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Wiadukt aż za rok
LESZNOWOLA/URSYNÓW Początkowo kolejarze informo-

wali, że wiadukt w ulicy Karczunkowskiej zostanie 

oddany do użytku w trzecim kwartale tego roku. 

Tymczasem dopiero kilka dni temu... rozpoczęła się 

jego budowa

Kwesta na cmentarzach – padł rekord
PIASECZNO Od lat w dzień Wszyst-

kich Świętych w okolicach pia-

seczyńskich nekropolii wo-

lontariusze prowadzą zbiór-

kę pieniędzy na rzecz renowa-

cji zabytkowych nagrobków na 

cmentarzu parafialnym. W śro-

dę udało się zabrać, jak nigdy 

dotąd, ponad 18 tys. zł

str. 9Chór Lira ma już 55 lat!
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Szedł środkiem drogi, miał 3 promile

Ukradł telefon „na wyrwę”

Zabezpieczono ćwierć kilograma narkotyków

Zgubiła go woń marihuany

Prowadził mimo zakazu

Ormianin z amfetaminą

 Krótkie dni i niesprzyjające warunki pogodowe pogarszają widocz-
ność na drogach. Dlatego szczególną ostrożność powinni zachować nie 
tylko kierowcy, ale i piesi. Tymczasem ci ostatni zachowują się niekiedy 
wyjątkowo bezmyślnie. Tak było kilka dni temu w nocy na drodze 79 na 
wylocie z Piaseczna. Jadący ulicą policjanci niemal w ostatniej chwili za-
uważyli idącego środkiem jezdni 29-letniego mieszkańca Łomży. Jak się 
okazało, był on kompletnie pijany, miał w organizmie prawie 3 promile al-
koholu. Do wytrzeźwienia mężczyzna został osadzony w celi. Nie powi-
nien jednak mieć pretensji do funkcjonariuszy, bowiem w tym przypad-
ku wszystko wskazuje na to, że uratowali mu oni życie. Inni piesi nie mie-
li tyle szczęścia – tydzień temu w Piasecznie kobieta kierująca fi atem po-
trąciła 56- letniego przechodnia, a pomiędzy Konstancinem- Jeziorną, a 
Górą Kalwarią 27- latek siedzący za kierownicą bmw potracił pracownika 
służb porządkowych, który wyszedł na jezdnię zza pojazdu. Pod koła sa-
mochodu wpadł także 17-latek, znajdujący się na przejściu dla pieszych 
w rejonie szkoły w Mrokowie (gm. Lesznowola). Chłopak z licznymi złama-
niami trafi ł do szpitala. Kierowca audi, który go potrącił, był trzeźwy.

 W niedzielę do stoiska z telefonami komórkowymi w jednym z centrów 
handlowych podszedł 37-letni Ukrainiec. Mężczyzna, nie namyślając się dłu-
go, złapał smartfona za około 600 zł i wybiegł ze sklepu. Ochrona niezwłocz-
nie poinformowała o zdarzeniu policję, która po chwili zatrzymała złodzieja. 
Mężczyzna trafi ł do aresztu. Odpowie za kradzież, za co grozi do 5 lat pozba-
wienia wolności. 

 Policjanci postanowili odwiedzić dom, znajdujący się na przedmieściach 
Konstancina. Weszli do niego ze specjalnie przeszkolonym psem, który wy-
węszył ukryte pod okapem kuchennym środki odurzające. Zabezpieczono 
łącznie 230 gramów narkotyków, w tym 130 g amfetaminy, a także wagę 
elektroniczną oraz gotówkę. Do aresztu trafi li 37-letni mężczyzna i jego 
21-letnia znajoma. Jednak sprawa jest rozwojowa i funkcjonariusze nie wy-
kluczają kolejnych zatrzymań. 

 Podejrzenia funkcjonariuszy wzbudził zaparkowany przy ulicy Kazury ci-
troen, w którym siedziało kilku młodych mężczyzn. Gdy policjanci podeszli 
bliżej, poczuli wydobywający się z auta, charakterystyczny zapach konopi 
indyjskich. Chociaż pasażerowie samochodu twierdzili, że nie mają przy so-
bie zakazanych prawem substancji, mundurowi postanowili sprawdzić po-
jazd. Po chwili znaleźli w bagażniku tekturowe pudełko, w którym znajdo-
wała się duża torba z marihuaną. Narkotyku było około 200 gramów. Zarzu-
ty posiadania znacznej ilości środków odurzających usłyszał 23-letni Piotr S. 
Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.

 W sobotę po południu na ulicy Warszawskiej policjanci zatrzymali 36-lat-
ka, który wsiadł za kierownicę pomimo orzeczonego zakazu prowadzenia po-
jazdów mechanicznych. Teraz ze swojego nieodpowiedzialnego zachowania 
będzie ponownie tłumaczył się przed sądem. Oprócz tego na terenie powia-
tu zatrzymano czterech nietrzeźwych kierujących. Rekordzista, skontrolowa-
ny w samo południe w Tarczynie, miał w organizmie 2,4 promila alkoholu.

 Dwa dni temu wieczorem, podczas patrolu, policjanci zauważyli jadące-
go bez świateł volkswagena. Auto zostało zatrzymane do kontroli. Kiedy jed-
nak funkcjonariusze chcieli zajrzeć do środka, kierowca gwałtownie się temu 
sprzeciwił. Po chwili wysiadł z samochodu i zaczął uciekać. Został zatrzymany, 
a w vw policjanci znaleźli amfetaminę. 35-letni Ormianin trafi ł do celi. Została 
też pobrana od niego krew, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, że pro-
wadził pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. W związku z bra-
kiem aktualnych badań technicznych, funkcjonariusze zatrzymali też dowód 
rejestracyjny pojazdu. 

Gmina „poluje” na nowe lokale
PIASECZNO W ubiegłym roku gmina kupiła budynek przy ul. Warszawskiej, do którego 

zostaną przeniesione rozproszone po mieście gminne wydziały. Teraz trwają rozmowy 

w sprawie przejęcia od starostwa lokali przy ul. Czajewicza, po dawnym wydziale ko-

munikacji, i Kościuszki, w którym kiedyś mieściło się pogotowie ratunkowe

 Budynek przy Warszawskiej ma 
ponad 800 m kw. powierzchni. Gmi-
na zapłaciła za niego około 6 mln zł. 
W tym roku miał on być remontowa-
ny i częściowo przebudowywany, na 
co radni zarezerwowali w budżecie 
1,24 mln zł. Wiosną przygotowano 
dokumentację projektową, później 
odbył się przetarg. Jednak ceny ja-
kie zaproponowali wykonawcy prze-
wyższały możliwości finansowe sa-
morządu. Na razie sprawa jest w za-
wieszeniu i wszystko wskazuje na 
to, że budynek będzie remontowa-
ny dopiero w przyszłym roku. Mo-
dernizacja ma objąć m.in. rozbiór-
kę, a następnie odtworzenie części 
magazynowej, w której mają znaleźć 
się pomieszczenia biurowe, przebu-
dowę pomieszczeń na kondygna-
cjach nadziemnych, przystosowa-
nie części piwnicy do funkcji maga-
zynowej, przebudowę klatki schodo-
wej i szybu windowego oraz montaż 
windy przystosowanej dla niepełno-
sprawnych, a także adaptację czę-
ści piwnicy na stołówkę. Do budyn-
ku w pierwszym rzędzie mają zostać 
przeniesione wydziały i jednost-
ki organizacyjne, mieszczące się w 
wynajmowanych lokalach, co rocz-
nie kosztuje gminę blisko 500 tys. 
zł. Nie wiadomo jednak, kiedy cała 
operacja dojdzie do skutku. Wyda-
je się, że najwcześniej jesienią przy-
szłego roku. 

Straż miejska przy Czajewicza...

 Starostwo powiatowe niedaw-
no przeniosło do gmachu po urzę-
dzie skarbowym wydział komunika-
cji i transportu, mieszczący się wcze-
śniej w budynku przy ul. Czajewicza 
1a. Opróżniony budynek chciałaby 
przejąć gmina Piaseczno i przenieść 
do niego straż miejską. – Pierwotnie 
miało to nastąpić już we wrześniu, 
jednak najprawdopodobniej odbę-
dzie się w pierwszym kwartale przy-
szłego roku – mówi Mariusz Ło-
dyga, komendant straży miejskiej. 
– Budynek, który obecnie zajmujemy, 
ma powierzchnię zaledwie 100 m kw. 
Pracuje na niej aż 21 osób. Nie mamy 
też pod ręką monitoringu, który znaj-
duje się w siedzibie policji.
 W ramach systemu miejskiego 
monitoringu funkcjonuje na razie 35 
kamer. Jednak od przyszłego roku 
ma ich być ponad dwa razy więcej, 
bo do systemu zostanie podłączo-
nych 40 kamer z parku miejskiego 
oraz 8 z parku w Józefosławiu. Po 
zmodyfikowaniu system bardzo się 
rozrośnie i w siedzibie policji naj-
zwyczajniej w świecie nie będzie już 
na niego miejsca.

...a poradnia w dawnym żłobku

 W zamian za przestronny budy-
nek przy ul. Czajewicza, gmina chce 
odstąpić powiatowi budynek dawne-
go miejskiego żłobka przy ul. Chy-

liczkowskiej 47. Miałaby zostać prze-
niesiona do niego poradnia psycho-
logiczno-pedagogiczna, która obecnie 
dzieli budynek z internatem przy Rol-
niczym Centrum Kształcenia Usta-

wicznego przy ul. Chyliczkowskiej. Po-
wiat chciałby powiększyć internat wła-
śnie kosztem poradni. 
 Jednak na tym planowane zdo-
bycze gminy się nie kończą. Ma ona 
bowiem także apetyt na lokale, znaj-
dujące się na piętrze narożnego bu-
dynku przy ulicy Kościuszki, na-
przeciwko skweru Kisiela, w którym 
dawniej mieściło się pogotowie ra-
tunkowe. Nie wiadomo na razie jakie 
wydziały miały by się tam znaleźć, a 
także kiedy część budynku zostanie 
przejęta i wyremontowana.

Tomasz Wojciuk

Gmina chciałaby także przejąć piętro budynku, w którym kiedyś 

mieściło się pogotowie ratunkowe

Rozrastający się aparat admi-

nistracyjny potrzebuje cały 

czas nowych lokali

Panu

Arkadiuszowi Głowackiemu

serdeczne wyrazy współczucia  
i słowa otuchy z powodu śmierci

matki
składają

Kazimierz Jańczuk
Burmistrz 

Gminy Konstancin-Jeziorna

Andrzej Cieślawski 
Przewodniczący  
Rady Miejskiej

K O N D O L E N C J E

R E K L A M A
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Mieszkania w Lesznowoli

Apartamenty Koniczyna.pl

3 - 4 pokoje + ogródek

od zł.279 900
tel. 881 436 036 od zł/m3 250 2

Wyasfaltowali Tuwima
PIASECZNO Po raz pierwszy o fatalnym stanie ulicy Tuwima w Zalesiu Dolnym pisaliśmy 

ponad cztery lata temu. Teraz krótka, odchodząca od ulicy Pomorskiej droga wreszcie 

została wyasfaltowana

 W tym wypadku na gruntowną 
przebudowę drogi mieszkańcy mu-
sieli trochę poczekać. Proces inwe-
stycyjny na Tuwima ciągnął się lata-
mi, mimo że po każdych większych 
opadach deszczu nieutwardzona 
droga zmieniała się w błotne bajoro.  
- Kto nie ma samochodu, nie jest w 
stanie wydostać się stąd do sklepu, 
autobusu czy lekarza – skarżyli się 
mieszkańcy. Podobno droga nie wy-
glądała najgorzej do momentu wy-
konania kanalizacji. Później jej stan 
gwałtownie się pogorszył, zaczęły 
tworzyć się doły, a woda nie chcia-
ła wsiąkać w gliniaste podłoże.
 Mieszkańcy wielokrotnie sygna-
lizowali, że równanie drogi dwa razy 
do roku praktycznie nic nie daje, a 
po kilku dniach od tego zabiegu 
znów zaczynają tworzyć się głębokie 
wyrwy. - Nie prosimy o drogę wykła-
daną kostką z szerokimi chodnika-
mi i ścieżkami rowerowymi, które na 

co dzień oglądamy w okolicy, tylko o 
drogę ze zwykłą, suchą, twardą na-
wierzchnią, po której można by nor-
malnie przejść – mówiła Marianna 
Jaskólska, która wielokrotnie wy-
stępowała go gminy w imieniu swo-

im i sąsiadów. W połowie 2014 roku 
gmina poprawiła najniżej położo-
ny, wiecznie zalewany odcinek drogi 
(od ul. Pomorskiej do zakrętu). Te-
ren został wyprofilowany i odwod-
niony. Obiecano wyasfaltować Tu-
wima (odcinek o długości zaledwie 
200 m) rok później. Koniec końców 
zajęło to gminie... trzy lata. - Mimo 
wszystko opłacało się czekać – nie 
kryje swej radości Marianna Jaskól-
ska. - Nasza droga jest równa jak 
stół i wreszcie nie stoi na niej woda. 
Cieszę się, że na starość będę mogła 
przejść po niej suchą stopą. Dzięku-
ję za pomoc wszystkim, którzy za-
angażowali się w ten projekt.

TW

Ulica Tuwima wreszcie jest gładka jak stół

Chór z Zalesia Dolnego wystąpił
w Parlamencie Europejskim
PIASECZNO Występ zaleskiego chóru uświetnił otwarcie wystawy 

„Zbrodnia bez kary”, której współtwórcą był europoseł Marek Jurek

 Frakcja Konserwatystów i Reformatorów, której członkiem jest euro-
poseł Marek Jurek, przygotowała w Parlamencie Europejskim w Stras-
burgu wystawę „Zbrodnia bez kary”, poświęconą ofi arom rewolucji bol-
szewickiej z 1917 roku. Współtworzona przez europosła Jurka ekspozy-
cja została otwarta 24 października, równo w 100. rocznicę wybuchu re-
wolucji. – Tytuł wystawy ma podkreślić, że komunizm nigdy nie został de-
fi nitywnie potępiony. Wystawa ma przypominać, w jaki sposób system ten 
był zwrócony przeciwko wszystkim wartościom ludzkim, religii, rodzinie,
tradycji narodowej, a także przeciwko ludziom – mówił podczas wernisażu 
europoseł Marek Jurek.
 Do uświetnienia uroczystości zaproszony został Chór Liturgiczny Parafi i
NMP Wspomożenia Wiernych z Zalesia Dolnego. Do Strasburga pojechało w 
sumie 25 osób. – Wykonaliśmy „Requiem” Tomasza Nideckiego – mówi dyry-
gent Paweł Ginda. – Potem zwiedziliśmy europarlament, spotkaliśmy się tak-
że z naszym europosłem.
 Wystawa została przygotowana w trzech językach: angielskim, polskim i 
francuskim. Wkrótce ekspozycja odwiedzi także kilka miast w Polsce. 

TW

Chór z Zalesia Dolnego kilka dni temu wystąpił na zaproszenie 

europosła Marka Jurka we francuskim Strasburgu

GÓRA KALWARIA

Strachy na zamku
 Już jutro w Czersku odbędzie się „Noc grozy na zamku” dla wielbicieli sil-
nych emocji. Atmosferę spotęguje pełen niepokoju i tajemnic horror „Kobie-
ta w czerni” (od lat 16). Organizatorzy zapewniają strawę i napitek, a przede 
wszystkim ciepło ogniska. W programie także pokaz teatru ognia „Widmo”. 
„Jeśli do tej pory nie wierzyłeś w duchy, tej nocy uwierzysz” - zapewnia Ośro-
dek Kultury. Początek o godz. 17. Chętnych z kalwaryjskiego rynku zawiezie 
grozobus, zapewniony jest także powrót. Bilety: 20 zł. 

PC  

R E K L A M A
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Bagno na Irysów
PIASECZNO Mieszkańcy osiedla Orężna załamują ręce nad fatalnym 

stanem ulicy Irysów, a także Astrów i Berberysowej. – Tędy nie da się 

ani przejechać ani przejść – narzeka Elżbieta Maleszewska, która czę-

sto odwiedza znajdujący się na osiedlu dom seniora

 Sprawdziliśmy: ulica Irysów rzeczywiście znajduje się w fatalnym stanie. 
Nie dość, że jest usiana głębokimi dziurami, w których stoi woda, to cały trakt 
pokrywa warstwa gęstego błota. Odchodząca od Irysów ulica Astrów rów-
nież wygląda zatrważająco. Podobnie jest z ul. Berberysową. – Poruszanie się 
tymi trzema drogami jest prawdziwym koszmarem – komentuje Elżbieta Ma-
leszewska. – Jeszcze gorzej będzie, gdy to wszystko zamarznie. Wtedy piesi 
zaczną się przewracać i może dojść do tragedii.
 Włodzimierz Rasiński, naczelnik gminnego wydziału infrastruktury i trans-
portu publicznego informuje, że drogi na osiedlu Orężna są kilka razy do roku 
równane. – Nie możemy jednak zrobić profi lowania, gdy jest błoto – mówi. 
– Gdy nawierzchnia tylko trochę obeschnie, to od razu wjadą tam równiarki. 
Myślę, że nastąpi to w ciągu najbliższych dni.
 W przyszłym roku ma być dokończony projekt budowy Irysów, Astrów i 
Berberysowej. Drogi mają mieć odwodnienie, oświetlenie, chodniki i utwar-
dzoną nawierzchnię. W przyszłym roku odbędą się także przetargi na wyko-
nawców prac. Inwestycja ma zostać zakończona w 2019 roku.

Tomasz Wojciuk

Skrzyżowanie ulic Irysów i Astrów przypomina błotne bajoro

Prace Małe ze świetlicą na miarę XXI wieku
TARCZYN Fundacja Orange wyposaży ogólnodostępną pracownię w meble i nowoczesny 

sprzęt o wartości 30 tys. zł i przez dwa lata będzie wspierała prowadzenie w niej zajęć

 Zaledwie szkoła podstawowa w 
Pracach Małych uroczyście otwo-
rzyła nowo dobudowaną część – salę 
sportową i nowe klasy, a tu kolejny 
powód do radości. W konkursie inter-
netowym,  w którym stawką były no-
woczesne Pracownie Orange, znala-
zła się wśród 26 zwycięzców. – Bar-
dzo dziękuję wszystkim osobom,  
które oddały na nas głos. Konkuren-
cja była silna, dlatego tym większa 
jest nasza radość – mówi Beata Ba-
łut, dyrektorka liczącej niespełna 100 
uczniów placówki w Pracach Małych.
 Grono laureatów wyłoniono w 
dwóch etapach. W ramach pierwsze-
go, który trwał do połowy września, 
zespoły z polskich miejscowości li-
czących mniej niż 40 tys. mieszkań-
ców zgłaszały pomysły na pracownię 
dla swojej okolicy. Prace Małe wyko-
nały m.in. film o tarczyńskich talen-
tach. Następnie, spośród 211 nade-
słanych zgłoszeń, komisja wybrała 
63, które przedstawiły najciekawszą 
i najbardziej różnorodną ofertę za-
jęć dla wszystkich grup społecznych 
ze swojej okolicy. Wyłonione lokali-
zacje wzięły udział w decydującym 
etapie - plebiscycie internautów. Od 
4 do 20 października wszystkie miej-
scowości z ogromnym zaangażowa-
niem rywalizowały o głosy. Prace 
Małe otrzymały ich 13 179.
 Teraz szkoła dostanie meble i 
sprzęt o wartości 30 tys. zł: kom-
putery, telewizor, urządzenie wie-
lofunkcyjne, konsolę PlayStation 4 
z zestawem gier i drukarkę, a tak-
że bezpłatny internet. Ponadto li-

derzy zwycięskich grup przez dwa 
lata będą aktywnie wspierani przez 
Fundację w realizowaniu swoich po-
mysłów na zajęcia dla wszystkich 
mieszkańców swojej okolicy. – Pra-
cownię umieścimy w obecnej świe-
tlicy, ponieważ jest najbliżej wejścia 
do szkoły. To przestronne i jasne po-
mieszczenie – mówi pani dyrektor. 
– Już mamy pana, który zapropono-
wał, że poprowadzi popołudniowe 
zajęcia komputerowe dla wszystkich 
zainteresowanych – dodaje.    

 Do tej pory Fundacja Oran-
ge stworzyła 77 pracowni w ma-
łych miastach i wsiach w całej Pol-
sce. Stały się one miejscem nie tyl-
ko edukacji cyfrowej dla młodzieży 
i seniorów (m.in. jak bezpiecznie ko-
rzystać z internetu), ale także lokal-
nym centrum integracji i aktywizacji 
lokalnych społeczności.
 Kiedy dokładnie w Pracach Ma-
łych otworzy się multimedialna 
świetlica, jeszcze nie wiadomo. 

PC

Dopiero co zakończyła się rozbudowa szkoły.

Teraz placówka wygrała pracownię internetową

R E K L A M A

LESZNOWOLA

Klub fi lmowy dla dzieci
 Dziś w fi lii GOK Lesznowola w Nowej Iwicznej (ul. Zimowa 25 c) odbędzie 
się pokaz fi lmu „Toy Story 3”. Początek o godz. 16. Wstęp wolny.

Tyl.
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Wiadukt dopiero za rok
LESZNOWOLA/URSYNÓW Początkowo kolejarze informowali, że wiadukt w ulicy Karczun-

kowskiej zostanie oddany do użytku w trzecim kwartale tego roku. Tymczasem dopie-

ro kilka dni temu... rozpoczęła się jego budowa
 Rejon stacji kolejowej Warszawa-
Jeziorki na styku gminy Lesznowola 
i dzielnicy Ursynów wygląda od po-
nad roku jak jeden wielki plac budo-
wy. Wiosną w obrębie stacji zaczął 
funkcjonować nowy, zmodernizo-
wany przystanek kolejowy Warsza-
wa-Jeziorki (dwa perony wraz z in-
frastrukturą towarzyszącą). – Pra-
ce nad wiaduktem mają zacząć się 
w trzeciej dekadzie marca – infor-
mował wówczas Robert Kuczyński, 
przedstawiciel spółki Trakcja PRKil, 
generalnego wykonawcy inwesty-
cji. – Trwa przekładanie linii energe-
tycznej średniego i niskiego napięcia 
oraz kanalizacji. 
 Kilka tygodni później około 200 
m na południe od śladu Karczun-
kowskiej uruchomiono objazd z ro-
gatkami obsługiwany przez dróżni-
ka. I kiedy wszyscy liczyli, że lada 
dzień rozpocznie się budowa wia-

duktu, rejon dawnego przejazdu 
świecił pustkami. Koniec końców 
budowa wiaduktu rozpoczęła się, 
ale... dopiero kilka dni temu. - Roz-
poczęcie inwestycji opóźniła kolizja 

z sieciami elektrycznymi oraz wodo-
ciągowymi, które trzeba było prze-
budować. Nie chcę w tej chwili kon-
kretnie wskazywać, kto odpowiada 
za te opóźnienia – informuje Karol 
Jakubowski z biura prasowego PKP 
PLK. - Budowa wiaduktu zakończy 
się prawdopodobnie we wrześniu 
przyszłego roku i nie będzie miała 
wpływu na ruch pociągów. Do cza-
su jego oddania będzie funkcjono-
wał przejazd tymczasowy.
 Na wiadukcie mają być przystan-
ki autobusowe i ciąg pieszo-rowero-
wy. Będzie można zejść z niego tak-
że na perony, a dla osób niepełno-
sprawnych zostaną zainstalowane 
specjalne windy. 

Tomasz Wojciuk

Budowa wiaduktu ma zakończyć się we wrześniu 

przyszłego roku

KONSTANCIN-JEZIORNA

Opłata śmieciowa rozpala emocje
 Mimo kolejnego, poniedziałkowego spotkania i długiej dyskusji, radni 
nie doszli do porozumienia w sprawie wysokości opłaty za odpady, która za-
cznie obowiązywać od nowego roku. Na razie żadna z opcji nie zyskała zde-
cydowanej większości. W najbliższy poniedziałek rada miejska jeszcze raz 
podejmie temat na nadzwyczajnej sesji. 
 Przypomnijmy, że w związku z rosnącymi oczekiwaniami cenowymi fi rm 
wywozowych, aby pokryć koszty gospodarki śmieciowej w gminie w naj-
bliższych trzech latach, burmistrz zaproponował wzrost stawek z 10 do 17 zł 
dla osób segregujących odpady i z 15 do 28 zł (dla tych, którzy oddają tylko 
odpady zmieszane). Dla części radnych tak znaczna podwyżka była nie do 
zaakceptowania, dlatego burmistrz przedstawił inne warianty. Jedna z opcji 
to m.in. powolnie rosnące ceny w kolejnych latach. Która wersja wygra do-
wiemy się już może w przyszłym tygodniu. Burmistrz Kazimierz Jańczuk cze-
ka na decyzję radnych, aby podpisać umowę z fi rmą, która będzie wywoziła 
odpady w latach 2018-2020.

PC  

KONSTANCIN-JEZIORNA

Szalał traktorem pod osłoną nocy
 Do nietypowego zdarzenia doszło w nocy z 31 października na 1 listo-
pada na ulicy Mirkowskiej. Mieszkańców obudził klakson mknącego po dro-
dze traktora. Jako że sygnały dźwiękowe wydawane przez pojazd powta-
rzały się, jeden z rozbudzonych ludzi zadzwonił na policję. Niedługo potem 
ciągnik został zatrzymany, a traktorzysta poddany badaniu na trzeźwość. 
42-letni mieszkaniec jednej z pobliskich miejscowości miał w organizmie 
2,2 promila alkoholu. Ze swojego nieodpowiedzialnego zachowania będzie 
tłumaczył się przed sądem.

TW

R E K L A M A

PIASECZNO

LESZNOWOLA

Klubowe Bajeczki

Wtorek teatralny

Bajkowa niedziela

 Na bajki wyświetlane z kliszy i czytane przez rodziców w ciepłej, rodzin-
nej atmosferze zaprasza Klub Kultury w Józefosławiu (ul. Urocza 14). Uczest-
nicy będą siedzieć i leżeć na wygodnych poduchach, a w trakcie jutrzejszego 
spotkania przewidziany jest również konkurs z nagrodami. Początek o godz. 
12. Wstęp wolny.

Tyl.

 W najbliższy wtorek w Domu Kultury w Piasecznie zostaną wystawione 
„Treny o mojej Matce” - zaduszkowy monodram poetycko-muzyczny Grze-
gorza Walczaka, ukazujący przeżycia, jakie wcześniej czy później dotykają 
wszystkich. Początek o godzinie 20. Wstęp: 10 zł.

Tyl.

 W najbliższą niedzielę o godz. 16 w fi lii ośrodka kultury w Wólce Kosow-
skiej (ul. Nadrzeczna 23) będzie można obejrzeć spektakl „Piracka wyspa” w 
wykonaniu Teatru Fantazja. Bilet: 10 zł/ dziecko, opiekunowie wchodzą bez-
płatnie. Zniżki z Lesznowolską Kartą Dużej Rodziny. Po przedstawieniu odbę-
dzie się spotkanie z dietetykiem na temat zdrowego żywienia dzieci.

Tyl.
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Czy i kiedy połączy nas Wisła
POWIAT Królowa polskich rzek i jej brzeg mają szansę stać się magnesem na turystów i miesz-

kańców szukających odpoczynku i rekreacji. Wodniacy wiedzą, jak do tego doprowadzić

 Piaseczyńskie Wodne Ochotni-
cze Pogotowie Ratunkowe (WOPR) 
podsumowało projekt „Łączy nas 
Wisła”, który od wiosny realizowa-
ło na zlecenie starostwa. Obszerne 
opracowanie choć jest tylko koncep-
cją, pokazuje co konkretnie należy 
zrobić w terenie, aby największa pol-
ska rzeka stała się atrakcją nie tyl-
ko gmin Góra Kalwaria i Konstan-
cin-Jeziorna, ale i całego powiatu.
 Piotr Rytko, prezes piaseczyń-
skiego WOPR i główny autor raportu 
kończącego projekt wskazuje, że nie 
obejdzie się bez inwestycji, czasem 
kosztownych. – Nie trzeba wszystkie-
go robić od razu, ale krok po kroku 
– uspokaja. Jego zdaniem, ogromną 
zaletą jest to, że w Królewskim Lesie 
i Górze Kalwarii istnieją dość dobrze 
utrzymane porty rzeczne. One, obok 
ostrogi w Gassach koło Konstancina-
Jeziorny, mogą stać się podstawowy-
mi elementami służącymi rozwojowi 
turystyki rzecznej i nadrzecznej w na-
szej okolicy. 
 Autorzy raportu proponują 
utworzenie szlaku turystyki nadwi-
ślańskiej, łączącego Królewski Las 
z Gassami (chodzi o szlak wodny, 
jak również pieszy oraz rowerowy na 
brzegu). – Zależy nam na stworze-
niu produktu turystycznego powia-
tu pod nazwą Szlak Nadwiślańskie-
go Urzecza – tłumaczy Piotr Rytko. 
WOPR proponuje, aby zapomnia-
ny przez lata port w Królewskim Le-
sie został zaadaptowany na przystań 
rzeczną do cumowania niedużych 
łodzi i kajaków (stąd turyści mogli-
by pieszo udać się do zamku w Czer-
sku). Z kolei ostroga w Brzuminie – 
zdaniem wodniaków – powinna stać 
się punktem widokowym i informa-
cyjnym oraz miejscem sezonowej 
przeprawy promowej dla pieszych i 
rowerzystów. Tzw. tama wojskowa w 
Górze Kalwarii powinna pozostać 
drogą dotarcia na nadwiślańską pla-

żę, natomiast ostroga w Gassach 
główną przeprawą promową na szla-
ku i punktem widokowo-informacyj-
nym. Zdaniem WOPR najwięcej in-
westycji powinno być poczynionych 
w kalwaryjskim porcie. Wodniacy 
proponują w nim rozdzielenie strefy 
przemysłowej (gdzie wydobywa się 
piasek) od turystyczno-rekreacyjnej. 
W tym miejscu wedle autorów rapor-
tu powinien powstać pomost do cu-
mowania łodzi, slip do ich wodowa-
nia, plac zabaw, boisko do siatkówki 
plażowej, pole namiotowe oraz kam-
perowe, ścieżka edukacyjna, szkutnia 
oraz ławki i inne drobne, acz ważne 
elementy jak stojaki na rowery czy 
parking. W porcie WOPR widzi rów-
nież Centrum Koordynacji Ratow-
nictwa Wodnego. – Takich centrów 

tworzy się w naszym kraju coraz wię-
cej i nas to również nie ominie. Wie-
my jak pozyskać na to fundusze na 
ten cel – mówi prezes Rytko.
 Jeśli chodzi  o atrakcje tury-
styczne – wodniacy proponują tak-
że utworzenie szlaku wodnego („pę-
tli czerskiej”), który połączy Jezio-
ro Czerskie z Wisłą. Sprawdzili, że 
spływ kajakiem rzeczkami Czarną i 
Cedronem jest możliwy.
 Co z realizacją tych propozycji? 
– W tym przypadku najwięcej będą 
miały do powiedzenia lokalne sa-
morządy gmin i powiatu. Liczymy, 
że wystarają się o zewnętrzne do-
tacje, aby nasze propozycje etapa-
mi się urzeczywistniły – wyraża na-
dzieję Piotr Rytko. 

Piotr Chmielewski

Zdaniem wodniaków port rzeczny w Górze Kalwarii powinien stać 

się centralnym punktem Szlaku Nadwiślańskiego Urzecza       (fot. WOPR)

Woda z Zakalwarii 
wciąż odcięta
GÓRA KALWARIA Mieszkańcy dużej części miasta przeżyli cztery dni bez 

wody z kranów zdatnej do picia. Dopiero we wtorek zagrożenie minęło

 O tym, że coś niedobrego dzieje się z wodą płynącą z kranów jako pierw-
si donieśli nam mieszkańcy. – Wczoraj wieczorem napiłam się wody z kranu i 
do tej pory boli mnie brzuch. Nie wiem co mam robić? Czy to wina skażonej 
wody? Znikąd nie ma na ten temat informacji – skarżyła się mieszkanka ul. Wi-
tosa. Kobieta twierdziła, że to co płynie z kranu śmierdzi, czuć też chlor. 
 W piątek Zakład Gospodarki Komunalnej zakomunikował, że sanepid po-
brał wodę z ujęcia na basenie przy ul. Pijarskiej i przeprowadził badania. Wy-
nikało z nich, iż w wodociągu znajdują się bakterie coli. W ślad za tym ZGK w 
czwartkowy wieczór przystąpił do dezynfekowania ujęcia przy ul. Zakalwaria i 
sieci. Mieszkańcy dużej części miasta zostali poproszeni o to, aby nie korzysta-
li z wody z kranów do celów spożywczych. W piątkowe przedpołudnie władze 
miasta zdecydowały o odcięciu stacji Zakalwaria od sieci. Wodę dla całego mia-
sta zaczęto podawać wyłącznie z ujęć przy ul. Kalwaryjskiej i w Kątach. Okaza-
ło się to dobrym posunięciem, ponieważ w sobotę sanepid podał, że w kolej-
nej próbce wody z Zakalwarii nadal znajdowały się groźne dla zdrowia bakte-
rie. Dopiero poniedziałkowe badania (ich wynik podano we wtorek) wykazały, 
iż woda z sieci miejskiej jest bezpieczna dla zdrowia.
 Jednak ZGK zdecydowało, że ujęcie przy ul. Zakalwaria pozostanie na razie 
wyłączone i będzie poddane dalszym działaniom naprawczym i dezynfekcyj-
nym. – Wody podawanej ze stacji przy ul. Kalwaryjskiej i z Kątów jest wystarcza-
jąco. W najbliższej przyszłości musimy się skupić na powiększeniu przepusto-
wości magistrali wodnych – tłumaczy Jerzy Pełka, prezes gminnej spółki.
 Z jakiego powodu doszło do zanieczyszczenia wody? Zdaniem szefa ZGK 
powodów może być wiele, spółka nadal to analizuje. – Jedną z najmocniej 
branych pod uwagę wersji jest przesiąkanie do sieci wód gruntowych, któ-
rych poziom w tym roku jest wysoki. Stan tych wód ze względu na prowadzo-
ną gospodarkę rolną pogarsza się – argumentuje Jerzy Pełka.

PC

R E K L A M A

LESZNOWOLA

Magia Nepalu
 W środę 8 listopada w fi lii GOK Lesznowola w Mysiadle (ul. Topolowa 2) 
odbędzie się kolejne spotkanie w ramach Klubu Podróżnika „Po Horyzont”. O 
magii Nepalu opowie Tomasz Tulak. Początek o godz. 18.30. Wstęp wolny.

Tyl.



7nr 41 (693)/2017/W1

KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

AKTUALNOŚCI

Książki znalezione przez
mieszkankę trafiły pod dach
PIASECZNO W poniedziałek rano w przejściu między między blokami 

przy ulicy Powstańców Warszawy jedna z mieszkanek znalazła kilka-

set popakowanych w kartony książek

 - Musicie tu przyjechać i to zobaczyć. Te książki są naprawdę wartościowe, 
a jak się ich nie zabezpieczy, zostaną zniszczone – zaalarmowała nas w ponie-
działek rano Anna Stefaniak, która zauważyła woluminy idąc na zakupy. Książ-
ki ułożono w przejściu, tzw. plombie, między blokami. - Są wprawdzie pod da-
chem, ale zaraz obsikają je psy, albo... klienci pobliskiego sklepu monopolo-
wego – dodała mieszkanka. Wśród woluminów było sporo pozycji historycz-
nych oraz technicznych. Były też książki sensacyjne, słowniki, trochę repor-
tażu. Wszystkie pudła zostały załadowane na samochód i przewiezione pod 
dach. Część książek znalazło już nowych, szczęśliwych właścicieli.

TW

Anna Stefaniak i znalezione przez nią książki

R E K L A M A

R E K L A M A

Udręka dla kierowców i pieszych
PIASECZNO Na remont ulicy Okulickiego narzekają nie tylko kierowcy, ale i piesi, którzy w 

ostatnich tygodniach zostali skazani na ekstremalne warunki. – Dojście do biur miesz-

czących się w dawnym Polkolorze jest koszmarem – żali się nasza czytelniczka

 – Po deszczu nie sposób tamtę-
dy przejść – skarżył się redakcji pan 
Wojciech, przysyłając zdjęcia pobo-
cza remontowanej ulicy. – Błoto, dziu-
ry, ogromne kałuże i jeszcze samocho-
dy ochlapujące przechodniów – opisy-
wał mężczyzna. – Proponuję, aby ktoś z 
gminy przeszedł się remontowaną Oku-
lickiego, szczególnie po deszczu. Cie-
kaw jestem, czy dotrze czysty do pracy.
 Nie wiemy, czy ktoś z magistra-
tu zdecydował się na proponowany 
spacer. Raczej wątpliwe. Sami jed-
nak wybraliśmy się na przechadz-
kę wzdłuż ulicy i potwierdzamy słowa 
mieszkańców – rzeczywiście piesi nie 
mają tam łatwo. Pobocze w niektórych 
miejscach jest nieutwardzone, nogi za-
padają się w błocie, a liczne kałuże wy-
magają slalomu i niemałej zręczności. 
Na domiar złego, tuż przed przejściem 
dla pieszych (które istnieje tylko umow-
nie), przeprawa dla przechodniów się 
zawęża i są narażeni na ochlapywa-
nie przez przejeżdżające samochody. 
Uskoczyć za bardzo nie ma dokąd.
 Samo przejście dla pieszych, do 
którego prowadzą oznaczenia, nie ist-

nieje. Na ulicy nie wymalowano żół-
tym kolorem tymczasowych pasów. 
Pieszy idący od strony dawnego Polko-
loru przeprawia się przez ulicę dwoma 
etapami. Najpierw musi znaleźć prze-
rwę pomiędzy stojącymi w korku au-
tami, zmierzającymi w stronę Puław-
skiej, a później wyjrzeć i wyczekać mo-
ment, by nie wpaść pod samochód ja-
dący w stronę Konstancina. Jeśli bę-
dzie miał szczęście, to zostanie prze-
puszczony, jeżeli szczęścia będzie miał 
mniej, to jego wysiłek zostanie „nagro-
dzony” klaksonem i prysznicem z desz-

czówki, wystrzeliwującej spod kół roz-
pędzonych samochodów.
 – Idąc do pracy zakładam gu-
mowce – zwierza nam się kobieta, 
którą spotkaliśmy po drodze. – W 
torebce mam drugie buty i w biurze 
zmieniam. Kilka dni temu jednak 
musiałam wrócić do domu i przebrać 
się, bo rozpędzona ciężarówka tak 
mnie ochlapała, że miałam w błocie 
nie tylko ubranie, ale i włosy.
 Czy wykonawca przebudowy dro-
gi zada sobie trud, by nieco polepszyć 
warunki przechodniom? Bez nacisków 
gminy to raczej mało prawdopodobne. 
A piaseczyński samorząd znany jest z 
bardzo miękkiego stanowiska wobec 
wykonawców inwestycji na naszym te-
renie. – To nie my, to oni! – najczęściej 
słyszą mieszkańcy, zgłaszający uciąż-
liwości związane z remontami dróg 
wojewódzkich, krajowych czy też linii 
PKP biegnących przez Piaseczno.

Kamil Staniszek
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Erasmus + w IV Liceum 
Ogólnokształcącym 

w Piasecznie ul. Chyliczkowska 17
Pragnąc zapewnić uczniom jak najwyższe standardy kształcenia, nasza szkoła 
wzięła udział w programie Erasmus+ i jednocześnie  podjęła w ramach  projek-
tu „Cranberries and Innovative Tablets” współpracę z czterema zagranicznymi 
szkołami z : Estonii, Włoch, Łotwy i Finlandii .
 Projekt rozpoczął się we wrześniu 2016 roku i będzie kontynuowany przez trzy lata. 
Jego celem jest połączenie natury i technologii informatycznych oraz wymiana do-
świadczeń związanych z nauczaniem, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyj-
nych rozwiązań edukacyjnych, w tym właśnie wykorzystania technologii IT w połącze-
niu z przedmiotami nauczanymi w szkole, co ciekawe, nie tylko z przedmiotami ścisły-
mi, ale również humanistycznymi i przyrodniczymi. Jest to ogromne wyzwanie projek-
towe zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów. Oznacza to ukierunkowanie uczniów 
na szersze wykorzystanie technologii informatycznych w celu zdobywania i pogłębia-
nia różnorodnej wiedzy. 
 „Musimy iść z duchem czasu, rozumieć potrzeby naszych uczniów, znać ich zainte-
resowania i  dlatego tak ważne jest, by  mówić wspólnym językiem – językiem nowo-
czesnych technologii i innowacyjności. Zależy nam na tym, by uczniowie nauczyli się 
korzystać z telefonów czy tabletów nie tylko w celach rozrywkowych czy komunikacyj-
nych, ale, by potraktowali te urządzenia jako źródło, z którego można czerpać wiedzę. 
Chcemy połączyć technologię IT z przedmiotami nauczanymi w szkole i z otaczającą 
nas naturą, dlatego też uczniowie  tworzą własne aplikacje, które zostaną wykorzysta-
ne w procesie kształcenia. Zależy nam na tym, by połączyć teorię z praktyką, tym sa-
mym czyniąc proces kształcenia bardziej atrakcyjnym”– mówią nauczyciele LO.
 Na szkolnej stronie internetowej www.lopiaseczno.waw.pl można znaleźć działa-
nia, które już zostały wykonane: aplikacja  matematyczna, aplikacja, dzięki której moż-
na rozpoznawać gatunki drzew w naszej okolicy czy aplikacja, która prezentuje tężnię 
w Konstancinie. 
 Na ten rok szkolny zostały zaplanowane trzy krótkie sztuki teatralne zainspirowa-
ne naturą i technologiami IT a także kiermasz darów lasu w szkole. Zebrane pieniądze 
zostaną przekazane uczniom potrzebującym pomocy.
 Działania szkoły zostaną docelowo  umieszczone w elektronicznej książce e-book, 
która będzie końcowym rezultatem działań wszystkich krajów, biorących udział w pro-
jekcie.  Więcej informacji dotyczących projektu można znaleźć na naszej stronie na Fa-
cebooku – Erasmus+Nature&IT. 

Cisi bohaterowie
GÓRA KALWARIA Władysława Chromnik, 91-letnia mieszkanka miasta, a także jej rodzina 

otrzymali odznaczenie Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. Z narażeniem życia po-

mogli Henrykowi Prajsowi zbiegłemu z kalwaryjskiego getta

 Pani Władysława (z domu Po-
korska) jest bardzo skromną oso-
bą. O wielkim wyróżnieniu przy-
znawanym nie-Żydom przez Insty-
tut Pamięci Męczenników i Boha-

terów Yad Vashem z Jerozolimy, 
które otrzymała jej rodzina, dłu-
go wiedziały nieliczne osoby. Gło-
śno zrobiło się o tym trzy tygodnie 
temu, kiedy 91-latkę oraz jej sio-
strę jako odznaczonych zaprosił 
do swojego pałacu prezydent An-
drzej Duda. W piątek kwiaty cichej 
bohaterce wręczył w ratuszu bur-
mistrz Dariusz Zieliński. 

Ucieczka przed zagładą

 Rodzina Pokorskich po zakoń-
czeniu wojny, w poszukiwaniu lep-
szego życia, zamieszkała w Górze 
Kalwarii. – Zajęliśmy nędzną budę 
w podwórku przy ul. 3 Maja – wspo-
mina kobieta. Później pani Włady-
sława wprowadziła się do miesz-
kania przy obecnej ul. Piłsudskie-
go i tak pozostało do dziś. Jej rodzi-
ce , Katarzyna i Jan, zmarli wiele lat 
temu i zostali pochowani na cmen-
tarzu w Górze Kalwarii. 
 Fakty, które doprowadziły do 
tego, że Pokorscy otrzymali odzna-
czenie od Yad Vashem wydarzyły się 
w Podwierzbiu koło Maciejowic, po 
drugiej stronie Wisły. – Nasz dom 
zniszczyły bomby. Mieszkaliśmy w 
ziemiance. Rodzice mieli nas sied-
mioro – opowiada 91-latka.
 Jak wynika ze wspomnień Henry-
ka Prajsa, pojawił się on w życiu Pokor-
skich jesienią 1943 roku. Wywodzący się 
z ubogiej żydowskiej rodziny mieszka-
niec Góry Kalwarii podczas kampa-
nii wrześniowej został ranny, a jego 
pułk szwoleżerów rozwiązano. Męż-
czyzna wrócił do rodzinnego grodu i 
wraz z trzytysięczną społecznością ży-
dowską został zapędzony do utworzone-
go w mieście getta. Jeszcze przed jego 
likwidacją, w lutym 1941 roku, uciekł. 
Deportowani z getta Żydzi, w tym naj-
bliżsi Henryka Prajsa (nie dali się na-
mówić na wspólną ucieczkę) zginęli w 
obozie koncentracyjnym.

 Ratując się mężczyzna skie-
rował swoje kroki na południe. 
Miał szczęście do ludzi, którzy 
nie odmawiali mu pomocy. Ponie-
waż w drugiej połowie 1943 roku 
po wschodniej stronie Wisły robi-
ło się coraz bardziej niebezpiecz-
nie, Henryk Prajs przeprawił się 
na drugi brzeg. Tam na nadrzecz-
nych łąkach, głodny, spotkał Kata-
rzynę Pokorską prowadzącą krowę. 
– Dała mi chleb i powiedziała, że 
jeśli chcę, mogę iść do jej domu, ro-
dzinę ma dużą, żyją w biedzie i nie-
wiele będzie mogła pomóc – rela-
cjonował po latach ocalony.

Z pistoletem przy skroni

 Pokorscy urządzili nieznajome-
mu kryjówkę. Żeby do niej wejść, 
trzeba było podnieść w podłodze 
deskę za łóżkiem. Miał się w niej 
chować na wypadek niebezpieczeń-
stwa. Na co dzień Henryk Prajs po-
magał rodzinie i jako krawiec od-
wdzięczał się jej szyjąc ubrania z 
powierzonych materiałów. O jego 
umiejętnościach wkrótce dowie-
dzieli się inni zaufani mieszkańcy 
Podwierzbia. – Ponieważ o kraw-
ca w tej okolicy było bardzo trudno, 
ludzie zaczęli przynosić coraz wię-
cej materiału na ubrania. Za wy-
konaną pracę płacili żywnością – 
opowiadał obecnie 100-letni Prajs. 
 – Taty w tym czasie nie było. 
Został wywieziony na roboty przy-
musowe. Zgłosił się, kiedy Niemcy 
chcieli zabrać jedną z moich sióstr 
– wspomina Władysława Chromnik. 

 Za ukrywanie Żydów groziła 
śmierć. W styczniu 1944 roku do 
domu Pokorskich niespodziewa-
nie weszło pięciu SS-manów. Hen-
ryk Prajs nie zdążył się ukryć. Je-
den z Niemców zapytał Katarzynę 
Pokorską, czy jest jej synem. Blada, 
trzęsąc się ze strachu dwukrotnie 
odpowiedziała twierdząco. Dwa 
miesiące później do tego samego 
domu wtargnęli dwaj tajniacy z 
pistoletami. Prajsowi i tym razem 
nie udało się schować pod pod-
łogą, ale położył się na łóżku, na 
nim pani Katarzyna zdążyła w po-
śpiechu ułożyć słomę, a następnie 
troje dzieci i przykryła je pierzy-
ną. Tym razem poszukując zbiega 
Niemcy przyłożyli kobiecie pisto-
let do głowy i kazali jej przysię-
gać, że mężczyzna rzeczywiście 
kilka dni wcześniej odszedł w 
stronę Wisły, jak się zarzekała. 
Tak zrobiła. – Wszystkie dzieci 
płakały i mówiły „mamo, boimy 
się”. Ja uważam, że w tym wszyst-
kim był Bóg. Gdyby Niemcy moc-
niej poszukali, to znaleźliby pana 
Henryka – uważa dziś pani Włady-
sława. 
 – Od tamtego zdarzenia na Po-
korską zacząłem mówić „mamo” i 
ona potraktowała mnie jak syna – 
wspominał Henryk Prajs. Aby nie 
narażać dłużej rodziny, po kilku-
nastu miesiącach ukrywania się w 
Podwierzbiu, mężczyzna pożegnał 
się i przeprawił na drugi brzeg.

Piotr Chmielewski
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Chór Lira ma już 55 lat!
PIASECZNO Niestrudzenie uświetnia swoją obecnością wiele gminnych uroczystości i w 

tym roku świętuje 55-lecie istnienia. Uroczyste obchody jubileuszu Chóru Lira odbyły 

się w sali widowiskowej Domu Kultury w Piasecznie

 Licznie przybyłych na imprezę 
gości powitały symbolicznie wysta-
wione do wglądu kroniki chóru, któ-
re dokumentują bogatą działalność 
artystyczną grupy. Lira, pod dyrek-
cją Romualda Stępniewskiego, za-
częła z kolei wieczór od „Polone-
za” - tradycyjnej powitalnej piosen-
ki staropolskiej w opracowaniu Bro-
nisława Rutkowskiego.

Zaczynali jako Harfa

 Chór Lira działa od przeszło pół 
wieku przy piaseczyńskim ośrod-
ku kultury. Początkowo jako Gmin-
ny Chór Ludowy Harfa. Grupa nie 
działała jedynie w okresie stanu 
wojennego i została reaktywowa-
na dzięki staraniom Brunona Kre-
fta pod nazwą Mazowiecki Chór 
Mieszany Lira. Następnie dyrygen-
tem chóru została Maria Bagińska z 
Akademii Muzycznej w Warszawie, 
a grupa koncertowała na terenie ca-
łego kraju, jak i poza nim (między 
innymi na terenie dzisiejszych Czech 
i Szwajcarii). 
 W roku 1990 prowadzenie chóru 
objął Romuald Stępniewski – absol-
went Wydziału Dyrygentury Akade-
mii Muzycznej im. Fryderyka Cho-
pina w Warszawie i mieszkaniec Za-
lesia Dolnego. Robi to, z powodze-
niem, do dziś. Lira za jego czasów 
koncertowała m.in. na Jasnej Górze, 
w Pałacu Wilanowskim, Chorwacji, 
Wilnie czy w Paryżu.

Pogratulowali jubileuszu

 W trakcie uroczystości nie mogło 
zabraknąć przemówień okoliczno-
ściowych. List gratulacyjny od bur-
mistrza Piaseczna Zdzisława Lisa 
odczytała, w jego imieniu, wicebur-
mistrz Hanna Kułakowska-Micha-
lak. – Należą się państwu ogrom-
ne wyrazu szacunku oraz podzięko-
wania za wieloletnie zaangażowanie 
i uświetnianie występami wielu pa-
triotycznych i miejskich uroczystości 
– odczytała. – Chór Lira od lat god-
nie reprezentuje gminę Piaseczno 
koncertując i uczestnicząc w wyda-
rzeniach poza jej granicami. Promu-
jecie w ten sposób nasze miasto, za 
co serdecznie wam dziękujemy. Ży-

czę państwu dużo satysfakcji w dal-
szej przygodzie z muzyką oraz zdro-
wia, pomyślności i optymizmu ży-
ciowego. Gratulujemy wyjątkowego 
jubileuszu. Rozśpiewujcie Piaseczno 
tak jak do tej pory.
 Do życzeń i gratulacji dołączyli 
się również m.in. dyrektor Centrum 
Kultury w Piasecznie Magdalena 
Gawrych, wicewójt Prażmowa Jan 
Dąbek i przedstawiciele innych lo-
kalnych organizacji i zespołów śpie-
waczych.

Był koncert i był kabaret

 Następnie wszyscy zgromadze-
ni wysłuchali pięknego koncertu ju-
bileuszowego. Wśród utworów za-

brzmiały: „Chór niewolników” z 
opery „Nabucco” Giuseppe Verdie-
go, „Panis Angelicus” Cesara Fran-
ka (w opracowaniu R. Stępniewskie-
go) i „Baju baj” Hanka Williamsa (w 
opracowaniu Romualda Stępniew-
skiego). Z ariami operowymi wy-
stąpiła również młoda śpiewaczka 
Aleksandra Kurasiewicz.
 Nie był to jednak bynajmniej ko-
niec atrakcji. Jako gwiazdy wieczo-
ru wystąpili jeszcze Kabaret Pigwa 
Show i Grzegorz Stec w roli Tewje 
z musicalu „Skrzypek na dachu”. A 
chór zapowiedział i zaprosił już swój 
kolejny jubileusz, czyli 60-lecie.

Grzegorz Tylec

Debiut młodego artysty
PIASECZNO Patryk Krendzelak, 21-latek z Piaseczna, od dziecka przeja-

wiał zamiłowanie do plastyki. Obecnie tworzy głównie oryginalne ob-

razy przedstawiające postaci kobiece

 Wystawę jego prac „Obrazy z przypadku” w kawiarami Fryderyk w Przy-
stanku Kultura oglądać można do 20 listopada. – W mojej twórczości, tak jak 
w życiu, cenię przypadek. Dzięki niemu powstaje dużo pozytywnych i zaska-
kujących rzeczy, dlatego też większość moich prac z przypadkiem się wiąże – 
mówi Patryk Krendzelak. – Zaczynam od pustej kartki i pustej głowy, daję się 
pochłonąć nicości, by za pomocą mojej ręki wyraziła się przy pomocy linii lub 
plam. Następnie w tym, co powstało staram się dojrzeć coś oczami wyobraź-
ni i wydobyć używając do tego różnych technik, ciągle je mieszając i ekspery-
mentując. 
 W trakcie wernisażu artysta podkreślił również, że jak najbardziej dopusz-
cza możliwość swobodnej interpretacji swoich dzieł. Na tych samych obra-
zach ludzie potrafi ą dostrzec naprawdę różne rzeczy – od postaci Batmana 
do Muminka, czy od koziej głowy po... żeńskie organy płciowe.  
 – Dziwnym trafem zazwyczaj pierwsze, co zobaczę to piersi, więc z ma-
lunków wychodzą głównie kobiece zdeformowane postacie – przyznaje arty-
sta. – Zamiłowania do mrocznej tematyki nie potrafi ę wyjaśnić, po prostu już 
tak mam, to mi się podoba. 

Grzegorz Tylec
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Gmina nie dogadała się 
z harcerzami?
PIASECZNO Za 750 tys. zł gmina kupiła kilkanaście dni temu dom „Zośki” w Zalesiu Dol-

nym. Pierwotnie połowę tej kwoty miała uiścić chorągiew stołeczna ZHP. Wyszło ina-

czej, bo – jak mówią harcerze – nie zostały wypracowane zasady dalszej współpracy

 W czerwcu Komenda Chorą-
gwi Stołecznej Związku Harcerstwa 
Polskiego (ZHP) i gmina wspól-
nie zobowiązali się do kupna i re-
montu zabytkowej nieruchomości 
przy ul. Królowej Jadwigi 11 w Za-
lesiu Dolnym. Na miejscu podpi-
sano nawet list intencyjny w spra-
wie zakupu historycznej parceli. Mi-
nęły jednak ponad cztery miesią-
ce, a nieruchomość wciąż nie zo-
stała nabyta. W końcu gmina po-
stanowiła wyłożyć na nią całą kwo-
tę. – Harcerze okazali się niepo-
ważnym partnerem – mówił otwar-
cie podczas jednej z ostatnich se-
sji radny Zbigniew Mucha. – Może 
warto poszukać do współpracy ko-
goś innego niż ZHP, któremu wy-
raźnie na tym projekcie nie zależy.
Harcerzy z ZHP wziął w obronę rad-
ny Łukasz Kamiński, prosząc aby 
ich jeszcze nie skreślać. – Rzeczywi-
ście, prosili nas o przedłużenie mo-
mentu przystąpienia do aktu – wy-
jaśniał. – Jednak z właścicielem nie-
ruchomości wszystko jest już ustalo-
ne i nie chcemy dłużej czekać, żeby 
się nie rozmyślił. Liczymy, że harce-
rze wejdą do tego projektu później, 
jako partnerzy. Ten budynek będzie 
trzeba przecież po remoncie wypeł-
nić treścią, aby spełniał swoją histo-
ryczną funkcję. 

 Kilka dni później podpisano akt 
notarialny i działka z przeznaczo-
nym do remontu domem „Zośki” 
została kupiona za pieniądze gminy.
 Po publikacji dotyczącej zawi-
rowań związanych z zakupem do-
mu„Zośki” z naszą redakcją skon-
taktował się podharcmistrz Woj-
ciech Puchacz, rzecznik prasowy 
Chorągwi Stołecznej ZHP, któ-
ry wyraził opinię, że w artykule 
przedstawiliśmy wyłącznie stano-
wisko jednej strony. – Nie zdecy-
dowaliśmy się na współfinansowa-
nie zakupu tego domu, bo nie zo-

stały wypracowane zasady dalszej 
współpracy – podkreślił phm. Pu-
chacz. – Nie zostało określone, ja-
kie będą dalsze losy tego budynku 
po jego wykupieniu. Dlatego też te 
rozmowy się przeciągały. Wyłoże-
nie przez nas w tej sytuacji pienię-
dzy byłoby niepoważne. Zawsze 
wolimy dmuchać na zimne. Przy-
staliśmy więc na propozycję pana 
burmistrza, który zaproponował 
nam, abyśmy udzielili temu pro-
jektowi merytorycznego wsparcia. 

Tomasz Wojciuk

Mimo podpisania listu intencyjnego, partnerzy nie byli w sta-

nie dojść do porozumienia nie tyle w kwestii wykupienia domu 

„Zośki”, co w kwestii wypracowania zasad dalszej współpracy

Obraz jak z dziecięcych snów
GÓRA KALWARIA Od kilku dni miasto ma swój pierwszy mural. Fantastyczne stwory spo-

glądają z ogrodzenia przy ul. por. Białka, na tyłach Ośrodka Kultury

 Murale – czyli barwne malowi-
dła na ścianach – są w naszym kra-
ju coraz popularniejsze. To jeden ze 
sposobów, by sztuka przez wielkie 
„s” trafiła do jak największej gru-
py odbiorców i uprzyjemniła ży-
cie mieszkańcom. To, aby pierwsze 
ścienne malowidło powstało w Gó-
rze Kalwarii było inicjatywą Beaty 
Polaczyńskiej kierującej Mazowiec-
kim Instytutem Kultury. MIK reali-
zuje obecnie projekt „Miejsce szcze-
gólne. Mazowsze”. Kalwaryjski Ośro-
dek Kultury z zadowoleniem przykla-
snął tej propozycji. Wybór padł na 
szary płot przy wejściu do Stacji Kul-
tura. Sam mural w większości wyko-
nali artyści plastycy z grupy VeryWall 
– Justyna Szeliga, Katarzyna Gą-
gol oraz Mateusz Ługowski, jednak 
mocno im w tym pomagało prawie 50 
dzieci ze szkoły podstawowej w Czer-
sku oraz pracowni plastycznej Ośrod-
ka Kultury.
 Uczniowie czerskiej placówki pod-
czas warsztatów przeprowadzonych 
przez VeryWall rysowali fantastyczne 
stwory. Następnie ich dzieła, po lek-
kim przetworzeniu, artyści nanieśli na 
mur. Z kolei dzieci z sekcji plastycznej 
OK „zaprojektowały” i pomagały wy-

konać mniejsze elementy muralu.
 Obraz składa się z części repre-
zentujących różne techniki malar-
stwa ściennego – sgraffito, mozai-
ka, technika krzemianowa – farby 
Keim. – Praca przy muralu to zdecy-
dowanie żmudne zajęcie – przyzna-
je Joanna Szewczyk, instruktorka z 
pracowni plastycznej OK. 

 Powstające przez około miesiąc 
dzieło przy ul. por. Białka zostało w 
pełnej krasie zaprezentowane w nie-
dzielę. – W planach mamy kolejny 
mural, szukamy nowych przestrze-
ni. Najbardziej marzy nam się obraz 
ścienny 3D, wyglądający bardzo re-
alistycznie – zdradza pani Joanna. 

PC

Mural w większości wykonali artyści, 

ale inspirowani przez miejscowe dzieci
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Czy skatepark będzie
miał zadaszenie?
PIASECZNO W trakcie niedawnej sesji młodzieżowej rady gminy zapre-

zentowano wizję zadaszenia skateparku. Projekt, głównie ze względu 

na swój dość wysoki koszt, budzi spore kontrowersje – zarówno wśród 

mieszkańców, jak i dorosłej grupy radnych

 Według projektu, membranowe pokrycie piaseczyńskiego skateparku ma 
mieć około 1920 m kw. powierzchni i być rozpięte nieco ponad 10 m ponad 
placem. Wprawdzie koszty budowy zadaszenia miały pierwotnie wynieść 3 
mln zł (z budżetu gminy na lata 2018 i 2019), ale ostatecznie inwestycja po-
chłonie prawdopodobnie o ponad 1 mln zł więcej. – Membrana, z której mia-
łoby być zbudowane zadaszenie, jest półprzezroczysta – wyjaśniał Rafał Ro-
guski, inspektor nadzoru z gminnego wydziału inwestycji. – W ciągu dnia na 
skateparku będzie widno, a po zmroku należy go dodatkowo doświetlić. Kon-
strukcja jest przy tym całkowicie bezpieczna.
 Głos zabrał również, obecny na sesji, burmistrz Piaseczna Zdzisław Lis. 
– Chciałbym wam uświadomić, że tego typu konstrukcje są powszechnie sto-
sowane przy zadaszeniu dużych obiektów – tłumaczył. Ze słów burmistrza 
wynika, że na czas inwestycji (około pół roku) skatepark zostałby zamknię-
ty. – Jednak w rezultacie zyskamy obiekt, z którego będzie można korzystać 
przez 10 miesięcy w roku.
 Młodzieżowi radni od kilku kadencji są gorącymi zwolennikami tego pro-
jektu. – Jestem przekonany, że wiele środowisk będzie mówiło o tej inwestycji 
jako o czymś zbędnym – podkreśla Jan Ciechomski, były przewodniczący MRG. 
– Jednakże w tym wszystkim najważniejsze jest, że pomysłodawcami tego pro-
jektu byli młodzi mieszkańcy Piaseczna, około 2000 osób. Jeśli  Piaseczno chce 
zatrzymać młode osoby, a co za tym idzie rozwijać się, musi wychodzić im na-
przeciw i realizować projekty, które są dla nich i dla nas ważne! Pytanie czy rad-
ni i starsi mieszkańcy chcą rozwoju Piaseczna? – pytał retorycznie.
 Jak można było przypuszczać, nie wszystkim w gminie idea nowej inwe-
stycji przypadła do gustu. Komisja fi nansów i inwestycji rady miejskiej złoży-
ła już (przegłosowany większością głosów) wniosek do burmistrza o wykre-
ślenie budowy zadaszenia skateparku z projektu przyszłorocznego budżetu. 
– W mediach społecznościowych pojawiły się głosy typu: „po co to robić?”, „to 
jest drogie i są ważniejsze wydatki w gminie Piaseczno” – mówi radny miejski 
Michał Rosa. – Środowiska sportowe uważają przykładowo, że więcej pienię-
dzy powinno trafi ć na sport zorganizowany, stowarzyszenia i kluby sporto-
we. Ci którzy korzystają ze skateparku są jednak z natury środowiskiem, które 
się po prostu nie zrzesza. Skatepark w Piasecznie jest jednym z lepszych tego 
typu obiektów w Polsce i uważam, że warto w niego inwestować.

Grzegorz Tylec

R E K L A M A

R E K L A M A
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Spór, w którym na końcu 
wygra sport?
KONSTANCIN-JEZIORNA Jest duża szansa, że samorząd pozyska 18 hektarów w atrakcyjnym 

punkcie miasta pod budowę centrum sportu i rekreacji bez uszczuplania gminnej kasy

 To wydaje się niemożliwe, ale 
gmina Konstancin-Jeziorna do tej 
pory nie dorobiła się własnego sta-
dionu czy basenu. Stąd w ostat-
nich latach coraz bardziej dojrze-
wa idea budowy samorządowego 
kompleksu sportowego z prawdzi-
wego zdarzenia. Zdaniem włoda-
rzy najlepiej na ten cel nadawała-
by się niezabudowana 18-hektaro-
wa działka, leżąca przy wyjeździe 
z miasta uzdrowiskowego w stronę 
Góry Kalwarii. Jest ona dostępna 
zarówno od ul. Wilanowskiej, Wi-
taminowej, jak i przedłużenia ul. 
Od Lasu w kierunku Obór. Użyt-
kownikiem wieczystym nierucho-
mości jest Szkoła Główna Gospo-
darstwa Wiejskiego (SGGW).

Sąd zamiast rozmów

 W ostatniej dekadzie stosun-
ki samorządu Konstancina-Jezior-
ny i stołecznej uczelni były chłod-
ne. Pierwszą kością niezgody sta-
ły się liczące 86 ha Łąki Oborskie w 
centrum miasta, które SGGW pró-
bowała sprzedać jeszcze za rządów 
burmistrza Marka Skowrońskie-
go grupie prywatnych inwestorów. 
Gmina jednak stanęła okoniem, po-
nieważ szkoła nie zapytała jej, czy 
chce skorzystać z przysługującego 
jej prawa pierwokupu atrakcyjnie 
położonego areału. Spór prawny za-
kończył się na korzyść samorządu i 
zdecydował się on kupić Łąki Obor-
skie za korzystną cenę. To jednak nie 
wszystko, ponieważ  władze Kon-
stancina-Jeziorny zwróciły się do 
uczelni o przelanie na konto gminy 
2,7 mln zł zaległej opłaty za użytko-
wanie wieczyste Łąk w latach 2008, 
2009 i dwa miesiące 2010 (potem ten 
obszar stał się własnością gminy). 
Sprawa nadal znajduje się w sądzie 
odwoławczym, ale z dotychczaso-
wego jej przebiegu włodarze wnio-
skują, że wygra ja gmina. Do jeszcze 
jednego sporu doszło po tym, jak 
SGGW zdecydowało się zbyć swo-
im pracownikom 35 ha przy ul. Wi-
lanowskiej razem z cmentarzem z I 
wojny światowej w Maryninie. Gmi-

na znów poszła do sądu, ponieważ 
w jej przekonaniu i tym razem szko-
ła powinna zapytać ją, czy zamie-
rza skorzystać z prawa pierwokupu 
gruntu (SGGW twierdzi, że nie mu-
siała pytać). W ten sposób władze 
chciały naprawić sytuację związaną 
ze skandaliczną w ich ocenie sprze-
dażą nekropolii z grobami 66 żoł-
nierzy. To postępowanie przed są-
dem również trwa. 

Widzą możliwość porozumienia

 Mimo zadawnionych sporów, 
w ostatnich miesiącach ratusz i 
SGGW postanowiły zasiąść do sto-
łu negocjacyjnego, ponieważ mają w 
tym interes. – Być może ostatnie lata 
nie były najlepsze w naszych stosun-
kach, ale chcielibyśmy doprowadzić 
do resetu i ułożenia stosunków na 
lepszych, partnerskich zasadach – 
oświadczył Andrzej Cieślawski, szef 
rady miejskiej w ubiegły czwartek. 
Tego dnia w Konstancinie-Jeziornie 
odbyło się wspólne posiedzenie ko-
misji rady miejskiej, na którym wy-
słuchano stanowisk obydwu stron. – 
Dziękujemy za ciepłe słowa, widzimy 
możliwość porozumienia – oznajmił 
z kolei Wojciech Matelski, zastępca 
kanclerza uczelni. 
 SGGW chciałoby zakupić od 
gminy 192 ha gruntów w gminie, 
których jest obecnie  wieczystym 
użytkownikiem. Uczelnia złożyła 
w ratuszu wniosek o sprzedaż tych 
pól z 50-procentową bonifikatą. Za-
stępca kanclerza wyjaśniał, że szko-
ła zwraca się o zniżkę, ponieważ 
jest zadłużona na około 5,5 mln zł 
i nie dysponuje funduszami na wy-
kup gruntów. – W obiegowej opinii 
SGGW jest bogata, ale to niepraw-
da – przekonywał. Dodawał, że po 
zmianie statusu pola nadal będą 
uprawiane przez podkonstanciń-
ski Rolniczy Zakład Doświadczal-
ny SGGW, który „prowadzi działal-
ność rolniczą, naukową i badawczą”.  
Przez 10 lat po zakupieniu gruntów 
z rabatem, szkoła nie będzie mogła 
ich zbyć. Wedle wyceny, bez bonifi-
katy za nabycie owych 192 ha szkoła 

musiałaby zapłacić gminie 9 mln zł. 
 Czego chce gmina? W ramach 
wspólnych rozliczeń zależy jej na 
kupnie 18-hektarowej działki pod 
centrum sportu (jej wartość szaco-
wana jest na 4,35 mln zł) i zapła-
ty połowy zaległej opłaty za Łąki 
Oborskie, czyli 1,35 mln zł. To, ile 
ostatecznie szkoła będzie musiała 
zapłacić jeszcze za kupno gruntów 
z bonifikatą, zależy od zniżki udzie-
lonej przez radę miejską. Dyskusja 
na ten temat dopiero ma się zacząć. 
W kuluarach usłyszeliśmy, że raczej 
SGGW nie może liczyć na 50 proc. 
rabatu.

Pozwólcie nam inwestować

 Ułożenie współpracy pomiędzy 
uczelnią a gminą nie miałoby za-
kończyć się jedynie na rozliczeniach 
finansowych. Władze chcą uregulo-
wania statusu cmentarza w Mary-
ninie i dostępu do niego. W czwart-
kowym posiedzeniu komisji wziął 
udział Sławomir Jarka, przedstawi-
ciel właścicieli 35-hektarowej dział-
ki z nekropolią i zapewnił, że będą 
oni dążyli do naprawienia tej sytu-
acji. – Chcemy, żeby wszyscy mie-
li dostęp do cmentarza. Jego wła-
ścicielami staliśmy się niefortunnie 
– stwierdził pracownik szkoły i za-
powiedział dalsze rozmowy z wła-
dzami gminy. 
 O swoje podczas spotkania upo-
mnieli się również mieszkańcy osie-
dla Obory. Drogi i tereny zielone, 
wśród których stoją bloki, również 
należą do SGGW. – Z tego względu 
gmina odmawia nam prawa do po-
siadania placu zabaw dla dzieci, wy-
stępują problemy z naprawą oświe-
tlenia ulicznego i dróg, nie mamy 
szansy na plac sołecki czy świetlicę 
– skarżył się Paweł Kopyt, przewod-
niczący rady sołeckiej. 
 Burmistrz zwrócił się do repre-
zentantów SGGW o umożliwienie 
samorządowi inwestowania na osie-
dlu Obory. – Chcemy ulżyć miesz-
kańcom – tłumaczył. Rozmowy na 
ten temat mają być kontynuowane. 

Piotr Chmielewski 

Mieszkańcy osiedla Obory chcieliby, aby władze gminy 

porozumiały się z uczelnią i zaczęły inwestować w drogi 

i place między blokami  

Gdzie to przejście przy Czajewicza?
PIASECZNO Radny Zbigniew Mucha zwrócił uwagę na niewidoczne oznakowanie przej-

ścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Czajewicza. Przejście ma zostać 

odmalowane, jak tylko pozwolą na to warunki pogodowe

 Od połowy lipca gmina prze-
malowuje na biało-czerwony ko-
lor wszystkie przejścia dla pieszych 
na terenie miasta, a na niebieski - 
miejsca postojowe dla osób niepeł-
nosprawnych. - Pomalowaliśmy już 
przejścia na głównych arteriach – 
mówi Włodzimierz Rasiński, naczel-
nik gminnego wydziału infrastruk-
tury i transportu publicznego. - Je-
śli wystarczy nam pieniędzy, poma-
lujemy jeszcze te w rejonie ulic Pu-
ławskiej i Kościuszki. Przejście w re-
jonie Sienkiewicza i Czajewicza też 
oczywiście poprawimy. Musi być 
jednak sucho i w miarę ciepło. Mam 
nadzieję, że uda się to zrobić jesz-
cze w tym roku.

TW



12 nr 41 (693)/2017/W1AKTUALNOŚCI

KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Osiemnaście lat zbiórki na cmentarz 

parafialny to dobra okazja do pod-

sumowań. Jak to się wszystko zaczęło?

Osiemnaście lat temu cmentarz był 
zaniedbany. Byli tacy, którzy urządza-
li sobie na nim różne zabawy i libacje 
czy wynosili z niego części metalowe. 
Obiekt był wprawdzie zabytkowy, ale 
nie było się czym chwalić.

Jak powstał komitet na rzecz jego

renowacji?

 Jako pierwszy problem dostrzegł 
miejski radny Andrzej Rutkowski. W 
inicjatywę zaangażowane zostało 
pewne grono ludzi, włącznie ze mną. 
Jestem tu od samego początku i nie 
opuściłem żadnej kwesty.

Od czego zaczęliście działalność 

na rzecz cmentarza?

 Od uporządkowania terenu – ale-
jek i dokonania wycinki drzew zagra-
żających grobom. Zbudowaliśmy też 
nowe ogrodzenie, a cmentarz został 
poszerzony w kierunku południowym. 
Obecnie koncentrujemy się na odna-
wianiu zabytkowych nagrobków.

Jak mógłby pan podsumować 

18 lat kwesty?

 Cel od samego początku się nie 
zmienił. Chcieliśmy dla tych, którzy 
przyjdą po nas zachować ten cmen-
tarz w stanie wyraźnie polepszo-
nym niż ten, który zastaliśmy. I to 
się nam udało. Podobne kwesty od-
bywają się w całej Polsce. Może na-
sza, jeśli chodzi o wyniki, nie jest 
bardzo imponująca w porównaniu 
z tymi organizowanymi na dużych 
cmentarzach, ale możemy pochwa-
lić się konkretnymi osiągnięciami. 
Oprócz doprowadzenia cmenta-
rza do godnego stanu udało nam 
się odrestaurować dziewiętnaście 
zabytkowych dziewiętnastowiecz-
nych pomników, co na Mazowszu 
jest rzadko spotykane. Wszystko to 
było możliwe dzięki dobrej współ-
pracy z parafią św. Anny (właścicie-
lem cmentarza), konserwatorem 
zabytków oraz dużym zrozumie-
niem i pomocą ze strony władz sa-
morządowych. Mamy też przychyl-
ność i wsparcie mieszkańców.

Jakie są dalsze perspektywy kwesty?

 Do odnowienia mamy ponad 50 
zabytkowych pomników, więc moż-
na powiedzieć, że zbliżamy się do 
połowy. Teraz wszystko będzie zale-

żeć od tempa renowacji. Mamy świa-
domość, że czas działa na niekorzyść 
i niektórych pomników nie uda się 
już uratować. Dlatego w pierwszej 
kolejności chcemy ratować te, które 
mają jakieś elementy metalowe, bo 
one się najszybciej degradują.

Rekordowa kwesta na cmentarzach
PIASECZNO Od lat w dzień Wszystkich Świętych w okolicach piaseczyńskich nekropolii wo-

lontariusze prowadzą zbiórkę pieniędzy na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków 

na cmentarzu parafi alnym. W środę udało się zabrać, jak nigdy dotąd, ponad 18 tys. zł

 W trakcie 18. kwesty specjalnie 
oznaczeni członkowie Społeczne-
go Komitetu Renowacji Cmentarza 
Parafialnego w Piasecznie i wolon-
tariusze (których było aż 65) zbiera-
li pieniądze do puszek przy cmenta-
rzach przy ul. Kościuszki oraz przy 
ul. Julianowskiej. W zbiórkę włączy-
li się również, po raz kolejny, harce-
rze Związku Harcerstwa Polskiego 
i Związku Harcerzy Rzeczypospo-
litej. – Staramy się pomóc w odna-
wianiu historycznych mogił, mając 
na uwadze, że w niektórych z nich 
spoczywają harcerze – mówi Igancy 
Tkaczyk z Mazowieckiej Drużyny 
Harcerzy „Bractwo” im. Tadeusza 
Zawadzkiego „Zośki” ZHR. – Uwa-
żamy, że ma to również istotny wy-
miar wychowawczy, a oprócz tego 
chcemy działać lokalnie. 
 Należy podkreślić, że okolicz-
ni mieszkańcy od lat chętnie i hoj-
nie wspomagają akcję. Tym bardziej, 
że często kwestują osoby znane – 
przedstawiciele lokalnych władz (na 
czele z burmistrzem Zdzisławem Li-
sem) i organizacji, jak również ludzie 
związani z kulturą i sztuką. Co jed-
nak cieszy najbardziej, to fakt że go-

łym okiem widać jak z roku na rok – 
dzięki zebranym funduszom – zmie-
nia się na lepsze stan pomników.
 Piaseczyński cmentarz para-
fialny został założony w roku 1796. 
Obecnie jest on wpisany do rejestru 
zabytków, a na jego terenie znajdu-
je się wiele zabytkowych i zapomnia-
nych pomników wymagających pil-
nej renowacji. Niektóre z nich śmiało 
można uznać za dzieła sztuki. Od-

nowić udało się już m.in. nagrob-
ki Emilii Pomianowskiej, Andrze-
ja Szymońskiego czy Emilii Drews. 
Szczytny cel wspiera również gmina 
Piaseczno, która na rzecz renowacji 
cmentarza przeznaczyła w tym roku 
kwotę ponad 40 tys. zł. Pieniądze te 
pomogą łącznie odnowić osiem za-
bytkowych nagrobków – pięć w tym 
roku, a przyszłym – kolejne trzy. 

Grzegorz Tylec

Doprowadziliśmy cmentarz do godnego stanu
Ze Zbigniewem Muchą, przewodniczącym Społecznego Komitetu Renowacji Cmentarza Parafi alnego 

w Piasecznie, rozmawia Grzegorz Tylec
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KONSTANCIN-JEZIORNA

Uczcij 99. rocznicę na sportowo
 Z okazji Narodowego Święta Niepodległości w następną sobotę w uzdro-
wisku odbędzie się tradycyjny Bieg Niepodległości. Zapisy rozpoczną się od 
godz. 10. Uczestnicy biegu głównego wyruszą z parkingu obok urzędu gminy 
(ul. Warszawska) o godz. 12. Gdy przekroczą metę w Parku Zdrojowym, wystar-
tują biegi dla najmłodszych (dystanse od 100 do 800 metrów przebiegną dzieci 
i młodzież w wieku od 2 do 15 lat). Po biegach rozpocznie się piknik patriotycz-
ny. W programie: obóz Legionów Polskich i legionowy poligon wojskowy, kino 
plenerowe z kronikami z okresu międzywojennego, pokaz pojedynków na sza-
ble, koncert Big Bandu Rondo, wspólne śpiewanie, gra terenowa, degustacja 
grochówki wojskowej. Wydarzeniu patronuje Kurier Południowy. 

PC
Fotografi cy w ciągłej drodze
 Jutro o godz. 17 w Konstancińskim Domu Kultury (ul. Mostowa 15) odbę-
dzie się wernisaż wystawy Klubu Fotografi cznego F8 „W drodze”. Prace miej-
scowych fotografi ków oddają tendencje współczesnego świata do ciągłego 
przemieszczania się. Efektowne zdjęcia pokazują świat z perspektywy ludzi 
drogi. – Jesteśmy bezustannie w drodze: jeździmy do pracy, podróżujemy, 
przeżywamy przeprowadzki, chodzimy na spacery. Spotykamy piękne wido-
ki, przypadkowych ludzi, zawieramy ciekawe znajomości – tłumaczą człon-
kowie klubu. Wystawa będzie czynna do 10 grudnia. Wstęp wolny.

PC
Ciekawy kinowy listopad w Konstancinie
 Listopadowe wieczory warto spędzić w kinie Konstancińskiego Dom Kultu-
ry. Gwiazdą najbliższego spotkania Konstancińskiego Klubu Filmowego będzie 
amerykański aktor Joaquin Phoenix. Już 7 listopada o godz. 19 zostanie wyświe-
tlony jeden z fi lmów z jego udziałem. Tematem fi lmu oraz dyskusji będzie poszu-
kiwanie emocji w wirtualnym świecie. Z kolei 10 listopada o godz. 19 na dużym 
ekranie zobaczymy głośny rosyjski fi lm „Lewiatan”  Andrieja Zwiagincewa. Szcze-
góły pod nr 22 484 20 25. Wstęp wolny.

PC
Mieszkańcy Konstancina we wspomnieniach
 W najbliższy czwartek o godz. 18 w Konstancińskim Domu Kultury przy ul. 
Mostowej 15 odbędzie się wieczór zaduszkowy. Towarzystwo Miłośników Pięk-
na i Zabytków Konstancina z okazji 120-lecia powstania Konstancina i 100-le-
cia istnienia uzdrowiska serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na 
wieczór wspomnień poświęcony tym, którzy już odeszli, nieżyjącym mieszkań-
com Konstancina, członkom Towarzystwa, miłośnikom Konstancina i osobom 
zasłużonym dla gminy. Będzie można zarówno dowiedzieć się wiele o wybit-
nych postaciach, jak i podzielić się własnymi wspomnieniami. Wstęp wolny.

PC
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Złoty gol Wiśniowskiego
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA, MKS PIASECZNO – SPARTA JAZGARZEW 0:1 To nie było wielkie widowisko. Pił-

karze musieli bowiem zmierzyć się nie tylko ze sobą, ale również z trudnymi warunka-

mi atmosferycznymi i nasiąkniętym boiskiem

 Nieznaczną optyczną przewagę 
miało tego dnia Piaseczno i w pierw-
szej połowie stworzyło sobie kil-
ka sytuacji, po których mogło objąć 
prowadzenie. Najbliżej szczęścia był 
chyba Adrian Szewczyk, ale – w klu-
czowym momencie – nie trafił w pił-
kę, która podskoczyła na nierówno-
ści murawy. Jak przystało na derby, 
nie brakowało walki i ostrych spięć, 
ale nie było w tym wszystkim zbyt 
wiele finezji. 
 Decydująca o losach meczu ak-
cja przeprowadzona została w 86. 

minucie gry. Sparta ruszyła z szybką 
kontrą, Kuba Pastusiak ładnie do-
grał do Rafała Wiśniowskiego, który 
precyzyjnym uderzeniem z pierwszej 
piłki zapewnił Sparcie trzy punkty. 
W końcówce boisko musiał opuścić 
jeszcze zawodnik gospodarzy Kon-
rad Michalak, który otrzymał drugą 
żółtą kartkę za faul (pierwszą – jesz-
cze jako rezerwowy – obejrzał za ko-
mentowanie decyzji sędziego). 

Grzegorz Tylec

Marek 

Gołębiewski, 

trener 

Sparty Jazgarzew

 To już stało się trady-
cją, że nie przegrywamy me-
czów w Piasecznie. To było 
spotkanie, jak to się mówi, 
dla koneserów piłki. Spodziewałem się, że wy-
gra ten zespół, który strzeli pierwszą bramkę i 
dowiezie wynik do końca. Bardzo się cieszymy, 
bo pokonaliśmy wcześniej Perłę i jesteśmy naj-
lepszym zespołem w powiecie piaseczyńskim.

Igor Gołaszewski, 

trener 

MKS Piaseczno

 Na pewno warunki at-
mosferyczne nie sprzyja-
ły dziś temu, żeby pokazać 
kawałek dobrej piłki. Był to 
mecz walki, na remis. Sparta 
przed golem nie miała w zasadzie żadnej okazji, 
ale wygrywa ten kto ulokuje piłkę w sieci. Mie-
liśmy swoje okazje, które powinniśmy wykorzy-
stać, ale taka właśnie jest piłka -  nie zawsze ten 
lepszy wygrywa. Gratuluję rywalom, ale szkoda 
mi moich zawodników, bo zostali dziś na boisku 
dużo zdrowia. To już jednak historia. Mamy jesz-
cze dwa mecze, z których musimy wyciągnąć 
maksa.

Pierwszy triumf koszykarzy
KOSZYKÓWKA, III LIGA, MUKS PIASECZNO – PULTOVIA PUŁTUSK 73:69 

(28:12, 16:23, 19:16, 10:18) Podopieczni Cezarego Dąbrowskiego nie 

najlepiej rozpoczęli kolejny ligowy sezon w rozgrywkach mazowiec-

kiej trzeciej ligi. Po dwóch wyjazdowych porażkach odnieśli jednak 

pierwsze zwycięstwo

  MUKS zainaugurował rozgrywki niepowodzeniami w starciach z Hut-
nikiem Warszawa i UKS Gim92 Ursynów. Mecz w Piasecznie również rozpo-
czął się nie za ciekawie – przez pierwsze kilka minut trafi ali bowiem jedynie 
goście. Jednak od stanu 0:8 miejscowi obudzili się i zaczęli grać znakomicie. 
Agresywna i mocno zaangażowana obrona na całym parkiecie sprawiła, że 
Pultovia nie bardzo wiedziała co się dzieje. Do tego doszła świetna skutecz-
ność – zarówno w rzutach dystansowych, jak i akcjach penetracyjnych. Pia-
secznu wychodziło w tym okresie wszystko, a rywalom nic. Wydawało się, że 
tak grający gospodarze rozniosą przyjezdnych, ale niestety zmiennicy nie po-
kazali już tak dobrej gry w drugiej odsłonie i pozwolili zawodnikom z Pułtu-
ska wrócić do gry.
 Po zmianie stron MUKS niepotrzebnie forsował rzuty za trzy, podczas gdy 
goście słabiej bronili środek. Akcje penetracyjne, na przykład w wykonaniu 
Jana Milewskiego, przynosiły zwykle punkty – albo bezpośrednio z akcji, albo 
po rzutach osobistych. Na szczęście goście również nie grzeszyli skuteczno-
ścią. W czwartej kwarcie z minuty na minutę robiło się coraz bardziej nerwo-
wo i w pewnym momencie oba zespoły dzieliły już tylko dwa punkty różni-
cy. W końcówce dwa ważne trafi enia zaliczył jednak Paweł Sołśnia, a rzuty 
za jeden punkt wykorzystał Kamil Banowicz. Najlepszym punktującym MUKS 
Piaseczno (16 oczek) był w tym spo-
tkaniu Daniel Ciejka, który – w trak-
cie jednej z akcji - był również o włos 
od efektownego wykończenia wsa-
dem alley-oopa.
 Kolejny mecz w hali SP nr 5 od-
będzie się już w najbliższą sobotę. 
MUKS Piaseczno zmierzy się z eki-
pą KS Legion Legionowo. Początek 
spotkania o godz. 18.30.

Grzegorz Tylec

Cezary Dąbrowski, 

trener 

MUKS Piaseczno

 Już któryś raz zyskuje-
my na początku dużą prze-
wagę, a później w naszą grę 
wkrada się rozprężenie. Dzi-
siaj mieliśmy dużo problemów na tablicy. Rywa-
le mieli widoczną przewagę – nie tyle wzrostu, 
co siły. Z tym się musimy liczyć i grać z pomy-
słem. W tym sezonie chcemy zająć wyższe miej-
sce niż w poprzednim.

Grand Prix z mistrzynią
TENIS STOŁOWY W drugim turnieju z cyklu Grand Prix Piaseczna w tenisie stołowym udział wzięła rekordo-

wa liczba 125 uczestników. Patronem medialnym imprezy jest Kurier Południowy

 Na tak dużą frekwencję 22 paź-
dziernika wpływ miało kilka czyn-
ników. Niewątpliwie jednym z nich 
była obecność dwukrotnej mistrzy-
ni Polski seniorek Katarzyny Grzy-
bowskiej-Franc. Zawodniczka wy-
stępująca obecnie w ekstraklaso-
wej drużynie z Sochaczewa, znala-
zła czas, aby wręczyć nagrody najlep-
szym oraz zagrać kilka piłek z chętny-
mi uczestnikami. A tych nie brakowa-
ło! Przez około godzinę do stołu, przy 
którym stała Grzybowska-Franc cze-
kała długa kolejka młodych zawod-
ników starających się zdobyć choć-
by punkt z dwukrotną uczestniczką 
igrzysk olimpijskich. 
 Oprócz obecności gościa spe-
cjalnego w trakcie turnieju odbyło 
się również losowanie nagród. Tym 
razem do wygrania były dwie ko-
szulki reprezentantów Polski w te-
nisie stołowym oraz 30-minutowy 
indywidualny trening z mistrzynią. 
Szczęśliwcem okazał się być 11-let-
ni Michał Grabek, który najpierw 
nie mógł uwierzyć w wygraną, a na-
stępnie dwoił się i troił trenując z 
utytułowaną zawodniczką. Kolej-
nym czynnikiem, który przyczynił 
się do tak dużej liczby uczestników 
były atrakcyjne nagrody czekające 
na najlepszych. 
 – Dzięki wsparciu gminy Piaseczno, 
samorządu Mazowsza oraz sponsorów 
zwycięzcy mogli liczyć na puchary, me-
dale czy sprzęt sportowy – mówi Maciej 
Chojnicki z UKS Return Piaseczno, 
organizator zawodów.
 Jeśli chodzi natomiast o po-
ziom sportowy, to trzeba przyznać, 
że z turnieju na turniej jest on coraz 
wyższy, a do Piaseczna przyjeżdża-
ją coraz mocniejsi zawodnicy. Naj-
lepszym dowodem na to jest jedynie 
piąte miejsce Alicji Walasek w kate-
gorii kobiet. Zwyciężczyni pierwsze-
go turnieju cyklu oraz poprzedniej 
edycji GP, tym razem nie weszła na-
wet do półfinału. Najlepsza okazała 

się Monika Borewicz, a w kategorii 
dzieci triumfowała Zofia Śliwka na 
co dzień trenująca w Bogorii Gro-
dzisk Mazowiecki. 
– Mam 10 lat i jestem tu z mamą, po 
raz pierwszy w Piasecznie – mówi 
Zofia Śliwka. – Szczególnie trudny 
mecz miałam, najpierw w grupie, a 
potem w finale, z Mateuszem Sako-
wiczem. Turniej oceniam bardzo faj-
nie, podoba mi się tutaj. Biorę udział 
w różnych zawodach i tutaj jest do-
bra organizacja. Będę jeszcze przy-
jeżdżała do Piaseczna.
 Bezkonkurencyjny wśród junio-
rów był, trenujący w UKS Return 
Piaseczno, Borys Massalski. – Na 
uwagę zasługuje fakt, że Borys zre-
zygnował z możliwości gry w ka-
tegorii dzieci, gdyż chciał spróbo-
wać się ze starszymi zawodnikami 

– podkreśla Maciej Chojnicki. – Nie 
dość, że wystąpił w starszej katego-
rii, to jeszcze od razu zgarnął złoto. 
W kategorii mężczyzn nie było nie-
spodzianek. Pierwsze miejsce zajął 
Rafał Suszycki, triumfator zeszło-
rocznej edycji. Kategoria open pa-
dła z kolei łupem Daniela Draczki, 
który w finale pokonał Jacka Szach-
nowskiego. Nic zresztą dziwnego - 
obaj zawodnicy występują obecnie 
w drugiej lidze mężczyzn.
 Następny turniej w Piasecznie 
odbędzie się już jutro, a gościem 
specjalnym zawodów będzie indywi-
dualny wicemistrz Polski Marek Ba-
dowski. Warto pamiętać, że Badow-
ski jest wychowankiem UKS Return 
Piaseczno i pingpongowe podstawy 
zdobywał właśnie w Piasecznie. 

Grzegorz Tylec

Krótka podejmie NOSiR

SIATKÓWKA, II LIGA 

  Jutro w hali Centrum Edukacji i Sportu przy ul. Kwiatowej 28 w Mysiadle 
MUKS Krótka Mysiadło podejmie drużynę NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki. 
Początek spotkania o godz 19.

Tyl.

IV liga

Kolejka 14 - 4-5 listopada

Wilga Garwolin - Pogoń Grodzisk Mazowiecki 
Broń Radom -Znicz II Pruszków 
LKS Jedlińsk - Błonianka Błonie 
Mazur Karczew - Energia Kozienice 
Oskar Przysucha - Mszczonowianka Mszczonów 
Sparta Jazgarzew - Pilica Białobrzegi 4 listopada, 
g.11 LKS Promna - MKS Piaseczno 4 listopada, g.12 
Perła Złotokłos - Naprzód Skórzec 5 listopada, g.11

Liga okręgowa

Kolejka 14 - 4-5 listopada

Naprzód Brwinów - LKS Chlebnia 
Sparta II Jazgarzew - Pogoń II Grodzisk Mazowiec-
ki 4 listopada, g.14
Przyszłość Włochy (Warszawa) - KS Raszyn 
Piast Piastów - KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 
4 listopada, g.11
Błękitni Korytów - Józefovia Józefów 
SEMP Ursynów (Warszawa) - Grom Warszawa 

Naprzód Stare Babice - KS Teresin 
AP Żyrardów - Ursus II Warszawa

A klasa

Kolejka 12 - 4-5 listopada

FC Lesznowola - Świt Warszawa 4 listopada, g.13.30 
Gwardia Warszawa - GLKS Nadarzyn 
UKS Siekierki (Warszawa) - Anprel Nowa Wieś 

Rozwój Warszawa - Jedność Żabieniec 
4 listopada, g.19 
Okęcie Warszawa - Laura Chylice 4 listopada,  g.11 
MKS II Piaseczno - Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 
5 listopada, g.11 
Tur Jaktorów - Grom II Warszawa

Ekstraliga kobiet

Kolejka 9 - 4-5 listopada

Pauza: Loczki Wyszków.

 

Piastovia Piastów - Stomil Olsztyn 
Pogoń Zduńska Wola- Akademia 2012 Suwałki 
GOSiR Piaseczno - Ząbkovia Ząbki 4 listopada, g.9
Jantar Ostrołęka - UMKS Zgierz 
Wilga Garwolin - KU-AZS UW Warszawa

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

Ligowe zapowiedzi
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DAM PRACĘ

Przyjmę do pracy przy remontach, tel. 665 206 284

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

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

Mechanika samochodowego  tel 502 328 510

Praca w firmie ogrodniczej, tel. 607 811 727

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

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

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstancinie 
poszukuje osoby chętne do podjęcia pracy na stanowi-
sku fizjoterapeuty. Mile widziane doświadczenie. 
Aplikację proszę przesyłać na adres e-mail:
tabita@luxmed.pl

Praca biurowo-magazynowa w Prażmowie, tel 516 630 104

Zatrudnię blacharza samochodowego, tel. 501 781 984

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

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

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

Praca dodatkowa, popołudniami, sprzątanie 
w przedszkolu w Kamionce, kontakt po 17
tel. 602 522 948

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

Firma sprzątająca zatrudni do sprzątania w Grodzisku 
Mazowieckim Praca co drugi dzień w godz. 6:30-18:30 
(kobiety i mężczyźni) tel. 571 330 639 lub 571 330 184

Pracownika na budowę – wykończenia, tel. 692 194 998

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

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 

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

Zatrudnię lakiernika i pomocnika lakiernika 
samochodowego, Prażmów, tel. 607 348 271

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

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

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

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

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

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

Fryzjer damsko-męskiGóra 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

Capilli poszukuje fryzjera. Piaseczno. 
Wyślij CV saloncapilli@wp.pl 

Poszukujemy ekspedientki do sklepu w Kierszek 
1 w Konstancinie-Jeziorna. Atrakcyjne warunki 
zatrudnienia - umowa o pracę. Praca dwuzmianowa 
6-14/ 14-22 .tel. 504 841 832

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

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

Brukarza, pomocnika, tel. 504 008 309

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

Zatrudnię mechanika samochodowego z doświadcze-
niem, wysokie zarobki, Piaseczno, tel. 607 383 353

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

Do myjni samochodowej i serwisu kół w Piasecznie, 
tel. 602 302 494

Praca w Szwajcarii na budowie,rajgroden@poczta.onet.pl 

KUPIĘ

Drzewo z wycinki przyjmę okazyjnie, tel. 666 924 505

Glebogryzarkę, tel. 515 486 338

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

SPRZEDAM

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

Krajzega, heblarka i frezarka, tel. 722 135 346

Choinki z plantacji, hurtowo, tel. 605 129 453

Kopaczkę ciągnikową, tel. 508 493 707

Kucyka, tel. 515 486 338

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 602 77 03 61

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 791 394 791

AUTO - MOTO  KUPIĘ

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

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

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

Budowlana, 1000-1500 m kw., Robercin, ul. Krótka, 
tel. 722 135 346

Budowlana w Mieszkowie, tel. 503 002 904

Atrakcyjna działka budowlana 1380 m kw., Dobiesz, 
tel. 661 885 525

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

Super działka Łazy/Magdalenka, tel. 698 225 965 

Sprzedam działki budowlane poniżej ceny rynkowej 
w Nowej Woli. Tanio z przyczyn losowych, tel. 604 624 875

Sprzedam najładniejszą działkę w Chylicach, 
tel. 602 340 549

Działka budowlana w Tomicach, 1786 m kw., 105 zł m kw,  
tel. 511 398 617

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

Kawalerka z balkonem w centrum Konstancina,
tel. 570 061 448 

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

Małżeństwo szuka taniego mieszkania w Piasecznie 
i okolicach, tel. 88 66 80 412

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

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

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

Lokal 120 m kw., Piaseczno, tel. 536 043 434

Kwatery- domy, tel. 728 899 673

Lokal usługowy Centrum Piaseczna. Wykończony. 
Nowe budownictwo. Duża witryna od ulicy 602 324 200

Pokój, kuchnia, łazienka z osobnym wejściem, 
tel. 785 147 211

USŁUGI

MALOWANIE, PANELE, REMONT, TEL. 665 708 757

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

OKNA SERWIS I NAPRAWA, TEL. 601 623 480

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
Tel. 504 008 309

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

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

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

Glazurnik tel. 690 61 30 31

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

Usługi remontowe, wykończenia wnętrz, glazura, 
terakota, gładź bezpyłowa itp., tel. 795 648 160

Przeprowadzki,  tel. 505 591 721

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

Elektryk, tel. 666 890 886

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

Hydraulik z doświadczeniem i uprawnieniami. 
Piaseczno i okoliczne gminy tel. 605 079 907

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

Naprawy AGD pralki lodówki zmywarki piekarniki 
płyty ele. Tel. 511 204 952

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

Usługi księgowe – kompleksowo  tel. 501 083 432

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

Ogrodnictwo tel. 536 043 434

Odśnieżanie pługiem i ręcznie placów, posesji, 
podpisywanie umów, tel. 601 304 250

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

Szafy, tel. 501 257 912

Inżynier budownictwa, tel. 502 120 724

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Sprzątanie tel. 536 043 434 

Pranie , czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki 
meblowej tel. 508 652 030 

Płyty gipsowe, wykończenia, tel. 692 194 998

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

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

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

Hydraulik, tel. 535 872 455

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

Tynki wewnętrzne, tel. 533 125 444

Gładzie, malowanie, tel. 796 682 431

Glazurnik, tel. 577 355 123

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

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

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

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

Pranie dywanów, tapicerki meblowej, tel. 535 994 114

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Remonty wykończenia, tel. 796 682 431

NAUKA 

Angielski, klasy 4-8 i gimnazjum, Piaseczno i bliskie okoli-
ce, 40 zł/h, z dojazdem, tel. 509 570 001

Język angielski, odrabianie lekcji, klasy 1-4, Tarczyn, 
tel. 518 237 043

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

RÓŻNE

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

Zbliża się zima a Ty nie masz opon zimowych? Kup je 
on-line na WWW.LAMGUM.PL Zakupione opony 
będą czekały na Ciebie w serwisie! 

ZDROWIE I URODA

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

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

Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040

Zatrudnimy do Oddziału Wart Cywilnych - umowa o 
pracę, Okęcie. Tel. 261 821 073

Ekspedientkę do sklepu spożywczego, dobre warun-
ki. 22 757 07 61

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

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

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

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

LABORATORIUM ROŚLIN W PIASECZNIE UL. STASZI-
CA 44 ZATRUDNI na stanowiskach: - Pana do obsłu-
gi magazynu roślin. - Pana do pomocy w procesie spo-
rządzania podłoży na których  rosną rośliny. Szkolenie 
i opieka dla osób  bez doświadczenia. Umowa o pracę. 
Pełny etat 7.00 – 15.00. Kontakt tel. 22 7562065 ponie-
działek - piątek w godz. 8.00 - 14.00. DOŁĄCZ DO NAS!

Zatrudnię pracowników do prac wykończeniowych, pe-
łen etat, mile widziane prawo jazdy kat.B, 
tel. 666 833 346

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

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

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

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

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

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

POGOTOWIE KANALIZACYJNE KONKURENCYJNE 
CENY, tel. 690 877 977 www.sani-bud.eu 

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

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

PRZYGOTOWYWANIE POZWÓW ROZWODOWYCH, 
tel. 508 743 620 

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

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

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

Elektryk, usługi elektryczne, tel. 797 669 797

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Tynki tradycyjne i maszynowe, tel. 604 415 352

Koszenie, niwelacja terenu. Tel. 505 591 721

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

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581

Dreamlandia – twórczy angielski, od 1998, indywidual-
nie, ,z dojazdem, , tel. 662 128 913 
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17 stycznia i Kruczkowskiego 
zmienią nazwę
PIASECZNO Rok temu, w związku z przyjętą przez sejm ustawą o zakazie propagowania 

komunizmu, gmina Piaseczno zmieniła nazwy trzech ulic – Nowotki, Zubrzyckiego i 22 

lipca. Kilka dni temu wojewoda poinformował, że zmiany czekają jeszcze 17 stycznia i 

Kruczkowskiego

 W październiku ubiegłego roku 
wojewoda mazowiecki Zdzisław Si-
piera zwrócił się do wójtów, burmi-
strzów i prezydentów, aby wcielili 
zapisy ustawy w życie. – Niezwłocz-
nie zastosowaliśmy się do prośby 
pana wojewody – mówi Daniel Put-
kiewicz, wiceburmistrz Piaseczna. 

Zaczęli od Nowotki, Zubrzyckiego

 i 22 lipca

 Jako pierwsza została wytropio-
na przez gminnych urzędników ul. 
Nowotki, znajdująca się w Zalesiu 
Górnym na terenach leśnych i będą-
ca przedłużeniem Gościńca Warec-
kiego. Jej nazwa upamiętnia Marce-
lego Nowotkę, członka Polskiej Par-
tii Robotniczej. Na szczęście przy ul. 
Nowotki nie było żadnych zabudo-
wań ani zamieszkałych posesji. Dla-
tego radni zdecydowali o usunięciu 
nazwy drogi. Ze znajdującą się w 
Chylicach ul. Zubrzyckiego już tak 
prosto nie było, choć upamiętniała 
ona tak naprawdę mało znanego ko-
munistycznego bohatera. Franciszek 
Zubrzycki ps. Mały Franek był dzia-
łaczem ruchu robotniczego i komu-
nistycznego ruchu oporu oraz do-
wódcą pierwszego oddziału party-
zanckiego Gwardii Ludowej. Zgi-
nął w 1942 roku zabity przez Niem-
ców na dworcu kolejowym w To-
maszowie Mazowieckim. Ponieważ 
Zubrzycki poniósł śmierć jako je-

den z pierwszych dowódców GL, po 
wojnie zbudowano jego legendę. Po 
konsultacjach z miejscową społecz-
nością, na początku roku ul. Zu-
brzyckiego została przemianowana 
na Marka Grechuty. 
 Podobny los spotkał ul. 22 lip-
ca w Złotokłosie (22 lipca 1944 roku 
został ogłoszony Manifest Polskie-
go Komitetu Wyzwolenia Narodo-
wego, w PRL-u obchodzono tego 
dnia  święto narodowe). – Nazwa 
tej ulicy została nadana na począt-
ku lat 50. – wspomina Wiesław Sło-
wik, były sołtys, który zna miejsco-
wość jak własną kieszeń. Na wniosek 
mieszkańców nazwa ulicy została 
zmieniona na Mieczysława Fogga.

Do akcji wkracza wojewoda

 Po zrobieniu przez gminę po-
rządku z nazwami, wydawało się, 
że dekomunizacja na terenie gminy 
Piaseczno dobiegła końca. Nic bar-
dziej mylnego. Lokalne władze naj-
wyraźniej nie doceniły skrupulat-
ności wojewody. W ubiegłym tygo-
dniu do urzędu trafiło bowiem pi-
smo, w którym Bogdan Brożyna, 
dyrektor wydziału prawnego urzędu 
wojewódzkiego stwierdza, że gmi-
na nie wykonała obowiązku wcie-
lenia w życie ustawy dekomuniza-
cyjnej, zapominając o zmianie na-
zwy ulic Kruczkowskiego i 17 stycz-
nia. W świetle obowiązujących prze-
pisów zmian nazwy tych dróg doko-

na teraz wojewoda, który jednak dał 
burmistrzowi Piaseczna siedem dni 
na zaproponowanie nowych nazw. 
 Ulica 17 stycznia znajduje się 
na wjeździe do miasta od stro-
ny Góry Kalwarii i upamiętnia 17 
stycznia 1945, czyli datę wyzwole-
nie Warszawy oraz Piaseczna spod 
niemieckiej okupacji. Problem po-
lega na tym, że wyzwolicielem była 
Armia Czerwona i de facto data 
ta wcale nie była dla Polski taka 
szczęśliwa, bo – zdaniem części 
historyków – wiązała się z... kolej-
ną okupacją, tym razem sowiec-
ką. Ulica Leona Kruczkowskiego, 
znajdująca się między Pomorską, 
a Orężną upamiętnia z kolei pisa-
rza i publicystę, uczestnika kam-
panii wrześniowej, ale także dzia-
łacza PZPR i posła na sejm w la-
tach 1947-62. Podczas posiedze-
nia komisji prawa, które odbyło się 
w ubiegły piątek, radni zapropono-
wali zamienić Kruczkowskiego na 
Wisławę Szymborską, Edwarda Sta-
churę lub Janusza Szpotańskiego. 
Z kolei patronem obecnej 17 stycz-
nia ma być książę Janusz I Star-
szy (Piaseczno otrzymało od nie-
go prawa miejskie), Kalwaryjska 
lub Aleja Wjazdowa. – Nasz wy-
dział architektury chętnie przyj-
rzy się także propozycjom miesz-
kańców – mówi Anna Grzejszczyk 
z gminnego biura promocji.

Tomasz Wojciuk

Prawdopodobnie ulica Kruczkowskiego, przy której mieści się filia SP nr 

5 zmieni wkrótce nazwę na Szymborskiej, Stachury lub Szpotańskiego

Wojewoda Zdzisław Sipiera 

chce jak najszybciej 

doprowadzić proces 

dekomunizacji do końca

Już jest ślepa, jeszcze
będzie śliska
GÓRA KALWARIA Mieszkańcy stromej ul. św. Antoniego obawiają się, że 

mocno odczują zbliżającą się zimę. Z powodu budowy obwodnicy zo-

stał zamknięty wyjazd z ulicy, z którego kierowcy chętnie korzystali, 

gdy spadł śnieg i zrobiło się ślisko

 Urokliwa uliczka, na długim odcinku biegnąca wzdłuż parafi alnego muru, 
jest pokryta tzw. kocimi łbami. Gdy tylko nadejdą warunki zimowe, mocno 
nachylona droga staje się wyjątkowo śliska. Z tego względu  właściciele pose-
sji przy św. Antoniego zimą wybierali zjazd w dół, do drogi krajowej nr 50, któ-
rą następnie podjeżdżali do góry, do ronda Kazimierza Górskiego. 
 W tym roku będzie to niemożliwe. – Spodziewamy się, że czekają nas trud-
ne chwile – komentuje jeden z mieszkańców. Ze względu na rozpoczętą bu-
dowę obwodnicy fi rma wykonawcza zamknęła wyjazd z ul. św. Antoniego w 
drogę nr 50, w tym miejscu powstał plac budowy i nie ma szans, aby „tymcza-
sowo” przejazd został otwarty. Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka warszaw-
skiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowej i Autostrad tłumaczy, że 
przejazd przez plac budowy byłby zbyt niebezpieczny. Twierdzi, że doszło już 
do sytuacji, w której o mały włos auto, które skracało sobie drogę przez ten 
plac budowy, zderzyłoby się z maszyną budowlaną.
 Po pomoc mieszkańcy skierowali swoje kroki do ratusza. – Zadeklarowali-
śmy, że dołożymy wszelkiej staranności, żeby w okresie zimowym ul. św. An-
toniego była przejezdna, by bez przeszkód można było podjechać do ul. ks. 
Sajny – informuje wiceburmistrz Marek Rutowicz. 

PC

Zjazd ul. św. Antoniego do drogi krajowej został uniemożliwiony. 

Miasto ma zadbać, aby zimą możliwy był podjazd 
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