej 39. Budynek ośrodka przy ul. Szpitalnej ma być wy-
remontowany, a konstancińska szkoła średnia będzie funkcjonowała w nowej formule, 
która ma przyciągnąć uczniów

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nie będzie przenie-
siony z Piaseczna, a jego budynek ma być remontowany

Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Konstan-
cinie-Jeziornie przy ul. Mirkowskiej 39 nie będzie zlikwidowa-
ny – szkoła ma funkcjonować z nowym, autorskim programem 
nauczania

New Bone w Piasecznie
PIASECZNO W ramach ostatniej Niedzieli z Jazzem, w piaseczyńskim Domu Kultury wystąpił zespól New 
Bone. Kwintet zaprezentował tym razem nie materiał autorski, a projekt zawierający w całości muzykę 
dwóch wybitnych polskich kompozytorów – Henryka Warsa i Bronisława Kapera we współczesnych, jazzo-
wych aranżacjach
 Najnowszą inspiracją dla New 
Bone są lata dwudzieste i trzy-
dzieste XX wieku. Popularne, 
choć często niełatwe do rozpo-
znania dla publiczności, kompo-
zycje Warsa i Kapera zaaranżo-
wało trzech znakomitych piani-
stów jazzowych – Dominik Wa-
nia (nowy członek zespołu New 
Bone), Joachim Mencel i Andrzej 

Jagodziński. Zespół, oprócz no-
wego pianisty, przyjechał do Pia-
seczna w składzie: Tomasz Ku-
dyk – trąbka, f lugelhorn, Bartło-
miej Prucnal – saksofon altowy, 
Dominik Wania – fortepian, Ma-
ciej Adamczak – kontrabas i Da-
wid Fortuna – perkusja. 
 Wirtuozeria poszczególnych 
członków grupy i ciekawe, świeże 

podejście do tematu spotkały się z 
bardzo przychylnym przyjęciem ze 
strony piaseczyńskiej publiczności. 
Wszystko wskazuje na to, że New 
Bone ma przed sobą ciekawą przy-
szłość artystyczną, o czym świadczą 
liczne propozycje do grania dla ze-
społu – zarówno w Polsce, jak i za 
granicą. 

Grzegorz Tylec


