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MANICURE
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Para prezydencka prywatnie na Mariankach
GÓRA KALWARIA W poprzedni czwar-
tek Agata Kornhauzer-Duda i An-
drzej Duda modlili się przy grobie 
św. Stanisława Papczyńskiego w 
Górze Kalwarii i zwiedzili poświę-
cone mu muzeum

fot. Kancelaria Prezydenta RP

Mandat za 
wywrócenie karetki
PIASECZNO Mandatem w wysokości 220 
złotych został ukarany kierowca karetki 
pogotowia, który w sobotę stracił pano-
wanie nad kierownicą i wpadł do rowu 
przy ul. Armii Krajowej w Piasecznie

str. 8
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POWIAT

PIASECZNO

Uwaga na oszustów i złodziei

Ukrywał w mieszkaniu arsenał

Odpowiedzą za włamanie na plebanię

Samochodem z amfetaminą

Świadomie zarażał kobiety HIV-em

Na spacer z narkotykami

Zatrzymany za kradzież koparek

 W ubiegłą sobotę w Habdzinie dwie Romki symulując zasłabnięcie, we-
szły do jednego z domów i wykorzystując brak czujności właścicieli ukradły 
4 tys. zł. Dzień wcześniej w Tarczynie samotna kobieta, pod pozorem poży-
czenia długopisu, ukradła z mieszkania 3,2 tys. zł. Mniej więcej w tym samym 
czasie w Zalesiu Górnym odnotowano dwie próby dokonania oszustwa „na 
wnuczka”. Policja apeluje do mieszkańców, aby zachowywali czujność i o 
wszystkich podejrzanych zdarzeniach informowali funkcjonariuszy. 

 Jakiś czas temu wieczorem policjanci weszli na teren posesji, zajmo-
wanej przez 66-letniego mężczyznę. Z zebranych przez mundurowych 
informacji wynikało, że mogą znajdować się tu materiały pirotechniczne i 
amunicja. Podczas przeszukania funkcjonariusze odkryli 75 sztuk amuni-
cji do różnego typu broni oraz ćwiczebne petardy. 66-letni mieszkaniec 
powiatu piaseczyńskiego został zatrzymany i usłyszał zarzuty, a zarekwi-
rowany arsenał trafi ł do badań balistycznych. Za nielegalne posiadanie 
amunicji grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

 Przed tygodniem ktoś włamał się na plebanię kościoła w Głoskowie. Do 
zdarzenia doszło nocą, a sprawcy dostali się do środka po wyłamaniu jed-
nego z okien. Z plebanii skradziono kilka przedmiotów, w tym butlę na gaz. 
Sprawą zajęli się policjanci z posterunku w Zalesiu Górnym, którzy po kilku 
dniach dotarli do dwóch mężczyzn podejrzanych o dokonanie włamania. 38- 
i 44-latek trafi li do celi, a w miejscu ich zamieszkania odnaleziono część skra-
dzionych przedmiotów. Sprawa ma charakter rozwojowy. Jak się okazało, za-
trzymani mają na swoim koncie więcej tego typu przestępstw. Za kradzież z 
włamaniem grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

 Kilka dni temu wieczorem w Piasecznie policjanci zwrócili uwagę na 
dwie osoby jadące oplem. Po zatrzymaniu pojazdu do kontroli mundu-
rowi znaleźli przy 33-letnim kierowcy i 32-letniej pasażerce w sumie 1,5 g 
amfetaminy. Obydwoje trafi li do celi. Po sprawdzeniu okazało się, że męż-
czyzna wielokrotnie wchodził w konfl ikt z prawem. Zatrzymani usłyszą 
zarzuty posiadania środków odurzających, za co grozi do 3 lat więzienia.

 W poniedziałek policjanci z wydziału kryminalnego zatrzymali ukry-
wającego się na terenie Piaseczna 34-latka. Mężczyzna współżył z kobie-
tami nie informując ich, że jest nosicielem wirusa HIV. Z tego tytułu miał 
już zasądzony wyrok, jednak nie wrócił z przepustki. Dzięki piaseczyń-
skim funkcjonariuszom został doprowadzony do aresztu śledczego.

 Podczas patrolu policjanci zwrócili uwagę na pewnego mężczyznę, 
który kilka lat temu został już przez nich zatrzymany. Podczas legitymo-
wania 32-latka okazało się, że przed miesiącem opuścił on zakład karny. 
Jednak ponownie wszedł w konfl ikt z prawem, ponieważ miał przy sobie 
kilka tabletek ekstazy, porcję marihuany oraz mefedron. Podczas prze-
szukania jego miejsca zamieszkania funkcjonariusze ujawnili również 11 
sztuk ostrej amunicji. O dalszym losie zatrzymanego zdecyduje sąd.  

 W środę policjanci z wydziału kryminalnego zatrzymali na terenie Pia-
seczna 41-latka podejrzanego o kradzież z terenu kolejowego objętego 
modernizacją dwóch koparko-ładowarek o łącznej wartości 300 tys. zł. 
Jedno z urządzeń odnaleziono już na terenie województwa świętokrzy-
skiego. Sprawa ma charakter rozwojowy.

LESZNOWOLA

Zatrzymano nożownika
 Kilka dni temu policjanci otrzymali informację, że w jednym z domów 
35-letni Ukrainiec grozi kobiecie nożem. Na miejsce natychmiast został 
skierowany patrol. Mundurowi, widząc mężczyznę trzymającego w ręce 
niebezpieczne narzędzie, natychmiast go obezwładnili. Okazało się, że 
napastnik groził nożem kuchennym swojej byłej żonie. Ukrainiec trafi ł do 
celi. Okazało się, że przebywa na terenie Polski nielegalnie. Po przedsta-
wieniu zarzutów została wszczęta wobec niego procedura deportacyjna. 

Państwu

Jolancie i Krzysztofowi
Kanabus

serdeczne wyrazy współczucia  
i słowa otuchy z powodu śmierci

matki
składają

Kazimierz Jańczuk
Burmistrz 

Gminy Konstancin-Jeziorna

Andrzej Cieślawski 
Przewodniczący  
Rady Miejskiej

K O N D O L E N C J E

K O N D O L E N C J E

Na ratunek kotu
TARCZYN W środę po godzinie 14 w Pawłowicach dwa zastępy straży pożarnej ruszyły z 
pomocą uwięzionemu na drzewie kotu. Sytuacja była nietypowa i dość dramatyczna
 Kot, który wdrapał się na drze-
wo, miał na sobie obrożę i szelki. 
Gdy siedział na gałęzi nieoczekiwa-
nie zaatakowały go wrony.
 – To mogło być z dziesięć ptaków 
– opowiadała kobieta, która dostrzegła 
kota w tarapatach. Wystraszone zwie-
rzę zaczepiło się szelkami o gałęzie i 
zostało unieruchomione. Tymczasem 
wrony, wyczuwając bezradność ofiary, 
wzmogły atak. Na miejsce przyjecha-
li strażacy z OSP Tarczyn. Próbowa-
li pomóc kotu, ale ich drabina okaza-
ła się za krótka. Nie było wyjścia – trze-
ba było ściągać z Piaseczna zastęp Pań-
stwowej Straży Pożarnej z podnośni-
kiem. – Gdy przystąpiono do akcji rato-
wania kociaka, ten zaczął się tak mocno 
szamotać, że w jakiś sposób uwolnił się z 
krępujących go szelek i zdołał samodziel-
nie zejść z drzewa – opowiada jeden ze 
strażaków z OSP Tarczyn.
 Kociak przestraszony, ale urato-
wany. Tylko jego szelki zostały wy-
soko na drzewie. Może już niech 
tam na zawsze zostaną?

Adam Braciszewski

Mazowieckie Klejnoty
PIASECZNO

 Do końca kwietnia w Klubie Kultury 
w Zalesiu Górnym będzie można oglą-
dać niezwykłą wystawę.
 Krzysztof Merski, mieszkaniec Za-
lesia Górnego, jest fotografem z wie-
dzą ornitologa i duszą artysty. Soczew-
ka nowoczesnego obiektywu pozwa-
la mu oglądać ptaki z bliska, zaglądać 
im prosto w oczy, śledzić ich zachowa-
nia i studiować niezwykłe piękno natu-
ry. Autor wystawy robi już nałogowo, z 
prawdziwą pasją. W tym celu jeździ po 
całym świecie, w najbardziej odległe 
egzotyczne kraje, ale jak wyznaje – naj-
bardziej go zachwycają nasze rodzime 
gatunki i krajobrazy. Dzięki temu wi-
dzowie mają niezwykłą szansę obej-
rzeć w naturalnym środowisku żołnę 
– „polską papużkę” w pełnej krasie jej 
tropikalnego upierzenia i jakże wido-
wiskowych zachowań, kraskę – giną-
cy już, niezwykle rzadki latający błękit-
ny klejnot oraz wiele innych gatunków 
- prawdziwych rarytasów ornitologicz-
nych. Mało kto wie, że te skarby natu-
ry można wciąż spotkać na Mazowszu, 
i to nawet tuż poza granicami aglome-
racji Warszawy, ale wcale nie tak łatwo 
je odkryć, czyli wytropić i podpatrzeć. 
Dlatego te kadry to niezwykłe osią-
gnięcie – wynik starannych poszuki-
wań, podróży, a zwłaszcza wielu go-
dzin czatowania na ten jeden jedyny 
magiczny moment. Autorowi udało się 
uchwycić całą ich serię i teraz postano-
wił się nimi podzielić z widzami.

Tyl.



URSYNÓW

Po pierwsze: bezpieczeństwo pieszych
 Społecznicy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Nasz Ursynów własnymi siłami 
dokonali przeglądu ponad 200 przejść dla pieszych w dzielnicy. Efektem au-
dytu są zdjęcia wraz z opisem każdej „zebry” i proponowanymi rozwiąza-
niami, które mają poprawić stan oznakowania, doświetlenia, i tym samym 
wpłynąć na bezpieczeństwo mieszkańców korzystających z przejść. Jak po-
daje Stowarzyszenie, wnioski z tego przeglądu nie są optymistyczne, ponie-
waż aż 76 przejść kwalifi kuje się do natychmiastowego malowania, pasy są 
powycierane i niewidoczne. Wiele przejść wymaga doświetlenia i montażu 
znaków pionowych. – Będziemy dążyli, aby wyniki raportu trafi ły do osób 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na przejściach – zapowiada Piotr Ma-
chaj, prezes Stowarzyszenia Nasz Ursynów.

PC
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Oferta ważna od 05.03.2017 do
19.04.2017 w restauracji SUBWAY®

Piaseczno Fashion House ul. Puławska
42E i SUBWAY Marywilska 44.®

Oferta nie łączy się z innymi
promocjami.

Gorący sandwicz
Beef Melt

20% taniej!

Zdjęcie podglądowe. Produkt może różnić się
od prezentowanego na zdjęciu. SUBWAY jest®

zarejestrowanym znakiem towarowym
Subway IP Inc. 2017 Subway IP Inc.©

Groźny wypadek 
w Bobrowcu
PIASECZNO We wtorek rano na skrzyżowaniu ulic Mazowieckiej i Głów-
nej w Bobrowcu zderzyły się trzy samochody. Jeden z kierowców zo-
stał przewieziony do szpitala

 Do zdarzenia doszło około godz. 10.30. Jadący Mazowiecką od strony ul. 
Postępu citroen berlingo próbował skręcić w lewo, w ul. Główną. Nie ustą-
pił jednak pierwszeństwa mknącemu od strony Kamionki bmw. Siła uderze-
nia była tak duża, że citroen wylądował w pobliskim rowie, a bmw zmieniło 
tor jazdy i zderzyło się jeszcze z jadącym za berlingo fi atem punto. Na miej-
sce szybko przyjechała karetka pogotowia, która zabrała rannego w twarz 
sprawcę wypadku do szpitala. Rozbite auta zatarasowały ul. Mazowiecką, 
która przez długi czas była nieprzejezdna. Zablokowana była także ul. Głów-
na w rejonie skrzyżowania.

TW

Hotel otworzy się po wakacjach
GÓRA KALWARIA Około stu pokoi, dwie gwiazdki i restauracja z międzynarodową  kuch-
nią. Hotel przy ul. Dominikańskiej należący do sieci Arche zacznie przyjmować gości 
wczesną jesienią
 Dwa największe budynki powoj-
skowe w centrum Góry Kalwarii w 
lutym ubiegłego roku od samorzą-
du powiatu na 30 lat wydzierżawiła  
Fundacja Leny Grochowskiej. Orga-
nizacja jest ściśle powiązana – per-

sonalnie i finansowo – ze spółką de-
weloperską Arche. I to właśnie Ar-
che, na co niedawno zgodziły się 
władze powiatu, będzie poddzier-
żawiała od fundacji obiekt położo-
ny bliżej centrum miasta, by uru-
chomić w nim dwugwiazdkowy ho-
tel. – Planujemy jego otwarcie we 
wrześniu – zdradza Władysław Gro-
chowski, prezes Arche i pełnomoc-
nik fundacji. 

Łączą historię z nowoczesnością
 Nasz rozmówca zdradza, że w 
pokojach znajdą się „surowe” ele-
menty wystroju, które gościom przy-
pomną, iż przez przeszło wiek w bu-
dynku stacjonowało wojsko. W po-
kojach mają być m.in. nieotynkowa-
ne fragmenty ścian z cegieł. Spół-
ka jest zresztą znana z umiejętne-
go podkreślania charakteru zabyt-
kowych budynków, w których urzą-
dza hotele. W lutym 2017 roku Ar-
che otrzymała nagrodę dla Zam-
ku Biskupiego w Janowcu Podla-
skim od organizatorów konkur-
su Hotel z Pomysłem. „Znalezio-
no idealny balans pomiędzy tym, 
co historyczne, a tym, co nowocze-
sne” – zachwalało jury.  Nagradza-
ny był też m.in. Hotel Tobaco w Ło-
dzi, powstały w zniszczonej fabryce. 
Ten ostatni obiekt jest podobny do 
budynków powojskowych w Górze 

Kalwarii. - Z nowym hotelem nasta-
wiamy się na osoby jeżdżące po Pol-
sce, także zawodowo. Chodzi o han-
dlowców. Wewnątrz znajdzie się też 
nieduża sala konferencyjna – mówi 
prezes spółki deweloperskiej.
 Atutem nowego obiektu ma być 
restauracja. – Szefowie naszych 
kuchni zawsze nawiązują do miej-
scowych tradycji kulinarnych i czer-
pią pomysły z różnych kultur – za-
znacza Władysław Grochowski. 
Dlatego nie wyklucza, że w loka-
lu będzie można zjeść m.in. dania 
kuchni żydowskiej (przed II wojną 
światową żydzi stanowili ponad po-
łowę mieszkańców miasta). 

Repatrianci jako personel
 Co ciekawe, obsługę hotelu mają 
stanowić w znacznej mierze prze-
szkoleni repatrianci z Kazachstanu, 

których Fundacja Leny Grochow-
skiej zamierza ulokować w sąsied-
nim „koszarowcu” przy ul. Domi-
nikańskiej. – Już część rodzin wy-
braliśmy, trwają procedury związa-
ne z ich sprowadzaniem do ojczy-
stego kraju – mówi Władysław Gro-
chowski. Według wcześniejszych za-
powiedzi w Górze Kalwarii zamiesz-
ka około 20 rodzin Polaków, które w 
czasach terroru stalinowskiego zosta-
ły przymusowo przesiedlone w głąb 
Związku Radzieckiego.  Pozostałe 
mieszkania w budynku mają być wy-
najmowane.
 Prezes Arche zapowiada rów-
nież, że remont przejdzie dawny 
wjazd na teren koszar z wartownią 
i bramą, obok których stoją haubice. 

Piotr Chmielewski

Po odejściu wojska budynki koszarowe 
czekały na inwestora 15 lat

Obsługę hotelu mają 
stanowić w znacznej 
mierze przeszkoleni 

repatrianci z Kazachstanu

R E K L A M A

Lampy, Lustra, Obrazy, Szkło, Tekstylia

szeroki wybór dodatków dekoracyjncyh

Warszawa, ul. Puławska 579
www.mosciccy.pl, 22 543 77 22
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Para prezydencka 
prywatnie na Mariankach
GÓRA KALWARIA W poprzedni czwartek Agata Kornhauzer-Duda i An-
drzej Duda modlili się przy grobie św. Stanisława Papczyńskiego w Gó-
rze Kalwarii i zwiedzili poświęcone mu muzeum

 Ze względów bezpieczeństwa o wizycie pierwszej pary w sanktuarium 
Ojca Papczyńskiego wiedziały nieliczne osoby. Prezydent wraz z małżonką 
przyjechali na Marianki przy okazji powrotu z innego rejonu kraju. – Pomodlili 
się w Wieczerniku, a także zwiedzili muzeum poświęcone założycielowi Zgro-
madzenia Marianów – relacjonuje ks. Wojciech Skóra, kustosz sanktuarium.
Jednak jednym z ważniejszych powodów wizyty było odebranie relikwii 
św. Stanisława. Specjalnie przygotowany dla pary prezydenckiej relikwiarz 
umieszczono w kaplicy w Pałacu Prezydenckim przy Krakowskim Przedmie-
ściu w Warszawie.  
 Ojciec Stanisław Papczyński został kanonizowany 5 czerwca minionego 
roku. Urodzi się w 1631 roku w Podegrodziu koło Nowego Sącza. Zasłynął jako 
gorliwy kaznodzieja, profesor retoryki oraz spowiednik. Powołał do istnienia 
pierwszy męski zakon na ziemiach Polski i zadbał o jego zatwierdzenie przez 
papieża w  roku 1699. Ojciec Stanisław zmarł w opinii świętości 17 września 
1701 roku w Górze Kalwarii na Mariankach i tu został pochowany. Od końca 
2015 roku w Górze Kalwarii znajduje się multimedialne muzeum poświęcone 
zakonnikowi.

PC

fot. Kancelaria Prezydenta RP

Metropolia do szybkich konsultacji
PIASECZNO, GÓRA KALWARIA W najbliższych tygodniach w gminach okołowarszawskich od-
będą się konsultacje i debaty na temat projektu ustawy metropolitalnej, złożonej w 
sejmie przez posłów Prawa i Sprawiedliwości
 Przypomnijmy, że burmistrzo-
wie i wójtowie gmin, które miałyby 
być włączone do wielkiego powiatu 
warszawskiego już dwukrotnie od 
początku lutego domagali się wy-
cofania projektu ustawy z dalszego 
procedowania. Ich zdaniem przepi-
sy o nowym ustroju stolicy powin-
ny być przygotowane przez rząd, a 
zapisy dokładnie przedyskutowa-
ne z samorządami 33 gmin, których 
dotyczą. Włodarze tłumaczą, że tak 
naprawdę nie wiadomo, jak metro-
polia będzie funkcjonowała na pod-
stawie nowej ustawy. Posłowie PiS, a 
przede wszystkim Jacek Sasin, pró-
bują uspokajać burmistrzów i wój-
tów mówiąc, że ustawa nie wpłynie 
w negatywny sposób na działalność, 
finanse czy niezależność gmin. We-
dle jej założeń władze  metropolii 
będą m.in. wykonywać zadania po-
wiatu, kształtować ład przestrzenny, 
rozwijać transport zbiorowy i zarzą-
dzać drogami publicznymi (z wy-
jątkiem dróg gminnych, autostrad i 
dróg ekspresowych).  
 – Poseł Jacek Sasin zapowiedział 
na zeszłotygodniowym spotkaniu w 
Urzędzie Wojewódzkim w Warsza-
wie, że projekt nie zostanie wyco-
fany z parlamentu, za to możliwie 
szybko rozpoczną się konsultacje 
w jego sprawie we wszystkich gmi-
nach, uwzględnionych na mapie me-
tropolii. Mają potrwać około półto-
ra miesiąca  – mówi Dariusz Zieliń-
ski, burmistrz Góry Kalwarii. 

 – Akcja informacyjna będzie 
miała bardzo szeroki zasięg, obej-
mie obszar zamieszkany przez 2,5 
mln osób. Mieszkańcy dostaną ulot-
ki, będą też mogli wypełnić ankiety, 
uruchomiona będzie specjalna stro-
na internetowa. Chcemy, żeby mie-
li pełny dostęp do wiedzy na temat 
projektu – zapowiedział Jacek Sasin 
na spotkaniu u wojewody. Oznajmił 
przy tym, że ustawa o nowym ustro-
ju stolicy powstanie do końca roku, 
aby funkcjonowała już przed wy-
borami samorządowymi na jesieni 
2018 roku.
 W Piasecznie debata na ten te-
mat odbędzie się 29 marca o godz. 

18. Zainicjowała ją Młodzieżowa 
Rada Gminy. Wezmą w niej udział 
politycy partii zasiadających w sej-
mie oraz prof. dr hab. Grzegorz Go-
rzelak, specjalista w dziedzinie roz-
woju regionalnego. Z naszych infor-
macji wynika, że przybędzie m.in. 
wojewoda Zdzisław Sipiera, ale nie 
poseł – sprawozdawca Jacek Sasin.
W Górze Kalwarii nie wiadomo 
jeszcze, kiedy odbędą się konsulta-
cje. – Wyobrażam sobie, że przyje-
dzie do nas wojewoda i poseł Sa-
sin, żeby odpowiedzieć na wszystkie 
nurtujące nas pytania – mówi Da-
riusz Zieliński.

PC

– Ustawa będzie gotowa do końca roku - zapowiada poseł Jacek Sa-
sin (z lewej), obok wojewoda Zdzisław Sipiera (fot. UW w Warszawie)

Egzaminy wst pne do klasę
I LO i VII SP 7 i 8 kwietnia-

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 4
im. Batalionu AK „Parasol”

ul. Hawajska 14 A (Ursynów)

DRUGIE MIEJSCE
ŚRÓDW NIEPUBLICZNYCH

ZAPRASZAMY DO VII KLASY
ŁY PODSTAWOWEJSZKO

Spotkania informacyjne 6 marca lub  3 kwietnia  godz. 18.00

www.slo4.edu.pl
tel. 22/641 26 34, 644 62 60

Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ
tel. 22 756 79 39

R E K L A M A
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Nocą, w ciszy i samotności
PIASECZNO/GÓRA KALWARIA W ostatni dzień marca, po raz pierwszy z Piaseczna,  wyruszą 
piechurzy uczestniczący w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej. Rozpoczęła się rejestra-
cja uczestników
 Pątnicy pojedynczo lub nie-
wielkimi grupkami wyjdą do Nie-
pokalanowa po mszy św. 31 mar-
ca o godz. 18.30 w piaseczyńskim 
kościele św. Anny. W trakcie noc-
nej wędrówki po liczącej 52,5 km 
trasie będą zatrzymywać się w wy-
znaczonych punktach – przy ka-
pliczkach, przydrożnych krzy-
żach, by czytać rozważania na te-
mat Męki Pańskiej. – Założenie 
jest takie, że każdy pokonuje trasę 
w ciszy i samotności, jak Chrystus 
idący na Golgotę. Ma być trudno, 
a czasem pojawia się strach. To nie 
jest wędrówka wyłącznie dla osób 
mocno wierzących, ale także tych, 
które chcą się sprawdzić – tłuma-
czy Tomasz Fic, który z Przemy-
sławem Koźlakiem koordynuje 
piaseczyńską Ekstremalną Drogę 
Krzyżową (EDK). 
 EDK z uwagi na wysoki stopień 
trudności to propozycja dla osób 
pełnoletnich, aktywnych fizycznie i 
zaprawionych w marszach na dłu-
gich dystansach. Tomasz Fic pod-
kreśla, że „nie jest organizatorem”, 
ponieważ każdy wyrusza w trasę na 
własne ryzyko, a następnie samo-
dzielnie wraca z punktu docelowego. 
Udział jest bezpłatny, przed mszą 
św. każdy będzie mógł odebrać „pa-
kiety pielgrzyma” - książeczkę z tek-
stami rozważań oraz m.in. odblaski, 
które zwiększą jego bezpieczeństwo 
w pobliżu dróg. Twórcy EDK zachę-

cają wszystkich do własnoręcznego 
wykonania krzyży, z którymi wyru-
szą w drogę. 
 EDK kilka lat temu zapoczątko-
wał ks. Jacek Stryczek (twórca Szla-
chetnej Paczki) wraz z grupą miesz-
kańców Krakowa. Wielkopostna 
marszruta stała się tak popularna, 
że w minionym roku wzięło w niej 
udział około 26 tys. osób w Polsce i 
na świecie. Wyruszyły z 200 miast.

 Na naszym terenie EDK nie jest 
nowością. Od kilku lat pątnicy idą z 
Warszawy Mokotowa do Góry Kal-
warii (trasami o długości 44 i 50 km). 
 Szczegóły (oraz porady, jak nale-
ży się przygotować do drogi) można 
poznać na stronie: edk.org.pl. Tak-
że pod tym adresem należy się wcze-
śniej zapisać. 

Piotr Chmielewski

P R O M O C J A

CHIRURGIA PLASTYCZNA 
W SZPITALU ŚW. ANNY W PIASECZNIE

 Z chirurgii plastycznej korzy-
sta co raz więcej osób, już nie tylko 
gwiazdy fi lmu i muzyki lub celebry-
ci Mimo tego, że poprawianie wła-
snego wyglądu jest co raz popu-
larniejsze, wciąż nie wszyscy wie-
dzą jak znaleźć dobrego specjalistę 
oraz miejsce, w którym zabieg moż-
na wykonać bezpiecznie. 
 Decyzja o poddaniu się operacji 
plastycznej wymaga głębokiego za-
stanowienia. Nie można podejmo-
wać jej pochopnie czy pod wpły-
wem impulsu, bo jej skutki możemy 
odczuwać nawet przez całe życie. Na 
co warto zwrócić szczególną uwagę?
 Wykwalifi kowany lekarz to pod-
stawa. Należy wybrać takiego, do któ-
rego mamy zaufanie i o którym wie-
my, że operuje bezpiecznych szpitalnych warunkach, na w pełni przygotowanej i wy-
posażonej sali operacyjnej, gdzie nad bezpieczeństwem i komfortem pacjenta czuwa 
sztab specjalistów, w tym m.in. doświadczony anestezjolog i uważne pielęgniarki. 
 - Nam lekarzom, największą satysfakcję przynoszą zabiegi, po których pa-
cjentka nie tylko zyskuje lepszy wygląd, ale również poprawia się jej samopo-
czucie i samoocena - mówi lek. Jerzy Szysz, chirurg plastyk ze Szpitala św. Anny 
w Piasecznie. Najlepsze efekty można osiągnąć, pracując z dobrymi specjalista-
mi oraz w bezpiecznych warunkach, które zapewnia Szpital św. Anny. Na koniec 
wszyscy mamy satysfakcję z dobrze wykonanej pracy - dodaje.

1 kwietnia i 8 kwietnia zapraszamy czytelniczki i czytelników Kuriera Po-
łudniowego na bezpłatne konsultacje w poradni chirurgii plastycznej. 

Ponadto każda osoba zainteresowana zabiegiem chirurgicznym 
otrzyma tego dnia wyjątkowo atrakcyjną ofertę.

 
Nie zwlekaj zapisz się już dziś pod numerem telefonu: 

661 300 313
Poradnia chirurgii plastycznej 

Szpitala św. Anny w Piasecznie, 
ul. A. Mickiewicza 39, 

tel.: 22 735 41 00
R E K L A M A

Pielgrzymi po drodze zatrzymują się przy kapliczkach, 
krzyżach na rozważania stacji drogi krzyżowej 



6 nr 11 (663)/2017/W1AKTUALNOŚCI
KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Badają jakość powietrza
LESZNOWOLA/PIASECZNO Na terenie gmin Piaseczno i Lesznowola zostały zainstalowane 
czujniki, badające stężenie w powietrzu rakotwórczych pyłów
 Do tej pory stacje monitorują-
ce jakość powietrza znajdowały się 
w Konstancinie-Jeziornie i na Ursy-
nowie. Pod koniec stycznia leszno-
wolski radny Mirosław Wilusz za-

wnioskował o stworzenie podobnego 
systemu na terenie gminy Lesznowo-
la. - Stacje znajdujące się kilkanaście ki-
lometrów stąd są dla nas nieprzydat-
ne, bo jakość powietrza może być zu-
pełnie różna na odcinku kilkuset me-
trów – argumentował radny. - Powinni-
śmy stworzyć własną sieć sensorów, in-
formujących mieszkańców o stanie po-
wietrza. To naprawdę nie wymaga du-
żych nakładów finansowych.

Czujniki w dziesięciu punktach
 Niedługo potem czujniki do po-
miaru stężenia pyłów PM2,5 i PM10 
zostały zainstalowane w 10 punk-
tach na terenie całej gminy – w Mro-
kowie, Łazach, Magdalence, Lesz-
nowoli (przy urzędzie gminy i przy 
szkole), Władysławowie, Zamie-
niu, Mysiadle, Nowej Iwicznej i Sta-
rej Iwiczej. Jakość powietrza miesz-
kańcy mogą śledzić poprzez gminną 
stronę internetową lub ściągając na 
telefon specjalną aplikację. Stężenie 
pyłów zostało oznaczone kolorami 

(zielony – jakość powietrza bardzo 
dobra, czerwony – bardzo zła). Za-
kup i instalacja systemu kosztowały 
raptem kilkanaście tysięcy złotych. - 
To naprawdę działa – cieszy się Mi-
rosław Wilusz. - Wielu mieszkań-
ców chce zainstalować takie czuj-
niki w swoich domach, tym bardziej 
że koszt jednego to zaledwie około 
1000 zł. To dobre rozwiązanie, jeśli 
ktoś planuje np. aktywność fizyczną 
i chce się przekonać jaki jest stan po-
wietrza w jego najbliższej okolicy.

W Piasecznie piąć czujników 
na próbę
 Pięć czujników do analizy pyłu 
zawieszonego PM10, PM2,5 i PM1,0 
zostało zainstalowanych także na 
terenie gminy Piaseczno. Czujni-
ki, zamontowane na razie na 3-mie-
sięczny okres próbny, zlokalizowane 

są w rejonie szkół przy ul. Orężnej, 
Szkolnej, Świętojańskiej i al. Kaszta-
nów oraz przy oczyszczalni ścieków 
w Piasecznie. Stacja bazowa umiej-
scowiona jest na budynku urzędu 
gminy przy ul. Kościuszki. Lokaliza-
cje czujników zostały wybrane w taki 
sposób, aby reprezentowane były 
różne typy zabudowy i zagospoda-
rowania terenu. Badają one stężenie 
pyłu metodą optyczną, przekazując 
dane za pomocą Wi-Fi do aplikacji, 
która uwzględniając też inne warto-
ści (np. temperaturę, wilgotność czy 
kierunek wiatru), przygotowuje in-
deks jakości powietrza. Wyniki po-
miarów mają być niedługo udostęp-
niane mieszkańcom. Na razie system 
znajduje się w fazie testów. Jeśli się 
sprawdzi, zostanie rozbudowany o 
kolejne miejscowości.

Tomasz Wojciuk

Niedługo każdy mieszkaniec 
będzie mógł sprawdzić 

jakość powietrza 
w sąsiedztwie swojego domu

Gmina dołoży do przebudowy Żwirowej
LESZNOWOLA Wszystko wskazuje na to, że jedną z najgorszych dróg na 
terenie powiatu piaseczyńskiego wkrótce czeka remont

 O fatalnym stanie ul. Żwirowej w Wilczej Górze piszemy od lat. Ulica być 
może zostałaby gruntownie przebudowana już wcześniej, jednak ma ją prze-
cinać planowana trasa krajowa S7. Dlatego starostwo całymi latami zwleka-
ło z modernizacją traktu. Teraz budowa S7 nieco odsunęła się w czasie. Zgod-
nie z zapowiedziami, nie będzie ona raczej gotowa przed rokiem 2021. Dlate-
go też gmina Lesznowola porozumiała się ze starostwem w kwestii doraźne-
go remontu Żwirowej. W ubiegłym tygodniu, podczas sesji rady gminy, radni 
zgodzili się wspomóc powiat kwotą 100 tys. zł. Cała inwestycja ma kosztować 
400 tys. zł. Droga ma być najpierw frezowana, a następnie zostanie ułożona 
na niej asfaltowa nakładka. Prace zaczną się najprawdopodobniej w czerwcu.

TW

R E K L A M A

R E K L A M A

Mat. prasowe gminy Piaseczno

Odmalują cmentarny płot
PIASECZNO Mieszkańcy skarżą się, że rdzewieje płot cmentarza komu-
nalnego od strony ul. Julianowskiej. – Wkrótce przeprowadzimy jego 
konserwację – zapewnia Grzegorz Chrabałowski, naczelnik gminnego 
wydziału utrzymania terenów publicznych

 – Gmina od kilku lat zastępuje betonowy płot wokół cmentarza płotem me-
talowym – zauważa pan Janusz, który często odwiedza piaseczyńską nekropolię, 
bo ma tam groby bliskich. – To jest działanie bez sensu, bo metalowy płot rdze-
wieje i wygląda jeszcze gorzej niż wcześniej. Sprawdziliśmy. Płot cmentarza przy 
ul. Julianowskiej tak naprawdę znajduje się w różnym stanie, najgorzej wyglądają 
przęsła od strony południowej. – Wynika to z faktu, że ogrodzenie jest sukcesyw-
nie wymieniane – mówi Grzegorz Chrabałowski z wydziału UTP. – Te jego frag-
menty, które wymienialiśmy w ciągu ostatnich kilku lat wyglądają dobrze. Jed-
nak przęsła zrobione na początku rzeczywiście domagają się konserwacji i mogę 
obiecać, że wkrótce zostaną odmalowane.
 W następnych latach gmina, w miarę możliwości fi nansowych, ma konty-
nuować wymianę ogrodzenia od strony ul. Julianowskiej. Rocznie na ten cel 
wydział UTP przeznacza około 20-30 tys. zł.

TW



 - Wygląda na to, że „idziemy na 
rekord”. Tak wielu ważnych inwesty-
cji i takich środków nie było jeszcze 
nigdy – mówi członek zarządu Ksa-
wery Gut, odpowiedzialny w Powie-
cie Piaseczyńskim za inwestycje - To 
nie przypadek – dodaje. – Od po-
czątku staramy się coraz więcej środ-
ków kierować na inwestycje. Wpro-
wadzone na początku kadencji zmia-
ny organizacyjne i plany oszczędno-
ściowe owocują – dodaje. 

 W bieżącym roku zaplanowa-
nych zostało 39 zadań inwestycyj-
nych, w tym aż 23 drogowych. Kosz-
tem 1,5 mln zł rozpocznie się przebu-
dowa ul. Mirkowskiej w Konstanci-
nie. Wybudowane zostaną dwa ron-
da: w Woli Gołkowskiej, za 1,5 mln zł,  
i w Zalesiu Górnym, za 500 tys. zł.  Po-
nad 2,1 mln zł zarezerwowano w bu-
dżecie na kontynuację przebudowy 
drogi powiatowej Konstancin-Jezior-
na – Baniocha, a za 1,2 mln powsta-
nie nowy most w Wincentowie.

 Ale, co ciekawe, najbardziej kosz-
towne są inwestycje oświatowe, a nie 
drogowe. Numer jeden na tej liście to 
budowa hali sportowej oraz termo-
modernizacja budynku LO przy ul. 
Chyliczkowskiej w Piasecznie. Inwe-
stycja pochłonie w tym roku aż 6,5 
mln zł. Tuż za nią na liście powiato-
wych inwestycji oświatowych plasu-
je się budowa kolejnej hali sportowej 
przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. Szpi-
talnej w Piasecznie. Całkowity koszt 

tej inwestycji to 10 mln zł. Należy pa-
miętać, że za kwotę 12 mln zł, powiat 
w tym roku zakończy rozbudowę 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Piasecznie. Warto 
wspomnieć, że część  środków prze-
znaczonych na tę inwestycję (ponad 
4 mln zł) powiat pozyskał z Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Ze środków ze-
wnętrznych pochodzą również pie-
niądze na termomodernizację piase-
czyńskich szkół.

 Ksawery Gut dodaje, że nieba-
wem zmieni się wygląd RCKU w Pia-
secznie. – W szkole przeprowadzona 
zostanie termomodernizacja budyn-
ku oraz remont wnętrza. Koszt inwe-
stycji to 2,5 mln. W tym roku, za po-
nad 3,2 mln zł,  rozpocznie się rów-

nież termomodernizacja Domu Po-
mocy Społecznej w Konstancie-Je-
ziornie. 

 Powiat przygotowuje się również 
do kolejnych inwestycji. Zlecone zo-
stało wykonanie dokumentacji pro-
jektowej modernizacji wnętrz kon-
stancińskiego Reymonta, internatu 
przy RCKU (w zeszłym roku budynek 
przeszedł termomodernizację) oraz II 
i III piętra internatu przy „Budowlan-
ce” w Górze Kalwarii.  Przygotowywa-
na jest także dokumentacja budowy 
warsztatów szkolnych dla uczniów 
RCKU przy krytej ujeżdżalni, którą 
powiat wykonał w 2015 roku. 

Mapka powiatowych inwestycji 
dostępna na stronie: 

www.gis.piaseczno.pl/maps/inwestycje 

P R O M O C J A

Powiat idzie na rekord
Wraz z wiosną ruszają powiatowe inwestycje i remonty. W tym roku przeznaczono na nie wyjąt-
kowo dużą kwotę, ponieważ do zaplanowanych w budżecie 26 mln zł na wniosek zarządu po-
wiatu radni podczas lutowej sesji dodali 7 mln zł.
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Rozbudowa SOSW w Piasecznie

22
marca

Światowy
Dzień Wody

Zapraszamy na bezpłatne
badanie twardości wody.

Prowadzimy sprzedaż, montaż i serwis
zmiękczaczy, odżelaziaczy i �ltrów

kuchennych do wody.

Jeśli Twoja Woda nie nadaje się do użytku
i picia zachęcamy do kontaktu:

Systemy Uzdatniania
Wody ALASKA II
www.zdrowawoda.net

tel. lub601 130 858 601 135 646
e-mail alaska@zdrowawoda.net

R E K L A M A

Szukam interakcji 
z drugim człowiekiem
PIASECZNO W czwartek,16 marca w Przystanku Kultura otwar-
to wystawę fotografi i Joanny Rogali. Ekspozycję w Galerii 
Fryderyk będzie można oglądać do końca kwietnia
 Joanna Rogala interesuje się przede wszystkim zdjęciami portretowymi, a 
w szczególności portretem kreacyjnym i fotografi ą artystyczną.
- W fotografi i szukam przekazu, treści i interakcji z drugim człowiekiem – 
mówi Joanna Rogala. - Codziennie szukam inspiracji wokół siebie, fotogra-
fuję oczami, rejestruję obrazy w głowie. Ciągle się rozwijam i czerpię z tego 
wielką satysfakcję.
 Wizje kolejnych zdjęć przychodzą do artystki niejako same. Zainspirować ją 
mogą zarówno mgliste wspomnienie, zapomniany dźwięk, miejsce czy kolor. 
 - W trakcie realizacji moich prac, jak również w trakcie postprodukcji, 
wchodzę w zupełnie inny, trochę nierealny świat – przyznaje Joanna Roga-
la. - Tworząc, dążę do tego, by widz poczuł to samo co ja. Tylko i aż.
Pomysł na wystawę zrodził się podczas spotkań Klubu Fotografi cznego dzia-
łającego w Przystanku Kultura.

Grzegorz Tylec
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W Jazgarzewie woda spłynie latem
PIASECZNO/POWIAT Dopiero w wakacje mają zakończyć się kłopoty z wodą stojącą na po-
lach i w rowach przy ul. Szkolnej w Jazgarzewie. Mieszkańcy zastanawiają się, czy pro-
blemy nie przeniosą się w inny rejon wsi
 W ubiegłym roku samorząd po-
wiatu przebudował odcinek dro-
gi z Jazgarzewa do Łbisk. Jednak 
radość z zakończenia inwestycji 
przyćmił zgrzyt – nowo wykopane 
przydrożne rowy od razu wypełni-
ły się po brzegi wodą spływającą z 
okolicznych pól. – Zadziałały prawa 
fizyki. To, że na polach w Jazgarze-
wie stoi woda było wiadomo od daw-
na – kwituje ten fakt Ksawery Gut, 
odpowiedzialny za realizację inwe-
stycji w zarządzie powiatu.
 – Było od dawna wiadomo, ale 
chyba ktoś zapomniał o tym poin-
formować projektanta. Bo jak wy-
tłumaczyć to, że przy ul. Szkolnej, w 
gliniastej ziemi, wykopano parowni-
ki, czyli rowy bez odpływu? – pyta 
Wiesława Zegadło, sołtys Jazgarze-
wa. Jej zdaniem, gdyby ktoś wcze-
śniej porozmawiał z mieszkańcami, 
zaoszczędzono by im nerwów, a i 
powiat wydałby mniej pieniędzy. Bo 
w tym roku musi zająć się rozwiąza-
niem problemu nadmiaru wody. 
 Niezadowolenie we wsi jest duże, 
bo woda podtapia także podwórka i 
dojazdy do nich. Z tego względu na 
przełomie lutego i marca trzeba było 
wzywać straż pożarną do jej wy-
pompowania. – Jeszcze tak nie było, 
to koszmar – utyskują mieszkańcy i 
domagają się pilnych działań.
 Ksawery Gut informuje, że sta-
rostwo już zleciło opracowanie 
projektu liczącego około 400 me-

trów nowego rowu, który odpro-
wadzi wodę z ul. Szkolnej i jazga-
rzewskich oraz łbiskich pól do tzw. 
kanału pęcherskiego na tyłach Ja-
zgarzewa, a następnie do Jeziorki. 
Na koniec firma musi uzyskać tzw. 
pozwolenie wodnoprawne. Rów 
powstanie na działce należącej do  
Agencji Nieruchomości Rolnych.
 Z jednej strony mieszkańcy w 
Jazgarzewie czekają na rozwią-
zanie problemu, z drugiej – mają 
obawy. Szczególnie zamieszka-
li przy ul. Leśnej. Do nich należy 
pani sołtys. – Po zakończeniu in-
westycji woda z pól spłynie w kie-
runku naszej ulicy. Trochę boimy 

się, co stanie się gdy będzie jej 
nadmiar i kanał przy Leśnej, który 
przepływa przepustem pod drogą 
wojewódzką 722, nie zdoła jej ode-
brać. Wszyscy pamiętamy jak za-
lało nas w 2011 roku – mówi Wie-
sława Zegadło. 
 Na szczęście – jak dodaje pani soł-
tys – w planach jest również moderni-
zacja szosy nr 722 i wymiana przepu-
stu na inny, o większej średnicy. 
 Roboty ziemne w Jazgarzewie 
mają być wykonane latem, kiedy 
ciężki sprzęt będzie mógł wjechać 
na podmokłe przez dużą część roku 
działki.

Piotr Chmielewski

Rowy przy ul. Szkolnej zalewane są przez wodę spływającą z pól. 
W tym roku problem ma być rozwiązany (fot. mieszkańcy Jazgarzewa)

R E K L A M A
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Mandat za 
wywrócenie karetki
PIASECZNO Mandatem w wysokości 220 złotych został ukarany kierow-
ca karetki pogotowia, który w sobotę stracił panowanie nad kierowni-
cą i wpadł do rowu przy ul. Armii Krajowej w Piasecznie

 W sobotę około godziny 13 karetka pogotowia należąca do fi rmy Luxury 
Medical Care przywiozła do domu pacjenta. Została w trybie pilnym wezwa-
na do jednego z warszawskich szpitali. Wypadła na obwodnicę Piaseczna i 
pognała w kierunku stolicy.

Na ratunek życia
 – To było wezwanie do transportu „na ratunek życia” – mówi dyrektor za-
rządzający Luxury Medical Care, Mateusz Krauze. – Kierowca nie dostosował 
prędkości do warunków panujących na drodze – ocenia.
 Kierowca karetki chciał ominąć kałużę i stracił panowanie nad kierownicą. 
Samochód zjechał do rowu i przewrócił się na bok.
 – Za nieostrożną jazdę został ukarany mandatem w wysokości 220 zło-
tych – informuje kom. Jarosław Sawicki, rzecznik prasowy Komendy Powia-
towej Policji w Piasecznie. – Prowadzący samochody uprzywilejowane nie są 
wyłączeni z zasad ruchu drogowego.

Ratownik, jak każdy kierowca
 Czy szybkiej i brawurowej jazdy nie usprawiedliwia chęć niesienia pomo-
cy? Tym bardziej, jeśli stawką jest ludzie życie?
 – Każda sytuacja jest indywidualna, ale na kierowcach samochodów 
uprzywilejowanych ciążą takie same obowiązki, jak na innych uczestnikach 
ruchu – podkreśla kom. Jarosław Sawicki.
 – Nie chodzi o to, by ratując ludzkie życie narażać inne – nie ma wątpliwo-
ści Mateusz Krauze z Luxury Medical Care. – Przepisy ruchu drogowego do-
tyczą wszystkich. Kierowca karetki jedzie na ratunek, ale musi też zapewnić 
bezpieczeństwo osobom, które przewozi oraz innym uczestnikom ruchu.

Do szpitala z niegroźnymi obrażeniami
 Czy wobec kierowcy ukaranego mandatem zostaną także wyciągnięte 
inne konsekwencje służbowe?
 – To tajemnica przedsiębiorstwa, nie mogę dzielić się takimi informacja-
mi – odpowiada Mateusz Krauze i przyznaje, że sobotnia sytuacja nie jest od-
osobniona. – Mamy 70 karetek, jeździmy do wielu wezwań i mimo zachowa-
nia największej dbałości o dobór odpowiednio przeszkolonych kierowców, 
niestety do kolizji czasami dochodzi. W karetce oprócz kierowcy jechał także 
ratownik. Na pomoc przybyła im inna karetka – tym razem, należąca do fi rmy 
Falck. – Jeden z mężczyzn trafi ł do szpitala przy ul. Wołoskiej z powierzchow-
nym urazem głowy – informuje Wojciech Jóźwiak, rzecznik prasowy Falcku.

Nie lubią jeździć na sygnale
 Czy kierowcy karetek nie nadużywają możliwości jakie daje prowadzenie 
pojazdu uprzywilejowanego? – To nie jest tak, jak się niektórym wydaje, że 
karetka jedzie na sygnale po pizzę – mówi Wojciech Jóźwiak z Falcku. – Sygnał 
dźwiękowy jest używany tylko wtedy gdy jest niezbędny. Inni użytkownicy 
ruchu często są nieobliczalni. Niektórzy widząc i słysząc karetkę tracą głowę 
i stwarzają zagrożenie. Kierowcy karetek bardzo nie lubią jeździć na sygnale i 
robią to w ostateczności.

Czy ratowników powinno się karać, tak jak wszystkich?
 Jak znaleźć złoty środek? Nieść skuteczną i szybką pomoc najbardziej po-
trzebującym, a jednocześnie być na tyle ostrożnym by wyeliminować zagro-
żenia wynikające z pośpiechu. O tragicznej sytuacji pisaliśmy dwa tygodnie 
temu – strażak jadąc do pożaru spowodował wypadek śmiertelny. Został ska-
zany na dwa lata więzienia. Wyrok podzielił opinię publiczną. 
 – To tragedia dla tego człowieka, nie powinien być dodatkowo karany 
– oceniali niektórzy nasi Czytelnicy. – Jeśli będzie się tak surowo karać ratow-
ników, to przestaną się śpieszyć by nas ratować – argumentowali.
 – Tylko dwa lata za odebrania ludzkiego życia? To za mało! – uważali inni.

Adam Braciszewski
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Gmina kupi przedszkole

Staruszek umarł 
na chodniku

PIASECZNO Radni wyrazili zgodę na kupno przy ul. Nadarzyńskiej w 
Piasecznie nieruchomości z budynkiem, w którym mieściło się kiedyś 
przedszkole Piruet. Ma to związek z reformą edukacji i obowiązkiem 
zapewnienia miejsce 3-latkom w oddziałach przedszkolnych

 Nieruchomość przy ul. Nadarzyńskiej, gdzie wcześniej mieściło się niepu-
bliczne przedszkole Piruet, ma powierzchnię około 1,7 tys. mkw. Powierzchnia 
użytkowa samego budynku wynosi natomiast ponad 460 mkw. Radni zdecy-
dowali się na tą transakcję w związku z reformą oświaty, która zakłada że od 1 
września gmina będzie musiała przyjąć do przedszkoli również 3-latki. W pu-
blicznych placówkach może zabraknąć miejsc nawet dla kilkuset maluchów. 
 W przedszkolu przy ul. Nadarzyńskiej zmieści się 95 dzieci. Kolejnym kro-
kiem ma być ogłoszenie konkursu na wykupienie miejsc dla 3-latków w pla-
cówkach prywatnych. 
 Na razie nie wiadomo, ile gmina zapłaci za nowe przedszkole, ponieważ 
cały czas trwają negocjacje z właścicielami. Mówi się o kwocie około 2,6 mln 
zł. - Przedszkole będzie działało od 1 września – zapowiada Hanna Kułakow-
ska-Michalak, wiceburmistrz Piaseczna. - Znajdzie się w nim 6 oddziałów. 
Wcześniej zamierzamy przeprowadzić w budynku niewielki remont, choć 
pragnę zaznaczyć, że jego ogólny stan jest dobry.

TW

GÓRA KALWARIA

Zbierają palmy na… palmę
 Wzorem ubiegłego roku, w Niedzielę Palmową na kalwaryjskim rynku 
odbędzie się wspólne plecenie największej palmy w mieście. Stowarzysze-
nie „O to chodzi…” oraz Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii apelują do miesz-
kańców o przynoszenie starych palm, które zostaną wykorzystane do jej wy-
konania. Palemki można dostarczać do Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Pi-
jarska 4), Ośrodka Kultury (ul. por. Białka 9) i zakrystii kościoła parafi alnego do 
2 kwietnia.

PC

PIASECZNO W zeszły piątek w centrum miasta, na przystanku przy ul. Pu-
ławskiej, gdzie zatrzymują się autobusy PKS, zmarł starszy mężczyzna

 Około godz. 9.30 leżącego na przystanku mężczyznę zauważył przecho-
dzień. Podjął próbę jego reanimacji, na miejsce przyjechało niebawem pogo-
towie. Niestety, działania ratunkowe nie odniosły skutku. O godz. 9.45 lekarz 
stwierdził zgon staruszka. Jak usłyszeliśmy od jednej z kobiet napotkanych na 
miejscu, liczący 81 lat mężczyzna wysiadł z autobusu i źle się poczuł.
 Po oględzinach miejsca zdarzenia dokonanych przy udziale prokuratora, 
ciało zostało odwiezione na sekcję zwłok. – Jeszcze nie uzyskano wyników i 
nie ustalono przyczyny śmierci – poinformowała nas w środę Inga Wysocka, 
prokurator rejonowy z Piaseczna. Dodaje że, prokuratura wszczęła śledztwo 
w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci.
 Jak informuje rzecznik piaseczyńskiej policji, kilka osób utrudniających 
czynności funkcjonariuszom zostało upomnianych. – Tak naprawdę powin-
ni zostać ukarani mandatami za to że podchodzili do radiowozu, pytali co się 
stało, wykonywali zdjęcia i nie reagowali na wezwanie o odsunięcie się od 
zwłok i nieutrudnianie – mówi kom. Jarosław Sawicki.
 Ze względu na namolnych gapiów, policjanci poprosili w końcu straż po-
żarną o osłonięcie miejsca zdarzenia parawanem.

PC
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PGE Narodowy w pierwszy weekend kwietnia zamieni się 

w wielkie targowisko mieszkań i kredytów, jednym słowem 

Mieszkaniowy PGE Narodowy 1 i 2 kwietnia 
 Na zainteresowanych zakupem 
nieruchomości czekać będą dewe-
loperzy (m.in.: APM Development, 
Bouygues Immobilier Polska, Ma-
rvipol, Port Praski, Radius Projekt, 
Robyg, Soho Factory oraz Yareal), 
doradcy kredytowi (np.: Credits, Ja-
cek Kur Doradcy Kredytowi, Mura-

tor FINANSE, Negocjatornia, Za-
rządzanie i Pośrednictwo Magda-
lena Nikiel-Tucholska) oraz ban-
ki i eksperci w Centrum Bezpłat-
nych Porad. Każdy z odwiedzają-
cych znajdzie lokum dostosowane 
do swoich potrzeb. Ponadto moż-
na będzie przeprowadzić symula-
cję wysokości i warunków kredytu 
oraz ocenić ryzyko zakupu miesz-
kania, dowiedzieć się od czego za-
leży wartość zabezpieczenia kre-
dytu, jak uniknąć rejestrów kre-
dytowych. Na wszystkich zainte-
resowanych zakupem mieszkania 
na wynajem w celu zabezpieczenia 
posiadanego majątku czy też uzy-
skiwania przychodów z najmu cze-
ka potężna porcja wiedzy, dobrze 
sprawdzonej w praktyce przez Sto-
warzyszenie Mieszkanicznik. Spe-
cjaliści Stowarzyszenia omówią 
najważniejsze kwestie dotyczące 
zakupu mieszkania na wynajem: 
kupić czy wynająć - zestawienia 
kosztów, najem: umowy i podat-
ki, obsługa i zarządzanie najmem, 
specjalne oferty inwestycyjne, ofer-
ty kredytowania.

Planujemy własne M 
 Targi Nowy DOM Nowe 
MIESZKANIE w jednym miejscu i 
czasie gwarantują dostęp do aktual-
nej oferty mieszkań i niezbędnej wie-

dzy potrzebnej przy bezpiecznym za-
kupie własnego M. Ekspozycję wy-
stawców dopełnia bogaty program 
edukacyjny i rozbudowane Cen-
trum Porad, w którym goście mogą 
korzystać z indywidualnych, bez-
płatnych konsultacji. Funkcjonować 
będą punkty: porady finansowe, po-

datki, prawo, zakup mieszkania na 
rynku wtórnym, wycena nierucho-
mości, remont i budowa domu, wy-
najem, architektura wnętrz i styliza-
cja. Nie do przecenienia są warsz-
taty i porady odnoszące się do 
umów deweloperskich w prak-
tyce: korzyści, ryzyko i pułap-
ki stosowane przez dewelope-
rów, zagadnień prawnych doty-
czących ksiąg wieczystych, czy 
spółdzielczych praw do lokalu i 
praw odrębnej własności loka-
lu. Dyżurujący architekci wnętrz 
i styliści będą oferować wszech-
stronną pomoc w podejmowaniu 
decyzji o wyglądzie mieszkań i 
domów w zgodzie z potrzebami 
funkcjonalnymi i estetycznymi. 
Z projektantami wnętrz odwie-
dzający targi zaaranżują wła-
sny dom czy mieszkanie, dosto-
sują do własnych potrzeb miesz-
kanie od dewelopera, przebudu-
ją mieszkanie z rynku wtórne-
go. Będzie można poznać zasa-
dy urządzania małych mieszkań, 
dowiedzieć się jak stworzyć wnę-
trze mieszkania lub domu, tak 
aby było dopasowane do indywi-
dualnych potrzeb, co mówi plan 
mieszkania, a o co trzeba zapy-
tać dewelopera planując własne 
M czy jak uniknąć błędów przy 
projektowaniu własnego miesz-

kania, jak obliczyć koszty wy-
kończenia mieszkania w stanie 
deweloperskim. 
 Szczególnej uwadze polecane 
są spotkania ze specjalistami od 
finansów: pierwszy kredyt hipo-
teczny - użyteczne kompendium 
dla każdego, czym się kierować 
przy wyborze kredytu hipoteczne-
go? jak wybrać dla siebie najlepsze 
rozwiązanie i uniknąć problemów 
- praktyczne porady przy ubiega-
niu się o kredyt. Omówiona zosta-
nie szczegółowo: ostatnia szansa 
na skorzystanie z dopłaty w Pro-
gramie Mieszkanie dla Młodych 
- podstawowe założenia progra-

mu, przykłady niestandardowych 
wniosków i na co zwrócić uwagę 
w umowie rezerwacyjnej, żeby sko-
rzystać z dopłaty. 

WSTĘP WOLNY
1 i 2 kwietnia (sobota-niedziela) 

w godzinach: 10.00-17.00
PGE Narodowy, 

aleja ks. J Poniatowskiego 1

 odwiedzający targi otrzymają 
czasopisma o tematyce wnętrzar-
skiej, budowlanej oraz mapy in-
westycji mieszkaniowych, eksklu-
zywny katalog targowy z obszer-
nym działem prezentującym inwe-
stycje mieszkaniowe, dokładne in-
formacje o lokalizacji, cenie, me-
trażu, terminie zakończenia budo-
wy, kontakt do biura sprzedaży i 
wizualizację budynku.

R E K L A M A
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Wymarzone 
apartamenty

Villa Park to już siódma inwestycja spółki Patio. Będzie to zamknięte osie-
dle zlokalizowane w Lesznowoli. Ten kameralny kompleks składać się bę-
dzie z 16 apartamentów o powierzchni od 110 do 127 m kwadratowych
 - Nasza wizja zakłada stworzenie niepowtarzalnego, kameralnego osiedla 
w bliskim sąsiedztwie z naturą i lasem, które łączyć będzie zalety i rozwiąza-
nia właściwe dla domu jednorodzinnego oraz apartamentowców – zapowia-
da inwestor. 
 Do każdego mieszkania „Villa Park” przypisane jest prywatne miejsce po-
stojowe w garażu i drugie zlokalizowane pod zadaszonym garażem. Aparta-
menty znajdujące się na piętrze będą miały komfortowe, przestronne tarasu 
o powierzchni 20 m kwadratowych. Z nich będzie rozciągła się malowniczy 
widok na całą okolicę. Większość z dostępnych w ofercie apartamentów po-
siada duży ogródek o wielkości od 125 do 250 m kw.
 Na terenie osiedla „Villa Park” przewidziano wspólny teren rekreacyjny, na 
którym znajdzie się plac zabaw dla dzieci oraz fi t-park dla dorosłych.
 Apartamenty będące częścią osiedla „Villa Park” zostały zaprojektowane 
w taki sposób, aby koszty eksploatacji były maksymalnie niskie. Opłaty ADM 
zostały ograniczone do niezbędnego minimum. Ich atrakcyjny koszt wynika z 
niewielu części wspólnie utrzymywanych i zarządzanych przez mieszkańców.  
 Osiedle „Villa Park” położone jest na rozległej, otoczonej zielenią działce 
o powierzchni blisko 4 tys. m kw. O jej szczególnym uroku decyduje bezpo-
średnie sąsiedztwo lasu, które stanowi doskonałe tło dla całej inwestycji – za-
pewnia wspaniały mikroklimat i spokojną przestrzeń dla popołudniowych, 
rodzinnych spacerów. 
 Spółka Patio od ponad dekady specjalizuje się w budowie nowoczesnych 
i kameralnych osiedli domów jednorodzinnych. Ma na koncie sześć udanych 
inwestycji mieszkaniowych. Starannie przemyślana lokalizacja inwestycji, 
proekologiczne podejście oraz dbałość o najwyższą efektywność cieplną i 
energetyczną powstałych obiektów zapewniły fi rmie Patio szerokie uznanie 
oraz grono zadowolonych z inwestycji Klientów.

GP

PATIO - Chmielewski, Dudzik Sp. j.
ul. Okrężna 35 (róg Gazeli)

05-506 Lesznowola
E-mail: biuro@domymagdalenka.pl

Cena od, 3.990 zł /m2

Apartamenty i segmenty o pow. 110-127m2

w zamkniętym Osiedlu.

Osiedle z bezpośrednim dostępem do lasu,
własnym placem zabaw oraz fitparkiem.

Energooszczędna technologia budowy
oraz wysoki standard wykończenia

i wyposażenia.

Ogródki o pow. od 125 do 200 m .
2

"Villa Park"
I N W E S T Y C J A

Lesznowola, ul. Okrężna Realizacja II kw. 2018 r.

www.patiodeweloper.pl

Czym wykończyć ściany?
Ściany wewnętrzne w domu lub mieszkaniu można po prostu pomalować farbą. Jeśli 
jednak chcemy nadać pomieszczeniu niepowtarzalny wygląd, warto sięgnąć po bar-
dziej oryginalne materiały, jak tapety, okładziny z kamienia lub klinkieru, różnego ro-
dzaju płytki ceramiczne czy drewno
 O wiele oryginalniejsze od zwy-
kłych farb są te dekoracyjne, zawie-
rające wypełniacze w postaci czą-
steczek minerałów, opiłków metali 
czy włókiem celulozy. Stosuje się je, 
aby nadać pomieszczeniu niepowta-
rzalną fakturę i kolorystykę, a tak-
że stworzyć wrażenie przestrzenno-
ści. Mogą one też imitować droższe 
materiały, jak beton, metal, welur, 
zamsz czy kamień. Tego typu farb 
zwykle używa się na niewielkich po-
wierzchniach, na zasadzie kontra-
stu lub akcentu. W innym przypad-
ku mogłyby być przytłaczające. 

Tapety
 Niezwykle ciekawe efekty, 
zwłaszcza jeśli chodzi o wzornic-
two, daje również stosowanie tapet. 
Są one bardziej dekoracyjne od farb, 
ale też niestety droższe. Na szczę-
ście kładzie się je przeważnie tylko 
na fragmencie ściany. Przed przy-
stąpieniem do pracy należy wyrów-

nać tapetowaną powierzchnię. Naj-
mniej trwałe są tapety papierowe. 
Z kolei tapety winylowe są odporne 
na zmywanie i można stosować je w 
kuchniach i łazienkach, a z włókna 
szklanego znakomicie nadają się do 
przedpokojów i korytarzy. Niezwy-
kle eleganckie są natomiast tapety 
tekstylne, które świetnie sprawdzą 
się w salonie. Ciekawym rozwiąza-
niem są też raufazy, które można 
malować farbami akrylowymi. 

Okładziny kamienne
 Okładziny z kamienia natural-
nego są oryginalne i eleganckie. 
Ze względu na wysoką cenę, zwy-
kle stosuje się je w reprezentacyj-
nych pomieszczeniach i przy komin-
ku. Naturalny kamień świetnie pre-
zentuje się także w łazience i kuch-
ni. Trzeba tylko pamiętać, aby wcze-
śniej go zaimpregnować.
 W domu lub mieszkaniu naj-
częściej wykorzystywane są granit, 
marmur (pasuje do wnętrz nowo-
czesnych), piaskowiec i trawertyn. 
Powierzchnia kamiennej wykładzi-
ny może być gładka lub chropo-
wata. Każda pasuje do innego po-
mieszczenia i daje inny efekt w kon-
takcie ze światłem. 
 Tańszą alternatywą dla kamie-
nia są konglomeraty, wykonane z 
zespolonego syntetyczną żywicą 

kruszywa, przeważnie kwarcowe-
go, które występują w różnych kolo-
rach, fakturach i odcieniach. Moż-
na także sięgnąć po płytki klinkie-
rowe, które nadadzą pomieszcze-
niom nieco surowy, industrialny 
wygląd. Klinkierowe ściany najczę-
ściej stawia się w salonie, kuchni i 
łazience. Aby wydobyć ich głębię, 
dobrze jest je zaimpregnować i od-
powiednio podświetlić.

Płytki i drewno
 Żadna okładzina nie zapewnia 
tak dużych możliwości aranżacyj-
nych jak płytki ceramiczne. Mogą 
mieć one różne kształty, wymiary, 
wzory, faktury i kolory. W sprzeda-
ży są zarówno zwykłe płytki bazo-
we, jak i linie autorskie, sygnowa-
ne przez znanych projektantów. Ich 
uzupełnieniem są różnego rodzaju 
dekory i mozaiki. 
 Kiedyś do okładania ścian we-
wnętrznych bardzo chętnie stosowa-
no także drewno. Modne były róż-
nego typu boazerie, które kładzio-
no na dużych powierzchniach. Dziś 
drewno również może stanowić ele-
ment wystroju wnętrza, ale tylko na 
zasadzie uzupełniającego całość 
kompozycji akcentu. Największą po-
pularnością zdecydowanie cieszą 
gatunki egzotyczne.

TW

Jesteśmy
 również na: 

www.facebook.com
/kurierpoludniowy

Czytaj on-line!

www.kurierpoludniowy.pl
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Tarczyn coraz atrakcyjniejszy
Tarczyn z roku na rok staje się coraz chętniej wybieranym 
miejscem do zamieszkania
 Mieszkać w Warszawie czy wyprowadzić się na przedmieścia i kosztem 
dłuższego podróżowania zyskać spokojne i przyjazne miejsce zamieszkania? 
Dziś okazuje się, że nie musimy wybierać – rozwój podwarszawskiej infra-
struktury drogowej sprawił, że wymarzone miejsca do zamieszkania bardzo 
zbliżyły się do stolicy. Jednym z bardziej atrakcyjnych bez wątpienia jest Tar-
czyn. Ta znakomicie skomunikowana z Warszawą, a jednocześnie bardzo dy-
namicznie rozwijająca się gmina, coraz chętniej zostaje wybierana jako nowe 
miejsce zamieszkania. 

Miasto z przyszłością
 Zrównoważony rozwój Tarczyna, rozbudowywanie i doskonalenie bazy 
oświatowej, sportowej, terenów rekreacyjnych, dróg i ścieżek rowerowych 
sprawiają, że miasto staje się coraz atrakcyjniejsze nie tylko dla mieszkańców. 
W ubiegłym roku gmina pozyskała ponad 80 ha gruntów, które wkrótce sta-
ną się miejscem wypoczynku dla mieszkańców, a w przyszłości - z zalewem i 
pięknym parkiem - prawdziwą turystyczną wizytówką nie tylko samego Tar-
czyna, ale całego regionu podwarszawskiego.  
– Do Tarczyna przeprowadziłem się rok temu i jestem bardzo zadowolony 
– przyznaje 39-letni Łukasz. – Odkąd wybudowano obwodnicę Raszyna, do 
pracy do Warszawy dojeżdżam szybciej niż wcześniej z Piaseczna, gdy korzy-
stałem z zatłoczonej ul. Puławskiej. Niby jest dalej, ale jednak szybciej. 

Dobry adres w centrum Tarczyna
 Dla wszystkich, którzy poszukują atrakcyjnego miejsca zamieszkania god-
ne uwagi są inwestycje mieszkaniowe realizowane w samym centrum Tarczy-
na przez fi rmę Tanga Sp. z o.o. (www.tanga.pl).  W bezpośrednim sąsiedztwie 
znajduje się szkoła, supermarket, kościół, ośrodek zdrowia oraz urząd gminy. 
Łatwa komunikacja z Warszawą (trasa S7) powoduje, że już dziś można do-
trzeć do stolicy w zaledwie pół godziny. Aktualnie prowadzone jest postę-
powanie przetargowe na budowę tzw. Puławskiej Bis – nowej drogi łączącej 
Warszawę z Grójcem, która dodatkowo usprawni połączenie komunikacyjne 
Tarczyna ze stolicą. Inne atrakcyjne dla mieszkańców inwestycje przewidzia-
ne w najbliższych latach to rozbudowa centrum handlowego w Jankach, czy 
powstanie parku rozrywki pod Mszczonowem. Już dziś przeprowadzając się z 
Warszawy do Tarczyna zyskujemy nie tylko świeże powietrze i bliskość natu-
ry, ale także - ze względu na różnicę cen - większy metraż mieszkania. Wszyst-
ko wskazuje jednak na to, że w najbliższych latach Tarczyn będzie stawać się 
coraz modniejszy i droższy. Warto więc zainteresować się ofertę mieszkanio-
wą na terenie tego miasta już teraz. 

GP

Mieszkania od 36 m  do 74 m  2 2

Atrakcyjna lokalizacja, dojazd do Warszawy -  20 min 
• Niska 3 piętrowa zabudowa, w każdym budynku 
winda z poziomu garażu 
• Plac zabaw 
• Własność hipoteczna 
• Pomoc w uzyskaniu kredytu

NOWE OSIEDLE 
W CENTRUM TARCZYNA

Zapraszamy do biura sprzedaży przy ul. Pocztowej 10, 05-555 Tarczyn, pn-pt w godz.: 9:00-17:00
kom: 501 730 830, 535 558 441
info@tanga.pl, www.tanga.pl

Cena od 3980 zł brutto/ 1m2
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od zł/m3 250 2

Mieszkania w Lesznowoli

Apartamenty Koniczyna.pl

3 - 4 pokoje + ogródek

od zł.279 900
tel. 881 436 036
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M jak mieszkanie, M jak młodzi
POWIAT W życiu większości z nas nadchodzi moment, gdy 
chcemy założyć rodzinę i osiąść „na swoim”. Jak miesz-
kają dziś młodzi Polacy w naszym regionie? Czym kieru-
ją się przy wyborze pierwszego M?
 Mają około trzydziestu lat, czują 
się jeszcze młodsi. Są bardzo aktyw-
ni zawodowo i mimo że ustatkowa-
li się rodzinnie – są po ślubie, pierw-
szy potomek jest w drodze lub już w 
kołysce – to wciąż są ambitni i chcą-
cy czerpać garściami z życia. Kolej-
ny kamień milowy w życiu? Opu-
ścić dom rodziców lub wynajmowa-
ne lokum i wprowadzić się do swo-
ich czterech kątów.
 Tak z grubsza można naszkico-
wać portret dzisiejszych Polaków 
wchodzących w dorosłe życie. Dla 
zdecydowanej większości z nich do 
zamieszkania „na swoim” niezbęd-
ne jest wsparcie finansowe – czasem 
rodziny, ale przeważnie banku, któ-
ry udzieli niezbędnego kredytu. Jak 
kupuje mieszkanie młode polskie 
małżeństwo?

Niezależność w dwóch pokojach
 Jak się okazuje, za czynnik decy-
dujący o kupnie mieszkania należy 
uznać przede wszystkim całkowity 
koszt mieszkania. To, na ile możemy 
sobie pozwolić, wpływa na dalsze 
założenia dotyczące metrażu czy lo-
kalizacji. Badania wskazują, że mło-
dzi patrzą też na ewentualne koszty 
późniejszej eksploatacji i utrzymania 
lokum. Stąd młode małżeństwa i ro-
dziny w modelu 2+1 najczęściej sta-
wiają dziś na lokale dwu- i trzypoko-
jowe, o łącznej powierzchni w grani-
cach 45-60 metrów kwadratowych. 
 – Z naszych doświadczeń wyni-
ka, że na start młode małżeństwa 
szukają mieszkań z dwoma poko-
jami. Takie zaczynają się już od 38 
mkw. – mówi Piotr Wieteska, po-
średnik w piaseczyńskiej Agencji 
Nieruchomości Luksus. – Cena jest 
rzeczywiście najważniejszym kryte-

rium, ponieważ młodzi nabywcy są 
często ograniczeni konkretnym bu-
dżetem. Za lokum w starym budow-
nictwie w Piasecznie trzeba przezna-
czyć od 180 do 250 tys. zł. W przy-
padku nowych budynków, za 40 
mkw. zapłacimy około 250 tys. zł 
– wylicza. Piotr Wieteska dodaje, że 
dwupokojowe mieszkania w Piasecz-
nie cieszą się obecnie  największym 
popytem i dlatego jest ich na rynku 
niewiele, często są wręcz poszukiwa-
ne. – Jeśli popyt na nie się utrzyma, 
ceny mogą rosnąć – uważa. 
 Na niższe ceny mogą liczyć oso-
by, które zdecydują się zamiesz-
kać nieco dalej od stolicy. W Gó-
rze Kalwarii na pierwsze mieszka-
nie o powierzchni 40-47 m kw., w 
stanie deweloperskim, trzeba szyko-
wać od 150 do 183 tys. zł. – Więk-
szość mieszkań, jakie budujemy, to 
właśnie lokale dwupokojowe, ponie-
waż cieszą się największym zainte-
resowaniem nabywców – przyzna-
je Agnieszka Pawłowska, doradca w 
przedsiębiorstwie Eko-Dom w Gó-
rze Kalwarii.

Mieć małego szkraba na oku
 Jakie rozkłady pomieszczeń 
mają największe wzięcie? Przede 
wszystkim stawia się na optymal-
ny podział pomieszczeń – tak, aby 
z jednej strony mieć małego szkraba 
na oku, a z drugiej – nie być zmuszo-
nym do spania w salonie. Dla pana 
Roberta, który niebawem zamiesz-
ka z żoną i półtorarocznym synem  
na nowym osiedlu w Górze Kalwa-
rii, układ pomieszczeń miał istot-
ne znaczenie, dlatego porównywali 
pod tym względem ofert kilku firm. 
– Nie chcieliśmy płacić za nadmiar 
korytarzy – mówi. Pan Robert i jego 

żona zwracali też uwagę na materia-
ły budowlane, jakich przedsiębior-
ca użył do wzniesienia budynku. Bo 
zależało im na kupnie mieszkania 
na lata.   
 Z informacji deweloperów wy-
nika, że młodzi często pytają o sa-
lon połączony z aneksem kuchen-
nym czy osobną, przestronną sy-
pialnię, w której zmieszczą łóżecz-
ko dla dziecka. Dużym zaintereso-
waniem cieszą się też lokale z dużymi 
balkonami, dostępnymi także z po-
mieszczeń sypialnych. Młodzi rodzi-
ce cenią sobie także dodatkową po-
wierzchnię oferowaną w ramach ku-
powanego mieszkania. Można ją wy-
korzystać do przechowywania wózka, 
rowerka, fotelika oraz innych sprzę-
tów i przedmiotów, których zaczyna 

magicznie przybywać wraz z pojawie-
niem się pierwszego potomka.

Bliskość szkoły i przystanku 
ma znaczenie
 Narodziny dziecka i towarzyszą-
ca mu decyzja o zamieszkaniu „na 
swoim” często skłania młodych ro-
dziców do zmiany perspektywy, z 
jaką patrzą na świat. Kawalerka w 
centrum nie traci swego uroku, lecz 
zazwyczaj musi ustąpić nowemu, 
bardziej odpowiedzialnemu stylowi 
życia. Na tym polu zazwyczaj wy-
grywa osiedle na dobrze skomuni-
kowanych obrzeżach miasta, skąd 
łatwo dojechać do pracy, ale również 
nie brakuje niezbędnej dla malucha 
infrastruktury – żłobków, przed-
szkoli, szkół, parków, placów zabaw 

czy przychodni lekarskich i aptek.
– Okolica dworca kolejowego, ze 
względu na dość szybką możli-
wość dotarcia do stolicy, stała się 
w Piasecznie luksusową lokaliza-
cją – mówi Iwona Michalska, wspól-
niczka w piaseczyńskiej spółce 
Bud-Rim Development. – Zauważy-
liśmy, że jeśli do Piaseczna sprowa-
dzają się młode osoby mieszkające 
dotychczas poza nim, konkretna lo-
kalizacja nie ma dla nich aż tak du-
żego znaczenia, ponieważ cieszą się 
bliskością Warszawy. Inaczej jest w 
przypadku mieszkańców Piaseczna 
kupujących nowe mieszkanie. Oni 
zwracają większą uwagę na dostęp-
ność szkoły, sklepów i komunikacji 
miejskiej – dodaje. 

Piotr Chmielewski

Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ
tel. 22 756 79 39
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ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY
POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. ZO.O.

w Otwocku przy ulicy Stefana Batorego 44/budynek D, parter

tel. kontaktowy - sekretariat 22/7782610, www.pcz-otwock.pl

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OPIEKI!
Zakład znajduje się na terenie szpitala w otoczeniu lasu iglastego!

Dwudniowa uczta teatralna
KONSTANCIN-JEZIORNA 25 i 26 marca w Konstancińskim Domu Kultury odbędzie się praw-
dziwe święto sceny przygotowane przez dzieci i młodzież - XIV Festiwal Małych Form 
Teatralnych. Wstęp na spektakle jest wolny
 W sobotę (w godz. 11-18) o 
Grand Prix festiwalu będą rywali-
zowały przedstawienia przygotowa-
ne przez uczniów z konstancińskich 
szkół podstawowych, gimnazjów i 
szkół ponadpodstawowych. Ich wy-
stępy oceni jury, które nie tylko wy-
bierze najlepszą sztukę, lecz także 
przyzna nagrody za reżyserię, mu-

zykę, scenografię i kostiumy oraz in-
dywidualne i grupowe kreacje aktor-
skie. Konkurs zwieńczy uroczysta 
gala, podczas której zarówno mło-
dym artystom, jak i nauczycielom zo-
staną wręczone nagrody. W ubiegłym 
roku główną nagrodę zdobyli ucznio-
wie Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Woje-
wódzkiej, a dwa lata temu triumfował 
Zespół Szkół nr 2 przy ul. Żeromskie-
go. Która szkoła wygra w tym roku? 
Przekonamy się 25 marca. 
 Co roku przedstawienia, za-
skakują nie tylko barwnymi stroja-
mi oraz imponującą scenografią, 
lecz także starannie dobraną muzy-
ką oraz perfekcyjną grą młodych ak-
torów. Na uwagę zasługuje także róż-
norodność tematów, podejmowanych 

przez młodzież. O artystycznym po-
ziomie festiwalu świadczą również wy-
bitni artyści, którzy zasiadają w sza-
cownym jury. W tym roku jurorami 
festiwalu będą reżyser Radosław Du-
naszewski oraz aktorzy i reżyserzy Le-
szek Zduń i Lidia Sycz.
 Natomiast w niedzielę (w godz. 
11-16) Konstanciński Dom Kultury 
zaprasza na familijne spotkanie z te-
atrem z okazji Międzynarodowego 
Dnia Teatru. W różnorodnym pro-
gramie drugiego dnia festiwalu każ-
dy znajdzie coś dla siebie. Publicz-
ność będzie mogła bowiem obej-
rzeć wyjątkowe, autorskie spekta-
kle młodzieżowych grup teatralnych 
działających m.in. przy Konstanciń-
skim Domu Kultury, Centrum Kul-
tury Wilanów oraz Centrum Kultu-

ry w Piasecznie, a także przy innych 
ośrodkach. 
 Poziom spektakli oraz ich te-
matyka gwarantują świetną zabawę 
dzieciom i dorosłym. W dwudnio-
wym repertuarze znalazły się za-
równo, zabawne, pouczające bajki, 
jak i wzruszające, przejmujące spek-
takle, poruszające niezwykle ważne, 
uniwersalne problemy. Serdecznie 
zapraszamy dzieci, młodzież a także 
rodziców oraz dziadków. Na wszyst-
kie wydarzenia festiwalowe – wstęp 
wolny.
 Szczegóły na www.konstancin-
skidomkultury.pl. Imprezie patronu-
je „Kurier Południowy”.

PC

Grand Prix ubiegłorocznego festiwalu zdobyli uczniowie Zespołu Szkół 
nr 1 przy ul. Wojewódzkiej za spektakl „Zielona gęś ma się dobrze”

Jury wybierze nie tylko 
najlepszą sztukę, lecz także 
przyzna nagrody za reżyse-

rię, muzykę, scenografię 
i kostiumy oraz indywidual-

ne i grupowe kreacje 
aktorskie.

R E K L A M A

R E K L A M A

Traktaty Rzymskie
25 marca 2017r. Wspólnota Europejska świętuje 60
rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich. Uważa się je
za podwaliny szeroko pojętej integracji na naszym
kontynencie, które dały początek Unii Europejskiej,
w kształcie znanym nam obecnie.

Traktaty Rzymskie to ogólna nazwa dwóch umów międzynarodowych
podpisanych 25 marca 1957r. przez sześć państw: Francję, Republikę Federalną
Niemiec, Włochy, Belgię, Holandię i Luksemburg. Pierwsza z umów to Traktat
ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG), druga to Traktat
ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). Oba traktaty
weszły w życie 1 stycznia 1958r.

Traktaty rzymskie są dokumentami ustanawiającymi dwie ważne europejskie
wspólnoty: oraz EEuropejską Wspólnotę Gospodarczą uropejską Wspólnotę
Energii Atomowej. Cele obu traktatów były wspólne: znoszenie barier
rozdzielających poszczególne państwa oraz dążenie do utworzenia wspólnoty
w kwestiach gospodarki, polityki wewnętrznej i międzynarodowej. Istotne było
podnoszenie jakości życia obywateli oraz zwiększanie ich poczucia
bezpieczeństwa. Głównym założeniem EWG było rozwijanie ekonomiczne państw
członkowskich, zacieśnianie wspólnoty w ramach unii gospodarczej. Jednym ze
sposobów na osiągnięcie tego miało być zlikwidowanie ceł w handlu
międzynarodowym. EURATOM miał na celu połączenie systemów nuklearnych
państw, tak by wspólnota kontrolowała wykorzystanie energii atomowej, pilnowała
by jej zastosowanie było jedynie w celach pokojowych. Na mocy Traktatu
Rzymskiego stworzony został również Europejski Fundusz Społeczny, który jest
obecnie głównym narzędziem finansowym Unii Europejskiej, wspierającym
zatrudnienie w państwach członkowskich oraz promującym spójność
gospodarczą i społeczną.

Rok 2017 dla Wspólnoty Europejskiej jest pełen wyzwań i podejmowania
konkretnych decyzji, ważnych dla wielu obywateli. 60 lat temu proces wspólnego
działania został w Europie rozpoczęty.

Aktualne informacje o Unii Europejskiej na www.fb.com/EDPiaseczno

Artykuł w ramach działalności Punktu Informacji
Europejskiej Europe Direct – Piaseczno. Projekt
jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach dotacji dla punktów
informacji publicznej „Sieć Punktów Informacji
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Ośrodek Wisła: jest gospodarz
PIASECZNO/POWIAT Wczoraj w starostwie została zawarta umowa z no-
wym dzierżawcą Ośrodka Wisła w Zalesiu Górnym. W edukacyjny park roz-
rywki planuje zamienić go zalesiański przedsiębiorca Rafał Karwowski

 Właściciel fi rmy oferującej wynajem samochodów fi lmowych będzie go-
spodarował 50 hektarami przez najbliższe 17 lat (na dłużej na razie nie pozwa-
lają Lasy Państwowe, do których należy zalesiona część ośrodka). Za dzierża-
wę Rafał Karwowski zapłaci 250 tys. zł netto rocznie. W projekcie umowy pod-
pisanej przez starostę Wojciecha Ołdakowskiego i członka zarządu powiatu 
Ksawerego Guta, jest zapis zobowiązujący dzierżawcę do wykonania na te-
renie „Wisły” inwestycji za przynajmniej 2 mln zł w ciągu dwóch pierwszych 
lat działalności. Ten warunek zniechęcił innych przedsiębiorców, którzy wcze-
śniej zapowiadali złożenie oferty na wynajem „Wisły”. 
 Ośrodek w Zalesiu Górnym to największy tego typu ogólnodostępny ośro-
dek w naszej okolicy. W założeniach dzierżawcy jest stworzenie obiektu przyja-
znego rodzinom z dziećmi. Rafał Karwowski zapowiada, że w pierwszej kolejno-
ści „odświeży” odkryty basen. Planuje m.in. montaż paneli słonecznych, które 
podgrzewając wodę umożliwią wydłużenie sezonu kąpielowego. Korzystanie z 
basenu ma być możliwe już od maja. Na terenie ośrodka „Wisła” mają pojawić się 
też sauny fi ńskie i banie, a w kolejnej fazie inwestycji miejsca noclegowe. 
 Jednak największe zainteresowanie mogą wzbudzić dwa parki edukacyjne 
– jeden poświęcony historii naturalnej (z modelami wielkich grzybów i dinozau-
rów), a drugi związany z dotychczasową działalnością przedsiębiorcy - prezen-
tujący pojazdy i postaci znane z fi lmów. Popularne pojazdy mają też przypomi-
nać nowe rowerki, którymi będzie można popływać na stawach w ośrodku. 

PC

Zaułki, mury, uliczki
PIASECZNO W sobotę, 11 marca w Domu Parafi alnym św. Anny w Piasecznie odbył się 
wernisaż wystawy malarstwa Karoliny Fokt. Ekspozycja będzie czynna do 12 kwietnia
 Ulubione techniki urodzo-
nej w Radomiu artystki, któ-
ra od 2014 roku związana jest z 
Grupą Piaseczno, to olej, akryl 
i akwarela, choć nieobcy jest jej 
również rysunek. Karolina Fokt 
tworzy portrety, martwą natu-
rę, ale ze szczególnym upodo-
baniem odzwierciedla różne ma-
lownicze zaułki, mury czy ulicz-
ki. Jak sama podkreśla, wciąż się 

rozwija i poszukuje, a na wysta-
wie obejrzeć można efekty jej do-
tychczasowej twórczości.
 Karolina Fokt jest absolwent-
ką Państwowej Szkoły Plastycz-
nej im. Jacka Malczewskiego w 
Radomiu, uczestniczyła w kur-
sach plastycznych prowadzonych 
przez Centrum Kultury w Pia-
secznie. Artystka brała udział 
w kilku wystawach zbiorowych i 

poplenerowych, w tym z Grupą 
Piaseczno w ekspozycjach wień-
czących plenery w Zamościu i 
Bierzgłowie.
 - To moja pierwsza indywidual-
na wystawa – mówi Karolina Fokt. 
- Można na niej obejrzeć pełny prze-
krój mojej twórczości – tego co na 
razie potrafię.

Grzegorz Tylec
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Budują większego Orlika
PIASECZNO Na stadionie miejskim przy ul. 3 Maja w Piasecznie powsta-
je nowe boisko do piłki nożnej. Inwestycja, wraz z zadaszeniem, ma 
być gotowa do końca roku

 Boisko będzie miało sztuczną nawierzchnię i rozmiary nieco większe od 
standardowego Orlika. Ma odciążyć sale gimnastyczne i boiska znajdujące się 
w sąsiedztwie szkół na terenie Piaseczna. Inwestycja rozpoczęła się w ubie-
głym roku. Wokół boiska zostały już zamontowane krzesełka, trwa rozsypy-
wanie granulatu i układanie sztucznej murawy. Prace mają zostać dokończo-
ne do czerwca. Potem nad boiskiem ma powstać jeszcze syntetyczna hala 
na drewnianej konstrukcji. Właśnie robiony jest jej projekt. Z kolei w wakacje 
gmina zamierza przeprowadzić remont trybun przy płycie głównej tak, aby 
podczas jesiennych meczów mogli korzystać już z nich kibice. 

TW

Podpisano umowę na budowę szkoły
PIASECZNO We wtorek rano gmina zawarła umowę z fi rmą Polaqua, która przy ul. Jana 
Pawła II ma w ciągu 20 miesięcy wybudować Centrum Edukacyjno-Multimedialne
 Umowę z ramienia samorządu 
podpisał burmistrz Zdzisław Lis. 
Polaquę, która ma swą siedzibę w 
pobliskiej Wólce Kozodawskiej, re-

prezentował Tomasz Olej - dyrektor 
pionu budownictwa przemysłowe-
go. – Dziękuję za okazane nam za-
ufanie – powiedział po zakończeniu 
formalności przedstawiciel spółki. 
– W środę rano przejmiemy plac bu-
dowy. Zaczniemy od zrobienia ogro-
dzenia i wycinki drzew. Potem roz-
poczną się prace. 
 Dyrektor Olej powiedział też kil-
ka słów o planowanym harmono-
gramie robót. Być może pod koniec 
roku szkoła będzie znajdowała się już 
w stanie surowym zamkniętym (na 
pewno w stanie surowym otwartym), 
zaś w roku 2018 rozpocznie się jej wy-
kańczanie. – Naszym priorytetem jest 
jak najszybsze zakończenie budowy – 
dodał pracownik Polaqua’y. 

Inwestycja za 50 mln 
 – Przed nami realizacja najwięk-
szej inwestycji oświatowej w histo-
rii Piaseczna. Nowy kompleks będzie 
kosztował blisko 50 mln zł – uświa-
damiał zebranym burmistrz Zdzi-
sław Lis. Przygotowania do budowy 
szkoły trwają od 6 lat. Najpierw gmi-
na, kosztem kilku milionów złotych, 
pozyskała pod nią grunt. Następ-
nie zmieniono plan zagospodarowa-
nia przestrzennego. Front komplek-
su będzie znajdował się od strony ul. 
Jana Pawła II, między miejskim tar-
gowiskiem, a budynkiem starej mle-
czarni. To tam zostaną zlokalizowa-
ne parkingi dla samochodów, miejsca 

postojowe dla rowerów i główne cią-
gi komunikacyjne prowadzące do bu-
dynku. Od strony południowej znaj-
dzie się natomiast strefa rekreacyj-
no-sportowa dla uczniów. Gmina 
przedłuży także znajdującą się dziś 
w opłakanym stanie ul. Żytnią, którą 
będzie odbywał się dojazd do szkoły.

CEM – nowoczesne i ekologiczne
 W skład kompleksu mają wcho-
dzić szkoła podstawowa z halą spor-
towo-widowiskową, przedszkole na 
250–300 dzieci oraz nowoczesne cen-
trum multimedialne, gdzie przeniesie 
się główna siedziba Biblioteki Publicz-
nej. Parter centrum przeznaczony zo-
stanie pod usługi komercyjne – punk-
ty handlowe oraz kawiarnię. Na części 
budynku znajdzie się także tzw. zielo-
ny dach. W strefie rekreacyjno-spor-
towej powstanie wielofunkcyjny ze-

spół boisk sportowych z widownią i 
piłkochwytami, a także czterotoro-
wa bieżnia lekkoatletyczna, skocznia 
do skoku w dal i nowoczesny plac za-
baw. Centrum zostanie wyposażone 
w nowoczesny system zarządzania, w 
skład którego wejdą sterownie ukła-
du centralnego ogrzewania, wentyla-
cji, klimatyzacji oraz wszystkich sys-
temów teletechnicznych, wraz z moni-
toringiem i automatycznym systemem 
przeciwpożarowym.
 Kompleks zostanie wyposażony 
także w panele z ogniwami fotowol-
tanicznymi, które pozwolą pozyskać 
dodatkową, „czystą” energię oraz 
system odzyskiwania wody desz-
czowej, która będzie wykorzystywa-
na potem m.in. do spłukiwania toa-
let oraz podlewania znajdujących się 
na dachu i wokół budynku roślin. 

Tomasz Wojciuk

Umowę podpisali burmistrz Zdzisław Lis (z lewej) 
i przedstawiciel wykonawcy – Tomasz Olej

Obok szkoły ma znajdować 
się także przedszkole

i nowoczesne centrum 
multimedialne
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To był ich blues
PIASECZNO W piątek, 10 marca w Domu Kultury w Piasecznie odbył się 
wspaniały koncert dla miłośników polskiego bluesa. Piaseczyńscy ar-
tyści przypomnieli ponad 20 piosenek Tadeusza Nalepy – niekwestio-
nowanej legendy tego gatunku muzycznego

 Lider zespołu Breakout zmarł 4 marca 2007 roku, a więc nie ma go z nami 
już od dziesięciu lat. Inicjator koncertu, mieszkaniec Piaseczna Grzegorz Ro-
wiński chciał, poprzez imprezę pod nazwą „To mój blues”, uczcić pamięć tego 
niezwykłego artysty. Na ośrodkowej scenie wystąpili muzycy zarówno młod-
si, jak i nieco starsi (Sławek Kosiński, Paweł Górski, Brunon Niewiński, Dariusz 
Król, Adrian Zduńczyk, Anna Posudziejewska oraz muzycy towarzyszący), z 
których każdy dodał coś od siebie. Tego wieczoru pojawiły się kompozycje z 
przekroju całej kariery Tadeusza Nalepy. Nie zabrakło największych przebo-
jów - „Kiedy byłem małym chłopcem”, „Modlitwy” czy „Gdybyś kochał, hej!”.
 -  Blues uwielbiam i szanuję – przyznaje Adrian Zduńczyk. - „Byłeś we śnie 
tylko” jest jednym z ciekawych odstępstw od głównego Breakoutowego nur-
tu i stwierdziliśmy z Anią, że można fajnie taki utwór zaaranżować. Dwa pozo-
stałe kawałki, doskonale wszystkim znane, „Kiedy byłem małym chłopcem” i 
„Oni zaraz przyjdą tu” mają natomiast typową strukturę bluesowa. Wybrałem 
je, ponieważ mam z nimi bardzo pozytywne przeżycia.
 Licznie przybyła publiczność nagrodziła wszystkich występujących arty-
stów gromkimi brawami.

Grzegorz Tylec
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Stworzyli klasę do nauki niemieckiego
LESZNOWOLA Jesienią ubiegłego roku uczniowie z gimna-
zjum w Lesznowoli pod kierunkiem nauczycielki Kata-
rzyny Iskry-Gąsiewskiej przystąpili do konkursu „Nie-
miecki ma klasę”, w ramach którego, według własnego 
pomysłu, urządzili pracownię do nauki języka niemiec-
kiego. Projekt został właśnie zakończony

 Druga edycja konkursu „Nie-
miecki ma klasę” została zorgani-
zowana przez Instytut Goethego w 
Warszawie przy współpracy z Mi-
nisterstwem Edukacji Narodowej. 
W tym roku do projektu zgłosi-
ło się aż 115 zespołów z całej Pol-
ski, w tym ponad trzydziestooso-
bowa grupa uczniów z gimnazjum 
w Lesznowoli. 

Od planowania do realizacji
 Założeniem projektu było, aby 
samodzielnie stworzyć miejsce do 
nauki języka niemieckiego, w któ-
rym dobrze będą czuli się zarów-
no uczniowie, jak i ich nauczyciel. 
- We wrześniu ubiegłego roku wy-
łoniliśmy grupę osób chętnych do 
wzięcia udziału w tym projekcie i 
zgłosiliśmy do niego naszą szko-
łę  – mówi Katarzyna Iskra-Gą-
siewska, nauczycielka języka nie-
mieckiego. - W październiku Insty-
tut Goethego zorganizował szkole-
nie dla nauczycieli, podczas które-
go uczyliśmy się, w jaki sposób go 
przeprowadzić. 
 Pomysł bardzo spodobał się 
również dyrekcji zespołu szkół w 
Lesznowoli, która pozwoliła za-
adoptować na klasę do niemieckie-
go jedną z sal, udzielając przy tym 
wsparcia finansowego na jej urzą-
dzenie. Prace nad projektem pra-
cowni rozpoczęły się od zebrania 
pomysłów. - Założenie było takie, 
że to uczniowie mają sami zapro-
jektować i wykonać tę salę, ja i dy-
rekcja mieliśmy tylko stworzyć im 
odpowiednie ramy i umożliwić re-
alizację tego zadania. Jednak to oni 

byli za nie odpowiedzialni – mówi 
Katarzyna Iskra-Gąsiewska. 
 Pomysły były zbierane hasło-
wo, a uczestnicy projektu stara-
li się jak najwięcej komunikować 
po niemiecku, ponieważ doskona-

lenie znajomości języka było jed-
nym z założeń konkursu. Następnie 
wszystkie przedstawione koncepcje 
zostały przedyskutowane i wybra-
no te, które były możliwe do reali-
zacji. Kolejnym etapem był podział 
obowiązków, a każdy członek gru-
py otrzymał określone zadania. Po-
stęp prac, począwszy od projektu 
aż do realizacji, był na bieżąco do-
kumentowany. Uczniowie cały czas 
pisali sprawozdania oraz wykony-
wali zdjęcia, które wykorzystano 
później w prezentacji przesłanej do 
Instytutu Goethego. 

Przytulnie i interaktywnie
 Cały projekt był realizowa-
ny poza lekcjami, a jego uczestni-
cy spotykali się średnio raz, dwa 
razy w tygodniu. Między Bożym 
Narodzeniem a Nowym Rokiem 
w sali pomalowano ściany. Było 
przy tym sporo zabawy, bo wszy-
scy strasznie pochlapali się far-
bą. Później w klasie rozciągnięto 
linkę, przypominającą... sznur do 
wieszania bielizny. Zawisły na niej 
słowa z pomalowanymi na różne 

kolory rodzajnikami, co ma poma-
gać w ich przyswojeniu wzrokow-
com. Obok umocowano  tablicę 
informacyjną z aktualnymi wyda-
rzeniami z Niemiec, które są zmie-
niane raz w miesiącu.  Ucznio-
wie sami wykonali również spo-
ro interaktywnych, pomagających 
w nauce plakatów. - Na począt-
ku zrobiliśmy duży plakat z odci-
skami naszych rąk, który wyglą-
da jak flaga Niemiec – mówi Klau-
dia Garwych z klasy 3a. - Wyko-
naliśmy też plakat wnętrza domu, 
mapę Niemiec z podziałem na lan-
dy i plakat drogi, pomagający ćwi-
czyć słownictwo związane z kie-
runkami. Ola Komorowska z 3a 
część elementów wystroju kla-
sy wykonała z gliny, a Julia Kor-
dowska z 3b założyła grupę komu-
nikacyjną na facebooku. - Dzięki 

wsparciu dyrekcji udało się wypo-
sażyć klasę w nowe ławki i krze-
sła, a także tablicę interaktywną i 
rzutnik multimedialny – mówi Ka-
tarzyna Iskra-Gąsiewska. - Cieka-
wymi akcentami są Brama Bran-
denburska naszego pomysłu, któ-
rą zrobiliśmy między dwoma fila-
rami oraz duża ilość kwiatów, do-
dających pomieszczeniu przytul-
ności. Warto wspomnieć także o 
młodzieżowych książkach po nie-
miecku, które otrzymaliśmy dzię-
ki uprzejmości moich przyjaciół.
 Wystrój sali nie jest stały i co kil-
ka tygodni ma się zmieniać, co ma 
dodatkowy walor edukacyjny.

Rozstrzygnięcie konkursu
w czerwcu
 Choć projekt miał zostać zre-
alizowany do 6 marca, ekipie ze 

szkoły w Lesznowoli udało się za-
kończyć go kilka dni wcześniej. 
Cała dokumentacja została prze-
słana już do Instytutu Goethe-
go, który do końca miesiąca ma 
wyłonić 10 szkół przechodzących 
do drugiego etapu konkursu. Na-
stępnie wszystkie placówki odwie-
dzi specjalna komisja, która oceni 
wykonanie projektu i porozmawia 
z jego uczestnikami. W czerwcu 
odbędzie się uroczysta gala, pod-
czas której nastąpi nagrodzenie 
zwycięzców. - Tak naprawdę uda-
ło nam się stworzyć coś więcej niż 
tylko nową klasę – mówi Katarzy-
na Iskra-Gąsiewska. - Sporo się 
nauczyliśmy, podszkoliliśmy nie-
miecki i mieliśmy przy tym mnó-
stwo dobrej zabawy. 

Tomek Wojciuk

W projekcie wzięli udział gimnazjaliści z klas trzecich – a, b oraz c. 
Na zdjęciu z nauczycielką niemieckiego - Katarzyna Iskrą-Gąsiewską

3 marca odbyło się uroczy-
ste otwarcie zaaranżowanej 

przez uczniów pracowni

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm) oraz art. 
39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 
353 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna nr 220/
VII/17/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicz-
nego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla działki o nr ew. 53 z obrębu 01-28 w mieście Konstancin-Jeziorna wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 4 kwietnia 2017 r. do 
25 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 
w Wydziale Planowania Przestrzennego przy ul. Mirkowskiej 39A w Konstan-
cinie-Jeziornie w godz. od 900 do 1530 .
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dział-
ki o nr ew. 53 z obrębu 01-28 w mieście Konstancin-Jeziorna wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko, jest dostępny na stronie internetowej  
bip.konstancinjeziorna.pl. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwią-
zaniami odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2017 r. (wtorek) w Sali Posiedzeń 
Urzędu Miasta i  Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1, o godz. 1600.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Plano-
wania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, przy  
ul. Mirkowskiej 39A w Konstancinie-Jeziornie, od poniedziałku do piątku 
w godz. od 900 do 1530.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna,  
ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z podaniem imienia i nazwi-
ska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2017 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą 
elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579):
1)   opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2)   opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Adres poczty elektronicznej - urzad@konstancinjeziorna.pl – w przypadku 
uwag opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy Konstancin-Jeziorna na plat-
formie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP – w przypadku uwag opatrzonych 
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym.
Organem właściwym do rozpatrzenia ww. uwag jest Burmistrz Gminy Kon-
stancin-Jeziorna.

Konstancin-Jeziorna, dnia 22.03.2017 r.

 Burmistrz  
/-/ Kazimierz Jańczuk
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O euro zapytasz teraz 
na Puławskiej 5
PIASECZNO Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Piaseczno 
zmienił swoją siedzibę. Od wtorku funkcjonuje w dawnej kwiaciarni 
na rogu ul. Puławskiej i Jana Pawła II

 W dniu otwarcia nowego punktu każdy gość miał możliwość zagrać w Eu-
ropejskie Koło Fortuny, w którym nagrodami były drobne gadżety. W połu-
dnie przybyłych tortem z logo Europe Direct częstował burmistrz Zdzisław 
Lis. We wtorek świętowano 60. rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich, 
które dały początek Unii Europejskiej w obecnym kształcie. 
 – Udzielamy mieszkańcom informacji na temat Unii Europejskiej, obowią-
zujących w niej przepisów prawa, a także możliwości uzyskania unijnego do-
fi nansowania – tłumaczy Honorata Kalicińska, doradczyni burmistrza kieru-
jąca punktem. – Większość osób, które do nas przychodzą, to przedsiębior-
cy starający się o pozyskanie dodatkowych środków na swoją działalność lub 
osoby planujące założenie fi rmy i zainteresowane dotacjami unijnymi. Wiele 
osób pyta nas także przed wyjazdem do innych krajów, jak wyglądają w nich 
różne procedury.
 Jeżeli pracownicy piaseczyńskiego biura nie potrafi ą szczegółowo odpo-
wiedzieć na zadane pytania, kontaktują się z polskim przedstawicielstwem 
Komisji Europejskiej w Warszawie. Do Europe Direct przychodzą również kla-
sy szkolne na „lekcje europejskie”. 
 Punkt jest jednocześnie referatem do spraw pozyskiwania funduszy unijnych 
magistratu, którego zadaniem jest zdobywanie zewnętrznego dofi nansowania 
do budowy piaseczyńskich dróg, tras rowerowych, obiektów sportowych, itp.

PC

Podczas otwarcia nowej siedziby punktu, burmistrz Zdzisław 
Lis częstował gości tortem
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Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 
39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r poz. 353 
z póżn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 244/VI/23/2012 
z dnia 30 maja 2012 r.,  zmienionej uchwałą nr 302/VII/20/2016 Rady Miejskiej 
Konstancin-Jeziorna z dnia 1 czerwca 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego osiedla Mirków i terenów przyległych – część wschodnia – etap  
1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 4 kwietnia 2017 
r. do 25 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jezior-
na w Wydziale Planowania Przestrzennego przy ul. Mirkowskiej 39A w Kon-
stancinie-Jeziornie w godz. od 900 do 1530 .
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla 
Mirków i terenów przyległych – część wschodnia – etap 1 wraz z progno-
zą oddziaływania na środowisko, będzie dostępny na stronie internetowej 
bip.konstancinjeziorna.pl. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiąza-
niami odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2017 r. (poniedziałek) w Sali Posiedzeń 
Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1, o godz. 1700 .
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Plano-
wania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, przy  
ul. Mirkowskiej 39A w Konstancinie-Jeziornie, od poniedziałku do piątku 

w godz. od 900 do 1530.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna,  
ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z podaniem imienia i nazwi-
ska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2017 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą 
elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Adres poczty elektronicznej - urzad@konstancinjeziorna.pl - w przypadku 
uwag opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy Konstancin-Jeziorna na plat-
formie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP – w przypadku uwag opatrzonych 
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. Organem właściwym do rozpatrzenia ww. uwag 
jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna.

Konstancin-Jeziorna, dnia 22.03.2017 r.

 Burmistrz  
/-/ Kazimierz Jańczuk
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Docenili najlepszych sportowców
LESZNOWOLA W sobotę, 18 marca w Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle odbyło się uro-
czyste podsumowanie ubiegłego roku sportowego
 Imprezę poprowadził dzien-
nikarz i komentator sportowy 
Piotr Dębowski. Jako pierwsza 
zabrała głos wójt gminy Leszno-
wola Maria Jolanta Batycka-Wą-
sik, która powitała wszystkich 
obecnych na gali, na czele z za-
proszonymi gośćmi, wśród któ-
rych nie zabrakło, reprezentują-
cej marszałka województwa ma-
zowieckiego, Erwiny Ryś-Ferens 
(panczenistki), Edwarda Skorka 
(mistrza świata i mistrza olim-
pijskiego) oraz byłego wicepre-
miera Janusza Piechocińskiego.
 - Spotykamy się dzisiaj, aby do-
cenić, pogratulować i podziękować 
tym, dla których sport jest nie tylko 
pasją, ale także piękną przestrzenią 
dydaktyczną i wychowawczą – po-
wiedziała pani wójt. - Chciałabym 
podziękować wszystkim państwu, 
którzy mają swój udział w kreowaniu 
sportu na terenie naszej gminy.
 Maria Jolanta Batycka-Wą-
sik wyraziła również swoje uzna-
nie dla wszystkich działaczy, trene-
rów i wychowawców, przedsiębior-
ców oraz przedstawicieli instytucji 
wspierających sport.
 - To naprawdę nie najważniejsze 
czy zajmie się pierwsze czy drugie 
miejsce – podkreśliła. - Ważne, że je-
steśmy w tym środowisku i że trenu-
jemy ucząc się przy okazji wielu in-
nych bardzo istotnych rzeczy.

Sportowo i artystycznie
 Następnie dyrektor Centrum 
Sportu Rafał Skorek, przedstawił ja-
kie zmiany zaszły w lokalnym spo-
rcie przez ostatni rok.
 - Powiększyła nam się baza 
sportowa – zaznaczył dyrek-
tor. - Mamy nową halę sportową 
w Mrokowie, a w jej sąsiedztwie 
boisko do piłki nożnej. Kolejnym 
obiektem jest boisko w Kosowie. 
W tym roku doposażyliśmy rów-

nież w siłownie 16 obiektów rekre-
acyjnych, powstał pierwszy w gmi-
nie street workout, a dużą furo-
rę zrobiło lodowisko. Staramy się 
stawiać na zajęcia sportowe dla 
każdej grupy wiekowej.
 Erwina Ryś-Ferens, w imieniu za-
proszonych gości, podkreśliła z kolei, 
że z wielką przyjemnością przyjeżdża 
zawsze do gminy Lesznowola.
 - Moim zdaniem jest to najbar-
dziej usportowiona gmina w woje-
wództwie mazowieckim – powie-
działa. - Składam serdeczne życze-
nia całej społeczności za to, że tak 
kochają sport i wiedzą, że to daje re-
zultaty: zdrowie, współpracę, poro-
zumienie.
 Występ artystyczny należał 
tym razem do Agnes Violin, czy-
li Agnieszki Flis. W głównej roli 
zagrały jej autorskie Diamentowe 
Skrzypce Elektryczne, a repertuar 
stanowiło efektowne połączenie mu-
zyki klasycznej ze współczesną mu-
zyką rozrywkową. Artystka nie sku-
piła się wyłącznie na pozostaniu na 
scenie, ale z gracją przechadzała się 
także wśród publiczności po czer-
wonym dywanie.

Nagród było wiele
 W drugiej części imprezy przy-
szła w końcu kolej na sportowe wy-
różnienia. Na początku przyznano 
je za upowszechnianie sportu wśród 
dzieci i młodzieży w gminie Lesz-
nowola. Otrzymali je: Dorota Ma-
inka (od 1950 roku jest nauczycie-
lem wychowania fizycznego w szko-
le w Mrokowie, trenerem koszyków-
ki dzieci i młodzieży oraz instruk-
torem gimnastyki), Grażyna Rad-
kiewicz (od 1999 roku jest nauczy-
cielem wychowania fizycznego w 
szkole w Nowej Iwicznej, uczy wielu 
dyscyplin sportowych), Iwona Ra-
dziewicz (od 1988 roku nauczyciel-
ka wychowana fizycznego w szko-
le w Lesznowoli, instruktorka lek-
kiej atletyki i łucznictwa), Paweł Ja-
nus (od 2003 roku nauczyciel wy-
chowania fizycznego w szkole w Ła-
zach, a od roku 2004 w Lesznowoli, 
trener piłki siatkowej w UKS Lesz-
nowola). Nagrodę przyznano rów-
nież, zmarłemu w zeszłym roku, An-
drzejowi Radziewiczowi – wicemi-
strzowi Polski Juniorów na dystansie 
5000 metrów (rok 1974), nauczycie-
lowi wychowania fizycznego w szko-
le w Lesznowoli, współzałożycielowi 
klubu LUKS „SET” Lesznowola. W 
jego imieniu nagrodę odebrała jego 
córka Katarzyna.
  Następnie wyróżniono spor-
towców indywidualnych. W gru-
pie nagrodzonych znaleźli się: To-
masz Szala (triathlon), Adrian Ko-
ciszewski (pływanie), Piotr Osmól-
ski (kickboxing), Piotr Grzenda 
(kung-fu wushu), Paweł Grzenda 
(kung-fu wushu), Stanisław Palęc-
ki (skoki na trampolinie), Ida Pa-
lęcka (skoki na trampolinie), Wero-
nika Tatar (taniec sportowy) i Ma-
teusz Kuśnierkiewicz (taniec spor-
towy). Wśród docenionych klubów 
i stowarzyszeń sportowych  wymie-
niono z kolei: UKS Iwiczna, UKS 
Lesznowola, UKS Lolek Łazy, Sto-
warzyszenie Miłośników Piłki Noż-
nej FC Lesznowola, Mazowiec-
ki Klub Karate Kyokushin, MUKS 
Krótką Mysiadło, Inter Łazy, KS KR 
Sport Iwiczna, Uczniowski Klub Judo 
Iwiczna, Klub Motorowy X Racing 
Lesznowola, Stowarzyszenie Sportowe 
Wiśniewski Kickboxing, Walkę Kosów, 
Klub Kyudo Tametomo, Kung fu/wu-
shu Złoty Lew, Stowarzyszenie Dobra 
Wola i Akademię Soccerschool.
 To nie był bynajmniej koniec wy-
różnień tego wieczoru. W dalszej 
kolejności na scenę proszeni byli 
uczniowie z lesznowolskich szkół i 
było ich tak wielu, że trudno było-
by tu wymienić wszystkich. Galę 
zwieńczył wspólny poczęstunek, na 
który organizatorzy imprezy zapro-
sili wszystkich przybyłych.

Grzegorz Tylec



Dworskie życie 
na fotografiach
PIASECZNO W Muzeum Regionalnym w Piasecznie wyeksponowa-
no fotografi e pod wspólnym tytułem „Wokół pałacu i dworu. Świat 
ocalony w kolekcji Janusza Przewłockiego”

 Na wystawie można obejrzeć wybrane zdjęcia z liczącej ponad 20 tysięcy fo-
tografi i kolekcji Janusza Przewłockiego, ukazującej polskie ziemiaństwo i arysto-
krację na przełomie XIX i XX wieku. Są to zarówno zdjęcia portretowe, robione w 
atelier, jak i sceny z życia codziennego, z różnych uroczystości (śluby, wesela, po-
lowania, bale, przyjęcia). Najstarsze pochodzą z drugiej połowy XIX wieku i były 
wykonywane w słynnych studiach fotografi cznych między innymi Walerego Rze-
wuskiego z Krakowa czy Jana Mieczkowskiego z Warszawy, najpóźniejsze z lat 30. 
XX wieku. Na zdjęciach pojawiają się przedstawiciele słynnych rodów Lubomir-
skich, Radziwiłłów, Branickich, Czartoryskich, Potockich, Zamoyskich, a także licz-
ne rodziny ziemiańskie. Wystawę wypożyczoną z „Domu Spotkań z Historią” bę-
dzie można oglądać do 29 kwietnia.

TW

Dwór Zauskich w Iwoniczu 
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Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 
39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r poz. 353 
z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 222/VII/17/2016 
z dnia 27 stycznia 2016 r, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o 
nr ew. 15/13, 15/17 i 15/18 z obrębu 0010 (Kawęczynek-Borowina) w gminie 
Konstancin-Jeziorna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 
od 4 kwietnia 2017 r. do 25 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
Konstancin-Jeziorna w Wydziale Planowania Przestrzennego przy ul. Mirkow-
skiej 39A w Konstancinie-Jeziornie w godz. od 900 do 1530 .
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o 
nr ew. 15/13, 15/17 i 15/18 z obrębu 0010 (Kawęczynek-Borowina) w gminie 
Konstancin-Jeziorna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, będzie 
dostępny na stronie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiąza-
niami odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2017 r. (poniedziałek) w Sali Posiedzeń 
Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1, o godz. 1600 .
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Plano-
wania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, przy  
ul. Mirkowskiej 39A w Konstancinie-Jeziornie, od poniedziałku do piątku 
w godz. od 900 do 1530.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. 
Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, któ-
rej uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2017 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą 
elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Adres poczty elektronicznej - urzad@konstancinjeziorna.pl - w przypadku 
uwag opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy Konstancin-Jeziorna na plat-
formie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP – w przypadku uwag opatrzonych 
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym.
Organem właściwym do rozpatrzenia ww. uwag jest Burmistrz Gminy Kon-
stancin-Jeziorna.

Konstancin-Jeziorna, dnia 22.03.2017 r.

 Burmistrz  
/-/ Kazimierz Jańczuk
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GÓRA KALWARIA

Osiedle Linin pod okiem kamery
 W ciągu najbliższych tygodni na osiedlu w Lininie zostanie powieszo-
na kamera monitoringu miejskiego, pierwsza poza granicami Góry Kalwa-
rii. – Na spotkaniu z burmistrzem upominali się o nią mieszkańcy naszych 
bloków. Mamy nieciekawe sąsiedztwo [chodzi o ośrodek dla cudzoziemców 
– przyp. red.] – mówi Władysław Machowski, przewodniczący zarządu osie-
dla. – Zależało nam, aby kamera obejmowała zasięgiem ogródek sportowy i 
boisko, żeby ustrzec je przed dewastacją – uzupełnia.
 Jak powiedział nam Robert Durka, komendant kalwaryjskiej straży miej-
skiej, 11 kamera monitoringu będzie obrotowa i zarejestruje obraz w bardzo 
dobrej jakości. Już została wybrana fi rma, która ją zamontuje i podłączy do 
centrali monitorowania miasta. 
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Spotkanie z córką generała Andersa
KONSTANCIN-JEZIORNA – Nigdy nie miałam ambicji politycznych – przekonywała Anna An-
ders, córka generała Andersa podczas spotkania w Konstancinie-Jeziornie. I w tym za-
pewnieniu była bardzo wiarygodna. Otwarta, ciepła, szczera – na licznie zgromadzo-
nej publiczności zrobiła piorunujące wrażenie. Nie zabrakło nostalgicznych opowieści, 
gorących dyskusji, pamiątkowych zdjęć i łez wzruszenia
Anna Maria Anders urodziła się 22 
listopada 1950 w Londynie. Od 2016 
roku jest sekretarzem stanu w Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów i 
pełnomocnikiem prezesa Rady Mi-
nistrów do spraw dialogu między-
narodowego oraz zasiada w senacie.
 – Urodziłam się w Anglii i wy-
chowałam w bardzo patriotycznym 
domu – opowiadała Anna Anders. 
–  Dzięki temu, że ojciec w Londy-
nie był osobą praktycznie anonimo-
wą mógł spędzać ze mną dużo czasu.

Choroba i śmierć generała
 Gdy Anna Anders miała 10 lat jej 
ojciec zachorował.
 – Mimo, że normalnie nie było 
upałów, tata zasnął na słońcu i do-
stał udaru – wspominała córka ge-
nerała. – To był początek jego kło-
potów ze zdrowiem. Umysłowo do 
końca pozostał w dobrej formie, ale 
fizycznie było z nim coraz gorzej.
 Generał Anders zmarł gdy jego 
córka miała 19 lat.
 – Pierwszy raz do Polski przyje-
chałam z matką w 1991 roku – opo-
wiadała Anna Anders. – Mama 
była bardzo wzruszona. Przeszła 
cały szlak generała Andersa, żału-
ję, że nigdy nie napisała książki. To 
co wiem o wojnie, wiem głównie od 
niej. Tata bardzo rzadko poruszał 
ten temat. Jeśli mówił o Polsce to 
głównie o tej przedwojennej czy o 
Monte Cassino. O Łubiance i Sybe-
rii wspominał rzadko.

Siła przeznaczenia
 Po śmierci matki Anna An-
ders zaczęła być aktywna nie tyl-
ko w środowiskach kombatanc-
kich, ale także brać udział w uro-
czystościach szkolnych dzieląc się 

swoimi wspomnieniami i wiedzą. 
Prawo i Sprawiedliwość zapropo-
nowało jest start do senatu. Nie 
dostała się, ale otrzymała pra-
wie 155 tysięcy głosów. Została 
ministrem, pełnomocnikiem do 
spraw dialogu międzynarodowe-
go. W wyborach uzupełniających 
Anna Andres wygrała i dziś jest 
senatorem. 
 - Wciąż biorę udział w różnych 
uroczystościach wojskowych i jeżdżę 
po szkołach w całym kraju – mówi-
ła podczas spotkania w Konstncinie. 
- Moją największą misją jest iść szla-
kiem generała Andersa i może dopi-
sać ostatni rozdział do książki moje-
go ojca. Tak bardzo marzył o tej wol-
nej Polsce, której nigdy nie dożył.

O polityce i historii
 Po wspomnieniach Anny An-
ders przyszedł czas na pytania z 

publiczności, na które odpowiada-
ła szczerze, czasami nie bojąc się 
przyznać, że o czymś nie wie, albo 
nie chce się wypowiadać z powo-
du drażliwości tematu. Poruszo-
no m.in. współpracę Polski ze sta-
nem Nevada, aktualną politykę Do-
nalda Trumpa wobec naszego kra-
ju, ale także wydarzenia historycz-
ne, związane choćby z armią Berlin-
ga czy Powstaniem Warszawskim.
 Nie zabrakło emocjonalnych wy-
powiedzi i łez wzruszenia. Spotka-
nie odbyło się w życzliwej atmosfe-
rze. Na zakończenie córka generała 
pozowała do pamiątkowych zdjęć, 
składała autografy i przyjmowa-
ła podziękowania. Organizatorami 
spotkania byli Sergiusz Muszyński, 
wiceprzewodniczący rady powiatu 
piaseczyńskiego oraz Martin Świe-
godziński z Forum Młodych PiS.

Kamil Staniszek
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Cenny zabytek z dziurami w dachu
KONSTANCIN-JEZIORNA Miała pięknieć, a w przyszłości błyszczeć na mapie zabytków uzdro-
wiska, a stoi z dziurami w dachu, porzucona przez ekipę remontową. – Co się dzieje z 
willą Biruta przy ul. Matejki? – niepokoi się jedna z mieszkanek
 W okresie powojennym budynek 
zamieszkiwali najemcy, mieściły się 
w nim mieszkania komunalne. Neo-
klasycystyczna willa została wzniesio-
na w 1914 roku według projektu Wła-
dysława Czosnowskiego jako podwar-
szawska filia Hotelu Bristol, w 2009 
roku została wpisana do rejestru za-
bytków. Wiosną 2011 roku mieszkań-
cy „Biruty” zostali wykwaterowani, 
a willę kupiła spółka Horcus Invest-
ment Group (HIG). To firma znana 
na rynku nieruchomości z przywraca-
nia blasku zaniedbanym zabytkom. 

Prace nagle przerwano
 Rewitalizacja budynku przy ul. 
Matejki 14 szybko stała się sztan-
darową inwestycją HIG. Jak prze-
konywała na swojej stronie, za pro-
jekt przywrócenia „Biruty” do ży-
cia odpowiedzialna stała się zastęp-
czyni dyrektora ds. konserwator-
skich i technicznych muzeum Ła-
zienki Królewskie w Warszawie. 
„We wnętrzach willi powstaną eks-
kluzywne apartamenty, których po-
nadprzeciętne udogodnienia w po-
łączeniu z autentycznymi elemen-
tami wystroju, podkreślać będą za-
bytkowy charakter inwestycji, za-
wierając przy tym nowoczesne i luk-
susowe rozwiązania gwarantujące 
mieszkańcom wyjątkowy komfort 
życia.” Inwestor podkreślał, że „Bi-
ruta” jest jednym z nielicznych bu-
dynków Konstancina, w których za-
chowały się oryginalne przedwojen-
ne sztukaterie.
 W 2015 roku prace ruszyły, by 

niespodziewanie zatrzymać się oko-
ło pięć miesięcy temu. –  Obecnie stan 
budynku jest godny pożałowania – za-
alarmowała nas miłośniczka konstan-
cińskich zabytków (chciała zachować 
anonimowość). – Gołym okiem widać, 
że budynek niszczeje, mury i okna nie-
zabezpieczone, deszcz pada do środka. 
Szkoda byłoby, aby ten piękny obiekt 
zniszczał zupełnie, na co się, niestety, w 
obecnej sytuacji zanosi – zauważa.

Firma już tu nie funkcjonuje
 Doszły do nas informacje, że 
prace przerwano ze względu na 
spór pomiędzy inwestorem, a spe-
cjalistyczną firmą wykonawczą o 
wzajemne rozliczenia. Próbowa-
liśmy zapytać o to w spółce Hor-
cus Investment Group (HIG), ale 
kiedy zadzwoniliśmy pod podany 
na jej stornie telefon, usłyszeliśmy 

od portiera, że „taka firma już pod 
tym adresem nie funkcjonuje”. Wy-
słaliśmy zatem wiadomość na ad-
res mailowy HIG, ale nie otrzyma-
liśmy odpowiedzi. Milczał również 
telefon spółki wykonawczej. 
 Jedyną osobą, z którą udało nam się 
skontaktować jest Waldemar Kozłowski, 
kierownik budowy.  – Inwestycja będzie 
kontynuowana na początku kwietnia, 
umowa z wykonawcą nie została rozwią-
zana. Prace zostały przerwane ze względu 
na dodatkowe uzgodnienia z konserwato-
rem zabytków – twierdzi. 
 – Czy nie można było zabezpie-
czyć dachu, aby woda nie zalewała 
zabytku? Tyle inwestor pisał o cen-
nych sztukateriach – zapytaliśmy.
 – Trochę ma pan racji. Naprawi-
my ten błąd – obiecał Waldemar Ko-
złowski. 

Piotr Chmielewski

Mieszkańcy martwią się, że zamiast odzyskiwać blask, 
willa niszczeje

Utrudnienia na Plonowej
LESZNOWOLA W związku z gromadzeniem się w rejonie ulicy Plonowej 
w Nowej Woli dużych ilości wody, drogą nie jeździ autobus szkolny

 Jak się okazuje, spływająca z pól woda naruszyła konstrukcję drogi. Jej na-
prawa nie została jeszcze zakończona. W związku z tym tymczasowo zawie-
szono kursowanie po Plonowej autobusu szkolnego, przenosząc przystanek 
w rejon ulicy Żonkili, drogą jeżdżą już natomiast samochody osobowe.
 Ciągnąca się przez pola ulica Plonowa ma dość długą i skomplikowaną hi-
storię. We wrześniu 2011 zlecony przez gminę remont drogi został zabloko-
wany przez rolników, którzy uznali że trakt znajduje się na części ich nieru-
chomości. Jako że mediacje okazały się nieskuteczne, gmina skierowała do 
sądu w sumie 10 pozwów. Dziś większość postępowań jest już prawomocnie 
zakończonych. Jednak dopóki nie zakończą się wszystkie, nie można zrobić 
na znajdującym się w fatalnym stanie dukcie nakładki. Nawierzchnię z kost-
ki, jak do tej pory, udało się wykonać jedynie na prawie półkilometrowym od-
cinku Plonowej od ul. Krasickiego.

TW

Budują stację 
uzdatniania wody
PIASECZNO Inwestycje przy ulicy Żeromskiego w Piasecznie ma zostać 
zakończona w 2019 roku. Obok stacji znajdą się też dwa duże zbiorniki 
na wodę i cztery studnie głębinowe

 Nowa stacja znajdzie się w miejscu starej, która nie funkcjonowała już od 
kilku lat. Jej budowa ruszyła na początku marca i ma zakończyć się w roku 
2019. Na działce ma powstać także droga pożarowa z wyjazdem na ulicę Pru-
sa, dwa duże zbiorniki – na wodę surową i uzdatnioną oraz cztery studnie głę-
binowe (o głębokości około 250 m), sięgające do pokładów wody oligoceń-
skiej. Stacja będzie w stanie uzdatnić około 6 tys. m sześć. wody na dobę. Gdy 
zostanie uruchomiona powinny zakończyć się problemy z niskim ciśnieniem, 
dokuczające mieszkańcom zwłaszcza w miesiącach letnich. 

TW

Młodość, miłość, Cohen
 „Słynny niebieski prochowiec” – tak zatytułowany spektakl muzyczny o 
młodości, miłości i buncie i muzyce w szalonych latach rewolucji kontrkultu-
rowej zostanie wystawiony 2 kwietnia o godz. 18 w Ośrodku Kultury (ul. Biał-
ka 9). Kanwą opowieści są legendarne ballady i wiersze jednego z najbardziej 
popularnych i najwybitniejszych bardów współczesności – Leonarda Cohe-
na. Wszystkie jego ballady zabrzmią w zupełnie nowych, prapremierowych 
przekładach Romana Kołakowskiego. Muzyce towarzyszyć będą multimedial-
ne, barwne projekcje. Wokalistom akompaniować będzie zespół muzyczny. 
Wstęp 20 zł (bilet normalny) i 15 zł (ulgowy).

GÓRA KALWARIA

Potrzebne miliony na ścieki i wodę
 Zakład Gospodarki Komunalnej złożył wniosek o dofi nansowanie z funduszy 
unijnych inwestycji opiewających łącznie na 34,5 mln zł. Ponad połowę tej kwoty 
miałoby  pochłonąć unowocześnienie oczyszczalni ścieków w Moczydłowie (wy-
budowano ją prawie  20 lat temu). ZGK szuka też pieniędzy na budowę m.in. kana-
lizacji w ul. Pijarskiej, Dominikańskiej i odcinku Grójeckiej oraz rozbudowę najstar-
szej stacji uzdatniania wody w mieście – przy ul. Kalwaryjskiej. – Te inwestycje roz-
pisaliśmy na cztery lata – informuje Jerzy Pełka, prezes gminnej spółki. 

PC

Przewodnik na wagę brązu
KONSTANCIN-JEZIORNA Wydany przez miejscowy Dom Kultury przewodnik turystyczny „Kalejdoskop Kon-
stancina-Jeziorny” na prestiżowym XXV Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej w 
Poznaniu zajął wysokie III miejsce, pozostawiając w tyle 155 innych publikacji
 Przegląd zorganizowało Pol-
skie Towarzystwo Turystyczno-Kra-
joznawcze, Międzynarodowe Tar-
gi Poznańskie oraz Urząd Marszał-
kowski Województwa Wielkopol-
skiego. To największa tego typu im-
preza w kraju. Uroczysta gala, pod-
czas której wydawcom najlepszych 
książek wręczono statuetki i dyplo-
my, odbyła się 18 lutego. „Kalejdo-
skop Konstancina-Jeziorny. Prze-
wodnik turystyczny” zdobył III 
miejsce w kategorii „przewodniki”. 
Gratulacje i statuetki odebrali re-
daktorzy publikacji wydanej przez 
Konstanciński Dom Kultury – dy-
rektor Edyta Markiewicz-Brzozow-
ska, Wojciech Guszkowski oraz Elż-
bieta Rydel-Piskorka. 
 Książki zgłoszone do udziału w 
konkursie były oceniane w sześciu ka-
tegoriach. Przedmiotem oceny jury 
była krajoznawcza zawartość publi-
kacji oraz forma prezentacji walorów 
opisywanego terenu. Jurorzy zwra-
cali uwagę nie tylko na opracowanie 
graficzne i estetyczne oraz jakość edy-
cji, lecz także na dokumentację krajo-
znawczo-turystyczną, język i styl oraz 
oczywiście użyteczność dla turystów. 
Sukces jest tym większy, że w konkur-
sie wzięło udział aż 158 publikacji z ca-
łej Polski i jury miało niezwykle trudne 
zadanie z wyborem najlepszych. 
 „Kalejdoskop Konstancina” to 
prawdziwe kompendium wiedzy na 
temat gminy Konstancin-Jeziorna, 
jej historii, kultury i walorów krajo-

znawczych oraz przy-
rodniczych. W prze-
wodniku można zna-
leźć pasjonujące opisy 
konstancińskich zabyt-
ków, lokalnej przyrody 
oraz sylwetki nietuzinko-
wych mieszkańców, któ-
rzy przez 120 lat budo-
wali tożsamość miasta. 
W książce jest mnóstwo 
mało znanych ciekawo-
stek, a także bardzo wie-
le przydatnych informa-
cji dla turystów, kalen-
darz wydarzeń kultural-
nych, różnorodne atrak-
cje dla dorosłych i dla 
dzieci. Wskazówki za-
warte w przewodniku z 
pewnością zadowolą nie 
tylko pasjonatów przy-
rody, historii i sztuki lecz 
także amatorów aktyw-
nych form wypoczynku. 
Nie zabrakło również au-
torskich szlaków turystycznych zarówno 
pieszych, jak i rowerowych. Dzięki nim 
poznamy m.in. Urzecze, historię papier-
nictwa, Konstancin Stefana Żeromskie-
go i innych artystów czy miejsca, w któ-
rych były kręcone znane filmy. Imponu-
jąca jest również szata graficzna prze-
wodnika opatrzonego mnóstwem uni-
kalnych fotografii i materiałów archi-
walnych.
 „Kalejdoskop Konstancina-Je-
ziorny” to pozycja obowiązkowa nie 

tylko dla turystów z całej Polski, lecz 
także dla mieszkańców gminy i po-
wiatu piaseczyńskiego, którzy dzięki 
niemu będą mogli na nowo odkry-
wać swoją małą ojczyznę.
 Jedyna przykra informacja jest 
taka, że trzytysięczny nakład „Ka-
lejdoskopu” wyczerpał się, ale KDK 
właśnie czyni starania o dodruk.
Książka będzie dostępna podczas 
czerwcowych Dni Konstancina.

PC
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Wynik jest ważny, ale nie najważniejszy
Z Maciejem Lewandowski, trenerem Astorii Piaseczno, rozmawia Grzegorz Tylec
Spotkanie z liderem było dla was z 
pewnością trudnym testem...
 Nie ma co ukrywać. Ze wzglę-
du na przełożenie spotkania mieli-
śmy dwa mecze – z liderem i wice-
liderem dzień po dniu. Do tego pro-
blemem jest nasza obecna sytuacja 
kadrowa. Straciliśmy obu rozgrywa-
jących – jeden musiał zrezygnować 
ze względów osobistych, a drugi ze 
względu na swoją pracę. Niestety, 
widać to było po dzisiejszym spo-
tkaniu. Chłopaki nie mieli proble-
mu z przygotowaniem siłowym czy 
kondycyjnym, ale wystawiane piłki 
nie były wystarczające do pokona-
nia czy zaatakowania naszego prze-
ciwnika. Mińsk Mazowiecki, usta-
wiając blok, spełnił też jednak swo-
ją robotę. Oba zespoły są wysokie, 
także umiejętności gry na siatce – w 
porównaniu do innych drużyn z tej 
ligi – są na pewno znaczące.

Co trzeba zrobić żeby w playoffach 
wyniki były lepsze?
 Wydaję mi się, że jesteśmy do-
brze przygotowani mentalnie. Musi-
my jednak szybko poprawić rozegra-
nie, bo będą to przecież najważniej-
sze spotkania.

Jak ocenia pan pierwszy sezon w 
wykonaniu nowej drużyny?
 W meczu na otwarcie z Konstan-
cinem chłopaki byli jeszcze nieco 
niepewni, momentami wręcz prze-
straszeni. To był ich pierwszy kon-
takt z ligową siatkówką i musie-
li chyba zapłacić frycowe. Pracuję z 
nimi już półtora roku i wiem o tym, 
że zaczynali oni praktycznie w po-
wielakach. Zespół budowaliśmy od 
podstaw, a naszym zadaniem było 
szkolenie młodzieży – by nabiera-
ła ona kolejnych doświadczeń. I tak 
jest nastawiony cały nasz klub – by 
młodzież miała kontakt z siatków-
ką. Wynik jest ważny, ale nie naj-
ważniejszy. Liczy się proces szkole-
niowy i nad nim chcemy pracować 

żeby stworzyć w Piasecznie jakość, 
którą będziemy mogli się pochwalić. 
Na wszystko potrzeba czasu i trzeba 
przejść przez ogień – jak w każdej in-
nej dyscyplinie. 

Jakie są wasze cele na dalszą część 
sezonu?
 Cieszymy się, że zagramy w play-
offach. To będzie dla nas niezwykle 
miłe i cenne doświadczenie. Będzie-
my się tam starali pokazać jak naj-
więcej. A jeśli uda nam się poprawić 
nasze błędy, to jesteśmy w stanie po-
walczyć z rywalami. Moja drużyna 
na pewno poczuła już, że może wy-
grywać i że nie są chłopakami do bi-
cia. Zauważmy, że średnia wieku u 
nas to około 19 lat, a gramy z zespo-
łami ze średnią około 30 lat. To są 
doświadczeni zawodnicy, z który-
mi ja wcześniej miałem przyjemność 
grać. Tak więc nie możemy mówić o 
tym, że nagle stworzymy tu zespół, 
który stać będzie na piedestale. 

Kibiców siatkówki musi jednak cie-
szyć fakt, że wreszcie jest w Pia-
secznie drużyna ligowa...
 Staramy się tutaj stworzyć od-
powiednią atmosferę do gry. W Pia-
secznie nie było dotąd takiej poważ-
nej siatkówki. 

Jak do tej pory kojarzyła się ona 
głównie z corocznym Memoriałem 
im. Wiesława Gawłowskiego...
 To na pewno jeden z najlepszych 
okolicznych turniejów, w którym 
chętnie bierzemy udział. Spotykają 
się tam zespoły z III i IV ligi i za-
wsze można tam podszlifować swo-
je umiejętności.

Grają również u was seniorki i chodzą 
słuchy, że w przyszłym sezonie mogą 
występować w drugiej lidze...
 Rozmowy w sprawie wykupienia 
licencji trwają i na to musimy jesz-
cze trochę poczekać. Mamy zawod-
niczki, które mogłyby nas wzmocnić 
w tych rozgrywkach.

Nie było niespodzianki
SIATKÓWKA, IV LIGA, ASTORIA PIASECZNO – MMKS MIŃSK MAZOWIEC-
KI 0:3 (18:25, 21:25, 15:25) W ostatnim pojedynku rundy zasadniczej 
czwartej ligi siatkówki mężczyzn zawodnicy Astorii nie sprostali dru-
żynie lidera ligi. Po raz kolejny podopieczni Macieja Lewandowskiego 
pokazali jednak, że drzemie w nich spory potencjał

 Przed spotkaniem pomiędzy Astorią a MMKS nie było trudno wskazać 
jego faworyta. Mińsk Mazowiecki nie tylko był bowiem zdecydowanym lide-
rem rozgrywek, ale – jak do tej pory – stracił w nich zaledwie jednego seta. 
Dodatkowo siatkarze Piaseczna grali dzień wcześniej z wiceliderem wyczer-
pujący, pięciosetowy pojedynek, a więc mieli prawo być zmęczeni.
 Mimo wszystko, mecz rozpoczął się od wyrównanej walki punkt za punkt.  
Mniej więcej w połowie pierwszej partii to jednak goście zdołali zdobyć kil-
ka oczek z rzędu i już do końca nie oddali przewagi. W drugiej partii początek 
należał z kolei do gospodarzy, którzy pokazali dobrą zagrywkę i skuteczną 
grę blokiem. Astoria prowadziła już 7:1 i 8:2, ale niestety kilka minut później 
było już...8:9. Dopiero w końcówce siatkarze z Mińska Mazowieckiego zdoła-
li na dobre odskoczyć piasecznianom i wygrali również i tego seta. W ostat-
niej, jak się miało okazać, części meczu wynik znów był przez jakiś czas na sty-
ku, ale gospodarze zacięli się na 11 punkcie. Goście zdobyli za to kilka oczek z 
rzędu, które wyraźnie podłamały Astorię – miejscowi stracili już chyba wów-
czas wiarę, że coś mogą w tym spotkaniu ugrać. MMKS do końca kontrolował 
rezultat odnosząc, w efekcie, w pełni zasłużone zwycięstwo.

Grzegorz Tylec

Deszczowa porażka
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA, MKS PIASECZNO – VICTORIA SULEJÓWEK 0:1 W 
toczonym w niezbyt sprzyjającej aurze pojedynku pomiędzy benia-
minkiem a wiceliderem czwartej ligi ostatecznie górą byli goście, choć 
musieli kończyć to spotkanie w dziesiątkę

 Padający deszcz i grząskie boisko nie sprzyjały tego dnia zbyt fi nezyjnej 
grze w piłkę. Rywalizacja toczyła się głównie w środku pola, a jej dodatko-
wym smaczkiem był powrót do Piaseczna Samuelsona Chukwumy Odunki – Ni-
geryjczyka, który w sezonach 2008/2009 i 2009/2010 reprezentował barwy biało-
niebieskich. W pierwszej połowie pomocnik gości miał zresztą kilka dogodnych 
sytuacji, które mógł zamienić na gola. Także i Piaseczno, po groźnych kontrach, 
miało prawo pokusić się o objęcie prowadzenia, ale w decydujących momentach 
zabrakło gospodarzom nieco zimnej krwi.
 Drugą połowę meczu lepiej rozpoczęła 
Victoria, co zaowocowało zdobyciem  decy-
dującego, jak się miało okazać, gola. Po ład-
nym dośrodkowaniu Norberta Jędrzejczy-
ka piłkę strzałem głową do siatki skierował 
Wojciech Gorczyca. Obraz gry zmienił się nie-
co dopiero po drugiej żółtej kartce (i w kon-
sekwencji czerwonej) dla Gerarda Borunia. 
Od tego momentu Piaseczno zaczęło coraz 
śmielej dążyć do wyrównania. Najbliżej gola 
na remis był w ostatniej minucie podstawo-
wego czasu gry Piotr Madetko, ale jego ude-
rzenie – po rozegraniu rzutu wolnego – zdo-
łał odbić bramkarz przyjezdnych.

Grzegorz Tylec

Tomasz Grzywna, 
trener MKS Piaseczno

 Victoria jest zespołem walczą-
cym o awans i jakościowo jest bar-
dziej poukładana. Warunki były dziś 
trudne, ale jednak mieliśmy swoje sy-
tuacje i przy odrobinie szczęścia mo-
gło się to różnie potoczyć. Przy bram-
ce dla gości zabrakło komunikacji i za 
późno doskoczyliśmy do rywali. Mecz 
był na styku, ale nie wyglądało to na 
pewno tak jak na jesieni, kiedy Sule-
jówek nas zdominował. Ciężko jest 
się nam przestawić po zimie na bo-
iska naturalne, na których gra wyglą-
da zupełnie inaczej. Z każdym me-
czem mam jednak coraz większy nie-
dosyt, ale idziemy dalej z podniesio-
nym czołem.

IV liga

Kolejka 22 - 18-19 marca

Pauza: Proch Pionki.
 
Błonianka Błonie 1-1 Wilga Garwolin  
MKS Piaseczno 0-1 Victoria Sulejówek  
KS Raszyn 1-1 Szydłowianka Szydłowiec  
Energia Kozienice 0-1 Grom Warszawa  
Pilica Białobrzegi 2-0 Orzeł Wierzbica  
KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 0-0 Oskar Przysucha  
Znicz II Pruszków 3-1 Sparta Jazgarzew  
Broń Radom 5-0 LKS Promna  
Mazur Karczew 3-1 Mszczonowianka Mszczonów 

Tabela grupy południowej czwartej ligi
1.  Broń Radom 21 52 16 4 1 57-20
2.  Victoria Sulejówek 20 48 15 3 2 66-13
3.  Mszczonowianka Mszczonów 
  21 43 13 4 4 54-37
4.  Oskar Przysucha 21 39 12 3 6 48-31
5.  Mazur Karczew 21 36 11 3 7 30-20
6.  Pilica Białobrzegi 21 34 9 7 5 33-29
7.  Błonianka Błonie 21 33 10 3 8 34-34
8.  Sparta Jazgarzew 21 33 10 3 8 37-27
9.  Znicz II Pruszków 21 33 10 3 8 56-45
10.  Energia Kozienice 20 32 9 5 6 38-25
11.  Wilga Garwolin 20 29 8 5 7 34-28
12.  MKS Piaseczno 21 28 8 4 9 34-32
13.  Szydłowianka Szydłowiec 
  21 24 7 3 11 35-44
14.  Grom Warszawa 21 20 6 2 13 17-53
15.  LKS Promna 21 20 6 2 13 26-42
16.  KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 
  21 20 5 5 11 30-37
17.  KS Raszyn 21 14 4 2 15 23-61
18.  Proch Pionki 19 11 3 2 14 18-44
19.  Orzeł Wierzbica 21 10 3 1 17 22-70

Liga okręgowa

Kolejka 16 - 18-19 marca

Naprzód Brwinów 1-2 Świt Warszawa  
Józefovia Józefów 4-1 Milan Milanówek  
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 4-2 LKS Chlebnia  

FC Lesznowola 0-4 Piast Piastów  
Okęcie Warszawa 0-1 Ryś Laski  
KS Teresin 0-3 Perła Złotokłos  
SEMP Ursynów (Warszawa) 2-0 Żyrardowianka Żyrardów  
Przyszłość Włochy (Warszawa) 3-2 Promyk Nowa Sucha

Tabela drugiej grupy ligi okręgowej
1.  Perła Złotokłos 16 40 13 1 2 41-12
2.  Piast Piastów 16 40 13 1 2 34-13
3.  LKS Chlebnia 16 34 11 1 4 45-31
4.  Naprzód Brwinów 16 28 8 4 4 30-17
5.  KS Teresin 16 26 8 2 6 24-20
6.  Józefovia Józefów 16 23 7 2 7 24-19
7.  SEMP Ursynów (Warszawa) 
  16 23 7 2 7 27-23
8.  Przyszłość Włochy (Warszawa) 
  16 21 6 3 7 29-27
9.  Ryś Laski 16 20 6 2 8 21-27
10.  Okęcie Warszawa 16 19 5 4 7 17-18
11.  Żyrardowianka Żyrardów 
  16 18 5 3 8 24-29
12.  Świt Warszawa 16 18 5 3 8 17-33
13.  Promyk Nowa Sucha 16 17 5 2 9 21-36
14.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 
  16 15 5 0 11 24-38
15.  FC Lesznowola 16 13 3 4 9 21-40
16.  Milan Milanówek 16 12 4 0 12 23-39

Ekstraliga kobiet

Kolejka 17 - 18-19 marca

Górnik Łęczna 4-0 GOSiR Piaseczno  
AZS PWSZ Wałbrzych 0-1 AZS PSW Biała Podlaska 
Olimpia Szczecin 3-0 Sztorm Gdańsk  
Mitech Żywiec - AZS Wrocław 
(odwołany z powodu złego stanu boiska)
UKS SMS Łódź 4-0 AZS UJ Kraków  
Czarni Sosnowiec 1-5 Medyk Konin 

Tabela Ekstraligi kobiet
1.  Medyk Konin 16 48 16 0 0 94-6
2.  Górnik Łęczna 16 44 15 0 1 59-12
3.  Czarni Sosnowiec 16 29 9 2 5 34-22
4.  AZS PWSZ Wałbrzych 16 29 9 2 5 32-19
5.  UKS SMS Łódź 16 28 8 4 4 31-24
6.  Olimpia Szczecin 16 18 5 3 8 25-38
7.  AZS Wrocław 15 14 4 2 9 31-35
8.  GOSiR Piaseczno 16 14 4 3 9 16-43
9.  Mitech Żywiec 15 14 4 2 9 16-37
10.  AZS UJ Kraków 16 13 4 1 11 12-43
11.  AZS PSW Biała Podlaska 
  16 12 3 3 10 12-34
12.  Sztorm Gdańsk 16 8 2 2 12 12-61

Ligowe zapowiedzi
IV liga

Kolejka 23 - 25-26 marca

Pauza: Szydłowianka Szydłowiec.
 
KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) - Sparta 
Jazgarzew 25 marca, g.11 
Mazur Karczew - Błonianka Błonie  
Mszczonowianka Mszczonów - Broń Radom  
LKS Promna - Znicz II Pruszków  
Oskar Przysucha - Pilica Białobrzegi  
Orzeł Wierzbica - Energia Kozienice  
Grom Warszawa - KS Raszyn  
Proch Pionki - MKS Piaseczno 26 marca, g.15 
Victoria Sulejówek - Wilga Garwolin 

Liga okręgowa

Kolejka 17 - 25-26 marca

Przyszłość Włochy (Warszawa) - Naprzód Brwinów  
Promyk Nowa Sucha - SEMP Ursynów (Warszawa)  
Żyrardowianka Żyrardów - KS Teresin  
Perła Złotokłos - Okęcie Warszawa 25 marca, g.16 
Ryś Laski - FC Lesznowola 25 marca, g.11  
Piast Piastów - Pogoń II Grodzisk Mazowiecki  
LKS Chlebnia - Józefovia Józefów  
Milan Milanówek - Świt Warszawa

A klasa

Kolejka 14 - 25-26 marca

GLKS Nadarzyn - UKS Siekierki (Warszawa)  
MKS II Piaseczno - AMT Nowa Wieś 25 marca, g.13 
Laura Chylice - Korona Góra Kalwaria 25 marca, g.13  
KS II Konstancin (Konstancin-Jeziorna) - Tur Jaktorów 
25 marca, g.14 
Grom II Warszawa - Sparta II Jazgarzew 
25 marca, g.17.30 
Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki - Jedność 
Żabieniec 26 marca, g.14 
KS II Raszyn - Ursus II Warszawa 

Ekstraliga kobiet

Kolejka 18 - 25-26 marca

GOSiR Piaseczno - Czarni Sosnowiec 25 marca, g.13 
Medyk Konin - UKS SMS Łódź  
AZS UJ Kraków - Mitech Żywiec  
AZS Wrocław - Olimpia Szczecin  
Sztorm Gdańsk - AZS PWSZ Wałbrzych  
AZS PSW Biała Podlaska - Górnik Łęczna 

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

Wyniki naszych zespołów ligowych
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Łódką przez Atlantyk
PIASECZNO/TARCZYN Kilka miesięcy temu Adam Hamerlik i Aleksander Hanusz przepłynęli 
Atlantyk 5-metrowym jachtem, który był budowany w Henrykowie Uroczu i Tarczynie

 Pierwsze regaty „Setką przez 
Atlantyk” (setka to niewielki, tani 
w budowie jacht kabinowy o dłu-
gości 5 m i szerokości 2,2 m, który 
został zaprojektowany w latach 80. 
przez Janusza Maderskiego) odbyły 
się w roku 2012. Jesienią ubiegłego 
roku odbyła się druga edycja regat, 
a w następnym ma być kolejna – dla 
uczczenia 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości. 
 Ubiegłoroczny wyścig, w którym 
wystartowało ostatecznie osiem łó-
dek (jedną z nich płynęli Adam Ha-
merlik i Aleksander Hanusz), zo-
stał podzielony na dwa etapy. Jach-
ty wystartowały w połowie listopada 
z Sagres w Portugalii, gdzie Henryk 
Żeglarz założył pierwszą na świe-
cie szkołę morską i skierowały się 
w kierunku Santa Cruz na Tenery-
fie. Drugi etap wyścigu kończył się 
w Fort-de-France na Martynice. 

Zbudowali łódkę w dużym pokoju
 - Jak usłyszałem o pierwszych re-
gatach pięć lat temu, zacząłem ma-
rzyć, aby wystartować w ich następ-
nej edycji – opowiada Adam Ha-
merlik, doświadczony żeglarz, któ-
ry wcześniej dopłynął łódką m.in. 
do Holandii. - Wyścig to zawsze 
jest współzawodnictwo, jakiś dresz-
czyk emocji. Poza tym zbudowanie 
od podstaw setki nie kosztuje dużo, 
są to pieniądze rzędu 15-20 tys. zł. 
Koniec końców, w tym projekcie naj-
droższa okazała się logistyka, a kon-
kretnie wysłanie łódki kontenerem z 

Martyniki na Karaibach do Polski.
 Adam Hamerlik długo rozma-
wiał o swoim pomyśle z przyja-
cielem, Piotrem Poprawskim. W 
końcu postanowili wspólnie wziąć 
udział w rejsie i zaczęli szukać 
miejsca, w którym mogliby zbu-

dować łódź. Znalezienie odpo-
wiedniej lokalizacji nie było jed-
nak proste. - W końcu Piotrek wy-
myślił, że zbudujemy łódkę w jego 
domu w Henrykowie Uroczu, a 
konkretnie w dużym pokoju.
 Budowa łodzi zaczęła się jesie-
nią 2014 roku. Adam Hamerlik i 
Piotr Poprawski długo pracowa-
li nad konstrukcją kadłuba, korzy-
stając z projektu Janusza Mader-
skiego. Wiosną jacht został prze-
transportowany do siedziby fir-
my Arkom (również w Henryko-
wie Uroczu), gdzie  pokryto go la-
minatem i polakierowano. Póź-
niej trafił do Tarczyna, do stolar-
ni Macieja Kostyrki, gdzie uzbro-
jono go w takielunek. - W sumie 
budowa łodzi zajęła nam rok, 
przy czym pracowaliśmy tylko w 
weekendy – mówi Adam Hamer-

lik. - Jako, że był to dla nas debiut, 
wcześniej do całej operacji długo 
się przygotowywaliśmy, wertując 
mnóstwo fachowej literatury. 
 Wiosną 2016 roku łódka poje-
chała nad zalew we Włocławku, 
gdzie była testowana, a następnie 
została ochrzczona. I gdy przygo-
towania do wyprawy wkraczały na 
ostatnią prostą, wszystkie plany po-
krzyżowała nagła śmierć Piotra Po-
prawskiego. - To był dla wszystkich 
ogromny szok – wspomina Adam 
Hamerlik. - Długo zastanawiałem 
się, czy kontynuować ten projekt. W 
końcu skontaktowałem się z Olkiem 
Hanuszem, który zgodził się towa-
rzyszyć mi w rejsie. 

Delfiny i oceaniczna fala
 Podczas testów, w łodzi wyszły 
drobne mankamenty. Przeciekało 
część okuć pokładowych, źle zro-
bione były odpływy z kokpitu. Jed-
nak były to drobiazgi, które szyb-
ko zostały usunięte. W połowie paź-
dziernika ubiegłego roku jacht zo-
stał przewieziony do Olecka, skąd 
firma Delphia przetransportowa-
ła go na swój koszt do Portugalii. 
Choć początkowo w regatach miało 
wziąć udział 12 łódek, na linii star-
tu stanęło ostatecznie 8. - Pokona-
nie pierwszego etapu zajęło nam ty-
dzień, na drugi potrzebowaliśmy 27 
dni – mówi Adam Hamerlik. - Na 
początku wszystko było nowe. Wra-
żenie robiła na mnie fala oceanicz-
na, dochodząca do 8 m wysokości. 

Widzieliśmy też delfiny, świecący 
plankton, żółwie morskie. Było do-
syć chłodno i wietrznie. Kiedy pły-
nęliśmy pod wiatr, łódką strasznie 
telepało, zupełnie jakbyśmy płynę-
li po kartoflisku. Parę razy na du-
żej fali powiozło nas i obróciło, ale 
na szczęście nic poza tym się nie sta-
ło i obeszło się bez niebezpiecznych 
sytuacji. Mieliśmy system wachto-
wy, zmienialiśmy się co 4 godziny. 
W tym czasie druga osoba mogła się 
przespać. Samotni żeglarze nie mają 
tego komfortu i muszą wstawać co 
15 minut, aby sprawdzić czy nie ma 
czegoś na horyzoncie, bo oprócz 
kolizji z większym statkiem można 
wpaść np. na dryfujący kontener.
 Adam Hamerlik uważa, że 
wszystkie załogi dobrze przygoto-
wały się do wyścigu, dzięki czemu 
udało się im osiągnąć bardzo do-
bre czasy. Regatom sprzyjała też po-

goda, bo cały czas wiał silny wiatr. 
Dzięki temu zbudowana w Henryko-
wie Uroczu łódka pokonywała na-
wet 120-130 mil morskich na dobę. 

Łódka trafi na licytację
 - Ten projekt zajął mi dwa lata – 
mówi Adam Hamerlik. - Mam już 
pomysł na kolejny, ale na razie nie 
wiem, czy uda mi się go zrealizo-
wać. Wcześniej będę musiał poroz-
mawiać o tym z rodziną.
 Pod koniec czerwca w Henrykowie 
Uroczu odbędzie się piknik na powi-
tanie lata. Będzie można obejrzeć na 
nim słynną łódź oraz spotkać się z nie-
ustraszonym żeglarzem, który opowie 
o przygodzie swojego życia. Pod ko-
niec roku jacht zostanie przekazany 
Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Po-
mocy i trafi na licytację.

Tomasz Wojciuk

W ubiegłorocznej edycji
regat „Setką przez Atlantyk” 
wzięło udział osiem jachtów. 

Wśród nich była jednostka 
zbudowana w Henrykowie 

Uroczu

Pieniądze pieniędzmi, najważniejszy jest entuzjazm
KONSTANCIN-JEZIORNA Blisko 150 sołtysów w całego kraju zebrało się w poprzed-
nią sobotę w willi Hugonówka, żeby debatować nad dobrodziejstwem, jakim 
jest dla wsi fundusz sołecki
 Ich dyskusji z zainteresowaniem 
przysłuchali się naukowcy, posłowie, 
ministrowie, przedstawiciel prezy-
denta RP, marszałek województwa 
oraz samorządowcy i dziennikarze.

My zazdrościmy funduszu
 Marta Gawron do Konstanci-
na-Jeziorny przyjechała z Lubelsz-
czyzny. Jest sołtysem w liczącej 178 
dusz Widniówce koło Krasnegosta-
wu. Z zazdrością patrzy na wsie, 
których mieszkańcy decydują, na 
co wydać fundusz sołecki. – Od lat 
prosimy wójta, żeby i u nas wprowa-
dził fundusz, bo to coś wspaniałego. 
Nie zgadza się, mówi, że to roztrwa-
nianie pieniędzy. A tyle moglibyśmy 
drobnych potrzeb załatwić – narzeka 
kobieta. – U nas jest stara drewniana 
szkoła. Chcielibyśmy w niej urządzić 
mini muzeum i uporządkować cen-
trum. Te 11 tys. zł rocznie bardzo by 
w tym pomogło – zdradza. 
 Zupełnie inna sytuacja panuje 
w Bończy koło Warki. Sołtyska (bo 
tak o sobie mówi) z tej wsi Małgo-
rzata Dąbrowska mówi, że przez 2 
lata przekonywała władze gminy i 
mieszkańców, by za pieniądze z fun-
duszu nie było kupowane wyłącz-
nie kruszywo na drogi. – Dojazd jest 
ważny, ale te pieniądze można wy-
dać w inny, korzystniejszy sposób – 
apelowała. Udało się, dziś w „Boń-
czy świat się nie kończy”, w nieczyn-
nej hydroforni powstała świetlica, w 
której działa szkółka owocowa m.in. 
zwiedzana przez szkolne wycieczki, 

odrodziło się koło gospodyń wiej-
skich (jako  SPA, czyli Seniorzy Pre-
ferujący Aktywność). Mieszkańcy Boń-
czy nauczyli się też pozyskiwać inne do-
tacje z zewnątrz. – Pieniądze pieniędzmi, 
ale najważniejszy jest entuzjazm i zaan-
gażowanie ludzi, to jest nie do przecenie-
nia – tłumaczyła sołtyska.

Zarazić swoim zapałem
 Przykładów, że fundusz sołecki 
jest tylko impulsem do działania dla 
aktywnych, na konferencji było wię-
cej. Jacek Piwowarski, sołtys Wią-
zownicy-Kolonii w świętokrzyskim 
zmobilizował mieszkańców do or-
ganizacji  festynów, potańcówek i 
wspólnego dbania o miejscowość. 
Z kolei Jakub Zalewski i powoła-
na przy jego udziale Młodzieżowa 
Rada Sołecka przekonała społecz-
ność Dankowic w śląskim do urzą-
dzenia boiska, ligi sołeckiej, placu 
zabaw i warsztatów dla seniorów. 
Młodzież przyjechała ze swoim soł-
tysem do uzdrowiska, żeby zarażać 
swoim zapałem. 
 Z dobrej strony, jeśli chodzi o 
wydatkowanie pieniędzy dedykowa-
nych sołectwom, zaprezentowała się 
gmina Konstancin-Jeziorna. Przez 

6 lat, odkąd tylko w Polsce ustano-
wiono fundusz, w 22 sołectwach re-
montowane były świetlice, urządza-
ne place zabaw i centra miejscowo-
ści, organizowane imprezy oraz za-
jęcia sportowo-rekreacyjne. 
 W sumie, jak podkreślał prezy-
dent Andrzej Duda w liście skiero-
wanym do uczestników konferencji 
(w jego imieniu odczytał go Marek 
Chrzanowski, przewodniczący Ko-
misji Nadzoru Finansowego), w tym 
roku w ramach funduszu sołeckiego 
(utworzyło go u siebie 70 proc. pol-
skich gmin)  samorządy wydadzą 
441 mln zł! Uczestnicy konferen-
cji, a wśród nich naukowcy ze Szko-
ły Głównej Handlowej, byli przeko-
nani jak ważnym elementem dla roz-
woju lokalnego jest fundusz sołecki.
 Konferencję urozmaiciły wy-
stępami lokalne zespoły: Jarzębina 
Czerwona z Kawęczynka oraz Łu-
rzycanki, prezentując to, co w trady-
cyjnej muzyce naszego regionu naj-
ciekawsze. Gościnnie wystąpił rów-
nież zespół ludowy Sołtysi z gminy 
Karczew.

Każdy sołtys dostał 
paczkę pieniędzy
 Konferencja została zorgani-
zowana w Dniu Sołtysa, stąd go-
spodarze wsi usłyszeli wiele mi-
łych słów. Witając zebranych Ka-
zimierz Jańczuk, burmistrz Kon-
stancina-Jeziorny nazwał sołty-
sów „osobami najważniejszymi 
i powszechnie szanowanymi na 

polskiej wsi, gdzie rodzi się lokal-
ny patriotyzm”. Prezydent Duda 
stwierdził z kolei w swoim liście, 
że „bez sołtysów nie byłoby możli-
we funkcjonowanie demokracji lo-
kalnej. (…) Sołtys to władza spra-
wowana pod bezpośrednią kontro-
lą wyborców i prawie wolontariat” 
– dodawała głowa państwa.
 Ogólnopolski zjazd przedsta-
wicieli wsi już po raz drugi zor-
ganizowało Stowarzyszenie Soł-
tysi Mazowsza (SSM).  – Ideą tej 
konferencji jest wymiana dobrych 
praktyk w korzystaniu z funduszu 
sołeckiego – tłumaczyła Małgo-

rzata Wojakowska-Żeglińska, soł-
tyska podkonstancińskiego Czar-
nowa i jedna z założycielek SSM.
 Na zakończenie spotkania każ-
dy z sołtysów dostał paczkę ze… 
175 tys. zł. Tyle że były to zmielone 
200-złotówki w formie zafoliowanej 
cegiełki, które uczestnikom sprezen-
tował mieszkający w gminie Kon-
stancinie-Jeziorna Adam Glapiński, 
prezes Narodowego Banku Polskie-
go. W sumie w uczestnicy konferen-
cji wynieśli z Hugonówki 28 mln zł.  

Piotr Chmielewski

– Sołtysi to osoby powszechnie szanowane na polskiej wsi – 
mówił burmistrz Kazimierz Jańczuk witając gości z całego kraju

441 mln zł – tyle wydadzą 
w tym roku samorządy 

w ramach funduszu sołeckie-
go (utworzyło go u siebie 

70 proc. polskich gmin) 

Aleksander Hanusz (z lewej) i Adam Hamerlik podczas rejsu z 
Portugalii na Martynikę
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Operator Linii Tubowych
Miejsce pracy: Łubna (pow. piaseczyński)

Operator Linii Pakujących
Miejsce pracy: Łubna (pow. piaseczyński)

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
• Realizację procesu pakowania tub zgodnie z obowiązującymi procedurami
• Realizację procesu kontroli wizualnej tub zgodnie z obowiązującymi procedurami
• Pełną współpracę z operatorem linii produkcyjnej w zakresie zapewnienia założonej wydajności, rytmiki

produkcji i poziomu odpadu produkcyjnego
• Zapewnienie odpowiedniego tempa pakowania i kontroli wizualnej tub
• Wspieranie operatorów podczas procedury zmiany zlecenia produkcyjnego w zakresie usuwania  komponentów

po poprzednim zleceniu produkcyjnym

Od Kandydatów oczekujemy:
• Znajomość zasad GMP
• Obsługi komputera (do celów prowadzenia rejestracji produkcji i rejestracji badań jakościowych)
• Umiejętności pracy w zespole
• Doświadczenie w pracy przy linii produkcyjnej będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:
• Pracę w ciągle rozwijającej się międzynarodowej firmie
• Zmianową pracę w systemie 12-godzinnym
• Pakiet szkoleń wprowadzających

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
• Utrzymanie ciągłości pracy powierzonej linii produkcyjnej.

Koordynowanie dostępności materiałów i uzupełnianie surowców na linii•
Właściwe przeliczenie i zdawanie niewykorzystanych surowców z linii produkcyjnej do magazynu.•
Usuwanie zatorów komponentów i produktu na linii produkcyjnej i ponowne uruchamianie maszyn•
Korektę nastawień linii produkcyjnej w przypadku wystąpienia zakłóceń w pracy bądź problemów jakościowych•
Przeprowadzanie i rejestrację czyszczenia maszyn zgodnie z obowiązującymi procedurami i harmonogramami•
Sprawne prowadzeniu procesu zmiany produktu zgodnie z obowiązującymi procedurami i w  optymalnym dla•

tego procesu czasie

Zapewnienie prawidłowego oznaczania używanych surowców w obrębie stanowiska pracy•
Zapewnienie prawidłowego pakowania i oznaczania produktu gotowego•
Przeprowadzanie dodatkowej kontroli wyrywkowej pod kątem wad krytycznych produktu•

Od Kandydatów oczekujemy:
• Znajomość zasad GMP

Obsługi komputera (do celów prowadzenia rejestracji produkcji i rejestracji badań jakościowych)•
Umiejętności pracy w zespole•
Doświadczenie w pracy przy linii produkcyjnej będzie dodatkowym atutem•

Oferujemy:
• Pracę w ciągle rozwijającej się międzynarodowej firmie

Zmianową pracę w systemie 12-godzinnym•
Pakiet szkoleń wprowadzających•

Albea Group jest jednym z wiodących na świecie producentów
opakowań zapewnia jących szerok i zakres rozwiązań d la
producentów opakowań do makijażu, perfum, pielęgnacji skóry
i higieny ust, pompek do aerozoli oraz sztywnych opakowań plastikowych.

W związku z rozszerzaniem działalności poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Kontrolerka Jakości
Miejsce pracy: Łubna (pow. piaseczyński)

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
• Kontrolę jakości produktu
• Wykonywanie testów jakościowych
• Aktywny udział przy zwalnianiu produktu zgodnego z wymogami jakościowymi

Od Kandydatów oczekujemy:
• Wykształcenia średniego
• Minimum 2 letniego doświadczenia na podobnym stanowisku
• Dobre umiejętności komunikacyjne
• Umiejętności pracy w zespole oraz realizacji założonych celów
• Umiejętności obsługi komputera
• Odporność na stres

Oferujemy:
• Pracę w ciągle rozwijającej się międzynarodowej firmie
• Zmianową pracę w systemie 12-godzinnym
• Pakiet szkoleń wprowadzających

CV wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i przechowywanie
danych osobowych prosimy przesyłać na poniższy adres:

katarzyna.baranowska@albea-group.com

Wymagania:
- znajomość zagadnień gospodarki magazynowej
- umiejętność organizacji pracy podległych pracowników
- znajomość programów magazynowych
- dyspozycyjność do pracy zmianowej
- znajomość specyfiki pracy w warunkach chłodniczych.

Międzynarodowa firma zatrudni
mężczyznę na stanowisko

MAGAZYNIERA

Okolice Tarczyna

Kontakt: grazyna.rupp@zielonabudka.pl

Stabilna i uczciwa firma o ugruntowanej
pozycji na rynku poszukuje:

Pracowników Obsługi Centrum
Monitorowania Alarmów

Miejsce: Ursynów

Praca w ochronie z telefonem i
komputerem dla Kwalifikowanych

Pracowników OF z pozwoleniem na
broń

Obowiązki:
- nadzór nad systemem monitorowania
alarmów
- telefoniczny kontakt z klientem

Oferujemy:
- system pracy zmianowy 12/24 lu
24/48 (dzień, noc)
- stawka 13,70 zł netto/h

Tel. 603-150-551 E-mail:
i.bochunewicz@juwentus.pl

Praca pn.sb.-6:00-22:00,
ndz.8:00-21:00.

Stawka 11 zł netto/h.

Kontakt: 667-998-304, 603-150-711

Firma ochrony

ZATRUDNI W MOGIELNICY

biurowiec na Okęciu
( znajomość PPOŻ)

Godziny pracy: 24/48, stawka: 13 zł brutto/h

Kontakt: 667-998-304, 603-150-71

Firma Juwentus zatrudni:

Firma Hal Sp. z o.o. w Baniosze
zatrudni

KIEROWNIKA
ZMIANOWEGO

obszaru produkcyjnego

Zakres obowiązków:
· Zarządzanie podległym obszarem
produkcyjnym

· Realizacja planu produkcji, zgodnie
z wymogami jakościowymi
i wydajnościowymi

· Organizacja i nadzór nad pracą
podległych pracowników

· Nadzór nad przestrzeganiem zasad BHP
i utrzymanie porządku w podległym
obszarze

· Współpraca z innymi działami firmy
celem realizacji codziennej pracy
i celów miesięcznych

Wymagania:
· Doświadczenie na podobnym
stanowisku minimum 3 lata

· Znajomość procesów technologicznych
na produkcji

· Umiejętność w zarządzaniu zespołem
· Dobra znajomość pakietu MS Office
(w szczególności MS Excel)

· Samodzielność w działaniu

CV prosimy kierować
na adres:

sekretariat@hal.com.pl

R E K L A M A

R E K L A M A

Zapłać więcej, to zostanę
Wyższe zarobki i chęć dalszego rozwoju - to główne powody motywujące nas do zmiany miejsca zatrudnie-
nia. Uciekamy przed brakiem perspektywy awansu, rutyną i złą atmosferą w pracy

 Wedle autorów raportu firmy 
GoldenLine, za nową pracą roz-
glądamy się głównie z chęci zwięk-
szenia swoich dochodów. W odpo-
wiedzi na pytanie „Z jakiego po-
wodu chcesz/chciałeś(aś) zmie-
nić pracę?” 53 proc. responden-
tów wskazało wyższe zarobki, 28 
proc. brak możliwości rozwoju, 27 
proc. brak możliwości awansu, 23 
proc. nudę i rutynę, a 23 proc. złą 
atmosferę w pracy.

Symboliczna podwyżka? 
Nie, dzięki
 Osoby przepytane przez Golden-
line o wysokość podwyżki, która za-
trzymałaby ich w obecnym miejscu 
pracy, w ponad 40 proc. zadeklaro-
wały kwotę na poziomie 11-20 proc. 
obecnego wynagrodzenia. Chęć 
otrzymania podwyżki na poziomie 
21-50 proc. zadeklarowało 37 proc. 
respondentów. Jak się okazuje naj-
większy apetyt za zmianę wysokości 
wynagrodzenia mają osoby w wie-
ku 25-34 lata. Z raportu wynika, że 
42 proc. z nich oczekiwałoby wzrostu 
wynagrodzenia na poziomie 21-50 
proc. aktualnej płacy, a 13 proc. ocze-
kiwałoby podwyżki powyżej 50 proc.
 Poziom wynagrodzenia to jed-
nak nie jedyny powód, którym pra-

codawcy mogą kusić kandydatów do 
pracy. Respondenci zapytani o to, 
co skłoniłoby ich do zmiany obecnej 
pracy, w 72 proc. wskazali wpraw-
dzie wyższe wynagrodzenie, ale na 
kolejnych dwóch miejscach znalazły 
się umowa o pracę, atrakcyjna dla 35 
proc. respondentów, oraz elastyczny 
czas pracy, ważny dla 33 proc. At-
mosfera i kultura firmy byłaby argu-
mentem dla 30 proc. respondentów. 
Natomiast dobra lokalizacja firmy 
również może być ważną korzyścią, 
łatwiejszy dojazd do firmy wskazało 
29 proc. badanych.

Większe zarobki 
ważniejsze dla pań
 Ciekawie odpowiedzi kształtu-
ją się w podziale na płeć osób, które 
zgodziły się odpowiedzieć na pyta-
nia ankietera (zrobiła to grupa 1006 
Polaków, którzy w ciągu ostatnich 
3 miesięcy szukali pracy). Wyższe 
wynagrodzenie jest istotne dla 75 
proc. kobiet i 68 proc. mężczyzn, 
umowa o pracę dla 38 proc. ko-
biet i 33 proc. mężczyzn. Za to ela-
styczny czas pracy, ważny dla 38 
proc. kobiet, istotny jest tylko dla 
29 proc. mężczyzn. Do panów bar-
dziej niż do pań przemówi wyż-
sze stanowisko (30 proc. wskazań 

wśród mężczyzn), które argumen-
tem za zmianą pracy będzie tylko 
dla 22 proc. kobiet.
 Eksperci przestrzegają przed 
zbyt częstymi zmianami miejsca za-
trudnienia. Bo mogą przestraszyć 
potencjalnych pracodawców. Osoby, 
które nie potrafią nigdzie zagrzać 
miejsca mogą sprawiać wrażenie lu-
dzi, którym trudno zaadaptować się 
do nowych środowisk i wyzwań. 

PC

Agencja reklamowa z Piaseczna poszukuje
pracowników na stanowiska:

„REKRUTACJA KURIER POŁUDNIOWY”
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OCIEPLENIA
Izolacje pianą

PUR
tel. 531 834 414

WYLEWKI
MIXOKRETEM

BIURO
PRAWNO-PODATKOWE

kompleksowa obsługakompleksowa obsługa
księgowo-kadrowa,księgowo-kadrowa,

profesjonalnie i życzliwieprofesjonalnie i życzliwie

Warszawa/DawidyWarszawa/Dawidy

tel.: 502-088-028, e-mail: biuro@e-pit.net

Czy zostanie największym 
„ciachem” Polski?
GÓRA KALWARIA Jest świetnym pływakiem, a teraz chce sprawdzić się w zupełnie innej ry-
walizacji – o tytuł Mistera Polski 2017. Michał Szer z Góry Kalwarii niebawem powalczy 
o wejście do fi nału konkursu
 – To była chwila, całkowicie 
spontaniczny pomysł. Kiedy do-
wiedziałem się o eliminacjach  do 
konkursu, zdążyłem na ostatni 
casting w kraju – opowiada 21-la-
tek. W hotelu na warszawskim 
Okęciu w lutym wpadł w oko ko-
misji oceniającej kandydatów do 
miana najprzystojniejszego Pola-
ka. Dobrze zaprezentował się w 
codziennym stroju, potem w bie-
liźnie i na koniec - na galowo. 
 Na początku marca w Rze-
szowie Michał  Szer powiększył 
swoje szanse w konkursie – zo-
stał jednym z 22 półfinalistów. 
 Podczas rzeszowskiej gali za-
prezentowało się 30 przystojnia-
ków z całej Polski. Nie brakowa-
ło wśród nich modeli, sportow-
ców i trenerów personalnych. 
Prezentowali swoje talenty wo-
kalne, sportowe czy taneczne, 
ale musieli przede wszystkim 
zrobić wrażenie na jury swoją 
aparycją. Oceniała ich między 
innymi Miss Polski 2016, Pau-
lina Maziarz. W trakcie jedne-
go z ćwierćfinałowych występów 
kandydaci na największe „cia-
cho” kraju efektownie rozrywali 
na sobie koszulki na ramiączka.  
 W czerwcu mieszkaniec Góry 
Kalwarii może spodziewać się 
kolejnego etapu. Jeszcze nie wia-
domo dokładnie gdzie i kiedy za-
walczy o udział w finale, który z 
kolei odbędzie się po wakacjach. 
Prawdopodobnie kolejną galę bę-
dzie można obejrzeć na małym 
ekranie. Losy półfinalistów cały 
czas można śledzić w mediach 
społecznościowych. W Dzień Ko-

biet rozdawali na ulicach stolicy 
kwiaty, a w ostatni weekend moż-
na ich było oglądać w telewizyj-
nym „Pytaniu na Śniadanie”.
 21-latek ma jeden cel. – Na 
pewno chcę być rozpoznawal-
ny w mediach – przyznaje. Po-
pularność Rafała Maślaka, naj-
bardziej znanego zdobywcy tytu-
łu Mistera Polski (w 2014 roku), 
nie słabnie. Jego profil na Face-
booku polubiło ponad  ćwierć 
miliona osób.
 Michał Szer na swoją syl-
wetkę zapracował podczas wie-
lu godzin spędzonych na trenin-
gach w basenie. Liczący 189 cm 
wzrostu 21-latek jest wychowan-

kiem pływackiego Uczniowskie-
go Klubu Sportowego Skalar z 
Góry Kalwarii. Później trenował 
w Piasecznie, aby ostatecznie 
przywdziać barwy Legii Warsza-
wa, gdzie pływał pod okiem uty-
tułowanego Pawła Korzeniow-
skiego. W ubiegłym roku został 
brązowym medalistą mistrzostw 
Polski. Obecnie jest na rozstaju 
dróg, szuka pomysłu na siebie, 
w czym może mu pomóc męski 
konkurs piękności. – Powoli wy-
cofuję się z pływania, nie wiążę 
z nim na poważnie swojej przy-
szłości – mówi.

Piotr Chmielewski

Dla Państwa, którzy zamieszkają

z nami w terminie

do 31.03.2017r.
oferujemy rabat

-10%

Zapraszamy Seniorów
do domu "Zalesie Vita"

Ustanów k/Piaseczna
ul. Słowicza 30B
tel. 784 940 107

www.domseniorazalesie.pl

OGŁOSZENIE
ZARZĄD DRWALEWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

OGŁASZA DRUGI PUBLICZNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na zbycie prawa wieczystego użytkowania do działki położonej w obrębie
geodezyjnym Biowet-Drwalew -gmina Chynów, powiat grójecki, województwo
mazowieckie stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w wieczystym
użytkowaniu Drwalewskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Drwalewie przy ulicy
Grójeckiej 12 lok. 2 .

1. działka nr 8/30 o powierzchni- 848 m² – cena wywoławcza: 22 896,00 zł

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla tego

obszaru zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Chynowie nr XXXI/222/06 z dnia

28-04-2006 r. (Dz. Urz. Wojewody Mazowieckiego nr 106 poz. 3504) działka o

numerze 8/30, jest przeznaczona pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną.
Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Sąd Rejonowy

w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą

KW Nr RA1G/00047707/1.
Prawo wieczystego użytkowania do działki stanowiącej przedmiot przetargu nie jest

obciążone, ani nie jest przedmiotem innych zobowiązań.
Podana cena wywoławcza nie obejmuje 23% podatku VAT, który będzie

doliczony do ceny wylicytowanej. Licytacji podlegają ceny netto prawa wieczystego

użytkowania nieruchomości.
Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej.
Wysokość postąpienia wynosi 1000,00 zł ( słownie: jeden tysiąc złotych ).

Przetarg odbędzie się w siedzibie Drwalewskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

w Drwalewie przy ulicy Grójeckiej 12 lok. 2 w dniu 03 kwietnia 2017 r. (poniedziałek)

o godzinie 17.00

Warunki przetargu: do wglądu i zapoznania się w siedzibie Spółdzielni.

WYCINKA
DRZEW

TEL. 502 561 394

W KAŻDYCH WARUNKACH

działamy od 20 lat

Przystojniak z Góry Kalwarii jest jednym z 22 kandydatów 
do tytułu (fot. Organizator konkursu Mister Polski) 

R E K L A M A

Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ
tel. 22 756 79 39
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Pomocnik mechanika
(pojazdów ciężarowych)

ZADANIA
przeglądy,

naprawy bieżące pojazdów,
naczep i przyczep

WYMAGANIA
wykształcenie co najmniej

zawodowe

OFERUJEMY
umowę o pracę

MIEJSCE PRACY
Warszawa Okęcie

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
tomasz.kaczmarek@anwim.pl

lub

509 743 461

ARKOM
www.arkom.com.pl

zatrudni pracowników:

produkcyjnych:
Monter, Ślusarz, Spawacz i Magazynier

oraz

biurowych: Specjalista ds. handlu,

Tel. 222035682-83
rekrutacja@arkom.com.pl

praca w piątki 
przy rozdawaniu gazet

Zgłoszenia telefoniczne 
pod numerem 22 756 79 39

przyjmie

GAZECIARZY

R E K L A M A

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

 

Zamów 
ogłoszenie drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2
tel. 22 756 79 39 pon-pt 8:30-18

DAM PRACĘ

Pracownika z praktyką do zakładu kamieniar-
skiego (możliwość zakwaterowania), 
tel. 601 266 516 

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

Zatrudnimy  magazyniera, Góra Kalwaria i 
okolice,  wiek do 40 lat, wymagana książecz-
ka sanepidu, kontakt po godzinie 13 
tel. 510 197 142

Panią do zmywania naczyń w kuchni przed-
szkolnej w Józefosławiu (Piaseczno), 
tel. 882 008 720

Panie do sprzątania w Piasecznie. 
Tel. 608 673 131

Pomocnik Mechanika, Piaseczno, 
Kontakt: 791 344 543

Zatrudnię panią do lodziarni w Nowej 
Iwicznej, 609 56 35 02

Pilnie zatrudnię panie w sklepie spożywczym 
w Mysiadle, uczciwe warunki pracy, 
tel. 609 56 35 02

Przyjmę do pracy w kwiaciarni w Konstanci-
nie, tel. 606 10 59 22

Telepizza w Piasecznie przyjmie dostawców 
na samochód firmowy, prawo jazdy kat. „B”. 
Stała lub dodatkowa, tel. 500 219 754

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

Stałą przy sprzątaniu osiedli mieszkanio-
wych, atrakcyjne wynagrodzenie, mile wi-
dziane doświadczenie – warunek niekoniecz-
ny, tel. 501 405 990

Zatrudnię ekspedientkę do pracy w sklepie 
spożywczym w Nowej Iwicznej koło Piasecz-
na. Dobre warunki pracy, tel. 502 159 936

Opiekunki – dom opieki, tel. 607 034 382

Zatrudnię ekspedientki, spożywczy „Gro-
szek” Ustanów, Bobrowiec, Gołków, wysokie 
zarobki, tel. 508 23 85 86

Asystent działu handlowego z językiem 
angielskim. Miejsce pracy: Karolina (koło 
Góry Kalwarii) ,CV na: praca@eipolska.pl 

Młodych, energicznych z doświadczeniem 
przy zakładaniu ogrodów, mile widziana 
umiejętność układania kostki brukowej, 
tel. 698 698 839

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

Piekarnia – cukiernia Michalczyk zatrud-
ni ekspedientkę do sklepu w Prażmowie. 
Mile widziane doświadczenie, tel. 22 736 19 
71/72/73, praca@michalczyk-piekarnia.pl

Zatrudnimy  fryzjerów męskich (fryzjerki) 
tel. 518 963 836 

Hurtownia piwa „Bajka”  w Gołkowie, zatrudni 
uczennicę do pracy biurowej – od maja do wrze-
śnia,bajwid@bajwid.pl

Przedszkole w Nadarzynie zatrudni nauczycie-
la wychowania przedszkolnego, tel. 607 615 231

Szewca, emer./ren., naprawa, tel. 889 829 837

Przy elewacjach, tel. 533 166 644

Przyjmę do pracy w stolarni 502 561 394

Zespół Szkół Publicznych w Mysiadle (ul. Kwia-
towa 28) zatrudni na stanowisko ogrodnika (za-
kres obowiązków - pielęgnacja terenów zielo-
nych, prace porządkowe wewnątrz budynku). 
CV proszę przesyłać na adres e-mail: 
sekretariat@zspwmy.edu.pl, 
telefon kontaktowy - (22) 462-85-26. 

Firma Sun-Sad W Nowych Grobicach gm. Chy-
nów zatrudni pracowników: do pakowania owo-
ców; operatorów maszyn; pracowników 
na wózki widłowe; cv prosimy wysyłać na: 
sunsad@sunsad.pl

Ucznia do piekarni, Konstancin, tel. 601 28 20 71

Do dociepleń, pojedyncze osoby oraz brygady 
tel. 507 191 295

BABIK TRANSPORT - zatrudnimy osobę do pla-
nowania i kontroli produkcji. Wymagana znajo-
mość języka angielskiego lub holenderskiego. 
Praca w Czaplinku k. Góry Kalwarii. Zaintereso-
wanych proszę o kontakt pod nr tel. 600 065 813 

Zatrudnię fryzjera/kę, Wólka Kozodawska, 
tel. 608 58 94 12

Kierowca betonomieszarki kat. C, dobre 
zarobki, tel. 696 02 55 63

Księgowej do biura rachunkowego,
Piaseczno, znajomość Raks, tel. 601 503 309, 
biuroprofi@onet.eu

Kierowca na kraj, C+E+karta, tel. 601 163 701

Zatrudnię ekspedientkę w sklepie spożywczym, 
Piaseczno osiedle Słowicza, 603 922 842

Sprzątanie magazynów Piaseczno, praca 
zmianowa, mile widziani Panowie, wymagana 
ks.sanepid.tel. 512 117 967

Na parkingu strzeżonym w Piasecznie, 
tel. 505 019 904

Operator koparko-ładowarki, monterzy, pomoc-
nicy do budowy zewnętrznej sieci kanalizacji z 
doświadczeniem. Zakwaterowanie. Praca ok. 
Lesznowoli. Tel. 501 22 95 73

Babik Transport - do biura w Górze Kalwarii, za-
trudnimy spedytora transportu międzynarodo-
wego. Wymagana znajomość języka angiel-
skiego. Zainteresowanych prosimy o kontakt 
pod nr tel. 600 065 813 

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

Zatrudnię kucharkę i  kelnerkę z doświadczeniem, 
możliwość zamieszkania,  Zajazd Staropolski, Kon-
stancin-Jeziorna, tel. 22 756 33 66, 605 033 103

Restauracja w Józefosławiu zatrudni kelnerów 
i panią na zmywak tel. 504 250 587

Przyjmę do sklepu w Łosiu i Bogatkach 
Tel.  601 970 036

Poszukuję Pracowników do Profesjonalnych 
Prac Wykończeniowych, tel. 785 199 183

Zatrudnię pracownika ochrony z okolic 
Piaseczna/Nowej Iwicznej. Tel. 602 741 573

Piekarza zatrudnię. Łazy gm. Lesznowola, 
tel. 22 757 77 46,506 595 555

Ochrona, do 55 lat, Konstancin, tel. 509 740 966

Praca dla tynkarza, tel. 519 421 542

Zakład Kamieniarski zatrudni szlifierzy pilarzy 
w akordzie wynagrodzenie 2500/7500 zł, 
tel. 728 976 324

Dekarza, pomocnika dekarza,woj.maz.proszę 
o kontakt, tel. 608 854 286

Zatrudnię murarza. Tel. 698 831 814

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

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

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

Cukiernika i pomoc, tel. 608 079 659

Ekspedientkę/-a Carrefour Express Piaseczno 
Pomorska, Wólka Kozodawska, Gabryelin, 
tel. 508 288 773

Lakiernik, pomocnik do warsztatu Łazy, 
tel. 501 262 310

Firma reklamowa z Piaseczna poszukuje 
do pracy operatora ploterów drukujących, 
tel. 797 598 405; marcin@trace.pl

Pracownik do montażu schodów i parkietów, 
Góra Kalwaria, tel. 602 138 163

Pracownika do montażu placów zabaw, 
Piaseczno, tel. 501 130 598

Zatrudnię kierowcę C+E, transport krajowy, do-
bre warunki, weekendy wolne, tel. 507 796 120

Zatrudnię Panią do opieki nad osobą niepełno-
sprawną ruchowo. Na korzystnych warunkach, 
Konstancin, tel. 504 268 756

Pomoc kuchenna do pracy w Konstancinie, 
tel. 600 250 437

Kierownik kuchni do pracy w Konstancinie, 
tel. 508 318 341

Kucharz do pracy w Konstancinie, 
tel. 600 250 437

Konsultantowi do spraw sprzedaży i budowa-
nia relacji, Piaseczno, etat, tel. 508 040 031

Ekspedientkę do spożywczego, Janki, 
tel. 508 793 173

Doświadczonego budowlańca. Forma 
zatrudnienia do uzgodnienia, tel. 602 230 452

Праця, кравцова швачка, 
?иття тап церки. Tel. 787 002 273

SZUKAM PRACY 

Ukrainka, sprzątanie, opieka nad dzieckiem 
tel. 788 334 762 

Sprzątanie, tel. 889 508 108 

Sprzątanie, tel. 880 450 968

Sprzątanie, prasowanie tel. 88 99 75 129

Sprzątanie, tel. 788 124 024

KUPIĘ

Drzewo z wycinki przyjmę/kupię okazyjnie, 
tel. 666 924 505

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

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

Kupie zboże, pszenicę, tel. 509 284 043

SPRZEDAM

Wycinarkę do darni trawnikowej, firmy GAL-
GI, z silnikiem Honda GX160, tel. 698 698 839

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

Polski węgiel, koks, wysokoenergetyczny, 
tel. 601 250 096

Sprzedam cegły z rozbiórki w dobrym stanie, 
tel. 607 940 333

Siewnik do zboża Poznaniak, tel. 513 626 068

Stare płyty bakierit, winyl, tel. 601 21 24 53

Sezonowane bale jesionowe grubość 7 cm, 
tel. 601 440 642

Tuje, bukszpany, tel. 880 479 679

Kombajn ziemniaczany Anna, tel. 22 757 92 21

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 602 77 03 61

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 791 394 791

Siano dobrej jakości, prasowane oraz pszeni-
cę, Lasopole 7, tel. 513 172 491, 572 341 979

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Opel Corsa 2001r., pilnie, tel. 730 338 721

Mondeo 2002r, tel. 604 156 142

Yamaha 600, 99 r, CROSS, tel. 510 131 726

Micra 97’, 1800 zł tel. 22 756 40 95

Skodę Felicję pickup 1998r, przebieg 130 tys. 
km, tanio, tel. 698 385 311

Cymerman przyczepy i akcesoria: nowe, 
remonty, przeróbki www.przyczepy.waw.pl, 
tel. 601 44 98 98  

AUTO - MOTO  KUPIĘ

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

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

Skupujemy wszystkie auta tel. 506 837 250 

Toyoty i mercedesy, tel. 668 171 639

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

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

Nowe 1/2 bliźniaka 154 m kw./347m kw. 
ul.Kauna, tel. 666 051 882

Sprzedam TANIO działki w okolicach 
Konstancina-Jeziorna. OKAZJA! 
Tel. 698 225 965, 22 750 33 66

Konstancin, 2000m kw, ładna, 300tys zł 
tel. 601 720 840

Bobrowiec 290/1300 m kw., las, ładny, 1,45 
mln, tel. 601 720 840

Konstancin 380/1000 m kw., okazja. 1,49 mln, 
tel. 601 720 840

Kawalerka 17 m kw., tel. 516 297 687

Sprzedam działkę budowlaną Władysławów, 
185 tys. zł, 916 m kw., tel. 512 650 632

Sprzedam lub wynajmę warsztat samochodo-
wy 200 m kw., działka 1500 m kw. Lub inna dzia-
łalność. Piaseczno, 505 795 962

2 pokoje Piaseczno, tel. 601 28 90 47

32 m kw. - 181 tys. zł z  garażem, Piaseczno, os. 
Prestige, tel. 512 691 867

Budowlana w Mieszkowie, 150 zł m kw, 
tel.509 584 598

Atrakcyjny bliźniak koło Pruszkowa, 
tel. 535 487 338

48 m kw, 2 pokoje, tel. 735 037 247

Mazury, działka nad jeziorem Śniardwy, 
tel. 795 041 054 

Dom tanio, tel. 535 487 338

Dom jednorodzinny 159/1000 m kw., Wólka 
Dworska,budowa domów,  tel. 602 397 714

Tanio pół bliżniaka w Czersku, tel. 602 810 143 

Tanio segment w centrum Góry Kalwarii, 
tel. 602 810 143

Super inwestycja Zal. Dolne 4000 m kw. Mo-
drzewiowa 28 bezpośrednio, tel. 660 065 596

Kawalerka Piaseczno-Mysiadło 34 m kw. 
bezpośrednio tel.602 126 180 OTODOM 
ID:46014826

Działka budowlano - usługowa przy trasie 722, 
tel. 602 77 03 61

Działka budowlana 1000 m kw Prażmów, 
tel. 602 77 03 61

56 m kw., Mysiadło, bezpośrednio, tel. 607 107 726

Sprzedam działki budowlane – 39 km na połu-
dnie od Pałacu Kultury. Koszt działki ok. 1000 
m kw. ze wszystkimi opłatami (podatek, nota-
riusz, księga wieczysta) WYNOSI ok. 29 900 zł. 
Propozycja dla ludzi młodych niezamożnych. 
Tel. 698 225 965, 22 750 33 66

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

Kawalerkę w Piasecznie i ok. od kwietnia 
lub maja, tel. 666 115 707

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Kawalerka, ul. Warszawska, po remoncie, 
tel. 505 670 474

Lokal 200 m kw., Piaseczno, na hurtownię 
farmaceutyczną, tel. 505 79 59 62

Domek 40 m dla pana pracującego, tel. 513 626 068
 
Pomieszczenie na gabinet lub usługi, Góra 
Kalwaria, tel 500 018 720

Duży, umeblowany pokój, Gołków, tel. 530 095 682

Magazyny w Antoninowie ochrona całodobowa, 
tel. 604 470 270, 604 470 370

Lokal handlowo - usługowy 50 m kw bazarek 
Piaseczno, tel. 504 38 23 26

Pokoje, Nowa Iwiczna, tel. 538 100 660

Wynajmę lokal 100 m kw., wystawowy na uli-
cę, nadający się na gabinet, usługi kosmetycz-
ne, aptekę itp. oprócz działalności spożywczej, 
tel. 505 040 047

2 pokoje z kuchnią, 60 m kw., Chylice, 
tel. 516 228 558

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ

Działkę, okolice Piaseczna, do 20 km., 
tel. 601 304 250

Kupię działkę lub dom Piastów, Pruszków bez-
pośrednio, tel. 604 758 751

USŁUGI

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

ELEKTRYK, tel. 780 183 173

OGRODY PORZĄDKI WIOSENNE 
PROFESJONALNIE, tel. 501 233 483

STUDNIE. TEL. 882 941 211

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. 
GWARANCJA. tel. 504 008 309

Budowa domów, rozbudowy, tel. 508 529 008

Malujemy, tel. 794 706 556

Aabraxas tłumaczenia, 
tel. 22 711 64 26, 607 685 074

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

Wylewki betonowe agregatem, 
tel. 600 87 27 37

OGRODY BRUKARSTWO - kompleksowo, 
www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839

Studnie, tel. 601 231 836 

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96

Remonty malowanie, tel. 604 754 217

Układanie glazury, malowanie, remonty 
tel.601 722 578

Sprzątanie, tel. 506 032 771

Remonty, tel. 537 211 200

Elektryk, tel. 666 890 886

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

Usługi mini-koparką i transport piasku, 
tel. 663 477 803

Hydraulik z doświadczeniem 
i uprawnieniami, tel. 605 079 907

Układanie kostki brukowej, odwodnienia 
tel. 509 069 235

Hydraulik tel. 886 576 148

GLAZURA, GRES , A-Z tel. 601 219 482 

Wycinka drzew, tel. 695 708 422

Wycinka drzew, tel. 721 881 995

Elewacje. Tanio, tel. 533 166 644

Remonty. Tanio, tel. 533 166 644

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Naprawiam pralki, lodówki, tel. 603 047 616

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Instalacje elektryczne,   tel.  601 41 88 01

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

Studnie tel. 516 062 778

Mycie dachów, elewacji, kostki, tel. 798 836 860

Dachy, Kominy, rynny, tel. 798 836 860

Budowy domów tel. 798 836 860 

Tynki tradycyjne, maszynowe i gipsowe, 
tel. 604 415 352

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Elektryk oraz naprawa urządzeń elektrycznych 
i spalinowych, tel. 503 471 422

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

Hydraulik, tel. 535 872 455

Wycinka i skracanie drzew, tel. 510 694 550

Najtańsze przesyłki  krajowe i  zagraniczne! Z 
nami wysyłasz  przez najpewniejsze  firmy ku-
rierskie :  DHL, DPD, FEDEX,  GLS, K-EX ul.Kra-
szewskiego 1, (postój Taxi przy  WKD)  05-800 
Pruszków tel. 690 450 115 e-mail:pruszkow@
epaka.pl Przesyłki pobraniowe  wypłacamy w 
gotówce! Przy stałej  współpracy bardzo  atrak-
cyjne ceny na  usługi kurierskie! Napisz do nas 
swoje  dane a my  przedstawimy  najkorzyst-
niejszą  ofertę na rynku! Wystawiamy fv! Możli-
wość  ubezpieczenia  przesyłek!

Oczyszczanie działek, zakładanie trawników, 
ogrodnicze, tel. 519 874 891

Oprawa muzyczna uroczystości weselnych. 
Zespół muzyczny Musicon. Już od 2500zł! 
Tel. 607 779 177 

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

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

Ocieplanie poddaszy pianą pur, 
tel. 668 327 588

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

Ogrody, wertykulacje, porządki, tel. 504 008 309

Docieplanie budynków, elewacje i podbitki, 
tel. 511 723 600

Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Remonty, tel. 505 970 480

Glazurnicze, tel. 660 130 799

Hydrauliczne, tel. 660 130 799

Budowa domów, rozbudowy, tel. 730 358 998

Elewacje, ocieplenia, tel. 730 358 998

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Docieplanie budynków, tanio, solidnie, 
tel. 507 768 230

 RÓŻNE 

ANTYKOMORNIK- ANTYWINDYKACJA 
SKUTECZNIE. NIE CZEKAJ TYLKO DZWOŃ, 
tel. 608 541 272

Pomożemy ci pokonać problemy finansowe i 
spełnimy twoje marzenia. Kredyty, oddłuża-
nie, zadzwoń do nas, tel 606 839 463

Podnajmę miejsce garażowe w Piasecznie na ul 
Strusiej tel.501 225 731

Bar młynek zaprasza na obiady domowe, 
Młynarska 4, tel. 793 787 237

GIODO cyberbezpieczni.pl, tel. 512 056 606

Zespół na wesele, tel. 606 916 916

NAUKA 

Doktor Fizyka Matematyka Angielski, 
tel. 601 24 06 76

ZDROWIE I URODA 

Masaże, tel. 576 059 387

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

Usługi pielęgniarskie z dojazdem, 
tel. 516 980 906

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

Jadzia – mała sympatyczna ruda młoda sucz-
ka, którą znalazłam na autostradzie, szuka 
domu tel. 506 814 317 

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

DOŚWIADCZONA KSIĘGOWA Z PIASECZ-
NA (Spółki z o.o.), możliwość pracy zdalnej , 
ksCV@mail.com

Zatrudnimy  magazyniera, Góra Kalwaria i 
okolice,  wiek do 40 lat, wymagana książecz-
ka sanepidu, kontakt po godzinie 13
tel. 510 197 142

Angielski indywidualnie,od 30 zł/godz., 
Piaseczno i okolice, tel. 662 128 913 

Biuro rachunkowe poszukuje księgowej oraz 
osoby do pomocy w księgowości.  CV prosi-
my przesyłać ma maila korn@korn.pl 

Kucharce z doświadczeniem, do pracy 
w restauracji, Żabieniec k/Piaseczna, 
tel. 725 547 737

Zatrudnię kierowcę C+E, z doświadczeniem 
na kraj, tel. 601 91 23 53

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

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

Auto skup, tel. 535 661 903

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

SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ 1000 
METRÓW W JEZIÓRKU. TEL. 602 489 649

Nieruchomość, w tym dom gotowy do za-
mieszkania, tel. 535 467 856

Kwatery, tel. 797 799 002

Tanie kwatery, (od 8zł+) tel. 797 799 002

Dla PARY (350+/os)/ SINGLA(-KI) 450+, 
tel. 796 146 937

KWATERY PRACOWNICZE tel. 508 743 620

KUPIĘ DUŻĘ MIESZKANIE  na parterze w 
STARYM BLOKU w PIASECZNIE lub ZA-
MIENIĘ za DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ w ZŁO-
TOKŁOSIE  tel. 793 04 12 84 po godz.16 

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA 
WNĘTRZ, GLAZURA, TERAKOTA 
TEL. 792456 182  

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

GLAZURA, TERAKOTA, REMONTY, 
TEL. 600 604 547

MALOWANIE G/K SUFITY PODWIESZANE, 
REMONTY, TEL. 606 141 944

BRUKARSTWO, MERITUMBRUK@O2.PL,  
TEL. 696 437 501

FOTOGRAF - ŚLUB, CHRZEST, INNE OKA-
ZJE, WOLNE TERMINY 2017, LEMONPHO-
TO.PL, TEL. 692 569 927 

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

OCIEPLENIA PODDASZY TEL. 572 910 770 

GLAZURNICTWO TEL. 572 910 770 

WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, DEKORACYJNE 
SUFITY  TEL. 572 910 770 

STANY SUROWE TEL. 572 910 770 

ELEWACJE TEL. 572 910 770 

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

Usługi transportowe, przeprowadzki,  
tel. 516 856 115 

ANTENY TV/SAT - MONTAŻ – SERWIS, 
TEL. 502 129 161

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, 
tel. 501 299 360

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

Wylewki betonowe agregatem, 
tel. 668 327 588  

Kompleksowe wykańczanie wnętrz z najwyż-
szą jakością, tel. 512 597 388

Remonty budowlane, ogrodzenia , 
tel. 513 137 581 

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

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

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

Kancelaria Prawa Administracyjnego.  OD-
SZKODOWANIA ZA DZIAŁKI PRZEJĘTE POD 
DROGI PUBLICZNE – skutecznie pomagamy 
w uzyskaniu odszkodowanie maksymalnej 
wysokości. ODWOŁANIA, ZAŻALENIA, PI-
SMA PROCESOWE. tel. 508 743 620
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W godzinę do tropikalnego basenu
Inwestor, który obok Mszczonowa planuje wzniesienie najnowocześniejszego w 
naszej części Europy aquaparku poinformował, że rozpoczął pierwsze przygoto-
wania do budowy. Trwa grodzenie terenu inwestycji
 Spółka Global Parks Poland 
(GPP) w grudniu wystąpiła do sta-
rostwa w Żyrardowie o wydanie po-
zwolenia na budowę kompleksu ba-
senów WaterWorld of Poland. – W 
tym momencie zakończył się proces 
przygotowawczy a rozpoczął się pro-

ces wykonawczy – obwieścił inwestor 
na swojej stronie internetowej. 
 Aquapark, którego realizacja na 
20 hektarach we Wręczy ma kosz-
tować około 140 mln euro, ma być 
budowany we współpracy z nie-
mieckim partnerem, który najpierw 

będzie odpowiedzialny za wyko-
nanie kompleksu, a następnie za-
rządzanie nim. Do owego partne-
ra należy aquapark Therme Erding 
(największy basen pod dachem na 
Starym Kontynencie), na którym 
WaterWorld pod Mszczonowem 
ma się wzorować. 
 Wedle projektu kompleks we 
Wręczy będzie liczył 62 tys. mkw. 
pod rozsuwanym dachem. Oprócz 
basenu w stylu wyspy tropikalnej, w 
aquaparku znajdzie się także duża 
strefa zdrowia oraz „centrum Ga-
laxy” z kompleksem zjeżdżalni dla 
gości w różnym wieku. Obok aqu-
aparku zostanie przygotowanych 
3800 miejsc parkingowych, aby 
równocześnie z zespołu basenów 
i usług towarzyszących mogło ko-
rzystać do 15 tys. osób (co da oko-
ło 2 mln osób rocznie). Dogod-
ny dojazd ma zagwarantować bli-
skość autostrady A2, trasy ekspre-
sowej S8 oraz szosy krajowej nr 50. 
Od Piaseczna Wręczę dzieli 50 mi-
nut jazdy samochodem.  
 Spółka, która zamierza zain-
westować w pierwszy i kolejne eta-
py parku rozrywki we Wręczy in-
formuje, że jej celem jest „zapewnie-
nie rozrywki milionom gości z Pol-
ski oraz innych krajów Europy Środ-
kowo-Wschodniej i Europy Zachod-
niej, w parku oferującym atrakcje 
znane z innych parków na świecie, 
od tych dostarczających najbardziej 
ekstremalnych wrażeń do klasycz-
nych atrakcji.” Właścicielem GPP są 
Holendrzy. Ci sami, do których na-
leży sieć znanych w Polsce kin Cine-
ma City.

PC

Aquapark ma powstać niespełna 50 km od Piaseczna
(wizualizacje inwestora)

Jeziórko: tydzień 
bez przejazdu  

PRAŻMÓW

 Pomiędzy 30 marca a 6 kwietnia 
wykonawca przebudowujący linię 
kolejową z Warszawy do Czachów-
ka Południowego będzie prowadził 
prace przy wymianie torów i płyt 
na przejeździe kolejowo-drogo-
wym między miejscowościami 
Jeziórko i Krępa. W związku z tym 
przejazd zostanie zamknięty. Dla 
samochodów został wytyczony 
objazd przez ul. Kalinową w  Ga-
bryelinie. Piesi będą mogli korzy-
stać z przejścia na przystanku 
Ustanówek.

PC

Otwieram drzwi
PIASECZNO

 W niedzielę, 26 marca w Kolo-
nii Artystycznej w Zalesiu Dolnym 
(ul. Dębowa 3) odbędzie się werni-
saż wystawy malarstwa Pawła Gór-
skiego. Początek o godzinie 16.30.

Koncert Pasyjny
LESZNOWOLA

 W niedzielę, 26 marca o go-
dzinie 19 w kościele pw. Św. Marii 
Magdaleny w Magdalence odbę-
dzie się Koncert Pasyjny w wykona-
niu Chóru Archikatedry Warszaw-
skiej. 45-minutowy program im-
prezy oparty jest na polskiej muzy-
ce pasyjnej, ubarwionej doskonale 
brzmiącymi kompozycjami uzna-
nych twórców europejskich. Chór 
wystąpi a’capella. Tyl.


