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"Villa Park"

Lesznowola, ul. Okrężna Cena od, 3.990 zł /m
2

Apartamenty i segmenty o pow. 110-127m  w zamkniętym Osiedlu.
2

Osiedle z bezpośrednim dostępem do lasu, własnym placem zabaw oraz fitparkiem.
Energooszczędna technologia budowy oraz wysoki standard wykończenia i wyposażenia.

Ogródki o pow. od 125 do 200 m .
2

Realizacja II kw. 2018 r.

www.patiodeweloper.pl
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Pomóżmy Jankowi!
PIASECZNO W trakcie sobotniego meczu Perły Złotokłos 

ze Spartą Jazgarzew można było wspomóc rehabilita-

cję małego Janka – wnuka Witolda Faliszewskiego, pre-

zesa Sparty. Kolejna znakomita okazja, aby wesprzeć ten 

szczytny cel nadarzy się już 28 października, kiedy to 

MKS Piaseczno podejmie Spartę u siebie, a także pod-

czas wszystkich ligowych spotkań drużyny z Jazgarzewa 

na własnym boisku

Na Bema przecinają opony

50 lat „Budowlanki” 
minęło, jak jeden dzień
GÓRA KALWARIA Przez pół wieku przez zespół szkół 

zawodowych przy ul. Budowlanych przewinęło się 

415 nauczycieli i 6,5 tys. uczniów. W sobotę placów-

ka fetowała jubileusz

16-17
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Ruszyła akcja „Znicz”

Kaufl and rozprawia się ze złodziejami alkoholu

Pobił żonę, trafi ł do aresztu

Ukradł kasetkę z pieniędzmi

Złapani na kradzieży miedzianych rynien

Spacerowali Jarząbka z marihuaną

Zatrzymano go, gdy kradł koła

 We wtorek w całej Polsce rozpoczęła się policyjna akcja „Znicz”, która 
potrwa do 4 listopada. Funkcjonariusze będą obecni przeważnie w rejo-
nie cmentarzy. Kierowcy mogą spodziewać się kontroli stanu techniczne-
go pojazdów i trzeźwości. Poza tym mundurowi będą zwracali uwagę, czy 
przestrzegane są ograniczenia prędkości oraz czy użytkownicy dróg stosują 
się do objazdów wyznaczonych w rejonie nekropolii. Odwiedzanie grobów 
często kończy się także spotkaniami rodzinnymi, podczas których spożywa-
ny jest alkohol. Policja apeluje do osób, które tego dnia wsiądą za kierow-
nicę, aby zachowywały się odpowiedzialnie, ponieważ jadąc po kilku głęb-
szych mogą skrzywdzić nie tylko siebie, ale także innych.

 Przed tygodniem pisaliśmy o mieszkance Żabieńca, która ukradła w pia-
seczyńskim Kaufl andzie markowy alkohol o wartości 500 zł. Jak się okazu-
je, takich przypadków było więcej, a wszyscy złodzieje zostali zidentyfi ko-
wani, zatrzymani i ukarani wysokimi grzywnami. Ochrona sklepu z amato-
rami „darmowych”, wyskokowych trunków rozprawia się od września. Jako 
pierwsza została ujęta doskonale znana piaseczyńskiej policji złodziejska 
para o pseudonimach Fryzjer i Blondyna. Odwiedzali oni Kaufl and kilkukrot-
nie, kradnąc nie tylko markowy alkohol – głównie whisky i wódkę – ale tak-
że kosmetyki. Narazili sklep na łączne straty w wysokości ponad 1000 zł. 12 
października ochroniarze zatrzymali z kolei dwóch mężczyzn spoza powia-
tu piaseczyńskiego, którzy zwędzili rum, likiery, kawę oraz kosmetyki rów-
nież o wartości ponad 1000 zł, a sześć dni później – dwóch Ukraińców, któ-
rzy połakomili się na wódkę i whisky o wartości 200 zł. Wszyscy złodzieje zo-
stali przekazani policji i dobrowolnie poddali się karom - w większości mu-
sieli uiścić wysokie grzywny.

 Policjanci zostali wezwani do awantury domowej w Tomicach, gdzie 
46-letni mężczyzna miał dopuścić się przemocy psychicznej i fi zycznej na 
żonie. Damski bokser został zatrzymany i trafi ł do aresztu. O jego dalszym 
losie zdecyduje sąd.

 Dziesięć dni temu w Wólce Kosowskiej ukradziono kasetkę, w której było 
4 tys. zł. Tydzień później policjanci z wydziału kryminalnego zatrzymali po-
dejrzanego o dokonanie tego przestępstwa 48-letniego Gruzina. Mężczy-
zna może mieć związek także z innymi kradzieżami. Grozi mu do 5 lat pozba-
wienia wolności.

 Kilka dni temu w rejonie willi przy ul. Potulickich w Konstancinie-Jezior-
nie ochrona zatrzymała 31-letniego mężczyznę, który zdemontował z bu-
dynku miedziane rynny o wartości około 30 tys. zł. Drugi ze złodziei uciekł, a 
zatrzymany tłumaczył ochronie, że był to przypadkowo spotkany Ukrainiec, 
który „tylko mu pomagał”. Okazało się to jednak nieprawdą, ponieważ na te-
renie posesji znaleziono plecak, w którym znajdowały się dokumenty podej-
rzanego – jak się okazało – był to brat 31-latka. Zatrzymany mężczyzna zo-
stał przekazany policji i odpowie za kradzież, za co grozi do 5 lat pozbawie-
nia wolności. Jak informuje policja, zatrzymanie jego brata jest jedynie kwe-
stią czasu.

 W poniedziałek kilka minut po północy policjanci zauważyli w rejonie 
ulicy Jarząbka dwóch podejrzanie zachowujących się młodych mężczyzn, 
których postanowili wylegitymować. Jak się okazało, 20- i 21-latek mieli przy 
sobie niemal 15 gramów marihuany. Obydwaj odpowiedzą za posiadanie 
środków odurzających, za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

W niedzielę po południu w Kawęczynie policjanci z patrolówki zatrzymali 
23-latka, który odkręcał koła z zaparkowanego przy drodze peugeota. War-
tość kół, które wróciły do właściciela, oszacowano na około 4 tys. zł. 23-latek 
odpowie za kradzież, za co grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. 

Przedsiębiorcza,

piękna i odpowiedzialna

KONSTANCIN-JEZIORNA

 Fundacja Inicjatyw Społecz-
nych „Strefa Działania” zorganizu-
je 27 i 28 października w Konstan-
cińskim Domu Kultury (ul. Mostowa 
15) II Konstancińskie Forum Kobiet 
i serdecznie zaprasza wszystkie pa-
nie. W dwudniowym programie cie-
kawe spotkania, wykłady i warsztaty 
podzielone na trzy bloki tematycz-
ne: „przedsiębiorcza, „piękna” i „od-
powiedzialna”. Wśród prelegentów 
są m.in. Urszula Dudziak, Szymon 
Hołownia czy Katarzyna Michalska. 
Wstęp wolny. Rejestracja na stronie 
internetowej organizatora.

PC

Seniorzy zasiądą 

do stołów brydżowych
 Z okazji Międzynarodowego Dnia 
Osób Starszych, Klub Brydżowy za-
prasza seniorów do wzięcia udziału 
w turnieju brydżowym. Zawody od-
będą się jutro o godz. 10 w Konstan-
cińskim Domu Kultury (ul. Mostowej 
15). Na zwycięzców turnieju czeka-
ją atrakcyjne nagrody. Szczegóły: tel. 
605 655 382.

PC

Cena odpadów raczej nie urośnie?

Pani

Bożenie Pindelskiej

serdeczne wyrazy współczucia  
i słowa otuchy z powodu śmierci

męża
składają

Kazimierz Jańczuk
Burmistrz 

Gminy Konstancin-Jeziorna

oraz pracownicy  
Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Andrzej Cieślawski 
Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Serdeczne wyrazy współczucia  
i słowa otuchy z powodu śmierci

Krzysztofa Bretsznajdera

rodzinie
składają

Kazimierz Jańczuk
Burmistrz 

Gminy Konstancin-Jeziorna

oraz pracownicy  
Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Andrzej Cieślawski 
Przewodniczący  
Rady Miejskiej

K O N D O L E N C J E

LESZNOWOLA Kilka dni temu 

otwarto oferty firm, które 

chcą przez najbliższe trzy 

lata odbierać śmieci z te-

renu gminy Lesznowola. 

Najniższą cenę, niecałe 

17 mln zł, zaproponował 

PUK Piaseczno

 Do przetargu na odbiór śmieci 
z terenu gminy od stycznia 2018 
roku do grudnia 2020 roku sta-
nęły cztery firmy. Najniższą cenę 
– niecałe 17 mln zł - zapropo-
nowało Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Piaseczno, któ-
re jest gminną spółką (wcześniej 
PUK Sita). Firma Byś zapropo-
nowała 19,6 mln zł, a lesznowol-
ski Jarper - 20,2 mln zł. Najdroż-
szy okazał się Remondis, którego 
oferta opiewała aż na 27,8 mln 
zł. W tej chwili trwa sprawdza-
nie i uzupełnianie dokumentacji. 
Umowa z firmą zostanie podpi-
sana prawdopodobnie w pierw-
szej połowie grudnia. - Za-
rezerwowaliśmy na ten cel 18 
mln zł, a ofer ta zaproponowa-
na przez najtańszą f i rmę jest o 
ponad mi l ion zł n iższa, co cie-
szy – mówi radny Marcin Ka-
nia. - Wszystko wskazuje więc 
na to, że opłaty, które ponoszą 
za odbiór śmieci nasi mieszkań-
cy, pozostaną w najbliższym cza-
sie bez zmian.

TW

Startuje sekcja 

piłki ręcznej

GÓRA KALWARIA

 Ośrodek Sportu i Rekreacji zapra-
sza uczniów 5 i 6 klas do nowo po-
wstającej młodzieżowej sekcji piłki 
ręcznej. Treningi odbywać się będą 
w poniedziałki i czwartki o godz. 16 
w hali przy ul. Białka 9a, pierwszy 6 li-
stopada. 

PC
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Zastępczy rodzice pilnie poszukiwani
POWIAT Starostwo usilnie szuka domów, które będą w stanie o każdej porze przyjąć w 

swoje progi małe dzieci z rodzin dotkniętych nagłym nieszczęściem

 W powiecie funkcjonowała ro-
dzina pełniąca rolę pogotowia ro-
dzinnego, ale nie podołała, moc-
no obciążającej psychicznie i trud-
nej roli. Zdarza się bowiem, że ma-
luchy trafiające pod taki dach nagle 
straciły rodziców lub były świadka-
mi gorszących scen w swoim domu. 
– Przypadki kryzysowych sytuacji 
życiowych są najróżniejsze. Marzy-
my o takim pogotowiu rodzinnym, 
ponieważ obecnie w nagłych sytu-
acjach musimy szukać miejsca dla 
maluchów poza powiatem – mówi 
Klaudia Wojnarowska, dyrektorka 
Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie (PCPR).
 Małe dzieci pozostają pod opie-
ką pogotowia rodzinnego zwykle do 
czterech miesięcy (w wyjątkowych 
przypadkach do 8), dopóki sąd nie 
zdecyduje o ich dalszym losie. To 
także nie jest łatwe, bowiem trud-
no nie przywiązać się do przyjętego 
pod dach malucha.  
 Sytuacja jest łatwiejsza w przy-
padku dzieci w wieku ponad 7 lat. 
Umieszczane są one w przygotowa-
nej na sytuacje alarmowe placówce 
opiekuńczej – Domach Dziecka w 
Pęcherach, gdzie przebywa 51 pod-
opiecznych.
 Klaudia Wojnarowska doda-
je, że generalnie w powiecie pia-
seczyńskim przybywa dzieci, któ-
rym zastępczo trzeba zapewnić 
opiekę, ponieważ rośnie liczba ro-
dziców, którym sąd odebrał pra-
wa rodzicielskie. Mogą mieć na to 
wpływ nałogi rodziców, zaniedby-

wanie podstawowych obowiązków 
rodzicielskich, porzucenie dziec-
ka, bezdomność, pobyt w zakła-
dzie karnym, ciężka, uniemożli-
wiająca opiekę nad dzieckiem cho-
roba, śmierć czy przemoc. Włoda-
rze powiatu starają się, aby ta-
kie dzieci znajdowały opiekę u 
rodzin zastępczych. Na naszym 
terenie takich domów jest oko-
ło 150, opiekują się 200 dzieć-
mi. Jednak jak się okazuje, to 
wciąż mało. Dlatego PCPR cały 
czas szuka kandydatów na rodzi-
ców zastępczych, aktualnie trwa-
ją również ich szkolenia.

 – Z całą pewnością decyzja o 
stworzeniu rodziny zastępczej po-
winna być dokładnie przemyślana 
– podkreśla dyrektor Wojnarowska. 
Kandydaci muszą spełniać szereg 
szczegółowych wymagań, są dokład-
nie sprawdzani. Biorą udział również w 
trzymiesięcznym szkoleniu, które ma im 
uświadomić, że stworzenie rodziny za-
stępczej to duże wyzwanie i odpowie-
dzialność. Zgodnie z przepisami rodzice 
zastępczy mogą liczyć na wsparcie m.in. 
psychologiczne i prawne oraz na pokry-
cie kosztów utrzymania dziecka umiesz-
czonego w ich domu.

PC

Bycie „rodziną w pogotowiu” jest obciążające, 

bo m.in. trudno się do malucha nie przywiązać

Czynny przejazd, 
nieczynna fontanna
PIASECZNO To już ten czas: wraz z końcem sezonu letniego zostanie 

otwarty przejazd przez rynek od strony północnej. Gmina „zakręci” 

też niedługo wodę w fontannie na głównym placu miasta

 Zamykanie wiosną przejazdu przez rynek miejski wielu kierowcom prze-
szkadza, bo aby zawrócić, jadąc ulicą Warszawską, muszą dojechać aż do Mły-
narskiej. Od lat jednak ta praktyka jest stosowana ze względów bezpieczeń-
stwa, bo gdy robi się ciepło na rynku pojawia się wielu mieszkańców, w tym 
dzieci. „Letnia” organizacja ruchu ma obowiązywać do końca października. Jak 
informuje Włodzimierz Rasiński, kierownik gminnego Wydziału Infrastruktury 
i Transportu Publicznego, zagradzające wjazd od Warszawskiej donice z kwia-
tami mają zniknąć zaraz po Wszystkich Świętych. 
 Niedługo zostanie „osuszona” także miejska fontanna.  – Na razie jest nie-
czynna ze względu na deszczową pogodę – mówi Łukasz Wyleziński z gmin-
nego wydziału promocji. – Na stałe zostanie wyłączona na okres zimowy, kie-
dy nadejdą pierwsze mrozy.
 Ponownie fontanna zostanie uruchomiona prawdopodobnie w maju. I nie 
będzie jedyna. Drugi wodotrysk ma działać od wiosny na przebudowanym 
skwerze Kisiela.

TW 

Przejazd przez rynek ma być drożny od 2 listopada

R E K L A M A
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Duża inwestycja w Pracach Małych
 W gminie Tarczyn odbyło się uro-
czyste otwarcie zmodernizowanej 
i rozbudowanej Szkoły Podstawowej 
w Pracach Małych. 
 
Podczas wydarzenia, którego praw-
dziwą ozdobą były zachwycające 
występy uczniów, obecni byli m.in. 
Marszałek Senatu RP - Stanisław 
Karczewski, Burmistrz Tarczyna 
Barbara Galicz, Burmistrz Miasta 
i Gminy Piaseczno Zdzisław Lis, 
Wójt Gminy Prażmów Sylwester 
Puchała, wójt gminy Pniewy Wie-
sław Nasiłowski, medalista olimpij-
ski i rekordzista Europy w biegu na 
100 m - Marian Woronin, przed-
stawiciele Ministerstwa Sportu i 
Turystyki, Urzędu Marszałkow-
skiego, kuratorium oświaty, służb 
mundurowych, dyrektorzy i kie-
rownicy lokalnych instytucji, radni 
i sołtysi oraz proboszczowie miej-
scowych parafii.
 - Dziś otwieramy nowy rozdział 
historii szkoły w Pracach Małych. 
Tak dogodnych jak obecnie warun-
ków do nauki i rozwoju nie było tu-
taj nigdy dotąd. Stworzyliśmy tu 
piękny i funkcjonalny obiekt dydak-
tyczno-sportowy. Życzę całej tutej-
szej społeczności szkolnej mnóstwa 
satysfakcji i sukcesów. A co jest naj-
większym sukcesem dla nauczycie-
la i szkoły? Gdy jej mury opuszcza-
ją świetnie wyedukowani, ambitni 
absolwenci, potrafiący z powodze-
niem stawić czoła trudnym wymo-

gom współczesności! - mówiła bur-
mistrz Barbara Galicz.
 Pod wrażeniem nowego obiektu, 
podobnie jak inni goście, był mar-
szałek Stanisław Karczewski: - To, 
że wybudowaliście Państwo tę wspa-
niałą salę gimnastyczną, jak rów-
nież pomieszczenia, które za chwi-
lę obejrzymy, to Wasz wielki sukces. 
To myślenie o przyszłości i jednocze-
śnie prawdziwa inspiracja dla lokal-
nej społeczności. To dowód na to, że 

warto pracować i wciąż się rozwijać. 
Bardzo Państwu za to dziękuję.
 W ramach inwestycji, zrealizo-
wanej przez gminę Tarczyn powsta-
ła nowoczesna sala gimnastyczna o 
wymiarach 12 m x 24 m i wysokości 
6,5 m, wraz z zapleczem i nową czę-
ścią dydaktyczną, która połączona 
została przejściem z istniejącą wcze-
śniej częścią szkoły. Łączna wartość 
inwestycji wraz z wyposażeniem to 
ok. 2,5 mln złotych. Warto podkre-

ślić, że gminie Tarczyn udało się 
zdobyć na niniejsze przedsięwzię-
cie dofinansowanie z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki w wysokości po-
nad 600 tys. zł.
 W nowo wybudowanej części 
szkoły znalazły się także: sale dy-
daktyczne,  pomieszczenie moni-
toringu szkoły i hali, sanitariaty i 
przebieralnie przy hali, sekretariat 
i gabinet dyrektora, pomieszczenia 
wc dla dzieci oraz przejście do star-

szej (lecz już zmodernizowanej) 
części szkoły. 
 Cały teren oraz budynek są do-
stępne dla osób niepełnospraw-
nych poprzez zastosowane po-
chylnie zewnętrzne oraz pochyl-
nię w budynku (niepełnospraw-
ni mają możliwość dostania się 
samodzielnie do wszystkich po-
mieszczeń obiektu).

Szymon Woźniak
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www.rajskaosada.pl

tel. 697 626 322
lub 609 859 899

RAJSKA OSADA
Kąty, ul. Spacerowa
- woda, kanalizacja, gaz,
energia elektryczna

- działki 900-1000m2
- pow. użytkowa
bliźniaka/domu
120-220 m2

CENA OD 380 tys

Magia starych gier połączyła pokolenia
PIASECZNO Wystawa starych komputerów i konsoli, oraz możliwość pogrania w gry sprzed 

ćwierć wieku wzbudziły duże zainteresowanie. W weekend w Klubie Kultury w Zalesiu Gór-

nym odbyła się pierwsza edycja Retro Spekcji. Jak zapowiadają organizatorzy – nie ostatnia

 Magia starych gier łączy poko-
lenia. Przyciąga 10-latków grafiką, 
prostotą i atrakcyjnością, u ich ro-
dziców budzi sentyment i przywołuje 
miłe wspomnienia z dzieciństwa, gdy 
na Nintendo podłączonym do tele-
wizora zdobywało się kolejne bazy w 
Contrze, a gry na komputerze Com-
modore 64 wgrywało się z kaset.
 Podczas Retro Spekcji zaprezen-
towano zróżnicowany sprzęt kom-
puterowy, kilka modeli konsoli oraz 
stare komputery Apple, na których 
można było popróbować sił w pro-
gramowaniu.
 Skarby ze swojej kolekcji udo-
stępnił Mirosław Łupina, który pro-
wadzi Apple Muzeum. – Nastawiłem 
się na prezentację historii i rozwoju 
marki Apple na przykładzie kilku 
maszyn – powiedział nam twór-
ca Apple Muzeum, który zgroma-
dził już ponad 100 komputerów, 
monitorów i drukarek. Większość 
sprzętu pomimo upływu lat wciąż 
jest sprawna. Jeden z unikatowych 
komputerów zaprezentowanych na 
wystawie pochodzi z 1979 roku. 
Takich modeli wyprodukowano 
tylko 10 tys. sztuk.
 – Był przeznaczony do szkół i in-
stytucji edukacyjnych, nie był sprze-
dawany w sklepach i zwykle nie tra-
fiał do prywatnych użytkowników 
– mówi Mirosław Łupina. Kompu-
ter wygląda jak skrzyżowanie ma-
szyny do pisania z radiem.
 – Retro Spekcja spotkała się z 
dużym zainteresowaniem – cieszy 

się Bohdan Rączkowski, jeden z or-
ganizatorów imprezy. – Ciągle mie-
liśmy pełne stanowiska. Na pewno 
zrobimy kolejną edycję, być może 
uda się ją zorganizować w centrum 
Piaseczna.
 Szeroki asortyment gier planszo-
wych zaprezentował Giermek – spe-
cjalistyczny sklep z Piaseczna. Przy 
okazji odbyła się też giełda z grami 
na różne konsole. Można był w gry 
pograć, wypożyczyć lub je kupić.
 Do dyspozycji graczy przygoto-
wano nie tylko konsole Segi, Nin-
tendo i Pegasusy, ale też sprzęt kom-
puterowy sprzed lat: Amigę, Com-
modore, Atari. Można było również 
pograć w kilka osób patrząc nie na 
ekran monitor, lecz na rzutnik, któ-
ry wyświetlał przebieg gry na ścia-

nie. W sąsiedniej sali informatycz-
nej ośrodka kultury spotkali się mi-
łośnicy gier takich jak Quake III: 
Arena oraz Unreal Tournament. Do 
dyspozycji mieli sześć komputerów.
Zaprezentowano też flippera pocho 
dzącego ze zbiorów warszawskiego 
Pinball Station.
 – Mamy 32 flipery i stawiamy już 
automaty do gier arcade z począt-
ków lat 90 – mówi Paweł Nowak i 
zaprasza na ul. Kolejową 8a.
 Pierwsza Retro Spekcja oka-
zała się strzałem w dziesiątkę. Wi-
dać, że impreza ma spory potencjał 
i wszystko wskazuje na to, że kolej-
ne edycje będą organizowane z co-
raz większym rozmachem.

Adam Braciszewski

Hip Hop Fest

URSYNÓW 

 Już w najbliższą niedzielę odbędzie się trzecia edycja festiwalu hip-hop, 
podczas którego tradycyjnie już zaprezentują się czołowi wykonawcy pol-
skiej sceny hip-hopowej. W tym roku wystąpią Hemp Gru, Solar/Białas – SB 
Maffi  ja, Kuba Knap, Fly High Crew oraz DJ Lazy One. Koncert odbędzie się w 
Arenie Ursynów przy ul. Pileckiego 122. Początek o godz. 19. Wstęp na pod-
stawie bezpłatnych kart wstępu. 

TW
Zbiórka krwi 

 W najbliższą sobotę w godzinach 10-15 pod urzędem dzielnicy Ursynów 
odbędzie się kolejna zbiórka krwi zorganizowana wspólnie z Klubem Honoro-
wych Dawców Krwi „Krewki Ursynów”. Podczas zbiórki odbędzie się również 
rejestracja potencjalnych dawców szpiku przy współpracy z Fundacją DKMS 
Polska. W związku ze zbliżającą się zimą, będzie zbierana także ciepła odzież 
dla potrzebujących - dary zostaną przekazane mazowieckiemu oddziałowi  
Polskiego Czerwonego Krzyża.

TW

Powstały „nowe” szkoły

LESZNOWOLA

 Podczas ostatniej sesji rady gminy zmieniono nazwy istniejących zespo-
łów szkół na szkoły podstawowe. Był to wymóg formalny w związku z refor-
mą szkolnictwa i likwidacją gimnazjów. I tak Zespół Szkół Publicznych w My-
siadle został przemianowany na Szkołę Podstawową w Mysiadle. Mało tego, 
osobną uchwałą na wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu 
uczniowskiego nadano SP w Mysiadle imię Polskich Olimpijczyków. Nową na-
zwę szkoła ma nosić od 1 czerwca 2018 roku. Zespół Szkół Publicznych w Mro-
kowie został przemianowany na Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w 
Mrokowie, Zespół Szkół Publicznych im. Noblistów Polskich w Lesznowoli na 
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli, a Zespół 
Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach na Szkołę Podstawową im. Jana 
Pawła II w Łazach.

TW

O znamienitych mieszkańcach willi Blizka

KONSTANCIN-JEZIORNA

 W najbliższą sobotę o godz. 17 w Konstancińskim Domu Kultury przy ul. Mo-
stowej 15 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Wirtualne Muzeum Konstancina. 
Będzie poświęcone dwóm rodzinom związanym z zabytkową willą Blizka w Kon-
stancinie. Fascynującą historię znamienitych rodów Rapackich i Kowalskich przed-
stawi Tomasz Kowalski, mieszkaniec willi od 73 lat. Wstęp wolny.

PC
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 Kiedy osoba dotknięta niepeł-
nosprawnością przebrnie przez 
najtrudniejszy dla siebie okres 
i uświadomi sobie, że dysfunk-
cja będzie jej codziennością, 
musi żyć dalej. Druga dekada 
XXI wieku, w stosunku do cza-
su mienionego, przyniosła duży 
postęp w obszarze podejmowa-
nych działań i tolerancji. Na uli-
cach, sklepach, w mediach wi-
dać niepełnosprawnych. 

Zaakceptować i polubić 

nieodwracalne
 Bycie osobą niepełnosprawną 
nie zawsze dla niej samej ozna-
cza nieszczęście. Czym innym 
jest nasz stosunek i nastawie-
nie do niej. Kiedyś w opactwie 
św. Michała we Francji, ojciec 
upośledzonego, niewidomego 
chłopca usłyszał słowa współ-
czucia i ubolewania nad faktem, 
że ma tak bardzo nieszczęśli-
wego syna. W krótkich słowach 
i wskazując na „nieszczęśliwe-

go” odpowiedział życzliwie roz-
mówcy, że jego syn jest bardzo 
szczęśliwym człowiekiem. Wska-
zywały na to uśmiech i zadowo-
lenie chłopca, który radośnie ak-
ceptował otoczenie, delektując 
się odgłosami, zapachami i in-
nymi z docierających do niego 
bodźców. Wielu z nas powinno 
zmienić sposób patrzenia na in-
ności. Pewne zjawiska, stany, czy 
procesy maja charakter nieod-
wracalny. Oznacza to, ni mniej 
ni więcej, że trzeba je zaakcepto-
wać i polubić, bo nieakceptowa-
ne mogą zmienić nasze życie w 
koszmar. 
 Każdy postrzega świat z wła-

snego punktu widzenia, ale 
mamy także mechanizm okre-
ślany mianem empatii, czyli 
zdolności wczuwania się w in-
nego człowieka. Kolejną zdol-
nością człowieka myślącego jest 
umiejętność obserwacji i wy-
ciągania wniosków. Dla jed-
nych wielkie nieszczęście dla in-
nych codzienność. Niewidoma 
od urodzenia dziewczyna zapy-
tana czy chciałaby widzieć, bez 
chwili wahania odparła, że nie. 
A czując zdziwienie u pytające-
go, w kilku słowach wyjaśniła, 
że w świecie, w którym żyje jest 
szczęśliwa, a ponieważ nie zna 
innego, to nie wie czy podobał-
by się jej. Akceptowanie rzeczy-
wistości to doskonała metoda na 
wiele sytuacji, których doświad-
czamy.

Ważne, by nie utrwalać 

podziałów
 Niepełnosprawny intelektual-
nie człowiek nie wie, że jest nie-

pełnosprawny i szuka szczęścia 
według własnych potrzeb i kry-
teriów. Rolą sprawnych i inteli-
gentnych jest zaakceptowanie 
inności i stworzenie warunków, 
w których ludzie będą szczę-
śliwi, kiedy nie można ich wy-
leczyć. Aby dobrze adresować 
nasze działania, warto poznać 
„świat innych”. Po to, aby nie 
dawać w prezencie czarnoskó-
remu Afrykańczykowi kremu do 
opalania. Nie ma lepszego spo-
sobu na poznanie innych ludzi, 
niż bezpośredni kontakt z nimi. 
Warto zatem ludzi łączyć, a nie 
dzielić. Szkoły specjalne, impre-
zy, wydawnictwa i inne dla nie-

pełnosprawnych, mają w zamy-
śle dobro, ale nie zawsze to do-
bro czynią. Dzieląc na spraw-
nych i niesprawnych wprowa-
dzamy i utrwalamy podziały. Co 
wobec tego robić, zapyta gorli-
wy organizator imprez. Dobrym 
rozwiązaniem jest organizować 
wydarzenia z myślą o wszyst-
kich potencjalnie zainteresowa-
nych. Należy brać pod uwagę in-
dywidualne preferencje jednost-
ki i to powinno stanowić pod-
stawę każdego działania. Tak jak 
nieporozumieniem są klasy inte-
gracyjne przy braku normy inte-
lektualnej, tak lepszym rozwią-
zaniem wydają się być klasy spe-
cjalne w szkołach normalnych. 
Na przerwie, boisku, stołówce, 
wszyscy korzystają z jednej prze-
strzeni i uczą się siebie nawza-
jem. Na lekcje, gdzie trzeba re-
alizować w skupieniu programy 
edukacyjne udają się do różnych 
klas. W jednych każdy, kto ro-
zumie i posiada potrzebę nauki, 
może w pełni koncentrować się 
na jej zdobywaniu. A tuż obok 
w klasach dla uczniów o szcze-
gólnych wymaganiach edukacyj-
nych odbywają się zajęcia dosto-
sowane do ich potrzeb. Wszy-
scy dostają to czego potrzebu-
ją i nikt nikomu „nie wchodzi w 
paradę”. Tworzenie klas specjal-
nych w szkołach powszechnych 
nie przeszkadza w istnieniu szkół 
specjalnych, a stwarza moż-

liwość dokonywania wyboru. 
Obecnie nie ma żadnych prze-
szkód prawno-organizacyjnych 
dla takich rozwiązań, jest za to 
naturalny lęk przed nowym. Ten 
system znakomicie sprawdza się 
w bogatych krajach, np. w Ame-
ryce, gdzie praktycznie nie spo-
tyka się szkół specjalnych. Takie, 
tańsze w działaniu rozwiązanie, 
pozwala większe środki prze-
znaczyć na potrzeby edukacyjne 
wszystkich uczniów.

Nie czekajmy na cud
 Powinnością elit jest patrze-
nie na otaczający świat oczami 
wszystkich. Bo każdy ma coś do 
zaoferowania. Niepełnospraw-
ni intelektualnie, jak często pod-
kreślają ich bliscy, nie potrafią 
udawać i szczerze wyrażają swo-
je uczucia. Potrafią także zaak-
ceptować nową sytuację i szyb-
ko uczą się żyć w nowych wa-
runkach. Przykładem jest 17-let-
ni chłopiec, który stracił wzrok, 
a już za kilka dni zaczął normal-
nie funkcjonować i był szczęśli-
wym. Kiedy widzimy takie rze-
czy nam też robi się lżej. Ponie-
waż bezspornym jest fakt istnie-
nia ludzi nieodwracalnie niepeł-
nosprawnych, to nie czekajmy 
na cud, który spowoduje, że sta-
ną się normalni, tylko pozwólmy 
im być sobą wśród nas.

Mirosława Czmiel 

Życie z niepełnosprawnością
Ze statystyk wynika, że niepełnosprawni stanowią około 12 proc. ludności. Zjawisko występuje powszechnie 

i ma charakter losowy. Po kilkunastoletniej „podróży z niepełnosprawnością”, czuję się upoważniona do po-

chwalenia zachodzących zmian oraz zwrócenia uwagi na jeszcze istniejące potrzeby w tym obszarze
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Czy zdążą z trasami rowerowymi
POWIAT W ciągu roku w gminach Piaseczno, Konstancin-Jeziorna i Góra Kalwaria ma po-

wstać w sumie prawie 90 km nowych dróg rowerowych. Lada dzień rozpocznie się po-

szukiwanie ich wykonawcy

 Na budowę i oznakowanie szla-
ków rowerowych w połowie tego 
roku trzy występujące razem gminy 
otrzymały 10,5 mln zł unijnego do-
finansowania. Niestety, w tym przy-
padku zdobycie pieniędzy okazało 
się łatwiejsze niż szybkie przygoto-
wanie rewolucyjnej wręcz inwestycji. 
Dopiero teraz udało się skompleto-
wać dokumentację i – jak zapowia-
da zajmująca się przedsięwzięciem 

Honorata Kalicińska, doradca bur-
mistrza Piaseczna - lada dzień ma 
być ogłoszony przetarg na wyko-
nawcę prac. – Jesteśmy pełni na-
dziei, że uda nam się wyłonić wy-
konawcę, który wiosną przystąpi 
do robót w terenie. Niestety, do-
świadczenia innych gmin w aglo-
meracji warszawskiej wskazują, że 
wykonawcy, jeśli już się zgłoszą, 
dyktują wysokie ceny – mówi. 
 Nie inaczej może być w przypad-
ku Piaseczna i jego sąsiadek. Głów-
ny powód do niepokoju to termin 
wykonania tras. Początkowo upły-
wał 30 czerwca przyszłego roku. 
– Zarząd województwa mazowiec-
kiego zgodził się go jednak prze-
dłużyć do 30 listopada. Niestety, to 
już data graniczna, ponieważ wła-
dze Mazowsza same muszą następ-
nie rozliczyć się z dofinansowanych 
projektów do końca przyszłego roku 
– ubolewa Honorata Kalicińska. 
 Jeśli oferenci przedstawią znacz-
nie wyższe oczekiwania finansowe 
niż spodziewają się samorządy, każ-
da z gmin będzie indywidualnie po-

dejmowała decyzję co zrobić. Czy 
dołożyć pieniędzy i realizować in-
westycję, czy zrezygnować i stracić 
unijne dofinansowanie. 
 Celem projektu „Budowa zin-
tegrowanej Sieci Tras Rowero-
wych na terenie gmin: Konstan-
cin-Jeziorna, Góra Kalwaria i Pia-
seczno”  jest zachęcenie miesz-
kańców do częstszego pozosta-
wienia auta w garażu i wybrania 
bicyklu. Ma to służyć m.in. czy-
stości powietrza. – Drogi rowe-
rowe, których budowę planuje-
my, będą ułatwiały dojazd do pra-
cy, szkoły, stacji kolejowej czy urzę-
du gminy – tłumaczy Dariusz Zie-
liński, burmistrz Góry Kalwarii.
Większość odcinków nowo zapro-
jektowanych dróg rowerowych (jest 

ich łącznie szesnaście) połączy trzy 
gminy. Ścieżki zostaną tak wybu-
dowane, aby tworzyły spójną sieć i 
łączyły się z już istniejącymi trasa-
mi (np. w gminie Lesznowola czy w 
Warszawie). – Te trasy są po prostu 
potrzebne – mówi Daniel Putkiewicz, 
wiceburmistrz Piaseczna. – Liczba 
osób jeżdżących na dwóch kółkach 
szybko się zwiększa – dodaje.
 To nie wszystkie trasy dla cykli-
stów, jakie są projektowane na na-
szym terenie. Jako osobna inwesty-
cja ma powstać m.in. droga wzdłuż 
brzegu Wisły z Góry Kalwarii przez 
Konstancin do Wilanowa, czy z 
Góry Kalwarii do Czerska po nad-
wiślańskich łąkach. 

Piotr Chmielewski

Dzięki nowym trasom jazda do szkoły, sklepu czy pracy ma się 

stać dużo bezpieczniejsza

Większość odcinków nowo 

zaprojektowanych dróg

rowerowych (jest ich 

łącznie szesnaście) połączy 

trzy gminy

P R O M O C J A

Nowotwory jelita grubego 
– nie czekaj, przebadaj się

 Nowotwory jelita grubego są jednymi z najczęstszych chorób nowotworowych u 
ludzi. Zachorowalność stale wzrasta i na raka jelita grubego umiera ok. 11 000 osób 
rocznie. Choroba we wczesnym stadium nie daje żadnych objawów i można ją skutecz-
nie wyleczyć.
 Badaniem diagnostycznym, które pozwala wcześnie wykryć nowotwór w jelicie 
grubym jest kolonoskopia, co znacznie zwiększa szansę na jego wyleczenie! Jest to en-
doskopowe badanie całego jelita grubego, z możliwością pobierania wycinków i usu-
wania polipów jelita grubego. Badanie jest wykonywane w krótkim dożylnym znieczu-
leniu, pod nadzorem anestezjologa.
 Kolonoskopia w medycynie jest jedynym badaniem,  które jest nie tylko diagno-
styką ale też profi laktyką przeciwnowotworową ponieważ podczas badania można 
usunąć polipy, z których często powstają nowotwory złośliwe – mówi dr n. med. Woj-
ciech Gackowski, ordynator oddziału chirurgii. Pacjenci, którzy ukończyli 40 rok życia 
powinni profi laktycznie wykonywać badanie kolonoskopii, a potem powtarzać je w 
zależności od wyniku – dodaje dr Gackowski. 
 W szpitalu św. Anny w Piasecznie wykonujemy kolonoskopię w znieczuleniu i jest 
ona całkowicie  bezbolesna. Posiadamy wykwalifi kowany personel odpowiedzialny za 
samo badanie oraz za znieczulenie pacjenta. 

Umów się na badanie

dr n.med. Wojciech Gackowski oraz pielęgniarka Monika Pasik

Informacja i rejestracja

Przychodnia Szpitala św. Anny, 

ul. A. Mickiewicza 39, tel.: 22 735 41 00

Umawianie wizyt on-line www.emc-sa.pl
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Mówi, że przez głupotę stracił wszystko
GÓRA KALWARIA/ POWIAT Życie Michała sięgnęło dna trzy lata temu. Pod wpływem alko-

holu spowodował wypadek i uciekał przed policją. Teraz odsiaduje trzyletni wyrok i  

przekonuje młodzież, by nie popełniała podobnych głupstw

 W poniedziałek 35-latek odsia-
dujący wyrok w więzieniu na war-
szawskim Służewcu spotkał się z 
nastolatkami z kalwaryjskiej „Bu-
dowlanki”. Po raz pierwszy stanął 
przed tak licznym audytorium. – Je-
stem stremowany, w celi zwykle spę-
dzam czas w gronie trzech-czterech 
osób – przyznał. Jednak bez skrępo-
wania opowiadał, co zaprowadzi-
ło go za kraty. Jadąc pod wpływem 

alkoholu, bez prawa jazdy, spowo-
dował wypadek. – Z samochodu, w 
który uderzyłem zostały niemal tyl-
ko koła. Myślałem, że zabiłem czło-
wieka. Na szczęście okazało się, że 
miał tylko złamaną nogę. Gdyby 
stało się inaczej, nie dałbym sobie z 
tym rady – wracał pamięcią. Ku za-
skoczeniu zebranych pochodzący 
ze stolicy Michał oznajmił, że za-
służył na wyrok trzyletniego wię-
zienia. Wyliczał, że pięciokrotnie 
policja odbierała mu prawo jazdy, 
za przekroczenie dozwolonej licz-
by punktów karnych lub spowodo-
wanie kolizji na drodze. Do pierw-
szej kraksy po zbyt szybkiej jeź-
dzie doprowadził mając 17 lat. Do 
więzienia trafił po zdarzeniu z lip-
ca 2013 roku. Z 1,5 promila alko-
holu we krwi uciekł z miejsca wy-
padku, później próbował przeku-
pić policjantów. – Brawurowa jaz-
da samochodem to skończony kre-
tynizm – mówił w poniedziałek 
do młodzieży. – Od 13 miesięcy je-
stem w więzieniu. Odeszła ode mnie 
żona i zabrała dziecko, straciłem fir-
mę, zostałem z długami. Więzienie 
to potworna strata czasu – stwier-
dził. – Myślałem, że kontroluję to, 
co robię. Żałuję, że nie trafiłem cho-
ciaż na tydzień za kraty po pierwszej 
kolizji. Może moje życie wyglądało-
by dziś inaczej. Dopiero teraz zrozu-
miałem swój błąd – obwieścił.

Wyobraźcie sobie, 

że nie wracacie dziś do domu

 Cykl spotkań młodzieży z osa-
dzonymi to akcja powiatowej poli-
cji pod nazwą „Poznaj i zrozum ry-
zyko”.  Komisarz Jarosław Sawic-
ki, rzecznik prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w Piasecznie, nie 
krył w poniedziałek, że ich celem 
jest wstrząśnięcie młodzieżą. – Wy-
obraźcie sobie, że dziś nie wraca-
cie ze szkoły do domu. Bo albo zo-
staliście potrąceni na pasach, albo 
kogoś potrąciliście jadąc samocho-
dem. Mija godzina, dwie, jak czu-
ją się wasi rodzice? Co myślą, gdy 
przed dom zajeżdża radiowóz, gdy 
policjant informuje, że dziecko nie 
wróci, bo nie żyje, albo zabiło pie-
szego – obrazował. Aby podtrzymać 
atmosferę trwogi, komisarz Sawicki 
opisał kilka wypadków drogowych z 
naszego terenu i zaprezentował zdję-
cia zmiażdżonych aut i rozbitych 
motocykli. Ofiarami wszystkich tych 
zdarzeń byli młodzi ludzie. Wsiadali 
za kierownicę bez uprawnień, pijani, 
po narkotykach lub jeździli szybko, 
aby nakręcić... film do internetu. Ich 
kalectwo lub śmierć na zawsze zmie-
niły życie ich najbliższych. – Mówi-
my i pokazujemy to wszystko, żeby 
podobnych zdarzeń było mniej – tłu-
maczył mł. insp. Robert Chmielew-
ski pełniący obowiązki komendan-

ta powiatowego policji w Piasecz-
nie. Oficer zdradził, że najmocniej-
sze piętno  na jego psychice odcisnę-
ło zdarzenie sprzed 25 lat, kiedy za-
czynał służbę w mundurze. Gdy mu-
siał obwieścić kobiecie, że w wypad-
ku zginęli jej mąż i dwoje dzieci. Na 
stojący samochód, którym podróżo-
wali najechał pijany kierowca cięża-
rówki. 
 – Opowieści o tym, co przeży-
wały rodziny osób, które spowodo-
wały wypadek lub były ich ofiarami, 
zrobiły na mnie największe wrażenie 
– mówił nam po spotkaniu 17-letni 
Tomek, jeden z uczniów. Młodzież z 
„Budowlanki” słuchała gości z uwa-
gą. Kiedy poproszono ich o zadawa-
nie pytań osadzonemu, na sali wciąż 
panowała cisza. 

Młodzi nie radzą sobie za kratami

 O szoku, jakiego doznają mło-
dzi ludzie, trafiając za kraty opo-
wiedziała uczniom st. szer. Dorota 
Dmowska, wychowawczyni z zakła-
du karnego na Służewcu. – Wśród 
osadzonych jest coraz więcej młodo-
cianych, czyli osób po 16 roku życia. 
Są zamykani w więzieniu zwłasz-
cza po dokonaniu przestępstw wy-
nikających z nadużywania alkoho-
lu, środków odurzających i coraz 
częściej dopalaczy. Trafiają do nas 
wyrwani ze swojego świata. Nie po-
trafią radzić sobie z izolacją, wielu z 
nich dokonuje samookaleczeń – mó-
wiła funkcjonariuszka straży wię-
ziennej. 
 Spotkanie stało się okazją do 
małej uroczystości. Mł. insp. Ro-
bert Chmielewski wręczył Katarzy-
nie Paprockiej z zarządu powiatu 
piaseczyńskiego brązowy Krzyż za 
Zasługi dla Policji, przyznany przez 
ministra spraw wewnętrznych i ad-
ministracji. O nadanie odznaczenia 
wnioskowała do Mariusza Błasz-
czaka komenda powiatowa, ponie-
waż wyróżniona m.in. przyczyniła 
się do zakupu dla miejscowej poli-
cji urządzeń do badania trzeźwości 
u zatrzymanych. 

Piotr Chmielewski

Michał zgodził się na spotkanie z młodzieżą pod warunkiem, 

że jego wizerunek nie zostanie ujawniony 

– Żałuję, że nie trafiłem 

chociaż na tydzień za kra-

ty po pierwszej kolizji. Może 

moje życie wyglądałoby dziś 

inaczej. Dopiero teraz zrozu-

miałem swój błąd – obwieścił 

35-letni skazaniec

Trzy nowe światła na 
trasie krakowskiej
TARCZYN Kilkuletnie skargi i prośby do zarządcy drogi krajowej nr 7 

odniosły skutek. Na skrzyżowaniach w Pamiątce, Rembertowie i Grzę-

dach będzie zamontowana sygnalizacja świetlna

 Każde z tych trzech skrzyżowań jest niebezpieczne i doszło na nich do wielu 
wypadków. W Pamiątce (gdzie jest szkoła i dzieci przechodzą przez szosę) przez 
kilka lat funkcjonował fotoradar. Dzięki niemu kierowcy zmniejszali prędkość. 
Obecnie, gdy straszak nie działa, hamują rzadziej.  Do jeszcze groźniejszych zda-
rzeń – tragicznych wypadków – do tej pory dochodzi na krzyżówkach w Rem-
bertowie i Grzędach, bo tam kierowcy rozwijają znaczne prędkości. 
 O sygnalizatory świetlne Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad 
(GDDKiA) prosili zarówno mieszkańcy jak i władze gminy Tarczyn. Te wołania 
w końcu zostały usłyszane. – Jeszcze w bieżącym roku planujemy montaż sy-
gnalizacji na tych trzech skrzyżowaniach – potwierdza Małgorzata Tarnow-
ska, rzeczniczka prasowa warszawskiego oddziału GDDKiA. 

PC

Sygnalizatory najpierw mają zacząć działać w Pamiątce 

Błyszczące, zdrowe włosy
Lato, wakacje, słońce, morze to jest to co lubimy, na te chwile czekamy cały 

rok. My, ale nie nasze włosy.  Po wakacjach zawsze są w gorszej kondycji, 

wyblakłe, przesuszone, czekają na reanimację

Zabieg laminowania 

 Laminowanie iNeo-
Crystal fi rmy Estel jest to 
nowoczesny zabieg rege-
neracji oraz pielęgnacji 
włosów, dzięki któremu 
na powierzchni włosa po-
wstaje specjalna warstwa 
pochodzenia naturalne-
go. Włosy nabierają obję-
tości, gładkości, elastycz-
ności oraz blasku.
 Zabieg zalecany jest osobom, które mają niewystarczająco gęste i 
puszyste, jak również porowate, cienkie i odbarwione włosy. Przywra-
ca blask włosom zniszczonym zbyt częstymi koloryzacjami, suchym, 
łamliwym, matowym. Zabieg poleca się w celu zachowania koloru 
włosów farbowanych, wówczas można go wykonać nawet tuż po far-
bowaniu. Efekt zabiegu, zależnie od stanu włosów i utrzymuje się od 
4 do 5 tygodni.

przed laminacją

po laminacji

P R O M O C J A

Salon BB, ul. Młynarska 6 wejście od Warszawskiej, 

Tel. 22 401 1234
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 W ramach przebudowy skweru 
Kisiela, przy ulicy Kościuszki został 
niedawno wytyczony pas dla rowe-
rów. Pomalowany na czerwony kolor 
fragment jezdni ma na razie jedynie 
około 110 metrów długości. 
 - Pas drogowy przeznaczony dla 
ruchu rowerów ma kolor czerwony 
ze względów bezpieczeństwa. Cho-
dzi o to, żeby był widoczny dla in-
nych uczestników ruchu, gdyż został 
wytyczony w istniejącym pasie dro-
gowym – mówi Włodzimierz Rasiń-
ski, naczelnik Wydziału Infrastruk-
tury i Transportu Publicznego Urzę-
du Miasta i Gminy Piaseczno. 
Wytyczony pas dla rowerów to jed-
nak tylko niewielki fragment projek-
towanej sieci tras rowerowych, któ-
re wkrótce połączą trzy gminy: Pia-
seczno, Konstancin-Jeziornę i Górę 
Kalwarię. 
 - Pas dla rowerów w ciągu uli-
cy Kościuszki został zaprojektowa-
ny od skrzyżowania z ul. Jana Paw-
ła II/Chyliczkowską do skrzyżowa-
nia z ulicą Sienkiewicza – informu-
je Beata Marzęcka kierownik Refe-
ratu ds. Pozyskiwania Środków Ze-
wnętrznych Urzędu Miasta i Gminy 
Piaseczno.
 Będzie on częścią sieci tras ro-
werowych, która powstanie w ra-
mach projektu „Budowa Zintegro-
wanej Sieci Tras Rowerowych na te-
renie gmin: Konstancin – Jeziorna, 

Góra Kalwaria, Piaseczno”. Projekt 
ten jest współfinansowany ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020 Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych Warszaw-
skiego Obszaru Funkcjonalnego.
 W rakach projektu, na terenie 
trzech sąsiadujących za sobą gmin 

- Piaseczna, Konstancina-Jeziorny 
i Góry Kalwarii - powstanie łącznie 
ponad 86 km dróg rowerowych wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą (czy-
li m.in. stojakami na rowery i stacja-
mi naprawczymi). Całkowita war-
tość tego projektu to 13 323 644,74 
zł, a kwota dofinansowania - 10 506 
161,30 zł.

 Jego potencjalne źródła to ko-
minki, piece węglowe, gazowe lub 
olejowe i kuchnie gazowe. Dlatego 
najwięcej interwencji związanych 
z zatruciem tlenkiem węgla ma miej-
sce w tzw. sezonie grzewczym.
 Gmina Piaseczno biorąc udział 
w akcji „Nie dla czadu”, postano-
wiła przyczynić się do poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców po-
przez działania edukacyjne i in-
formacyjne.
 Gmina zaprosiła do współpra-
cy w akcji Ochotniczą Straż Pożar-
ną z Jazgarzewa, która przygoto-
wała kampanię skierowaną do na-
szych mieszkańców. W jej ramach 
przygotowano plakat i ulotki, prze-
prowadzone zostanie także szkole-
nie dla wychowawców klas 4–7 oraz 
2–3 oddziałów gimnazjalnych we 
wszystkich dziesięciu szkołach pod-
stawowych naszej gminy. Przeszko-
leni wychowawcy na bazie otrzyma-
nych materiałów i wiadomości prze-

prowadzą z dziećmi lekcje wycho-
wawcze o niebezpieczeństwach, ja-
kie niesie za sobą czad. Prezentacja 
w tym temacie zostanie przedsta-
wiona także w ramach Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku.
 Mamy nadzieje, że kampania 
trafi do jak najszerszego grona od-
biorców i uwrażliwi zarówno dzie-
ci, jak i dorosłych na zagrożenie, 
jakim może być czad – mówi Wi-
ceburmistrz Hanna Kułakowska – 
Michalak.

 Przypominamy, że każdego roku 
z powodu zatrucia tlenkiem węgla 
umiera w Polsce 100 osób, a bli-
sko 2 000 ulega podtruciu. W ciągu 
ostatnich dwóch lat w powiecie pia-
seczyńskim doszło do kilkudziesię-
ciu zdarzeń związanych z obecno-
ścią czadu.
 Już dziś zachęcamy mieszkań-
ców do instalowania w domu czuj-
ników czadu. To proste urządzenie 
może uratować czyjeś życie!

Gmina
Piaseczno

„Nie dla czadu”
Tlenek węgla, inaczej zwany czadem, to gaz silnie trujący. Bezbarwny i bezwonny cichy 
zabójca powstaje w wyniku niepełnego spalania paliw.

Co zrobić, gdy zgubiłeś
zwierzaka, gdzie go
szukać?

Rykarda Parasol 
w Piasecznie

 Dzięki porozumieniu podpisanemu pomiędzy Miastem Stołecznym War-
szawą a gminą Piaseczno właściciele zwierząt z naszej gminy mogą od wrze-
śnia tego roku poszukiwać swoich zagubionych czworonożnych przyjaciół 
w warszawskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt „Na Paluchu”.
 Przypominamy, że zagubione zwierzęta z terenu gminy Piaseczno, któ-
rych właściciel jest nieznany, zostają odłowione i przewiezione do schroniska. 
Jeśli są zaczipowane, łatwo jest ustalić właściciela. Jeśli natomiast opiekun się 
nie znajdzie, przechodzą one szereg zabiegów, czekając na nowy dom.
 Należy pamiętać, że już po piętnastu dniach od daty przybycia czworono-
ga do schroniska placówka ma prawo oddać zwierzę do adopcji! Dlatego gdy 
pies lub kot zaginie, ważne jest, aby działać szybko. Każdy, kto zgubił zwie-
rzę, powinien skontaktować się ze schroniskiem i zajrzeć do specjalnego dzia-
łu „Ostatnio znalezione” na stronie schroniska „Na Paluchu”. W miejscu tym 
publikowane są opatrzone zdjęciami podstawowe informacje o zwierzakach, 
które przebywają w 15-dniowej kwarantannie.
 Kontakt do schroniska oraz instrukcje, co zrobić, gdy pies lub kot zaginie, 
można znaleźć zarówno na stronie internetowej gminy Piaseczno (www.pia-
seczno.eu), jak i na stronie schroniska (www.napaluchu.waw.pl).
 Obecnie w schronisku „Na Paluchu” na adopcję czeka ponad 700 zwierząt. 
Osoby zainteresowane przygarnięciem psa lub kota mogą zapoznać się z pro-
cedurą adopcyjną dostępną na stronie placówki. Schronisko udostępnia tak-
że bazę zwierząt do adopcji wraz z ich opisami i fotografi ami.

Wykaz nieruchomości

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno   na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 
ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piasecz-
no przy ul. Kościuszki 5 – na I piętrze przy sekretariacie Burmistrza oraz na 
stronie internetowej www.piaseczno.eu  zamieszczony został do publicz-
nej wiadomości „Wykaz Nieruchomości” – lokal użytkowy, usytuowany 
w budynku przy ul. Puławskiej 20 w Piasecznie przeznaczony do wynajęcia 
na prowadzenie działalności  usługowo-handlowej.

Wykaz nieruchomości

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno   na podstawie art. 35 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 
2147 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy 
Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 – na I piętrze przy sekretariacie Burmi-
strza oraz na stronie internetowej www.piaseczno.eu  zamieszczony zo-
stał do publicznej wiadomości „Wykaz Nieruchomości” – lokal użytko-
wy o powierzchni 37,15 m2, usytuowany w budynku przy skateparku 
przy ul. Wojska Polskiego w Piasecznie, przeznaczony do wynajęcia na 
prowadzenie działalności usługowo-handlowej.

Karta Seniora
Rada Miejska w Piasecznie na sesji w dniu 18 października podjęła 
uchwałę o przystąpieniu do Ogólnopolskiej Karty Seniora.

 Długo oczekiwana przez środowisko seniorów karta upoważnia do ko-
rzystania ze zniżek oferowanych w prawie 900 punktach usługowych na 
terenie kraju, w tym sanatoriach, gabinetach zabiegowych, kinach i muze-
ach. Do karty seniora przystąpiło już prawie 60 gmin. Ogólnopolska karta 
seniora po wnikliwych analizach została zarekomendowana przez Piase-
czyńską Radę Seniorów.
 Program „Ogólnopolska Karta Seniora” został opracowany specjalnie 
z myślą o aktywizacji osób 60+, których portfele nie zawsze pozwalają na 
dodatkowe wydatki. Program został objęty patronatem Ministerstwa Zdro-
wia. Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały „program również może sta-
nowić impuls rozwojowy dla lokalnych przedsiębiorców do rozwoju no-
wej gałęzi usług skierowanych na seniorów”. –Srebrna gospodarka, czyli 
sektor usług prywatnych i publicznych nastawionych na wyjątkową grupę 
jaką są seniorzy, w wielu krajach Europy jest już zaawansowany. Piaseczno 
dostrzega konieczność wsparcia osób 60+ i dołączyło do bardzo ważne-
go światowego trendu. Wielu przedsiębiorców już dopytuje o możliwość 
przystąpienia do programu – mówi Krzysztof Kasprzycki z Zespołu Dorad-
ców Burmistrza. –Członkowie Piaseczyńskiej Rady Seniorów mają już kon-
takt ze zdeklarowanymi podmiotami z terenu Gminy Piaseczno i wciąż ak-
tywnie pozyskują nowe. Wykazują dużą determinację i niezwykłą  ope-
ratywność.  Dzięki temu budują Piaseczno – miasto szczęśliwych senio-
rów – mówi opiekun PRS.
 Dotychczas na liście punktów honorujących kartę seniora w Piasecz-
nie znajduje się tylko jeden, w Warszawie prawie 50, oraz kilka w sąsied-
nim Konstancinie. Wszystkie punkty oznaczone są rozpoznawalnym logo. 
Pierwsze karty seniora dla mieszkańców Gminy Piaseczno zostaną wyda-
ne prawdopodobnie pod koniec listopada. Karta będzie wydawana nieod-
płatnie.

Drogi rowerowe połączą trzy gminy

Piaseczno zatrzyma czas

Powstały niedawno pas dla rowerów przy ulicy Kościuszki to jedynie niewielki fragment 
systemu dróg rowerowych, które wkrótce połączą trzy sąsiadujące ze sobą gminy.

Obdarzona wyjątkowym głosem amerykańska wokalistka i autorka przej-
mujących tekstów Rykarda Parasol wystąpi w Piasecznie 17 listopada.
 Artystka pochodzi z San Francisco, ale, jak każdy bard, poznała świat, 
o którym ma niejedną mroczną historię do opowiedzenia. Zaśpiewa-
ne charakterystycznym, głębokim głosem utwory jej autorstwa tworzą 
przejmujący klimat, utkany z osobistych doświadczeń, obserwacji, spo-
tkań i przeżyć. Jej kreacja sceniczna wyróżnia się elegancją, stylem i wy-
smakowanym wizerunkiem, nawiązującym do rockowego image’u.
 Od ponad dekady Rykarda Parasol samodzielnie tworzy muzykę, tek-
sty i projekty grafi czne wszystkich swoich płyt, których do tej pory wy-
dała pięć. Rykarda dzieliła scenę z m.in. takimi wykonawcami jak: Frank 
Black, Asaf Avidan, …And You Will Know Us by the Trail of Dead, Jolie Hol-
land, Johnette Napolitano. Występowała na wielu ważnych festiwalach, 
takich jak SXSW, The Hardly Strictly Bluegrass Festival, Popkomm, Waves 
Vienna, Waves Bratislava czy Heineken Opener.
 W Piasecznie artystka wystąpi w Domu Kultury 17 listopada o godz. 20.00. 
Bilety w przedsprzedaży dostępne są w portalu biletyna.pl w cenie 25 zł.

22 października zmarł Profesor Zdzisław Mrugalski, znany i ceniony polski zegarmistrz, opiekun i propagator 
wiedzy o zegarze na Zamku Królewskim w Warszawie.

 Zamiast symbolicznej minuty 
ciszy w najbliższy piątek o godzi-
nie 11.15 w wielu miejscach w Pol-
sce, zatrzymane zostaną zegary. 17 
września 1939 roku o tej właśnie go-
dzinie, w skutek pożaru, zatrzymał 
się zegar na wieży Zygmuntowskiej 

Zamku Królewskiego w Warszawie. 
Profesor pracował w zespole odbu-
dowującym czasomierz. Z tego po-
wodu godzina 11.15 wybrana zo-
stała jako najodpowiedniejsza do 
uczczenia pamięci zegarmistrza.
 Piaseczno przyłącza się do akcji 

organizowanej przez miłośników ze-
garmistrzostwa w naszym kraju. Ze-
gar znajdujący się na Ratuszu Miej-
skim zatrzyma się o wyznaczonej go-
dzinie, a ze względu na zmianę cza-
su na zimowy, uruchomiony zostanie 
ponownie już z nowym czasem.

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY PIASECZNO
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Mezoterapia, młodość bez skalpela
P R O M O C J A

Jesień to świetny czas aby zaplanować serie zabiegów poprawiających mankamenty 

naszej urody. Zachęcamy do spróbowania mezoterapii mikroigłowej przy użyciu Der-

morollera, aby uzyskać młodszą, elastyczną i promienną skórę

 Dermoroller to urządzenie w 
kształcie walca z cieniutkimi igłami. 
Poprzez masowanie i jednoczesne 
nakłuwanie skóry dermaroller pobu-
dza wytwarzanie kolagenu i elastyny, 
co odmładza skórę, poprawia nawil-
żenie i stymuluje naturalne procesy 
leczenia skóry. Rollowanie powoduje 
powstawanie na skórze mikrokanali-
ków, dzięki którym specjalne prepa-
raty przeznaczone do zabiegów me-
zoterapii mikroigłowej wchłaniają 
się, a  ich działanie jest o wiele bar-
dziej efektywne. 

Dla kogo 
 Mezoterapia mikroigłowa  dosko-
nale walczy ze zmarszczkami, rozstę-
pami, bliznami, przebarwieniami. Za-
bieg dermarollerem,  to forma tera-
pii odmładzającej. Na efekty użycia 
dermarollera trzeba poczekać, zwy-
kle 6-9 miesięcy! Jednak wiele osób 
twierdzi, że zauważyło je już po kilku-
krotnym użyciu rolki. 

Dermaroller działa na:
blizny - spłyca, ujednolica i niejedno-
krotnie likwiduje blizny potrądziko-
we i ubytki w skórze
rozszerzone pory - zmniejsza nie-
estetyczne zagłębienia, ułatwia pe-
netrację preparatów zwężających 
pory, pomaga uporać się z trądzikiem
rozstępy - nie tylko je zmniejsza, ale 
też rozjaśnia; najlepsze efekty widzi 

się na rozstępach świeżych, zaróżo-
wionych
przebarwienia - likwiduje głównie 
te potrądzikowe (ciemne, nieeste-
tyczne plamy), przyspiesza regenera-
cję skóry, rozświetla i rozjaśnia skórę
zmarszczki - działa przeciwzmarszcz-
kowo, spowalnia proces starzenia się 
skóry, podkręca produkcję kolagenu
cellulit - dermaroller wspomaga pro-
ces ujędrniania skóry, zwiększa jej 
napięcie i redukuje podskórne zgru-
bienia

 Zależnie od tego jaki chcemy uzy-
skać efekt stosujemy dermoroller z 
różną długością igieł od 0,2 mm do 2 
mm. Do dyspozycji mamy też różną 
szerokością rolki od wąskich, do za-

biegów na okolice oczu, do szerokich 
na rozstępy czy celullit.

Zabieg odmładzający 

z maską - Roller Face 

- TERAZ tylko 130 zł 
(przy pierwszym zabiegu 

dopłata za dermoroller)

Salon BB, 

ul. Młynarska 6/45 

wejście od Warszawskiej, 

Tel. 22 401 1234 

www.bbsalon .pl

Jedenaścioro wspaniałych
KONSTANCIN-JEZIORNA Młody Mistrz Nauki 2017 – takie tytuły otrzy-

mało z rąk burmistrza 11 uczniów gminnych szkół podstawowych

 Uroczystość odbyła się w sali widowiskowej Hugonówki w poprzedni 
czwartek. Wyróżniono młodych ludzi, którzy reprezentują gminę w konkur-
sach przedmiotowych lub zawodach sportowych, działają w samorządach 
szkolnych, są wolontariuszami i pomagają kolegom w nauce. Wszyscy z je-
denastu tegorocznych Młodych Mistrzów Nauki otrzymali z rąk burmistrza 
Kazimierza Jańczuka wielofunkcyjne zegarki sportowe oraz plecaki i koszul-
ki z logo gminy. Każdy z uczniów usłyszał laudację, specjalnie przygotowaną 
przez dyrektora właściwej szkoły. Wyróżnienia odebrali: Marianna Żyznowska 
(SP 1), Antonina Dobrowolska (SP 1), Dominika Gromada (SP 2), Julia Kopytow-
ska (SP 2), Julia Baranowska (SP 3), Emilia Świątek (SP 3), Katarzyna Banecka (SP 
4), Weronika Jaroszewicz (SP 4), Jan Olędzki (SP 5), Martyna Kulczycka (SP 5) i 
Hanna Dączkowska (SP 6).
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Najlepsi z najlepszych – elita miejscowych szkół 

(fot. UMiG)

Po prawa jazdy do nowych wnętrz
PIASECZNO/POWIAT Dziś ma rozpocząć się szybka przeprowadzka powiatowego wydziału ko-

munikacji... na drugą stronę ulicy, do wyremontowanej byłej siedziby urzędu skarbowego

 Wydział Komunikacji i Trans-
portu (WKiT) opuści ciasny bu-
dynek przy ul. Czajewicza 1a i zaj-
mie przestronne trzy piętra biurow-
ca przy Czajewicza 2/4. Ze względu 
na to, że WKiT dysponuje chronio-
nymi danymi oraz dostępem do sys-
temu CEPiK (Centralnej Ewidencji 
Pojazdów i Kierowców), przy prze-
noszeniu sprzętu i archiwum będą 
obecni przedstawiciele Polskiej Wy-
twórni Papierów Wartościowych. – 
Z powodu przeprowadzki, w piątek 
i w poniedziałek wydział będzie za-
mknięty – informuje starosta Woj-
ciech Ołdakowski. 
 Wydział komunikacji przeno-
si się, bo jest coraz bardziej oblega-
ny. W starostwie tłumaczą, że budy-
nek przy Czajewicza 1a stał się zbyt 
mały dla urzędników, a także klien-
tów. – Spraw, które załatwia wy-
dział, lawinowo przybywa. W tym 
roku jest wyjątkowo dużo rejestracji 
nowych samochodów. Zazwyczaj po 
rezerwę tablic rejestracyjnych sięga-
liśmy w listopadzie, w tym roku ko-
rzystanie z niej rozpoczęliśmy we 
wrześniu – tłumaczy starosta.
 Jednak w byłej siedzibie skar-
bówki będzie prowadzona nie tylko 
rejestracja samochodów. Na ostat-
nie piętro przeniesie się Powiato-
wy Inspektorat Nadzoru Budowla-
nego. Natomiast w przyszłym roku 
pod tym samym adresem powsta-
nie nowe skrzydło budynku z biu-
rami dla Powiatowego Urzędu Pra-
cy, gnieżdżącego się obecnie przy ul. 
Szkolnej oraz – razem z PINB – w 
internacie przy ul. Chyliczkowskiej 
20. Władze powiatu dążą do przy-
wrócenia bursy w całym przyszkol-
nym budynku, ponieważ mieści się 

ona obecnie tylko na jednym piętrze. 
– Nauką w Zespole Szkół Rolnicze 
Centrum Kształcenia Ustawiczne-
go zainteresowanych jest wiele osób 

spoza naszego terenu. Brakuje nam 
miejsc w internacie – mówi Wojciech 
Ołdakowski.
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Po prawo nowa siedziba wydziału komunikacji, na wprost 

– budynek, który urzędnicy opuszczą 

Burmistrz docenił 
nauczycieli
PIASECZNO Podczas zeszłotygodniowej sesji rady miejskiej nagrodzo-

no 26 nauczycieli z ośmiu piaseczyńskich szkół. Pedagogów wytypo-

wali dyrektorzy placówek

 Nagrody miały związek z obchodzonym kilka dni wcześniej Dniem Edukacji 
Narodowej. Na uroczystość przybyło 24 nauczycieli. Wszyscy otrzymali róże, dy-
plomy oraz nagrody pieniężne w wysokości od 1000 do 2000 zł (ogółem na na-
grody przeznaczono 38,2 tys. zł). – Dziękuję państwu za zaangażowanie i trud, 
jaki wkładacie w wychowywanie dzieci i młodzieży – zwrócił się do wyróżnio-
nych zastępca burmistrza Daniel Putkiewicz. – Życzymy państwu dużo cierpli-
wości i wytrwałości – dodała wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak.

TW

R E K L A M A

Weekend z odlotowym festiwalem

KONSTANCIN-JEZIORNA

 Międzynarodowy Festiwal Filmów Lotniczych – Fly Film Festival to pio-
nierskie wydarzenie, podczas którego świat kina spotyka się ze światem lot-
nictwa. 28 i 29 października w Konstancińskim Domu Kultury (ul. Mostowa 15) 
będzie można obejrzeć 11 różnorodnych fi lmów. Gościem specjalnym (nie-
dziela, godz. 17.30) będzie kapitan Tadeusz Wrona, który w 2011 roku lądo-
wał awaryjnie na Okęciu, ratując 230 pasażerów. Fly Film Festiwal to wspól-
na platforma dialogu i rozrywki dla wszystkich pasjonatów awiacji, a także 
fi lmowców, którzy swoją twórczość poświęcili tematyce lotniczej. W progra-
mie są fi lmy historyczne, obrazy koncentrujące się na lotnictwie militarnym i 
cywilnym, a także produkcje dotyczące paralotniarstwa czy lotów szybow-
cowych. Bezpłatne seanse w sobotę zaczną się o godz. 18, a w niedzielę – o 
17.30. Szczegółowy repertuar na stronie internetowej KDK.

PC
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Lesznowolskie kalendarium wydarzeń
Uczniowie „uczą” nauczycieli
 26 września na zaproszenie 
Wydziału Pedagogicznego Wyż-
szej Szkoły im. Pawła Włodkowi-
ca w Płocku oraz Fundacji Eduka-
cji i Rozwoju Społecznego ucznio-
wie oraz nauczyciele Szkoły Pod-
stawowej w Mysiadle wzięli udział 
w seminarium dla dyrektorów i na-
uczycieli – „Edukacja Nowej Gene-
racji - w poszukiwaniu nowego mo-
delu szkoły”. Głównym celem se-
minarium była prezentacja inno-
wacyjnych rozwiązań organizacji 
pracy szkoły, przedstawienie pra-
cy projektowej uczniów z wykorzy-
staniem mobilnej technologii i pre-
zentacja metod kształtujących i roz-
wijających umiejętności poszuki-
wania, tworzenia, przetwarzania 
i tworzenia nowych treści, integra-
cja środowiska edukacyjnego wokół 
nowych strategii edukacyjnych. Stąd 
też obecność przedstawicieli ze szko-
ły w Mysiadle, gdzie realizowany jest 
innowacyjny program edukacyjny. 

 Podczas seminarium swo-
je prezentacje przedstawili dyrek-
tor ZOPO Jacek Bulak  - (prezenta-
cja pt. „Budowanie skutecznej stra-
tegii innowacyjnej edukacji”) oraz 
nauczyciele SP w Mysiadle Joan-
na Berdel i Michał Doliński, którzy 
przygotowali prezentacje pt. „Pro-
jektowanie środowiska edukacyjne-
go i nowych modeli dydaktycznych”.
 Seminarium zakończyło się 
warsztatami, a właściwie lekcją po-
kazową dla dyrektorów i nauczycie-
li, podczas których grupa uczniów 
z SP w Mysiadle prezentowała mo-
dele oraz formy pracy i narzędzi dy-
daktycznych wdrażanych w ramach 
innowacyjnego programu „Eduka-
cja Nowej Generacji” w Mysiadle. 
Patronat nad seminarium objął Pre-
zydent Miasta Płocka.

Wizytatorzy Mazowieckiego Kura-

torium Oświaty z wizyta w Mysiadle
 12 października w Szkole Pod-
stawowej w Mysiadle obyło się 
spotkanie informacyjne dla dyrek-
torów szkół i przedstawicieli orga-
nów prowadzących z gmin Lesz-
nowola, Piaseczno, Prażmów oraz 
Tarczyn z udziałem wizytatorów 
Kuratorium Oświaty w Warsza-
wie. Kuratorium reprezentowały 
panie Joanna Jałosińska i Elżbie-
ta Bąkowska. Głównymi tematami 
spotkania były organizacja pomo-
cy psychologiczno – pedagogicznej 
w szkole, statut szkoły w świetle 
nowych przepisów prawa oświa-
towego oraz tzw. „sprawy różne”. 
W związku z wdrażaną od 1 wrze-
śnia br. reformą systemu eduka-

cji, tematyka spotkania wzbudzi-
ła duże zainteresowanie uczestni-
ków. Liczne pytania i poruszane 
problemy spowodowały, że uczest-
nicy wyrazili przekonanie, iż takich 
kameralnych spotkań z przedstawi-
cielami Kuratorium Oświaty (zwy-
kle spotkania organizowane są 
z udziałem znacznie większej liczby 
osób) powinno odbywać się znacz-
nie więcej. Spotkanie zakończyło 
się zwiedzaniem obiektu Centrum 
Edukacji i Sportu w Mysiadle.

Dzień Edukacji Narodowej
 Jak co roku, z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej przedstawiciele 
Samorządu spotkali się z dyrekto-
rami oraz wicedyrektorami szkół 
i przedszkoli z terenu Gminy Lesz-
nowola. W imieniu organu prowa-
dzącego w tym uroczystym spotka-
nia wzięli dział: Maria Jolanta Ba-
tycka-Wąsik – Wójt Gminy Leszno-
wola, Mariola Uczkiewicz-Kamp-
czyk – Sekretarz Gminy nadzroują-

ca gminną oświatę, Iwona Pajew-
ska-Iszczyńska – Zastępca Wójta 
Gminy, Elżbieta Obłuska – Skarb-
nik Gminy oraz radni – Marian Ry-
szard Dusza – Wiceprzewodniczą-
cy Rady Gminy i Jerzy Wiśniew-
ski – Przewodniczący Komisji Po-
lityki Społecznej. W imieniu samo-
rządu przedstawicielom lesznowol-
skiej oświaty gratulacje i życzenia 
złożyła Wójt Maria Jolanta Batyc-
ka-Wąsik, która m.in. powiedzia-
ła: „Życzymy Wam Drodzy Na-
uczyciele oraz Pracownicy Oświa-
ty, aby trud Waszej codziennej pra-
cy przyniósł oczekiwane i docenia-
ne owoce. Niech w tej niezwykle 
odpowiedzialnej pracy, pomimo jej 
trudu, towarzyszy Wam zadowole-
nie i radość, a zapłatą niech będzie 
wdzięczność Uczniów, Absolwen-
tów oraz ich Rodziców. Niech towa-
rzyszy Wam zawsze przekonanie, że 
tworzycie przyszłość i nadajecie jej 
lepszy kształt”. 
 Spotkanie, które zorganizowa-
no w Centrum Integracji Społecznej 
w Magdalence miało kameralny, 
a jednocześnie bardzo uroczysty 
charakter. Nie zabrakło również 
elementów artystycznych. Dla ze-
branych zaśpiewała Paulina Pytlak  
- młoda, utalentowana wokalistka 
mieszkająca na terenie gminy, a to-
warzyszył jej pianista Jan Tabęcki.

Szkoła bliżej Nauki – inauguracja 

w Centrum Nauki Kopernik 
 „Szkoła bliżej nauki” to projekt 
przygotowany przez Centrum Na-
uki Kopernik (CKN) w partnerstwie 
z mazowieckimi samorządami. 

Uczestniczy w nim 38 szkół z War-
szawy i sześciu gmin Warszawskie-
go Obszaru Funkcjonalnego, w tym 
Szkoła Podstawowa w Mrokowie. 
W poniedziałek 16 październi-
ka odbyła się uroczysta inaugura-
cja tego programu. W warszawskim 
Centrum Nauki Kopernik spotka-
li się przedstawiciele samorządów 

i wszystkich szkół biorących udział 
w projekcie, opiekunowie projektu 
i pracownicy merytoryczni z Cen-
trum Nauki Kopernik, przedsta-
wiciele Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania Programów Unijnych 
i Biura Edukacji Urzędu m.st. War-
szawa, świata nauki oraz media. 
Szkoła bliżej Nauki to – jak pod-
kreśliła podczas inauguracyjne-
go wystąpienia Anna Dziama, dy-
rektor edukacji CNK – najwięk-
szy projekt edukacyjny realizowany 
przez Centrum. Podczas spotka-
nia przestawiono założenia projek-
tu i korzyści z niego płynące. Każ-
dy z samorządów biorących udział 
w projekcie miał okazję przedsta-
wić swoją gminę i szkoły, w których 
będzie realizowany projekt. Lesz-
nowolski samorząd zaprezentował 
dyrektor Zespołu Obsługi Placó-
wek Oświatowych pan Jacek Bu-
lak. Po części oficjalnej, którą za-
kończył bardzo interesujący wy-
kład filozofa przyrody i populary-
zatora nauki – dra Łukasza Lam-
ży, rozpoczęto prace w grupach. 
Odbyły się spotkania komitetu 
sterującego i grupy roboczej oraz 
pierwsze warsztaty dla nauczycie-
li i dyrektorów. W komitecie Gmi-
nę Lesznowola reprezentował pan 
Jacek Bulak, zaś w pracach gru-
py roboczej udział wzięła pani Ja-
nina Tomera z ZOPO. W warszta-
tach dla nauczycieli wzięły udział 
panie: Aneta Michalczyk (przyro-
da), Marlena Chłopicka (matema-
tyka), Beata Stygińska–Jurek (ma-
tematyka), Barbara Piechal (infor-
matyka), a dyrekcję Szkoły Podsta-
wowej w Mrokowie reprezentowała 
pani wicedyrektor  Maria Jolanta 
Borucińska. Zorganizowano rów-
nież zajęcia pokazowe dla uczniów, 
którzy mieli swoją pierwszą lekcję 
z wykorzystaniem zestawów edu-
kacyjnych Woda. 
 Celem projektu Szkoła bliżej 
Nauki jest stworzenie w szkołach na 
terenach objętych programem wa-
runków dla nauczania z wykorzysta-
niem elementów metody badawczej. 
Stosowanie metody badawczej w na-
uczaniu i korzystanie z różnorodnych 
przestrzeni edukacyjnych uczy odwa-

gi i przygotowuje młodych ludzi do 
różnych nieprzewidywalnych sytuacji 
w życiu. Projekt będzie trwał dwa lata 
i został podzielony na etapy, które 
pozwolą dyrektorom, nauczycielom 
i uczniom wdrożyć się w pracę me-
todą naukową. Szkoły zostaną także 
wyposażone w zestawy edukacyjne 
do przeprowadzania eksperymentów 

i nowe pomoce dydaktyczne do pra-
cowni przedmiotowych. Nowy sprzęt 
trafi do szkół na początku przyszłe-
go roku. 

56,5 mln dla Virtual WOF 
 Projekt Wirtualny Warszaw-
ski Obszar Funkcjonalny (Virtu-
al WOF) przygotowany przez m.st. 
Warszawa w partnerstwie z gmina-
mi metropolii otrzyma blisko 56,5 
mln zł dofinansowania z RPO WM 
2014-2020. W czwartek 19 paździer-
nika umowę w tej sprawie podpisali 
wicemarszałek województwa mazo-
wieckiego Wiesław Raboszuk i Mi-
chał Olszewski – zastępca prezy-
denta m.st. Warszawy. 

 Virtual WOF to projekt wyko-
rzystujący nowoczesne technolo-
gie informacyjne, ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Dzięki niemu już 
wkrótce mieszkańcy metropolii, tu-
ryści i wszystkie osoby odwiedza-
jące region objęty projektem, będą 
mogli bezpłatnie korzystać z mo-
bilnych rozwiązań ułatwiających 
poruszanie się transportem pu-
blicznym, zwiedzanie ciekawych 
obiektów turystycznych, czy zała-
twianie spraw urzędowych. Będą 
mieli dostęp do bazy danych o lo-

kalnych wydarzeniach kulturalnych 
i sportowych, a także informacji 
o poziomie zanieczyszczenia powie-
trza, parametrach meto, natężeniu 
i strukturze ruchu drogowego i natę-
żeniu hałasu. Projekt, którego lide-
rem jest m.st. Warszawa będzie reali-
zowany w ramach instrumentu Zinte-
growanych Inwestycji Terytorialnych 
na terenie 26 gmin – w tym w gminie 
Lesznowola. W spotkaniu w Urzędzie 
Marszałkowskim uczestniczyli tak-
że przedstawiciele kilku gminy biorą-
cych udział w projekcie. Lesznowolski 
samorząd reprezentowała wicewójt 
Iwona Pajewska-Iszczyńska. 

Konferencja „Edukacja dziecka 

z doświadczeniem migracyjnym” 
 W dniach 18 - 19 października 
w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Po-
lna” w Warszawie odbyła się  konfe-
rencja pt. „Edukacja dziecka z do-
świadczeniem migracyjnym”. Zor-
ganizowali ją Mazowiecki Kura-
tor Oświaty oraz przedstawicie-
le polskiego oddziału UNHCR 
– głównej Agendy Organizacji Na-
rodów Zjednoczonych ds. uchodź-
ców. Główne tematy konferencji, 
to sytuacja uchodźców na świecie 
i w Polsce ze szczególnym uwzględ-
nieniem sytuacji dzieci, prawo 
oświatowe – edukacja dzieci z do-
świadczeniem migracyjnym, dzie-
ci repatriantów w szkole. Znaczący 
udział w konferencji mieli przedsta-
wiciele lesznowolskiego samorzą-
du, którzy przedstawili doświad-
czenia i rozwiązania wypracowa-
ne w gminie Lesznowola. W punk-
cie programu pt. „Współpraca orga-
nu prowadzącego ze szkołą w two-
rzeniu oddziału przygotowawcze-
go” wystąpił z prezentacją „Wie-
lokulturowa Lesznowola” dyrek-
tor ZOPO Jacek Bulak oraz dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Mroko-
wie Małgorzata Perzyna, która za-
prezentowała swoje doświadczenia 
w tworzeniu oddziału przygoto-
wawczego dla uczniów obcokra-

jowców. W drugim dniu konferen-
cji odbyły się warsztaty. Dotyczy-
ły m.in. nauczania języka polskie-
go jako obcego oraz przygotowania 
materiałów dydaktycznych dla na-
uczycieli do pracy z dziećmi z do-
świadczeniem migracyjnym, w za-
kresie nauczania języka polskie-
go jako języka edukacji szkolnej. 
W warsztatach wzięli udział na-
uczyciele lesznowolskich szkół, któ-
rzy na co dzień pracują z uczniami 
obcokrajowcami.

Oprac. Agnieszka Adamus 

i Jacek Bulak

Uczniowie SP Mysiadło podczas lekcji pokazowej dla dyrektorów i nauczycieli 
w Płocku 

Uczestnicy inauguracyjnego spotkania w Centrum Nauki Kopernik, od lewej: 
Jacek Bulak i Janina Tomera z ZOPO, przedstawicielki Szkoły Podstawowej 
w Mrokowie - wicedyrektor Maria Jolanta Borucińska, Marlena Chłopicka, 
Barbara Piechal, Aneta Michalczy i Beata Stygińska-Jurek oraz Joanna Misiak 
– główny specjalista ds. informacji europejskiej w UG Lesznowola 

Virtual WOF z dofi nansowaniem - uczestnicy spotkania w Urzędzie Marszałkow-
skim, gminę Lesznowola reprezentowała wicewójt Iwona Pajewska–Iszczyńska 
(trzecia z lewej)
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Przecinają opony przy Bema
PIASECZNO Pani Dominika, mieszkająca na osiedlu przy ulicy Bema po-

informowała nas, że ktoś przebił oponę w jej samochodzie. Zdarzyło 

się to nie pierwszy raz, a podobne incydenty spotkały także sąsiadów 

naszej czytelniczki

 W ubiegłym tygodniu pisaliśmy 
o uszkodzeniu dwóch samocho-
dów zaparkowanych przy ulicach 
Kusocińskiego i Julianowskiej. W 
obydwu autach zostały przecięte 
opony i porysowany lakier. Spraw-
ców zniszczeń nie znaleziono. Kilka 
dni temu z naszą redakcją skontak-
towała się mieszkanka ulicy Bema. 
- Moje problemy zaczęły się w mar-
cu, kiedy to cztery razy pod rząd 
spuszczano mi powietrze z opon – 
opowiada pani Dominika. - Później 
przez jakiś czas był spokój. Nieste-
ty, w sobotę zauważyłam, że opo-
na w moim samochodzie została 
przebita. Nie wytrzymałam i zgło-
siłam sprawę na policję. Mam chore 
dziecko i muszę mieć sprawny sa-
mochód. Nie mogę za każdym ra-
zem wychodząc w domu zastana-
wiać się, czy będę miała powietrze 
w kołach.
 Pani Dominika parkuje auto w ogólnodostępnej zatoczce. Miejsca tam 
nie są ani przez nikogo wykupione, ani nikomu przypisane. - Mam jed-
nak wrażenie, że mieszkańcy pobliskich segmentów uważają, że mają do 
nich większe prawo – dzieli się swoimi spostrzeżeniami nasza czytelnicz-
ka. - Niestety, dowiedziałam się, że moi sąsiedzi mieli podobne problemy. 
Im również kilkakrotnie ktoś przebijał opony.
 - Takie sytuacje na terenie miasta rzeczywiście mają miejsce – przy-
znaje kom. Jarosław Sawicki, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Pia-
secznie. - Być może jest to element brutalnej walki o miejsca parkingo-
we. Nie udało nam się na razie złapać sprawców tych zniszczeń. Przypo-
minam, że za uszkodzenie mienia grożą wysokie kary, włącznie z pozba-
wieniem wolności.

TW

Oponę przebito cienkim 

szpikulcem 

Nowe cztery kąty 
dla przedszkola i kultury
PIASECZNO Radni zgodzili się na zakup budynku w Józefosławiu, w którym mają mieć 

swoją siedzibę m.in. fi lie Centrum Kultury i biblioteki, mieszczące się do tej pory w wy-

najmowanych przez gminę pomieszczeniach przy ul. Uroczej

 O zakupie obiektu przy ul. Julia-
nowskiej 67A, w którym ma mieścić 
się w przyszłości Centrum Kultury, fi-
lia biblioteki i gminne przedszkole na 
100 dzieci, rozmawiano podczas ze-
szłotygodniowej sesji rady miejskiej. 

Mieszkańcy chcą parków 

i miejsc publicznych

 Najpierw głos zabrał jeden z 
mieszkańców Józefosławia Paweł 
Gajewski, który zakwestionował 
sensowność zakupu budynku. Jego 
zdaniem cena nieruchomości – po-
nad 6,5 mln zł (jest to cena wynika-
jąca z operatu, negocjacje w sprawie 
ceny ostatecznej trwają) – jest wy-
górowana. – Nie jest to żadna oka-
zja, jak twierdzi gmina – przekony-
wał. – Gdyby nią była, ten budynek 
już dawno zostałby sprzedany. 
 Łączna powierzchnia użytkowa 
dwukondygnacyjnego gmachu wy-
nosi 1500 m kw., z czego jedną trze-
cią zajmuje podziemny parking. Z 
tyłu, od strony Jeziorki, znajduje się 
teren zielony. Powierzchnia działki 
to około 2,5 tys. m kw. – Nasi rad-
ni nie słuchają głosu mieszkańców – 
grzmiał  Paweł Gajewski. – Przycho-
dzą na spotkanie i mają inne zdanie 
niż większość ludzi. Pragnę przypo-
mnieć, że aż 1500 osób chciało, aby 
biblioteka i Centrum Kultury znala-
zły się w innej lokalizacji. Po co nam 
nowy, większy budynek, skoro w wy-
najmowanym tłumów nie ma? Dla-
czego nie liczą się państwo z więk-
szością, która chce czego innego?
 Radna Katarzyna Krzyszkow-
ska-Sut poinformowała, że to gmina 
zorganizowała konsultacje społecz-
ne poświęcone miejscowemu plano-
wi zagospodarowania. – Mieszkań-
cy rzeczywiście chcieli, aby przy uli-
cy XXI wieku powstały tereny pu-
bliczne i park, ale nie wiedzieli, że 
będzie możliwość zakupu budyn-
ku przy ul. Julianowskiej, znajdują-
cego się praktycznie w samym cen-
trum Józefosławia - wyjaśniała. 
 – Poza tym wydajemy dużo pie-
niędzy na wynajem obecnego loka-
lu, w którym mieści się Klub Kul-
tury i biblioteka. W budynku któ-
ry chcemy kupić jest dwa razy wię-
cej miejsca i moglibyśmy organizo-
wać w nim więcej zajęć – dodał rad-
ny Robert Widz. – Zgadzając się na 
jego zakup mamy szansę poprawić 
jakość usług publicznych na terenie 
Józefosławia.

Nie chcą „wynajmować od sołtysa”

 Od 2014 roku gmina wynajmu-
je (1 września umowa została prze-
dłużona o trzy lata z zachowaniem 
6-miesięcznego okresu wypowiedze-
nia) pomieszczenia pod bibliotekę i 
Klub Kultury w budynku przy ul. 
Uroczej 14, czyli niecałe 200 m da-
lej w kierunku ul. Cyraneczki, pła-
cąc za około 500 m kw. powierzch-

ni 240 tys. zł czynszu rocznie. Lo-
kal wynajmuje gminie spółka z o. o., 
której prezesem zarządu, jak wyni-
ka z rejestru sądowego, jest Sylwia 
Ewa Dąbek, córka sołtysa Józefosła-
wia Jana Adama Dąbka. I choć nikt 
oficjalnie tego nie przyznaje, fakt ten 
drażni wiele osób, bo sołtys Dąbek, 
w poprzedniej kadencji starosta, nie 
jest ulubieńcem ani władz gminy, 
ani większości radnych. – Ta sprawa 
budzi wiele emocji. Czyżby chodzi-
ło o naruszenie czyichś interesów? – 
zastanawiał się podczas sesji radny 
Zbigniew Mucha. – Z drugiej stro-
ny wynajem zawsze traktujemy jako 
opcję tymczasową. Stając się właści-
cielami, możemy podejmować decy-
zje. Tak jest o wiele lepiej.
 – Jestem przekonany, że miesz-
kańcy docenią nasze działania – 
dodał Robert Widz, a Katarzyna 
Krzyszkowska-Sut podkreśliła, że 
tak naprawdę zakupu budynku przy 
Julianowskiej nie chce raptem kilka-
naście osób. – Wszyscy inni są przy-
chylni tej decyzji i jej kibicują.
 Dyskusja zakończyła się podję-
ciem uchwały (18 radnych było „za” 
przy 1 głosie wstrzymującym się) i 
zarezerwowaniem środków na za-
kup nieruchomości. 
 Debata dotycząca projektu 
uchwały zbulwersowała sołtysa Jó-
zefosławia Jana Dąbka. - Fakt, że 
gmina wynajmuje lokal od mojej ro-
dziny, został skrzętnie wykorzysta-
ny jako narzędzie czysto politycz-
ne – napisał Dąbek w oświadczeniu. 
- Podobnie jak 1000 innych miesz-
kańców podpisałem się pod wnio-
skiem o wpisanie w procedowa-
nym planie miejscowym, aby Cen-
trum Kultury znalazło się na tere-
nach obecnych magazynów u zbie-
gu ulic Julianowskiej i XXI w., po-
nieważ jest to najlepsza lokalizacja.

Miejsce najlepsze z możliwych?

 - Jednym z argumentów przema-
wiających za kupnem nieruchomo-

ści przy Julianowskiej 67a jest jej do-
skonała lokalizacja u zbiegu dwóch 
kluczowych dla miejscowości ulic, w 
sąsiedztwie kanału Jeziorki – uwa-
ża z kolei wiceburmistrz Daniel Put-
kiewicz. - W toku trwających prac 
nad nowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego w Józefosła-
wiu zaproponowanych zostało kilka 
lokalizacji dla usług kultury i ziele-
ni publicznej. Zieleń taka, na wnio-
sek mieszkańców wpisana została 
m.in. na przedmiotowej działce, dla-
tego jej właściciel wystąpił do gmi-
ny z propozycją jej sprzedaży. Ma 
do tego prawo, jak również do uzy-
skania odszkodowania z tego tytu-
łu. Dlatego władze gminy uznały, że 
warto z właścicielem rozmawiać, bo 
jest to dobra okazja do pozyskania 
tej nieruchomości na cele publiczne 
dla mieszkańców. Rozważana była 
również lokalizacja usług kultury 
przy ul. XXI wieku, gdzie w projek-
cie planu przewiduje się powstanie 
parku. Jednak realizacja jakichkol-
wiek zamierzeń tam jest kwestią bli-
żej nieokreślonej przyszłości, gdyż 
wykorzystanie tego terenu uzależ-
nione jest od woli właściciela nieru-
chomości, który ma na tym terenie 
magazyny. 
 Wiceburmistrz stoi na stanowi-
sku, że własny obiekt daje poczu-
cie stabilizacji i bezpieczeństwa oraz 
możliwość rozwoju. W tym roku bi-
blioteka publiczna otrzymała grant 
w wysokości 1,2 mln zł na moderni-
zację swoich obiektów. Pieniądze te 
można by przeznaczyć na adapta-
cję budynku przy Julianowskiej jed-
nak pod warunkiem, że będzie on 
własnością gminy. - W nowym bu-
dynku będzie można także otworzyć 
przedszkole dla 100 dzieci, a wiemy, 
że budowa przedszkola od podstaw, 
łącznie z zakupem działki, to wyda-
tek co najmniej kilku milionów zło-
tych – dodaje Daniel Putkiewicz. 

Tomasz Wojciuk

Według wyceny budynek przy ul.  Julianowskiej 

ma kosztować 6,5 mln zł

R E K L A M A
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Niedziela małego melomana

PIASECZNO

 W niedzielę 29 października w Domu Kultury w Piasecznie odbędzie 
się Niedziela Małego Melomana - interaktywne zabawy z muzyką. Tym 
razem koncert poświęcony będzie instrumentom dętym blaszanym. Po-
czątek o godz. 15.

Tyl.
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Autobusy 724 
nie wróciły na starą trasę
PIASECZNO Po otwarciu odcinka ulicy Kościuszki przy sądzie od środy 

przywrócono ruch „elek” oraz autobusu 727. Niestety, Zarząd Trans-

portu Miejskiego nie przywrócił na dawną trasę linii 724

 – Co dzieje się z tym autobusem, wszystkie inne jeżdżą, a ja nie mogę do-
jechać do cmentarza, bo cały czas kursuje objazdem – złości się pan Roman 
mieszkający przy ul. Szkolnej, który przed 1 listopada planował wysprzątać 
groby bliskich. Podobnych sygnałów odebraliśmy w ostatnich dniach więcej. 
Z powodu zamknięcia ruchu na fragmencie ul. Kościuszki, autobus 724 jeź-
dził ostatnio od strony Konstancina ulicami Chyliczkowską, Armii Krajowej, 17 
stycznia, a potem do ronda Solidarności i Gerbera, gdzie miał pętlę. W kierun-
ku stolicy wracał natomiast ulicami Wojska Polskiego, Jana Pawła II i Chylicz-
kowską. Dawna trasa 724 wiodła przez centrum Piaseczna. Autobus wjeżdżał 
do miasta od strony skrzyżowania przy Laminie, następnie skręcał w Wojska 
Polskiego, Kusocińskiego, Puławską i przejeżdżał Kościuszki. Przystanki zloka-
lizowane były przy ul. Szkolnej oraz naprzeciwko sądu. Stąd pretensje miesz-
kańców, którzy liczyli, że po otwarciu ulicy przy skwerze „Kisiela” wszystko 
będzie po staremu. – Koledzy z Zarządu Transportu Miejskiego chyba ten au-
tobus przeoczyli – wyjaśnia Bogdan Krawczyk z gminnego Wydziału Infra-
struktury i Transportu Publicznego. – Jednak obiecali jak najszybciej napra-
wić swój błąd. Sądzę, że 724 powinien wrócić na dawną trasę. 
 – Trasa od 17 stycznia była szybsza, bo autobus nie stał w korku. Tym bar-
dziej, że jechał prawie pusty, bo większość podróżnych wysiadała przy ul. 
Chyliczkowskiej – dodaje Włodzimierz Rasiński, szef wydziału. – Dotarły do 
nas jednak głosy mieszkańców, którzy nie mogą dojechać do cmentarza z 
centrum. Dlatego zwrócimy się pisemnie do ZTM-u, aby przywrócił autobus 
na dawną trasę. 
 Inną niedogodnością dla mieszkańców jest brak rozkładu i informacji o 
autobusie 727 na przystanku naprzeciwko sądu. – Ten rozkład jeszcze tydzień 
temu tutaj wisiał, a nie było rozkładu „elek” – dziwi się pani Maria. – Teraz 
jest odwrotnie. Mam nadzieję, że to tylko przejściowy chaos i w najbliższych 
dniach wszystko wróci do normy. 

Tomasz Wojciuk

Z przystanku przy sądzie kilka dni temu 

zniknął także rozkład dla linii 727

Pomóżmy Jankowi!
PIASECZNO W trakcie sobotniego meczu Perły Złotokłos ze Spartą Jazgarzew można było 

wspomóc rehabilitację małego Janka – wnuka Witolda Faliszewskiego, prezesa Sparty. 

Kolejna znakomita okazja, aby wesprzeć ten szczytny cel nadarzy się już 28 październi-

ka, kiedy to MKS Piaseczno podejmie Spartę u siebie, a także podczas wszystkich ligo-

wych spotkań drużyny z Jazgarzewa na własnym boisku

 Sławomir Pułka i Katarzyna Fa-
liszewska, mieszkańcy gminy Pia-
seczno są od wielu lat związani z 
harcerstwem. Sławomir jest komen-
dantem Hufca ZHP, a jego żona 
- członkiem komendy. Ich problemy 
zaczęły się ponad 2 lata temu, kiedy 
Katarzyna zaszła w ciążę, a potem, 
w marcu 2015 roku urodziła bliźnia-
ki...
 Janek i Franek (bliźniaki jedno-
jajowe) przyszli na świat o 2 miesią-
ce za wcześnie. – Wtedy jednak nic 
nie wskazywało na to, że może wy-
darzyć się coś złego – wspomina Ka-
tarzyna Faliszewska. O ile od same-
go początku nie było problemów ze 
stanem zdrowia Franka, to Janek – w 
pierwszej dobie po urodzeniu – prze-
szedł natychmiastową operację ra-
tującą mu życie. Powodem była tzw. 
niedrożność smółkowa. Operacja 
wprawdzie się powiodła, ale przez 
półtora roku dziecko musiało funk-
cjonować ze stomią. Później były ko-
lejne operacje rozwiązujące problem.

Długa walka o życie

 Zanim jednak na dobre upo-
rano się z problemami gastrycz-
nymi, rodzina przeżyła prawdzi-
wy dramat. Przy pierwszej pró-
bie zamknięcia stomii stan Jan-
ka był bowiem krytyczny. Rodzi-
com chłopców powiedziano wów-
czas, że muszą być przygotowani 
na każdą ewentualność.
 – To był najtrudniejszy moment 
– mówią. – Czekaliśmy aż lekarze 
skończą inną operację, zanim za-
czną operować naszego, będą-
cego w pilnej potrzebie, syna. To 
było uczucie totalnej bezsilności. 
Morfina już nie działała, on wył z 
bólu, a my nic nie mogliśmy wte-
dy zrobić – tylko czekać. To były... 
jego pierwsze urodziny.
 W sumie Janek przeszedł w ubie-
głym roku aż trzy operacje, a każda z 
nich związana była  m.in. z transfuzja-
mi krwi. – Można powiedzieć, że przez 
półtora roku to była walka o jego życie 
– podkreśla pani Katarzyna. – Przez 
cały czas trzeba było być czujnym. Ze 

względu na stomię Janek bardzo często 
i silnie się odwadniał, przez co lądowa-
liśmy regularnie w Centrum Zdrowia 
Dziecka (CZD). W pewnym momencie 
okazało się również, że musimy zacząć 
sprowadzać leki z Niemiec.

Stwierdzono artrogrypozę 

 Obecnie życie Janka nie jest za-
grożone. Problemy gastryczne to 
jednak nie wszystko. Chłopiec w 
trakcie porodu przez cały czas był 
bowiem w worku owodniowym i 
po jego – dość problematycznym – 
wyjęciu wyszło na jaw, że ma znie-
kształcone ręce. Początkowo są-
dzono, że są to przykurcze urodze-
niowe i po pewnym czasie miną. 
Okazało się jednak, że Janek ma 
artrogrypozę pierwotną. Charakte-
ryzuje się ona przykurczami w sta-
wach łokciowych, przez co chłopiec 
nie prostuje rąk. – Przy różnych 
czynnościach dużo pomaga sobie 
brodą, zębami i nogami – wyjaśnia 
ojciec dziecka.
 W efekcie Janek dopiero jako 
dwulatek nauczył się chodzić. Od 
piątej doby życia jest stale rehabili-
towany różnymi metodami. Wszyst-
kie one są bardzo czasochłonne i wy-
magają ogromnego wysiłku rodziny. 
– Dopiero po wyprostowaniu rąk 
możliwa będzie ingerencja chirur-
giczna w obrębie stawów łokciowych 
– zaznacza Sławomir Pułka. – Do 
ewentualnej operacji musi minąć jed-
nak minimum 10 lat, kiedy zakończy 
się faza szybkiego wzrostu kości.

Kosztowna rehabilitacja

 Miesięczny koszt rehabilitacji 
chłopca wynosi około 1500 zł. Z cza-
sem Jankowi będą  potrzebne nowe 
specjalistyczne ortezy, a do tego doj-
dą jeszcze koszty wyjazdów na lecze-
nie do Niemiec (w Polsce, w ramach 
opieki chirurgicznej, proponowano 
jedynie przecięcie mięśni). – Celem 
leczenia jest to, by Janek stał się jak 
najbardziej sprawny i jak najbardziej 
samodzielny – podkreśla pani Kata-
rzyna. – By mógł się obsłużyć nad 
głową i poniżej pasa.

 Pieniądze potrzebne na jego dłu-
gotrwałą rehabilitację można wpła-
cać na specjalne subkonto fundacji 
oraz przekazać na ten cel jeden pro-
cent podatku dochodowego. – Ini-
cjatywa wyszła od naszych zna-
jomych, którzy pomagają nam na 
różne sposoby – mówi ojciec bliź-
niaków. – Zorganizowano m.in. 
zbiórki na meczach Sparty Jazga-
rzew i MKS Piaseczno. Nie spo-
dziewaliśmy się aż tak dużego od-
zewu. Chciałbym jednak podkre-
ślić, że nie chcemy w żaden sposób 
wykorzystywać tego, że działamy 
społecznie w środowisku harcer-
skim. Czujemy się w pewien sposób 
niezręcznie i cały czas uczymy się 
przyjmować pomoc, za którą ser-
decznie wszystkim dziękujemy.
 Należy przy tym podkreślić, że 
intelektualny rozwój Janka przebie-
ga bez zarzutu i może on również 
liczyć na ciągłą pomoc i wsparcie 
ze strony swojego brata-bliźniaka. 
– Franek ciągnie go w sposób natu-
ralny do różnych aktywności. – pod-
kreślają rodzice. – Gdy przy szcze-
gólnie bolesnych ćwiczeniach meto-
dą Vojty Janek płacze, brat przycho-
dzi, przytula się do niego i całuje.

Grzegorz Tylec

Bracia bliźniacy 

– Janek i Franek

R E K L A M A
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Seniorzy zapłacą mniej
za usługi
PIASECZNO Gmina przystąpi do programu „Ogólnopolska Karta Se-

niora”, która zakłada system zniżek, ulg preferencji i uprawnień dla 

mieszkańców, którzy skończyli 60 lat
 – Długo oczekiwana przez śro-
dowisko seniorów karta upoważ-
nia do korzystania ze zniżek ofe-
rowanych w prawie 900 punk-
tach usługowych na terenie całe-
go kraju, takich jak sanatoria, ga-
binety zabiegowe, kina czy mu-
zea – tłumaczy Krzysztof Kasprzyc-
ki, doradca burmistrza. – Do karty 
seniora przystąpiło już prawie 60 
gmin. Po wnikliwych analizach zo-
stała ona także zarekomendowana 
przez Piaseczyńską Radę Seniorów.
 Program „Ogólnopolska Karta 
Seniora” został opracowany specjal-
nie z myślą o aktywizacji osób powy-
żej 60. roku życia, których portfele 
nie zawsze pozwalają na dodatkowe 
wydatki. Program został objęty pa-
tronatem Ministerstwa Zdrowia. W Piasecznie Ogólnopolska Karta Senio-
ra honorowana jest na razie tylko w jednej prywatnej przychodni. – Ale 
tych punktów szybko zacznie przybywać – uważa Krzysztof Kasprzycki. 
– W Warszawie jest ich już prawie 50 oraz kilka w sąsiednim Konstancinie. 
Wszystkie oznaczone są rozpoznawalnym logo. Seniorzy mogą liczyć w 
nich na zniżki od 5 do nawet 17 proc.
 Pierwsze karty seniora dla mieszkańców gminy Piaseczno zostaną wyda-
ne prawdopodobnie pod koniec listopada. Będzie można je otrzymać bez-
płatnie.

TW

W gminie Piaseczno miesz-

ka prawie 14 tys. osób w 

wieku 60+

Dom „Zośki” trafił 
w ręce gminy
PIASECZNO Mimo że kilka miesięcy temu Komenda Chorągwi Stołecznej ZHP i gmina 

wspólnie zobowiązali się do kupna i remontu zabytkowej nieruchomości przy ul. Kró-

lowej Jadwigi 11, teraz – wobec niezdecydowania harcerzy – radni postanowili, że gmi-

na samodzielnie sfi nansuje zakup działki z domem. Wczoraj podpisano akt notarialny 

 W znajdującym się w Zale-
siu Dolnym domu wychowywał się 
słynny „Zośka”, czyli Tadeusz Za-
wadzki – komendant Grup Sztur-
mowych Szarych Szeregów, uczest-
nik Akcji pod Arsenałem, jeden z 
bohaterów książki Aleksandra Ka-
mińskiego „Kamienie na szaniec”. 
 Historia wykupu nieruchomo-
ści ciągnie się przynajmniej od kilku 
lat. Dom, w którym dorastał „Zoś-
ka”,  wybudowano pod koniec lat 
20. ubiegłego wieku według projek-
tu znanego architekta Karola Siciń-
skiego. Rodzina Zawadzkich miesz-
kała w nim głównie w okresie letnim. 
Podczas wojny odbywały się tam 
spotkania konspiracyjne. To w tym 
domu 21 sierpnia 1943 roku profesor 
Józef Zawadzki i jego córka Anna 
dowiedzieli się o śmierci Tadeusza. 
Później, już po wojnie, zmarł tu oj-
ciec „Zośki”, a w latach 80. Anna 
przekazała budynek Zgromadzeniu 
Sióstr Urszulanek. Od tamtej pory 
dom powoli niszczał. Od 2007 roku 
stoi pusty. W roku 2009 wpisano go 
do rejestru zabytków, a w 2011 zmie-
nił właściciela (jest nim znany reży-
ser), który od jakiegoś czasu starał 
się go sprzedać. 

Gmina dogaduje się z harcerzami...

 W październiku ubiegłego roku 
do gminy dotarła propozycja z re-
sortu kultury, który zaoferował 
wspólny zakup nieruchomości. Póź-
niej okazało się wprawdzie, że taka 
forma dofinansowania ze strony mi-
nisterstwa nie wchodzi w grę, ale 
był to bodziec, który bardzo zak-
tywizował wielu radnych i burmi-
strza. Pomysł wykupienia i wyre-
montowania domu „Zośki” odżył. 
Na zakup domu musiała zgodzić się 
rada miejska. Z początku nie wszy-
scy radni byli do tego przekonani, 
tym bardziej że koszt nieruchomo-
ści oraz gruntownego remontu bu-
dynku (tu można ubiegać się o do-
tację) może wynieść nawet kilka mi-
lionów złotych. W końcu jednak, 
podczas kwietniowej sesji, radni wy-
razili zgodę na sfinansowanie poło-
wy kosztów zakupu domu. Pozosta-
łe 50 proc. miała pokryć Komenda 
Chorągwi Stołecznej ZHP. Pod ko-
niec czerwca władze gminy i harce-
rze udali się na teren nieruchomo-
ści w Zalesiu Dolnym i na tle domu 

podpisali list intencyjny w sprawie 
zakupu historycznej parceli. 

...ale ci nie mają pieniędzy

 Niestety, od podpisania listu in-
tencyjnego minęły prawie cztery 
miesiące, a nieruchomość przy ul. 
Królowej Jadwigi nadal nie zosta-
ła kupiona. Wszystko było na dobrej 
drodze, wynegocjowano cenę z wła-
ścicielem, ale na przeszkodzie stanę-
ło niezdecydowanie harcerzy. – Oka-
zali się niepoważnym partnerem 
– mówi otwarcie radny Zbigniew 
Mucha. – Może warto poszukać do 
współpracy kogoś innego niż ZHP, 
któremu wyraźnie nie na tym pro-
jekcie nie zależy. Ci harcerze okazali 
się niepoważni, ale jest jeszcze prze-
cież Związek Harcerstwa Rzeczypo-
spolitej...
 Harcerzy z ZHP bierze w obro-
nę radny Łukasz Kamiński, prosząc 

aby ich jeszcze nie skreślać. – Rze-
czywiście, prosili nas o przedłuże-
nie momentu przystąpienia do aktu 
– przyznaje. – Jednak z właścicie-
lem nieruchomości wszystko jest już 
ustalone i nie chcemy dłużej cze-
kać, żeby się nie rozmyślił. Liczymy, 
że harcerze wejdą do tego projek-
tu później, jako partnerzy. Ten bu-
dynek będzie trzeba przecież po re-
moncie wypełnić treścią, aby speł-
niał swoją historyczną funkcję.
 W związku z biernością ZHP, 
podczas zeszłotygodniowej sesji 
radni zdecydowali o dołożeniu pie-
niędzy, które umożliwią gminie sfi-
nansowanie zakupu nieruchomo-
ści w Zalesiu Dolnym w 100 proc. 
Wczoraj podpisano akt notarialny i 
działka z przeznaczonym do remon-
tu domem „Zośki” za kwotę 750 tys. 
zł została zakupiona przez gminę.

Tomasz Wojciuk

Koszt remontu budynku może przekroczyć 

wartość nieruchomości

R E K L A M A
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Kwesta na cmentarz parafialny

PIASECZNO

 W środę, 1 listopada na cmentarzach parafi alnym i komunalnym (przy uli-
cy Julianowskiej) w Piasecznie odbędzie się tradycyjna zbiórka pieniędzy na 
rzecz ratowania zabytkowego cmentarza przy ulicy Kościuszki. Kwesta pro-
wadzona przez Komitet Renowacji Cmentarza Parafi alnego w Piasecznie po-
trwa w godzinach od 8 do 17. 

Tyl.

Kolejny klejnot Mistrza Wilkonia

PIASECZNO

 W najbliższą niedzielę w godz. 16.30-18.00 w Kolonii Artystycznej w Zalesiu 
Dolnym odbędzie się promocja książki dla dzieci „Klejnot Wieliczki”. Na miejscu 
odbędzie się spotkanie z jej autorami - Janem Kerdenem i Józefem Wilkoniem.

Tyl.

Bajki z kliszy w Strefie Kultury
 Jutro w Strefi e Kultury w Piasecznie (ul. Jarząbka 20/85) odbędzie się pokaz ba-
jek z retro rzutnika oraz zabawy z instruktorem Dominiką Liszewską. Wstęp wolny, 
obowiązują zapisy – Tel. 505 856 699. Początek o godz. 11.

Tyl.



Podczas meczu siatkówki w ramach nie-

dawnego Memoriału Zdzisława Ambro-

ziaka burmistrz Piaseczna Zdzisław Lis 

zwrócił uwagę na niedostatecznie dobre 

oświetlenie na hali SP nr 5...

 Ewidentnie widać tam projektową 
niedoskonałość w postaci braku środ-
kowego rzędu świateł. Mam jednak w 
tej sprawie dobre wiadomości. Pod-
jęliśmy z burmistrzem wstępną decy-
zję, że przygotuję analizę moderniza-
cji – tym bardziej, że jest tutaj dobry 
parkiet, nagłośnienie i trybuny. Chce-
my zrobić oświetlenie nie tylko silniej-
sze i przyjemniejsze dla oka, ale rów-
nież tańsze niż wcześniej. Na pewno 
już wkrótce będzie się na tej hali jeszcze przyjemniej trenowało i grało.

Jakie jeszcze planujecie inwestycje?

 Powstał piękny pomysł związany z wykupieniem przez gminę terenu od In-
stytutu Rybactwa Śródlądowego w Żabieńcu. To jest działka położona na ty-
łach samego instytutu. Jest plan, żeby zbudować tam jedno albo dwa trawia-
ste boiska piłkarskie. Cieszę się, że mamy w tej chwili dobry klimat dla sportu i 
gmina nie szczędzi na niego pieniędzy. Oddaliśmy ostatnio nowe boiska, przy-
stosowane nawet do rozgrywek młodzieżowych, w Złotokłosie i przy Al. Kalin. 
To są płyty tej klasy, które mamy na stadionie w Piasecznie.

A czego jeszcze nie udało się zrealizować?

 Niestety, nie udało się zrobić przykrycia nad małym boiskiem na stadionie. Pie-
niądze jednak na ten cel są. W tej chwili jest już wybrany wykonawca i inwestycja za-
daszenia będzie realizowana w przyszłym roku. Blokuje nas plan zagospodarowania 
przestrzennego, ale jest on modyfi kowany i te zmiany mają być zalegalizowane na 
przełomie listopada i grudnia. To już jest za późno na działanie, więc spokojnie po-
czekamy i myślę, że w okolicach kwietnia-maja, w zależności od warunków pogodo-
wych, możemy się spodziewać otwarcia tego boiska w pełnej krasie. Chcielibyśmy 
uświetnić to wydarzenie np. jakimś fajnym turniejem dla młodych piłkarzy.

Inwestujecie nie tylko w obiekty sportowe, ale również te ze sportem związane...

 Dokładnie tak. W przyszłorocznym budżecie mają znaleźć się pierwsze 
środki na rozbudowę budynku administracyjno-socjalnego. Coraz częściej 
mamy bowiem problemy z zapleczem. Pewne poziomy rozgrywkowe wymaga-
ją również odpowiednich wymogów regulaminowych. Chodzi, między innymi, 
o wymiary i jakość szatni – zwłaszcza tych pawilonowych w budynku, który na-
zywamy „Ranczem”. Są mocno niedoskonałe i nadają się bardziej na przechowa-
nie sprzętu niż dla ludzi. Mamy już projekt szatni, których parametry wystarczą 
na grę do drugiej ligi. Oprócz tego ma być siłownia, gabinet medyczny, a na gó-
rze salka do ćwiczeń dla małych grup, no i kilka pokojów pobytowych – po to by 
umożliwić zakwaterowanie przy okazji dłuższych imprez sportowych.

A jakie są plany na dalszą przyszłość?

 Docelowo, po wykupie działek, planujemy budowę schroniska czy hoteliku, 
gdzie można będzie zatrzymać się w cenie około 50 zł za dobę. Nasze okolicz-
ne hotele są niestety zbyt drogie. Posiadanie takiego hoteliku, przy fajnej i no-
woczesnej bazie, stwarza możliwość wymiany sportowej i przyjmowania grup 
reprezentacyjnych na różnym poziomie.
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Derby na remis
PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA, SPARTA II JAZGARZEW – KS KONSTANCIN 3:3 W meczu jedynych repre-

zentantów powiatu piaseczyńskiego w lidze okręgowej nie zabrakło emocji. Rzuty kar-

ne, czerwona kartka, ostra momentami gra, kontrowersje i ładne gole – to wszystko 

mogli zobaczyć kibice w ostatnią sobotę w Wólce Kozodawskiej

 W mecz lepiej weszli przyjezd-
ni. W 3. minucie, po dośrodkowaniu 
z rzutu rożnego Huberta Skrzyp-
ka, wynik spotkania otworzył strza-
łem głową Piotr Grzelka. W 24. mi-
nucie, po podaniu Marka Gołębiew-
skiego, świetną sytuację zmarnował 
z kolei Olaf Kubat, ale siedem minut 
później było już 1:1. Po faulu w polu 
karnym Damiana Folwarskiego z je-
denastu metrów nie pomylił się Ie-
vgen Davydenko. Następnie szansę 
na gola, po rzucie wolnym i niepew-
nej interwencji bramkarza, miał KS 
Konstancin. W 43. minucie faulowa-
ny w polu karnym był ponownie Ku-
bat (choć sędzia nie zauważył chwi-
lę wcześniej przewinienia zawodnika 
gospodarzy), ale tym razem strzał 
Ukraińca z rzutu karnego obronił w 
świetnym stylu Wojciech Krysiak, a 
dobitka wylądowała na poprzeczce. 
W 45. minucie gola do szatni zdobyli 
za to goście. Hubert Skrzypek huk-
nął z 30 metrów z wolnego, niepew-
nie interweniował bramkarz i piłka 
wpadła do siatki.
 Sparta wyrównała po zmia-
nie stron i po bardzo ładnej akcji. 
Wojciech Gajownik zagrał ze środ-
ka pola do Gołębiewskiego, który 
świetnie wypatrzył Mateusza Kelle-
ra. Ten ostatni przymierzył po dłu-
gim rogu i było 2:2. W 78. minu-
cie KS wyprowadził za to wzorową 
kontrę. Skrzypek dograł do Domini-
ka Bartnika, który wykorzystał sy-
tuację sam na sam z bramkarzem. 
W 80. minucie – po kolejnej kontrze 
gości – Karol Szelągowicz faulował 
wychodzącego na czystą pozycję za-
wodnika i sędzia nie miał innego 
wyjścia jak tylko pokazać mu czer-

woną kartkę. W 84. minucie świet-
nie z woleja uderzył Gołębiewski, 
a piękną paradą popisał się – gra-
jący dobre zawody – Krysiak. Gol-
kiper przyjezdnych miał jednak pe-
cha. W 90. minucie Gołębiewski do-
grał do Kellera, który głową uprze-
dził Krysiaka i posłał piłkę do siat-
ki. Obaj zawodnicy mocno się przy 
tym zderzyli. I kiedy już wydawało 
się, że wszystko będzie dobrze, na-
gle Keller upadł zamroczony na mu-
rawę. Wszystko wyglądało groźnie, 
ale po chwili strzelec dwóch goli o 

własnych siłach zdołał opuścić bo-
isko. Zaraz potem sędzia zakończył 
to niezwykle emocjonujące spotka-
nie. Remis był sprawiedliwy, choć w 
końcowym rozrachunku chyba ża-
den z zespołów nie może być z niego 
zadowolony.

Grzegorz Tylec

Karol Matulka, 

trener Sparty II 

Jazgarzew
 Trzeba się cieszyć z 
jednego punktu, choć wca-
le się z niego nie cieszę. 
Wydaje mi się, że piłkarsko 
byliśmy lepsi i dzisiaj zabra-
kło nam troszkę więcej szczęścia. Uważam, że 
bramka dla Konstancina na 3:2 padła z dwume-
trowego spalonego.

Michał Madeński, 

trener 

KS Konstancin
 Wynik 3:3 przyjmuje-
my z pokorą, ale uważam, 
że przeważaliśmy na boisku 
i dobrze się nas tego dnia 
oglądało. Byłoby to waż-
ne zwycięstwo dla układu tabeli. Mamy bardzo 
młody zespół, brakowało nam cwaniactwa w 
ostatnich minutach, aby wytrzymać przy wyni-
ku 3:2, nie dać doprowadzić sytuacji, gdy rywal 
nas zepchnął do obrony. Taka jest piłka, jeszcze 
wiele spotkań przed drużyną. Co ważne, z me-
czu na mecz coraz lepiej wyglądamy i młodzi za-
wodnicy nabierają doświadczenia. Damy radę, 
jestem o tym przekonany!

IV liga

Kolejka 12 - 21-22 października

Wilga Garwolin 1-2 Znicz II Pruszków  
Pogoń Grodzisk Mazowiecki 1-3 Błonianka Błonie  
Broń Radom 3-2 Energia Kozienice  
LKS Jedlińsk 0-1 Mszczonowianka Mszczonów  
Mazur Karczew 0-0 Pilica Białobrzegi  
Oskar Przysucha 0-0 MKS Piaseczno  
Sparta Jazgarzew 6-2 Naprzód Skórzec  
LKS Promna 2-2 Perła Złotokłos

Tabela grupy południowej IV ligi

1.  Broń Radom 12 27 8 3 1 34-14
2.  Pilica Białobrzegi 12 26 8 2 2 25-9
3.  Mszczonowianka Mszczonów 
  12 25 8 1 3 24-16
4.  Sparta Jazgarzew 12 24 8 0 4 34-23
5.  Oskar Przysucha 12 24 7 3 2 30-14
6.  Mazur Karczew 12 20 5 5 2 24-14
7.  Błonianka Błonie 12 20 6 2 4 26-18
8.  Pogoń Grodzisk Mazowiecki 
  12 19 6 1 5 27-13
9.  Wilga Garwolin 12 19 6 1 5 16-23
10.  LKS Jedlińsk 12 17 5 2 5 20-16
11.  Energia Kozienice 12 16 5 1 6 19-21
12.  MKS Piaseczno 12 15 4 3 5 17-18
13.  Znicz II Pruszków 12 9 2 3 7 15-24
14.  Perła Złotokłos 12 5 1 2 9 6-37
15.  Naprzód Skórzec 12 4 1 1 10 15-43
16.  LKS Promna 12 2 0 2 10 9-38

Liga okręgowa

Kolejka 12 - 21-22 października

Naprzód Brwinów 2-3 Pogoń II Grodzisk Mazowiecki  
LKS Chlebnia 1-2 KS Raszyn  
Sparta II Jazgarzew 3-3 KS Konstancin  (Konstancin-Jeziorna)  
Przyszłość Włochy (Warszawa) 2-1 Józefovia Józefów  
Piast Piastów 0-2 Grom Warszawa  
Błękitni Korytów 2-3 KS Teresin  
SEMP Ursynów (Warszawa)  0-0 Ursus II Warszawa  
Naprzód Stare Babice 0-2 AP Żyrardów 

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

1.  SEMP Ursynów (Warszawa) 
  12 30 9 3 0 29-8
2.  Grom Warszawa 12 29 9 2 1 34-8
3.  KS Raszyn 12 26 8 2 2 29-20
4.  Józefovia Józefów 12 26 8 2 2 36-12
5.  LKS Chlebnia 12 21 6 3 3 26-16
6.  KS Teresin 12 20 6 2 4 23-25
7.  Ursus II Warszawa 12 18 5 3 4 17-14
8.  AP Żyrardów 11 17 5 2 4 31-21
9.  Sparta II Jazgarzew 12 15 4 3 5 35-31
10.  Piast Piastów 12 13 4 1 7 21-26
11.  Przyszłość Włochy (Warszawa) 
  12 12 3 3 6 17-23

12.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 
  12 12 3 3 6 18-32
13.  KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 
  12 9 2 3 7 16-33
14.  Naprzód Stare Babice 12 7 1 4 7 18-35
15.  Naprzód Brwinów 12 5 1 2 9 13-35
16.  Błękitni Korytów 11 5 1 2 8 18-42

A klasa

Kolejka 10 - 21-22 października

FC Lesznowola 4-2 GLKS Nadarzyn 
Świt Warszawa 1-0 Anprel Nowa Wieś  
Gwardia Warszawa 1-2 Jedność Żabieniec  
UKS Siekierki (Warszawa) 0-3 Laura Chylice  
Rozwój Warszawa 1-1 Nadstal Krzaki Czaplinkowskie  
Okęcie Warszawa 3-0 Grom II Warszawa (wo)
MKS II Piaseczno 3-0 Tur Jaktorów 

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy

1.  Laura Chylice 10 28 9 1 0 33-17
2.  Okęcie Warszawa 10 24 8 0 2 34-9
3.  MKS II Piaseczno 10 20 6 2 2 39-15
4.  Jedność Żabieniec 10 19 6 1 3 37-19
5.  Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 
  10 17 5 2 3 31-26
6.  FC Lesznowola 10 17 5 2 3 27-30
7.  GLKS Nadarzyn 10 16 5 1 4 35-23
8.  Rozwój Warszawa 10 14 4 2 4 22-21
9.  UKS Siekierki (Warszawa) 10 13 4 1 5 22-23
10.  Gwardia Warszawa 10 11 3 2 5 22-26
11.  Świt Warszawa 10 11 3 2 5 21-31
12.  Anprel Nowa Wieś 10 4 1 1 8 15-32
13.  Grom II Warszawa 10 3 1 0 9 10-35
14.  Tur Jaktorów 10 3 0 3 7 8-49

II liga kobiet

Kolejka 7 - 21-22 października

Akademia 2012 Suwałki 3-5 Stomil Olsztyn  
Piastovia Piastów 0-4 Loczki Wyszków  
Pogoń Zduńska Wola  0-5 Ząbkovia Ząbki  
GOSiR Piaseczno 2-1 KU-AZS UW Warszawa  
Jantar Ostrołęka 1-2 Wilga Garwolin

Tabela drugiej ligi kobiet

1.  Stomil Olsztyn 7 18 6 0 1 24-6
2.  Loczki Wyszków 7 16 5 1 1 27-8
3.  Piastovia Piastów 7 16 5 1 1 15-5
4.  Ząbkovia Ząbki 7 15 5 0 2 27-8
5.  GOSiR Piaseczno 7 12 4 0 3 16-13
6.  Pogoń Zduńska Wola 7 10 3 1 3 11-12
7.  Jantar Ostrołęka 7 10 3 1 3 10-14
8.  Wilga Garwolin 6 7 2 1 3 10-13
9.  Akademia 2012 Suwałki 7 6 2 0 5 13-28
10.  KU-AZS UW Warszawa 7 4 1 1 5 6-14
11.  UMKS Zgierz 6 3 1 0 5 3-18
12.  KS Teresin 5 0 0 0 5 0-23

Ligowe zapowiedzi

IV liga

Kolejka 13 - 28-29 października

Perła Złotokłos - Wilga Garwolin 28 października, g.15 
Naprzód Skórzec - LKS Promna 
MKS Piaseczno - Sparta Jazgarzew 28 października, g.11 
Pilica Białobrzegi - Oskar Przysucha 
Mszczonowianka Mszczonów - Mazur Karczew 
Energia Kozienice - LKS Jedlińsk 
Błonianka Błonie - Broń Radom 
Znicz II Pruszków - Pogoń Grodzisk Mazowiecki

Liga okręgowa

Kolejka 13 - 28-29 października

AP Żyrardów - Naprzód Brwinów 
Ursus II Warszawa - Naprzód Stare Babice 
KS Teresin - SEMP Ursynów (Warszawa) 
Grom Warszawa - Błękitni Korytów 
Józefovia Józefów - Piast Piastów 
KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) - Przyszłość Wło-
chy (Warszawa) 28 października, g.11 
KS Raszyn - Sparta II Jazgarzew 28 października, g.11.30 
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki - LKS Chlebnia

A klasa

Kolejka 11 - 28-29 października

Tur Jaktorów - FC Lesznowola 28 października, g.13.30 
Grom II Warszawa - MKS II Piaseczno 28 października, 
g.14 
Nadstal Krzaki Czaplinkowskie - Okęcie Warszawa 28 
października, g.13.30 
Laura Chylice- Rozwój Warszawa 28 października, g.14 
Jedność Żabieniec - UKS Siekierki (Warszawa) 28 paź-
dziernika, g.14.30  
Anprel Nowa Wieś - Gwardia Warszawa 
GLKS Nadarzyn - Świt Warszawa

Ekstraliga kobiet

Kolejka 8 - 28-29 października

Stomil Olsztyn - Wilga Garwolin 
KU-AZS UW Warszawa - Jantar Ostrołęka 
UMKS Zgierz - GOSiR Piaseczno 
Ząbkovia Ząbki - KS Teresin 
Loczki Wyszków - Pogoń Zduńska Wola 
Akademia 2012 Suwałki - Piastovia Piastów

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

Wyniki naszych zespołów ligowych

Ośrodek stale inwestuje
Z Markiem Frączem, dyrektorem Gminnego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Piasecznie, rozmawia Grzegorz Tylec

Doświadczenie wygrało z młodością
MUKS KRÓTKA MYSIADŁO - LTS LEGIONOVIA II LEGIONOWO 3:2 (25:20, 23:25, 

25:15, 16:25, 15:13) Wraz z awansem do drugiej ligi w Mysiadle sporo się 

zmieniło. Mecze, zgodnie z przepisami, rozgrywane są teraz na całym bo-

isku hali Centrum Edukacji i Sportu, przychodzi więcej kibiców i prowadzo-

ny jest zorganizowany, momentami naprawdę głośny, doping

 W takiej atmosferze aż przyjemnie się gra i ogląda mecze w wykonaniu 
siatkarek. Krótka zaczęła ligę najlepiej jak było można, bo od dwóch zwy-
cięstw w dwóch pierwszych meczach. Spotkanie z Legionovią to była wymia-
na ciosów w pierwszych czterech setach. Raz lepiej grały doświadczone go-
spodynie, a w kolejnej partii sytuacja zmieniała się o 180 stopni i triumfowały 
przyjezdne. Szczególne emocje towarzyszyły tie-breakowi, który od prowa-
dzenia zaczęła wprawdzie drużyna z Legionowa, ale ostatecznie więcej zim-
nej krwi w końcówce zachowała Krótka. Zwycięstwo wywalczone po tak cięż-
kim meczu miało z pewnością wyjątkowo słodki smak.

Grzegorz Tylec
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Pieniądze to nie wszystko
Co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi nie tylko w pracy, ale także poza nią? Niemal 90 proc. 

zapytanych Polaków uważa, że dobre wynagrodzenie. Jednak jak się okazuje, nie tylko

 Praca jest ważną częścią naszego 
życia, spędzamy w niej przeciętnie 
40 godzin tygodniowo.  Doskonaląc 
swoje umiejętności, by awansować i 
piąć się po szczeblach kariery, ocze-
kujemy korzyści finansowych, które 
zwiększą poziom naszego dobroby-
tu. Pojawia się jednak pytanie, czy 
praca, którą wykonujemy daje nam 
szczęście? 

Coraz ważniejsze 

realizowanie pasji

 Aż 88 proc. osób, które wzię-
ły udział w badaniu zleconym przez 
agencję rekrutacyjną Jobhouse uwa-
ża, że zadowalające wynagrodzenie 
pomaga w byciu szczęśliwym. Na 
to czy jesteśmy zadowoleni z miej-
sca swojego zatrudnienia wpły-
wają również takie czynniki, jak 
współpracownicy i to, czy moż-
na na nich liczyć oraz możliwo-
ści rozwoju w firmie. Ludzie czują 
się szczęśliwsi w pracy, jeżeli mają 
również możliwość zachowania 
równowagi pomiędzy nią a życiem 
prywatnym oraz codzienny dojazd 
do pracy nie jest zbyt długi. 
 Z badań wynika, że Polacy są w 
swoich miejscach pracy umiarkowa-
nie szczęśliwi (6,3 w skali od 1 do 
10), jednak zdecydowanie bardziej 

zadowoleni są ci, którzy w tej chwili 
nie planują jej zmienić.
 – Wysokość wynagrodzenia 
od lat utrzymuje się jako główny 
czynnik wpływający na satysfakcję 
z wykonywanej pracy. Natomiast 
warto zauważyć, iż możliwo-
ści rozwoju oraz realizacji pasji 
w pracy odgrywają coraz większą 
rolę. Podnoszenie swoich kompe-

tencji pośrednio wpływa na lepsze 
wynagrodzenie, czego pracownicy 
są świadomi. Firmy, które umoż-
liwiają pracownikom rozwój, zdo-
bywają przewagę konkurencyjną – 
uważa Marcin Potkański, ekspert 
ds. Employer Brandingu.
 Jak się okazuje dla co drugiego 
Polaka miejsce wykonywania pracy 
(miejscowość i dzielnica) ma równie 
duże znaczenie jak praca, którą się 
w nim wykonuje. Tylko co dziesiąty 
badany twierdzi, iż najpierw wybiera 

miejsce zamieszkania, a dopiero po-
tem pracę, którą chce wykonywać. 
Aż 63 proc. badanych rozważyłoby 
zmianę miejsca zamieszkania w po-
szukiwaniu lepszej pracy. Co cieka-
we, swoją pracę zdecydowanie pole-
ciłoby znajomym tylko 29 proc. ba-
danych.

Dobry pracownik jest szczęśliwy

 Badanie „Szczęście w pracy 
Polaków” miało również na celu 
zidentyfikowanie, co powinno 
się zmienić, aby Polacy byli bar-
dziej skłonni polecać swoje miej-
sca pracy. – Zależało nam, by za-
chęcić uczestników badania oraz 
osoby, które zapoznają się z wy-
nikami do zastanowienia się, czy 
praca, którą aktualnie wykonują 
daje im satysfakcję i czy świado-
mie budują swoją karierę zawodo-
wą. Na podstawie wyników, chcie-
liśmy także przekazać pracodaw-
com wskazówki, jak tworzyć za-
dowolony, a dzięki temu efektyw-
ny zespół – podsumowuje Natalia 
Bogdan, prezes Jobhouse. 
 Marta Pawlak-Dobrzańska z 
Great Digital, odpowiedzialna za 
przygotowanie badania, dodaje: – 
Mam nadzieję, że wyniki badania 
sprawią, że pracodawcy zaczną za-

stanawiać się, na ile szczęśliwi w 
pracy są ich pracownicy. Szczęśliwi 
pracownicy są zdecydowanie mniej 
skłonni rozważać odejście do inne-

go pracodawcy, warto zadbać o ich 
poczucie szczęścia.

PC

– Szczęśliwi pracownicy 

są zdecydowanie mniej 

skłonni rozważać odejście 

do innego pracodawcy, 

warto zadbać o ich poczucie 

szczęścia – uważają eksperci

Współpracownicy i miejsce wykonywania pracy też mają duży 

wpływ na to, czy jesteśmy zadowoleni z miejsca zatrudnienia 

Następny dodatek już 

w listopadzie!

R E K L A M A

Zadzwoń!

tel. 22 756 79 39
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50 lat „Budowlanki”
minęło, jak jeden dzień
GÓRA KALWARIA Przez pół wieku przez zespół szkół zawodowych przy ul. Budowlanych 

przewinęło się 415 nauczycieli i 6,5 tys. uczniów. W sobotę placówka fetowała jubileusz

 Były wspomnienia, podziękowa-
nia, kwiaty, uśmiechy, łzy wzruszenia 
i wspaniały tort na zakończenie. 

Mundurowi w pierwszym szeregu

 Zasadnicza Szkoła Budowla-
na dla Pracujących przy Warszaw-
skim Przedsiębiorstwie Budownic-
twa Przemysłowego „Żelbet” w Gó-
rze Kalwarii powstała w lipcu 1967 
roku. Przez kolejne dziesięciolecia 
placówka zmieniała patronów i sie-
dziby. Dodawano jej specjalizacji i 
kierunków. Jednak dopiero w 1990 
roku przestała być szkołą przyzakła-
dową i stała się Zespołem Szkół Bu-
dowlanych, obok którego rozpoczę-
ło działalność Liceum Ekonomicz-
ne. W 1997 roku placówka otrzyma-
ła imię Marszałka Franciszka Bie-
lińskiego, dobrodzieja Góry Kalwa-
rii i Czerska. Obecnie – jak podczas 
sobotniej uroczystości zauważyła 
wicedyrektor Elżbieta Smereczyń-

ska – uczniów w klasach o kierun-
kach budowlanych szkoła przyj-
muje coraz mniej (brakuje chęt-
nych), jednak nadal funkcjonuje 
w powszechnej świadomości jako 
„Budowlanka”. W ostatnich la-
tach zespół szkół jest najmocniej 

kojarzony z klasami licealnymi o 
profilach mundurowych – przede 
wszystkim tą związaną z ochroną 
granic państwowych, a od zeszłe-
go roku z policyjną i strażacką. 
Pod tym samym dachem kształcą 

się też: finansiści, elektromecha-
nicy, kierowcy, fryzjerzy, a także 
specjaliści od reklamy.

W szkole od samego początku  

 Podczas jubileuszowego ape-
lu nie brakowało chwil wzruszeń. 
Szczególnie, kiedy dyrektor Jaro-
sław Adwent wręczał podziękowa-
nia długoletnim nauczycielom za 
serce do pracy i wkład w rozwój 
młodzieży. Największy pęk kwia-
tów otrzymała polonistka Zofia 
Bazyl, pracująca w szkole od pół 
wieku (!). Dla niej zebrani zaśpie-
wali „100 lat”. – Bardzo mi miło. 
Zawsze starałam się być przyja-
cielem każdego ucznia, na  ile mo-
głam – mówiła nauczycielka, gdy 
umilkły długie owacje. Gratulacje 
trafiły również do rąk pracowni-
ków szkoły, którzy spędzili w niej 
30 lat życia: Gabriela Mościckie-
go, Hanny Masalskiej, Ryszarda 
Molaka, Marianny Bartnik, Zdzi-
sławy Drozd i Teresy Bąk. 
 W imieniu absolwentów życzenia 
Zofii Bazyl oraz dyrekcji placówki 
złożył Jerzy Pełka, prezes kalwaryj-
skiego Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej. – Tutaj zdobywaliśmy wie-
dzę, kształciły się nasze charakte-
ry, zawiązywały przyjaźnie i pierw-
sze miłości – oznajmił, czym wzbu-
dził duży aplauz. – Czasem byli-

śmy niesforni, nie uczyliśmy się. Ale 
większość z nas nie miała problemu, 
żeby dostać się na studia i zdobyć 
pracę – zauważył.  

Duma i sentyment

 W dniu urodzin szkoła dostała 
prezenty – od zarządu powiatu por-
tret patrona namalowany ręką lokal-
nego artysty Tadeusza Witka, a od 
władz gminy przenośny zestaw na-
głaśniający. – Z wielkim sentymen-
tem wspominam naukę tutaj – nie 
krył Ksawery Gut z zarządu powia-
tu, były uczeń placówki. Absolwen-
tów „Budowlanki”, za kreatywność 
i fachowość  chwalił również bur-
mistrz Dariusz Zieliński. – Są dumą 
naszego miasta i regionu – oznajmił. 

Jego zastępca Jan Wysokiński przy-
znał, że to w tej szkole zaczynał ka-
rierę zawodową jako nauczyciel, a 
szef rady miejskiej Zenon Nadstaw-
ny zdradził, iż nie on jedyny w ro-
dzinie ukończył „Budowlankę”. Bur-
mistrz dodał, że obecnie nie wy-
obraża sobie uroczystości w Górze 
Kalwarii bez warty honorowej mun-
durowych uczniów tej szkoły.
 Młodzież uczciła jubileusz pro-
gramem satyrycznym „Szkoła na 
wesoło”. Komu było mało, mógł 
obejrzeć na piętrze bogatą wystawę 
zdjęć przygotowaną z okazji 50-le-
cia.

Piotr Chmielewski

Od zarządu powiatu szkoła dostała portret z patronem. 

Do tej pory na uroczystości... wypożyczała oryginał z parafii  

Uczniów w klasach 

o kierunkach budowlanych 

szkoła przyjmuje coraz mniej 

(brakuje chętnych),

 jednak nadal funkcjonuje 

w powszechnej świadomości 

jako „Budowlanka”

R E K L A M A

R E K L A M A



 - W piwnicy bloku przy ulicy Ku-
socińskiego od 19 lat mieszka drob-
na, czarna kotka – mówi Małgorza-
ta Zalewska. - Wcześniej  dokarmia-
ła ją moja mama. Niestety, zmarła i 
teraz ja staram się kontynuować tę 
rodzinną tradycję...
 Pani Małgorzata zapewnia, że 
kotka ma w piwnicy kuwetę, po-
słanie i miseczki. I nikomu tam nie 
przeszkadza. No, prawie nikomu, bo 

kilku sąsiadów od dawna patrzy na 
nią krzywym okiem. - Chętnie wzię-
łabym ją do siebie, ale nie mogę, bo 
mieszkam teraz gdzie indziej i mam 
już w mieszkaniu dwa koty – wyja-
śnia pani Małgorzata. - Poza tym ta 
kotka przebywa tu od małego, to tu-
taj jest jej dom.
 Dlatego też naszą czytelniczkę, 
która przyjeżdża na Kusocińskie-
go tylko po to, aby nakarmić swo-
ją pupilkę zbulwersował fakt, że ad-
ministrująca budynkami Spółdziel-
nia Mieszkaniowa „Jedność” zaka-
zała dokarmiania kotów na osie-
dlu. - To nieludzkie – uważa kobie-
ta. - Poza tym przebywające przy 
blokach koty są pożyteczne, ponie-
waż tępią gryzonie.
 Stanisław Zawadzki, prezes SM 
„Jedność” jest przeciwny dokarmia-

niu gołębi i kotów, bo uważa że wa-
lające  się wszędzie resztki pokarmu 
są po pierwsze nieestetyczne, a po 
drugie przyciągają szczury. - Bez-
domne koty nie powinny siedzieć w 
piwnicach – mówi. - Nie potrzebu-
jemy ich do deratyzacji, bo mamy 
inne, o wiele lepsze sposoby. A dzi-
ko żyjące koty brudzą i zaczynają się 
rozmnażać. Poprosiliśmy o rozwią-
zanie tego problemu straż miejską. 
Czekamy na odpowiedź.
 Pani Małgorzata nie zgadza się 
z tą argumentacją. - Wiele miast do-
karmia zimą wolno żyjące koty. W 
Łodzi kupiono im nawet specjalne 
domki – mówi. - Nie wiem dlacze-
go w Piasecznie jest inaczej. Te zwie-

rzęta nic złego nikomu nie robią. A 
wręcz przeciwnie – są pożyteczne. 
Nie wiem dlaczego dla wielu osób to 
taki problem. Poza tym kota, który 
spędził tyle lat na wolności nie po-
winno się odławiać. 

Tomasz Wojciuk
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Spółdzielnia zakazała dokarmiania kotów
PIASECZNO Na drzwiach bloku przy ulicy Kusocińskiego 5 SM „Jedność” wywiesiła kartkę 

z prośbą, aby nie dokarmiać gołębi oraz kotów. - To bulwersujące zwłaszcza w przypad-

ku tych ostatnich – uważa Małgorzata Zalewska, opiekująca się dziko żyjącym kotem

Na terenie osiedla przy ul. Kusocińskiego pojawiły się kartki 

zakazujące dokarmiania gołębi i kotów

– Dzięki wolno żyjącym kotom 

na osiedlach nie ma szczurów 

– uważa mieszkanka

R E K L A M A

R E K L A M A
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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

DOCIEPLENIA - ELEWACJE

tel. 531 834 414

OCIEPLENIA
Izolacje pianą

PUR

 
Uprzejmie informujemy,

że dnia 2 listopada (czwartek)
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

będzie nieczynny.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

DAM PRACĘ

EKSPEDIENTKI DO SKLEPU SPOŻYWCZEGO 
W MROKOWIE, TEL. 502 251 356

W warsztacie w Zalesiu Górnym - wykonujemy 
grzałki, spirale. Wynagrodzenie 15 zł/godz. Proszę 
o CV termek@termek.pl Tel. 662 228 239

Zapraszamy na dyżury salowe/sanitariuszy 
w szpitalach. Onkomed, tel. 22 620 21 71

KSIĘGOWĄ do KPiR. Biuro Podatkowe Wwa/Dawidy 
biuro@e-pit.net Tel. 502 088 028 

Kelnerka/kelner do pracy w Restauracji Żabieniec 
tel. 725 547 737

Praca od zaraz!!! Zatrudnimy do pracy na magazynie. 
Wola Mrokowska. Praca z Polakami. Tel. 501 551 656

Serwis Okien-Naprawa-Wymiana Szyb, tel. 503 913 907

Zatrudnię blacharza samochodowego, tel. 501 781 984

Przyjmę do pracy ekspedientkę w delikatesach 
w Nowej Iwicznej, tel. 502 159 936 

Praca w sklepie spożywczym, Henryków Urocze. 
Dobre warunki, tel. 505 760 600

Panią (też emerytkę) potrafiącą gotować do kuchni 
w małej szkole w Józefosławiu (Piaseczno), t.882 008 720

Ucznia na przyuczenie do zawodu do warsztatu 
samochodowego w Gołkowie tel. 781 071  668

Mechanika samochodowego  tel 502 328 510

Sprzątanie, Piaseczno, godz.12-20, umowa o pracę, 
1900zł netto tel. 660 145 202

Praca w firmie ogrodniczej, tel. 607 811 727

Przyjmę (może być do przyuczenia) przy montażu 
ścian całoszklanych  w biurach, tel. 698 299 195

Sklep osiedlowy, spożywczy w Piasecznie zatrudni 
ekspedientki, tel. 787 767 737

Pilnie poszukuję fryzjera/ki do salonu w Zalesiu 
Górnym, tel. 515 233 014

Kasjer/sprzedawca, sklep monopolowy 24h, 
Piaseczno, tel. 787 907 858

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

Ekspedientkę do sklepu spożywczego w Piasecznie, 
pełen etat oraz  etatu  tel. 600 803 611, 602 743 436 

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstancinie 
poszukuje osoby chętne do pracy w charakterze Opie-
kuna nad osobami niepełnosprawnymi z możliwością 
zamieszkania. Osoby zainteresowane prosimy o kon-
takt telefoniczny pod nr 607241707 lub adresem 
e-mail:  tabita@luxmed.pl

Fryzjerkę do salonu w Łazach, tel. 503 018 891

Do serwisu opon z doświadczeniem, Gołków 
tel . 796 756 580

Pracownika na etat do  kawiarni w Piasecznie 
oraz osoby na weekendy tel. 503 13 05 05

Mechanika samochodowego z doświadczeniem, 
wysokie zarobki, Gołków, tel. 796 756 580

Pomoc nauczyciela/opiekunkę do przedszkola 
w Łazach zatrudnię PILNIE. Tel.506 12 52 82  
przedszkolefantazja@interia.pl

KIEROWCA KAT. C PRACA W PIASECZNIE I OKOLICY.  
TEL. 510 267 265 

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

Babik Transport - zatrudnimy osobę do pracy na myjni 
automatycznej w Wilanowie ( przy BP) tel. 662 021 324

Zatrudnię pracowników do sprzątania, sprzątanie wnętrz, 
tereny zewnętrzne, Piaseczno i okolice, wynagrodzenie 
od 2000 do 3000zł. tel.501 405 990 

Szkoła Podstawowa w Mysiadle (ul. Kwiatowa 28) zatrud-
ni na zastępstwo na stanowisko pomocy kuchennej. Możli-
wość zatrudnienia  na stałe. CV proszę przesyłać na adres e-
mail: kamil_szymanski@spwmy.edu.pl, tel. (22) 462-85-44.

Przyjmę fryzjerkę do salonu w Gołkowie, tel. 661 740 567

Sklep z żywnością tradycyjną zatrudni ekspedientki, peł-
ny etat, umowa o pracę, Konstancin, tel. 604 78 77 76

Brukarza, pomocnika, tel. 504 008 309

Zatrudnię lakiernika i pomocnika lakiernika samochodo-
wego, Prażmów, tel. 607 348 271

Nauczyciela i osobę do pracy w kuchni w przedszkolu 
w Nowej Woli/ k. Piaseczna, tel. 501 423 413

Kucharza, bar, Konstancin, tel. 691 666 146

Pracownika obsługi klienta w barze, Konstancin, 
tel. 691 666 146

Stacja paliw Orlen w Konstncinie – Jeziornie zatrudni 
pracownika tel. 602 181 945

Elektromonterów  oraz kierowcę kat.C, tel. 22 201 19 01, 
602 653 398

Prywatna szkoła w Piasecznie zatrudni pracownika ochro-
ny. CV proszę przesyłać na adres:a1992@onet.pl, tel. 22 
757 28 99

Firma serwisowa z Piaseczna poszukuję osoby 
do obsługi magazynu, prawo jazdy kat. B CV. 
na e-mail: biuro@aerserwis.pl 

Prywatna szkoła  podstawowa w  Piasecznie zatrudni  kie-
rownika. CV proszę przesyłać  na adres:  a1992@onet.pl  

Sklep firmowy Oskroba przy przychodni na Fabrycznej 
zatrudni ekspedientkę na etat. Wiadomość na miejscu.

Fryzjer damsko-męski, Góra Kalwaria, tel. 512 769 233
Mechanika samochodowego, tel. 660 388 940

Ekspedientki do sklepu  spożywczego, Janki, Nadarzyn. 
Tel. 508 363 788

Zatrudnię mężczyzn do pracy przy produkcji opakowań
z tektury w Piasecznie , tel. 22 737 24 77

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

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

Krawcowe, proste szycie z formy, 
tel. 601 457 655, 691 737 538

Zatrudnię grafika komputerowego, Piaseczno, 
tel. 601 213 555

Wspólnota Mieszkaniowa zleci firmie malowanie 
klatki schodowej, tel. 601 213 555

Firma produkująca wyroby z blachy, profili i rur zatrudni 
ślusarza. Gołków k.Piaseczna, tel. 602 253 180

Zatrudnię kierowcę kategorii C, E na transport krajowy, 
tel. 601 697 970

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Górze Kalwarii zatrudni oso-
bę z umiejętnościami remontowo-budowlanymi ale tak-
że potrafiącą wykonać inne prace związane z utrzyma-
niem technicznym budynków i terenów zielonych. Kontakt 
pod numerem tel. 509 692 851 codziennie do 14.00. CV ze 
zdjęciem należy kierować do sekretariatu Spółdzielni ul. 
Pijarska 44 bl.2A, 05-530 Góra Kalwaria 

Piekarnia zatrudni kierowcę, piekarza, pracownika 
spedycji, Zalesie Dolne, ul. Dworska 1, tel. 22 756 90 01

Stolarz meblowy, tel. 515 190 200

Piekarnia w Prażmowie zatrudni piekarzy i cukierników, 
z doświadczeniem, możliwość zakwaterowania  
tel 22 727 05 80

Praca dodatkowa-sprzątanie popołudniami w przedszko-
lu w Kamionce, tel. 602 522 948 (po 17-tej)

Pracownika introligatorni, Kamionka. tel. 503 739 245

Kierowca kat. B, Kamionka, w większości lokalne dostawy 
i odbiory. tel. 503 739 245

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie i opieka, tel. 880 450 968, 736 174 044

KUPIĘ

Drewno suche przyjmę/kupię okazyjnie, tel. 666 924 505

Drzewo z wycinki przyjmę okazyjnie, tel. 666 924 505

Kupię rzeczy,z likwidowanych domów, mieszkań, garaży, 
zakładów itp., tel. 791 132 916

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

SPRZEDAM

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

Choinki z plantacji, hurtowo, tel. 605 129 453

Kopaczkę ciągnikową, tel. 508 493 707

Kontenery pracowniczo – biurowe, 2 szt., tel. 503 162 657

Drewno liściaste, bardzo tanio, tel. 885 910 910

Paletopojemniki zbiorniki 1000 litrów, tel. 602 487 217

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 602 77 03 61

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 791 394 791

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Mercedes, klasa S, salon, tel. 728 758 738

Skup, stare, skorodowane, rozbite. Atrakcyjne ceny, 
tel. 730 134 633

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Bezpośrednio mieszkanie 3 pokojowe, 60 m kw., 
Piaseczno, tel. 795 000 795

Kancelaria Prawa Administracyjnego.  ODSZKODOWA-
NIA ZA DZIAŁKI PRZEJĘTE POD DROGI PUBLICZNE – 
skutecznie pomagamy w uzyskaniu odszkodowanie mak-
symalnej wysokości. ODWOŁANIA, ZAŻALENIA, PISMA 
PROCESOWE. tel. 508 743 620

Konstancin-Jeziorna, 3-pokojowe, 60 m kw. + piwnica 12 
m kw., tel. 695 311 888

Budowlana w Mieszkowie, tel. 503 002 904

Sprzedam najładniejszą działkę w Chylicach, 
tel. 602 340 549

Sprzedam działki budowlane poniżej ceny rynkowej w No-
wej Woli. Tanio z przyczyn losowych, tel. 604 624 875

Sprzedam działki budowlane blisko PKP! Na budowę lub 
dobrą lokatę oszczędności.Koszt działki ok. 1000 m kw. 
ze wszystkimi opłatami (podatek, notariusz, księga wie-
czysta) WYNOSI ok. 29 900 zł, tel. 698 225 965

Super działka Łazy/Magdalenka, tel. 698 225 965

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

Sprzedam  trzy działki w Żabieńcu, łączna powierzchnia 
3247m kw, odpowiedni 1274 m kw, 1000 m kw, 972 m kw, 
działki położone w dobrej lokalizacji, przy trasie 79, 
Piaseczno-Góra Kalwaria tel. 601 271 052 

Dwupokojowe, Mysiadło, bezpośrednio, tel. 726 999 007

Dom 190/1000 m kw., Nowe Racibory, 480 tys. zł, 
tel. 600 279 452 (więcej szczegółów: otodom.pl)

Sprzedam dwie działki budowlane , po 1200 m kw, okolice 
Janek tel. 506 716 905

Działki rekreacyjne Prażmów, tel. 602 77 03 61

Działki budowlane Prażmów 1000 m kw. tel. 602 77 03 61

Sprzedam w dobrej cenie pół bliźniaka w Gabryelinie, 
tel. 504 018 394

Konstancin-Jeziorna, 3-pokojowe, 60 m kw. + piwnica 
12 m kw., tel. 695 311 888

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

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Wynajmę lub sprzedam lokal użytkowy 67 m kw., 
Piaseczno, ul. Młynarska, tel. 691 505 119

WYNAJMĘ LOKAL BIUROWY W CENTRUM PIASECZNA 
20 M KW Z WC. TEL. 22 750 20 26 LUB 603 934 778

Mieszkanie 70 m kw. W Żabieńcu przy lesie, całe I piętro, 
wejście z klatki schodowej, tel. 609 797 350

Kwatery dla mężczyzn, warunki dobre, ciepło, tanio 
tel. 604 274 417 

Sprzedam lub wynajmę pawilon na bazarku w Piasecznie, 
tel. 693 440 622

Mieszkanie, okolice Tarczyn-Piaseczno, tel. 516 27 00 85

Wynajmę magazyn 120 m kw i 40 m kw., tel. 508 493 707

Kwatery- domy, tel. 728 899 673

Trzypokojowe umeblowane, Zalesie Dolne, tel. 505 111 381

Lokal użytkowy 130 m kw. Piaseczno ul. Pomorska. 
Tel. 666 223 866

Garaż przy ulicy Kusocińskiego, Piaseczno, 
tel. 506 231 752

Parter w budynku ok 90 m kw., Jazgarzew, tel. 515 190 200

Stolarnia  z maszynami ok. 200 m kw., Jazgarzew, 
tel. 515 190 200

Kawalerka, Piaseczno, 30 m .kw., tel. 603 168 784

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Kupie mieszkanie do remontu tel. 693 440 622 

USŁUGI

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

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

MALOWANIE, PANELE, REMONT, TEL. 665 708 757

Glazurnik tel. 690 61 30 31

Remonty, wykończenia, wolny termin tel. 690 61 30 31

Układanie kostki brukowej, profesjonalnie i termino-
wo, gwarancja, www.dobrybrukarz.pl, tel. 698 698 839

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Wycinka drzew, karczowanie oraz wywóz 
tel. 518 745 782 , 798 828 783 

Glazura, remonty, tel. 798 828 783

Malowanie, gładzie, tel. 798 828 783

Żona głowę Ci suszy: nie pomalowane, remont łazienki 
nie zrobiony, a święta już niedługo...Dzwoń! 
Tel. 601 590 151

Usługi remontowe, wykończenia wnętrz, glazura, tera-
kota, głaź bezpyłowa itp., tel. 795 648 160

Usługi ogólnobudowlane, tel. 501 239 910

Przeprowadzki,  tel. 505 591 721

Czyszczenie piwnic, posesji, strychów. 
Tel. 505 591 721

Dachy, kominy, rynny, tel. 798 836 860

Elektryk, tel. 666 890 886

Elektryk oraz naprawa urządzeń elektrycznych i spali-
nowych, tel. 503 471 422

Hydraulik tel. 886 576 148

Hydraulik z doświadczeniem i uprawnieniami. Piasecz-
no i okoliczne gminy tel. 605 079 907

Naprawy AGD pralki lodówki zmywarki piekarniki pły-
ty ele. Tel. 511 204 952

Studnie, tel. 601 231 836 

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

Krycie, naprawa dachów, tel. 511 928 895

Usługi księgowe – kompleksowo  tel. 501 083 432

GLAZURA, GRES, REMONTY, TEL. 601 21 94 82

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

Brukarstwo, meritumbruk@o2.pl,  tel. 696 437 501

Szafy, tel. 501 257 912

Inżynier budownictwa, tel. 502 120 724

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439

Pranie dywanów, tapicerki meblowej, tel. 535 994 114

Przyjmę drobne prace remontowe oraz porządkowe, 
tel. 693 135 640

Sprzątanie tel. 536 043 434 

Pranie , czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki me-
blowej tel. 508 652 030 

Glazura, terakota, samodzielnie, tel. 694 126 583

Płyty gipsowe, wykończenia, tel. 692 194 998

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

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

Budowy domów , docieplenia, tel. 798 836 860 

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Wycinka i pielęgnacja koron drzew, alpinistycznie, 
tel. 604 616 890

Dachy, podbitka, tel. 530 248 771

Naprawiam pralki, lodówki, tel. 603 047 616

Hydraulik, tel. 535 872 455

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

Wycinka drzew, oczyszczanie działek, ogrodnicze, 
tel. 519 874 891

Wysokościowe:Wycinka drzew w terenie zabudowanym. 
Czyszczenie rynien i dachów. Tel. +48 889 105 476

Gładzie, malowanie, tel. 796 682 431

Glazurnik, tel. 577 355 123

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

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

Układanie kostki brukowej, tel. 504 008 309

Cyklinowanie, tel. 573 437 794

Tłumaczenia, tel. 607 685 074

Wylewki agregatem, styrobeton, tel. 668 327 588

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

Remonty, wykończenia, malowanie, tel. 722 292 031

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Odśnieżanie pługiem i ręcznie placów, posesji, podpisy-
wanie umów, tel. 601 304 250

Hydroizolacje tel. 690 61 30 31

RÓŻNE 

Sprzedam firmę (Dom Opieki) dobrze prosperującą, budy-
nek 780 m kw., działka 2500 m kw. Serock, tel. 501 092 950

Przyjmę ziemię na działkę, nieodpłatnie, Krzaki Czaplinkow-
skie, tel. 885 910 910

Odstąpię kwaterę na Powązkach, tel. +48 696 615 134

Oddam karpy jabłoniowe, gmina Góra Kalwaria, 
tel. 506 415 145

Pożyczki i kredyty wieloratalne dla każdego bez BIK, 
tel. 690 016 555

NAUKA 

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

Dom Opieki, Piaseczno, tel. 601 870 594

Stylizacja rzęs metodą objętościową, Piaseczno,
tel. 665 831 986

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom czeka-
ją fundacyjne zwierzaki: pieski małe, większe i całkiem 
duże, a także koty. Wszystkie są zdrowe, zaszczepio-
ne i wysterylizowane. Przebywają w Piasecznie i oko-
licach. Chętnie pomożemy przy doborze zwierzaka. 
Tel. w sprawie adopcji: 503 069 502, 502 906 532, 
604 531 952, 608 504 380

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

Przyjmę do ciekawej pracy w biurze w Piasecznie 
na atrakcyjnych warunkach.  
CV na e-mail: wojciechlach@wp.pl

Dreamlandia – twórczy angielski, od 1998, 
indywidualnie, ,z dojazdem, , tel. 662 128 913 

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

Mechanika samochodowego, kwatera, Konstancin, 
tel. 501 311 130

Blacharza samochodowego, od 25zł/godz. , 
kwatera tel. 501 311 130

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

Przyjmę do pracy kobiety. Sprzątanie biur i salonu sa-
mochodowego ul. Puławska – Mysiadło. Zgłoszenie 
pod tel. 601 20 20 59

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

Zatrudnię sprzedawcę/ kierowcę do sklepu ogólno-
spożywczego w Piasecznie. Wymagane prawo jazdy 
kat. B, tel. 501 077 493

Audi A6 V6, 2,5 pojemność, pierwsza rejestracja 
2000 r., cena do uzgodnienia, samochód zadbany,
tel. 660 68 47 39 

Samochód z gazem, z przebiegiem do 100 tys. 
kilometrów, do 15 tys. złotych, od osoby prywatnej-
komisom i handlarzom serdecznie dziękuję, 
tel. 666 924 505

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

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

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

PRZYGOTOWYWANIE POZWÓW ROZWODOWYCH, 
tel. 508 743 620 

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

POGOTOWIE KANALIZACYJNE KONKURENCYJNE 
CENY 690877977 www.sani-bud.eu 

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

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

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

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

Usługi transportowe, przeprowadzki  tel. 516 856 115 

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

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

Koszenie, niwelacja terenu. Tel. 505 591 721

Tynki tradycyjne i maszynowe, tel. 604 415 352

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588  

Mycie dachów, mycie elewacji, gruntowanie i malowa-
nie elewacji, wymiana okien, równanie ścian, gładzie, 
gruntowanie, malowanie tel. 793 439 010

PRZYGOTOWYWANIE POZWÓW ROZWODOWYCH, 
alimentacyjnych – sprawy rodzinne, karne, cywilne, 
spadkowe tel. 508 743 620 

Auto skup, tel. 535 661 903



20 nr 40(692)/2017/W1AKTUALNOŚCI

KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Śmieciowa drożyzna
POWIAT To już pewne, mieszkańcy Konstancina-Jeziorny zapłacą za odpady sporo więcej. 

O ile, to się okaże w przyszłym tygodniu.  Znacznej podwyżki próbują uniknąć też wło-

darze Góry Kalwarii, a ręce zacierają władze Prażmowręce zacierają władze Prażmowa

 Kiedy urzędnicy magistratu w 
Górze Kalwarii kilka tygodni temu 
otworzyli oferty dwóch firm zain-
teresowanych wywozem odpadów 
z terenu gminy w latach 2018-2020, 
złapali się za głowy. Obydwa przed-
siębiorstwa wyceniły swoje usłu-
gi prawie 2,5-krotnie drożej niż trzy 

lata temu! Samorząd gminy ocenił, 
że w najbliższych trzech latach za 
wywóz śmieci zapłaci w sumie 11,7 
mln zł (o 3,6 mln zł więcej niż obec-
nie), podczas gdy spółki chcą prawie 
20 mln zł. – To dla nas duży ból gło-
wy, ponieważ warunki przedstawio-
ne przez firmy biją w mieszkańców 
– komentuje burmistrz Dariusz Zie-
liński. – Niestety, my nie mamy ru-
chu. Kwotę, którą zapłacimy przed-
siębiorstwu, musimy zebrać od 
mieszkańców.
 Aby uniknąć drastycznej pod-
wyżki opłaty śmieciowej, urzęd-
nicy ratusza unieważnili pierwszy 
przetarg i rozpisali kolejny, ale już 
ze znacznie skromniejszymi ocze-
kiwaniami. Skrócili termin umo-
wy do 31 marca 2019 roku i zrezy-
gnowali z dodatkowych udogodnień 
dla mieszkańców, o które ci prosili. 
– Moglibyśmy próbować jeszcze ob-
niżyć koszty, zmniejszając częstotli-
wość wywozu odpadów – argumen-
tuje burmistrz. – Jednak dla mnie 
jest to nie do przyjęcia, bo wpłynę-
łoby zdecydowanie na jakość życia 
mieszkańców. Gdzie gromadziliby u 
siebie kolejne worki z odpadami.
 Ile mieszkańcy gminy Góra Kal-
waria zapłacą za śmieci po nowym 
roku, dowiemy się w drugiej połowie 
listopada. Na pewno nie będzie to 
już przystępna stawka 9,5 zł za od-
pady segregowane.

Ceny szybują ku górze

 Wydawało się, że wprowadze-
nie podwyżki będzie miał już za 
sobą samorząd Konstancina-Jezior-
ny. Tu także najtańsza oferta firmy 
komunalnej była przeszło dwa razy 
wyższa niż poprzednio. Dlatego od 
nowego roku – zgodnie ze środo-
wą uchwałą rady miejskiej – opła-
ta śmieciowa miała podskoczyć z 
10 do 17 zł za osobę (przy prowa-

dzonej segregacji) oraz z 15 do 28 zł 
(dla osób, które nie segregują). Jed-
nak radni nie doszli do porozumie-
nia w sprawie stawek. – Chcemy, 
żeby mieszkańcy segregujący odpa-
dy płacili o kilka złotych mniej, a 
więcej oddający zmieszane – mówi 
radny Włodzimierz Wojdak.
 – Te stawki wyliczyliśmy przy 
założeniu, że tylko 10 proc. miesz-
kańców nie będzie prowadziło se-
gregacji odpadów. Dziś jest to 27 
proc. – tłumaczy burmistrz Kazi-
mierz Jańczuk. – Spodziewamy się, 
że przy tak dużej różnicy cen wię-
cej mieszkańców zdecyduje się na 
segregowanie.
 W poniedziałek burmistrz ma 
przedstawić radnym kilka warian-
tów rozwiązania sytuacji. 
 O to dlaczego firmy komunal-
ne aż tak bardzo podniosły ceny za-
pytaliśmy Leszka Zagórskiego, dy-
rektora w firmie Lekaro, która ob-
sługuje i będzie obsługiwała w naj-
bliższych trzech latach gminę Kon-
stancin-Jeziorna. Jak przekonuje, 
przyczyn drożejących usług przed-
siębiorstw wywozowych, jest kilka. 
– Od początku roku pięciokrotnie 
wzrośnie płacona przez nas urzę-
dowi marszałkowskiemu opłata za 
korzystanie ze środowiska, któ-
ra dotyczy prawie 50 proc. masy 
odbieranych odpadów – tłuma-
czy. – Rosną również koszty segre-
gacji odpadów, ponieważ musimy 
odzyskiwać coraz więcej surow-
ców wtórnych, co wynika z wyma-
gań Unii Europejskiej. Największy 
jednak wpływ na cenę ma rozpo-
rządzenie ministra ochrony środo-
wiska, ustanawiającego nowy sys-
tem selektywnej zbiórki z podzia-
łem na papier, plastik, szkło, od-
pady biodegradowalne i zmiesza-

ne. W konsekwencji w gminach, w 
których odbieraliśmy do tej pory 
odpady „suche”, „zmieszane” oraz 
szkło, po nowym roku będziemy 
odbierać o dwie frakcje więcej. 
Czyli wykonamy więcej kursów – 
dodaje.
 Zdaniem Leszka Zagórskiego 
wpływ na cenę mają rosnące oczeki-
wania władz gmin, które chcą cho-
ciażby, aby niektóre odpady były od-
bierane częściej niż do tej pory.
 Według mieszkańca Andrzeja 
Bugalskiego, przy tak szybko rosną-
cej opłacie śmieciowej gminy powin-
ny rozważyć ich różnicowanie. – To 
niesprawiedliwe, że emeryt, któ-
ry wystawia przed bramę 3-4 worki 
rocznie odpadów zielonych ma pła-
cić tyle samo, co właściciel ogrom-
nej posesji oddający co kilka tygodni 
po 20-30 worków – uważa.

W Prażmowie dopłacają 

dla zachęty 

 Na problemy w sąsiednich gmi-
nach ze spokojem patrzą władze 
gminy Prażmów. Im udało się pod-
pisać trzyletnią umowę na wywóz 
odpadów w połowie zeszłego roku, 
zanim firmy komunalne zaczęły śru-
bować swoje oczekiwania cenowe. – 
Stawki opłat 11 i 19 zł będą obowią-
zywały u nas do połowy 2019 roku 
– zapowiada wójt Sylwester Pucha-
ła. – Dobrze, że podpisaliśmy umo-
wę na trzy lata. 
 W Prażmowie, dla zachęcenia 
mieszkańców do segregacji, gmi-
na dopłaca co miesiąc złotówkę do 
wnoszonej przez nich opłaty. W tej 
gminie papier, szkło, plastiki i inne 
odpady oddzielane są do osobnych 
worków na 70 proc. posesji. 

Piotr Chmielewski

 Firmy wywozowe tłumaczą, że podnoszą ceny, bo same 

ponoszą coraz wyższe koszty 

 Ile mieszkańcy gminy Góra 

Kalwaria zapłacą za śmie-

ci po nowym roku, dowiemy 

się w drugiej połowie listo-

pada. Na pewno nie będzie 

to już przystępna stawka 9,5 

zł za odpady segregowane

Zagrali dla Kubusia
PIASECZNO Sześcioletni Kubuś Jarzyński od urodzenia cierpi na bardzo 

rzadką, nieuleczalną chorobę genetyczną – Poliploidia Tetraploidia. 

W 8 Ball Club Piaseczno odbył się kolejny koncert charytatywny, z któ-

rego zebrane środki pomogą w jego rehabilitacji

Jaki jest obecny stan zdrowia Ku-

busia?

 Gdy się urodził, bardzo cierpiał 
– walczył o każdy oddech. Z jednej 
strony bardzo chciałam, żeby z nami 
został, ale z drugiej pojawiały się też 
myśli, że może byłoby lepiej, by od-
szedł. Od 2 lat jest w troszeczkę lep-
szym stanie. Ma dużo więcej rehabi-
litacji, dzięki czemu sam trzyma już 
prawie główkę i rusza nóżkami. Dla 
nas to jest ogromny postęp.  Nie-
zwykłe jest również to, że on przy 
tym  wszystkim uśmiecha się.

Czy w leczeniu Kubusia można li-

czyć na wsparcie państwa?

 W niektórych rzeczach – tak, w 
innych – nie. Płacić musimy np. za 
tomografi ę komputerową. Lekarze 
czasem dają mi do zrozumienia, że 
„po co on w ogóle żyje”... Niektórzy 
bardzo chcą pomóc, ale np. ostat-
nio anestezjolog w szpitalu powie-
dział mi wprost, że nie zakwalifi kuje 
go do znieczulenia, bo „im szybciej 
umrze, tym lepiej dla mnie i dla nie-
go”. Jestem przyzwyczajona do róż-
nych podejść, ale w takich momen-
tach przypłacam to nerwowymi spa-
zmami. To moje dziecko i będę o nie 
walczyć dopóki będę mogła.

Jakie korzyści przynosi rehabilitacja?

 Obecnie mój syn jest pionizo-
wany, do czego trzeba było dokupić 
różne sprzęty. Są postępy, ale zdaję 
sobie sprawę, że do cudu nie dojdzie 
i Kuba nie zacznie chodzić. Jeżeli jed-
nak będzie leżał, to wszystkie jego 
narządy będą obumierać. Mój syn ni-
gdy nie miał żadnej odleżyny czy za-
czerwienienia, ma też zdrowe zęby. 
To dla lekarzy szok – ze względu na 
ilość leków, które wyniszczają rów-
nież jego organizm.

Jest pani niezwykle silną osobą...

 Wydaję mi się, że jestem silna, 
bo jest Kuba, a gdy go zabraknie to 

kompletnie się rozsypię. 

Czy można się przygotować na jego 

odejście?

 Nie, choć myślę o tym w zasa-
dzie codziennie. Gdy czasem wyj-
dę gdzieś bez Kuby, to zawsze w tyle 
głowy jest ten niepokój o niego. To 
już nie jest takie życie jak kiedyś, gdy 
miałam inne problemy. Teraz to cią-
głe pokonywanie barier. 

R E K L A M A

 Wszyscy wykonawcy biorący 
udział w imprezie, której patronowa-
ły Kurier Południowy i portal inter-
netowy PiasecznoNews.pl, zgodzi-
li się nieodpłatnie wesprzeć szczyt-
ny cel. Tego wieczoru wystąpili: Ma-
teusz Niewiarowski, Jarosław „Jer-
ry” Chojnacki, Natalia Hryniewicka, 
Mikołaj Zwierz, Adrian Zduńczyk, 
Krzysztof Wawrzyniak, Brunon Nie-
wiński, Krzysztof Rukat, Agata Ga-
łach i Tomasz Krzymiński. Artyści za-
prezentowali różnorodną stylistykę 
muzyczną – od rockowych klimatów, 

aż po piosenkę poetycką. 
 Bilet na koncert był jednocze-
śnie „cegiełką” na rzecz Kubusia, a 
dodatkowo odbyły się również licy-
tacje przedmiotów, które poprowa-
dził mieszkaniec Piaseczna Grzegorz 
Rowiński – jeden z organizatorów 
wydarzenia. Ostatecznie udało się 
zebrać kwotę w wysokości 1940 zł. 
Pieniądze przekazane będą na kosz-
towne badania (każdorazowe kosz-
tuje 1500 zł) i wizyty lekarskie (600 zł 
każda).

Grzegorz Tyle

Jestem silna, bo jest Kuba
Z Martą Jarzyńską, mamą Kubusia i mieszkanką Piaseczna, 

rozmawia Grzegorz Tylec


