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NAJWIĘKSZY NAKŁAD, NAJWIĘKSZA SKUTECZNOŚĆ!

Eksmisja, ale nie na bruk
PIASECZNO W ubiegłą środę z 
mieszkania przy ul. Kusociń-
skiego eksmitowano trzy-
osobową rodzinę. 
– Jest zima, nie wiem jak so-
bie poradzimy – mówi zała-
many Kazimierz Kwiatkow-
ski, były właściciel lokalu

Słońce zaświeciło
dla Ali
PIASECZNO W niedzielę na Górkach Szymona w Zale-
siu Dolnym odbyła się impreza charytatywna, podczas 
której zbierano pieniądze na kosztowną rehabilitację 
10-miesięcznej dziewczynki. Tego dnia przygotowano 
mnóstwo atrakcji. Jedną z nich była możliwość... wyką-
pania się w pobliskim stawie
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PIASECZNO

POWIAT

Próbował przekupić mundurowych
 Kilka dni temu policjanci zostali wezwani na ul. Literatów. Na miejscu zastali 
kilku mężczyzn zakłócających ciszę nocną. Gdy próbowali ich wylegitymować 
i ukarać mandatami, jeden z nich zaproponował funkcjonariuszom łapówkę w 
zamian za odstąpienie od wykonywania czynności służbowych. 50-latek został 
zatrzymany i usłyszał zarzut, z którego będzie tłumaczył się w sądzie. 

KONSTANCIN-JEZIORNA

TARCZYN

Prezent na dzień zakochanych?

Uwaga na oszustwa internetowe

Jechał na podwójnym gazie

 W sobotę z jednej z drogerii na terenie miasta skradziono perfumy o warto-
ści 640 zł. Po kilku dniach właściciele sklepu zgłosili sprawę na policję, dołącza-
jąc fi lm z wizerunkiem mężczyzny, który dokonał kradzieży. Funkcjonariusze 
szybko zidentyfi kowali na nagraniu 38-letniego Michała K. i niedługo potem 
go zatrzymali. Mężczyzna odpowie za kradzież, grozi mu do 5 lat więzienia. 

W ciągu ostatnich dni na terenie powiatu doszło do kilku oszustw po-
pełnionych za pośrednictwem internetowych portali aukcyjnych. Ofi ara-
mi przestępców padli m.in. mieszkańcy, próbujący kupować na pośred-
nictwem sieci drogie zabawki i telefony komórkowe. Policjanci apelują o 
ostrożność przy zawieraniu transakcji za pośrednictwem internetu. War-
to kupować towary u sprawdzonych, cieszących się dobrą opinią sprze-
dawców, a jak nie jesteśmy ich pewni, wybierać opcję płacenia przy od-
biorze. Dobrze jest też otwierać przesyłkę w obecności kuriera.

GÓRA KALWARIA

Przejażdżka z marihuaną
 W sobotę w Coniewie policjanci z wydziału ruchu drogowego zatrzy-
mali do kontroli peugeota. Choć siedzący za kierownicą 32-latek był trzeź-
wy, funkcjonariusze znaleźli w aucie 4 gramy marihuany. Mężczyzna został 
poddany badaniu krwi na obecność narkotyków. Adam Z. na pewno odpo-
wie za posiadanie środków odurzających, za co grozi mu do 3 lat więzienia.

 W poniedziałek rano pod Tarczynem policjanci zatrzymali niepew-
nie jadącą skodę. Za kierownicą pojazdu siedział 44-letni Marek K., który 
miał w organizmie ponad promil alkoholu. Mężczyzna stracił już prawo 
jazdy, a ze swego bezmyślnego zachowania będzie tłumaczył się przed 
sądem. Grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności. 

PRAŻMÓW

Jechała BMW bez uprawnień
 Na ulicy Ryxa w Prażmowie policjanci zatrzymali bmw prowadzone 
przez 34-letnią Joannę S. Jak się okazało, kobieta straciła wcześniej pra-
wo jazdy i nie miała uprawnień do kierowania pojazdami mechaniczny-
mi. 34-latka stanie przed sądem. Grozi jej do 2 lat więzienia. 

Piaseczno sportem stoi
PIASECZNO W ubiegły piątek na stadionie miejskim odbyła się uroczysta gala podsumowująca wydarzenia 
sportowe ubiegłego roku. Podczas imprezy doceniono nie tylko wyróżniających się zawodników, ale także 
działaczy sportowych, sponsorów i trenerów

 Imprezy podsumowujące wyda-
rzenia sportowe poprzedniego roku 
odbywają się w gminie Piaseczno już 
od 9 lat. Na początku były to bale 
sportu, podczas których rozstrzy-
gano plebiscyt na najlepszego spor-
towca, a od 2012 roku organizowa-
ne są w formie uroczystej gali. Naj-
pierw kluby i rodzice zgłaszają kan-
dydatów, zasługujących ich zdaniem 
na nagrody i wyróżnienia. W tym 
roku zgłoszenia przyjmowane były do 
10 stycznia. Następnie specjalna ko-
misja, w skład której wchodzą pra-
cownicy Gminnego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji (szefem komisji jest dyrek-
tor GOSiR-u Marek Frącz) decyduje, 
komu przyznać nagrody. W tym roku 
rozdawano je w pięciu kategoriach. 
Dodatkowo przyznano trzy nagro-
dy specjalne, które otrzymali wybitni, 
przechodzący na emeryturę trenerzy.

Gala z pompą
 Tegoroczną galę poprowadzili 
Katarzyna Biernadska-Hernik oraz 

Tomasz Stoczyński, zaś o oprawę 
muzyczną zadbał zespół Manaus. 
Imprezę otworzył burmistrz Pia-
seczna Zdzisław Lis, który pod-
kreślił, że sport nie tylko podnosi 
ogólną sprawność, ale również od-
mładza. Jako pierwsi zostali wy-
różnieni najlepiej rokujący mło-
dzi zawodnicy (kategoria Nadzie-
ja Sportowa). W tym roku doce-
niono 15 sportowców reprezentu-
jących bardzo różne dyscypliny, od 
piłki nożnej poprzez taniec, lek-
ką atletykę i sztuki walki. Następ-
nie nagrody otrzymali przedsta-
wiciele szkół (ranking Mazowiec-
kich Igrzysk Młodzieży Szkolnej za 
2016 rok): SP im. Wspólnej Euro-
py w Zalesiu Górnym i Gimnazjum 
nr 1 w Piasecznie oraz wyróżniają-
ce się kluby sportowe: LUKS Trój-
ka Piaseczno (kolarstwo), KS Lau-
ra Chylice (szachy) i KS Hubertus 
Zalesie Górne (badminton, łucz-
nictwo). Podczas gali doceniono 
także działaczy sportowych – pa-

miątkowe statuetki otrzymało ich 
w sumie aż 19.

Najlepsi sportowcy
 W tym roku utalentowani spor-
towcy otrzymali wyróżnienia, zaś 
ci, którzy odnieśli największe suk-
cesy – nagrody. W pierwszej katego-
rii doceniono 13 zawodników, zaś w 
drugiej – 19. – Tym razem nie przy-
znawaliśmy miejsc. Nagrodziliśmy 
wszystkich, którzy na to zasłuży-
li – mówi Katarzyna Kondraciuk z 
GOSiR-u.   
 Tak duży i szybki rozwój piase-
czyńskiego sportu nie byłby możli-
wy również bez sponsorów i trene-
rów. Dlatego także oni zostali do-
cenieni, odbierając podziękowania 
i pamiątkowe statuetki. W tym roku 
nie było wyróżnień drużynowych. 
Jedynym wyjątkiem były młode ko-
szykarki, które zakwalifikowały się 
do półfinałów Mistrzostw Polski 
U-14. Na zakończenie przyznano 
także trzy nagrody specjalne, które 
otrzymali wybitni, odchodzący na 
emeryturę trenerzy: Leszek Nowac-
ki (tenis stołowy), Tadeusz Rudnic-
ki (piłka nożna i hokej) oraz Janusz 
Jakóbczak (pływanie). – Serdecz-
nie gratuluję wszystkim wyróżnio-
nym – mówił w podsumowaniu ofi-
cjalnej części gali burmistrz Zdzi-
sław Lis podkreślając, że sponso-
rem większości działań i inicjatyw 
sportowych na terenie miasta i oko-
licznych miejscowości jest gmina 
Piaseczno. Jednym z podejmowa-
nych działań jest przyznawanie wy-
różniającym się zawodnikom sty-
pendiów sportowych, na które zare-
zerwowano w budżecie 250 tys. zł. 
W tym roku będzie otrzymywać je 
59 sportowców. 

Tomasz Wojciuk

K O N D O L E N C J E

K O N D O L E N C J E
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Słońce zaświeciło dla Ali
PIASECZNO W niedzielę na Górkach Szymona w Zalesiu Dolnym odbyła się impreza cha-
rytatywna, podczas której zbierano pieniądze na kosztowną rehabilitację 10-mie-
sięcznej dziewczynki. Tego dnia przygotowano mnóstwo atrakcji. Jedną z nich była 
możliwość... wykąpania się w pobliskim stawie
 Na pomysł zorganizowania im-
prezy wpadły piaseczyńskie mor-
sy od kilku lat kąpiące się zimową 
porą na Górkach Szymona. W paź-
dzierniku ubiegłego roku do mor-
sów dołączył Tomasz Rowiński, tata 
Ali, który opowiedział nowym zna-
jomym o chorobie córki i kosztow-
nym leczeniu. – Najpierw zrobili-
śmy małą kwestę we własnym gro-
nie, a potem, na początku stycznia, 
narodził się pomysł zorganizowania 
większej imprezy – mówi pan To-
masz.

Leczenie komórkami 
macierzystymi
 Mała Ala w marcu skończy ro-
czek. Niestety, jej rozwój zatrzymał 
się na etapie 2-miesięcznego dziec-
ka. Ma wiotkie ciało i zanik napięcia 
mięśniowego, przez co nie podnosi 
główki i nie siada. Poza tym słabo 
reaguje na bodźce i mało przybiera 
na wadze. Co pewien czas Ala zapa-
da w długotrwały sen, który czasem 
trwa nawet tydzień. Gdy się obudzi, 
nie pamięta tego, czego nauczyła się 
wcześniej w trakcie żmudnej rehabi-
litacji i całą pracę trzeba zaczynać 
od początku. Do tej pory lekarzom 
nie udało się znaleźć przyczyny za-
burzeń. Dlatego rodzice dziewczyn-
ki postanowili wziąć sprawy w swo-
je ręce. Chcą zdiagnozować Alę w 
klinice dziecięcej w Monachium. 
Przygotowania do wyjazdu, który 
ma kosztować w sumie kilkadzie-
siąt tysięcy złotych, trwają. Z kolei 
w kraju Ala ma zostać poddana in-
nowacyjnemu leczeniu komórkami 
macierzystymi, co nastąpi za jakieś 
6-8 miesięcy. Jest to terapia ekspe-
rymentalna, na którą musi najpierw 
wyrazić zgodę komisja bioetyczna. 
Jako że nie finansuje jej NFZ, będzie 
kosztować w sumie ponad 100 tys. zł.

Mnóstwo ludzi dobrego serca
 Pomysł zorganizowania Lodo-
wej Niedzieli, podczas której mia-
ły być zbierane pieniądze na le-
czenie Ali, narodził się na począt-
ku stycznia. Przygotowania, w któ-
re oprócz morsów włączyły się także 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, sponsorzy, wolontariu-
sze oraz Fundacja Dzieciom „Zdą-
żyć z Pomocą”, trwały raptem kil-
ka tygodni. W tym czasie wydarze-
nie promowane było m.in. za po-
średnictwem mediów. Mimo to nikt 
nie oczekiwał chyba, że tego dnia 
na Górkach Szymona pojawi się tak 
wiele osób. Główne atrakcje skupi-
ły się u podnóża piaskowych górek. 

W pobliskim, zamarzniętym sta-
wie strażacy wycięli spory „basen”, 
w którym wszyscy chętni mogli za-
żyć kąpieli. Oprócz zaprawionych w 
boju morsów, którzy przyjechali z 
różnych miejsc Polski (m.in. z Zie-
lonki i Wołomina) do stawu wska-
kiwali także absolutni debiutanci. 
Wśród nich byli m.in. wicestarosta 
Arkadiusz Strzyżewski oraz wice-
burmistrz Piaseczna Daniel Putkie-
wicz. – Wszedłem do wody dwa razy 
na około minutę – mówi Daniel Put-

kiewicz. – To było odświeżające i re-
laksujące doświadczenie. Potem po-
siedziałem kilka minut w saunie. 

Sauna z przyczepy
 Kąpiele w lodowatej wodzie od-
bywały się o każdej pełnej godzinie i 
w sumie wzięło w nich udział ponad 
100 osób. Później można było roz-
grzać się w przywiezionych na przy-
czepach jacuzzi lub w saunie, zjeść 
ciepłą grochówkę i kiełbaskę z grilla 
oraz posłuchać muzyki. Ale były też 
inne atrakcje. Kto chciał mógł prze-
jechać się bryczką, wziąć udział w 
treningu sztuk walki, bądź wejść na 
drzewo po linie. Na najmłodszych cze-
kały różnego rodzaju animacje oraz 
gry i zabawy z niespodziankami. Cały 
czas na miejscu byli wolontariusze, 
którzy zbierali do puszek pieniądze na 
leczenie i rehabilitację małej Ali.
 – Byliśmy zaskoczeni, że zrobiła 
się z tego taka duża impreza – mówi 
Tomasz Rowiński. – Dzięki ludziom 
dobrego serca zebraliśmy w sumie 
ponad 45 tys. zł. To budujące, że tyle 
osób zaangażowało się w akcję. Po-
dobne działania będziemy chcieli 
kontynuować.

Tomasz Wojciuk

Ponad 45 tys. zł 
uzbierano w ubiegłą niedzielę na leczenie 

10-miesięcznej Ali

W stawie na Górkach Szymona zażyło kąpieli w sumie 
ponad 100 morsów

Większa podwyżka 
dla leniwych
PRAŻMÓW Gmina zaczęła od początku tego roku dopłacać do zbiórki 
segregowanych odpadów, aby zachęcić do zmiany nawyków miesz-
kańców, którzy wrzucali do tej pory wszystkie śmieci do jednego kosza
 Władze gminy jeszcze 
w ubiegłym roku wybrały w 
przetargu firmę, która będzie 
odbierała odpady od miesz-
kańców do końca 2019 roku. 
Jak tłumaczy wójt Sylwester 
Puchała, wysokość oferty ope-
ratora – choć najkorzystniej-
sza – jednak nie pozwoliła na 
utrzymanie dotychczasowej 
ceny, jaką mieszkańcy płaci-
li za odpady posegregowane, 
czyli 9 zł za miesiąc za osobę. 
 Uchwalając nowe stawki, 
włodarze postanowili upiec 
dwie pieczenie na jednym 
ogniu i dodatkowo zachęcić 
osoby, które do tej pory wrzu-
cały odpady do jednego ko-
sza, by zaczęły je segregować. 
Z tego powodu wzrosła dys-
proporcja pomiędzy opłata-
mi za śmieci tzw. suche oraz 
mokre. Przez minione trzy lata oddając zmieszane śmieci, około 30 proc. miesz-
kańców gminy płaciło miesięcznie po 15 zł. Od miesiąca płacą 19 zł. 
 Podwyżka dla segregujących była dużo mniej dotkliwa, ponieważ zamiast 
9 zł płacą 11. Z wyliczeń kosztów obsługi gminnego systemu odbioru odpa-
dów wynika, że powinni płacić jeszcze więcej, czyli przeszło 12 zł. – Ale zdecy-
dowaliśmy się na dopłacanie do każdej osoby 1,12 zł miesięcznie – tłumaczy 
Sylwester Puchała. Jakie w związku z tą dotacją gmina poniesie koszty, będzie 
wiadomo pod koniec roku. 
 Efekt nieproporcjonalnego wzrostu opłat już widać. – Z powodu zwiększe-
nia się różnicy między dwiema stawkami, wielu mieszkańców składa do nas 
dokumenty, w których deklaruje, że będzie segregować  odpady – informuje 
Agnieszka Markowska, skarbnik gminy Prażmów. 

PC

Z powodu wzrostu ceny za zmiesza-
ne odpady, coraz więcej osób dekla-
ruje ich segregację

R E K L A M A

R E K L A M A
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Obsiedliny, czyli szczęśliwy Cieciszew
KONSTANCIN-JEZIORNA W sobotę ofi cjalnie otwarto po remoncie świetlicę w Cieciszewie. 
Był tort, mnóstwo podziękowań, a na zakończenie - zabawa karnawałowa

 W ubiegłym roku budynek prze-
szedł całkowitą metamorfozę za 
około 500 tys. zł. Poza dachem w 
powstałej 43 lata temu mleczarni 
wymieniono wszystko, do tego od 
podstaw powstała toaleta. Jest też 
kuchnia, która do wiosny ma być 
wyposażona. – Nie żałujemy pienię-

dzy na obiekty, które integrują lo-
kalną społeczność. Chcemy dzieci i 
młodzież wyciągnąć sprzed kompu-
tera, a starszych sprzed telewizora. 
W kolejce czeka już kilka kolejnych 
świetlic do remontu lub budowy, 
domagają się tego lokalne społecz-
ności – mówił podczas uroczysto-
ści burmistrz Kazimierz Jańczuk. W 
sobotni wieczór włodarza słuchało 
ponad sto osób. Burmistrz przeka-
zał mieszkańcom nowoczesny rzut-
nik multimedialny. – Chyba czyta 
pan w naszych myślach – zareago-
wał na ten dar Zbigniew Durajczyk, 
sołtys Ciecieszewa. 

Było szaro, buro i zimno
 W świetlicy, która otworzyła po-
dwoje w grudniu, już co pewien czas 
organizowane są seanse kinowe. 
– Od Konstancińskiego Domu Kul-
tury otrzymaliśmy licencję na wy-
świetlanie filmów, aby było to legal-
ne. W ferie pokażemy bajki dla dzieci. 
Zapraszamy także mieszkańców są-
siednich sołectw – mówi Durajczyk.
 W obiekcie odbyły się już także 
wspólny opłatek połączony z robie-
niem ozdób choinkowych oraz syl-
wester. Koło seniora, które zawią-
zało się w Cieciszewie, pracuje nad 
tym, aby zajęć w nowym lokum 
przybywało. Planowane są warszta-

ty komputerowe dla starszych osób, 
będą też zajęcia kulinarne. – Chce-
my uaktywnić mieszkańców. Żeby 
przyszli do świetlicy, porozmawia-
li, pośmiali się, zamiast siedzieć w 
domu i się nudzić. Na pewno ruszy-
my z gimnastyką, taką rehabilitacją 
dla starszych osób – zapowiada Ma-
ria Matejak, która mieszka w Cieci-
szewie od 68 lat. Pamięta jak w daw-
nej mleczarni było przed remontem 
szaro, buro i zimno. – Po zebraniach 
wiejskich wszyscy z niej uciekali. Te-
raz to co innego – komentuje. 
 W sobotę padło wiele miłych 
słów i pochwał, najwięcej pod ad-
resem władz miasta i sołtysa.  An-
drzej Cieślawski, przewodniczą-
cy rady miejskiej, wraz z grupa rad-
nych, podarowali mieszkańcom trzy 
kwiaty na trzy okna świetlicy. Póź-
niej wzniesiono toast grzanką, czy-
li regionalnym napojem wykonanym 
zgodnie z łużycką tradycją z czeko-
lady, masła, miodu i odrobiny spi-
rytusu. Następnie wniesiono tort z 
herbem wsi – Rochem. 

Kraina sera i miodu
 Bo Cieciszew to najstarsza 
wieś w gminie - jej dzieje sięga-
ją XIII wieku - i jedna z najlud-
niejszych. Obecnie liczy około 
270 mieszkańców i przyciąga ko-
lejnych. Sobotnią uroczystość po-
prowadziła Urszula Chińcz, pre-
zenterka telewizyjna, a prywat-
nie córka nieżyjącego już dzien-
nikarza Andrzeja Turskiego. – Do 
Cieciszewa przeprowadziłam się 
prawie 10 lat temu z Warszawy. 
Jestem nim zachwycona. Najbar-
dziej ciszą, spokojem, sąsiadami, 
społecznością kultywującą trady-
cję i historię – mówi.
 Podczas obsiedlin można było 
skosztować profesjonalnie wy-
twarzanych na miejscu specja-
łów: serów podpuszczkowych 
i miodów. Wieczór zakończyła 
zabawa karnawałowa z muzyką 
na żywo.

Piotr Chmielewski 

Wstęgę przecięli gospodarze wsi wespół z gospodarzami gminy

W zbliżające się ferie 
w świetlicy będą 

wyświetlane bajki 
dla dzieci 

Ogień pochłonął altanę
PIASECZNO W środę rano w Kuleszówce zapalił się drewniany dom let-
niskowy. Pożar gasiły cztery zastępy straży pożarnej. Na szczęście w 
zdarzeniu nikt nie ucierpiał

 Zgłoszenie o pożarze strażacy odebrali o godz. 7.25. Zadzwonił mężczy-
zna śpiący w altanie, któremu udało się w porę wyjść na zewnątrz. Na ulicę 
Szarych Zajączków ruszyły trzy wozy państwowej straży i jednostka OSP. W 
sumie na miejscu było 11 ratowników. – Pożar wybuchł na terenie Rodzin-
nych Ogródków Działkowych „Polana” – informuje st. kpt. Łukasz Darmofal-
ski, rzecznik PSP. – Płonął drewniany budynek o wymiarach 8×5 m z blasza-
nym dachem. Po odłączeniu prądu podaliśmy dwa prądy wody, a gdy ogień 
został stłumiony, weszliśmy do środka.
 W altanie na szczęście nikogo nie było. Strażacy znaleźli natomiast butlę z 
gazem, którą wynieśli na zewnątrz i schłodzili. Rozebrali też poważnie naru-
szoną konstrukcję dachu. – W chwili naszego przyjazdu pożar był w zaawan-
sowanej fazie, dlatego trudno wskazać zarzewie ognia – mówi kpt. Darmofal-
ski. Cała akcja trwała niewiele ponad 1,5 godziny. Z naszych informacji wyni-
ka, że ogień mógł zostać zaprószony przez mieszkańca altany.

TW
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Podyskutuj o reformie edukacji
PIASECZNO

 We wtorek 7 lutego Kuratorium Oświaty w Warszawie zorganizuje w Szko-
le Podstawowej nr 1 przy ulicy Świętojańskiej spotkanie informacyjne dla ro-
dziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, przedstawicieli samorządów i związków 
zawodowych oraz wszystkich zainteresowanych wdrażaniem reformy eduka-
cji. Spotkanie rozpocznie się o godz. 13, zaś część mogąca zainteresować rodzi-
ców – o godz. 17. Rejestracji należy dokonać na stronie Kuratorium Oświaty. W 
związku z dużym zainteresowaniem konferencją, należy spodziewać się utrud-
nień w ruchu nie tylko w rejonie ul. Świętojańskiej, ale także Krótkiej i Nowej. 

TW
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Idę zimą, bo nie lubię pająków
GÓRA KALWARIA Maciej Boinski wędruje pieszo od źródeł do ujścia Wisły. 
Noc z wtorku na środę spędził w namiocie rozbitym na szczycie 
wieży spowitego w ciemnościach zamku w Czersku
 To już czwarta wyprawa 
36-letniego mieszkańca Nakła 
nad Notecią (woj. kujawsko-po-
morskie). Zaczął od zimowego 
przejścia wzdłuż Noteci na po-
czątku 2014 roku. – Mieszkam 
blisko tej rzeki. Zawsze lubiłem 
chodzić przy jej korycie. W koń-
cu pomyślałem, czemu nie przejść 
wzdłuż całej Noteci. Tak to się za-
częło – opowiada wędrowiec. W 
kolejnych latach w ten sam spo-
sób poznał doliny Warty i Brdy. 
„Wisła 2017” to najdłuższa wy-
prawa Macieja Boinskiego: 1047 
km, około 50 dni wędrówki. Wy-
ruszył w nią 2 stycznia.

Ucieczka w samotność
 Dlaczego idzie zimą? – Pracuję 
jako budowlaniec i o tej porze roku 
mam najwięcej wolnego czasu. Poza 
tym nie lubię owadów, pająków. 
Brzydzę się ich – tłumaczy. Dodaje, 
że taka ekstremalna podróż jest dla 
niego wyzwaniem, a lubi sprawdzać 
możliwości swojego organizmu.
 Z domu kibicują mu żona i cór-
ka. – Już przywykły do mojej pasji. 
Żona mówi, że nie chce mnie ogra-
niczać – opowiada 36-latek. Czy 
nie doskwiera mu samotność? – To 
jest ucieczka w samotność. Od cza-
su do czasu lubię spędzić czas sam 
– odpowiada.
 Dziennie pokonuje średnio 
około 18 km z ważącym ponad 20 
kg plecakiem (do tej pory stra-
cił 8 kg). Do wyprawy przygoto-
wywał się przez cały rok. Zbie-
rał już podniszczone spodnie i 
inne części garderoby, aby za-
brać je na wyprawę i obywać się 
bez prania. – Co tydzień wyrzu-
cam spodnie i bluzy, codziennie 
skarpetki i co drugi dzień bieli-
znę. Nową dostawę ubrań co dwa 

tygodnie dosyła mi żona. Odbie-
ram je u znajomych, których po-
znałem za pośrednictwem fa-
cebooka – mówi Maciej Boin-
ski. Po drodze spotyka go dużo 
życzliwości. Kiedy kilka dni temu 
przez przypadek potłukł termo-
metr, bo nadepnął na niego, na-
stępnego dnia dostał w prezencie 
kolejny. Od dziewczyny, która śle-
dzi jego wyprawę w internecie.
 Co kilka dni piechur śpi w miej-
scach – takich jak zamek w Czersku 
– w których może doładować bate-
rie telefonu i aparatu. Bo robi dużo 
zdjęć w nadziei, że uda mu się wydać 
album. – Żeby moja córka wiedzia-
ła, że tata nie siedział tylko przed te-
lewizorem – żartuje. Rejestruje jed-
nak nie tylko piękną stronę rzeki, 
ale także największe skupiska śmie-
ci nad wodą i w samym korycie. – To 
żenujące, że nie dbamy o taki skarb 
– zauważa.

Dziki na porządku dziennym
 Często w pobliże namiotu, któ-
ry rozbija tuż nad rzeką, podcho-
dzą dzikie zwierzęta. – Dziki są na 
porządku dziennym. Jednak kiedy 
tylko obrócę się na bok, uciekają. 
Dwie noce temu, obok miejsca, w 
którym spałem, bobry przewró-
ciły nieduże drzewo. Targając je, 
zahaczyły o namiot – relacjonu-
je. Do tej pory najzimniejsza noc, 
w którą przyszło mu spać w na-
miocie, była w okolicy Oświęci-
mia. Przy temperaturze -27 stop-
ni Celsjusza przed zimnem prze-
stał go chronić solidny, używany 
przez himalaistów, śpiwór. – Nie 
dało się spać, musiałem rozpalić 
ognisko – opowiada. 
 Maciej Boinski już planuje ko-
lejną wyprawę. Chce przejść wzdłuż 
Sanu i najbardziej cieszy się na 
myśl, że będzie wędrował przez dzi-
kie Bieszczady.

Piotr Chmielewski

Piechur przeszedł już około 600 km, zostało mu niespełna 550
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Uwieliny: nowe klasy 
już prawie gotowe
PRAŻMÓW Za około miesiąc dzieci rozpoczną naukę w nowo powsta-
łym skrzydle Zespołu Szkół w Uwielinach. Lada dzień rusza montaż 
wyposażenia sal

 Zakończyły się trwające niespełna 13 miesięcy prace budowlane związa-
ne ze wzniesieniem nowej części placówki. – Życzyłbym sobie tak sprawnego 
wykonawcy przy wszystkich gminnych inwestycjach – komentuje wójt Syl-
wester Puchała. – Już rozpoczęliśmy  formalności, które pozwolą na korzysta-
nie z nowych pomieszczeń szkoły – zapowiada. 
 Gmina podpisała również umowę z dwiema fi rmami, które wyposażą 10 
nowych klas nie tylko w ławki, krzesełka, szafki, tablice, gabloty, rolety i inny 
niezbędny sprzęt, ale również pomoce naukowe i sprzęt (np. projektory). – Po 
feriach zimowych w nowej części szkoły rozpoczną się lekcje – zapowiada wójt.
 Dla placówki liczącej łącznie z oddziałami przedszkolnymi 520 uczniów, 
nowe pomieszczenia to ogromne udogodnienie. Obecnie zajęcia w niej odby-
wają się na dwie zmiany. – Ale do końca tego roku nie planujemy rujnowania 
planu lekcji, bo spowodowałoby to ogromne zamieszanie – mówi  Robert Ra-
doński, dyrektor Zespołu Szkół w Uwielinach. Dyrektor cieszy się, bo nowa część 
szkoły w jego ocenie jest „bardzo ładna i funkcjonalna”. – Już przygotowujemy 
się do częściowej przeprowadzki. Z zapełnieniem nowej powierzchni nie będzie 
problemu, ponieważ niżu demografi cznego u nas nie widać – dodaje Radoński.
 Cały parter nowej części szkoły zajmą oddziały przedszkolne, przewidzia-
no do nich osobne wejście. Z kolei piętro wyżej będą prowadzone zajęcia dla 
najmłodszych klas szkoły podstawowej. Zagospodarowano także poddasze, 
aby mogły się na nim odbywać m.in. zajęcia pozalekcyjne. 
 W sumie rozbudowa szkoły w Uwielinach, wraz z wyposażeniem, będzie 
kosztowała lokalny samorząd 3,7 mln zł. 

PC 

Z nowej części szkoły będą korzystały głównie przedszkolaki 
i najmłodsi uczniowie szkoły   

R E K L A M A

R E K L A M A

Eksmisja, ale nie na bruk
PIASECZNO W ubiegłą środę z mieszkania przy ul. Kusocińskiego eksmitowano trzyoso-
bową rodzinę. – Jest zima, nie wiem jak sobie poradzimy – mówi załamany Kazimierz 
Kwiatkowski, były właściciel lokalu
 Do dramatycznych scen doszło 
przed południem, kiedy to do blo-
ku przy ul. Kusocińskiego 9 wszedł 
komornik z nakazem eksmisji w asy-
ście policji. Po chwili na miejscu zja-
wiła się także firma zajmująca się 
przeprowadzkami. Jak się okazało, 
mieszkanie zostało zlicytowane na 
aukcji komorniczej za 120 tys. zł, po-
nieważ poprzedni właściciel nie pła-
cił komornego. Zaległości sięgnę-
ły około 20 tys. zł. – Nie płaciłem, 
bo nie miałem z czego. Mam 1800 
zł emerytury, konkubina nie pracu-
je – bronił się Kazimierz Kwiatkow-
ski, emerytowany policjant, który 
mieszkał w lokalu razem z partnerką 
i 12-letnią córką. – 6 lat tu żyliśmy. 
To był lokal własnościowy, zapłaci-
łem za niego 220 tys. zł. Nie wiem, 
co teraz będzie... – dodawał łamią-
cym się głosem mężczyzna. 
 Kazimierz Kwiatkowski tłuma-
czy, że na początku stycznia wysłał 
do sądu pisemną prośbę o przyzna-
nie lokalu socjalnego, ale nie do-
czekał się odpowiedzi. Twierdzi, 
że pisma nie otrzymał też komor-
nik. O eksmisję wystąpiła Spółdziel-
nia Mieszkaniowa „Jedność”, która 
miała dość czekania na zaległe płat-
ności. – W tym bloku kilka osób nie 
płaci czynszu – zauważa Stanisław 
Zawadzki, prezes spółdzielni. – W 
takich wypadkach kierujemy spra-
wę do sądu. Jak właściciel lokalu na-
dal nie chce uregulować zaległości, 

sąd nakazuje sprzedaż mieszkania i 
eksmisję. My zawsze jesteśmy skłon-
ni rozmawiać z naszymi dłużnikami 
i iść na ustępstwa, na przykład roz-
kładać zaległości na raty. Ale pew-
nych rzeczy nie możemy tolerować, 
bo jeśli część mieszkańców z preme-
dytacją nie płaci czynszu, to demo-
ralizuje innych lokatorów.
 Stanisław Zawadzki twierdzi, że 
podobnych wniosków spółdzielnia 
kieruje do sądu w ciągu roku kilka-
naście. – Osób niepłacących jest jed-
nak coraz mniej – dodaje. Kazimierz 
Kwiatkowski po odliczeniu kosz-
tów sądowych, kosztów postępo-

wania komorniczego oraz zadłuże-
nia otrzyma pozostałą część pienię-
dzy ze sprzedanego lokalu. Na razie 
przeprowadzi się do hotelu w War-
szawie, gdzie nowy nabywca miesz-
kania wynajął mu na dwa miesiące 
skromny pokój (eksmisji „na bruk” 
nie można dokonywać od 1 listo-
pada do 31 marca). – Konkubina i 
moja córka zamieszkają na razie w 
Legionowie, u matki mojej partnerki 
– zapowiada Kazimierz Kwiatkow-
ski. – Co będzie potem? Nie wiem. 
Mogę iść pod most, ale co stanie się 
z dzieckiem...?

Tomasz Wojciuk

Kazimierz Kwiatkowski przed drzwiami lokalu, 
do którego stracił prawo

Walentynki we wraku
LESZNOWOLA

 Już w najbliższą sobotę (4 lutego) na terenie byłego zakładu EKO Mysia-
dło przy ul. Osiedlowej 2 odbędzie się XIV edycja kultowej imprezy motoryza-
cyjnej. Jest to nietypowy sposób na przeżycie dnia zakochanych, który moż-
na wzbogacić o sporą dawkę adrenaliny. Wpisowe od załogi wynosi 200 zł, 
zaś wypożyczenie wraku do wyścigu – 500 zł. O oprawę muzyczną wydarze-
nia zadba Kolorofonia, na miejscu będzie strefa bistro z ciepłymi przekąskami 
i napojami, a dla kibiców zaplanowano konkursy z nagrodami. Impreza roz-
pocznie się o godz. 9, patronuje jej „Kurier Południowy”.

TW 

Wystartował Wolny Uniwersytet 
URSYNÓW

 Co drugą sobotę do końca mają w ursynowskim ratuszu (al. KEN 61) odby-
wają się bezpłatne zajęcia dla dorosłych z geografi i Polski i świata oraz Varsa-
vianistyki. Wykłady geografi czne rozpoczynają się o godz. 11, a te związane z 
wiedzą o Warszawie – o 13. PC

Agnieszka Dąbrowska-
Woźniak o przemijaniu

LESZNOWOLA

 Do 20 lutego w Galerii Pasaż 
w GOK Lesznowola w Mysiadle 
będzie można oglądać wystawę 
malarstwa zatytułowaną „Żywa 
natura” autorstwa Agnieszki Dą-
browskiej-Woźniak. Tematem 
ekspozycji jest przemijanie. Ar-
tystka pokazuje, że każdy etap 
istnienia ma swoje własne, uni-
kalne piękno. Prezentowane ob-
razy wyróżniają się charaktery-
styczną kolorystyką.

Tyl
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Powrót „Jedynki”
GÓRA KALWARIA Tak jak przed laty, w budynku przy ul. ks. Sajny znów będzie podstawów-
ka.  Szkoła podstawowa zastąpi również gimnazjum w Cendrowicach. To główne zmia-
ny w gminnej oświacie spowodowane rządową reformą
 Włodarze miasta w ostatnich ty-
godniach zastanawiali się, jak do-
stosować system edukacji w gmi-
nie do założeń rządowej reformy, 
aby było to jak najmniej bolesne dla 
dzieci, rodziców i nauczycieli. 

Za 2 lata koniec gimnazjów
 W większości przypadków za-
miast podstawówek sześcioklaso-
wych (lub zespołów złożonych ze 
szkół podstawowych i gimnazjów), 
od września 2017 r. - zgodnie z nową 
ustawą o ustroju oświatowym - za-
czną funkcjonować szkoły ośmio-
klasowe („zerówki” w nich pozosta-
ną). Dotyczy to placówek w: Banio-
sze, Brześcach, Coniewie, Czersku i 
Kątach. 
 W samej Górze Kalwarii w 
przyszłym roku szkolnym nie bę-
dzie zmian w „Dwójce” na ul. Kal-
waryjskiej. Absolwenci tej szko-
ły rozpoczną naukę w szkole przy 
ul. ks. Zygmunta Sajny (popular-
nie nazywanej „nad Wisłą”), ale 
już nie jako gimnazjaliści, lecz 
uczniowie siódmej klasy szkoły 
podstawowej. Zgodnie z reformą, 
w tym samym budynku będzie do 
2019 roku wygaszane gimnazjum. 
Dopiero, gdy ostatni gimnazjali-
ści opuszczą mury placówki, za-
cznie ona działać jak normalna 
ośmioklasowa szkoła podstawowa 
i przyjmie najmłodszych uczniów. 
Oczywiście, ten sam obiekt nadal 
będzie mieścił Liceum Ogólno-
kształcące. 
 Największe zmiany nastąpią w 
zachodniej części gminy. Tu działa 
bowiem jedyne osobne gimnazjum 
- im. Feliksa Kapackiego w Cendro-
wicach. Zgodnie z założeniami re-
formy edukacji, będzie ono wyga-
szane. Jednak, aby nauczyciele mieli 
pracę, w przyszłym roku w placów-
ce rozpoczną naukę  siódmoklasiści 

– absolwenci szkół podstawowych w 
Czaplinku, Czachówku i Dobieszu. 
Jednak „zerówka” ruszy w Cendro-
wicach już we wrześniu 2018 r. 
 Rewolucja nastąpi w tych czte-
rech szkołach od września 2019. 
Bowiem wszystkie zaczną działać 
jako ośmioklasowe podstawówki. 
Przy tym cendrowicka placówka 
przejmie część 6- i 7-latków, które 
bez wprowadzania reformy rozpo-
częłyby naukę w Czaplinku, Cza-
chówku i Dobieszu.

Nauczyciele muszą się dokształcić
 Bohdan Wrochna, dyrektor Ze-
społu Placówek Oświatowych w 
Górze Kalwarii wyjaśnia, że prze-
kształcanie likwidowanych gimna-
zjów w szkoły podstawowe musi być 
rozłożone w czasie, aby gmina mia-
ła czas na dostosowanie budynków 
gimnazjów do najmłodszych dzieci. 
Chodzi m.in. o przebudowę sanita-

riatów czy wymianę szkolnych mebli 
i pomocy naukowych. 
 – Zależy nam również na zacho-
waniu stabilizacji dla kadry pedago-
gicznej pracującej na terenie naszej 
gminy. To blisko 500 osób – uzu-
pełnia burmistrz Dariusz Zieliński. 
– Chcemy dać nauczycielom gimna-
zjów czas na dostosowanie swoich 
kwalifikacji do pracy w ośmioletniej 
szkole podstawowej. Przykładowo w 
gimnazjum w Cendrowicach z obec-
nie pracującej kadry tylko jedna oso-
ba ma przygotowanie do nauczania 
w klasach młodszych i „zerówce”.
 Burmistrz zapowiada, że z po-
wodu reformy oraz wzrostu liczby 
mieszkańców, gmina będzie musia-
ła prawdopodobnie niebawem roz-
ważyć kolejny etap rozbudowy Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w 
Kątach. 

Piotr Chmielewski

Do szkoły „nad Wisłą” powrócą najmłodsze dzieci, 
czyli zostanie przywrócony stan sprzed poprzedniej 
reform oświaty w 1999 roku  

Największe zmiany nastąpią 
w zachodniej części gminy, 

gdzie działają szkoły 
w Cendrowicach, Czaplinku, 

Czachówku i Dobieszu  

28 rodzin otrzymało pomoc
LESZNOWOLA Na terenie gminy akcja Szlachetna Paczka organizowana 
była już trzeci raz. W projekt zaangażowało się 18 wolontariuszy, a po-
moc otrzymało 28 rodzin  

 Cała lesznowolska drużyna w piątek, przed wielkim fi nałem, do późnych 
godzin lepiła pierogi i dekorowała magazyn udostępniony przez OSP Mroków. 
Każdy przyniósł też z domu pyszne ciasto, aby ugościć darczyńców. A ci, jak co 
roku nie zawiedli, bowiem akcja zaktywizowała zarówno osoby prywatne jak i 
fi rmy. 28 rodzin otrzymało pomoc o łącznej wartości aż 104 tys. zł. – To wspa-
niały wynik – cieszy się Anna Zdziarska, liderka rejonu. – Okazuje się, że ludzi 
o wielkim sercu w Lesznowoli nie brakuje. Dziękuje wszystkim którzy włączy-
li się w akcję, a także fantastycznym, niezwykle zaangażowanym wolontariu-
szom, dzięki którym można było pomóc tak dużej liczbie rodzin. 

TW

NFZ zachęca kobiety do badań
POWIAT Narodowy Fundusz Zdrowia chce ściślej współpracować z po-
wiatem piaseczyńskim w zakresie popularyzowania profi laktycznych 
programów zdrowotnych
 Chodzi o bezpłatne badania przesiewowe, które pozwalają na wczesne rozpo-
znanie wielu schorzeń, zwłaszcza nowotworów, zwiększając szansę na ich całkowite 
wyleczenie. Mazowiecki oddział NFZ-u szczególny nacisk kładzie na program profi -
laktyki raka szyjki macicy, który skierowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat, a z któ-
rego skorzystało na terenie powiatu piaseczyńskiego niecałe 15 proc. pań. Więcej 
kobiet, bo aż 36 proc. (w wieku 50-69 lat) skorzystało z programu profi laktyki raka 
piersi. Jednak to nie wszystkie programy realizowane przez NFZ przy współpracy 
z powiatem.  Fundusz zaprasza także dorosłych mieszkańców palących papierosy 
do programu profi laktyki chorób odtytoniowych oraz programu profi laktyki cho-
rób układu krążenia (od 35 roku życia). Można także bezpłatnie zrobić profi laktycz-
ne badania na obecność gruźlicy. - Wszystkie programy są niezwykle pożyteczne, 
bo pomagają wykryć choroby we wczesnym stadium – mówi Dorota Kłos, powiato-
wa inspektor ds. ochrony zdrowia. - Namawiamy wszystkie panie do częstszych ba-
dań – dodaje Katarzyna Paprocka, członek zarządu powiatu piaseczyńskiego.

TW
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Plac zabaw jak lodowisko
LESZNOWOLA – Gmina zamknęła plac zabaw znajdujący się w Zgorza-
le przy ul. Sokoła. Zabrakło dobrej woli, aby usunąć z niego zmrożo-
ny śnieg – uważa Beata Kozłowska. - Zamknęliśmy ten plac ze wzglę-
dów bezpieczeństwa – twierdzi Rafał Skorek, dyrektor Centrum Spor-
tu, które zarządza tego typu obiektami

 – Z placu zabaw przy ul. Sokoła korzysta mnóstwo dzieci. I to nie tylko w okre-
sie letnim, ale i jesienno-zimowym – mówi Beata Kozłowska. – Od kilku dni plac 
jest oblodzony. Ale w ciągu dnia jest w miarę ciepło, świeci słońce i dzieci z powo-
dzeniem mogłyby się na nim bawić. Trzeba by tylko wcześniej skuć ten lód...
 Pani Beata poprosiła o pomoc Centrum Sportu administrujące obiektami 
sportowymi na terenie gminy. –  Myślałam, że wyślą tu kogoś, kto w kilkadzie-
siąt minut usunie z placu zmrożony śnieg. A tymczasem oni zamknęli obiekt 
na kłódkę. Kompletnie tego nie rozumiem – mówi. 
 Rafał Skorek tłumaczy decyzję o zamknięciu placu piątym punktem regu-
laminu, który mówi że dopuszcza się zamknięcie takiego obiektu w okresie 
zimowym, gdy niesprzyjające warunki atmosferyczne zagrażają bezpieczeń-
stwu bawiących się na nim dzieci. Na pytanie, dlaczego zgodnie z sugestią 
mieszkanki nie usunięto lodu odpowiada: – Placu nie można było ani posy-
pać solą ani oczyścić mechanicznie, ponieważ ma on sztuczną nawierzchnię, 
którą łatwo można byłoby uszkodzić. Jest zima więc zapraszam tę panią na 
lodowisko lub place zabaw znajdujące się po sąsiedzku – w Nowej Woli bądź 
w Zgorzale przy ul. Cyraneczki.

Tomasz Wojciuk

Ułatwią życie kierowcom
PIASECZNO Drogowcy obiecują, że jeszcze w tym roku przebudują jedno z najruchliw-
szych skrzyżowań w mieście – ul. Chyliczkowskiej z obwodnicą miasta
 Warszawski oddział General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad (GDDKiA) ogłosił już drugi 
przetarg na przebudowę tych „krzy-
żówek” na krajowej „79” w ramach 
Programu Likwidacji Miejsc Nie-
bezpiecznych. Pierwsze postępowa-
nie na wykonawcę zostało unieważ-
nione pod koniec minionego roku, 
ponieważ oferty znacznie przekra-
czały zarezerwowane na inwesty-
cję 2,7 mln zł. W drugim przetar-
gu przedsiębiorstwa znów zapro-
ponowały wyższe kwoty. Jednak, 
jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, 
warszawski oddział GDDKiA jest 
skłonny dołożyć pieniędzy, aby pra-
ce do końca tego roku zostały prze-
prowadzone (najtańsza z ofert jest o 
około 800 tys. zł droższa niż ocze-
kiwano). Nasze informacje potwier-
dza Małgorzata Tarnowska, rzecz-
niczka prasowa oddziału GDDKiA 
w Warszawie. – Kontynuujemy pro-
cedurę wyboru wykonawcy na prze-
budowę tego skrzyżowania. Zapla-
nowaliśmy realizację zadania w bie-
żącym roku – zapewnia.
 Wedle założeń, wybrana firma 
najpierw opracuje projekt wykonaw-
czy „krzyżówek”, a następnie jesie-
nią go zrealizuje. 
 Zakres przewidzianych prac jest 
nieco skromniejszy niż wstępnie 
przewidywano, ale i tak jest szansa 
na usprawnienie ruchu na tym węź-
le. Przede wszystkim osobny pas 
ruchu zyskają osoby skręcające od 
strony Warszawy w lewo. Obecnie 
ten manewr w tym miejscu jest nie-
dozwolony (choć niektórzy kierow-
cy nic sobie z zakazu nie robią nara-

żając się na mandat). Powstanie też 
dodatkowy (trzeci) pas dla wyjeż-
dżających z ul. Chyliczkowskiej od 
centrum miasta. Największy zakres 
prac przewidziano na ul. Chylicz-
kowskiej od strony Konstancina-Je-
ziorny. Zmiany poprawią płynność i 
bezpieczeństwo. 
 Do przebudowy skrzyżowa-
nia swoją cegiełkę dołożą władze 
gminy i powiatu. – Zamierzamy o 
około 100 metrów przesunąć wy-
jazd z ul. Julianowskiej w ul. Chy-
liczkowską w stronę Konstanci-
na. Bez tego, po inwestycji GDD-
KiA, skręcanie z Julianowskiej w 
lewo stałoby się niemożliwe – wy-
jaśnia Ksawery Gut z zarządu po-
wiatu piaseczyńskiego. Wybudo-
wanie nowej końcówki Julianow-
skiej będzie możliwe, ponieważ 
istnieje odpowiednia rezerwa te-

renu. Niejako przy okazji powiat 
planuje wybudować wzdłuż Julia-
nowskiej chodnik od Chyliczkow-
skiej aż do cmentarza.
 Przebudowa jednego z newral-
gicznych skrzyżowań na obwodnicy 
miasta to dopiero początek. Przy-
pomnijmy, że władze Piaseczna za-
rezerwowały na ten rok 4 mln zł na 
wsparcie dla GDDKiA, aby zmobili-
zować ją do poprawy płynności ru-
chu na skrzyżowaniu ul. Puławskiej 
z Okulickiego. Jest również spo-
ra szansa, że – już raczej przyszłym 
roku – drogowcy zabiorą się za li-
kwidację kolejnych niebezpiecznych 
miejsc na krajowej drodze nr 79 od 
Piaseczna do Baniochy, czyli prze-
budowę kilku skrzyżowań m.in. w 
Żabieńcu i Pilawie. 

Piotr Chmielewski 

Najnowsza koncepcja przebudowy skrzyżowania, 
ma się urzeczywistnić do końca roku
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Nie żyje trzecia ofiara pożaru przy Radosnej
PIASECZNO

 Kilka dni temu w szpitalu, w wyniku dotkliwych poparzeń, zmarł 42-letni 
bezdomny, który został wyniesiony z płonącego pustostanu przy ul. Radosnej. 
Przypomnijmy, że w dniu zdarzenia na miejscu śmierć ponieśli 38-letnia ko-
bieta i 63-letni mężczyzna. – To najtragiczniejszy w skutkach pożar w powie-
cie piaseczyńskim od pięciu lat – informuje st. kpt. Łukasz Darmofalski, rzecz-
nik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie. 
 Do pożaru w budynku będącym noclegownią dla pięciorga osób nie ma-
jących stałego dachu nad głową, doszło trzy tygodnie temu. Wszystko wska-
zuje, że przez przypadek zostały w nim podpalone odpady (szmaty, opako-
wania i stare meble) pokrywające podłogę.

PC 

Wystawa malarstwa 
Elżbiety Hampson

PIASECZNO

 Dziś w kawiarni Fryderyk w 
Przystanku Kultura w Piasecz-
nie odbędzie się wernisaż wysta-
wy malarstwa Elżbiety Hampson 
– z cyklu „Spotkania” Grupy Pla-
stycznej Piaseczno. Początek o 
godzinie 19.

Tyl.



Gmina

Piaseczno

 Przypominamy, że właściciele nierucho-
mości zabudowanych lub inne podmio-
ty, które takimi nieruchomościami władają, 
mają obowiązek umieszczenia w widocznym 
miejscu tabliczki z numerem porządkowym. 

 Numery umieszcza się na ścianie fronto-
wej budynku, a w niektórych przypadkach 
również na ogrodzeniu, np. gdy budynek po-
łożony jest w głębi ogrodzonej nieruchomo-
ści. Na tabliczce o której mowa oprócz nu-
meru porządkowego zamieszcza się również 
nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach 
bez ulic lub placów – nazwę miejscowości. 

 Prawidłowe oznakowanie posesji nume-
rem porządkowym ma istotne znaczenie 
dla usprawnienia działań podmiotów, dla 
których łatwość identyfi kacji domów jest 
niezwykle ważna. Być może nie myślimy 
o tym na co dzień, jednak warto sobie 
uświadomić, że oznaczona numerem po-
sesja ma ogromne znaczenie dla ratowania 

życia i zdrowia, zapewnienia bezpieczeń-
stwa ludzi a także dla prawidłowego wyko-
nywania usług np. pocztowych, kurierskich 
czy odbioru odpadów.

 Obowiązek oznaczenia budynku nume-
rem porządkowym wynika z art. 47b ustawy 
Prawo Geodezyjne i Kartografi czne (Dz. U. 
z 2016, poz. 1629 ze zm.), a niedopełnienie 
go to wykroczenie określone w art. 64 Ko-
deksu Wykroczeń (Dz. U. z 2015, poz. 1094). 
Zgodnie z powyższym przepisem właści-
ciel, administrator, dozorca lub użytkownik 
nieruchomości, który nie dopełnił obowiąz-
ku umieszczenia tabliczki z numerem po-
rządkowym, podlega karze grzywny do 250 
złotych albo karze nagany. 

 W związku z powyższym przypomi-
namy mieszkańcom o obowiązku prawi-
dłowego oznakowania budynków nume-
rami porządkowymi. 

Pamiętaj o numerze porządkowym!

OGŁOSZENIE
w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczo-

nego ulicami: Geodetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską zatwierdzonego 
Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie 1340/XLIV/2010 z dnia 24 lutego 2010 r.

 Stosownie do art. 17 pkt. 9 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm), art. 39 ust. 1 
w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz Uchwały Nr 1486/
LVII/06 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 października 2006 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pia-
seczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską
w związku z uchwałami Rady Miejskiej w Piasecznie:

- nr 1145/XXXIX/2013 z dnia 23 października 2013 r. w sprawie uchylenia w części uchwa-
ły Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010r. w sprawie zatwier-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piasecz-
na dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską, 
w zakresie objętym skargą Wojewody Mazowieckiego znak LEX-I.0552.2.2013.JF z dnia 
14.03.2013 r. z uwzględnieniem zmian wskazanych przez pełnomocnika Wojewody Ma-
zowieckiego na postępowaniu mediacyjnym przeprowadzonym w WSA w Warszawie 
w dniu 18.09.2013,
- nr 1312/XLIII/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie sprostowania błędu w uchwale 
Nr 1145/XXXIX/2013 z dnia 23.10.2013 r. 

 zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta 
Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetów, Julianowską, Okulickiego i Pu-
ławską zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie 1340/XLIV/2010 z dnia 24 lu-
tego 2010 r. dla obszaru, którego granice wyznaczają:
1) od zachodu: wzdłuż osi istniejącej ulicy Puławskiej;
2) od południa: wzdłuż osi istniejącej jezdni ul. Okulickiego;
3) od wschodu: wzdłuż osi istniejącej jezdni ul. Julianowskiej;
4) od północy: wzdłuż osi istniejącej ulicy Geodetów.
 w dniach od 10 lutego 2017 r. do 15 marca 2017 r. w pokoju nr 32, I piętro, Wydziału 
Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 w Piasecznie 
w godz. od 8.00 do 16.00.

 Zmiana dotyczy terenu oznaczonego 2U/MW położonego 
przy ul. Energetycznej.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się 
w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w dniu 22 lutego 2017 r. o godz. 11.30.
 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każ-
dy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może skła-
dać uwagi.
Uwagi do wyłożonego projektu planu należy składać:
1) na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, 
2) ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy 
Piaseczno przy ul. Kościuszki 5,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu 

 Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest właściwym or-
ganem do rozpatrzenia uwag z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organi-
zacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 4 kwietnia 2017 r.

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

Naczelnik Urbanistyki i Architektury
Główny Architekt Miasta i Gminy Piaseczno

OGŁOSZENIE
w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części wsi Wolka Kozodawska.

 Stosownie do art. 17 pkt. 9 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2016 poz. 778 ze zm.) art. 39 ust. 1 w związ-
ku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej 
w Piasecznie Nr 1152/XXXIX/2013 z dnia 23.10.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wólka Kozodaw-
ska zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi 
Wólka Kozodawska dla obszaru, którego granice wyznaczają:
1) Od północy – południowa linia rozgraniczająca ul. Bukietowej; 
2) Od wschodu – zachodnia linia rozgraniczająca ul. Dworskiej; 
3) Od południa – północno – zachodnia linia rozgraniczająca ul. Dworskiej oraz oś rzeki Jeziorki; 
4) Od zachodu – zachodnie granice działek nr ew. 53/15 (powstałej w wyniku podziału 
działki nr ew. 53/2) oraz dz. nr ew. 53/4 i zachodnia linia rozgraniczająca ul. Hajduczka. 
w dniach od 10 lutego 2017 r. do 15 marca 2017 r. w pokoju nr 32, I piętro, Wydziału 
Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 w Piasecznie 
w godz. od 8.00 do 16.00.
 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 
w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w dniu 22 lutego 2017 r. o godz. 
10.00.
 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, 
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może składać uwagi.
 Uwagi do wyłożonego projektu planu należy składać:
1) na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, 
2) ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy 
Piaseczno przy ul. Kościuszki 5,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu 

 Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest właściwym or-
ganem do rozpatrzenia uwag z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organi-
zacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 4 kwietnia 2017 r.

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

Naczelnik Urbanistyki i Architektury
Główny Architekt Miasta i Gminy Piaseczno

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. 2016 poz. 778 ze zm.) art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(t. j. Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zmianami), zawiadamiam podjęciu przez Radę Miejską 
w Piasecznie:

1. Uchwały Nr 820/XXIX/2016 z dnia 28.12.2016 r. w sprawie W sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części mia-
sta Piaseczna i części wsi Żabieniec zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie 
Nr 1120/XXXVIII/2013 z dnia 25.09.2013 r. dla obszaru ograniczonego ulicami: ul. Sporto-
wą, Asfaltową, rzeką Jeziorką, granicą administracyjną wsi Siedliska, granicą wyznaczoną 
w odległości ok. 100 m. od ul. Łąkowej oraz ul. Rybacką i Świętojańską (DZ. URZ. WOJ.MAZ. 
poz. 11725 z dnia 13 .11. 2013 r.) dla terenów urbanistycznych oznaczonych w obowiązują-
cym mpzp symbolami 1UST i 2UST. 
2. Uchwały Nr 691/XXV/2016 z dnia 28.09.2016 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części mia-
sta Piaseczna zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 427/XVIII/2012 
z dnia 15 lutego 2012 r. dla obszaru oznaczonego w planie symbolem 1 MN w grani-
cach działek ozn nr. ew. 168, 169, 170, 171/1, 171/2, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180/5, 
180/6, 181 z obr 24.

 Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w pokoju przy sali 
konferencyjnej (półpiętro) w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno w Piasecznie, przy ul. Ko-
ściuszki 5. Wnioski do projektu planu, zmian planów i do prognoz oddziaływania na środowi-
skowo można składać w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.
 Wnioski do projektu planu i projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego mogą być składane: 
• w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;
• pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno;
• ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy 
 Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e – mail kubiak@piaseczno.eu. 

 Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem 
właściwym do ich rozpatrzenia, z podaniem, imienia, nazwiska lub nazwę jednostki orga-
nizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, 
której dotyczy. 

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

Naczelnik Urbanistyki i Architektury
Główny Architekt Miasta i Gminy Piaseczno

UiA.ZP.6721.2.2017.WK

UiA.ZP.6721.3.2017.AA UiA.ZP.6721.4.2017.AA26 stycznia 2017 r.

25 stycznia 2017 r.

27 stycznia 2017 r.
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Przejazd otwarty. 
Do wiosny
PIASECZNO/URSYNÓW Tydzień temu kolejarze otworzyli przejazd na 
ul. Jana Pawła II w Piasecznie. Wciąż jednak trwa remont mostu w Alei 
Kalin w Zalesiu Dolnym, a wkrótce ma ruszyć budowa wiaduktu na ul. 
Karczunkowskiej

 Zamknięty przejazd na Jana Pawła II przez wiele tygodni był przyczyną 
korków i utrapieniem mieszkańców Piaseczna. Tym bardziej, że cały czas nie-
czynny jest także most w Alei Kalin, którego budowa opóźniła się już o kilka 
miesięcy. Choć odcinek od ul. Jana Pawła II do Orężnej jest od kilku dni prze-
jezdny, wiosną kolejarze zamkną go ponownie. – Tym razem na jakieś 2-3 ty-
godnie, w zależności od tego, jak zostanie ułożony harmonogram prac – zapo-
wiada Karol Jakubowski z biura prasowego PKP PLK SA. To właśnie wtedy zo-
staną poprawione dojazdy do przejazdu i wymieniona na nim nawierzchnia. 
 A co z Aleją Kalin? Tu prace też podobno posuwają się do przodu. Podob-
no, bo efekty są mało widoczne. – W zeszłym tygodniu zakończyliśmy wycinkę 
drzew – mówi Karol Jakubowski. – Gdy mrozy zelżeją, będziemy kłaść asfalt. 
 Mimo zapowiedzi PKP, że wiadukt zostanie otwarty jeszcze w lutym, wy-
daje się to mało realne.
 Sporo za to dzieje się na ul. Karczunkowskiej, którą wielu mieszkańców 
powiatu piaseczyńskiego dojeżdżało do ul. Puławskiej. W połowie lutego 
mają tam ruszyć prace nad tymczasowym przejazdem. Gdy przejazd będzie 
gotowy, zacznie się budowa wiaduktu. Inwestycja ma zakończyć się w trze-
cim kwartale tego roku.

Tomasz Wojciuk

SPZOZ powtórzy badania
KONSTANCIN-JEZIORNA

 Gminna przychodnia przy ul. Wa-
reckiej ugięła się pod argumentacją 
grupy radnych i ponownie przepro-
wadzi badania profi laktyczne skóry 
dla 108 pacjentów, ale tym razem z 
udziałem lekarza dermatologa. O kon-
trowersyjnej sprawie napisaliśmy ty-
dzień temu. Rada gminy zleciła trzem  
przychodniom w mieście przebada-
nie skóry zainteresowanych miesz-
kańców pod kątem wykrycia nowo-
tworów ze szczególnym uwzględnie-
niem czerniaka. Zgodnie z umową 
na dotację, diagnozę  miał przepro-
wadzić lekarz specjalista. Na Warec-
kiej był tylko technik, który fotografo-
wał wskazane przez pacjentów zmia-
ny skórne (później zdjęcia oglądał le-
karz). Grupa radnych uznała, że Samo-
dzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej zrealizował usługę niezgodnie 
z umową. Do takiego samego wnio-
sku doszedł niedawno burmistrz Ka-
zimierz Jańczuk po analizie dokumen-
tów. – Dyrekcja SPZOZ zadeklarowa-
ła, że w ramach tych samych funduszy 
niebawem ponownie zaprosi 108 pa-
cjentów na wizytę z udziałem derma-
tologa – informuje Kazimierz Jańczuk. 

PC 

Muzyczna podróż 
po Armenii

 We wtorek 7 lutego w Domu Kul-
tury w Piasecznie wystąpi akustycz-
ny, multikulturowy kwintet Habiara-
jan, którego muzyka jest esencją fol-
ków z różnych stron świata. Początek 
o godzinie 20. Wstęp wolny.

Tyl.

Strzelanina w Magdalence: 
uniewinniono dowodzących 
LESZNOWOLA Tydzień temu sąd apelacyjny w Warszawie po raz trzeci 
uniewinnił trójkę byłych policjantów, którym zarzucano niedopełnienie 
obowiązków podczas przygotowywania i przeprowadzenia akcji zatrzy-
mania dwóch groźnych przestępców w Magdalence w 2003 roku. W wy-
niku walki z bandytami 2 funkcjonariuszy zginęło, a 16 zostało rannych

 W marcu tego roku minie 14 lat od „słynnej” akcji w Magdalence, która ze-
lektryzowała wówczas całą Polskę. To właśnie wtedy funkcjonariusze z wy-
działu terroru kryminalnego KSP oraz CBŚ KGP przypuścili szturm na dom 
przy ul. Krańcowej, w którym ukrywali się dwaj członkowie gangu „Mutan-
tów” - Robert Cieślak oraz Białorusin Igor Pikus. Przestępcy, nie namyślając się 
długo, odpalili znajdujące się na posesji ładunki wybuchowe i zaczęli ostrze-
liwać antyterrorystów z 29 jednostek broni palnej, w tym pistoletów maszy-
nowych i karabinów automatycznych. W wyniku akcji poległo dwóch funk-
cjonariuszy, a 16 zostało rannych. Zginęli też Cieślak i Pikus, którzy zatruli się 
tlenkiem węgla (willa w której się ukrywali częściowo spłonęła).
 Strzelanina w Magdalence została zinterpretowana jako klęska policji. 
Niedługo potem zaczęto szukać winnych. Na ławie oskarżonych zasiedli ów-
cześni: dowódca pododdziału antyterrorystycznego, naczelniczka wydziału 
ds. walki z terrorem kryminalnym KSP oraz zastępca komendanta stołeczne-
go policji. Zostali oskarżeni m.in. o niedopełnienie obowiązków przy plano-
waniu i przeprowadzaniu akcji. Sądy pierwszej instancji trzykrotnie oddala-
ły te zarzuty, jednak apelację składała prokuratura i oskarżyciele posiłkowi 
więc sprawa trafi ała do ponownego rozpatrzenia. Po drugim uniewinnieniu 
w 2015 roku prokuratura odstąpiła od składania kolejnej apelacji, ale zdecy-
dowała się na nią matka jednego z poległych w Magdalence policjantów. W 
ubiegły piątek sąd apelacyjny kolejny, trzeci już raz uniewinnił trójkę byłych 
funkcjonariuszy. Choć wyrok jest prawomocny, stronom przysługuje kasacja. 

TW
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Nauka ciekawsza od zabawy
KONSTANCIN-JEZIORNA W Szkole Amerykańskiej otwarto centrum projektowe. To nowocze-
sne i jedyne w naszym kraju szkolne biuro projektów połączone z warsztatem, w któ-
rym dzieci uczą się konstruowania i rozwiązywania praktycznych problemów

 Uroczystość otwarcia Design Cen-
ter – tak brzmi angielska nazwa tego 
wyjątkowego miejsca – odbyła się w 
poprzedni czwartek. Wstęgę oprócz 
sporej grupy uczniów przecinali dy-
rektor placówki Jon Zurfluh oraz pro-
jektant – Bartosz Romanowicz.

Poznają podstawy inżynierii
 Szkolne centrum projektowania 
i konstruowania składa się z trzech 
pomieszczeń. W pierwszym nasto-
latki (od szóstej klasy szkoły pod-
stawowej) przy użyciu najnowszych 
programów komputerowych do pro-
jektowania mogą m.in. tworzyć trój-
wymiarowe modele. Swoiste labora-
torium wyposażono również w dru-
karki 3D oraz laserowe. W tym sa-
mym pomieszczeniu odbywają się 
też zajęcia z robotyki. W ostatnim 
czasie – z pomocą wykwalifikowa-
nego nauczyciela – młodzież samo-
dzielnie konstruowała robota na 
turniej w Czechach. Głównym zada-
niem urządzenia jest rzucanie piłka-
mi na odpowiednią wysokość.
 Z gotowymi projektami i po-

mysłami uczniowie przenoszą się do 
sąsiedniego warsztatu (nazywane-
go „makerspace”), w którym wyko-
nują konstrukcje. W ubiegły czwar-
tek pracowali nad modelami mostów 
z drewnianych kratownic i wykony-
wali ich próbne obciążenie. Przy pra-
cy korzystali z bogatego zestawu no-
woczesnych narzędzi oraz bezpiecz-
nych maszyn – pilarek oraz szlifierek. 
Warsztat ma swój system wentylacji, 
jest wyposażony w przemysłowe od-
kurzacze, został również wygłuszony, 
aby hałas nie przeszkadzał uczniom z 
sąsiednich klas. – To jedyne tego typu 
miejsce w Polsce i według moich in-
formacji, jedyne na wchód od Am-
sterdamu. Pracując nad jego projek-
tem szukaliśmy podobnych szkol-
nych centrów, ale znaleźliśmy dopiero 
w Holandii – mówi Bartosz Romano-
wicz. On sam inicjatywą Szkoły Ame-
rykańskiej jest zachwycony. – Dzie-
ciaki pracują na programach projek-
towych, których nie mieliśmy pod-
czas studiów na politechnice. Zdoby-
wają wiedzę, którą przekazywano mi 
na wykładach. To niesamowity start 
w przyszłość – komentuje. Młodzież 
spotyka się na zajęciach w Centrum 
Designu 2-3 razy w tygodniu. 

Pomysły stają się rzeczywistością
 Jednak zdaniem Ligity Stawarz, 
service learning director w placów-
ce, najważniejsze jest to, że mło-

dzież uczy się rozwiązywania kon-
kretnych problemów. Jednym z za-
dań uczniów było wykonanie zaba-
wek dla niewidomych dzieci. – Aby je 
wymyślić, musieli najpierw zastano-
wić się, jak bawią się niewidzące dzie-
ci, jakich zmysłów używają. Podczas 
zajęć ważny jest sam proces myślenia 
i konstruowania, a nie wyłącznie pro-
dukt końcowy – tłumaczy pani Ligi-
ta. Obecnie młodzież ze Szkoły Ame-
rykańskiej projektuje domki dla ka-
czek żyjących nad warszawskim Je-
ziorkiem Czerniakowskim. – Jest ono 
w środku miasta i ptaki mają coraz 
mniej miejsca na składanie jaj. W za-
jęciach nie chodzi zatem wyłącznie o 
zbudowanie domku na ocenę, ale po-
lepszenie elementu otaczającej nas 
rzeczywistości. Uzyskane przez mło-
dzież umiejętności przydadzą się jej 
w przyszłości i być może pomogą jej 
również wybrać drogę zawodową – 
mówi Ligita Stawarz. 
 Agnieszka Świetliczko, dyrektor 
marketingu w Szkole Amerykańskiej 
uzupełnia, że nauczyciele nie narzuca-
ją uczniom problemów do rozwiąza-
nia. – Muszą go samodzielnie dostrzec 
w otoczeniu i spróbować rozwiązać – 
argumentuje.  W ten sposób młodzież 
przeprojektowywała... wnętrze szkol-
nej kafejki, aby poprawić w niej ob-
sługę klienta i zmniejszyć kolejki. 

Piotr Chmielewski

To jedyne tego typu miejsce 
na wchód od Amsterdamu 

– przyznaje Bartosz 
Romanowicz, autor projektu 

Centrum Designu

Młodzież ucząc się konstruowania poznaje tajniki inżynierii. 
Na zdjęciu próbne obciążenie modeli mostów  

KONSTANCIN-JEZIORNA

BCA Flash karnawałowo

Marcin Gutowski o Ziemi Świętej

 W najbliższą niedzielę o godz. 18 w Konstancińskim Domu Kultury 
przy ul. Mostowej 15 odbędzie się niepowtarzalny spektakl teatru im-
prowizacji BCA Flash Karnawałowo, którym to widzowie na bieżąco będą 
twórcami przedstawienia i jego reżyserem. Generalnie: publiczność rzą-
dzi! Świetna zabawa, pełna absurdalnego poczucia humoru, gwaranto-
wana. Bilety: normalny 20 zł, studencki 15 zł do nabycia w kasie KDK oraz 
na stronie internetowej konstancinskidomkultury.pl.

PC

 W sobotę 11 lutego o godz. 17 w Hugonówce (ul. Mostowa 15) odbę-
dzie się interesujące spotkanie autorskie z mieszkającym w Słomczynie 
dziennikarzem Marcinem Gutowskim. Opowie nie tylko o swojej książce 
„Ziemia Święta. Opowieści z Izraela i Palestyny”, lecz także o swoich wie-
loletnich zainteresowaniach tym regionem. Bohaterami książki są przede 
wszystkim zwykli mieszkańcy tego niezwykłego miejsca, żyjący w cieniu 
wyniszczającego konfl iktu. Wstęp wolny.

PC
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Trzy zapałki dla przyjaciela
TARCZYN TSA, legenda pol-
skiego rocka, 5 lutego za-
gra w tarczyńskim Gmin-
nym Ośrodku Kultury
 Będzie to koncert charytatywny 
na rzecz walczącego z chorobą Wal-
demara Czapkiewicza. Ten doskona-
ły gitarzysta grał ostatnio w blueso-
wych kapelach, a przed laty był aku-
stykiem wielu gwiazd polskiego rocka, 
począwszy od TSA, przez Oddział Za-
mknięty i Republikę po Bajm.
 Grające z przerwami od 1979 
roku TSA tworzą obecnie: Marek 
Piekarczyj (wokal), Andrzej Nowak 
(gitara), Stefan Machel (gitara, wokal 
wspierający), Janusz Niekrasz (gitara 
basowa) i Marek Kapłon (perkusja). 
 Koncert w sali  przy ul. Stępkow-

skiego rozpocznie się o godz. 19. Przed 
TSA wystąpią: 1ONE, Ewast Earth 
Band i Bronek Duży-Puzon. Cena bi-

letów 40 zł w przedsprzedaży, 50 zł w 
dniu koncertu (tel. 22 715 79 62).

PC 

fot. TSA.com.pl

Otwarto świetlicę w Bobrowcu
PIASECZNO W niedzielę odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy na pod-
daszu remizy OSP Bobrowiec przy ul. Mazowieckiej

 Mieszkańcy wsi od dawna zabiegali o miejsce spotkań, ale także salę prób 
i występów  amatorskiego teatru „A Co Tam”. Adaptacja poddasza OSP Bo-
browiec rozpoczęła się w ubiegłym roku, choć przygotowania do niej trwa-
ły znacznie dłużej. W trakcie prac wydzielono pomieszczenie wielofunkcyjne z 
dwiema toaletami, podręczny magazyn i pomieszczenie techniczne. Przy oka-
zji wzmocniono strop i zmodernizowano instalacje: elektryczną i wodno-ka-
nalizacyjną, a także przerobiono wentylację oraz centralne ogrzewanie. Pobu-
dowano ścianki działowe i podwieszany sufi t. Położono też tynki, gres, a na ko-
niec całość pomalowano. Adaptacja poddasza kosztowała w sumie 450 tys. zł. 
 – Mieszkańcy potrzebowali takiego miejsca – przekonuje radna Anna Kra-
suska. – Chcemy, aby świetlica była dostępna dla wszystkich, ale o tym, co 
konkretnie będzie się tam działo, zdecydujemy podczas zebrania wiejskiego. 
Są plany, aby odbywały się w niej m.in. warsztaty i zajęcia dla dzieci.

TW

Błyszcz na drodze!
GÓRA KALWARIA „Bezpieczny, bo widoczny” – tak zatytułowany kon-
kurs literacko-plastyczny rozstrzygnięto we wtorek w ratuszu

 Co nietypowe, dla uczniów placówek z całej gminy zorganizował go sa-
modzielnie Zespół Szkół w Brześcach i sam postarał się o sponsorów na-
gród. Do dzieci trafi ł sprzęt sportowy, ale i akcesoria komputerowe. Najmłod-
si uczniowie (z klas I-III szkół podstawowych) tworzyli plakaty przekonujące 
rówieśników do noszenia odblasków na drodze po zmroku. Starsi (klasy IV-VI 
oraz gimnazjaliści) wykazywali się talentami literackimi.
 Zdaniem jury w konkursie plastycznym najładniejsze prace przygotowali: 
1. Helena Stelmaszczyk  (SP w Coniewie), 2. Aleksandra Warowna  (SP w Kątach) 
i 3. ex aequo Pola Michna  (SP w Kątach) i  Alicja Skrzypczak  (SP w Czachówku). 
Z autorów wierszy nagrody odebrali, w kategorii podstawówka: 1. Jakub Zie-
liński  (SP w Górze Kalwarii), 2. Julia Chmielewska  (SP w Czachówku) i 3. Karoli-
na Asman  (SP w Górze Kalwarii); gimnazjum: 1. Aleksandra Korytek, 2. Wikto-
ria Gniadek, 3. Patryk Kubsik (cała trójka uczy się w gimnazjum w Brześcach).
 Podczas rozdawania nagród rolę konkursu i noszenia odblasków podkreślał 
burmistrz Dariusz Zieliński. Opowiadał, że jego również czasem, jako kierowcę, 
„ogarnia przerażenie”, kiedy nagle z ciemności wyłania się na drodze osoba niewła-
ściwie ubrana i bez odblasków. – Przecież one tak niewiele kosztują – zauważył. 

PC
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Tajemnice porwań sprzed lat
POWIAT Ze względu na bestialstwo i metody działania policjanci okrzyknęli ich „obci-
naczami palców”. Tydzień temu przed Sądem Okręgowym w Warszawie rozpoczął się 
proces gangu, który oskarżono o dziesięć porwań dla okupu
 Na ławie oskarżonych, w wyjąt-
kowo dobrze strzeżonej sali i budyn-
ku, zasiadło 14 mężczyzn. Prokura-
tura w Płocku postawiła im w sumie 
93 zarzuty. To już drugi proces tego 
wyjątkowo brutalnego gangu. Nie-
stety, pierwszy – dotyczący częścio-
wo innego składu grupy i nieco in-
nych przestępstw – stał się kompro-
mitacją dla prokuratury. Ośmiu po-
dejrzanych uniewinniono, ale tamten 
wyrok jest jeszcze nieprawomocny. 

Długa zmowa milczenia
 Przed 13 laty ta wywodząca się 
z gangu mokotowskiego grupa prze-
stępcza specjalizowała się w bru-
talnych uprowadzeniach i budzi-
ła trwogę w Warszawie i okolicach. 
Jak informują śledczy, jego członka-
mi byli częściowo „zwykli mieszkań-
cy” (bezrobotni, elektryk, hydraulik, 
mechanik samochodowy) z okolic 
Piaseczna, Konstancina-Jeziorny i 
stolicy. 
 Mimo prowadzonego od 2004 
roku śledztwa, przez lata organom 
ścigania nie udawało się rozwikłać 
zagadek uprowadzeń dla okupu z lat 
2003-2005. Dopiero trzy lata temu 
prokuratura podała, że „solidar-
ność członków grupy została rozbi-
ta” i jeden z podejrzanych zdecydo-
wał się pójść na współpracę ze śled-
czymi. Obiecano mu w zamian nad-
zwyczajne złagodzenie kary. Prze-
łomem było także to, że po latach 
część uczestników dramatycznych 
zdarzeń przerwało milczenie.
 „Obcinacze palców” porywa-
li upatrzone osoby w biały dzień, w 
ruchliwych miejscach – m.in. sprzed 
uczelni, czy w centrum handlowym 
w stolicy. Lubili podawać się za poli-
cjantów. Zrozpaczone rodziny płaci-
ły wysokie okupy (od 100 tys. zł do 

kilku milionów euro). Śledczy podej-
rzewają, że gang dokonał przynaj-
mniej 20 porwań i wyłudził 7 mln zł 
okupu, nie na wszystko są dowody. 

Niezadowoleni - mordowali
 Jesienią 2003 roku oprawcy po-
rwali właściciela lombardu z oko-
lic Piaseczna. Dwukrotnie obcięli 
mu część palca. Przestępcy uwolni-
li mężczyznę dopiero po 37 dniach, 
gdy jego bliscy wpłacili 120 tys. do-
larów okupu.
 Inną ofiarą gangu padł 26-let-
ni syn przedsiębiorcy z Piaseczna 
uprowadzony w marcu 2004 roku. 
Zwłoki mężczyzny przypadkowo 
odnaleziono półtora miesiąca póź-
niej koło Grodziska Mazowieckiego, 

mimo że rodzina wpłaciła wynego-
cjowany okup (127 tys. dolarów i 10 
tys. euro). Oprawcy najpierw obcię-
li mu palec i przekazali go rodzinie, 
żeby zmusić ją do działania. Osta-
tecznie, niezadowoleni ze zbyt ni-
skiego okupu, zdecydowali się po-
zbyć młodego człowieka i brutalnie 
go zamordowali. 
 Takich tragicznych historii jest 
więcej, dwojga zakładników do tej 
pory nie odnaleziono.  
 Część ze zbrodni zarzuconych 
oskarżonym dotyczy przestępczych 
porachunków. Za zabójstwa i po-
rwania oskarżonym grożą wielolet-
nie kary więzienia. 

Piotr Chmielewski   

Większość „obcinaczy palców” próbowało się ukrywać. 
Wytropili ich policyjni „łowcy cieni”

Antoni zdetronizował Jana
PIASECZNO

 Najpopularniejszym imieniem 
męskim, jakie rodzice nadawali w 
2016 roku nowo narodzonym miesz-
kańcom Piaseczna, był Antoni. Na 
podium znaleźli się jeszcze: Jan (naj-
częściej wybierany przez rodziców 
w 2015 roku ) oraz Jakub. Tuż za po-
dium uplasował się Franciszek. W 
przypadku dziewczynek, w 2015 

roku najwięcej w Piasecznie przy-
było Mai, Oliwek i Len. W minionym 
roku ich miejsce zajęły Zuzanny, Zo-
sie i Alicje. Wciąż popularna jest tak-
że Julia. – W ostatnich dwóch latach 
zauważaliśmy zdecydowany powrót 
tradycyjnych polskich imion. W 2015 
roku często rodzice chcieli również, 
aby drugie imię chłopcy mieli po 

ojcu, a dziewczynki po matce. W ze-
szłym roku ta moda przeminęła – za-
uważa Alfreda Stachyra kierownicz-
ka Urzędu Stanu Cywilnego w Pia-
secznie. Rodzice unikają też imion 
nietypowych, mogących uchodzić 
za dziwne. W zeszłym roku w Pia-
secznie na świat przyszło 1327 dzieci. 

PC   

fot. mat.prasowe gm. Piaseczno
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Piaseczno triumfatorem memoriału
PIŁKA NOŻNA W ostatni weekend w Piasecznie rozegrano po raz 15. turniej piłkarski 
upamiętniający Walentego Kazubka. Tym razem było mniej niespodzianek niż w 
ostatnich latach - ton zawodom nadawali głównie czwartoligowcy. Dobry występ 
mają za sobą również występujących na co dzień w A klasie piłkarze Laury Chylice, 
którzy skończyli turniej na podium

 Jedność Żabieniec, najdłużej 
funkcjonujący (od 1922 roku) klub 
w powiecie piaseczyńskim, nale-
ży również do 25 najstarszych klu-
bów w Polsce. Duży wpływ na jego 
działalność miał niewątpliwie Wa-
lenty Kazubek – jego wieloletni 
prezes, społecznik i jednocześnie 
honorowy obywatel Piaseczna. 
Władze Jedności, poprzez corocz-
ną organizację memoriału jego 
imienia, dokładają wszelkich sta-
rań, żeby nazwisko Kazubka było 
wciąż żywe w publicznej świado-
mości. Oprócz upamiętnienia by-
łego prezesa Jedności okoliczni 
piłkarze mają również możliwość 
sprawić frajdę kibicom i sprawdzić 

swoją aktualną formę podczas zi-
mowych przygotowań do rundy 
wiosennej. 
 
Bez Perły i Nadstalu
 Przez lata memoriał zapracował 
już sobie na odpowiednią renomę, 
ale trzeba przyznać, że poszczegól-
ne kluby podchodzą do niego różnie 
– nie zawsze (ze względu na rozgry-
wane w tym czasie sparingi i ryzy-
ko odniesienia kontuzji) wystawiając 
swoich najlepszych zawodników do 
gry. I choć należy zrozumieć wzglę-
dy szkoleniowe, to jednak większość 
miłośników lokalnej piłki wolała-
by zapewne, żeby na „nieoficjalnych 
mistrzostwach powiatu piaseczyń-
skiego” wszystkie drużyny grały w 

swoich najsilniejszych składach. 
 W tym roku nie wystąpiły, nie-
stety, w ogóle drużyny klubów 
Nadstal Krzaki Czaplinowskie i 
Perła Złotokłos. Zwłaszcza nie-
spodziewana absencja aktualnego 
lidera ligi okręgowej mogła nieco 
dziwić kibiców. – Z naszego składu 
z powodu kontuzji wypadło dwóch 
zawodników defensywnych, wobec 
czego byliśmy zmuszeni odwołać 
naszą obecność na turnieju – wy-
jaśnia Rafał Tchórzewski, prezes 
Perły Złotokłos.
 Ostatecznie zamiast 15 zespołów 
o Puchar Walentego Kazubka rywa-
lizowało w sobotę 13 drużyn, które 
zostały podzielone na trzy grupy. 

Najlepsi oldboye 
od Kasztankiewicza
 Zanim jednak zagrali seniorzy, 
w turnieju oldboyów (w wieku 35+) 
zmierzyło się ze sobą osiem (dwie 
nie dojechały) ekip. Najlepsi byli za-
wodnicy grup juniorskich KS Pia-
seczno, którzy mieli przyjemność 
występować pod okiem trenera Jac-
ka Kasztankiewicza. W finale poko-
nali oni KS Nadstal 5:0, a trzecia lo-
kata przypadła tego dnia w udzia-
le drużynie KS Konstancin, która w 
meczu o miejsce na podium wygrała 
4:3 z MKS Piaseczno. 
 Najlepszym zawodnikiem im-
prezy został Marcin Spiżarny z 
KS Konstancin, najlepszym bram-
karzem - Bartłomiej Bakalarczyk 

(MKS Piaseczno), a najlepszym 
strzelcem - Marek Gołębiewski (z 10 
golami dla Kasztan Team).
 –    Czy walczyliśmy o zwycię-
stwo? – zastanawia się Marek Gołę-
biewski,    obecny trener Sparty Jazga-
rzew. – Celowaliśmy przede wszyst-
kim w dobrą zabawę i spotkanie po 
latach. Sama gra była jednak na po-
ważnie,    czasem może nawet aż za 
bardzo. Wygraliśmy turniej,    bo mie-
liśmy młodą, jak na oldboyów, ekipę.

Turniej biało-niebieskich
 W rozgrywkach seniorów trady-
cyjnie nie zabrakło emocji. Najwię-
cej było ich w fazie pucharowej. FC 
Lesznowola, choć wygrała wcześniej 
swoją grupę, w ćwierćfinale musia-
ła uznać wyższość KS Konstancin. 
MKS Piaseczno dość niespodziewa-
nie męczył się z kolei z drużyną Fo-
otball For Fan, ale ostatecznie zwy-
ciężył jedną bramką. Mniejsze pro-
blemy mieli ze swoimi rywalami 
Sparta Jazgarzew, która strzeliła go-
spodarzom trzy gole i Laura Chyli-
ce, która rozbiła drugą ekipę Kon-
stancina aż pięcioma bramkami. 
 W pierwszym półfinale pomiędzy 
Spartą a Konstancinem trzeba było 
rozegrać konkurs rzutów karnych (w 
regulaminowym czasie gry był remis 
1:1). Przy decydującym strzale pe-
cha miał były zawodnik klubu z Ja-
zgarzewa – Emil Wrażeń i do wiel-
kiego finału awansowała Sparta. W 
drugim meczu MKS Piaseczno miał 
od samego początku sporą przewagę 
w posiadaniu piłki. Laura starała się 
czyhać na kontry, ale kiedy nie wyko-
rzystała swojej okazji, momentalnie 
została skarcona przez rywali. Strze-
lając później kolejne trzy gole bia-
ło-niebiescy nie pozostawili żadnych 
wątpliwości, kto zasłużył na awans.
 Mecz o trzecie miejsce był jed-
nym z ciekawszych spotkań całego 
turnieju. Za niestrzelonego karnego 
zrehabilitował się Emil Wrażeń, któ-
ry dwa razy wyprowadzał swoją dru-
żynę na prowadzenie. Laura poka-
zała jednak hart ducha – dwukrot-
nie odrobiła straty (po golach Mi-

chała Kaczora i Roberta Podoliń-
skiego) i w końcu wyszła na prowa-
dzenie po strzale Piotra Borowskie-
go. Dosłownie w ostatniej sekundzie 
świetną okazję na doprowadzenie do 
remisu miał jeszcze Wrażeń, ale jego 
strzał – sobie znanym tylko sposo-
bem – zdołał odbić Max Litka.
 – Chyba możemy być zadowo-
leni z naszej gry, szczególnie, że w 
pierwszej czwórce, oprócz nas, byli 
sami czwartoligowcy – komentuje 
Max Litka, bramkarz Laury Chyli-
ce. – Najważniejsza jest jednak liga 
i to była wartościowa jednostka tre-
ningowa.

Siedem serii karnych na koniec
 W wielkim finale Piaseczno i 
Sparta strzeliły zgodnie po jed-
nym golu. Najpierw trafił dla Pia-
seczna Kamil Matulka, a stan 
meczu wyrównał Olaf Kubat. O 
tym kto wygra XV Memoriał im. 
Walentego Kazubka zdecydować 
więc miały rzuty karne. Te były w 
tym przypadku szczególnie emo-
cjonujące i potrzeba było aż sied-
miu serii żeby wyłonić zwycięz-
ców. Gola na wagę triumfu zdo-
był w końcu Paweł Nawrocki i 
Piaseczno mogło zaśpiewać w kó-
łeczku „Puchar jest nasz!”.
 Najlepszy bramkarzem turnie-
ju został Patryk Czarnota ze Sparty 
Jazgarzew, najlepszym strzelcem - 
Kamil Matulka (siedem goli), a naj-
lepszym zawodnikiem - Kamil Wło-
darczyk (obaj MKS Piaseczno).
 – Wydaję mi się, że byliśmy naj-
lepszym zespołem i zasłużenie zdo-

byliśmy pierwsze miejsce – powie-
dział Kamil Włodarczyk. – Finał nie 
wyszedł nam tak, jakbyśmy chcieli, 
ale turniej był udany i oby tak dalej. 

Grzegorz Tylec

Piłkarski festiwal odbył się w hali 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piasecznie

Wyniki XV Memoriału 
im. Walentego Kazubka

Grupa A
Jedność II Żabieniec – Sparta Jazgarzew 0:1
KS Konstancin – Orzeł Baniocha 2:1
Laura Chylice – Jedność II żabieniec 1:1
Sparta Jazgarzew – KS Konstancin 1:0
Orzeł Baniocha – Laura Chylice 1:3
Jedność II Żabieniec – KS Konstancin 0:1
Sparta Jazgarzew – Laura Chylice  2:0
Jedność II Żabieniec – Orzeł Baniocha 0:2
KS Konstancin – Laura Chylice 1:3
Sparta Jazgarzew – Orzeł Baniocha 1:0

Grupa B
FC Lesznowola – Jedność Żabieniec 4:0
Jeziorka Prażmów – Korona Góra Kalwaria 6:0
Jedność Żabieniec – Korona Góra Kalwaria 1:0
Jeziorka Prażmów – FC Lesznowola 0:3
Jedność Żabieniec – Jeziorka Prażmów 2:0
FC Lesznowola – Korona Góra Kalwaria 1:5

Grupa C
KS II Konstancin – MKS Piaseczno 0:2
Walka Kosów – F4F 1:2
Walka Kosów – KS II Konstancin 4:4
MKS Piaseczno – F4F 6:0
F4F – KS II Konstancin 0:3
MKS Piaseczno – Walka Kosów 9:1

Baraż:
F4F – Jeziorka Prażmów 2:1

Ćwierćfi nały:
FC Lesznowola – KS Konstancin 2:4
MKS Piaseczno – F4F 2:1
Jedność Żabieniec – Sparta Jazgarzew 0:3
Laura Chylice – KS II Konstancin 5:0

Półfi nały:
KS Konstancin – Sparta Jazgarzew 1:1 p.k 1:3
MKS Piaseczno – Laura Chylice 3:0

Mecz o 3 miejsce:
KS Konstancin – Laura Chylice 2:3

FINAŁ:
MKS Piaseczno – Sparta Jazgarzew 1:1 p.k 3:4

Liczy się integracja i dobra zabawa
Z Pawłem Sawą, prezesem LKS Jedność Żabieniec, rozmawia Grzegorz Tylec

Kolejny memoriał za nami i kolej-
ny sukces organizacyjny Jedno-
ści Żabieniec i osób związanych z 
klubem. W tym roku nie obeszło 
się jednak bez pewnych zgrzytów. 
Zarówno na zawody oldboyów 
jak i seniorów nie dotarły wszyst-
kie drużyny, które miały pierwot-
nie zagrać...
 To jest fakt. Niestety, z oldboyami 
tak to bywa. W sobotę zabrakło nam 
Polonii Warszawa i Jeziorki Prażmów. 
Musieliśmy z tym sobie poradzić i za-
mieniliśmy szybko harmonogram 
gier – tak, żeby było ich jak najwię-
cej i żeby wszyscy mogli pograć oraz 
pobawić się, bo na tym to polega. Po-
dobna sytuacja była w przypadku se-
niorów. Nie zagrały Perła Złotokłos 
(zwycięzcy XII Memoriału – przyp. 
Red.) i Nadstal Krzaki Czaplinow-
skie, a z informacji, które otrzymałem 
mogę powiedzieć, że zdecydowały o 

tym względy pozasportowe. Żałuję 
tylko bardzo, że dowiedzieliśmy się 
o tym praktycznie z dnia na dzień 
przed turniejem, a mieliśmy wcze-
śniej od nich potwierdzenie. Nie 
spodziewałem się, że wśród zespo-
łów seniorskich z naszego powiatu, 
dla których jest ta impreza robiona, 
może się coś takiego wydarzyć.

Jak oceniasz piłkarski poziom tur-
nieju oldboyów?
 To jest tak, że pojawiają się na 
nim osoby, które jeszcze niedawno 
grały w piłkę. Kiedyś było trochę ina-
czej – przyjeżdżali ludzie, którzy mieli 
dłuższą przerwę w występach na bo-
isku, ale np. w tym roku wystąpił Kon-
stancin, w którym byli goście, którzy 
jeszcze grają w piłkę i którzy powal-
czyliby pewnie w rywalizacji z senio-
rami. Choć na turnieju nie brakowało 
i panów z brzuszkami.

Szczególną drużyną byli jednak 
zwycięzcy, czyli Kasztan Team, któ-
rego jesteś częścią...
 Zbieramy się raz do roku po 
20 latach wspólnego grania. Kasz-
tan Team to moi koledzy z druży-
ny juniorów z Piaseczna. Cała nasza 
dwunastka ciężko zapracowała na 
ten wynik.

W turnieju seniorów było tym ra-
zem nieco mniej niespodzianek 
niż w ubiegłych latach. Nie za-
wiedli, przede wszystkim, czwar-
toligowcy...
 Kibice mogli obejrzeć różne 
mecze, a piłka nożna na hali ma 
swoją specyfikę. Nie wszyscy przy-
jechali w pełnych składach, ale 
ostatecznie czwartoligowcy poka-
zali, że pozostałe drużyny trochę 
jednak od nich odbiegają.

A jak prezes ocenia występy piłka-
rzy Jedności Żabieniec?
 Wiadomo – jesteśmy gospoda-
rzami i chcielibyśmy te turnieje wy-
grywać. Nie to jest jednak najważ-
niejsze. Liczy się przede wszystkim 
integracja lokalnego środowiska pił-
karskiego i dobra zabawa. Niestety 
były dzisiaj nieprzyjemne ekscesy, 

których nie chciałbym już oglądać. 
Mam na myśli sytuację, w której za-
wodnik Laury Chylice uderzył z pię-
ści zawodnika Sparty Jazgarzew. Ta-
kie rzeczy nie mają prawa się poja-
wiać i mam nadzieję, że ich już więcej 
nie będzie na tych turniejach. Jak wi-
dać, chęć wygrywania wzmaga jed-
nak niekiedy nadmierne emocje.
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Walentynki w Hugonówce
 Z okazji walentynek, w piątek, 10 lutego o godz. 19 Konstanciński 
Dom Kultury przygotował specjalny wieczór kinowy. W Hugonówce (ul. 
Mostowa 15) zostanie wyświetlony wzruszający i zabawny amerykański 
melodramat z 2008 roku w reżyserii Joela Hopkinsa „Po prostu miłość”. 
Bilet w cenie 10 zł. Z kolei w sobotę dla zakochanych i nie tylko o godz. 19 
w tej samej sali nastrojowy recital da Krzysztof Kiljański. Bilet w cenie 40 
zł można kupić w kasie KDK oraz na stronie internetowej konstancinski-
domkultury.pl.

PC

Tymczasowy areszt za włamania
 Pod koniec stycznia w Gąskach doszło do kilku włamań do domków let-
niskowych. Po zebraniu i przeanalizowania zabezpieczonego na miejscu 
materiału dowodowego, policjanci wytypowali mężczyznę podejrzanego o 
dokonanie tych przestępstw. 29-letni Paweł P. został zatrzymany w miejscu 
zamieszkania i trafi ł na 3 miesiące do aresztu. Odpowie za kradzież z włama-
niem i uszkodzenia mienia za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności. 

TW
KONSTANCIN-JEZIORNA

TARCZYN

Z pięściami na policjantów
 Kilka dni temu, po północy, policjanci zostali poinformowani o po-
biciu. Na miejscu zastali 45-letniego mężczyznę z licznymi obrażenia-
mi, który po chwili został zabrany do szpitala. Sprawców incydentu poli-
cjanci zastali w pobliskim domu. Na ich ubraniach było widać ślady bój-
ki. Jak się jednak okazało, nie mieli dość awantur. Gdy młodszy z nich za-
atakował policjantów, błyskawicznie został obezwładniony i zatrzymany. 
Do celi trafi ł również drugi z podejrzanych. 22- i 56-latek odpowiedzą za 
ciężkie uszkodzenie ciała, za co grozi do 10 lat więzienia, a ten pierwszy 
dodatkowo za znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej funkcjo-
nariuszy. O dalszym losie mężczyzn zdecyduje sąd.

TW
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DAM PRACĘ

Ustanów, zatrudnię osobę z doświadcze-
niem na stoisko mięsno - wędliniarskie, bar-
dzo dobre warunki, tel. 602 119 041

Zatrudnię elektryków, elektromonterów, 
tel. 510 225 945

Galeria obrazów i oprawy zatrudni ramiarza, 
tel. 500 118 185

Logistyk-kupiec do firmy produkcyjnej. 
CV na agnieszkak@euro-light.pl

Magazynier do firmy produkcyjnej, komple-
tacja+dokumenty magazynowe,od zaraz. 
CV na agnieszkak@euro-light.pl

Fryzjerkę do zakładu w Górze Kalwarii 
zatrudnie. Tel. 512 449 345

Firma z Góry  Kalwarii zatrudni  osobę na sta-
nowisko  Specjalisty ds. kadr  i płac. Wyma-
gane  doświadczenie na  takim stanowisku,  
znajomość płac, kadr  oraz Płatnika. Umowa  
o pracę na pełny  etat. Praca od  zaraz. CV pro-
simy  przesyłać na adres:  kadry@apsolano.pl 

Poszukuję chętnych osób do pracy 
w chłodnictwie tel. 502 357 899

Pralnia na Ursynowie i Piasecznie zatrudni 
2 panie. Tel. 575 942 929

Firma Dawidczyk Sp. j. zatrudni lakiernika 
meblowego, miejsce zatrudnienia Kolonia 
Mrokowska, tel. 501 86 86 57

Kurier Południowy poszukuje kolportera z 
własnym samochodem i znajomością powia-
tu pruszkowskiego, praca co drugi piątek, 
tel. 22 756 79 39 

Firma zatrudni panią do sprzątania na tere-
nie gminy Konstanicn-Jeziorna, 13 zł brutto
/1h, tel. 533 281 247

Panie do sprzątania w Górze Kalwarii 
i Piasecznie. Tel. 608 673 131 

Zatrudnię Kuriera z samochodem na gaz, 
tel. 602 637 732

Fryzjerowi/fryzjerce do salonu w Ustanowie 
koło Zalesia Górnego, tel. 513 434 443

Nowe delikatesy w Złotokłosie poszukują 
pracowników, atrakcyjne warunki pracy 
tel. 797 188 368

Zatrudnię księgową do biura rachunkowego 
z umiejętnością obsługi programu Symfonia 
Kadry i Płace. Praca w Piasecznie na 1/2 eta-
tu. e-mail: rek.biuro@op.pl

Zatrudnię mechanika pojazdów CIĘŻARO-
WYCH. Praca okolice Grójca. Atrakcyjne wa-
runki zatrudnienia. Telefon kontaktowy: 
504 003 491

Zatrudnię pracowników do rozbioru mięsa 
i kierowców, tel. 22 726 83 42

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu mięsnego 
Warszawa, tel. 22 726 83 42

Apteka w Piasecznie zatrudni kierownika, 
tel. 502 264 503

Ekspedientkę/ -a Carrefour Express 
ul. Pomorska Piaseczno, tel. 508 288 773

Zatrudnię stolarza, tel. 501 21 29 37

Zatrudnię ekspedientkę oraz osobę do wykła-
dania towaru do sklepu spożywczego w Usta-
nowie, tel. 602 119 041

Fryzjer/-ka do salonu w Piasecznie,
tel. 501 083 350, 22 716 37 83

Panią do pracy w sklepie ekologicznym. 
Sklep przy ul. Puławskiej w Mysiadle, 
tel. 603 68 65 61

Magistra farmacji apteka w Piasecznie, 
tel. 509 022 847

Zatrudnię kierowców kat. C+E z Ukrainy, Bia-
łorusi do pracy w systemie zmianowym 4/5 ty-
godni. Jazda po kraju RP. Telefon 504 003 491

Technika farmacji, apteka w Górze Kalwarii,
tel. 502 264 503

Zatrudnię Panią do sprzątania biur, Piaseczno, 
dobre warunki tel. 501 163 228

Własny biznes!! Firma handlowo-usługowa – 
sprzedam wyposażenie, klienci, przeszkolenie 
tel. 602 463 705 

Pana do piekarni, Konstancin tel. 601 28 20 71

Kierowca do piekarni, 1/2 etatu, Konstancin
tel. 601 28 20 71

Kucharkę do restauracji k./ Piaseczna, 
przygotowanie przyjęć, tel. 725 547 737

Piekarza stołowego i osobę do pomocy 
zatrudnię. Piekarnia „Zalesie” ul. Dworska 1, 
tel. 536 002 001

Firma zatrudni do sprzątania, praca Janki, 
ul. Mszczonowska (mile widziane Panie), 
tel. 501 366 037

Zatrudnię kucharkę do restauracji 
w Zalesiu Dolnym, tel. 606 492 420

Fryzjera samodzielnego, Piaseczno, 
tel. 664 454 868

Zatrudnię kierowców, kat. B i C po 
Warszawie,kat. C+E po Polsce, tel. 504 212 224

Fryzjer, praca stała lub dodatkowa, Łoś 
tel. 723 482 657

Hurtownia Piwa „Bajka”  zatrudni młodych kie-
rowców z okolic Prażmowa, Kat. B lub B/C, Pia-
seczno-Gołków, Al. Lipowa 65 – wiadomość na 
miejscu lub CV na adres: bajwid@bajwid.pl

Zatrudnię fryzjera/-kę w Zalesiu Górnym,
tel. 609 859 562

Stolarzy meblowych, pomocników, 
Tarczyn, tel. 608 207 265, 668 495 001

Do montażu okien, Jazgarzew,  tel. 600 446 225

Do sitodruku osobę z doświadczeniem lub 
do przyuczenia, okolice Góry Kalwarii 
tel. 501 557 228

Do biura, znajomość WF-MAG, branża budow-
lana, Łazy k. Magdalenki, tel. 604 525 429

Firma zatrudni do sprzątania, praca Janki, 
ul. Mszczonowska (mile widziane Panie), 
tel. 501-366-037

Ekspedientkę do sklepu spożywczo – przemy-
słowego w Jeziórku ( przy samej stacji PKP) – 
dobre warunki tel.  602 512 677

Sprzątanie C.H. Janki, ul. Mszczonowska,
Mile widziane Panie, tel. 798-926-772 

Telepizza w Piasecznie przyjmie dostawców z 
własnym samochodem oraz osoby do pracy 
w lokalu. Stała lub dodatkowa, tel. 500 219 754

Zatrudnię pomoc do gabinetu stomatologicz-
nego, Piaseczno, Młynarska, tel. 784 225 861

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu „Jarzynka”, 
Piaseczno, ul. Szkolna 13c p. 12 (bazarek), 
tel. 570 566 005

Pracownik obsługi klienta na podjeździe na 
stacji Orlen w Tarczynie. Tel. 605 276 594

Praca przy produkcji  okien. Antoninów, 7-16, 
wynagrodzenie stałe, mail:  karina@mfoid.pl, 
tel. 667 244 797 

Agentów ochrony, stawka 13 zł. 
te. 506 158 658

Kasjer na stacji Paliw Orlen w Tarczynie. 
Tel. 605 276 594

Pracuj z PROMEDICA24 jako opiekun/ka senio-
rów w Niemczech. Trwają zapisy na bezpłatny 
kurs z języka niemieckiego! Zadzwoń po wię-
cej informacji pod nr 501 356 229

Supermarket Piotr i Paweł w Konstancinie przy 
ul. Warszawskiej 171 poszukuje kandydatów 
na stanowisko sprzedawca na dziale piekarnia 
i dziale wędliny. Tel. Kontaktowy 887 563 429

Zatrudnię Elektryka,Projektanta 
Elektrycznego oraz operatora minikoparki.
Tel. 668 461 868

Zatrudnię kierowcę do ciężarówki- hakowiec i 
beczka. Możliwe przyuczenie. Praca Piaseczno 
i okolica, Warszawa. Tel. 22 750 16 56

SZUKAM PRACY 

Zaopiekuję się dzieckiem, 1/2 etatu, referencje 
tel. 661 073 570 

KUPIĘ

Kupię używany agregat prądotwórczy,
ok.2,5- 3 kW, tel. 698 698 839

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

Antyczne meble, obrazy, srebra, platery, 
odznaczenia, szable, książki, pocztówki, 
tel. 504 017 418

Kupię tunele foliowe, tel. 505 728 348

Kupie zboże, pszenicę, tel. 509 284 043

SPRZEDAM

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

Butle z acetylem plus tlen i palnik, 
tel. 601 229 860

Drewno kominkowe-suche, tel. 510 694 550

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Kupię każde auto, gotówka, od ręki, 
tel. 510 210 692

Lanos, Tico, Nubira, Nexia, tel. 530 540 555

Skup aut, stare, uszkodzone, skorodowane, 
tel. 530 540 555

Skup aut za gotówkę, szybki dojazd i wycena, 
tel. 533 525 533

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

CYMERMAN PRZYCZEPY I AKCESORIA: nowe, 
remonty,przeróbki www.przyczepy.waw.pl, 
tel. + 48 601 44 98 98

Dacia, 1,5 DCI, 2006 r., tanio, tel. 501 955 245

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Segment w centrum Góry Kalwarii, 
tel. 602 810 143

Bezpośrednio w dobrej cenie 4008 m kw. 
Zalesie Dolne, Modrzewiowa, tel. 660 065 596

Jastrzębie k. Piaseczna, sprzedam atrakcyj-
ną działkę budowlaną 1000-2000m kw. 
Media, w okolicy zabudowa jednorodzinna. 
Tel: 695 894 795, 889 775 681

Góra Kalwaria, 3-pokojowe, 58 m kw., 
tel. 519 470 497

Sprzedam miejsce postojowe, ul Strusia 1, 
Piaseczno tel. 783 052 715 

Działkę 1300 m kw. w urokliwym miejscu, 
Zalesie Dolne. Bezpośrednio. Cena 320 tys. zł, 
tel. 693 868 900

Działka zabudowana 1150 m kw, okolice 
Konstancina tel. 535 467 856

Działka 1300 m kw., prąd, woda - 60 000 PLN 
pod Tarczynem. Tel. 608 002 034

Sprzedam działkę budowlaną 1000 m kw. 
w Wólce Kozodawskiej. Tel. 691 913 846

Tanio pół bliźniaka w Czersku, tel. 602 810 143

Sprzedam działki budowlane w SIEDLISKACH 
k. Piaseczna. W połowie ceny rynkowej. Cena za 
1m kw., TYLKO 150 zł, OKAZJA, tel. 698 225 965, 
22 750 33 66

Sprzedam super działki budowlane blisko War-
szawy – 38 km od Pałacu kultury. Koszt jednej 
działki 900 m kw. ze wszystkimi opłatami jak po-
datek, notariusz, księga wieczysta WYNOSI ok. 29 
000 zł. Propozycja szczególnie dla ludzi młodych, 
niezamożnych, tel. 698 225 965, 22 750 33 66

Mieszkanie w centrum Piaseczna, 37 m kw., 
199 tys., tel. 573 213 989

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Pokój dla pary, Piaseczno, tel. 797 799 002

Magazyny w Antoninowie od 100 m kw. ochro-
na całodobowa, tel. 604 470 270, 604 470 370

Pokoje, Nowa Iwiczna, tel. 538 100 660

Wynajmę aneks 30 m kw., Góra Kalwaria dla
 2 dziewczyn , tel. 509 952 583

Mieszkanie 40 m kw., samodzielne  w Łoziskach, 
650 zł, tel. 697 327 449

3 pokoje z kuchnią, 60 m kw.,  + umeblowane 
biuro i warsztat, Chylice, tel. 516 228 558

Pawilon, bazarek, tel. 511 182 258

Mieszkanie 140 m kw w Górze Kalwarii, gaz 
i kominek,1500 zł, tel. 783 688 403

Pokój, tel. 730 76 75 59

Kwatery, tel. 728 899 673

Mieszkanie 30 m kw., Tarczyn, tel. 662 128 913

Pomieszczenie na gabinet lub usługi, 
Góra Kalwaria, tel 500 018 720

USŁUGI

BRUKARSTWO. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ, PROFE-
SJONALNIE I TERMINOWO, GWARANCJA, 
www.dobrybrukarz.pl, tel.. 698 698 839

OKNA SERWIS I NAPRAWA, 
TEL. 601 623 480

Budowa domów, przebudowy, 
tel. 508 529 008

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

Komunia 2017 wolne terminy. 
tel. 605 275 758 

Odśnieżanie, tel. 608 390 733

Pranie dywanów, tapicerki meblowej, 
tel. 730 338 721

Remonty, glazurnik, zabudowy k/g, 
tel. 570 670 938

Dachy, Kominy, tel. 798 836 860

Hydraulik tel. 886 576 148

Elektryk, tel. 666 890 886

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

Wylewki betonowe agregatem, 
tel. 600 87 27 37

Szkolenia podatkowe:zmiany w podatkach 
2017,książka przychodów-rozchodów,zakła-
danie i prowadzenie działalności gospodar-
czej. Zapisy pod nr 604 217 385

Biuro rachunkowe - prowadzenie, pomoc, 
konsultacje, tel. 502 354 917

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

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

Wylewki agregatem, tel. 668 327 588

Remonty, tel. 505 970 480

Hydrauliczne, tel. 660 130 799

Glazurnicze, tel. 660 130 799

Ocieplanie poddaszy pianą pur, 
tel. 668 327 588

Cyklinowanie, układanie, renowacja 
podłóg, tel. 601 091 977

Malujemy, tel. 794 706 556

Naprawa, serwis okien i drzwi, problem 
z uszczelką czy klamką ? Zacięte okno? 
Zbita szyba ? Wieje ?20 lat doświadczenia, 
tel. 502 214 817

Chwilówki, pożyczki, tel. 536 436 667

Oczyszczanie działek, ogrodnicze, 
tel. 519 874 891

Tynki agregatem, tel. 533 125 444

Biuro Prawno-Podatkowe, prowadzenie 
kompleksowe, porady, życzliwie, W-wa/Dawidy, 
tel. 502 088 028 

Dachy-krycie,naprawa,podbitka. Tel. 530 248 771

Tynki tradycyjne i gipsowe, tel. 604 415 352

Tanie malowanie, złota rączka, tel. 664 279 666

Dachy, rynny, tel. 798 836 860

Budowy domów tel. 798 836 860 

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Usługi tapicerskie, również w domu klienta, 
tel. 609 503 062

Sprzątanie, odśnieżanie, ogrodnictwo, 
536 043 434

Brukarstwo – rezerwacja terminów 
na wiosnę,  tel. 509 069 235

Hydraulik, tel. 535 872 455

Usługi tokarskie – produkcja, tel. 693 653 173

Naprawa, pralki, lodówki, tel. 603 047 616

Instalacje elektryczne,   tel.  601 41 88 01

Dachy, podbitka, itp.., tel. 692 194 998

 RÓŻNE 

Mężczyzna w średnim wieku, kulturalny, uczciwy, 
bez nałogów, zmotoryzowany zaopiekuje się oso-
bą samotną z zamieszkaniem, tel. 730 427 485

Kancelaria Prawa Administracyjnego.  ODSZKO-
DOWANIA ZA DZIAŁKI PRZEJĘTE POD DROGI 
PUBLICZNE – skutecznie pomagamy w uzyska-
niu odszkodowanie maksymalnej wysokości. OD-
WOŁANIA, ZAŻALENIA, PISMA PROCESOWE. 
tel. 508 743 620

NIEODPŁATNIE ODBIORĘ ZŁOM, stare pral-
ki, komputery, piece, kaloryfery itp.. Piaseczno, 
Konstancin i bliskie okolice, tel. 698 698 839

NAUKA 

Chemia, fizyka tel. 791 48 22 33

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na 
dom czekają fundacyjne zwierzaki: pieski 
małe, większe i całkiem duże, a także koty. 
Wszystkie są zdrowe, zaszczepione i wyste-
rylizowane. Przebywają w Piasecznie i okoli-
cach. Chętnie pomożemy przy doborze zwie-
rzaka. Tel. w sprawie adopcji: 503 069 502, 
502 906 532, 604 531 952, 608 504 380

ZATRUDNIMY DO ODDZIAŁU WART CY-
WILNYCH - UMOWA O PRACĘ, OKĘCIE. 
TEL. 261 821 073

KIEROWCĘ KAT. „C” + HDS, SKŁAD TAR-
CZYN, MILE WIDZIANE DOŚWIADCZENIE, 
tel. 506 061 296

Zatrudnię panią do sprzątania klatek schodo-
wych, praca w Piasecznie, tel. 503 514 774

Zatrudnię osoby do pracy w sklepie spożyw-
czym w Głoskowie na stanowiska: ekspe-
dientka, kasjer, magazynier, tel. 500 125 790

Manikiurzystkę w Konstancinie – Jeziornie, 
tel. 606 817 356

Zatrudnimy: KIEROWCÓW C + E + HDS 
oraz OPERATORA KOPARKI, KOPARKO ŁA-
DOWARKI. Możliwość zakwaterowania wraz 
z rodziną w dobrych warunkach (cały dom). 
Ewentualnie praca dla kobiety w markecie. 
CV na adres: rekrutacja@ar-sklad.com.pl

Nawiążę stałą współpracę ze zgraną ekipą 
brukarską, ok. Piaseczna, tel. 698 698 839

Topolę, olchę , dęba na pniu itp, 
tel. 797 449 702

AUTO SKUP, CAŁE, USZKODZONE, 
SKORODOWANE, GOTÓWKA OD RĘKI, 
TEL. 604 168 147

PILNIE SPRZEDAM PIĘKNĄ, ZADRZEWIO-
NĄ DZIAŁKĘ 3900 MKW, Z DOMEM 80 M 
KW, W CHYNOWIE TEL. 508 743 620  

FOTOGRAF - ŚLUB, CHRZEST, 
INNE OKAZJE, WOLNE TERMINY 2017,
LEMONPHOTO.PL, TEL. 692 569 927 

ANTENY, TV-SAT-GSM-LTE, 
MONTAŻ – SERWIS,  tel. 508 329 491 

OCIEPLENIA PODDASZY TEL. 572 910 770 

GLAZURNICTWO TEL. 572 910 770 

STANY SUROWE TEL. 572 910 770 

ELEWACJE TEL. 572 910 770 

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

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

ANTENY,SERWIS,MONTAŻ,GWARANCJA, 
TEL. 537 777 181

ELEWACJE TEL. 792 456 182

Usługi transportowe, przeprowadzki,  
tel. 516 856 115 

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, 
tel. 501 299 360

Glazura, panele, malowanie, tel. 502 57 42 76

Remonty od a do z, tel. 666 713 372

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

Remonty budowlane, ogrodzenia, 
tel. 513 137 581 

Wylewki betonowe agregatem, 
tel. 668 327 588  

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

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA 
WNĘTRZ, GLAZURA, TERAKOTA 
TEL. 792456 182  

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, DEKORACYJNE 
SUFITY TEL. 572 910 770 

ANTENY,DOMOFONY, MONTAŻ, 
NAPRAWY, TEL. 603 375 875

Sprzedam bezpośrednio 73 m kw., 
Góra Kalwaria, tel. 605 338 550

Sprzedam funkcjonującą piekarnię 
w Piasecznie tel. 600 343 757 

Sprzedam działkę pod Zakopanym, z wido-
kiem na Giewont - 3250 m kw, budowlana. 
Rzepiska, tel. 508 743 620  

Sprzedam działkę 3000 m kw z budynkami , 
w centrum Piaseczna tel. 600  343 757 

AUTO-SKUP. WSZYSTKIE MARKI - CAŁE, 
USZKODZONE, ANGLIKI, SZYBKO, SOLID-
NIE. GOTÓWKA, TEL. 510 357 529 

Auto skup, tel. 535 661 903

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

Angielski indywidualnie,od 35 zł/godz., 
Piaseczno i okolice, tel. 662 128 913

POZWY ROZWODOWE, PISMA SĄDOWE, 
SPRAWY MAJĄTKOWE, SPADKOWE, CY-
WILNE. TEL. 666 924 505

ODDAM ZIEMIĘ Z MOŻLIWOŚCIĄ T
RANSPORTU PIASECZNO LESZNOWOLA, 
TEL. 501 705 327

Pożyczki i kredyty wieloratalne dla każdego 
bez BIK, tel. 608 541 272, 690 015 112

Kwatery pracownicze, tanio, Piaseczno,
tel. 797 799 002

PRZYGOTOWYWANIE POZWÓW ROZWO-
DOWYCH, alimentacyjnych – sprawy 
rodzinne, karne, cywilne, spadkowe
tel. 508 743 620 

Instalacje hydrauliczno – gazowe, 
kompleksowo, tel. 784 363 960

największy
 nakład 

największa 
skuteczność

w każdy piątek

cena od 3 zł za słowo

Zamów 
ogłoszenie 

drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2
pon-pt 8:30-18

tel. 22 756 79 39
reklama@kurierpoludniowy.pl

R E K L A M A
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Maciejkę żegnały tłumy
LESZNOWOLA Już dziś o godz. 18 w kościele w Starej Iwicznej zostanie odprawiona msza 
św. w intencji zmarłego miesiąc temu 32-letniego Macieja Dyby
 Mieszkaniec Mysiadła 
przez niespełna rok z nie-
zwykłą dzielnością zma-
gał się z nieuleczalną cho-
robą. Gdy zdiagnozowano 
u Macieja nieresekcyjnego 
raka wątroby, Narodowy 
Fundusz Zdrowia skiero-
wał go już do hospicjum. 
Jego przyjaciele, znajo-
mi i najbliżsi postanowi-
li się jednak nie podda-
wać i podjęli próbę kosz-
townego, wymagającego 
wiele poświęceń, leczenia. 
Skupili się oni na facebo-
okowym profilu „Maciej-
ka na Wojennej Ścieżce”. 
Inicjatywę wsparły rów-
nież lokalne media (mię-
dzy innymi „Kurier Po-
łudniowy”), samorządy 
i firmy prywatne. Dzięki 
organizowanym regular-
nie zbiórkom pieniędzy, 
aukcjom charytatywnym 
i uczestnictwu w okolicz-
nych kiermaszach Maciek 
podjął tą nierówną wal-
kę – wspierany przez wiele 
osób dobrej woli, nie tyl-
ko w kraju, ale i za grani-

cą. Miał przecież dla kogo 
żyć – przede wszystkim 
dla kochającej i pozosta-
jącej z nim na dobre i na 
złe żony Beaty i małej có-
reczki Milenki. 
 Dziś wiemy już, że 
Maciej otrzymał nieja-
ko dodatkowy rok życia 
– to jednocześnie bardzo 
mało, ale i niemało przy 
tak trudnej sytuacji zdro-
wotnej. Pragnął żyć do sa-
mego końca, ale niestety w 
Sylwestra 2016 roku prze-
grał walkę z chorobą. W 
jego ostatniej drodze wzię-
ło udział wielu okolicznych 
mieszkańców, kolegów, 
znajomych i członków 
rodziny. Nie wszyscy oni 
poznali Maćka osobiście, 
ale z całą pewnością bar-
dzo wiele osób poruszyła 
jego historia.
 „Chcielibyśmy podzię-
kować wszystkim Wam, 
Wojownicy, że byliście z 
nami, wspieraliście w każ-
dy możliwy sposób i po-
magaliście przetrwać te 
trudne chwile” – napisa-

li na profilu FB organi-
zatorzy akcji charytatyw-
nych na rzecz mieszkańca 
Mysiadła. – Maciej był cu-
downym mężem, troskli-
wym ojcem, synem i bra-
tem, jakiego każdy chciał-
by mieć obok, przyjacie-
lem, kumplem i wspania-
łym człowiekiem - wszyst-
kim nam będzie go okrop-

nie brakować”.
 Poinformowali oni 
jednocześnie, że pieniądze 
zebrane na koncie Fun-
dacji Alivia na leczenie 
zmarłego zostaną przeka-
zane dalej dla innych osób 
potrzebujących podobne-
go wsparcia.

Grzegorz Tylec

Chopin na jazzowo
PIASECZNO Od pewnego czasu Niedziele z Jazzem w Centrum Kul-
tury odbywają się nieco rzadziej niż wcześniej. Za to przyjeżdża-
ją najbardziej znane i cenione osobistości polskiego jazzu, co ma 
duży wpływ na zainteresowanie koncertami ze strony publiczności
 Występ trio Andrzeja Jagodziń-
skiego, zgodnie z oczekiwaniami or-
ganizatorów imprezy, szczelnie za-
pełnił ośrodkową salę. Artyści nie 
zawiedli oczekiwań - zaprezentowali 
jazzowe granie na światowym pozio-
mie. Liderowi grupy, niezwykle ce-
nionemu pianiście, kompozytorowi 
i aranżerowi, towarzyszyli tego wie-
czoru kontrabasista Adam Cegiel-
ski i perkusista Czesław Bartkowski, 
którzy wspólnie koncertują już po-
nad 20 lat. Zespół Andrzej Jagodziń-
ski Trio zasłynął przede wszystkim 
z oryginalnych interpretacji muzy-
ki Fryderyka Chopina, które – mię-

dzy innymi – usłyszeć można było w 
Piasecznie. A na bis muzycy zagrali 
z kolei, utrzymaną w romantycznym 
klimacie twórczości naszego wybit-
nego artysty, kompozycję Andrzeja 
Kurylewicza – niezapomniany temat 
z serialu „Polskie drogi”.
 Kolejna Niedziela z Jazzem odbę-
dzie się już 5 lutego. Trio Wojciecha 
Gogolewskiego zaprezentuje w Pia-
secznie projekt „Medytacje wiejskiego 
listonosza jazzowego”, który jest hoł-
dem oddanym Skaldom - najciekaw-
szej i najlepszej polskiej grupie rocko-
wej późnych lat 60-tych i 70-tych.

Grzegorz Tylec

Warszawę widzą wielką
POWIAT Czy cztery z sześciu gmin powiatu piaseczyńskiego staną się 
częścią stolicy, a sam powiat ulegnie likwidacji? Do sejmu w poniedzia-
łek trafi ł projekt posłów Prawa i Sprawiedliwości, który to zakłada

 Piaseczno, Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria i Lesznowola oraz 28 in-
nych gmin z tzw. wianuszka okołowarszawskiego miałoby się wedle tego pro-
jektu stać częścią metropolii warszawskiej i stworzyć jeden powiat. Co ozna-
cza, że m.in. powiat piaseczyński przestałby istnieć, a  Tarczyn i Prażmów zo-
stałyby włączone do sąsiednich powiatów. 
 Według tego pomysłu cały powstały organizm miałby jednego prezy-
denta (wybieranego przez mieszkańców nowej metropolii) oraz 50-osobową 
radę, w skład której wchodziliby przedstawiciele stolicy (18 osób) i sąsiednich 
gmin (32 radnych). Prezydent byłby jednocześnie burmistrzem gminy War-
szawa i starostą. Wchłonięte przez stolicę gminy zachowałyby burmistrzów, 
ale z projektu ustawy nie wynika, w jaki sposób byliby oni wybierani. 
 Czemu służą zmiany zaproponowane przez PiS? Wszyscy komentatorzy, a 
szczególnie opozycja, która na projekcie nie pozostawiła suchej nitki, przekonu-
ją, że utworzenie metropolii ma pomóc partii Jarosława Kaczyńskiego w przeję-
ciu władzy w stolicy. Ponieważ w gminach sąsiadujących z Warszawą na partię 
rządzącą głosuje więcej osób niż w samej stolicy. Autorzy ustawy (w sejmie zło-
żył ją Jacek Sasin) uzasadniają jednak, że chodzi o zapewnienie dynamicznego 
i harmonijnego rozwoju metropolii i dlatego „niezbędne jest wydzielenie jed-
nostki, która będzie wyposażona w kompetencje umożliwiające koordynację roz-
woju całego obszaru metropolitalnego, obejmująca m.in. funkcje transportowe i 
zagospodarowanie przestrzenne”. – Naszym zdaniem nowa ustawa PiS-u jest ni-
czym innym jak próbą przejęcia fortelem stołecznego samorządu – komentuje 
Karol Perkowski, rzecznik warszawskiego stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. 
 W środę na stronie internetowej sejmu pojawiła się informacja, że projekt 
ustawy został „skierowany do opinii organizacji samorządowych”. Wedle założeń 
przepisy miałyby wejść w życie przed wyborami samorządowymi w 2018 roku.
 Zdaniem Daniela Putkiewicza, zastępcy burmistrza Piaseczna  podstawo-
wym problemem jest brak konsultacji projektu. – Nie chodzi tutaj o zaspo-
kajanie ambicji samorządowców tylko szacunek do mieszkańców i uznanie 
ich prawa do współdecydowania o swojej przyszłości – tłumaczy. Zdaniem 
Putkiewicza „nikt nie ma wątpliwości, co do potrzeby współpracy w ramach 
aglomeracji w dziedzinie transportu publicznego”. – To konieczność i robi-
my to już teraz. W projekcie jest mowa o wspólnych dla aglomeracji zada-
niach, ale brakuje szczegółów dotyczących ich zakresu i fi nansowania. Myślę, 
że mieszkańcy mają prawo wiedzieć, ile pieniędzy popłynie na plac Bankowy 
i kto będzie decydował o ich wydawaniu – argumentuje. 
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