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Przejdzie 
800 kilometrów
PIASECZNO/LESZNOWOLA 800 kilometrów do przej-
ścia, jedna kobieta, jeden cel, 40 dni pielgrzy-
mowania, tysiące uśmiechów po drodze i jed-
no pytanie: czym jest dla ciebie szczęście? 
Martyna Sobczyk, 23-letnia mieszkanka Ja-
zgarzewszczyzny (gmina Lesznowola) podjęła 
niecodzienne wyzwanie

Bielawska znów w remoncie str. 10

Miał siłę, by 
żyć dla innych
GÓRA KALWARIA W poniedziałek rodzina, przyjaciele i znajomi poże-
gnali Ryszarda Janusza Baja, burmistrza Góry Kalwarii w latach 
1998-2002, a wcześniej twórcę i redaktora naczelnego Gazety 
Podwarszawskiej „Nad Wisłą”
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KRONIKA POLICYJNA
PIASECZNO

KONSTANCIN-JEZIORNA

Dilerzy narkotyków w rękach policji

Skradziony ciągnik wrócił do właściciela

Nastolatek uderzył butelką kolegę

Upił się i wpadł do kanału piaseczyńskiego

Okradał współpasażerów

 Na jednym z piaseczyńskich osiedli policjanci zauważyli transakcję mię-
dzy dwoma młodymi mężczyznami. Gdy podeszli bliżej, jeden z nich zaczął 
uciekać. Po chwili został jednak zatrzymany. 20-latek miał przy sobie 20 g 
marihuany, wagę elektroniczną, dwa telefony oraz 560 zł. Razem ze swoim 
18-letnim klientem diler trafi ł do policyjnej celi. Obydwaj mężczyźni usłysze-
li już zarzuty. O ich dalszym losie zdecyduje sąd. 
 Do zatrzymania 22-latka z dużą ilością marihuany doszło też w ubiegły 
piątek na ulicy Chyliczkowskiej. Z kolei w poniedziałek w Głoskowie wpadł 
24-latek z haszyszem. Za handel narkotykami grozi do 10 lat więzienia, a za 
ich posiadanie – do 3 lat. 

 Policjanci otrzymali informację, że w niewielkiej miejscowości pod Kon-
stancinem został skradziony ciągnik rolniczy. Gdy funkcjonariusze jechali 
pod wskazany adres, zauważyli jadący drogą traktor, który był zgodny z opi-
sem podanym przez pokrzywdzonego. Na widok zbliżającego się radiowo-
zu kierowca ciągnika skręcił w drogę gruntową, a następnie porzucił pojazd 
i uciekł do pobliskiego lasu. Tam został zatrzymany. Jak się okazało, 41-latek 
już wcześniej wchodził w konfl ikt z prawem. Ponadto w momencie popeł-
nienia przestępstwa był nietrzeźwy – miał w organizmie prawie 2 promile al-
koholu. Ciągnik wrócił do właściciela, a 41-latek usłyszał zarzut kradzieży za 
co grozi do 5 lat więzienia.

 Do zdarzenia doszło podczas piątkowej imprezy. Dwaj nastoletni 
chłopcy pokłócili się. W pewnej chwili jeden z nich chwycił za butelkę i 
rozbił ją na głowie swego oponenta. Na miejsce zdarzenia przybyli poli-
cjanci, którzy zatrzymali krewkiego nastolatka. Teraz chłopak będzie tłu-
maczył się ze swego bandyckiego zachowania przed sądem rodzinnym. 
Uderzonemu butelką nic poważnego się nie stało – skończyło się na zało-
żeniu mu kilku szwów. 

 W nocy z wtorku na środę policjanci odebrali nietypowe wezwanie. 
Okazało się, że do przepływającego przez Piaseczno cieku wodnego wpadł 
młody mężczyzna. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze szybko wycią-
gnęli 32-letniego obywatela Ukrainy z wody. Mężczyzna stracił przytom-
ność, ponieważ znajdował się w stanie upojenia alkoholowego. Ukraińca 
udało się uratować. 

 W związku z serią kradzieży w autobusach komunikacji miejskiej, policjan-
ci zatrzymali tydzień temu 28-letniego mieszkańca Konstancina. W miejscu 
jego zamieszkania znaleziono między innymi dokumenty i portfel skradzio-
ny w drugi dzień świąt wielkanocnych obywatelowi Nigerii oraz dokumenty 
i karty kredytowe skradzione Polakowi i Ukraincowi. 28-latek trafi ł do aresz-
tu. Policjanci podejrzewają, że może on mieć na koncie więcej tego typu prze-
stępstw.
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Mówił rzadko, ale dobitnie
GÓRA KALWARIA Zmarł Witold Pyrkosz. Od początku lat 90. można było spotkać go nie tylko 
na szklanym ekranie, ale również na ulicach Góry Kalwarii, gdy załatwiał różne sprawunki

 Przez dwie kadencje reprezento-
wał gminę, w której osiadł przed nie-
mal 30 laty, w radzie powiatu. 

Zawsze dodawał anegdotę
 O śmierci Witolda Pyrkosza w 
sobotę poinformowała ekipa serialu 
„M jak Miłość”. „Odszedł cudowny 
Człowiek, nasz wspaniały Mistrz i 
wielki Przyjaciel. A wraz z nim ode-
szła cząstka każdego z nas... Pozo-
staje ogromna pustka, nieopisany 
smutek i żal. Dziękujemy Ci Witku 
za każdą piękną chwilę. Będziemy 
bardzo tęsknić i nigdy nie zapomni-
my” – napisano na oficjalnej stronie 
serialu.
 Aktor, który w grudniu ukończył 
90. lat, był na co dzień taki, jak w se-
rialach, z których go znamy – „Jano-
sik”, „Alternatywy 4”, „Czterej pan-
cerni i pies”. Tryskał życiem i humo-
rem. Nawet kiedy – jako mieszka-
niec Wólki Dworskiej – został wy-
brany radnym powiatu piaseczyń-
skiego, potrafił rozbawić kolegów z 
rady błyskotliwymi uwagami.
 – Zapamiętałem go jako człowie-

ka, który rzadko zabierał głos, ale 
jak już mówił, robił to dobitnie, na-
zywał rzeczy po imieniu i okraszał 
swoją wypowiedź anegdotą. Stawa-
ło zwykle na tym, co sugerował Wi-
told. Był człowiekiem bardzo su-
miennym – wspomina radnego-ak-
tora Waldemar Kosakowski, który 
był szefem rady powiatu, kiedy Wi-
told Pyrkosz sprawował funkcję w 
samorządzie.
 Serialowy Lucjan Mostowiak 
nie zasłynął w radzie powiatu pilo-
towaniem większej sprawy, czuł się 
w niej reprezentantem środowiska 
twórców kultury. Choć potrafił też 

walczyć np. o poprawę bezpieczeń-
stwa na drodze wojewódzkiej nr 724 
(Góra Kalwaria – Konstancin-Je-
ziorna). Swego czasu, 1 listopada 
spotkać go można było też na sta-
rym cmentarzu w Piasecznie, gdzie 
kwestował z puszką na ratowanie 
pomników nekropolii.
 – Na Witka zawsze można było 
liczyć. Był serdeczny i potrafił do-
dać otuchy. Kiedy byłem starostą 
jako radny oświadczył mi: „Ty się 
znasz na tej pracy, ja nie. Jak mnie 
zawiedziesz, to przestanę cię popie-
rać” – opowiada Jerzy Kongiel, były 
starosta piaseczyński. 

Takich wspaniałych ludzi już nie ma
 Witold Pyrkosz uczestniczył w 
części imprez kulturalnych w Górze 
Kalwarii. Przyjaźnił się z mieszkają-
cym po sąsiedzku Stefanem Lisow-
skim, zmarłym w 2010 roku artystą 
i założycielem lokalnego stowarzy-
szenia malarzy i rzeźbiarzy Com-
munio Graphis w Górze Kalwarii. 
Obydwaj się świetnie dogadywali. 
– Stefana powinno wspominać się 
na wesoło. Takich wspaniałych i ra-
dosnych ludzi już dziś nie ma – mó-
wił Witold Pyrkosz podczas 20-le-
cia Communio Graphis, na którym 
wspominano „profesora” Lisow-
skiego. Około roku 2000 rzeźbiarz 
zrobił psikusa aktorowi i jego twarz 
z czasów „Janosika” nadał pasterzo-
wi w szopce, która następnie była wy-
stawiana w kalwaryjskim ratuszu. 
– Pierwsze słyszę! Dzisiaj wpadnę do 
Stefana i łeb mu urwę! – zażartował 
w pierwszej chwili Witold Pyrkosz, 
kiedy usłyszał o tym od dziennikarza. 
Za chwilę dodał: Odwiedzę go i uści-
skam, bo mi wielką radość uczynił.

Piotr Chmielewski

Witold Pyrkosz w latach 1998-2006 był radnym 
powiatu piaseczyńskiego (fot. oficjalna strona „M jak Miłość”)

Uroczystości pogrzebowe 
odbędą się dziś o godz. 13 

w kościele parafialnym 
w Górze Kalwarii. Aktor 
zostanie pochowany na 

tutejszym cmentarzu 

K O N D O L E N C J E

PIASECZNO

Zagrają dla 
małego Jasia
 W najbliższą sobotę, o godz. 
11 na stadionie miejskim w Pia-
secznie zostanie rozegrany mecz 
piłki nożnej IV ligi seniorów, w któ-
rym zmierzą się MKS Piaseczno i 
Sparta Jazgarzew. Podczas me-
czu będą zbierane pieniądze na 
kosztowne leczenie małego Jasia, 
wnuczka prezesa Sparty Witolda 
Faliszewskiego. Organizatorzy ak-
cji bardzo liczą tego dnia na kibi-
ców i ich hojność.

TW

K O N D O L E N C J E

Panu

Krzysztofowi
Pawlickiemu

serdeczne wyrazy współczucia  
i słowa otuchy z powodu śmierci

ojca
składają

Kazimierz Jańczuk
Burmistrz 

Gminy Konstancin-Jeziorna

Andrzej Cieślawski 
Przewodniczący  
Rady Miejskiej
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Osiedle "Rajska Osada"

Kąty, ul. Spacerowa, tel. 697 626 322, 609 859 899

www.rajskaosada.pl

R E K L A M A

R E K L A M A

Wszystko jest możliwe, jeśli tego bardzo pragniesz
PIASECZNO/LESZNOWOLA 800 kilometrów do przejścia, jedna kobieta, jeden cel, 40 dni piel-
grzymowania, tysiące uśmiechów po drodze i jedno pytanie: czym jest dla ciebie szczę-
ście? Martyna Sobczyk, 23-letnia mieszkanka Jazgarzewszczyzny (gmina Lesznowola) 
podjęła niecodzienne wyzwanie
 Martyna Sobczyk od lat dzia-
ła jako wolontariuszka w wielu fun-
dacjach, gdzie opiekuje się dziećmi 
chorymi onkologicznie i niepełno-
sprawnymi.
 – Zawsze chciałam pomagać 
innym i już jako 17-letnia wolon-
tariuszka wyjechałam na Ukra-
inę, gdzie opiekowałam się dzieć-
mi z trudnych rodzin oraz bezdo-
mnymi -  mówi Martyna Sobczyk. 
- Przyszedł moment, gdy po ope-
racji kolana miałam problemy z 
chodzeniem i sama potrzebowa-
łam pomocy. Po zakończeniu re-
habilitacji uznałam, że czas wy-
jechać. Zaczęłam też biegać i bie-
ganie pokazało mi, że mogę osią-
gnąć wszystko, jeśli tylko bardzo 
tego chcę.

Wolontariuszka na medal
 W 2011 roku Martyna Sobczyk  
została wybrana jednym z ośmiu 
najlepszych wolontariuszy na tere-
nie Warszawy i okolic. Opiekowa-
ła się osobami niepełnosprawnymi 
podczas półkolonii organizowanych 
przez Stowarzyszenie Dobra Wola. 
Niosła uśmiech, ciepło i ukojenie ko-
bietom przebywającym na oddziale 
raka piersi Centrum Onkologii w 
Warszawie.
 Rok później została laureat-
ką XVII Stołecznej Edycji Samo-
rządowego Konkursu Nastolatków 
„8 wspaniałych”, zorganizowanego 
przez Fundację „Świat na tak”.
 Teraz wyruszyła z plecakiem na 
pieszą pielgrzymkę do Santiago de 
Compostela (Hiszpania). Planu-

ję przejść 800 kilometrów w 40 dni 
i zmieścić się w budżecie 2 tys. zło-
tych. Po dotarciu do celu zamierza 
przejść dodatkowe 90 km do Fisterre 
(uważane za końcowy punkt drogi św. 
Jakuba).
 – Mam nadzieję, że uda mi się 
uniknąć kontuzji i w ciągu 40 dni 
przejdę drogę do Santiago de Com-
postela – mówiła na kilka dni przed 
wyjazdem. 

Ciężka droga daje szczęście
 – Droga jest oznaczona bar-
dzo dobrze. Już na pierwszym 
kilometrze mijałam dwóch piel-
grzymów z Portugalii i zostałam 
z nimi do 12 km – relacjonował 
Maryna po pierwszym dniu piel-
grzymki. – Okazało się, że jeden 
z przemiłych panów jest instruk-
torem karate, więc uczył mnie, 
co mam robić w razie niebezpie-
czeństwa. Trasa jak na pierwszy 
dzień jest trudna. Należy iść kil-
ka godzin przez góry i być bardzo 
uważnym, kijki do nordic walking 
okazują się bardzo pomocne. Do 
przejścia było 26,5 km na wysoko-
ści 1429 m, dzień był bardzo gorą-
cy około 26-27 stopni C. Idąc od 
około 9.30 rano na miejsce doce-
lowe potarłam o 18.
 – O godzinie 22 jest cisza noc-
na i lepiej mieć że sobą zatyczki,  
ponieważ niektórzy chrapią – opo-
wiada Maryna. – W moim pamięt-
niku z podróży poprosiłam panów 
z Portugalii o wpis. Gdy dotarłam 
do miejsca noclegowego chciałam 
zobaczyć co jest napisane i okaza-
ło się, że na stronie wpisu zosta-
wili mi również 40 euro. Kochani, 
dobro powraca!

Łzy wzruszenia
 Drugiego dnia szła z grupą ludzi 
z całego świata. Droga była przery-
wana bardzo długimi postojami. Na 
godzinę 19 Martyna dotarła do Zu-
biri, po przejściu 21,5 km. 
 – Doświadczyłam wczoraj cze-
goś niesamowitego, gdy podczas 
postoju przy rzece zobaczyłam 
dwie osoby idące razem – opowia-
da Maryna. – Pan, który był niewi-
domy i słabosłyszący szedł z prze-
wodnikiem całą trasę do Santiago 
de Compostela z Saint Jean Pied 
De Port. Gdy zobaczyłam jak prze-
chodzą razem przez rzekę, łzy mi 

zaczęły płynąć, ze wzruszenia. Jak 
widać nie ma granic, których nie 
możemy przekroczyć. Jesteśmy w 
stanie osiągnąć wszystko, jeśli tyl-
ko tego chcemy!
 To nie koniec planów naszej wo-
lontariuszki – we wrześniu wyjeżdża 
do Afryki by opiekować się niewido-
mymi dziećmi w Rwandzie. Marty-
na Sobczyk prowadzi też podróżni-
czego bloga www.lifeisagift.pl. Pa-
tronat medialny nad jej pielgrzymką 
objął Kurier Południowy oraz portal 
piasecznoNEWS.pl

Adam Braciszewski
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Stadion w Żabieńcu 
w nowej odsłonie
PIASECZNO Wkrótce wokół stadionu w Żabieńcu powstanie nowe ogro-
dzenie i zostanie utwardzony plac, na którym stoją zabawki dla dzieci 
i  urządzenia do ćwiczeń. A jest to dopiero początek zmian

 Ludowy Klub Sportowy Jedność Żabieniec jest najstarszym klubem pił-
karskim na terenie powiatu piaseczyńskiego. W tym roku skończy 95 lat. Z 
tej okazji władze klubu z pomocą sołtysa Żabieńca Adama Marciniaka, po-
stanowiły zmodernizować nieco teren stadionu. Prace zaczęły się kilka tygo-
dni temu, kiedy to wycięto kilkanaście spróchniałych topoli rosnących wzdłuż 
ul. Leśnej. Następnym krokiem ma być rozbiórka starego, mało estetycznego 
betonowego ogrodzenia wzdłuż drogi i budowa nowego. – Chcemy ogro-
dzić także plac zabaw i siłownię. Cały teren stadionu musi być zamknięty, aby 
nie kręciły się po nim dziki – mówi Adam Marciniak. Wokół zabawek ma zo-
stać położona specjalna, gumowana wykładzina. Reszta terenu, m.in. wokół 
boiska do siatkówki, ma zostać utwardzona kostką. Te prace będą wykonane 
prawdopodobnie jeszcze przed wakacjami. Ale na tym modernizacja stadio-
nu się nie zakończy. Jako że w klubie trenuje coraz więcej dzieci, w planach 
jest także budowa niewielkiego boiska ze sztuczną murawą, które miałoby 
odciążyć mocno eksploatowaną płytę główną. 
 Pięć lat temu, podczas uroczystości z okazji 90. urodzin Jedności nie ukry-
wano, że największym marzeniem zarządu LKS-u jest remont i rozbudowa bu-
dynku klubowego. Być może i to marzenie niedługo się spełni. - Stary budynek 
kwalifi kuje się do rozbiórki – mówi prezes klubu, Paweł Sawa. - Na razie jednak, 
póki z niego korzystamy, staramy się utrzymywać go w dobrym stanie. 
 Nowy budynek miałby łączyć w sobie także funkcję świetlicy. 

Tomasz Wojciuk

Już niedługo stadion w Żabieńcu 
może zmienić się nie do poznania

R E K L A M A

R E K L A M A

Krówki za podatki
PIASECZNO W środę przed południem, przed siedzibą Urzędu Skarbowego, starosta i 
jego najbliżsi współpracownicy, rozdając mieszkańcom krówki, zachęcali ich do płace-
nia podatków na terenie powiatu piaseczyńskiego

 Była to kontynuacja akcji prze-
prowadzonej w ubiegłym roku na 
peronie dworca PKP w Piasecznie, 
kiedy to podróżni byli częstowa-
ni przez starostę Wojciecha Ołda-
kowskiego i zarząd powiatu kawą. 
- Miała to być zachęta do płacenia 
podatków na terenie powiatu pia-
seczyńskiego – wyjaśnia Wojciech 
Zmysłowski z wydziału promocji 
starostwa. Przed kilkoma miesią-
cami do starostwa dotarło pismo z 
Urzędu Skarbowego, z którego wy-

nika, że w 2016 roku na terenie po-
wiatu znacznie wzrosła liczba ze-
znań podatkowych.
 - Średnio podatnik w powiecie 
piaseczyńskim płaci 3-3,5 tys. zł 
podatku rocznie – mówi wicesta-
rosta Arkadiusz Strzyżewski. - Z 
tego 45 proc. zasila budżet gminy, 
a 10 proc. budżet powiatu, do któ-
rego trafia około 300 zł od jednej 
osoby. Pozostały podatek wędruje 
do budżetu województwa i budże-
tu państwa. W ubiegłym roku za-

notowaliśmy o 3 tys. zeznań wię-
cej niż w roku 2015. Te 3 tys. no-
wych podatników dało nam o 9 
mln zł większe wpływy z PIT-ów. 
Dzisiaj akcją rozdawania krówek 
chcielibyśmy nie tylko zachęcić 
mieszkańców, żeby dalej rozliczali 
się na naszym terenie, ale też po-
dziękować za to, co zrobili w ubie-
głym roku decydując się płacić u 
nas podatki.

Tomasz Wojciuk

Starosta Wojciech Ołdakowski (na zdjęciu z lewej) i jego współpracownicy rozdali 
w sumie kilkadziesiąt  kilogramów krówek PIT-ówek
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Co dalej z Nadarzyńską?
PIASECZNO Budynki przy ulicy Nadarzyńskiej wyparowują jak kamfora. Dwa lata temu wyburzo-
no trzy kamienice, teraz gmina przymierza się do rozbiórki ofi cyny pod numerem czwartym
 Nigdy nie była to – mówiąc 
oględnie - zbyt reprezentacyjna uli-
ca Piaseczna co nie znaczy, że nie 
może stać się taką w przyszłości. Ale 
po kolei. W lutym 2014 roku zapadła 
decyzja o rozbiórce kamienic przy 
ul. Nadarzyńskiej 4 i 8, które nie 
nadawały się już do remontu. Wcze-
śniej obydwie, ze względu na fatal-
ny stan techniczny, zostały wyłączo-
ne z użytkowania. - Naszym celem 
jest rewitalizacja tego obszaru – za-
powiadał wówczas wiceburmistrz 
Daniel Putkiewicz. Jednak rozbiór-
ka trzech kamienic (do pierwszych 
dwóch dołączono także tę, znajdu-
jącą się pod numerem 6), która roz-
poczęła się równo rok później, to był 
dopiero początek. 

Plany, plany
 W marcu 2015 roku, kiedy pył po 
rozbiórce domów przy Nadarzyń-
skiej wciąż unosił się w powietrzu, 
w urzędzie gminy odbyła się sesja 
rady miejskiej. Przemysław Wielą-
dek z firmy PDV Architekci zapre-
zentował na niej koncepcję czterech 
wielopoziomowych parkingów, któ-
re miałyby w przyszłości stanąć na 
terenie miasta. Jeden z nich miał-
by znaleźć się przy ulicy Nadarzyń-
skiej. Architekt zaproponował kon-
cepcję zagospodarowania tego te-
renu, uzgodnioną wcześniej z kon-
serwatorem zabytków. Zagospoda-
rowanie miałoby być dwuetapowe. 
W pierwszym etapie zostałaby od-

tworzona historyczna pierzeja uli-
cy Nadarzyńskiej z podkreśleniem 
dawnych parceli, na czym podob-
no bardzo zależało konserwatorowi. 
- Na parterach budynków można by 
wprowadzić funkcje usługowo-han-
dlowe, co spowodowałoby, że ta uli-
ca zyskałaby nowe, atrakcyjne obli-
cze – przekonywał Przemysław Wie-
lądek. Drugi etap polegałby na wy-
budowaniu otwartego, ogólnodo-
stępnego parkingu w północnej czę-
ści terenu, od strony kanału Perełki. 

Szykują się do wyburzenia oficyny
 - Nasz dom jest stopniowo wy-
kwaterowywany, wiele lokali stoi 
pustych – poinformowała nas przed 
kilkoma dniami jedna z mieszkają-
cych przy ulicy Nadarzyńskiej 4 ko-
biet. Z naszych informacji wynika, 

że w oficynie wciąż mieszka 14 ro-
dzin. Większość lokali należy do 
gminy, ale są też trzy własnościo-
we. Wiceburmistrz Daniel Putkie-
wicz przyznaje, że gmina cały czas 
rozmawia z ich właścicielami. Pod 
uwagę branych jest kilka możliwo-
ści, począwszy od wykupu miesz-
kań, a na przyznaniu lokali zastęp-
czych kończąc. Po wykwaterowa-
niu wszystkich mieszkańców, oficy-
na ma zostać wyburzona. A co po-
jawi się na jej miejsce? Okazuje się, 
że tu wciąż sprawa jest otwarta, a 
żadne decyzje jeszcze nie zapadły. 
Wciąż pod uwagę brana jest budowa 
historycznej pierzei, budynków wie-
lorodzinnych oraz wielopoziomowe-
go parkingu.

Tomasz Wojciuk

Gmina przymierza się do wyburzenia oficyny 
przy ul. Nadarzyńskiej 4

PIASECZNO

Piknik Historyczny na 3 Maja
 W środę 3 maja odbędą się obchody 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
Obchody rozpoczną się o godz. 10 mszą świętą w kościele św. Anny z udziałem Chó-
ru Lira. Po mszy odbędzie się złożenie wiązanek przy tablicy Józefa Piłsudskiego. Na-
stępnie, około godziny 11.45 na scenie plenerowej odbędzie się koncert Piaseczyń-
skiej Orkiestry Dętej oraz koncert uczniów chodzących na zajęcia muzyczne do Cen-
trum Kultury. Występom będzie towarzyszył Piknik Historyczny, w trakcie którego 
odbędą się warsztaty szycia fl ag i kotylionów, a także wystawa sprzętu wojskowego 
wraz z umundurowaniem. Nie zabraknie pokazów strzelania z moździerzy i granat-
ników oraz pokazu musztry. Chętni będą mogli spróbować swoich sił w zawodach 
sprawnościowych, a najmłodsi przejechać się na kucyku Kubusiu. Na głodnych będą 
czekały smakołyki z wojskowej kuchni polowej.

TW

Młodzi i zdolni
PIASECZNO YouthCulture jest kontynuacją ubiegłorocznego projektu w 
ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii
 Podczas ostatniego wieczorku o tematyce muzycznej wystąpili młodzi, uta-
lentowani artyści: zespół Empty Words, Dobry Pomysł, Lilac, Paulina Nowak, Ma-
teusz Niewiarowski, Karolina Krzyżanowska oraz Aleksander Otulak.
- Na występ namówił mnie mój przyjaciel, który jest w Młodzieżowej Radzie Gmi-
ny - mówi Karolina Krzyżanowska, uczennica Gimnazjum nr 2 Piasecznie. - Śpie-
wam na przerwach w szkole i stwierdziłam, że spróbuję. Kocham muzykę – od 
klasyki po rocka. Uważam, że powinna ona przede wszystkim wzbudzać emocje.  
 Poprzez organizację imprez z cyklu YouthCulture Młodzieżowa Rada Gmi-
ny Piaseczno chciałaby promować zdolną młodzież, która potrzebuje rąk do 
pomocy przy wybijaniu się i realizowaniu swoich marzeń. 
 - Często nie mamy pojęcia jak wiele zdolnych osób nas otacza na co dzień, 
a YouthCulture sprawia, że pozornie przeciętni nastolatkowie ukazują swoje, 
często skrywane, wyjątkowe oblicza – mówi Natalia Kapusta z Młodzieżowej 
Rady Gminy. - Z drugiej strony wieczorki są idealną okazją do spędzenia cza-
su w miłej atmosferze z rodziną i przyjaciółmi. Nieraz mamy chęć pójść na do-
bry koncert czy spektakl teatralny, co wiąże się z wydatkami, dlatego stwo-
rzyłam YouthCulture, które daje szansę zetknięcia się z kulturą na naprawdę 
wysokim poziomie i do tego kompletnie za darmo.   
 Kolejny wieczorek planowany jest na 30 maja (wtorek), również w Domu 
Kultury o godzinie 18. - Co to tematyki, to obejmę to dozą tajemniczości 
– mówi Natalia Kapusta. - Wszystkie informacje należy bacznie śledzić na fan-
pagu YouthCulture na Facebooku.

Grzegorz Tylec
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Z aniołem w Pradze
LESZNOWOLA Jacek Zalewski z Nowej Iwicznej wybrał się ze swoim nie-
pełnosprawnym synem Kubą do czeskiej Pragi. - Wbrew panującym 
stereotypom, nigdzie nie zauważyłem niechęci do Polaków - mówi

 Jacek Zalewski od kilku lat zabiera syna na wyprawy w różne miejsca świa-
ta. - Robię to, aby dostarczać Kubie nowych bodźców, ale także, aby pokazać 
innym rodzicom, że niepełnosprawni również mają prawo cieszyć się życiem 
i nie powinno się zamykać ich w domu – tłumaczy podróżnik. Ojciec z synem 
zwiedzili już m.in. Irlandię i francuską Normandię. Kilka miesięcy temu posta-
nowili wybrać się do Pragi.
 Do stolicy Czech pojechali samochodem. Wynajęli dom w dzielnicy Żiż-
kow położonej na prawym brzegu Wełtawy, gdzie panuje specyfi czny klimat 
i jest mniej turystów. - Jest to bardzo dobry punkt wypadowy, z którego bli-
sko do największych atrakcji miasta – mówi Jacek Zalewski. - Sporo chodzili-
śmy po Pradze. Zwiedziliśmy i most Karola i zamek na Hradczanach, będący 
dawną siedzibą królów czeskich. Wszędzie spotykaliśmy się z bardzo miłym 
przyjęciem. 
 Z pomocą polskiej ambasady mieszkańcowi Nowej Iwicznej, który jest też 
prezesem pomagającego niepełnosprawnym intelektualnie stowarzyszenia 
Dobra Wola, udało się spotkać z czeską organizacją na rzecz osób niepełno-
sprawnych i ich rodzin oraz odwiedzić ośrodek dla niewidomych na Hreben-
kach, założony pod koniec XIX wieku przez cesarza Franciszka Józefa. W kon-
taktach z Czechami podróżnikom z Polski pomagała tłumaczka Tereza, stu-
dentka fi lologii polskiej na Uniwersytecie Karola w Pradze. 
 - W Pradze jest dużo udogodnień dla niepełnosprawnych, choć muszę po-
wiedzieć, że na starówce nie było na przykład toalety i musieliśmy korzystać z 
tej znajdującej się  w pobliskiej galerii handlowej – mówi Jacek Zalewski. - Sto-
lica Czech jest przystępna cenowo, oceniam że jest tam o 20 proc. taniej niż u 
nas. Poza tym jest blisko i prawie wszyscy rozumieją tam nasz język.

Tomasz Wojciuk

Lesznowola częścią Warszawy?
LESZNOWOLA W środę radni zdecydowali o przeprowadzeniu referendum, w którym 
mieszkańcy będą mogli wypowiedzieć się, czy chcą, aby gmina stała się częścią 
wielkiej metropolii
 Półtora miesiąca temu leszno-
wolscy radni zaprotestowali prze-
ciwko projektowi ustawy autor-
stwa posłów PiS-u o ustroju m.st. 
Warszawy, która przewiduje, że 
Lesznowola stałaby się częścią 
wielkiej metropolii. - Ta propo-
zycja bardzo nas wszystkich za-
skoczyła – mówiła wówczas wójt. 
- Projekt nie odpowiada na wie-
le pytań. Nie można wyczytać 
z niego skutków finansowych i 
kompetencyjnych wynikających 
z przyłączenia podwarszawskich 
gmin do metropolii warszaw-
skiej. Nie przewidziano też kon-
sultacji, ani z samorządami, ani 
z mieszkańcami.
 W efekcie rada gminy przyjęła 
stanowisko sprzeciwiające się pro-
jektowi. 
 Dwa dni temu, podczas nad-
zwyczajnej sesji rady gminy, rad-
ni zdecydowali o przeprowadze-
niu w tej sprawie referendum. 
- Nasza inicjatywa jest oznaką 
szacunku wobec mieszkańców, 

którym chcemy dać możliwość 
wypowiedzenia się w tej ważnej 
ustrojowej kwestii – podkreśliła 
wójt Lesznowoli. 
 Już 11 czerwca mieszkańcy 
Lesznowoli będą mogli więc udać 
się do lokali wyborczych i odpo-
wiedzieć twierdząco lub przeczą-

co na pytanie: czy jest pan/pani 
za tym, żeby m.st. Warszawa, jako 
metropolitalna jednostka samo-
rządu terytorialnego, objęła gmi-
nę Lesznowola?

TW
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W poszukiwaniu pałacu 
Sułkowskiego
PIASECZNO W styczniu, w związku z przekładaniem rur cie-
płowniczych na terenie parku miejskiego, odkryto ta-
jemnicze ruiny. Jak się okazuje, są to pozostałości XVIII-
wiecznego pałacu

 Ruiny pałacu Sułkowskiego znaj-
dują się najprawdopodobniej pod bu-
dynkiem starostwa (w przeważającej 
części) i pod pobliskim parkingiem, a 
także na działce, na której stoi biblio-
teka powiatowa i mieści się siedziba 
Związku Nauczycielstwa Polskiego. 
Według szacunków pozostałości za-
łożenia mogą rozciągać się na obsza-
rze nawet 0,9 ha. 

Poszukiwacze historii stanęli 
na wysokości zadania
 Na początku roku Piaseczyński 
Klub Poszukiwaczy Historii poin-
formował o znalezisku Mazowiec-
kiego Wojewódzkiego Konserwato-
ra Zabytków, który zalecił wykona-
nie na terenie parku nieinwazyjnych 
badań elektrooporowych lub prze-
prowadzenie badań georadarowych, 
które pozwolą na określenie rzeczy-
wistych granic zabytku, ocenę rozlo-
kowania obiektów oraz zaplanowa-
nie przyszłych działań, jak archeolo-
giczne badania wykopaliskowe. 
 - Zgodnie z prośbą konserwato-
ra zaczniemy od sfotografowania te-
renu parku sprzętem umieszczonym 
na dronie – zapowiada Agniesz-
ka Pindelska ze starostwa powia-
towego. - Następnie wykorzystamy 
do badań georadar i jeśli pojawi się 

taka konieczność – także specjalną 
sondę. Być  może uda się udostęp-
nić mieszkańcom chociaż część ruin 
(tych, które nie znajdują się pod bu-
dynkiem starostwa – przyp. red.). 
Umiejętnie wyeksponowane mo-
głyby one stać się w przyszłości do-
datkową atrakcją rewitalizowanego 
parku. Chcemy przywrócić pamięć 
temu miejscu. Wielu mieszkańców 
nie wie bowiem, że znajdował się tu 
tak piękny obiekt.

Pałac z długą historią
 - Starostwo nie zgłosiło tego 
znaleziska konserwatorowi zabyt-
ków, mimo że o nim wiedziało – 
mówi otwarcie Sebastian Bryciński 
z Piaseczyńskiego Klubu Poszuki-
waczy Historii. - Dlatego postano-
wiliśmy zrobić do sami, dołączając 
stosowną dokumentację. Sądzę, że 
obawiano się, iż procedura wszczę-
ta przez konserwatora opóźni prace 
przy przebudowie parku. Świadomie 
mówię przebudowie, bo to nie jest 
rewitalizacja. Ona polega na prze-
prowadzeniu badań historycznych i 

odtworzeniu stanu, który istniał tam 
wcześniej. 
 Jak udało nam się ustalić, kon-
serwator wydał decyzję, aby prze-
badać georadarem także sąsiedztwo 
Poniatówki i neoklasycystycznego 
pałacu. 
 - Prace w parku od samego po-
czątku prowadzone są zgodnie z de-
cyzją konserwatora – komentuje wi-
ceburmistrz Piaseczna, Daniel Put-
kiewicz. - Oczywiście jako gmina 
jesteśmy zainteresowani zachowa-
niem wszystkich ciekawych pozo-
stałości związanych z historią Pia-
seczna. Po przeprowadzeniu ba-
dań georadarem będziemy wiedzie-
li, gdzie skoncentrują się prace ar-
cheologiczne. Liczymy, że nie opóź-
ni to modernizacji parku, bo wszyst-
kie wykonywane obecnie inwesty-
cje są prowadzone na powierzch-
ni. W mojej opinii ewentualne prace 
archeologiczne można wykonywać 
równolegle do innych prac. Chcemy, 

żeby odnowiony park jak najszybciej 
mógł służyć mieszkańcom.
 Znajdujący się pod budynkiem 
starostwa pałac ma długą i piękną 
historię. Jego budowę zainicjował 
prawdopodobnie w latach 30. XVIII 
wieku arystokrata i polityk Aleksan-
der Józef Sułkowski, który swego 
czasu cieszył się przywilejami Au-
gusta II Mocnego i jego syna Augu-
sta III. W skład zespołu, oprócz pa-
łacu, weszły także park oraz kościół. 
Niestety pod koniec lat 30. Sułkow-
ski stracił królewskie przywileje i 
budową pałacu zajął się Henryk von 
Brühl. Założenie przetrwało do in-
surekcji kościuszkowskiej i było cha-
rakterystyczne dla epoki późnego 
baroku. Piętrowy budynek miał po 
bokach dwie parterowe oficyny. Re-
zydencja była murowana, kryta gon-
tem i bogato zdobiona w środku. 

Tomasz Wojciuk

Za kilka dni teren parkingu przy starostwie powiatowym 
też zostanie przebadany georadarem

Pozostałości pałacu Sułkow-
skiego mogą rozciągać się 
na obszarze nawet 0,9 ha

A może pokochasz
rzeźbiarstwo?

GÓRA KALWARIA

 Fundacja Dwór i Folwark w 
Brześcach zaprasza na Festiwal 
rzeźby św. Józefa Cieśli, który 
odbędzie się w dniach 1-3 maja. 
Każdego z tych dni w godz. 13-
17 będzie można wziąć udział w 
bezpłatnych warsztatach stru-
gania w drewnie lub lepienia w 
glinie. Zajęcia dla osób w każ-
dym wieku poprowadzą rzeźbia-
rze Leszek Jasiński i Wiktor Pia-
secki. Dwór w Brześcach znajdu-
je się przy ul. Osiedlowej 2. 

PC  

Rodzina Kossów 
– żywa historia

 Znakomity ród Kossów wy-
dał wielu wybitnych przedstawi-
cieli. Ufundował słynne organy 
w katedrze oliwskiej. Franciszek 
Koss był żołnierzem wojsk napo-
leońskich i pułkownikiem armii 
Królestwa Polskiego, który za-
służył się podczas powstania li-
stopadowego. W XX wieku Kos-
sowie związali się z Konstanci-
nem… Więcej na temat rodziny 
Kossów będzie można usłyszeć 
w niedzielę 7 maja, o godz. 17 
w Konstancińskim Domu Kultu-
ry (ul. Mostowa 15) w ramach cy-
klu Wirtualne Muzeum Konstan-
cina. Prelegentem będzie Tade-
usz Koss. Wstęp wolny.

PC  
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Gmina  
Konstancin-Jeziorna
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Nareszcie! Będzie szlak wzdłuż Wisły
KONSTANCIN-JEZIORNA/GÓRA KALWARIA Włodarze pięciu nadwiślańskich gmin położonych 
na obu brzegach, po kilku latach rozmów, podpisali we wtorek porozumienie, które-
go owocem ma być wspólna, utwardzona trasa turystyczno-rekreacyjna wzdłuż rzeki 
oraz towarzyszące jej obiekty
 Porozumienie jest efektem listu 
intencyjnego, który w podkonstan-
cińskich Gassach, podczas Flis Fe-
stiwalu, podpisano trzy lata temu. 
Niestety, od tamtej chwili niektó-
re samorządy wbrew obietnicom nie 
rezerwowały w budżetach pieniędzy 
na dokumentację, a wręcz zaczęły 
dystansować się od inicjatywy. – Z 
burmistrzem Konstancina-Jeziorny 
byliśmy już tak zdeterminowani, że 
chcieliśmy zając się budową odcin-
ka szlaku tylko na terenie naszych 
gmin, bez czekania na pozostałe sa-
morządy. Jednak w końcu udało się 
przekonać je do współpracy – cie-
szy się Dariusz Zieliński, burmistrz 
Góry Kalwarii.

Wyłożą 100 tys. zł na koncepcję
 We wtorek w Konstancinie-Je-
ziornie spotkali się: miejscowy go-
spodarz – burmistrz Kazimierz 
Jańczuk, burmistrz Góry Kalwa-
rii, zastępca burmistrza Józefowa 
Marek Banaszek, burmistrz Kar-
czewa Władysław Dariusz Łokie-
tek oraz prezydent Otwocka Da-
riusz Szczepaniak. Ponieważ po 
parafowaniu porozumienia, za-
warto od razu umowę o wspólnym 
sfinansowaniu koncepcji szla-
ku przez dolinę środkowej Wisły, 
czyli Urzecze, w spotkaniu wzię-
li udział również skarbnicy gmin. 
Wszyscy samorządowcy zadekla-

rowali przekazanie na cele projek-
towe po 20 tys. zł.
 Jak wyjaśniał  burmistrz Kon-
stancina-Jeziorny, gminy będącej li-
derem projektu, do końca maja wło-
darze każdej z gmin określą przebieg 
nadwiślańskiej trasy, która będzie 
służyła do wędrówek pieszych, jaz-
dy na rowerze, koniu, nartach-bie-
gówkach, itp. Wskażą też, co ewen-
tualnie miałoby jej towarzyszyć. W 
tym celu powstała również „grupa 
robocza” złożona z przedstawicie-
li pięciu gmin. W czerwcu miasto 
uzdrowiskowe ogłosi przetarg na 
wykonawcę koncepcji szlaku. Do-
kument ma być gotowy do końca 
października. Następnie każda z 
gmin – sygnatariuszy porozumie-
nia – samodzielnie wykona część 
inwestycji na swoim terenie wraz 
z systemem informacji wskazują-
cym atrakcje turystyczne, miejsca 
noclegowe, punkty gastronomicz-
ne i inne. Gminy będą starały się 
również wspólnie o fundusze ze-
wnętrzne na to przedsięwzięcie.

Niech Wisła nie dzieli, a łączy
 Wczoraj nie padła konkretna 
data, kiedy na Urzeczu będziemy 
mogli korzystać z nowej trasy nadwi-
ślańskiej i towarzyszących im wiat, 
miejsc do piknikowania, itp. Założe-
nie  jest takie, że szlak będzie spój-
ny z drogami spacerowo-rowerowy-
mi na terenie warszawskich dziel-
nic Wilanów i Wawer  oraz sąsied-
nich gmin. W ten sposób powstanie 
łącznie około 50-kilometrowa ścież-
ka po obu stronach rzeki – Wisłę bę-
dzie można przekroczyć w Górze 
Kalwarii, w Wilanowie (gdzie po-
wstanie most w ramach budowy 
autostrady A2) lub w Gassach, w 
których kursuje prom rzeczny. – 
Jeśli współpracą będą zaintereso-
wane jeszcze inne samorządy, to je 
zapraszamy – zachęcał burmistrz 
Konstancina-Jeziorny. 
 Po podpisaniu porozumienia 
wzniesiono toast. – Niech Wisła nas 
tylko łączy, nie dzieli – życzył zebra-
nym jeden z burmistrzów. 

Piotr Chmielewski

We wtorek zakończył się etap dywagacji. Włodarze uznali, 
że nadszedł czas zająć się projektowaniem szlaku

Do końca maja włodarze 
każdej z gmin określą 

przebieg nadwiślańskiej 
trasy, która będzie służyła 

do wędrówek pieszych, jazdy 
na rowerze, koniu, 

nartach-biegówkach, itp. 

Ludowe oblicze jazzu
PIASECZNO W trakcie ostatniej Niedzieli z Jazzem w Domu Kultury w 
Piasecznie wystąpił zespół Witold Janiak Trio. Artyści zaprezentowali 
jedyny w swoim rodzaju jazz inspirowany duchem polskiej wsi

 Witold Janiak jest pianistą z bardzo dużym dorobkiem akompaniator-
skim, prowadził w przeszłości „od strony fortepianu” wiele przedstawień mu-
zycznych i koncertów. Oprócz dawania regularnych występów na żywo ar-
tysta jest również propagatorem i animatorem muzyki jazzowej w Polsce i 
regionie, prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży z różnych grup wieko-
wych. Jego poprzedni projekt traktował o związkach jazzu z muzyką fi lmo-
wą - obecnie promuje oryginalne połączenie niczym nieskrępowanych im-
prowizacji z polską muzyką ludową. 
 Punktem wyjścia do kompozycji, które można było usłyszeć na koncercie 
w Piasecznie, są oryginalne wiejskie melodie. Dzięki talentom Witolda Jania-
ka i towarzyszących mu muzyków – kontrabasisty Rafała Różalskiego i perku-
sisty Kamila Miszewskiego zyskują one nie tylko nową jakość, ale także two-
rzą dźwiękową opowieść o naszej kulturze, tradycji i tożsamości.

Grzegorz Tylec

Kino o jakim marzysz
GÓRA KALWARIA

 Ośrodek Kultury planuje stworzenie w mieście wakacyjnego kina plenerowe-
go. Zanim to nastąpi, zapytało miłośników dużego ekranu o to, jak sobie je wy-
obrażają, m.in. jakich fi lmów oczekują. Ankietę można wypełnić na stronie inter-
netowej Kulturagk.pl lub w papierowej wersji w OK (ul. Białka 9).

PC
Wspólny polonez 3 Maja

 W wyjątkowy sposób zakończą się tegoroczne gminne uroczystości zwią-
zane z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. O godz. 11.45 chętni zatańczą 
wspólnie poloneza. Obchody rozpoczną się o godz. 10 od mszy św. w koście-
le parafi alnym przy ul. ks. Sajny. Uroczystość będzie kontynuowana o godz. 
11 przed pomnikiem marsz. Józefa Piłsudskiego.

PC
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Ćwicz bezpiecznie
 Od niedawna w szpi-
talu św. Anny w Piasecz-
nie działa Poradnia Medy-
cyny Sportowej. Właśnie tu 
powinien trafi ć każdy czło-
wiek przed rozpoczęciem 
podjęciem decyzji o roz-
poczęciu lub kontynuowa-
niu regularnego uprawia-
nia sportu. 
 Aktywność fi zyczna to 
ważny i nieodłączny ele-
ment prawidłowego roz-
woju. Zanim jednak za-
piszemy dziecko na wy-
marzone zajęcia, musi-
my mieć pewność, że jest 
zdrowe i ćwiczenia mu nie 
zaszkodzą. Również doro-
śli rozpoczynający przygo-
dę np. z bieganiem powinna skonsultować się z lekarzem medycyny sportowej, 
aby uniknąć w przyszłości problemów z kontuzjami.
 - Treningi bez ważnego orzeczenia to nie tylko łamanie prawa, ale przede 
wszystkim narażanie zdrowia, a czasem nawet życia dziecka. Wiele niezdiagnozo-
wanych schorzeń może ujawnić się lub nasilić właśnie podczas wysiłku fi zyczne-
go i stanowić poważne zagrożenie, ze zgonem włącznie. Sport to zdrowie, ale tyl-
ko wtedy, gdy sportowiec jest zdrowy – mówi Łukasz Markiewicz, lekarz Porad-
ni Medycyny Sportowej, posiadający Certyfi kat Polskiego Towarzystwa Medycyny 
Sportowej, uprawniający do wydawania orzeczeń o zdolności do uprawiania spor-
tu przez dzieci i młodzież do 21. roku życia i zawodników do 23. roku życia.
 Wszystkie badania niezbędne do wydania orzeczenia o braku przeciwwska-
zań do uprawiania danej dyscypliny sportu można wykonać na miejscu w przy-
chodni. Orzeczenie jest ważne pół roku, chyba, że dziecko w między czasie dozna 
urazu lub nastąpią zmiany w jego stanie zdrowia.  W ramach konsultacji w Porad-
ni Medycyny Sportowej w Szpitalu św. Anny w Piasecznie możliwe jest wykona-
nie badania EKG, pomiaru antropometrycznego, badania ogólnego moczu, mor-
fologii krwi, OB oraz stężenia glukozy. 
 Do poradni nie jest potrzebne skierowanie, wystarczy umówić się na wizytę. 

Informacja i rejestracja
Przychodnia, ul. A. Mickiewicza 39, tel.: 22 735 41 00

www.emc-sa.pl

Skóra jak aksamit
Czyli jak przygotować skórę twarzy i ciała na cieplejsze miesiące
 By zadbać o skórę proponujemy 
zacząć od oczyszczania. Jego rodzaj 
dobieramy w zależności od stopnia 
zanieczyszczenia. W przypadku bar-
dziej zanieczyszczonej skóry polecam 
czyszczenia manualne. Zabieg roz-
poczynamy od rozpulchnienia  skó-
ry za pomocą specjalnej maski i wa-
pozonu - urządzenia wytwarzającego 
parę wodną. Następnie kosmetyczka 
usuwa zanieczyszczenia i dezynfeku-
je skórę prądami d àrsnawala. Na za-
kończenie zabiegu kładziemy maskę. 
Najczęściej łagodzącą, która jedno-
cześnie nawilża i wycisza skórę. 
 - W salonie najczęściej stosuje-
my maski algowe z dodatkiem alo-
esu lub koziego mleka – mówi Mał-
gorzata Borucka, kosmetyczka z pia-
seczyńskiego Salonu BB. - Przy skó-
rze trądzikowej proponujemy maskę 
francuskiej firmy Thalgo normali-
zującą wydzielanie sebum, regulu-
jącą lśnienie i przeciwdziałającą po-
wstawaniu stanów zapalnych. Za-
bieg kończy nałożenie kremu odpo-
wiedniego do typu skóry. 
 Dla mniej zanieczyszczonej skó-
ry proponujemy mikrodermabrazję 
lub peeling kawitacyjny. Mikroder-
mabrazja polega na ścieraniu kolej-
nych warstw naskórka przez precy-
zyjnie kontrolowany strumień mi-
krokryształy. - W naszym salonie 
stosujemy mikrodermabrazję dia-
mentową, jest to metoda bezpyło-
wa, polecana dla skóry delikatnej, 
wrażliwej, alergicznej - poleca Mał-
gorzata Borucka. - Peeling kawita-
cyjny, to metoda wykorzystująca 
moc ultradźwięków. W następstwie 
działania ultradźwięków komórki 
zaczynają drgać i skóra oczyszcza 
się. Proces ten jest zupełnie bezbo-
lesny. Dzięki peelingowi kawitacyj-
nemu usuwamy nie tylko zrogowa-
ciały naskórek, ale również toksyny.
 Po zabiegach skóra pozbawiona 
jest martwego naskórka, dzięki cze-
mu zawarte w kosmetykach substan-
cje odżywcze łatwiej się wchłaniają. 
Dlatego po mikrodermabrazji i pe-

elingu kawitacyjnym proponujemy 
nałożenie maski lub masaż z ampuł-
ką czy kremem. Oczyszczona skóra 
nabiera blasku, świeżego, zdrowe-
go wyglądu, ładnego kolorytu i jest 
przygotowana na przyjęcie dawki 
wakacyjnego słońca.

Jędrne ciało
 Podczas ciepłych dni  zrzucamy 
z siebie ciężkie ubrania, dlatego war-
to pomyśleć nie tylko o skórze twa-
rzy. Przygotowanie ciała na słoń-
ce należy zacząć od  peelingu całe-
go ciała. Usuniemy dzięki temu mar-
twy naskórek, poprawimy mikrokrą-
żenie i wygląd skóry.  Warto również 
zasięgnąć informacji w profesjonal-
nych salonach urody jakie proponują 
ofertę zabiegów na ciało. Istnieją za-
biegi wyszczuplające, drenujące czy  
modelujące sylwetkę. 
 Obok peelingu dobrą formą usu-
nięcia martwego naskórka z ciała 

jest mikrodermabrazja. Wspomnia-
na już w przypadku oczyszczania 
twarzy działa zbawiennie na skó-
rę całego ciała. Oczyszcza, popra-
wia krążenie, świetnie przygotowu-
je do przyjęcia substancji czynnych 
regenerujących, ujędrniających, ni-
welujących cellulit, drenujących. Mi-
krodermabrazja spłyca zmarszczki, 
ujednolica koloryt skóry usuwając 
delikatne przebarwienia, pomaga w 
likwidacji rozstępów.
 Jeśli twoim problemem jest cel-
lulit, brak jędrności skóry, nadmiar 
tkanki tłuszczowej, świetnie spraw-
dzi się masaż bańka chińską. Wyko-
nywany przez profesjonalistę działa 
cuda. – Masaż bańką chińską wyko-
nywany w serii przynajmniej 10 za-
biegów, co 2-3 dni) świetnie ujędrni, 
zredukuje cellulit i wyszczupli syl-
wetkę – poleca Klaudia Wykowska 
kosmetyczka z salonu BB.

R E K L A M A

R E K L A M A

Następny
dodatek
Zdrowie 
i uroda 
30 maja

Zakład Optyczny S.C.
Piotr Cembrowski & Iwona CembrowskaROK ZAŁ. 1984
Zakład Optyczny S.C.
Piotr Cembrowski & Iwona Cembrowska

02-715 Warszawa
ul. Puławska 238
tel. 22 843 62 63
godz. otwarcia:
Pn-Pt 1- 8, So -131 1 10

02-715 Warszawa
ul. Puławska 238
tel. 22 843 62 63
godz. otwarcia:
Pn-Pt 1- 8, So -131 1 10

05-500 Piaseczno
ul. Kusocińskiego 2
(k. marketu Tesco)
tel. 22 750 60 10
godz. otwarcia:
Pn-Pt 10-19 So 10-15

05-500 Piaseczno
ul. Kusocińskiego 2
(k. marketu Tesco)
tel. 22 750 60 10
godz. otwarcia:
Pn-Pt 10-19 So 10-15

Gwarantujemy

NISKIE CENY BON
o wartości 50zł

na zakup okularów
korekcyjnych

Bezpłatne
pełne badanie

wzroku

Bezpłatne
pełne badanie

wzroku

Promocja na soczewki
fotochromatyczne

Transitions

Promocja na soczewki
fotochromatyczne

Transitions

Niższa soczewekcena
korekcyjnych

przeciwsłonecznych

Niższa soczewekcena
korekcyjnych

przeciwsłonecznych

Nowa kolekcja opraw
korekcyjnych oraz okularów

przeciwsłonecznych
wiosna/lato 2017

Nowa kolekcja opraw
korekcyjnych oraz okularów

przeciwsłonecznych
wiosna/lato 2017
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Uczniowie z Józefosławia 
odwiedzili Katalonię
PIASECZNO Pod koniec marca 12 uczniów z gimnazjum w Józefosławiu 
spotkało się w Katalonii z młodzieżą z innych państw, gdzie wspólnie 
uczyli się regionalnych tańców

 Wyjazd do Katalonii odbył się w ramach projektu eTwinning zatytułowa-
nego „Singing around”. 
 Pierwszego dnia uczniowie z gimnazjum w Józefosławiu zostali powita-
ni huczną paradą na ulicach Navás, z udziałem miejscowych nauczycieli, dy-
rektora szkoły i burmistrza. Następnie młodzież zwiedziła m.in. stadion Camp 
Nou i Park Güell podczas całodniowej wycieczki po Barcelonie. Odwiedzili też 
Montserrat i znajdujący się tam klasztor. W niedzielę wszyscy spotkali się w 
miejscowej szkole, gdzie po posiłku złożonym z regionalnych dań rozpoczę-
ły się prezentacje tradycyjnych piosenek i tańców, przygotowanych w trakcie 
realizacji projektu. Gimnazjaliści z Józefosławia zaśpiewali „Siekierę, motykę” 
oraz zatańczyli poloneza. – Bardzo podobały nam się też występy młodzieży 
z innych krajów, katalońskie „Caga tiò” i taniec wykonany przez Greków – re-
lacjonuje Basia Sznyrowska z klasy 2a gimnazjum. 
 Następnego dnia przybysze z Polski zostali podzieleni na grupy, uczyli się 
tańczyć Sardanę oraz przygotowywać regionalny przysmak – pa amb toma-
quet. Mieli również okazję zagrać w katalońskie gry podwórkowe. – Było nam 
smutno wyjeżdżać, bo poznaliśmy tam mnóstwo wspaniałych ludzi, a dzie-
ciaki mogły doskonalić swój angielski – mówi Joanna Kuligowska, jedna z na-
uczycielek towarzyszących grupie gimnazjalistów. – Na szczęście to nie było 
nasze ostatnie spotkanie, bo już 4 maja młodzież ze szkoły Sant Jordi w Navás 
przyjedzie do Polski.

TW
R E K L A M A

R E K L A M A

Dzień Strażaka w Parku Zdrojowym
KONSTANCIN-JEZIORNA

 W niedzielę 7 maja w Parku Zdrojowym odbędzie się Dzień Strażaka. 
Świętowanie rozpocznie się wielką paradą orkiestr dętych, która ruszy o 
godz. 13.30 spod Centrum Handlowego „Stara Papiernia”. Paradne przejście 
orkiestr, wraz z pocztami sztandarowymi i strażackimi wozami bojowymi, za-
kończy się w Parku Zdrojowym, gdzie odbędą się główne uroczystości i fe-
styn. O godz. 14 w amfi teatrze rozpocznie się msza święta polowa. Po nabo-
żeństwie, o godz. 15.15 na placu przy amfi teatrze będzie można podziwiać 
pokaz musztry paradnej w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Moderato z Warki 
oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej Miasta Zwolenia. Po pokazie musztry od-
będzie się uroczysty apel oraz wręczenie odznaczeń dla druhów ochotników. 
Całość zwieńczy koncert orkiestr dętych w amfi teatrze, które wykonają aran-
żacje znanych utworów popowych i rockowych.
 W Parku Zdrojowym już od przedpołudnia trwać będzie wielki piknik ro-
dzinny z atrakcjami dla dzieci i rodziców. Oprócz licznych zabaw i konkursów 
zaplanowano pokaz ratownictwa medycznego, specjalne pokazy gaśnicze, 
konkursy strażackie oraz wystawę samochodów i sprzętu ratowniczo-gaśni-
czego. Będzie też kiermasz, na którym będzie można zakupić wyroby ręko-
dzielnicze i zdrową żywność. Imprezie patronuje Kurier Południowy.

TW

Bielawska będzie zamknięta 
przynajmniej do 7 maja
KONSTANCIN-JEZIORNA Rozpoczęta w poprzedni czwartek naprawa źle wykonanej na-
wierzchni ulicy potrwa dłużej niż oczekiwano. Trzeba bowiem wymienić podbudowę 
włazów studzienek kanalizacyjnych
 Zapowiadany jesienią ponowny 
remont wyremontowanej ulicy roz-
począł się z dnia na dzień, urząd 
gminy nie zdążył nawet wcześniej 
zawiadomić mieszkańców m.in. o 
zmianie trasy kursowania autobu-
sów. – Nie zadbano w porę nawet o 
właściwe oznakowanie – komentuje 
radny Tomasz Nowicki.
 – O tym, że ulica zostanie za-
mknięta wykonawca poinformo-
wał nas w ostatniej chwili. Do jego 
obowiązków należały uzgodnienia z 
warszawskim Zarządem Transpor-
tu Miejskiego – wyjaśnia burmistrz 
Kazimierz Jańczuk.
 Przypomnijmy. Późną jesienią 
urzędnicy nie odebrali od firmy wy-
konanych przez nią robót na Bielaw-
skiej. Powodem była przede wszyst-
kim nierówna ostatnia warstwa as-
faltu, którą układano przy złej po-
godzie. Jak zapewnia magistrat, fir-
ma nie dostała ani grosza z około 
800 tys. zł należnych jej za realizację 
kontraktu. Miała to być gwarancja, 
że powróci wiosną i od nowa wyko-
na nawierzchnię ulicy. Obecnie wła-
śnie to się dzieje. 
 Niestety, okazuje się, iż za-
kres napraw będzie większy. Wczo-
raj miejscowy Zakład Gospodarki 
Komunalnej rozpoczął wykuwanie 
włazów 17 studzienek kanalizacyj-
nych w Bielawskiej. Okazuje się bo-
wiem, że ich podbudowa (która nie 
była wykonywana podczas jesien-
nego remontu) popękała i po pro-
stu wkrótce pokrywy pozapadały-
by się w jezdni. – Wykonawca zasu-
gerował, że warto te prace przepro-
wadzić, aby później nie było proble-
mów – mówi Mirosław Michalak, 
szef Wydziału Dróg Gminnych. Stu-

dzienki trzeba naprawić przed uło-
żeniem asfaltu, ponieważ wykonaw-
ca po zakończeniu prac udzieli gmi-
nie gwarancji na całą inwestycję. 
 Wstępnie szacowano, że Bielawska 

będzie zamknięta do 28 kwietnia. – W 
naszej ocenie nie ma na to szans. Spo-
dziewamy się, iż roboty zakończą się 
około 7 maja – zakłada burmistrz. 

PC

Wykonawca poinformował nas o robotach na ulicy w ostatniej 
chwili – przekonują w ratuszu 
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Osuwisko wciąż groźne
GÓRA KALWARIA Wyburzono dom przy ul. Wojska Polskiego, który popękał z powodu osu-
wania się skarpy. Jego właściciele wciąż mają żal do gminy, że nie uzyskali od niej na-
leżytej pomocy. Samorząd wesprze natomiast ratowanie kościoła w Czersku, również 
zagrożonego ruchami gruntu
 Sytuacja stała się dramatyczna 
w roku 2011. Z powodu wyjątkowo 
mokrego roku 2010, skarpa wzdłuż 
ul. Wojska Polskiego, przy której 
istnieją domy, osunęła się o około 
metr. Na większości posesji wyglą-
dało to jak obraz po trzęsieniu zie-
mi – popękały i rozsunęły się  na-
wierzchnie utwardzone betonem 
i kostką, powstały uskoki. Miesz-
kańcy opowiadali, że wierzchnia 
warstwa ziemi na skarpie zsunęła 
się nawet z długoletnimi drzewa-
mi. Z powodu rosnącego zagroże-
nia, wiosną 2011 roku piaseczyń-

skie starostwo rozpoczęło pomiar 
ruchów ziemnych w tym rejonie. 
Badacze potwierdzili: sytuacja jest 
poważna. – Niestety, ruchom ma-
sowym gruntów nie da się zapobiec 
– informował Mirosław Rutkowski 
z Państwowego Instytutu Geolo-
gicznego. – Nie sprawdzają się też 
sposoby stabilizacji osuwisk. Robi 
się je w wyjątkowych przypadkach, 
gdy zagrożone są zabytki, jak w 
Płocku czy Warszawie, ponieważ 
te metody zabezpieczenia są nie-
zmiernie kosztowne – dodaje.  

Grunt uciekł im spod nóg
 Do najgroźniejszego zdarzenia 
doszło na działce państwa Chołu-
jów.  Ich wybudowany w latach 70. 
piętrowy dom widocznie pochylił 
się w stronę Wisły i zaczął pękać. 
Szczeliny w ścianach poszerzyły się 
i wydłużyły z tygodnia na tydzień. 
We wrześniu 2011 roku powiato-
wy inspektor nadzoru budowlane-
go nakazał rodzinie opuścić budy-
nek i go rozebrać. Życie Chołujom, 
którzy stali się jedynymi w powie-
cie poszkodowanymi ruchami osu-
wiskowymi, zawaliło się. Gmina 
udzieliła im pomocy wynajmując 
tymczasowo 34-metrowe mieszka-
nie. A następnie rada miejska zaka-
zała budowy czegokolwiek na nale-
żącej do nich działce przy ul. Woj-
ska Polskiego. Ponieważ rodzina 
nie spełniała kryteriów, by otrzy-
mać mieszkanie komunalne na dłu-
żej, po przeszło dwóch latach mu-
siała opuścić lokal. Państwo Cho-
łujowie nie kryli żalu. Oczekiwa-

li większej pomocy od gminy. Li-
czyli, że wypłaci odszkodowanie 
za działkę, na której uniemożliwi-
ła budowę. O interwencję poprosi-
li Rzecznika Praw Obywatelskich. 
Odpisał jednak, że nie jest w stanie 
zmusić samorządu do wykupu nie-
ruchomości. W tym roku Chołujo-
wie zwrócili się do kalwaryjskiego 
magistratu o jakiekolwiek wsparcie 
przy rozbiórce zniszczonego domu 
na skarpie. Jednak znów spotkali 
się z odmową. – Tak właśnie gmina 
pomaga zwykłym ludziom – gorz-
ko podsumowuje kilkuletnią bata-
lię z lokalnymi władzami Marian-
na Chołuj. Na początku kwietnia 
ogromnym wysiłkiem sami wybu-
rzyli budynek i uporządkowali te-
ren przy Wojska Polskiego. 
 Burmistrz Dariusz Zieliński tłu-
maczy, że prośba państwa Chołujów 
była dokładnie przeanalizowana w 
ratuszu, o opinię zapytano też rad-
cę prawnego. –  Niestety, prawo za-
brania gminie finansowania prac na 
prywatnej nieruchomości. Jedyne co 
mogliśmy zrobić, to czasowo wyna-
jąć tej rodzinie mieszkanie – wyja-
śnia gospodarz miasta. 

Parafia otrzyma wsparcie
 Tymczasem podczas marco-
wej sesji rada miejska uchwaliła, że 
przeznaczy 132,8 tys. zł na ratowa-

nie kościoła parafialnego w Czer-
sku, którego mury również pęka-
ją z powodu osuwającej się skarpy. 
–  W tym przypadku możemy udzie-
lić wsparcia na prace konserwator-
skie, ponieważ kościół jest obiek-
tem wpisanym do rejestru zabytków 
– tłumaczy Dariusz Zieliński. – Po-
dobną dotację już raz przekazaliśmy 
na przygotowania do renowacji za-
bytkowej dzwonnicy przy kościele w 
Sobikowie – dodaje.
 Pieniądze mają być przezna-
czone na wykonanie projektu oraz 
ekspertyz niezbędnych do realiza-
cji prac naprawczych w czerskiej 
świątyni (w sumie dokumentacja 
ma kosztować około 350 tys. zł). 
O szczegóły chcieliśmy zapytać ks. 
Jacka Broćka, proboszcza para-
fii pw. Przemienienia Pańskiego w 
Czersku, ale odparł, że „nie udzie-
la żadnych informacji”. – Nawet je-
śli sprawa dotyczy wykorzystania 
pieniędzy publicznych? – zapyta-
liśmy zaskoczeni. – Nie dostałem 
jeszcze żadnych pieniędzy – uciął 
rozmowę ksiądz. 
 Jak usłyszeliśmy od burmistrza, 
przekazanie funduszy nastąpi po 
podpisaniu umowy z proboszczem, o 
ile zagwarantuje on, że dotacja zosta-
nie wykorzystana w bieżącym roku. 

Piotr Chmielewski

Dom państwa Chołujów jako jedyny powstały 
przy skarpie trzeba było wyburzyć

–  Tak właśnie gmina poma-
ga zwykłym ludziom – gorz-
ko podsumowuje kilkuletnią 
batalię z lokalnymi władzami 

Marianna Chołuj

Pamięci tragicznie 
zmarłego Mateusza
LESZNOWOLA W sobotę w Centrum Sportu w Mysiadle rozegrano III 
siatkarski Memoriał im. Mateusza Walczaka. Wzięło w nim udział 11 
amatorskich drużyn

 Mateusz Walczak zginął w tragicznym wypadku na peronie w Nowej 
Iwicznej w listopadzie 2008 roku. Miał 17 lat. Nastolatek kochał sport, a jego 
największą miłością była siatkówka. Trzy lata temu jego rodzice, Anna i Ceza-
ry Walczak, wpadli na pomysł, aby upamiętnić Mateusza organizując rozgry-
wany każdego roku memoriał. By – jak sami mówią – pamięć o nim i jego mi-
łości do siatkówki nie zniknęła. 
 W tym roku wydarzenie odbyło się już po raz trzeci i wzięło w nim udział 
11 amatorskich drużyn. Ogromną halę przegrodzono kotarami, co pozwoli-
ło na wydzielenie trzech boisk, na których równolegle odbywały się mecze. 
Niektóre spotkania były naprawdę zacięte, nie brakowało w nich emocji i nie-
oczekiwanych zwrotów akcji. Pierwsze miejsce zajęła drużyna Mati Team, 
która pokonała w fi nale Volley Club. Na trzecim miejscu podium uplasowała 
się Korba. Podczas turnieju wybrano też najlepszego zawodnika. Został nim 
Marcin Chmielewski z Mati Team. W nagrodę otrzyma na weekend wybrane-
go przez siebie mercedesa, przekazanego przez sponsora – fi rmę MB Motors 
Mercedes-Benz Piaseczno. Taką samą nagrodę otrzyma też jedna osoba wy-
losowana spośród publiczności. Szczęśliwcem okazał się Filip Witkowski. 
 Turniej, tradycyjnie już, miał świetną oprawę i był bardzo dobrze zorga-
nizowany. Publiczność mogła z góry podziwiać zmagania zawodników, a dla 
głodnych przewidziano przekąski i napoje. – Chcemy, aby ten memoriał połą-
czył wszystkich miłośników siatkówki – mówi Anna Szprynger, jedna z organi-
zatorek wydarzenia. – Bardzo zależy nam też na stworzeniu rodzinnej atmos-
fery. Na szczęście, jak do tej pory, to się udaje.

Tomasz Wojciuk

Siatkarze rywalizowali równocześnie na trzech boiskach

LUNCH 18ZŁ
(od 11-15 godziny)

ul. Wojska Polskiego
28 lok 71

tel. 535 133 333
22 400 2 400

R E K L A M A

R E K L A M A
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Medale za wspólne pół wieku w małżeństwie
 21 kwietnia w sali konferencyjnej Urzę-
du Gminy w Lesznowoli odbyła się nieco-
dzienna uroczystość wręczenia medali za 
długoletnie pożycie małżeńskie pięciu pa-
rom, które ponad 50 lat temu złożyły swoją 
przysięgę małżeńską. 
 Tegoroczne „Złote Pary”  mieszkają 
w miejscowościach wchodzących w skład 
Gminy Lesznowola i są to Państwo: 
- Henryka i Marian Poręccy z Lesznowoli
- Barbara i Jerzy Kurcińscy z Kolonii Lesz-
nowola
- Mirosława i Janusz Bołożukowie z Łaz
- Barbara i Jerzy Stankiewiczowie ze Ste-
fanowa
- Jadwiga i Edmund Szczepańscy z Ja-
strzębca. 
 Dostojni Jubilaci przybyli w gronie naj-
bliższych osób - dzieci i wnuków. Pani Wójt 
w krótkim wystąpieniu podkreśliła wielką 
i szczególną rolę, jaką wypełniają małżon-
kowie nie tylko w swoich rodzinach ale i w 
społeczności, w której żyją i pracują.  Przy-

kładem jest Pan Janusz Bołożuk, który 
za swoją działalność społeczną otrzymał 
w 2007 roku tytuł Honorowego Obywatela 
Gminy Piaseczno.
 W imieniu Prezydenta RP dekoracji 
medalami dokonała Wójt Gminy Leszno-
wola Pani Maria Jolanta Batycka-Wąsik. 
W tej wzruszającej ceremonii towarzyszyli 
jej Pani Bożenna Korlak – Przewodnicząca 
Rady Gminy i Wiceprzewodniczący - Pan 
Marian Ryszard Dusza. Tradycyjnie mał-
żonkowie otrzymali także kwiaty oraz pa-
miątkowe dyplomy i albumy wraz życze-
niami wielu jeszcze kolejnych lat wspólne-
go życia w zdrowiu oraz pogody ducha na 
codzień.
 W imieniu całej naszej gminnej spo-
łeczności, składamy Szanownym Jubilatom 
serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za 
trud pielęgnowania więzi rodzinnych. 

Ewa Lewandowska 
Kierownik USC

Urząd Gminy Lesznowola Pamiątkowe zdjęcie Jubilatów z przedstawicielami Samorządu Gminy

Lesznowolski kalejdoskop wydarzeń
Wyróżniona przez „Profile”
 Redakcja najstarszego w Polsce czasopisma budowla-
nego uhonorowała Gminę Lesznowola Certyfikatem Lide-
ra Aktywności Inwestycyjnej 2016. Wyróżnienie dla gminy 
od przedstawicieli redakcji odebrała Skarbnik Gminy Elż-
bieta Obłuska. Uroczystość miała miejsce podczas Targów 
Budowlanych w Nadarzynie 21 kwietnia. Redakcja wręczy-
ła także dyplomy dla najlepszych firm z branży budowlanej 
oraz dla firmy, która przygotowała tego dnia targów najlep-
sze stoisko wystawowe. 

Rajd Szlakiem Naszej Historii
 W sobotę 22 kwietnia w Magdalence odbył się Rajd „Szla-
kiem Naszej Historii”. Mimo niesprzyjającej pogody fre-
kwencja dopisała. W wędrówkę do miejsc związanych z hi-

storią II wojny światowej wyruszyło 13 patroli rowerowych 
i 34 patrole piesze. W sumie w imprezie wzięło udział 212 
dzieci, 32 opiekunów i  13 organizatorów. Na trasie Rajdu 
znalazło się 9 miejsc pamięci. Rajd to cykliczna impreza  or-
ganizowana przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Kra-
jowej. Na terenie naszej gminy wydarzenie organizowane jest 
pod patronatem Wójt i Samorządu Gminy Lesznowola, przez  
Gminny Ośrodek Kultury, Zespół Obsługi Placówek Oświa-
towych i Centrum Sportu w Gminie Lesznowola. Koordyna-
torem Rajdu jest pan Andrzej Hofman z ZSP w Łazach. Uro-
czyste podsumowanie tegorocznej edycji Rajdu odbędzie się 
10 maja w Magdalence. 

Świat w oczach kobiet 
 W niedzielny wieczór 23 kwietnia w Galerii Wystaw Arty-
stycznych OKNO w Starej Iwicznej odbył się wernisaż ogól-
nopolskiej wystawy „Kobiece Światoprzestrzenie”. Swoje pra-
ce wystawiło 25 pań, wśród których znalazły się artystki ma-
lujące profesjonalnie jak i amatorsko. Kuratorem wystawy jest 
Jan Drewicz, również artysta malarz. To już trzecia edycja tej 
wystawy, poprzednie odbyły się w 2014 i 2015 roku.  Niedzielny 
wernisaż był połączony z wieczorem poetyckim Bogumiły Kę-
dziory vel Szabel oraz koncertem Pauliny Pytlak i Jana Tabęc-
kiego. Prace są różnorodne i bardzo ciekawe - zachęcamy do 
ich oglądania, wystawa będzie czynna do 23 maja. 

Spotkanie Charyzmatycznych w Magdalence 
 W poniedziałek 24 kwietnia w Centrum Integracji Społecz-
nej w Magdalence odbyło się spotkanie laureatek programu 
oraz członkiń i sympatyków  Stowarzyszenia „Kobieta Cha-
ryzmatyczna”.  Gospodarzem wydarzenia była Wójt Gminy 
Lesznowola Maria Jolanta Batycka-Wąsik  zaś gościem spe-
cjalnym mieszkanka gminy,  dziennikarka, prezenterka  i au-
torka programów  telewizyjnych – Dorota Wellman. Obie pa-
nie są posiadaczkami tytułu Kobiety Charyzmatycznej. Lau-
reatki Programu są wyróżniane w kilku kategoriach:  Kobieta 
społeczna,  Kobieta przedsiębiorcza, Kobieta kreatywna, Ko-

bieta matka oraz Kobieta wszechstronna. Pani Maria Jolan-
ta Batycka-Wąsik otrzymała (w 2016 r.) tytuł Kobiety Chary-
zmatycznej w dwóch kategoriach -  Kobieta przedsiębiorcza 
oraz Kobieta społeczna. 
 W Magdalence spotkały się kobiety charyzmatyczne z te-
renu Mazowsza i Śląska. Tematem przewodnim spotkania 
był rozwój kompetencji menadżerskich, a także wymiana do-
świadczeń i promocja pozytywnych postaw oraz działań pań 
nagrodzonych tym tytułem. Uczestniczki i uczestnicy  spotka-
nia, bo nie zabrakło również sympatyzujących ze stowarzy-
szeniem panów, mieli okazję zwiedzić Gminę Lesznowola i 
poznać panie ze Stowarzyszenia Chinek w Polsce z siedzibą 
w Wólce Kosowskiej. 

W czerwcu referendum 
 W środę 26 kwietnia lesznowolscy Radni podjęli uchwałę 
o przeprowadzeniu wśród mieszkańców referendum w sprawie 
przyłączenia gminy do Metropolii Warszawskiej. Mieszkańcy 
będą odpowiadali na  pytanie: „Czy jest Pan/Pani za tym, żeby 
m. st. Warszawa, jako metropolitalna jednostka samorządu te-
rytorialnego, objęła Gminę Lesznowola?”. Referendum zapla-
nowano na niedzielę 11 czerwca.

Opracowała 
Agnieszka Adamus 

Uwaga! W związku z budową kana-
lizacji, w okresie od 4 maja do koń-
ca listopada br. obowiązuje ZAKAZ 
WJAZDU na ulicę Poprzeczną w Lesz-
nowoli. Zakaz nie dotyczy miesz-
kańców ulicy oraz pojazdów obsłu-
gujących posesje. 



13nr 16 (668)/2017/W1 AKTUALNOŚCI
KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

13.30   
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   W programie:

15.30
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Gmina
Konstancin-Jeziorna
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Mistrzostwa ma w rękach
PIASECZNO Mieszkaniec Piaseczna Marek Majak zdobył tytuł Mistrza Polski w siłowaniu się na lewą rękę. 
Dzień później wywalczył srebrny medal na prawą ręką
 W dniach 31 marca – 2 kwiet-
nia w Szczyrku odbyły się XVII 
Mistrzostwa Polski w Armw-
restlingu, czyli siłowaniu się na 
rękę. Zjechało blisko 240 zawod-
ników z 24 klubów z całego kraju. 
Nie mogło zabraknąć naszego ro-
dzimego klubu Armfight Piasecz-
no, który godnie od paru lat re-
prezentuje naszą gminę zarówno 
na arenie ogólnopolskiej jak i mię-
dzynarodowej.
 Niezwykle udany start w Szczyr-
ku zaliczył 27-letni mieszkaniec Pia-
seczna Marek Majak. Pierwszego 
kwietnia w kategorii do 110 kg pia-
secznianin zdobył złoty medal i wy-
walczył upragniony tytuł Mistrza 
Polski (na lewą rękę), zaś dzień póź-
niej sięgnął po srebro oraz tytuł Wi-
cemistrza Polski w kategorii do 110 
kg (na prawą rękę). Tym samym wy-
walczył sobie miejsce w kadrze Pol-
ski oraz uzyskał prawo startu w ma-
jowych Mistrzostwach Europy oraz 
jesiennych Mistrzostwach Świata.
– W 2015 roku byłem drugi, w 2016 
trzeci, brakowało tylko złota do ko-
lekcji – cieszy się Marek Majak.

Powrót po dziewięciu miesiącach
 Do zawodów piaseczyński armw-
restler szykował się trzy miesiące.
 – Zacząłem od treningu ogólno-
rozwojowego, bo byłem po 9-mie-
sięcznej przerwie w treningach 
– opowiada piaseczyński zawodnik. 
- W ostatnim tygodniu musiałem 
zrzucić 5 kg, aby zmieścić się w ka-
tegorii wagowej. Jeśli zdrowie, czas 
i finanse pozwolą wystartuję jesz-
cze w tym roku na paru większych 
imprezach – zapowiada Marek Ma-
jak. – Być może będą to Mistrzo-
stwa Europy czy Mistrzostwa Świa-
ta oraz Puchar Polski i być może Pu-
char Świata, jeśli zdołam się zakwa-
lifikować. Czas pokaże.

Poszukiwany sponsor 
i chętni do treningów
 Piaseczyński armwrestler poszu-
kuje firmy, która chciałaby go wes-
przeć w przygotowaniach do kolejnych 
zawodów w zamian za umieszczenie 
loga na stroju sportowym i promocję 
w portalach społecznościowych.
 – Armwrestlig nie jest popular-
nym sportem, który przynosi za-

wodnikom pieniądze – mówi Marek 
Majak, gdy spotykamy się na siłowni 
w piaseczyńskim GOSiR. – Nie mamy 
tu specjalistycznego sprzętu i nowo-
czesnych warunków do treningów, 
ale nadrabiamy pasją, zaangażowa-
niem i wielkim sercem do tego spor-
tu. Chciałbym zachęcić wszystkich do 
próby swoich sił przy profesjonalnym 
stole. Nie ważne czy jesteś kobietą, 
mężczyzną, nie jest ważne w jakim 
wieku jesteś i ile ważysz.
 Na jesieni rozgrywane są debiu-
ty w siłowaniu na rękę. Prawo startu 
mają tylko amatorzy, którzy stawia-
ją pierwsze kroki.
 – Teraz jest odpowiedni czas żeby 
przyjść, spróbować i być może na-
wet wystartować w takich zawodach 
– zachęca Marek Majak. – Na trenin-
gach panuje świetna atmosfera. Chęt-
nie podzielimy się swoim doświadcze-
niem, pokażemy podstawowe ćwicze-
nia oraz elementy techniczne.
 Treningi odbywają się w siłow-
ni GOSiR w Piasecznie, we wtorki 
i czwartki o godz. 19 oraz w sobo-
ty o godz 12.

AB
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Piaseczno, dn. 25.04.2017
GEK-E.6621.719.2017

OGŁOSZENIE
Działając na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r.

o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703)
informuję, że jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie
stwierdzenia w drodze decyzji, że grunt położony w gminie Tarczyn, obręb
0036 Werdun działka ewidencyjna nr 98/1 o pow. 0,21 ha, oznaczony jako
stanowi mienie gromadzkie.

Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo
własności lub ograniczone prawo rzeczowe do w/w nieruchomości mogą
składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem
dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Geodezji i Katastru Starostwa
Powiatowego w Piasecznie, ul. Czajewicza 20, 05-500 Piaseczno.

Starosta Piaseczyński

Piaseczno, dn. 25.04.2017
GEK-E.6621.720.2017

OGŁOSZENIE
Działając na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r.

o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703)
informuję, że jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie
stwierdzenia w drodze decyzji, że grunt położony w gminie Tarczyn, obręb
0036 Werdun, działka ewidencyjna nr 59/1 o pow. 0,35 haoznaczony jako
stanowi mienie gromadzkie.

Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo
własności lub ograniczone prawo rzeczowe do w/w nieruchomości mogą
składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem
dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Geodezji i Katastru Starostwa
Powiatowego w Piasecznie, ul. Czajewicza 20, 05-500 Piaseczno.

Starosta Piaseczyński

Piaseczno, dn. 25.04.2017
GEK-E.6621.721.2017

OGŁOSZENIE
Działając na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r.

o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703)
informuję, że jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie
stwierdzenia w drodze decyzji, że grunt położony w gminie Tarczyn, obręb
0026 Przypki działka ewidencyjna nr 221 o pow. 0,27 ha, oznaczony jako
stanowi mienie gromadzkie.

Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo
własności lub ograniczone prawo rzeczowe do w/w nieruchomości mogą
składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem
dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Geodezji i Katastru Starostwa
Powiatowego w Piasecznie, ul. Czajewicza 20, 05-500 Piaseczno.

Starosta Piaseczyński

Piaseczno, dn. 25.04.2017
GEK-E.6621.721.2017

OGŁOSZENIE
Działając na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r.

o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703)
informuję, że jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie
stwierdzenia w drodze decyzji, że grunt położony w gminie Tarczyn, obręb
0026 Przypki, działka ewidencyjna nr 233 o pow. 0,70 haoznaczony jako
stanowi mienie gromadzkie.

Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo
własności lub ograniczone prawo rzeczowe do w/w nieruchomości mogą
składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem
dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Geodezji i Katastru Starostwa
Powiatowego w Piasecznie, ul. Czajewicza 20, 05-500 Piaseczno.

Starosta Piaseczyński

R E K L A M A

Tama dla aut na tamie zrodziła opór
GÓRA KALWARIA Przed świętami drogowcy uniemożliwili dojazd, a nawet dojście do głów-
ki tzw. tamy wojskowej na Wiśle. Ustawienie bariery wzburzyło mieszkańców i wywo-
łało reakcję starostwa. Kilka dni temu nieznany sprawca zniszczył przeszkodę
 – Ustawiliśmy barierę ze wzglę-
dów bezpieczeństwa. Przez wiele lat 
przed wjazdem na tamę stawialiśmy 
znak zakazujący ruchu samocho-
dowego, ale był notorycznie nisz-
czony – tłumaczy Monika Burdon, 
rzeczniczka Mazowieckiego Zarzą-
du Dróg Wojewódzkich (MZDW). 
Tama jest odcinkiem drogi woje-
wódzkiej nr 680. Burdon podkreśla, 
że MZDW zgodnie ze swoimi obo-
wiązkami realizowało nową organi-
zację ruchu na tamie wprowadzoną 
przez Departament Nieruchomości i 
Infrastruktury Urzędu Marszałkow-
skiego w Warszawie. – Owa organi-
zacja została skonsultowana z po-
licją, strażą pożarną i samorząda-
mi. Nikt nie wniósł uwag – zaznacza 
Monika Burdon.

 – To nieprawda, nikt z nami na 
ten temat nie rozmawiał – zaprze-
cza Marek Rutowicz, zastępca bur-
mistrza Góry Kalwarii. Jego zda-
niem tłumaczenie, że bariera popra-
wia bezpieczeństwo w tym miejscu 
jest nieporozumieniem. – Jako gmi-
na staramy się rozwijać nadrzeczną 
turystykę i umożliwiać coraz więk-
szy dostęp do Wisły. Obok główki 
wału swoje łodzie wodowało Wod-
ne Ochotnicze Pogotowie Ratunko-
we. Jak teraz z nimi dojedzie? – pyta 
retorycznie. Przypomina, że kilka 
lat temu zarządca drogi wojewódz-
kiej ograniczył dostęp do innej tamy 
- w Brzuminie. Tamte bariery w koń-
cu częściowo usunięto. – Wtedy też 
nikt nas o niczym wcześniej nie in-
formował – dodaje. 

 Wygląda na to, że z urzędem po-
wiatowym również ustawienie barie-
ry dla aut na tamie nie było uzgad-
niane. We wtorek „w związku z licz-
nymi skargami mieszkańców Góry 
Kalwarii” pismo do MZDW napi-
sał Arkadiusz Strzyżewski, wicesta-
rosta piaseczyński. „Zwracam się z 
prośbą o jej usunięcie, bądź skróce-
nie tak, aby piesi i rowerzyści mogli 
bezpiecznie obok niej przechodzić 
w kierunku rzeki. Pragnę zwrócić 
uwagę, że rok 2017 jest Rokiem Rze-
ki Wisły (...) i powinniśmy podejmo-
wać działania zbliżające mieszkań-
ców do rzeki.” Zdaniem wicestarosty 
bariera nie jest elementem podno-
szącym bezpieczeństwo w tym miej-
scu, a wręcz przeciwnie – utrudniają-
cym poruszanie się, czy organizowa-

nie spływów kajakowych (które naj-
częściej zaczynają lub kończą się na 
plaży obok tamy – przyp. red.).
 Zanim MZDW zdążyło zareago-
wać, kilka dni temu ktoś najpierw 
powykrzywiał przeszkodę, a następ-

nie odciął ją od podstawy. – Wie-
my o jej uszkodzeniu, naprawimy ją 
oraz zgłosimy fakt dewastacji poli-
cji– informuje Monika Burdon.

Piotr Chmielewski 

Tak zwana tama wojskowa to popularny cel spacerów 
mieszkańców, dlatego ustawienie bariery wzbudziło protest

Kwiaty w domu parafialnym
PIASECZNO Do końca maja w domu parafialnym parafii św. Anny w Piasecznie oglądać można 
zbiorową wystawę Grupy Plastycznej Piaseczno zatytułowaną „Kiedy znów zakwitną”
 W wystawie, w której otwarciu wziął udział 
ksiądz proboszcz Andrzej Krynicki, tematem 
łączącym wszystkie pokazywane prace są róż-
ne ujęcia kwiatów. Autorami prac są człon-
kowie Grupy Piaseczno: Wiesława Czarnec-
ka-Koźlik, Emilia Czyż-Kędzierska, Elżbieta 
Hampson, Zofia Kujawa, Teodora Kurek, Ja-
dwiga Kuźmińska, Elżbieta Kwapińska, Le-
okadia Nastały, Barbara Jankowska, Wiesła-
wa Nastały-Płaskocińska, Monika Pawłow-
ska, Julita Rajkowska i Stanisław Russ.
 - Kiedy znów zakwitną? - pyta Wiesława 
Czarnecka-Koźlik, opiekun Grupy Piaseczno. 
- To pytanie zawsze niecierpliwie zadajemy so-
bie na wiosnę, wyczekujemy pierwszych kwiatów 
i słonecznych dni. W końcu przychodzi ta chwi-
la, że możemy cieszyć się pięknem barw, kształ-
tów, woni, zbierać kwiaty i komponować bukiety. 
Grupa Piaseczno przybliża tę chwilę obrazami.

Grzegorz Tylec

Polskie Andy
LESZNOWOLA

 W środę 10 maja w fi lii GOK Lesznowola w Mysiadle Robert Szewczyk 
opowie o wyprawie śladem przedwojennych odkrywców w bajecznie piękną 
Grupę Ramada (Andy Argentyńskie). Początek spotkania o godz. 18.

Tyl.

Zjedz (darmowy) obiad z seniorem
GÓRA KALWARIA

 W Górze Kalwarii rusza nowa, ciekawa akcja. Są poszukiwani wolontariu-
sze, którzy cyklicznie (raz na dwa tygodnie) spotkają się w niedzielę z samot-
nym seniorem (65+), porozmawiają z nim i zjedzą obiad fundowany przez 
restaurację (na razie zgłosiło się Podzamcze z Czerska). – Celem akcji jest 
zmniejszenie poczucia samotności u osób starszych i stworzenie dłuższej re-
lacji pomiędzy seniorem a wolontariuszem – tłumaczy koordynatorka przed-
sięwzięcia Elżbieta Paczesna. To z nią mogą kontaktować się zainteresowa-
ni (tel. 696 410 364, kontakt@przyjazniseniorom.com). – Takie przedsięwzię-
cia zaistniały już w Płocku oraz części stolicy i spotkały się z dobrym przyjęciem 
– dodaje. Pilotażowo akcja potrwa od 7 maja do 2 lipca i zostanie nią objętych 
trzech seniorów. Jednak Elżbieta Paczesna oczekuje również na zgłoszenia star-
szych osób, którym można pomóc w pokonaniu samotności. Poszukiwani są rów-
nież zainteresowani współpracą restauratorzy z Góry Kalwarii i okolic.

PC



Gmina

Piaseczno

I. ogłasza przetarg pisemny nieogra-
niczony na dzierżawę na okres ok. 4 
miesięcy, od dnia 5 czerwca 2017 r. 
do dnia 9 października 2017r. części 
o pow. 99 m2 działki ozn. nr ewid. 
27, obręb 78, położonej w Piasecz-
nie – Zalesie Dolne przy Alei Brzóz 
(od strony zalewu, za zakrętem 
Alei Brzóz, rejon Górek Szymona), 
z przeznaczeniem na stanowisko nr 1 
pod zlokalizowanie samochodu typu 
„Food truck” (z własnym zasilaniem 
elektrycznym) na pow. ok. 21 m2 oraz 
terenu o pow. 78m2 przeznaczone-
go na urządzenie ogródka gastro-
nomicznego - postawienie dwóch, 
trzech stolików wraz z krzesłami. 
Część jawna przetargu odbędzie 
się w dniu 30 maja 2017 r. o godz. 
9:00 w pok. Nr 76, III piętro budyn-
ku Urzędu Miasta i Gminy Piasecz-
no ul. Kościuszki 5 w Piasecznie. 

II. ogłasza przetarg pisemny nie-
ograniczony na dzierżawę na okres 
ok. 4 miesięcy , od dnia 5 czerwca 
2017 r. do dnia 9 października 2017 
r. części o pow. 99 m2 działki ozn. 
nr ewid. 27, obręb 78, położonej 
w Piasecznie – Zalesie Dolne przy 
Alei Brzóz, (od strony zalewu, za za-
krętem Alei Brzóz, rejon Górek Szy-
mona), z przeznaczeniem na stano-
wisko nr 2 pod zlokalizowanie samo-
chodu typu „Food truck” (z własnym 
zasilaniem elektrycznym) na pow. ok. 
21 m2 oraz terenu o pow. 78 m2 prze-
znaczonego na urządzenie ogródka ga-
stronomicznego - postawienie dwóch, 
trzech stolików wraz z krzesłami. 
Część jawna przetargu odbędzie 
się w dniu 30 maja 2017 r. o godz. 
10:00 w pok. Nr 76, III piętro budyn-
ku Urzędu Miasta i Gminy Piasecz-
no ul. Kościuszki 5 w Piasecznie. 

III. ogłasza przetarg pisemny nie-
ograniczony na dzierżawę na okres 
ok. 4 miesięcy, od dnia 5 czerwca 
2017 r. do dnia 9 października 2017 
r. części o pow. 99 m2 działki ozn. 
nr ewid. 27, obręb 78, położonej 
w Piasecznie – Zalesie Dolne przy 
Alei Brzóz, (od strony zalewu, za za-
krętem Alei Brzóz, rejon Górek Szy-
mona), z przeznaczeniem na stano-
wisko nr 3 pod zlokalizowanie samo-
chodu typu „Food truck” (z własnym 
zasilaniem elektrycznym) na pow. ok. 
21 m2 oraz terenu o pow. 78m2 prze-
znaczonego na urządzenie ogródka ga-
stronomicznego - postawienie dwóch, 
trzech stolików wraz z krzesłami. 
Część jawna przetargu odbędzie 
się w dniu 30 maja 2017 r. o godz. 
11:00 w pok. Nr 76, III piętro budyn-
ku Urzędu Miasta i Gminy Piasecz-
no ul. Kościuszki 5 w Piasecznie. 

Teren przeznaczony do wydzierża-
wienia opisany w pkt. I, II, III stano-
wi północny fragment działki nr 27, 
obręb 78 miasta Piaseczno. W miej-
scowym planie zagospodarowania 
przestrzennego części miasta Pia-
seczna, zatwierdzonym uchwałą Nr 
944/XXXIV/2013 Rady Miejskiej 
w Piasecznie z dn. 15.05.2013r., te-
ren przeznaczony jest pod usługi nie-
uciążliwe, bezpośrednio związany 
z obsługą ruchu turystycznego na te-
renach przyległych, na rysunku mapy 
oznaczony symbolem 2U.
Teren położony jest przy Alei Brzóz, 
na odcinku, gdzie ulica ta oznaczona 
jest w miejscowym planie zagospo-
darowania symbolem 1KDW.
Prowadzona działalność (na trzech 

stanowiskach), będzie miała na celu 
obsługę ruchu turystycznego terenów 
obejmujących zalew i Górki Szymona.

W przetargach opisanych w pkt. I, II 
i III wywoławcza miesięczna staw-
ka czynszu dzierżawnego, płat-
nego do 10 dnia miesiąca, wyno-
si w przypadku każdego z przetar-
gów: 492,00 zł brutto (słownie zło-
tych: czterysta dziewięćdziesiąt dwa 
00/100), w tym VAT 23%.

Wysokość wadium w każdym z prze-
targów opisanych w pkt. I, II, III wy-
nosi: 98,00 zł (słownie złotych: dzie-
więćdziesiąt osiem 00/100).

IV. ogłasza przetarg pisemny nie-
ograniczony na poddzierżawę na 
okres ok. 5 miesięcy, od dnia 5 czerw-
ca 2017 r. do dnia 31 października 
2017 r. części pow. ok. 99m2 działki 
ozn. nr ewid. 42, położonej w Józe-
fosławiu przy ul. Ogrodowej (teren 
parku miejskiego), z przeznacze-
niem pod jedno stanowisko na po-
sadowienie samochodu typu „Food 
truck” (z własnym zasilaniem elek-
trycznym) o pow. ok. 21 m2 z terenem 
przeznaczonym pod ogródek gastro-
nomiczny - pow. 78 m2 na posta-
wienie dwóch, trzech stolików wraz 
z krzesłami.

Wywoławcza miesięczna stawka 
czynszu dzierżawnego, płatnego 
do 10 dnia miesiąca, wynosi 492,00 
zł brutto (słownie złotych: czterysta 
dziewięćdziesiąt dwa 00/100), w tym 
VAT 23%.
Wysokość wadium: 98,00 zł słow-
nie złotych: dziewięćdziesiąt osiem 
00/100.
Część jawna przetargu odbędzie 
się w dniu 30 maja 2017 r. o godz. 
12:00 w pok. Nr 76, III piętro budyn-
ku Urzędu Miasta i Gminy Piasecz-
no ul. Kościuszki 5 w Piasecznie. 
Teren przeznaczony do poddzier-
żawy jest wydzierżawiany Gminie 
za zgodą podmiotu wydzierżawia-
jącego. W miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego prze-
znaczony jest pod usługi publiczne, 
związane ze szkolnictwem wyższym 
i nauką, na planie rysunku oznaczo-
ny literami 1.UN.

Warunkiem wzięcia udziału w każ-
dym poszczególnym z czterech po-
wyższych przetargów jest :
- dokonanie wpłaty wadium w wys. 
98,00 zł do dnia 25 maja 2017 r. 
(włącznie) na konto Gminy Piasecz-
no Nr 94 2490 0005 0000 4600 8896 
1023 lub w kasie Urzędu Piaseczno 
ul. Kościuszki 5,
- pisemne złożenie oferty w Kancela-
rii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 
w terminie do dnia 25 maja 2017 r. 
(włącznie) w zamkniętych kopertach, 
z napisem:
• Przetarg na dzierżawę terenu 
w parku Górki Szymona przy Al. 
Brzóz – stanowisko nr 1 lub nr 2 lub nr 
3 dotyczącym przetargu w pkt I, II, III; 
• Przetarg na dzierżawę terenu 
w parku w Józefosławiu przy ul. 
Ogrodowej 
Pisemne oferty (w zamkniętych ko-
pertach) składane przez oferentów 
w czterech powyższych przetargach 
powinny zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferen-
ta albo nazwę lub firmę oraz siedzi-
bę, jeżeli oferentem jest osoba praw-
na lub inny podmiot (adres osoby fi-

zycznej, Nr PESEL; adres siedziby 
firmy, NIP); 
2) datę sporządzenia oferty;
3) oświadczenie, że oferent zapoznał 
się z warunkami przetargu i przyj-
muje te warunki bez zastrzeżeń;
4) oferowaną cenę (brutto) i sposób 
jej zapłaty 
5) dowód wpłacenia wadium (orygi-
nał) dołączony do oferty (w kopercie);
6) proponowany sposób zagospoda-
rowania terenu przeznaczonego do 
wydzierżawienia/ poddzierżawienia , 
opis menu, preferowane zróżnicowa-
ne menu oparte na zdrowych i świe-
żych produktach w systemie „Food 
truck”; opis i wzór samochodu, 
ogródka gastronomicznego – zdję-
cia, wizualizacja. 
Warunki wyboru oferty:
1) część podlegająca punktacji jaką 
oferent może uzyskać: ocenie z za-
kresu punktacji:
- miesięczna stawka czynszu dzier-
żawnego od 1 do 60 pkt - 60%; 
- projekt zagospodarowania od 1 do 
40 pkt. – 40%; 
2) kompletność złożonej oferty.

V. ogłasza przetarg pisemny nie-
ograniczony na dzierżawę na okres 
10 lat części nieruchomości grun-
towej o powierzchni ok. 4300 m2, 
stanowiącej część działek oznaczo-
nych numerami ewidencyjnymi 41/6, 
41/8, 41/10, obręb 12, położonych 
w Piasecznie w rejonie ulic Syren-
ki i Puławskiej – drogi krajowej Nr 
79, która to nieruchomość uregulo-
wana jest w księdze wieczystej KW 
WA5M/00271180/7.

W miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego części miasta 
Piaseczno zatwierdzonym uchwa-
łą Nr 59/V/2015 Rady Miejskiej 
w Piasecznie z dnia 18.02.2015 r. te-
ren działek 41/6, 41/8 oraz 41/10, ob-
ręb 12 miasta Piaseczna znajduje się 
w obszarze przeznaczonym pod pro-
dukcje i składy, stacje paliw, usługi 
nieuciążliwe, inne przeznaczenie to-
warzyszące, jak: usługi administra-
cji, biura siedziby firm, gastrono-
mia, sport i rekreacja, usługi zdro-
wia poza strefą przekroczeń do-
puszczalnych poziomów hałasu dla 
funkcji chronionych, jako przezna-
czenie dopuszczone oraz pod par-
kingi, drogi wewnętrzne i związane 
z nimi urządzenia, obiekty technicz-
ne, obiekty wieżowe jako przeznacze-
nie dopuszczone (na planie rysunku 
oznaczony literami 1P-S/U). Przed-
miotowe działki położone są m.in. na 
wschód od działki nr 40/5 i nierucho-
mości prywatnych zabudowanych 
oraz po południowej stronie ul. Sy-
renki. Część terenu przedmiotowych 
działek wydzierżawiany jest obecnie 
pod stację tankowania samochodów 
gazem oraz pod tory modelarskie. 
W sąsiedztwie przedmiotowego te-
renu znajduje się zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna, firma Auto 
Serwis; Zakład Serwisowy „Elektro-
nika”, a od strony ulicy Okulickiego 
na nieruchomości prywatnej, zloka-
lizowana jest stacja paliw. Nierucho-
mość nie jest obciążona długami ani 
ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Wysokość wywoławcza miesięcz-
nego czynszu dzierżawnego wyno-
si: 5.876,67 zł (słownie złotych: pięć 
tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć 
67/100) netto plus podatek VAT 
w obowiązującej stawce. Obec-

nie jest to kwota brutto: 7.228,30 
zł (słownie złotych: siedem tysięcy 
dwieście dwadzieścia osiem 30/100). 
Czynsz będzie płatny co miesiąc 
z góry do 10 dnia miesiąca. Stawka 
czynszu za dzierżawiony teren może 
być zmieniona w zależności od zmia-
ny cennika opłat czynszu dzierżaw-
nego - ustalonego przez Radę Miej-
ską - jednostronnie przez Wydzier-
żawiającego. Jednocześnie stawka 
czynszu może zostać podniesiona 
przez Wydzierżawiającego w kolej-
nych latach, po roku w którym Rada 
Miejska podjęła uchwałę ustalają-
cą ww. cennik, albo po zmianie ww. 
cennika, na podstawie waloryzacji 
w oparciu o średnioroczny wskaź-
nik wzrostu cen towarów i usług kon-
sumpcyjnych za rok poprzedni, ogło-
szony przez Prezesa Głównego Urzę-
du Statystycznego w Monitorze Pol-
skim.

Sposób dla dzierżawcy na zagospo-
darowanie terenu: zakłady i warsz-
taty produkcyjne, zakłady produk-
cyjno-usługowe, mała gastronomia. 
Jednocześnie dzierżawca zapewni 
służbom specjalistycznym swobodny 
dostęp do urządzeń sieci uzbrojenia 
technicznego istniejących w grani-
cach działki, w celu ich konserwacji, 
a w przypadku kolizji z planowaną 
inwestycją przełoży na własny koszt 
i we własnym zakresie, w uzgodnie-
niu z właścicielami sieci.
Wysokość wadium: 1.400,00 zł 
(słownie złotych: tysiąc czterysta 
00/100). Wadium należy wpłacić do 
dnia 24 maja 2017 r. (środa)
Część jawna przetargu odbędzie 
się w dniu 30 maja 2017 r. (wtorek) 
o godz. 13:00 w sali konferencyjnej 
przy sekretariacie Burmistrza (I pię-
tro, pok. 39) w budynku Urzędu Mia-
sta i Gminy Piaseczno przy ul. Ko-
ściuszki 5.

Warunki przystąpienia do piątego 
przetargu:
1. Pisemne oferty można składać 
w zaklejonych kopertach w Kancela-
rii Urzędu Miasta i Gminy Piasecz-
no, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piasecz-
no, w terminie do dnia 25 maja 2017 
r. (czwartek) do godz. 16:00. Przy 
zgłoszeniach przesłanych pocztą de-
cyduje data wpływu do Urzędu Mia-
sta i Gminy Piaseczno.
2. Oferty (w zaklejonych kopertach) 
składane przez zainteresowanych 
winny zawierać:
a) imię, nazwisko i adres albo nazwę 
lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgła-
szającym jest osoba prawna lub inny 
podmiot;
b) datę sporządzenia oferty;
c) oświadczenie, że oferent zapoznał 

się z warunkami przetargu i przyj-
muje te warunki bez zastrzeżeń;
d) proponowaną wysokość czynszu 
dzierżawnego i sposób jego zapła-
ty (aby oferta była ważna – zaofero-
wana wysokość czynszu, jako jeden 
z warunków przetargu, winna być 
wyższa od wywoławczej);
e) oświadczenie, że zgłaszający za-
poznał się ze stanem faktycznym 
i prawnym nieruchomości;
f) dowód wniesienia wadium;
g) własnoręczny podpis.
3. Koperty powinny być zamknię-
te i opisane w następujący sposób: 
„Przetarg 30 maja 2017 r. – Piasecz-
no ul. Puławska/Syrenki”.
4. Wadium w kwocie przewidzianej 
dla piątego przetargu należy wpła-
cić do kasy Urzędu Miasta i Gmi-
ny Piaseczno albo na konto Gmi-
ny Piaseczno w Alior Banku S.A. nr 
94 2490 0005 0000 4600 8896 1023 
do dnia wskazanego wyżej /włącz-
nie/. Przy wpłacie na konto Gminy 
za datę wniesienia wadium przyjmu-
je się datę wpływu środków pienięż-
nych na to konto. W tytule wpłaty na-
leży wpisać dane uczestnika, nume-
ry i obręb działek, numer stanowiska, 
których wpłata dotyczy. 

INNE POSTANOWIENIA WSPÓL-
NE DLA WSZYSTKICH PRZE-
TARGÓW:
1. Zaliczenie i zwrot wadium nastę-
puje zgodnie z przepisami prawa, 
z tym że zwrot następuje w sposób 
wskazany przez uczestnika przetargu. 
2. Burmistrz zawiadomi uczestni-
ka przetargu, który został ustalony 
dzierżawcą, o miejscu i terminie za-
warcia umowy dzierżawy, albo pod-
dzierżawy. Jeżeli osoba, która w wy-
niku przeprowadzenia przetargu zo-
stała ustalona dzierżawcą nierucho-
mości, nie stawi się bez usprawiedli-
wienia w miejscu i terminie podanym 
w zawiadomieniu o zawarciu umowy, 
Burmistrz może odstąpić od zawar-
cia umowy, a wpłacone wadium nie 
podlega zwrotowi.
3. Burmistrz może odwołać ogłoszo-
ny przetarg jedynie z ważnych powo-
dów. Burmistrzowi przysługuje pra-
wo zamknięcia przetargu bez wybra-
nia dzierżawcy.
Bliższych informacji o przetargu 
i szczegółowych warunkach dzierża-
wy i poddzierżawy udziela Wydział 
Geodezji i Gospodarki Gruntami 
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, 
II piętro, pok. 71, 69, tel. 70-17-522, 
70-17-525, 70-17-526 w dni robocze 
w godz. 8-16 (w tym w poniedziałki 
w godz. 8-18). 

Burmistrz Miasta 
i Gminy Piaseczno

inż. Zdzisław Lis

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) oraz Rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r.  poz. 1490) ogłasza 
pięć przetargów na dzierżawy nieruchomości, to znaczy: 

Wykaz Nieruchomości
 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno na podstawie art. 35 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Mia-
sta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 – na I piętrze przy sekreta-
riacie Burmistrza oraz na stronie internetowej www.piaseczno.eu  za-
mieszczony został do publicznej wiadomości „Wykaz Nieruchomo-
ści” – przeznaczonej do użyczenia w trybie bezprzetargowym na okres 
3 lat, począwszy od 1 sierpnia 2017 r., nieruchomości zabudowanej bu-
dynkiem  o powierzchni 96 m2, oznaczonej jako działka ewidencyjna 
nr 10/2 o powierzchni  0,0194ha, 10/3 o powierzchni 0,0442 ha, 898/7 
o powierzchni 0,0493 ha, 898/8 o powierzchni 0,0240 ha, położonej 
w Zalesiu Górnym przy ul. Jelonka 2, z przeznaczeniem na Dom Harcerza.
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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 udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie 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 
publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego sołectwa Kępa Okrzewska – etap 1 wraz z prognozą oddziaływa-
nia na środowisko, w granicach oznaczonych na rysunku poniżej, w dniach 
od 9 maja 2017 r. do 30 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gmi-
ny Konstancin-Jeziorna w Wydziale Planowania Przestrzennego przy  
ul. Mirkowskiej 39A w Konstancinie-Jeziornie w godz. od 900 do 1530 .
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
Kępa Okrzewska – etap 1 wraz z prognozą 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 15 maja 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-Jezior-
na, ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nie-

ruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 13 czerwca 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 25.04.2017 r.

 Burmistrz  
/-/ Kazimierz Jańczuk
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Nieme kino pełne wrażeń
PIASECZNO Czy klasyczne nieme fi lmy sprzed II wojny świa-
towej mogą być atrakcyjne dla współczesnych odbior-
ców? Grupa Niemy Movie po raz kolejny udowodniła w 
piaseczyńskim Domu Kultury, że jak najbardziej

 
Tym razem panowie, wykonujący na żywo muzykę i dubbing do niemych fi l-
mów, wzięli na warsztat „Młodego Sherlocka Holmesa” - komedię z 1924 roku 
słynącego z pokerowej miny i niebezpiecznych popisów kaskaderskich Bu-
stera Keatona. Jak zwykle opracowali przy tym swoją własną, unikalną ścież-
kę dźwiękową i autorskie dialogi. 
 Od strony muzycznej Niemy Movie (Wojtek Błażejczyk, Jakub Bruszewski, 
Maciek Zych i Janek Jędrzejczyk) prezentują od dawna sprawdzoną, wysoką 
jakość. W fi lmie dominowały głównie jazzujące tematy, choć trzeba przyznać, 
że nie zawsze było muzykom łatwo nadążyć za tempem akcji. Dynamiczne 
zmiany planów w trakcie sekwencji snu głównego bohatera wymagały bo-
wiem kilkukrotnej, diametralnej zmiany muzyki... co 10 sekund. 
 Nie zawiódł również, odpowiadający za tekst i dubbing, Maciej Więckowski – 
który, wykorzystując swoje doświadczenie teatralne, z powodzeniem wcielał się 
zarówno w męskie, jak i kobiece role. Nie byłby również sobą gdyby nie dodał za-
bawnych nawiązań do współczesności. W fi lmie bohaterowie wspominają o Kon-
stancinie, dotknięty jest delikatnie problem emigracji zarobkowej, a w wielkim fi -
nale jeden z urodzonych właśnie bliźniaków otrzymuje imię... Jarosław.
 Niemy Movie zapowiadają, że wrócą do Piaseczna z nowym fi lmem praw-
dopodobnie po wakacjach.

Grzegorz Tylec

Order za ofiarę życia
KONSTANCIN-JEZIORNA Zamor-
dowany w konstancińskiej 
siedzibie Urzędu Bezpie-
czeństwa Henryk Stokow-
ski został w zeszłym tygo-
dniu odznaczony Krzyżem 
z Mieczami Orderu Krzyża 
Niepodległości

 O losach zapomnianego żoł-
nierza Armii Krajowej, który brał 
udział w kampanii wrześniowej, po-
wstaniu warszawskim i w wielkiej bi-
twie partyzanckiej w Piskórce w La-
sach Chojnowskich, pisaliśmy w lu-
tym. Był jedyną (obecnie znaną) 
zmarłą ofiarą przesłuchań konstan-
cińskich funkcjonariuszy Urzędu 
Bezpieczeństwa, którzy w połowie 
1945 roku ulokowali się w Białym 
Dworku u zbiegu ul. Wierzejewskie-
go i Jagiellońskiej. Starszy strzelec 
Henryk Stokowski ps. „Jaskółka” we 
wrześniu 1945 roku został zabrany 
z domu w Nowym Wierzbnie (gdzie 
mieszkał z żoną, 5-miesięczną cór-
ką i 2-letnim synem) i po wielogo-
dzinnym, okrutnym przesłuchaniu 
zmarł. Przez dziesięciolecia rodzi-
na próbowała dojść sprawiedliwości 
przed PRL-owskimi sądami. Bez-
skutecznie. 
 Dopiero w ostatnich latach o 
upamiętnienie pierwszego męża 
swojej zmarłej matki zaczął starać 
się Janusz Kłos, obecnie 67-let-
ni mieszkaniec Konstancina-Je-
ziorny. To dzięki jego działaniom 

19 kwietnia - w Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie - Jan Józef 
Kasprzyk, p.o. Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjono-
wanych odznaczył pośmiertnie st. 
strz. Stokowskiego „za wybitne za-
sługi poniesione z niezwykłym po-
święceniem w walce o suweren-
ność i niepodległość Państwa Pol-
skiego”. Order nadał prezydent 
RP. Jak się dowiedzieliśmy, „Ja-
skółka” niebawem zostanie także 
awansowany pośmiertnie na sto-
pień podporucznika. 
 Janusz Kłos stara się od kilku lat 
upamiętnienie konstancińskiej ofia-
ry UB tablicą w sąsiedztwie  Białego 
Dworku. Z ostatnich informacji wy-
nika, że ten dzień się zbliża. 

PC

Janusz Kłos (z prawej) odbiera krzyż dla bohatera 
z Nowego Wierzbna (fot. Kombatanci.gov.pl)

Flamenco – muzyka,
taniec, śpiew

GÓRA KALWARIA

 Już jutro o godz. 19 w Hugonów-
ce  (ul. Mostowa 15) doświadczeni 
wykonawcy z Polski i Hiszpanii da-
dzą koncert i pokaz tańca fl amenco. 
W programie pojawią się tradycyjne 
formy, polegające na improwizacji, 
oryginalne kompozycje, nawiązują-
ce do najnowszych trendów we fl a-
menco, które łączy w sobie muzykę 
jazzową i klasyczną. Uzupełnieniem 
koncertu będą barwne regionalne 
stroje. Bilety w cenie 30 zł do naby-
cia w kasie KDK oraz na www.kon-
stancinskidomkultury.pl.

PC  
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OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016 r.; poz. 2147)
Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy oraz najmu:

1.Niezabudowane nieruchomości gruntowe, położone we wsi Tomice,
oznaczone w ewidencji gruntów jako działki: nr 73/32 o pow. 930 m2, 73/33
o pow. 930 m2 i 73/37 o pow. 970 m2, objęte księgą wieczystą nr
WA5M/377444/9 wraz udziałem w drodze wewnętrznej, dz. nr 73/35 o pow.
566 m2 w 1/7 części, KW nr WA1I/00028088/2, przeznaczone do sprzedaży
w przetargu ustnym nieograniczonym.
2.Góra Kalwaria, obr. 3-02, działka nr 119/6 o pow. 674 m2, nieruchomość
przeznaczona do 10-letniej dzierżawy na rzecz właścicieli garaży
posadowionych na powyższej nieruchomości, KW nr WA5M/00288910/6.
3.Góra Kalwaria, obr. 3-02, udziały w działce nr 35/8 o pow. 1267 m2, KW nr
WA1I/00017287/7, sprzedaż udziałów na rzecz właścicieli garaży
posadowionych na powyższej nieruchomości.
4.Góra Kalwaria, obr. 1-01, lokal mieszkalny nr 9 o pow. 39,42 m2 w budynku
wielorodzinnym przy ul. Piłsudskiego 25, przeznaczony do sprzedaży
w przetargu ustnym nieograniczonym, udział w gruncie i częściach wspólnych
wynosi 0,105 części. Budynek posadowiony na działce nr 80
o pow. 0,0888 ha, KW nr WA5M/00252069/4.
5.Góra Kalwaria, obr. 1-01, zabudowana nieruchomość gruntowa, oznaczona
w ewidencji gruntów jako działka nr 129, objęta księgą a wieczystą nr
WA5M/00240439/2.
6.Zabudowana nieruchomość gruntowa pod nazwą ,,BRZANKA”, położona
na części nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 1, obr. 8-01 w
Górze Kalwarii, przeznaczona do dzierżawy.
7.Najem lokali użytkowych na rzecz dotychczasowych najemców: lokal
użytkowy przy ul. Pijarskiej 8, Góra Kalwaria, obr. 1-01, działka nr 64, KW nr
WA5M/00265269/0, lokal użytkowy w budynku OSP Cendrowice, działka nr
104/3, KW nr WA5M/00266899/2.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 w/w ustawy
wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. Ogłoszenie wywiesza się na
tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej
Urzędu Miasta i Gminy: www.bip.gorakalwaria.pl w dniach od 28.04.2017 r.
do 18.05.2017 r.

Burmistrz
Miasta i Gminy Góra Kalwaria

R E K L A M A
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Miał siłę, by żyć dla innych
GÓRA KALWARIA W poniedziałek rodzina, przyjaciele i znajomi pożegnali Ryszarda Janu-
sza Baja, burmistrza Góry Kalwarii w latach 1998-2002, a wcześniej twórcę i redaktora 
naczelnego Gazety Podwarszawskiej „Nad Wisłą”
 Zmarł nagle, na zawał serca, w 
poprzedni czwartek. Miał 70 lat. 
Niedawno Ryszard Janusz Baj prze-
szedł operację kręgosłupa po wy-
padku, jaki mu się przytrafił, czekał 
na rehabilitację.

Rysiek wszystko bardzo przeżywał
 Był ostatnim burmistrzem, któ-
rego wybierała rada miejska. Przej-
mował schedę po ciężko chorym Jó-
zefie Latale. O to, kto obejmie fo-
tel w ratuszu w tym czasie toczyły 
się głośnie i długie spory. W końcu 
koalicja i opozycja doszły do poro-
zumienia. – Rysiek pełnił stanowi-
sko burmistrza w bardzo burzliwym 
okresie. Mieszkańcy okolic wysypi-
ska śmieci w Łubnej sprzeciwiali się 
jego dalszemu funkcjonowaniu, or-
ganizowali blokady dróg i protesty 
także przed ratuszem w Górze Kal-
warii. Na negocjacje przyjeżdżał do 
nas prezydent stolicy. To była rów-
nież walka o duże pieniądze od 
Warszawy będące dla gminy rekom-
pensatą za istnienie składowiska – 
wspomina Andrzej Posiewka zasia-
dający w radzie miejskiej Góry Kal-
warii od 1990 roku.
 Przed pierwszymi wyborami, 
w których o obsadzie stanowiska 
burmistrza decydowali bezpośred-

nio mieszkańcy (w 2002 r.), Ryszard 
Janusz Baj zdecydował, że nie bę-
dzie kandydował. – Mam już dość – 
oświadczył i wycofał się z życia pu-
blicznego.
 – Rysiek wszystko bardzo prze-
żywał, choć nie brakowało mu hu-
moru. Był bardzo uczciwym i wraż-
liwym człowiekiem, przy tym bardzo 
uczynnym. Jako burmistrz poświęcał 
dużo czasu mieszkańcom – wspomi-
na Barbara Samborska, w latach 1998-
2002 zastępca burmistrza Góry Kal-
warii, a następnie burmistrz tej gmi-
ny. – Nie mogę pogodzić się z wiado-
mością o jego śmierci – dodaje.
 Wcześniej o fotel burmistrza Góry 
Kalwarii Ryszard Janusz Baj ubiegał 
się po pierwszych wolnych wyborach 
do rady miejskiej, w 1990 roku. Jednak 
wówczas większość radnych poparła 
Janusza Drobieckiego. 
 Rodzina Bajów sprowadziła się do 
Góry Kalwarii z Zamojszczyzny na 
początku lat 70. minionego wieku.

Spełnił marzenie o własnej gazecie
 Jednak Janusza Ryszarda Baja 
większość mieszkańców gminy – i 
nie tylko gminy – zapamięta jako 
dziennikarza, który miał zasa-
dy, cięte pióro i przy tym poczucie 
humoru. Kiedy był pracownikiem 
ogólnopolskich tytułów (m.in. „Sło-
wa Powszechnego”, „Gromady-Rol-
nika Polskiego” Tygodnika „Ład” i 
„Rzeczpospolitej”) marzyła mu się 
gazeta lokalna. Jak wspominał, za-
nim ją otworzył, za zgodą żony od-
kładał dużą część pensji na start.
 Pierwszy numer „Nad Wisłą” 
ukazał się w kwietniu 1994 roku. 
Redaktor naczelny starał się prze-

nieść na rynek lokalny nowo tworzo-
ne standardy prasy ogólnopolskiej i 
– jako osoba wierząca w ideały „So-
lidarności” – krzewił wolność sło-
wa i demokrację lokalną. Gdy zo-
stał burmistrzem, przekazał gazetę 
synowi – Mateuszowi i nie powrócił 
już później do jej redagowania. Od 
kilku lat pracował nad książką, któ-
ra była częściowo jego wspomnie-
niami. Nie zdążył jej dokończyć.

Przyjaźń, która przetrwała czas
 W poniedziałek byłego burmi-
strza i redaktora w ostatnią dro-
gę poprowadziły setki osób. – Przy 
całej swej otwartości żył dla in-
nych, jego troską było dobro wspól-
ne. Miał siłę, by będąc pod ciągłym 
ostrzałem jako burmistrz, praco-
wać dla dobra miasta i ludzi – mó-
wił podczas nabożeństwa pogrze-
bowego ks. Andrzej Jerominek, pro-
boszcz kalwaryjskiej parafii.
 Głos zabrał również Stanisław 
Michalkiewicz, publicysta, wykła-
dowca, współzałożyciel Unii Polity-
ki Realnej i od czasów studenckich 
przyjaciel zmarłego. – Nasza trwają-
ca ponad 50 lat przyjaźń przetrwa-
ła próbę czasu i inne próby: konspi-
rację z lat 70., kiedy uczestniczyli-
śmy w przedsięwzięciach dla Ruchu 
Obrony Praw Człowieka i Obywate-
la w Polsce, czasy stanu wojennego i 
transformację ustrojową, kiedy wie-
le przyjaźni się załamało – mówił.
 Burmistrz Dariusz Zieliński 
przypomniał z kolei, że za czasów 
Ryszarda Janusza Baja w gminie 
ukończono budowę zespołu baseno-
wego, oczyszczalni ścieków oraz sali 
sportowej w Brześcach. Wspomniał 

również, że to dzięki zmarłemu roz-
począł pracę w administracji samo-
rządowej.
 W uroczystości wzięli udział 
także strażacy, ponieważ były bur-

mistrz był również ich komendan-
tem miejsko-gminnym przez cztery 
lata. 

Piotr Chmielewski  

Burmistrz, jego zastępcy, radni i urzędnicy pełnili w poniedzia-
łek wartę honorową przy trumnie zmarłego kolegi

– Rysiek pełnił stanowisko 
burmistrza w bardzo burz-
liwym okresie dla gminy – 

wspomina Andrzej Posiewka 
zasiadający w radzie 

miejskiej Góry Kalwarii 
od 1990 roku.

Jeszcze było mało nieszczęść na Podleśnej?
LIST DO REDAKCJI

GÓRA KALWARIA W poprzednim 
wydaniu gazety przeczytaliśmy tekst 
o tym, że zostanie wycięty las, aby po-
wstał nowy odcinek ul. Podleśnej w 
Baniosze. I jesteśmy przerażeni.
 Dęby, które czekają na wycin-
kę i wspomniano o nich w artyku-
le, mają ponad 70 lat. Mieszkań-
cy ulicy Podleśnej nie domagali się 
dokończenia tej drogi lokalnej, nie 
ma od nas w urzędzie gminy żad-
nego pisma w tej sprawie. Nie było 
żadnego spotkania z mieszkańcami, 
na którym poinformowanoby nas o 
nowym przeznaczeniu tej drogi. Po 
niej będą jeździły tiry w odległości 
3-4 metrów od domów. Jaki to bę-
dzie miało wpływ na życie miesz-
kańców? Kto odpowie za pęknię-
cia  ścian budynków?  Jakie poczy-
niono starania, aby zabezpieczyć 

mieszkańców przed zapowiadany-
mi uciążliwościami takimi jak hałas. 
Pytania te kieruję do władz powiatu 
piaseczyńskiego i Góry Kalwarii.
 Mieszkańcy Podleśnej są już dosta-
tecznie skrzywdzeni bliskością wygasza-
nego wysypiska śmieci.  Choć jest nie-
czynne, nadal oddziałuje na otoczenie. 
Przez lata walczyliśmy o jego zamknię-
cie i o strefę ochronną, która teraz ma być 
częściowo wycięta. Borykamy się także z 
hałasem związanym z funkcjonowaniem 
i rozbudową hal magazynowych. Każda z 
16 rodzin mieszkających przy tej ulicy jest 
nękana różnymi odmianami nowotworów. 
Do tego cierpimy na alergie i choroby ukła-
du oddechowego. Co jeszcze szykują wła-
dze dla mieszkańców tej ulicy?

 Mieszkanka Podleśnej 
(dane do wiadomości redakcji)

Dzień Flagi 
z licznymi atrakcjami

TARCZYN

 Zawody jeździeckie w sko-
kach przez przeszkody oraz wie-
le atrakcji dla osób w każdym 
wieku będą towarzyszyły ob-
chodom Święta Flagi w Tarczy-
nie. Oficjalne uroczystości na 
placu przy ul. Dolnej rozpocz-
ną się w niedzielę o godz. 10. 
Po nich m.in. zostaną rozegrane 
zawody o puchar prezesa War-
szawsko-Mazowieckiego Związ-
ku Jeździeckiego, prezesa Towa-
rzystwa Przyjaciół Tarczyna, na-
stępnie starosty piaseczyńskie-
go i marszałka województwa 
mazowieckiego. Wydarzeniu pa-
tronuje Kurier Południowy.

PC 
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507 486 881

Na pierwszą randkę poszliśmy do Beaty
KONSTANCIN-JEZIORNA Powiedzieli sobie „tak” pół wieku temu, albo jeszcze dawniej. W pią-
tek 14 konstancińskich par burmistrz uhonorował prezydenckimi medalami za długo-
letnie pożycie małżeńskie

 Stanisława i Jerzy Balcerzako-
wie pobrali się w 1960 roku. – Faj-
nie było przez te 57 lat... – wzdycha 
pan Jerzy. On zakończył służbę woj-
skową i był wówczas pracownikiem 
Fabryki Samochodów Osobowych 
na Żeraniu, ona krawcową w Kon-
stancinie-Jeziornie. Poznali się dzię-
ki wspólnemu znajomemu. – Ja od 
razu bardzo spodobałam się jemu, 
on mnie – pamięta pani Stanisława. 
– Na pierwszą randkę wybraliśmy 
się do konstancińskiego kina Beata, 
gdzie chodziło się spotkać z rówie-
śnikami. Na „Nędzników” – uśmie-
cha się wspominając pierwszą rand-
kę pan Jerzy. W piątek, podczas zor-
ganizowanej przez gminę uroczysto-
ści, znów odwiedzili Beatę, ale już  
przebudowaną na siedzibę Konstan-
cińskiego Domu Kultury.

Trzeba się poprzekomarzać
 Przy długim stole, o kilka miejsc 
dalej, zasiedli Helena i Stanisław 
Hendlowie z najdłuższym wśród ze-
branych stażem małżeńskim: 61 lat. 
– Od urodzenia mieszkamy oboje w 
tej samej wsi, w Słomczynie – mówi 
jubilat. Dziś cieszą się z dwojga 
dzieci, pięciorga wnucząt i siedmior-
ga prawnucząt, z których najmłod-
sze ma 2 miesiące.
 Barbara i Ryszard Drozdowie 10 
lat temu sprowadzili się z Rember-
towa do Łęgu. Wśród wspomnień z 
50-letniego wspólnego życia, jednym 
z głównych jest śmierć ich 35-letnie-
go syna. Pochowali go w 2004 rok. 
– Zadra w moim sercu tkwi do tej 
pory – mówi pani Barbara.  
 Jak przeżyć tyle lat razem? - W 
ciągu tygodnia raz przez minutę się 
pokłócić – radzi żartem Jerzy Balce-
rzak. – Ne ma idealnych małżeństw, 
trzeba się też troszkę poprzekoma-
rzać – uzupełnia jego małżonka.
 – Trzeba iść na ustępstwa i sta-

rać się rozumieć drugą osobę – uwa-
ża z kolei Barbara Drozd. 

Nie sztuką jest pokochać
W piątek złotych i diamentowych ju-
bilatów przywitano marszem we-
selnym Mendelssohna. A póź-
niej był 12-kilogramowy tort i to-
ast oraz szlagiery z dawnych lat gra-
ne przez trio  instrumentalistów. Bo-
haterom uroczystości towarzyszy-
ło wielu członków ich rodzin i przy-
jaciół. – Złote gody to jubileusz ob-
chodzony w polskiej tradycji bardzo 
uroczyście. Sprawia, że patrzymy na 
państwa z podziwem i chylimy gło-
wę z szacunkiem i pokorą  – mówi-
ła Bożena Pindelska, kierownicz-
ka konstancińskiego Urzędu Stanu 
Cywilnego i gospodyni uroczysto-
ści. – Państwa obecność tu dowodzi, 
że dochowaliście złożonej przysięgi 
i pokazaliście, że miłość jest dawa-
niem, nie braniem, budowaniem, 
nie niszczeniem, zaufaniem, nie 
zwodzeniem, cierpliwym znosze-
niem i wiernym dzieleniem się każ-
dym sukcesem i każdym smutkiem. 
Nie sztuką jest pokochać, sztuką jest 
wytrwać. Kto wytrwał pół wieku w 
małżeństwie i nie uległ pokusie ła-
twych rozwiązań, dokonał wielkiej 
sztuki – przekonywała. Dodała przy 
tym, iż święto długoletnich małżon-
ków nabrało wagi państwowej, i że 

„na żaden medal nie pracuje się tak 
długo”. – 50 lat to 18 250 dni i nocy 
– przeliczała.

Klimat sprzyja kochaniu się
 Zanim burmistrz Kazimierz 
Jańczuk oraz przewodniczący rady 
miejskiej Andrzej Cieślawski wrę-
czyli parom medale nadane przez 
prezydenta RP, listy gratulacyjne, 
kwiaty i kosze ze słodkościami, oby-
dwaj winszowali jubilatom. – Tak 
duża liczba par świadczy o tym, że 
konstanciński klimat sprzyja długie-
mu wzajemnemu kochaniu się i ży-
ciu w zgodzie. Ja troszkę państwu 
zazdroszczę, bo mam tylko 43 lata 
stażu małżeńskiego – powiedział z 
uśmiechem Andrzej Cieślawski. 
 Medalami udekorowano: Hele-
nę i Stanisława Hendlów, Zdzisła-
wę i Józefa Boguszewskich, Stani-
sławę i Jerzego Balcerzaków, Jani-
nę i Mariana Mroczków, Janinę i 
Krzysztofa Karbowiaków, Krystynę 
i Michała Wilczków, Marię i Wincen-
tego Czarneckich, Elżbietę i Mieczy-
sława Głębockich, Krystynę i Edwar-
da Borkowskich, Barbarę i Ryszarda 
Drozdów, Janinę i Józefa Kwiatkow-
skich, Jadwigę i Stanisława Łapczyń-
skich, Janinę i Jana Kowalczyków 
oraz Lidię i Jerzego Zubrzyckich.

Piotr Chmielewski

Dwie z kilkunastu par, które świętowały w piątek, 
przeżyły wspólnie 60 lat

– Na żaden medal nie 
pracuje się tak długo – 50 lat 
to 18 250 dni i nocy – przeli-
czała Bożena Pindelska, kie-
rowniczka konstancińskiego 

Urzędu Stanu Cywilnego

INFORMACJA
Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r, poz. 2147 ze zm.) informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14 oraz na stronie internetowej www.piaseczno.pl, zamieszczony został
wykaz dotyczący części zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 5/9, obr. Linin II, gm. Góra Kalwaria, będącej własnością Powiatu
Piaseczyńskiego. Przedmiotem dzierżawy będzie utwardzona część gruntu o pow. oraz część nieruchomości1.200 m2

o powierzchni zabudowana budynkiem garażowym o pow. użytkowej . Wykaz został wywieszony na tablicy2.873 m 1270 m2 2

ogłoszeń na okres 21 dni od dnia 24.04.2017 r.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) Burmistrz 
Gminy Konstancin-Jeziorna informuje,, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kon-
stancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, wywieszony został wykaz nw. nieruchomości 
przeznaczonej do oddania w najem:

2

2

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomo-
ściami tut. Urzędu osobiście lub telefonicznie tel. (22) 756-44-91 lub na stronie 
bip.konstancinjeziorna.pl.

R E K L A M A

R E K L A M A

Powstaną wypożyczalnie
rowerów
PIASECZNO Radni przeznaczyli 250 tys. zł na system roweru miejskie-
go. Na razie nie wiadomo, kiedy w gminie pojawią się pierwsze trzy 
wypożyczalnie
 Wypożyczalnie rowerów od trzech lat z powodzeniem działają na tere-
nie sąsiedniej gminy Konstancin-Jeziorna. Podbiły one także serca warsza-
wiaków, którzy coraz chętniej z nich korzystają. Teraz przyszła pora na Pia-
seczno. Podczas ostatniej sesji radni wprowadzili do budżetu 250 tys. zł na 
system wypożyczalni, który ma być rozbudowywany we współpracy z m.st. 
Warszawa. Mówi się wstępnie o trzech lokalizacjach: wypożyczalnie miałyby 
powstać w sąsiedztwie dworca PKP, w centrum miasta przy rynku oraz w cen-
trum Józefosławia. - Projekt ten wymaga wielu uzgodnień – mówi wicebur-
mistrz Daniel Putkiewicz. - Po rozmowach z Warszawą i operatorem wydział 
infrastruktury przedstawi harmonogram realizacji tego zadania. Nie wiado-
mo, czy uda się w tym roku uruchomić stacje rowerowe, ale postaramy się 
zrobić wszystko, aby jak najszybciej służyły one mieszkańcom.

TW

Piosenki Seweryna Krajewskiego
LESZNOWOLA

 W najbliższą niedzielę w świetlicy OSP w Mrokowie (ul. Marii Świątkiewicz 
2) odbędzie się koncert piosenek Seweryna Krajewskiego w wykonaniu Ra-
dosława Świderskiego i Krzysztofa Chromińskiego. Na klimatyczny wieczór 
złożą się najpiękniejsze utwory artysty w akustycznych aranżacjach i inter-
pretacji duetu znakomitych muzyków. Początek o godz. 17. Wstęp wolny.

Tyl.
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W małych derbach lepsza Sparta
PIŁKA NOŻNA, A KLASA, SPARTA II JAZGARZEW – MKS II PIASECZNO 2:1 W obecnym sezonie oba zespoły mają 
zupełnie inne cele. Sparta będąca liderem trzeciej grupy warszawskiej A klasy, nie ukrywa tego, że chcia-
łaby awansować do ligi okręgowej. Drugi zespół biało-niebieskich koncentruje się z kolei na zapewnieniu 
sobie spokojnego utrzymania. Po porażce w Chylicach zawodnicy Karola Matulki musieli w tym meczu się-
gnąć po trzy punkty, jeśli chcieli pozostać na pierwszym miejscu w tabeli
 W pierwszych minutach spotka-
nia gra toczyła się głównie w środ-
ku pola, choć coraz bardziej widocz-
na była optyczna przewaga ze stro-
ny gospodarzy. Mniej więcej w 20. 
minucie meczu w Wólce Kozodaw-
skiej zaczęło padać, co nie pozosta-
ło bez wpływu na jakość gry, bo – z 
jednej i z drugiej strony – brakowa-
ło naprawdę dogodnych sytuacji do 
objęcia prowadzenia. 
 Sparta najgroźniejsza była ze 
stałych fragmentów gry. W 23. mi-
nucie blisko gola był Wojciech Ga-
jownik, po dobrym dośrodkowaniu 
z rzutu wolnego od grającego trene-
ra pierwszego zespołu z Jazgarzewa 
Marka Gołębiewskiego. Jego ude-
rzenie głową minęło jednak w pew-
nej odległości bramkę Piaseczna. 
Kolejna dobra sytuacja dla Sparty 
wzbudziła natomiast spore kontro-
wersje. Łukasz Kania ścigał się do 
piłki z bramkarzem Piaseczna i za-
atakował ją agresywnie wyprosto-

waną nogą – niestety, oprócz fut-
bolówki trafił również przy okazji w in-
terweniującego golkipera. Sędzia poka-
zał mu żółtą kartkę, choć ławka rezer-
wowych gości zdecydowanie domaga-
ła się czerwonej. Byłaby to jednak chyba 
zbyt surowa kara dla słynącego z twar-
dej i zdecydowanej gry Kani, który jed-
nak w tej sytuacji nie chciał zrobić krzyw-
dy Konradowi Drązikowskiemu, a po pro-
stu zdobyć gola. Ten sam zawodnik miał 
zresztą jeszcze jedną okazję tuż przed prze-
rwą, ale jego płaskie uderzenie zza pola kar-
nego było niecelne.
 Na gole i większe emocje w tym 
spotkaniu trzeba było poczekać do 
drugiej połowy. W 50. minucie prze-

waga gospodarzy przyniosła wresz-
cie wymierny efekt. Po precyzyjnym 
dośrodkowaniu z rzutu wolnego Go-
łębiewskiego piłkę na wślizgu ude-
rzył Mateusz Keller i zrobiło się 1:0. 
Kolejna bramka padła niespełna 10 
minut później. Po podaniu Kani pił-
kę w ekwilibrystyczny sposób ude-

rzył w polu karnym Keller, ta odbi-
ła się jeszcze od słupka, a z najbliż-
szej odległości do siatki dobił ją Fi-
lip Lubański. Sparta nie zamierza-
ła na tym bynajmniej poprzestać. Po 
akcji Gajownika szansę po raz kolej-
ny miał Kania, ale także i tym razem 
nie potrafił pokonać bramkarza ry-
wali. W 63. minucie nie wytrzymał 
z kolei szkoleniowiec biało-niebie-
skich Bartosz Kobza, który – po gło-
śnym wyartykułowaniu swojej oce-
ny pracy arbitra – został przez niego 
odesłany na trybuny. Ostatnie sło-
wo tym meczu należało jednak do 
Piaseczna. W 84. minucie, po jed-
nym z nielicznych błędów defensywy 

Sparty, sam na sam z Mateuszem 
Jaworskim wyszedł Mateusz Krup-
nik i świetnym uderzeniem po dłu-
gim rogu nie dał mu najmniejszych 
szans na skuteczną interwencję.
 Mały derby w A klasie wygrała 
ostatecznie drużyna z Jazgarzewa, 
ale już w najbliższą sobotę o godz. 
11, w ramach rozgrywek czwartej 
ligi, zmierzą się ze sobą pierwsze 
drużyny Sparty i Piaseczna. Gospo-
darzem zawodów będą tym razem 
biało-niebiescy.

Grzegorz Tylec
Bartosz Kobza, 
trener 
MKS II Piaseczno

 Graliśmy przeciwko 
wzmocnionemu pierwszym 
zespołem Jazgarzewowi. Wy-
daje mi się, że ten mecz jest 
na plus. Wynik nie, ale sam mecz na plus. Chłopa-
ki zaprezentowali dziś pozytywne podejście i bę-
dziemy dalej spokojnie walczyć. Cieszymy się bar-
dzo, że Mateusz Krupnik strzelił bramkę, ale nieste-
ty nic to nam nie dało. Szkoda trochę tej pierwszej 
połowy, bo uważam, że sędzia nie dojechał dzisiaj 
na mecz. Sytuacja z bramkarzem i faul na Kościanku 
miały wpływ na wynik. Doświadczeni rywale prze-
straszyli nas dzisiaj trochę walką, ale sędzia powi-
nien tego pilnować, bo taką grą można sobie zro-
bić krzywdę na długi czas.

Karol Matulka, 
trener Sparty II  Jazgarzew
 W pierwszej połowie mieliśmy dwie sytu-
acje z głowy. Jak były dziś stałe fragmenty, to z 
jednej i drugiej strony, przy takim wietrze i przy 
takiej pogodzie, pachniało to bramką. Bramka 
dla Piaseczna, które zagrało bardzo ambitnie, 
też padła po obcince naszego zawodnika. Uwa-
żam, że wynik jest sprawiedliwy, choć mogliśmy 
strzelić jeszcze kilka bramek. Gdybyśmy dziś nie 
zagrali jednak na 100 procent ambicji, to myślę, 
że ten wynik mógłby być na pewno inny i to nie 
w naszą stronę. Chłopaki dali z siebie wszystko. 
Awans? Jak się uda, to się uda – jak się nie uda, to 
się nie uda... Mogą się jeszcze zdarzyć trzy takie 
mecze jak ten w Chylicach i się nie awansuje. To 
jest tylko piłka.

IV liga

Kolejka 28 - 29-30 kwietnia
Pauza: LKS Promna.
 
Błonianka Błonie - Szydłowianka Szydłowiec  
Proch Pionki - Grom Warszawa  
Victoria Sulejówek - Orzeł Wierzbica  
Wilga Garwolin - Oskar Przysucha  
MKS Piaseczno - Sparta Jazgarzew 29 kwietnia, g.11 
KS Raszyn - Mszczonowianka Mszczonów  
Energia Kozienice - Mazur Karczew  
Pilica Białobrzegi - Broń Radom  
KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) - Znicz II Pruszków 
29 kwietnia, g.11 

Kolejka 29 - 3 maja
Pauza: Mszczonowianka Mszczonów.
 
KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) - Błonianka 
Błonie 3 maja, g.17 
Znicz II Pruszków - Pilica Białobrzegi  
Broń Radom - Energia Kozienice  
Mazur Karczew - KS Raszyn  
LKS Promna - MKS Piaseczno  
Sparta Jazgarzew - Wilga Garwolin 3 maja, g.17  
Oskar Przysucha - Victoria Sulejówek  
Orzeł Wierzbica - Proch Pionki  
Grom Warszawa - Szydłowianka Szydłowiec  

Kolejka 30 - 6-7 maja
Pauza: Mazur Karczew.
 

Błonianka Błonie - Grom Warszawa  
Szydłowianka Szydłowiec - Orzeł Wierzbica  
Proch Pionki - Oskar Przysucha  
Victoria Sulejówek - Sparta Jazgarzew  
Wilga Garwolin - LKS Promna  
MKS Piaseczno - Mszczonowianka Mszczonów  
KS Raszyn - Broń Radom  
Energia Kozienice - Znicz II Pruszków  
Pilica Białobrzegi - KS Konstancin (Konstancin-Jezior-
na) 6 maja, g.17

Liga okręgowa

Kolejka 22 - 29-30 kwietnia

Naprzód Brwinów - Piast Piastów  
LKS Chlebnia - Ryś Laski  
Milan Milanówek - Perła Złotokłos 28 kwietnia, g.18 
Świt Warszawa - Żyrardowianka Żyrardów  
Józefovia Józefów - Promyk Nowa Sucha  
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki - Przyszłość Włochy 
(Warszawa)  
FC Lesznowola - SEMP Ursynów (Warszawa) 29 kwiet-
nia, g.10 
Okęcie Warszawa - KS Teresin  

Kolejka 23 - 6-7 maja

Okęcie Warszawa - Naprzód Brwinów  
KS Teresin - FC Lesznowola  
SEMP Ursynów (Warszawa)  - Pogoń II 
Grodzisk Mazowiecki  
Przyszłość Włochy (Warszawa) - Józefovia Józefów  

Promyk Nowa Sucha - Świt Warszawa  
Żyrardowianka Żyrardów - Milan Milanówek  
Perła Złotokłos - LKS Chlebnia 6 maja, g.16 
Ryś Laski - Piast Piastów 

A klasa

Kolejka 19 - 29-30 kwietnia

Grom II Warszawa - GLKS Nadarzyn  
Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki - KS II Konstancin 
(Konstancin-Jeziorna) 30 kwietnia, g.14 
KS II Raszyn - Laura Chylice 29 kwietnia, g.15 
Ursus II Warszawa - MKS II Piaseczno 29 kwietnia, g.18 
Jedność Żabieniec - UKS Siekierki (Warszawa) 
29 kwietnia, g.17  
Sparta II Jazgarzew - AMT Nowa Wieś 29 kwietnia, g.17 
Tur Jaktorów - Korona Góra Kalwaria 29 kwietnia, g.11 

Kolejka 20 - 6-7 maja

GLKS Nadarzyn - Tur Jaktorów  
Korona Góra Kalwaria - Sparta II Jazgarzew 6 maja, g.17 
AMT Nowa Wieś - Jedność Żabieniec  
UKS Siekierki (Warszawa) - Ursus II Warszawa  
MKS II Piaseczno - KS II Raszyn  
Laura Chylice - Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki
6 maja, g.15 
KS II Konstancin (Konstancin-Jeziorna) - Grom II 
Warszawa 6 maja, g.11 

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

Ligowe zapowiedzi

Mistrzynie nie dały szans
PIŁKA NOŻNA, EKSTRALIGA KOBIET, KS GOSIRKI PIASECZNO – MEDYK KO-
NIN 1:5 Mistrzynie Polski nie miały większych problemów z odniesie-
niem okazałego zwycięstwa w Piasecznie, a gdyby nie dobra postawa 
bramkarki Kai Ożgo, wynik mógłby być jeszcze wyższy

 Do bramki Piaseczna trafi ały ko-
lejno: Anastassia Kharlanava, Lily-
ana Kostova, Anastassia Schuppo, 
Paulina Dudek i Katarzyna Dalesz-
czyk. Końcówka spotkania należała 
jednak do gospodyń. Honorowego 
gola dla Gosirek, po dośrodkowaniu 
piłki z rzutu rożnego, zdobyła w 83. mi-
nucie Aleksandra Sosnowska. Ta sama 
zawodniczka mogła również strzelić w 
ostatniej minucie drugiego gola, ale za-
równo jej strzał z rzutu karnego, jak i dobitkę, obroniła bramkarka rywalek.

Grzegorz Tylec

Mariusz Malarz, 
trener KS Gosirki 
Piaseczno

 Nikt do tej pory nie zdo-
był w lidze punktów z Medy-
kiem, więc nam też było cięż-
ko. Nie mamy dużego pola 
manewru jeśli chodzi o rotowanie składem, ale da-
liśmy odpocząć kilku zawodniczkom. Musimy my-
śleć o tym żeby wygrywać następne spotkania, bo 
potrzebne są nam punkty.

Bobo w Radomiaku
PIŁKA NOŻNA, A KLASA Po przerwie w karierze trenerskiej Robert Podo-
liński, niewątpliwie najbardziej znany zawodnik warszawskiej A klasy, 
objął zespół drugoligowego Radomiaka Radom

 Popularny Bobo nie zamierza jednak zostawiać walczącej o awans do ligi 
okręgowej drużyny Laury Chylice.
 – Mamy zapewnienie, że jeśli tylko pozwoli mu na to czas, Robert będzie 
dalej pomagać nam na boisku – mówi Dawid Hakowski, prezes Laury Chylice.

Grzegorz Tylec

„Piątka” z workiem medali
ZAPASY W Warszawskiej 
Olimpiadzie Młodzieży 
w zapasach w stylu wol-
nym i zapasach kobiet 
wzięło łącznie udział 233 
zawodników i zawodni-
czek z 18 klubów. Klub 
UKS 5 Piaseczno zakoń-
czył imprezę z dorobkiem 
ośmiu medali, wśród któ-
rych znalazły się trzy złote 
krążki i pięć brązowych. 
Medale złote wywalczy-
li: kadetka Weronika Ro-
manowska, junior Daniel Brzezinski i Antoni Tretter (dzieci), a medale brązo-
we: Stanisław Tretter, Maciej Szot i Krzysztof Zechuła (dzieci) oraz kadet Rafał 
Zwierzyński i młodzik Filip Płatek.
 – Były to bardzo udane zawody dla naszych podopiecznych – mówi Paweł 
Karbowski, trener UKS 5 Piaseczno. – Ich wyniki napawają nas optymizmem 
na przyszłość. Szczególnie jestem zadowolony z naszych najmłodszych za-
wodników, dla których te zawody były pierwszym krokiem  zapaśniczym.

Grzegorz Tylec
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Praca pn.sb.-6:00-22:00, ndz.8:00-20:00.
Stawka 11,50 zł netto/h.

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

Firma ochrony zatrudni:

OSOBY
W KONSTANCINIE

Godziny pracy:8:00-22:00, 13:00-21:00,
stawka: 11 zł netto/h

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

Firma Juwentus zatrudni chętnych do

OCHRONY
Galerii Handlowej w ok. Okęcia

w systemie: pn.sb. 6:00-22:00, ndz.8:00-21:00
stawka: 11,50 zł netto/h

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

Firma Juwentus zatrudni chętnych do

OCHRONY W MOGIELNICY
Kameralny sklep

Ochrona Juwentus zatrudni:

Instalatora
/ Serwisanta
Zabezpieczenia Technicznego

Preferowane wykształcenie
elektroniczne / elektryczne itp.

i znajomość central alarmowych
(Satel, DSC).

Gwarantujemy zwrot kosztów
użytkowania prywatnego auta z celach

służbowych.

Kontakt: b.bagazja@juwentus.pl

Tel. 605 998 223

Znasz chiński lub wietnamski? 
To już masz pracę
POWIAT Cudzoziemcy mają coraz silniejszy wpływ na rynek pracy w powiecie piaseczyń-
skim. I na dodatek zafałszowują jego rzeczywisty obraz
 Ubiegły rok był rekordowy, od 
kiedy tylko funkcjonuje Powiatowy 
Urząd Pracy (PUP) w Piasecznie. 
Wpłynęło do niego 15 091 ofert od 
pracodawców. 

Wymagania nie 
dla „zwykłych” bezrobotnych
 Czy cieszyć się z tego powodu? 
Raczej umiarkowanie. Aż 82 proc. 
tych anonsów (czyli 12 344) pocho-
dziło od pracodawców – obcokrajow-
ców zainteresowanych tak naprawdę 
zatrudnieniem cudzoziemców. Dla-
czego nie Polaków? Bo szukają osób, 
które chcą pracować w handlu (w któ-
rym pensje nie są wysokie), głównie w 
Wólce Kosowskiej, ale przede wszyst-
kim znają języki obce: chiński, wiet-
namski, hindi, turecki, bengalski, 
serbski, urdu, angielski lub rosyjski. 
– Ze względu na te wysokie wyma-
gania, nie kierujemy bezrobotnych do 
tych firm, bo nie są w stanie ich speł-
nić. Tych ofert nawet nie wywieszamy 
na tablicy ogłoszeń w naszej siedzibie, 
żeby nie drażnić osób poszukujących 
zatrudnienia – mówi Danuta Świe-
tlik, dyrektorka PUP. 
 Urzędnicy przekonują, że cu-

dzoziemscy pracodawcy składają 
w PUP oferty tylko po to, by uzy-
skać informację o „możliwości za-
spokojenia ich potrzeb kadrowych” 
i zatrudnić swoich krajan zgodnie 
z przepisami. – Niestety, z  tego po-
wodu publikowane przez nas dane o 

rynku pracy w powiecie nie są wia-
rygodne i nie odzwierciedlają fak-
tycznej sytuacji. Wypacza to obraz 
naszego pośrednictwa pracy. Jednak 
nic z tym nie możemy zrobić – ubo-
lewa dyrektor Świetlik.

 Generalnie ofert pracy od firm 
głównie działających w Wólce Ko-
sowskiej było w 2016 roku o prawie 
7,5 tys. więcej niż w 2015 i aż 10,5 
tys. więcej niż w 2014.          

Oświadczenia jak świeże bułeczki
 W zeszłym roku doszło do na-
silenia jeszcze jednego zjawiska. 
W PUP pracodawcy zarejestrowa-
li aż 40 tys. oświadczeń o zamia-
rze powierzenia pracy na pół roku 
cudzoziemcowi z Białorusi, Gru-
zji, Mołdawii, Rosji, Armenii lub 
Ukrainy. To czterokrotnie więcej 
niż w roku 2014. Chodzi tu głów-
nie o Ukraińców. W Piasecznie i 
okolicach jak grzyby po deszczu 
rosną agencje zatrudnienia zara-
biające na sprowadzaniu pracow-
ników z tych sześciu państw. Na 
podstawie zarejestrowanego  na 
konkretną osobę oświadczenia, 
otrzymuje ona następnie wizę z 
prawem do pracy w naszym kra-
ju (a stąd może równie dobrze wy-
jechać za granicę). W PUP prze-
konują, że większość z tych 40 tys. 
osób zatrudniono poza powiatem. 
Ale wszystko wskazuje, że przy-

najmniej kilka tysięcy cudzoziem-
ców pozostało na naszym terenie. 
Czy wpływają na nasz rynek pra-
cy?  – Cudzoziemcy zazwyczaj wy-
konują pracę personelu pomocni-
czego, czyli często sprzątają,  bo 
Polacy nie chcą tych czynności za 
takie wynagrodzenie wykonywać. 
Są również zatrudniani w rolnic-
twie i budownictwie – informuje 
Danuta Świetlik.
 – Ukraińcy za niecałe 2 tys. zł 
na rękę godzą się pracować po 11 
godzin dziennie, przez sześć dni 
w tygodniu – mówi nam pracow-
nik jednej z firm, która niedaw-
no zatrudniła cudzoziemców. A to 
oznacza problemy dla osób z ni-
skim wykształceniem, które są w 
zasadzie przygotowane do wyko-
nywania pracy fizycznej. 
 Boom na pracowników zza 
wschodniej granicy jest tak duży w 
powiecie, że nawet policja złapa-
ła w zeszłym roku mężczyznę, któ-
ry przed PUP handlował zareje-
strowanymi oświadczeniami. Po-
dobno cena jednej sztuki koszto-
wała 200 euro. – Straż graniczna 
już wyeliminowała część tego pro-
cederu. Informujemy ją, jeśli ja-
kaś osoba rejestruje u nas przy-
najmniej 50 oświadczeń naraz 
– mówi dyrektor PUP. Niebawem 
zmienią się przepisy, które ułatwią 

straży granicznej kontrolowanie, 
dokąd udają się przybyli u nas za 
pracą cudzoziemcy z Ukrainy czy 
pozostałych pięciu państw. A pra-
codawcom będzie trudniej zareje-
strować oświadczenie o zatrudnie-
niu obcokrajowca. 

„Złote rączki” dadzą sobie radę
 Choć obcokrajowcy oficjalnie 
zdominowali nasz rynek pracy, są 
branże, w których (jeszcze) jest ich 
niewielu i tam dyktują warunki Po-
lacy. W naszym powiecie potrze-
ba bardzo wielu osób w logistyce 
– magazynierów, operatorów wóz-
ków widłowych, kierowców cięża-
rówek i operatorów sprzętu typu ko-
parko-ładowarka. Z tego względu 
PUP stale szkoli i podnosi kwalifi-
kacje osób wykonujących te zawo-
dy. O pracę nie muszą się też mar-
twić „złote rączki”. Z danych Urzę-
du Pracy wynika, że szczególnie bu-
dowlańcy o szerokich umiejętno-
ściach, którzy zdecydowali się na 
założenie własnych firm remontują-
cych mieszkania, itp. nie mogą na-
rzekać na brak zajęcia. Stale poszu-
kiwani są też fryzjerzy, ślusarze, czy 
tokarze. – Jeżeli się pojawią w na-
szym urzędzie, są brani przez pra-
codawców w ciemno – mówi Danu-
ta Świetlik.

Piotr Chmielewski      

– Ukraińcy za niecałe 2 tys. zł 
na rękę godzą się pracować 

po 11 godzin dziennie, przez 
sześć dni w tygodniu – mówi 
nam pracownik jednej z firm, 

która niedawno zatrudniła 
cudzoziemców. A to oznacza 
problemy dla osób z niskim 

wykształceniem, które są 
w zasadzie przygotowane 
jedynie do wykonywania 

pracy fizycznej

W naszym powiecie jest najwięcej ofert pracy dla cudzoziemców 
zainteresowanych pracą w handlu 

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

Inspektor 

 

poszukuje

KOLPORTERA
z własnym samochodem, 
ze znajomością powiatu 

pruszkowskiego. 
Praca co drugi piątek,

 tel. 22 756 79 39

R E K L A M A

R E K L A M A



ELEKTRYKA

Okolice Tarczyna

Kontakt: krzysztof.kowalczyk@zielonabudka.pl

Firma Zielona Budka Sp z o.o. zatrudni

Podstawowe obowiązki:
- Obsługa i naprawa instalacji

elektrycznej na terenie zakładu
- Konserwacja sieci energetycznej w tym

rozdzielnie, szafy sterownicze,
trafostacja, maszynownia, kontenerowa
oczyszczalnia ścieków

- Utrzymanie w pełnej sprawności
infrastruktury zakładu pod kątem
elektrycznym

Wymagania:
- Wykształcenie techniczne
- Umiejętność czytania dokumentacji

technicznej
- Uprawnienia energetyczne do min. 15kV
- Mile widziana znajomość zagadnień

z mechaniki

Oferujemy:
- Pracę jednozmianową na pełny etat
- Umowa o pracę na czas nieokreślony

z 3 miesięcznym okresem próbnym
- Wynagrodzenie zależne od umiejętności

i doświadczenia
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BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

Podinspektora 

 

Oferujemy:
Samodzielne prowadzenie indywidualnych terapii pacjentów●

Pracę w bardzo dobrych warunkach lokalowych●

Nowoczesny sprzęt do fizykoterapii firmy BTL●

w tym falę uderzeniową
Miłą i przyjemną atmosferę pracy●

Możliwość rozwoju zawodowego●

Zatrudnienie na umowę o pracę●

Oferujemy:

ZATRUDNIĘ

FIZJOTERAPEUTĘ!!!
KoSmyk MED w Tarczynie zatrudni osobę na stanowisko fizjoterapeuty.

Cv proszę przesłać na adres joannasmykiewicz@wp.pl

R E K L A M A

Mierni pracodawcy, 
ale wierni pracownicy
Czy fi rmy prywatne powinny traktować urzędy i państwowe przedsiębiorstwa jako 
dobry wzór zarządzania? Z punktu widzenia pracowników – raczej nie
 Jak wynika z najnowszego ra-
portu Satysfakcja Zawodowa Pola-
ków 2016 opracowanego przez firmę 
Sedlak & Sedlak, osoby zatrudnio-
ne w sektorze publicznym są mniej 
zadowolone z pracy, niż pracowni-
cy sektora prywatnego. Niezadowo-
lonych jest 32 proc., a zadowolonych 
24 proc. osób zatrudnionych w ad-
ministracji państwowej i spółkach 
skarbu państwa. W sektorze prywat-
nym satysfakcję z pracy odczuwa 41 
proc. pracowników, a niezadowoleni 
stanowią piątą część zatrudnionych. 
Najbardziej negatywne oceny do-
tyczą wynagrodzenia. Prawie dwie 
trzecie pracowników organizacji 
państwowych uważa swoje wyna-
grodzenie za nieadekwatne w po-
równaniu do płac rynkowych. Za-
trudniani w strukturach publicz-
nych zarabiają przeciętnie o oko-
ło 1000 zł mniej. Warto przy tym 
zaznaczyć, że bardziej zadowoleni 
ze swojego wynagrodzenia są pra-
cownicy spółek skarbu państwa 
niż administracji publicznej. Po-
nadto osoby, których pracodaw-
cą jest państwo, częściej czują się 
niedoceniane w pracy i uważają, 
że nie mają możliwości rozwoju 
zawodowego. Bardzo negatywne 
opinie pracowników organizacji 
państwowych, w przeciwieństwie 
do prywatnych, odnoszą się po-

nadto do zarządzania firmą oraz 
warunków pracy. W organizacjach 
publicznych aż połowa pracow-
ników nie ma zaufania do decyzji  
podejmowanych przez zarządy. 
 Pracownicy sektora publicznego 
częściej niż zatrudnieni w firmach 
prywatnych doświadczają stresu w 
pracy i aż 22 proc. z nich uważa się 
za wypalonych zawodowo. W całym 
sektorze prywatnym takich osób jest 
14 proc. Takie osoby skarżą się na 
silnie negatywne emocje, stres i brak 
chęci do pracy. 
 Autorzy raportu zbadali również 
poczucie więzi z firmą. I co się oka-
zuje? Pracownicy urzędów i firm 
państwowych, mimo tego całego na-

rzekania, bardziej identyfikują się 
ze swoim miejscem pracy i są mniej 
skłonni do zmiany pracodawcy. 
 Jak to tłumaczyć? Pracowni-
cy sektora publicznego nie szukają 
pracy, ponieważ ich doświadcze-
nia zawodowe często nie przysta-
ją do wymagań firm prywatnych. 
Co więcej - pracownicy urzędów i 
firm prywatnych mają wyższe po-
czucie bezpieczeństwa zatrudnie-
nia i nie muszą obawiać się ryzy-
ka związanego z pracą w gospo-
darce wolnorynkowej. Uzupełnia-
ją to poczuciem misji i dumą z wy-
konywania ważnej dla społeczeń-
stwa pracy. 

PC

PRACOWNIKÓW
w fabryce płyt dvd

Oferujemy
pracę całoroczną,

bezpłatny dowóz z Warszawy
oraz okolic,

zawsze terminową wypłatę.

CV proszę wysłać na adres:
p.choros@leasingteam.pl
lub kontakt tel. 22 460 50 30

Zatrudnimy

w Piasecznie
na różne stanowiska produkcyjne i magazynowe
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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

WYCINKA
DRZEW
TEL. 502 561 394
TEL. 501 225 731

W KAŻDYCH WARUNKACH

działamy od 20 lat

DOCIEPLENIA - ELEWACJE

tel. 531 834 414

OCIEPLENIA
Izolacje pianą

PUR

Małe modele, wielka pasja
GÓRA KALWARIA Tygodniami ślęczą z pęsetą w dłoni w domowym zaciszu budując miniatu-
rowe światy. W sobotę pokazali swoje dzieła na wystawie w Ośrodku Kultury. I zachwycili

 Nad rzeką z żywicy rozpoście-
ra się most kolejowy z tworzywa. 
Za chwilę z gwizdem przejedzie po 
nim wyładowany pasażerami pociąg 
z logo InterCity na wagonach. Hałas 
nie robi wrażenia na wędkarzach i pla-
żowiczach, którzy poniżej przęseł leni-
wie spędzają czas. Więcej osób oglą-
da przepływającą między filarami bar-
kę z napisem Góra Kalwaria. Ten ob-
raz to zaledwie ułamek makiety, któ-
rą w domu stworzył 70-letni Stanisław 
Niziński z Tomic. 

Marzy mi się miasto
 Nad miniaturowym światem pan 
Stanisław pracuje od czterech de-
kad, stale coś poprawia i ulepsza. 
Samochodziki ciężarowe lub stra-
żackie jeżdżą u niego po drogach jak 
zaczarowane. Jest tu prawie wszyst-
ko: zielona trawa, drzewa, jak praw-
dziwe, wiadukt identyczny, jak ten na 
ul. Pijarskiej w Górze Kalwarii, pia-
skarnia, rowerzysta, a nawet owiecz-
ki z pasterzem. – Rodzina mówi, że 
mam hopla – śmieje się pan Stani-
sław. Codziennie wieczorem zasia-
da w swoim królestwie, by budo-
wać i kleić. Potrafi tak do godz. 3 
nad ranem. Cztery godziny później 
wstaje do pracy w firmie transpor-
towej. – Podziwiam męża, że robi to 
wszystko z drobnych elementów, ale 
mnie tym nie zaraził. We wszystkich 
pomieszczeniach domu mam tego 
pełno. Jednak wolę, żeby Stanisław 
miał taką pasję, niż gdyby miałby 
gdzieś chodzić – mówi pani Maria, 
żona modelarza. 
 Dwa razy do roku hobbysta z To-
mic wyjeżdża na wystawy w Pozna-
niu i niemieckim Lipsku, żeby po-

znać nowości i porozmawiać z po-
dobnymi sobie pasjonatami. W so-
botę do Ośrodka Kultury, w busie, 
przywiózł tylko część makiet. Marzy 
mu się jeszcze budowa miniaturowe-
go miasta. – To jest wszystko czaso-
chłonne i zaczyna mi już brakować 
miejsca w domu – przyznaje.

Budowa statków uspokaja 
 Historia Ryszarda Lutomirskie-
go jest zupełnie inna. Do emerytu-
ry był prawnikiem. Wkrótce przed 
zakończeniem pracy przeprowadził 
się do Góry Kalwarii, gdzie kupił 
dom. I w nim zaczął spełniać swo-
je marzenia, czyli budować modele 
statków. Tak powstały w skali 1:250: 
transatlantyk Tytanik, podwod-
ny U-boot 96, pancernik Bismarck 
i piękna, największa w XVIII wieku 
fregata Santisima Trinidad. – Kupu-
ję instrukcję, wiązkę listewek i sznu-
rek do olinowania. Wszystko trzeba 
dociąć, skleić i pomalować, trwa to 
nawet pół roku. Należy być przy tym 
cierpliwym, a ja jestem cholerykiem. 
Jak bywam wkurzony, zaczynam 
dłubać i się uspokajam – tłumaczy 
68-latek. Dodaje,  że jego przykład 
pokazuje, iż nigdy nie jest za późno 
„na taką frajdę”.

 Dużo skromniejszą ekspozycję 
zaprezentował w sobotę Sławomir 
Stróż, ale nie mniej ciekawą. Wzoru-
jąc się jedynie na rysunkach książ-
kowych zbudował chińską dżonkę 
rybacką pomniejszoną w stosunku 
do oryginału 120-krotnie. 

Następny będzie dron
 Goście wystawy podziwiali rów-
nież modele śmigłowców (latają-
cych) Adama Piekarniaka oraz wie-
le samolotów wykonanych w  kal-
waryjskiej modelarni przy ul. Pijar-
skiej 1A. Od 20 lat mistrzem w niej 
(i organizatorem trzeciej już wysta-
wy) jest Arkadiusz Orliński. – Za-
zwyczaj po wystawie do naszego 
warsztatu przychodzą 2-3 nowe oso-
by, żeby rozpocząć przygodę z bu-
dową modeli – opowiada. Pan Arka-
diusz sam zaczynał przygodę z ma-
łymi samolotami jako mały chło-
piec. – Zobaczyłem kiedyś latający 
model i powiedziałem, że też chcę 
coś takiego mieć i zbudować. Uczy-
łem się wszystkiego z książek i ga-
zet – wspomina. Jednym z nowicju-
szy w modelarni (która zaprasza od 
wtorku do piątku w godz. 16-20) jest 
12-letni Wiktor Józefowicz. W sobo-
tę pomagał dzieciom wykonać naj-
prostsze modele latające – tzw. rzut-
ki. – Zrobiłem już większą rzutkę, 
która jest bardziej jak latawiec i po-
trafi poszybować na kilkadziesiąt 
metrów. Następny będzie dron z ka-
merą – zdradza swoje plany chłopiec. 
 Podczas imprezy można było 
również wcielić się w pilota najróż-
niejszych samolotów. Oczywiście, 
na symulatorze. 

Piotr Chmielewski

Z lewej Stanisław Niziński ze swoją ogromną makietą,  obok Ryszard Lutomirski z modelem korwety 

– Kupuję instrukcję, 
wiązkę listewek i sznurek 
do olinowania. Wszystko 

trzeba dociąć, skleić 
i pomalować, trwa to nawet 

pół roku – opowiada 
budujący modele statków 

68-letni Ryszard Lutomirski

R E K L A M A
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DAM PRACĘ

Magazyniera do sklepu spożywczego w Ustanowie, tel. 602 119 041

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

Poszukujemy osób do pracy na produkcji, miejsce pracy 
Piaseczno. Tel. 602 692 964, 607 230 418

Do sprzątania hotelu w Konstancinie, tel. 603 342 813

Kelner/ka z pozytywnym nastawieniem - praca od zaraz 
na pełen etat w malowniczej restauracji w Konstancinie. 
Tel. 607 572 765

Sprzedawczynię do delikatesów w Zalesiu Dolnym, 
w  Prażmowie lub Złotokłosie – atrakcyjne warunki pracy, 
tel. 797 188 368 lub 22 737 35 83

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

Przyjmę do pracy na stoisko z kwiatami w Konstancinie, 
tel. 606 10 59 22

Zatrudnimy ekspedientkę do supersamu,  Dawidy, dojazd au-
tobusem 715, 737 lub stacja PKP Dawidy, tel. 501 097 603

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

Ekspedientkę do sklepu spożywczego w Piasecznie 
tel. 600 803 611, 602 743 436 

Zatrudnię kontaktową, energiczną Panią do pracy 
w delikatesach w Józefosławiu, tel. 504 701 854

Drukarnia w Piasecznie zatrudni pracowników do prac wykoń-
czeniowych (praca w systemie 3 zmianowym), tel. 608 323 714

Student/uczeń do kawiarni w Piasecznie w tygodniu, 
popołudnia, weekendy, tel. 503 13 05 05

Warsztat zatrudni blacharza samochodowego. Piaseczno/
Ursynów 725-545-456 lub 509-354-457

Pomoc nauczyciela do przedszkola w Piasecznie. 
Najchętniej studentkę pedagogiki,  tel. 602 68 69 51

Kurier Południowy poszukuje kolportera z własnym samo-
chodem i znajomością powiatu pruszkowskiego, praca 
co drugi piątek, tel. 22 756 79 39

Poszukuję osoby bezrobotnej na staż fryzjerski, Salon 
fryzjersko-kosmetyczny w Piasecznie , tel. 692 488 278 

Samodzielnemu brukarzowi z doświadczeniem, tel. 698 698 839

Zatrudnię kierowcę C+E – ciągnik siodłowy, jazda po kraju. 
Bez doświadczenia do przyuczenia. Tel. 512 445 007

Przy elewacjach, tel. 533 166 644

Firma zatrudni do serwisu sprzątającego. Praca Janki, mile 
widziane Panie Tel. 501-366-037

Magazyniera rusztowań, praca fizyczna, tel. 502 782 558

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

Gospodarstwo Ogrodnicze zatrudni osobę do prac biurowych, 
e-mail: go.ogrodnicze@wp.pl 

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

Osoby do pracy w sklepie spożywczym, Głosków, tel. 500 125 790

Przedszkole w Nadarzynie zatrudni nauczyciela wychowania 
przedszkolnego, tel. 607 615 231

Pracownik obsługi restauracyjno – hotelowej, Konstancin, 
tel. 603 342 813

Zatrudnię pracowników remontowo – budowlanych do wykoń-
czeń, elewacji, glazura, terakota, k/g, gładź, tel. 504 100 418

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

Zatrudnię pielęgniarkę  do punktu pobrań analiz lekarskich,  
niepełny wymiar godzin, Piaseczno, tel. 602 637 732

Poszukuję do stałej pracy przy produkcji mebli, także do przyucze-
nia. Mile widziani również pracownicy z Ukrainy. Tel. 696 48 48 54

Dam pracę w gospodarstwie rolno-sadowniczym, mężczyźnie 
na stałe z zamieszkaniem. Tel. 574 162 964

Zatrudnię bukieciarkę z doświadczeniem do zakładu pogrzebo-
wego w Konstancinie. Kontakt 661 777 677

Pracownika do remontów/wykończeń, docieplenia budynków. 
Tel. 604 972 900

Zatrudnię młodą i energiczną panią do sprzątania przedszkola 
na pograniczu Ursynowa i Piaseczna. Praca na pełny etat, od 
poniedziałku do piątku, umowa o pracę. Tel. 601 778 504

Zatrudnię osobę do pomocy w kuchni i rozwożenia towaru (nie-
paląca,konieczne prawo jazdy kat B). Piaseczno, tel. 506 096 513

Pralnia w Piasecznie zatrudni kobiety. Tel: 575 942 929

Koordynator produkcji- Sokołów Wypędy. Min 1 rok pracy na ww 
stanowisku,MS office,zarządzanie zespołem.Kontakt: 531 513 713

Ochrona, do 55 lat, praca w Konstancinie, tel. 509 740 966

Zakład Stolarski zatrudni stolarza z doświadczeniem 
lub do przyuczenia.Janki, tel. 601 89 77 27

Pracuj jako Opiekunka seniorów w Niemczech. Nie znasz języ-
ka? Organizujemy kursy językowe bez kaucji. Zapisz się już dziś! 
Po kursie praca gwarantowana! Tel: 501 356 229 Promedica24

Niania dla rocznego chłopca. Pełen etat. Wilanów, tel. 606 241 213

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

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

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

Stolarza, pomocnika stolarza, tel. 501 212 937

Przyjmę do pracy do sklepu z bielizną w Piasecznie, tel. 501 107 362

Pracownik budowlany z zakwaterowaniem, tel. 502 380 635

Pomocnik stolarza, Góra Kalwaria, tel. 602 138 163

Cukiernika, pomoc, osobę do sprzątania, tel. 608 079 659

Sklep ogrodniczy w Powsinie zatrudni emeryta do prac 
sezonowych, tel. 602 75 78 93

Zatrudnię osobę do pakowania, praca w okolicy Piaseczna. 
CV na adres email: sebastian.romanowski@neomedpolska.pl

Zatrudnię mężczyznę do obsługi maszyn oraz pomocy na maga-
zynie, wymagane prawo jazdy kat.B, mile widziane uprawnienia 
na wózek widłowy. Praca w okolicy Piaseczna, CV na adres ema-
il: sebastian.romanowski@neomedpolska.pl

Do prac pomocniczych w piekarni, tel. 536 002 001

Piekarzy zatrudni piekarnia w Zalesiu Dolnym, tel. 536 002 001

Sprzedawcę, Józefosław, warunki pracy do uzgodnienia, 
tel. 505 912 667

Pracowników na dachy itp. tel. 692 194 998

Młodą, energiczną jako pomoc kuchni w Piasecznie,
 8 godzin, tel. 504 687 475 – dzwonić po 17 - tej. 

Zatrudnię fryzjera/-kę, Zalesie Górne,tel. 609 859 562

Do starszej pani z zamieszkaniem, Piaseczno, tel. 501 571 574

Fryzjerkę w Konstancinie – Jeziornie, tel. 606 817 356

Zatrudnię kierowców kat. C, CE, dystrybucja po 
Warszawie, tel. 506 00 00 69

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu. tel. 518 180 766

SZUKAM PRACY 

POMOC PRZY PRACY W OGRODZIE (PORZĄDKI WIOSENNE, 
KOPANIE GRZĄDEK), ŁADOWANIE KONTENERÓW I INNE FI-
ZYCZNE. TEL. 511 686 540

Rencista, pół etatu, Piaseczno, tel. 604 75 22 99

KUPIĘ

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

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

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

Kupie zboże, pszenicę, tel. 509 284 043

SPRZEDAM

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

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

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 602 77 03 61

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 791 394 791

Bramy: używana - 450 zł, nowa - 1200 zł, tel. 887 545 254

Wyprzedaż kręgów studziennych i szambowych, tel. 513 626 068

Formę do kręgli betonowych, tel. 513 626 068

Dobrze prosperującą pracownię lamp stylowych z powodu śmier-
ci właściciela. Warszawa, ul. Herbsta (lub inne propozycje), tel. 
792 23 73 96

Kontener biurowo-mieszkaniowy lub zamienie na opla corsę, 
tel. 608 13 12 14 

Kombajn „Anna”, tel. 508 493 707

Sadzeniaki Irgi 50gr/kg, tel. 501 85 12 34 

Tuje duże, bukszpany, tel. 880 479 679

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

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, tel. 509 475 323

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

Toyoty i mercedesy, tel. 668 171 639

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Wilcza Góra; dom z działka 220/1208 m kw., wszystkie me-
dia, tel. 609 858 102, 609 190 107

Sprzedam działki Henryków-Urocze, bezpośrenio tel. 509 332 657

Sprzedam 2 działki pod budynek wielorodzinny w Piasecznie. 
TANIO!, tel. 698 225 965, 22 750 33 66

Sprzedam TANIO działkę budowlaną o pow.: 1200 m kw., w Woli 
Prażmowskiej, tel. 698 225 965, 22 750 33 66

Uwaga OKAZJA! Sprzedam b. tanio z powodów rodzinno 
– finansowych działki pod Piasecznem/Konstancinem,
tel. 698 225 965, 22 750 33 66

Sprzedam działki budowlane – 39 km od Pałacu Kultury. Koszt dział-
ki ok. 1000 m kw., ze wszystkimi opłatami WYNOSI ok. 35 000 zł. Bar-
dzo dobra lokata oszczędności!, tel. 698 225 965, 22 750 33 66

Działkę 2400 m kw. i dom 200 m kw do remontu, Głosków Letni-
sko, tel. 504 196 871, 513 044 969

Budowlana w Mieszkowie, tel. 503 002 904

Mieszkanie 2 pokojowe w Górze Kalwarii, tel. 607-380-467

Działkę budowlaną, wszystkie media od 1000 do 2000 m kw., Ja-
nówek koło Tarczyna, tel. 503 109 648

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

Działkę w Piasecznie zamienię na mieszkanie bezczynszowe, 
tel. 608 13 12 14 

Sprzedam lub wynajmę lokal usługowy 200 m kw., na działce 
1500 m kw., pod warsztat samochodowy lub inną działalność, 
Piaseczno tel. 505 795 962

Dom jednorodzinny 170/1000 m kw., Wólka Dworska, budowa 
domów,  tel. 602 397 714

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

Działka budowlana 2100 m kw. , 65 tys. Królewski Las 
k. Czerska. Tel 602 357 423

Działki,lasy,jeziora,warunki zabudowy,Huta Osada 
Młynnik k/Rypina, tel. 601 540 436

Józefosław,mieszkanie 64 m kw.,tel. 602 239 490

Tanio pół bliżniaka w Czersku, tel. 602 810 143

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

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

32 m kw. - 180 tys. zł z miejscem garażowym, Piaseczno, 
os. Prestige, tel. 512 691 867

Działkę 2900 m kw. W Ustanowie przy ul. Leśnej, tel. 509 308 026

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

W domu jednorodzinnym wynajmę dwa  pokoje dla pana pracu-
jącego, tel. 513 626 068

Dwupokojowe, Piaseczno, garaż, tel. 501 844 934

Magazyn 120 m kw. , tel. 508 493 707

Oddam w dzierżawę sad, tel. 22 79 71 772

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

Kwatery, tel. 728 899 673

Dom ok. 60 m kw.,  Józefosław, tel. 506 326 381

Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w Tarczynie wynajmie lokal biu-
rowy 34 m kw. w Tarczynie przy ul.Warszawskiej 11 tel. 797 197 312

Kawalerka w Górze Kalwarii 29,5 m kw. trzecie piętro, pokój z wid-
ną kuchnią,łazienka,balkon,piwnica. Tel. 696 085 632

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

USŁUGI

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. tel. 504 008 309

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

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

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

Krycie dachów, naprawy, tel. 511 928 895

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

Pomoc nauczyciela do przedszkola w Piasecznie. 
Najchętniej studentkę pedagogiki,  tel. 602 68 69 51

Ogrody – nawadnianie – brukarstwo, tel. 603 357 962

Ogrody od A do Z, tel. 781 544 058

Hydraulik tel. 886 576 148

Malowanie, gładzie, tel. 798 828 783

Elektryk, tel. 666 890 886

Układanie kostki brukowej, profesjonalnie i terminowo, gwa-
rancja, www.dobrybrukarz.pl, tel. 698 698 839

Hydraulik z doświadczeniem i uprawnieniami, tel. 605 079 907

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

Elektryk, tel. 660 891 932

Odnowa schodów, drzwi, mebli i innych wyrobów 
z drewna. Schodypodlogi.pl Tel. 503 344 567, 501 201 194

Księgowość, PIT, tel. 601 814 071

Studnie, tel. 601 231 836 

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96

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

Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie elewacji - kilkuna-
stoletnie 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

Budowa domów, rozbudowy, tel. 730 358 998

Elewacje, ocieplenia, tel. 730 358 998

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

Dachy papa termozgrzewalna, tel. 502 473 605

Układanie kostki brukowej, tel. 504 008 309

Tynki wewnętrzne, tel. 508 690 268

Malujemy, tel. 794 706 556

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Glazura, terakota, gres, tel. 502 720 600

Serwis AGD, tel. 605 112 216

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

Manicure hybrydowy -50% Jedyne 25zł! Tel. 501 155 803 
Salon Zmalowana

Ogrody-Koszenie trawnika, tel. 603 315 531

Geodeta, tel. 503 554 214

Pielęgnacja tui i żywopłotów, tel. 510 694 550

Wycinka i skracanie drzew, tel. 510 694 550

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

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

Glazura terakota, tel. 577 355 123

Sprzątanie biur, kompleksowo, tel. 607 511 215

Elewacje, docieplenia. Tanio, tel. 533 166 644

Remonty. Tanio, tel. 533 166 644

Remonty i inne, tel. 667 356 939

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Mały transport, uprzątnę garaże itp., tel. 538 100 660

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

Dachy, Kominy, rynny, tel. 798 836 860

Budowy domów tel. 798 836 860 

Ogrodnictwo od A do Z, tel. 536 043 434

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Mycie i impregnacja elewacji, kostki brukowej, dachów, 
malowanie tel. 609 828 998 

Naprawiam pralki, lodówki, tel. 603 047 616

Instalacje elektryczne,   tel.  601 41 88 01

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

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

Hydraulik, tel. 535 872 455

Studnie tel. 516 062 778

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

 RÓŻNE 

Kancelaria Prawa Administracyjnego. ODSZKODOWANIA ZA 
DZIAŁKI PRZEJĘTE POD DROGI PUBLICZNE – skutecznie poma-
gamy w uzyskaniu odszkodowanie maksymalnej wysokości. OD-
WOŁANIA, ZAŻALENIA, PISMA PROCESOWE. tel. 508 743 620

Przyciemnianie szyb samochodowych, www.autoelawi.pl,
tel. 575 455 570

NAUKA 

Matematyka, fizyka, programowanie, tel. 533 854 896

Doktor Fizyka Matematyka Angielski, tel. 601 24 06 76

Fizyka, Chemia tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

Catering o ustalonej kaloryczności, tel. 606 224 489

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom czekają funda-
cyjne zwierzaki: pieski małe, większe i całkiem duże, a także 
koty. Wszystkie są zdrowe, zaszczepione i wysterylizowane. 
Przebywają w Piasecznie i okolicach. Chętnie pomożemy przy 
doborze zwierzaka. Tel. w sprawie adopcji: 503 069 502, 502 
906 532, 604 531 952, 608 504 380

Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040

Praca w ochronie, Góra Kalwaria, system 24/48, stawka 
9,70 zł, tel. 607 212 383, 603 454 131

Zatrudnię hydraulików tel. 501 083 795

Kierowca kat.C+E, kraj, tel.502 104 180

Ekspedientkę do sklepu spożywczego w Mrokowie, tel. 
502 251 356

Osobę do baru z zapiekankami, Piaseczno, 
tel. 509 312 297

Ekspedientkę do sklepu spożywczego, Piaseczno, dobre 
warunki, tel. 22 757 07 61

Auto Wimar Centrumz siedziba w Al.Jerozolimskich 249b Opacz 
Kolonia w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje osób na 
stanowiska: Personel Sprzątający, Pomocnika Mechanika, Pracow-
nika Myjni. Osoby zainteresowane proszone są o składanie swoje-
go cv w siedzibie firmy lub na adres wojtaszekm@auto-wimar.pl  

Kurier Południowy przyjmie osoby do rozdawania gazet na 
skrzyżowaniach w Piasecznie, praca w piątki, tel. 22 756 79 39

Pomoc Kuchenną, Hotel Pałacyk Otrębusy, 501 359 517

Kelnera/kę, Hotel Pałacyk Otrębusy, 503 164 828

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

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

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

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Auto skup, tel. 535 661 903

AUTO-SKUP , najlepsze ceny , gotówka od ręki
tel. 503 031 014 

Dla PARY (350+/os)/ SINGLA(-KI) 450+, tel. 720 916 226

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

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, GLAZURA, 
TERAKOTA TEL. 792 456 182  

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

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

Anteny tv/sat - montaż – serwis, tel. 502 129 161

Usługi transportowe, przeprowadzki, sprzątanie działek 
tel. 511 726 698 

Malowanie, tapetowanie, układanie glazury, tel. 600 254 705

ZATRUDNIMY DO ODDZIAŁU WART CYWILNYCH - UMO-
WA O PRACĘ, OKĘCIE. TEL. 261 821 073

PRZYGOTOWYWANIE POZWÓW ROZWODOWYCH, ali-
mentacyjnych – sprawy rodzinne, karne, cywilne, spadko-
we tel. 508 743 620 

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

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

Usługi księgowe, profesjonalnie, pity, tel. 501 083 432

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588  

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

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

Firma sprzeda działkę przemysłową 4200 m kw, wszystkie 
media, dojazd z trzech stron (asfalt), Łubna, tel. 600 038 201

Działkę budowlaną, ogrodzoną, zagospodarowaną, 1860 m 
kw., woda+prąd, Piskórka, ul. Świerkowa, tel. 602 10 85 65
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Vega Brukarstwo Projekt
ul. Słoneczna 138

05-506 Lesznowola

tel. 22 750 50 50,  694 436 202
www.vegabrukarstwo.pl

vegabrukarstwo1@gmail.com

Poszukiwani krewni Aleksandra Dzejki
GÓRA KALWARIA Był burmistrzem miasta i jego dobrym gospodarzem w latach 1928-1939. 
Radni chcieliby uhonorować go tytułem Zasłużony dla Góry Kalwarii, ale... nie mają 
komu wręczyć medalu
 Aleksander Dzejko umarł bezpo-
tomnie. Przybył do miasta niedługo 
po odzyskaniu przez Polskę niepod-
ległości. Miał 30 lat, znał rosyjski, 
niemiecki i mówił podobno z akcen-
tem galicyjskim (co oznacza, że po-
chodził prawdopodobnie z terenów 
objętych zaborem austriackim).

Lampy naftowe zastąpił 
elektrycznością  
 Początkowo zamieszkał w skrom-
nym pokoiku przy ul. Dominikańskiej 
(później mieszkał m.in. we wciąż ist-
niejącej willi przy ul. Lipkowskiej 6) 
i zaczął pracę w urzędzie miejskim, 
gdzie prowadził ewidencje mieszkań-
ców, urodzeń, ślubów i zgonów. Gdy 
wspinał się na po kolejnych szczeblach 
urzędniczej kariery, w 1928 roku rada 
miejska Góry Kalwarii, która składa-
ła się wówczas głównie z mieszkańców 
wyznania mojżeszowego stanowią-
cych połowę społeczności miasta, wy-
brała go burmistrzem. 
 Czasy, w których Aleksander 
Dzejko zasiadał w ratuszu, były dla 
Góry Kalwarii okresem widocznego 
rozwoju. Głównie dlatego, że potra-
fił współpracować i z Polakami, i z 
Żydami. W 1931 roku przy ul. Kal-
waryjskiej uruchomiono elektrownię 
miejską i rozprowadzono sieć ener-
getyczną po centrum miasta. W tym 
samym okresie oddano nowo wybu-
dowany dom ludowy,  który stał się 
nową siedzibą Ochotniczej Straży 
Pożarnej (do dziś mieści się w nim 
także kino). Powstała również pu-

bliczna łaźnia przy obecnej ul. ks. 
Sajny (działała jeszcze po II woj-
nie światowej, obecnie to siedziba 
przedszkola). To za Dzejki wybru-
kowano części kalwaryjskich ulic i 
uruchomiono w mieście połącze-
nie telefoniczne. Ówcześni włodarze 
wprowadzili jednozłotową opłatę od 
przyjezdnych (byli to głównie Żydzi 
z całego świata przybywający do ca-
dyka), która następnie była przezna-
czana na budowę wodociągu i kana-
lizacji w centrum miasta. 
 Jak głoszą opowieści, w trosce 
o czystość grodu, burmistrz przed 
rozpoczęciem urzędowania co-
dziennie obchodził ulice, zaglądał 
też na posesje czynszowe. „Na opor-
nych kazał policji  nakładanie kar 
pieniężnych” - napisał w opowieści o 
przedwojennym burmistrzu nieżyją-
cy już Władysław Kraska.

Niemcy wtrącili go do więzienia
 Aleksander Dzejko pełnił funk-
cję do czasu wkroczenia do mia-
sta wojsk okupacyjnych. W kwietniu 
1940 roku został aresztowany przez 

niemiecką policję (z ówczesnych re-
lacji wynika, że brał udział w incy-
dencie w restauracji dla volksdeut-
schów przy ul. Pijarskiej – zerwał 
jednemu z gości z ramienia opaskę 
ze swastyką). Po spędzeniu pół roku 
w grójeckim więzieniu, powrócił do 
Góry Kalwarii i wynajął piekarnię 
przy ul. Dominikańskiej. Chorował 
na gruźlicę. W wieku 56 lat zmarł 19 
stycznia 1945 roku i został pochowa-
ny na cmentarzu w Górze Kalwarii.
 Jest w mieście postacią mało zna-
ną, do tej pory władze nie zdecydowa-
ły się, by nazwać jego imieniem ulicę.  
 Obecnie ratusz poszukuje infor-
macji o rodzinie przedwojennego bur-
mistrza. Wszelkie pomocne informa-
cje należy kierować na adres: promo-
cja@gorakalwaria.pl lub pod nr tel. 22 
727 95 17 lub 22 727 95 18. 
 Przypomnijmy, że pośmiertnie 
rajcy nadali już tytuły Zasłużony dla 
Góry Kalwarii burmistrzowi Józefowi 
Latale i przewodniczącemu rady Wi-
toldowi Michnie.

Piotr Chmielewski

Aleksander Dzejko na placu budowy domu ludowego
- zdjęcie z kroniki OSP w Górze Kalwarii

Czasy, w których Aleksander 
Dzejko zasiadał w ratuszu, 

były dla Góry Kalwarii okre-
sem widocznego rozwoju. 

Głównie dlatego, że potrafił 
współpracować i z Polakami, 

i z Żydami
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WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Błyszczące, zdrowe włosy
Wiosna co prawda nas nie rozpieszcza, ale lada chwila wybuchnie słońcem 
i dobrą energią. Wówczas nie ukryjemy się pod czapką, czy kapturem. Po-
myślmy o kondycji naszych włosów wcześniej. Zadbajmy o nie już teraz

Zabieg laminowania  
 Laminowanie iNeo-Crystal fi rmy Estel jest to nowoczesny zabieg regene-
racji oraz pielęgnacji włosów, dzięki któremu na powierzchni włosa powsta-
je specjalna warstwa pochodzenia naturalnego. Włosy nabierają objętości, 
gładkości, elastyczności oraz blasku.
Zabieg zalecany jest osobom, które mają niewystarczająco gęste i puszyste, 
jak również porowate, cienkie  i odbarwione włosy.  Przywraca blask włosom 
zniszczonym zbyt częstymi koloryzacjami, suchym, łamliwym, matowym. Za-
bieg poleca się w celu zachowania koloru włosów farbowanych, wówczas 
można go wykonać nawet tuż po farbowaniu. Efekt zabiegu , zależnie od sta-
nu włosów i utrzymuje się od 3 do 4 tygodni.

Regeneracja i prostowanie włosów w jednym
 Dla Pań o włosach niesfornych, puszących i  elektryzujących się proponu-
jemy keratynowy zabieg wygładzający Pure Renewal System. Kuracja jest w 
100 % wolna od formaldehydu. Ten keratynowy zabieg wygładza i redukuje 
skręt o 75%. 
 Zapewnia imponujące efekty wygładzające i odbudowujące oraz nie za-
wiera agresywnych substancji chemicznych. Pure Renewal System zapew-
nia natychmiastowy efekt. Kuracja zawiera opatentowaną technologię Kera-
bond, która w połączeniu z mieszanką najwyższej jakości olejków jojoba, ar-
ganowego i rozmarynu przekształca w 90 minut kręcone , ciężko układające 
się włosy w jedwabiście gładkie, lśniące aż do 12 tygodni! Zabieg keratynowy 
Pure Renewal Sysytem jest zgodny z wymogami wszystkich organizacji zdro-
wotnych na świecie.

Salon BB, ul. Młynarska 6 wejście od Warszawskiej, Tel. 22 401 1234

przed laminacją po laminacji
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