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KRONIKA POLICYJNA
POWIAT

PIASECZNO

LESZNOWOLA

PRAŻMÓW

Zatrzymano snajpera

Próbowały wyłudzić kredyt

Kradną samochody na potęgę

Dwóch nieletnich okradło sklep spożywczy

Rozbój w biały dzień

 Od 10 dni ktoś ostrzeliwał z wiatrówki poruszające się po terenie po-
wiatu autobusy i samochody. W kilku pojazdach zostały wybite szyby, a 
łączne straty sięgnęły kilkunastu tysięcy złotych.  Sprawa ta była dla funk-
cjonariuszy priorytetowa, ponieważ chodziło o bezpieczeństwo podróż-
nych (na szczęście nikomu nic się nie stało). W środę wreszcie udało się 
zatrzymać snajpera, którym okazał się 27-letni mężczyzna. Wkrótce ma 
on usłyszeć zarzuty, a o jego dalszym losie zdecyduje sąd. 

 W poniedziałek w jednym z banków na terenie Piaseczna dwie miesz-
kanki powiatu piaseczyńskiego, posługując się fałszywymi dokumentami, 
próbowały wyłudzić kredyt na kilkanaście tysięcy złotych. Pracownik banku 
zorientował się jednak, że ma do czynienia z nieuczciwymi „klientkami” i we-
zwał policję. 54- i 68-latka zostały zatrzymane. Okazało się, że kilka miesięcy 
temu na te same podrobione dokumenty wyłudziły dwa kredyty w innych 
bankach. Sprawa jest rozwojowa, o dalszym losie kobiet zdecyduje sąd.

 Wszystko wskazuje na to, że ten rok będzie w powiecie piaseczyńskim 
rekordowy pod względem skradzionych pojazdów. W nocy z 9 na 10 li-
stopada z parkingu osiedlowego przy ul. Zimowej w Nowej Iwicznej skra-
dziono czarną mazdę CX-5 z 2012 roku. Wartość auta oszacowano na oko-
ło 70 tys. zł. Innej kradzieży dokonano dwa dni później w Wólce Kosow-
skiej. Tam z kolei zginął biały renault master o wartości 60 tys. zł. Policja 
prosi o kontakt osoby, które widziały moment kradzieży lub mogą znać 
personalia złodziei.

 W nocy z wtorku na środę włamano się do sklepu spożywczego w 
Uwielinach. Sprawcy ukradli trzy wózki różnego rodzaju artykułów, wśród 
których był m.in. alkohol, słodycze i papierosy. Straty oszacowano na po-
nad 5 tys. zł. Sprawą zajęli się policjanci z wydziału kryminalnego, którzy 
szybko namierzyli sprawców kradzieży. Następnego dnia dwóch 15-lat-
ków zostało zatrzymanych. Funkcjonariuszom udało się odzyskać część 
skradzionego towaru. Teraz młodociani złodzieje będą tłumaczyć się ze 
swojego występku przed sądem rodzinnym. 

 W niedzielę po południu w rejonie ulicy Wojska Polskiego w Piasecz-
nie trzej mężczyźni w wieku 20, 25 i 34 lat zaczepili 35-letniego obywa-
tela Ukrainy. Mężczyzna został brutalnie pobity i okradziony m.in. z pie-
niędzy i dokumentów. O zdarzeniu policję poinformował świadek zajścia, 
który podał rysopisy sprawców i wskazał, w którą poszli stronę. Po kilku-
nastu minutach napastnicy zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy. Od-
powiedzą za rozbój, grozi im do 12 lat pozbawienia wolności. 

Potyczka na miejskim rynku
PIASECZNO/POWIAT Przypadające w sobotę Narodowe Święto Niepodległości było obcho-

dzone w centrum miasta z przytupem. Mieszkańcom najbardziej przypadł do gustu 

piknik historyczny, którego punktem kulminacyjnym była zainscenizowana na placu 

Piłsudskiego mini bitwa z udziałem samochodu pancernego

 Obchody święta 11 listopada za-
częły się od mszy św. za Ojczyznę 
w kościele św. Anny w Piasecznie z 
udziałem – a jakżeby inaczej – miej-
scowego chóru Lira. Potem na placu 
przy ratuszu zebrali się przedstawicie-
le lokalnych stowarzyszeń i władz sa-
morządowych. Wkroczyły też pocz-

ty sztandarowe, tworzone przez 
uczniów lokalnych szkół, harcerzy 
i kombatantów. Ważną rolę pełnili, 
jak zwykle, rekonstruktorzy, dodając 
kolorytu i powagi całej uroczystości. 
Po odśpiewaniu hymnu państwowe-
go głos zabrał starosta piaseczyń-
ski, Wojciech Ołdakowski. Starosta 
wspomniał o odbywającej się kil-
ka dni wcześniej wizycie prezydenta 
Gruzji, Giorgija Margwelaszwiliego, 
który odwiedził będący własnością 
państwa gruzińskiego dom przy ul. 
Królowej Jadwigi w Zalesiu Dolnym. 
Poinformował, że w tym miejscu po-
wstanie w przyszłości dom przyjaźni 
polsko-gruzińskiej. – Ta wizyta wie-
le o nas, mieszkańcach Piaseczna i 
okolic, mówi – zwrócił się do zgro-
madzonych na placu osób starosta. – 
O naszym przywiązaniu do wartości 
narodowych, powiązanym z szacun-
kiem do innych narodów, których hi-
storia wielokrotnie przeplatała się z 
naszą. Przekonaliśmy się, że pamięć 
historyczna pielęgnowana w środo-
wisku lokalnym oddziałuje na relacje 
o znaczeniu globalnym. 

Złożono wieńce i zapalono znicze

 Następnie przy tablicach upa-
miętniających Józefa Piłsudskiego 

i Wincentego Witosa złożono wień-
ce i zapalono znicze. Kwiaty, przy 
dźwiękach werbli, złożyło w su-
mie kilkanaście delegacji lokalnych 
władz samorządowych i stowarzy-
szeń. Mocną reprezentację wystawi-
ła tego roku piaseczyńska młodzież. 
Po części oficjalnej odbyła się defila-
da wojskowa „Polskie drogi do nie-
podległości 2017”, w której przed-
stawiono formacje wojskowe w zry-
wach narodowych. Można było po-
dziwiać m.in. Legiony Piłsudskiego, 
Orlęta Lwowskie, żołnierzy 1920 r., 
Ochotniczą Legię Kobiet, harcerzy 
łączności, żołnierzy AK czy Żołnie-
rzy Niezłomnych. Parada była nie-
co skromniejsza niż w poprzednich 
latach. Zrekompensował to jednak 
zaprezentowany podczas niej cięż-
ki sprzęt, w tym świetnie zrekonstru-
owany samochód pancerny FAI 202, 
który został zdobyty przez Polaków 
podczas Powstania Warszawskiego.

 Piknik historyczny

 Po defiladzie mieszkańcy i re-
konstruktorzy spotkali się na ryn-
ku, gdzie po posileniu się gorącą 
grochówką (w tym roku było zim-
no i panowała kapryśna pogoda) 
rozpoczął się piknik historyczny, 
z którego najwięcej radości mia-
ły dzieci. – Proszę pana, czy bę-
dzie wojna – zagadnął jednego z 
rekonstruktorów 5-letni chłop-
czyk. – Nie martw się, to tylko 
taka zabawa – wyjaśnił malcowi 
starszy pan w mundurze Piłsud-
czyka. Najmłodsi chętnie oglądali 
zrekonstruowane samochody woj-
skowe, do których w pewnym mo-
mencie ustawiła się kolejka oraz 
motocykl z koszem. Dużym za-
interesowaniem cieszyły się rów-
nież przejażdżki na kucyku Kubu-
siu, który najczęściej ciągnie bied-
kę łączności, szkolenie z musztry 
oraz gra, do której służyła rozło-
żona w miejscu fontanny ogromna 
plansza. Kulminacyjnym punk-
tem pikniku była rekonstrukcja 
epizodu historycznego, ukazują-
cego zdobycie przez powstańców 
warszawskich samochodu FIA 
202. Najpierw powietrze przeszy-
ły strzały z karabinu maszynowe-
go, później dwukrotnie powstańcy 
strzelili z moździerza. Na koniec 
samochód zapalił się, a cały rynek 
spowił gęsty dym. Inscenizacja 
podobała się zwłaszcza dzieciom. 
Te ekscytujące doznania militar-
ne zapewniła Grupa Historyczno-
Edukacyjna „Szare Szeregi” z Ja-
zgarzewa, a całością zawiadywał 
jej założyciel – wielki miłośnik hi-
storii – Zbigniew Rowiński.

Drogi do niepodległości

 Obchodom Narodowego Świę-
ta Niepodległości towarzyszyło 
też wiele imprez dodatkowych. W 
Przystanku Kultura odbyło się hi-
storyczne spotkanie „Do Niepod-
ległości”, podczas którego przed-
stawiano sylwetki żołnierzy Legio-
nów Piłsudskiego, z kolei w domu 
parafialnym można było posłu-
chać po południu koncertu Lwow-
skiego Chóru „Echo”, który wy-
konał m.in. pieśni sakralne i pa-
triotyczne. Uroczystości roczni-
cowe zwieńczyło wspólne śpiewa-
nie w szkole podstawowej w Zale-
siu Górnym, z udziałem miejsco-
wego społecznika i świetnego mu-
zyka Stanisława Szczycińskiego. 

Tomasz Wojciuk

Podczas oficjalnej części uroczystości złożono wieńce przy tabli-

cach upamiętniających Józefa Piłsudskiego i Wincentego Witosa

Dzieciom najbardziej 

przypadł do gustu piknik

historyczny na rynku
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Górka znów dała w kość biegaczom
GÓRA KALWARIA Białorusin Ilya Slavenski w cuglach wygrał niedzielne jubileuszowe 25. 

Biegi Niepodległościowe. Wśród kobiet ton wyścigowi nadały siostry Marta i Monika 

Jusińskie – zdobywczynie pierwszego i trzeciego miejsca

 Co ciekawe, 23-letnia Marta Ju-
sińska z Ursynowa wygrała na głów-
nym dystansie (5 km) kalwaryjskich 
Biegów Niepodległościowych po raz 
trzeci z rzędu. Jednak tym razem mia-
ła z kim konkurować. Druga linię mety 
przecięła Aneta Schumik z Białorusi 
(obecnie mieszkająca w Puławach).  
 Zwycięzca w kategorii męż-
czyzn, Ilya Slavenski, zdradził nam, 
że chciałby pozostać na stałe w na-
szym kraju i stara się o Kartę Pola-
ka. Pracownik podpoznańskiej fir-
my jest pierwszym cudzoziemcem, 
który wygrał kalwaryjski bieg. Kie-
dyś był maratończykiem, ale jego 
karierę przerwała kontuzja. Na po-
dium stanęli jeszcze Andrzej Wojt-
czak, 21-latek z Osuchowa (był dru-
gi) oraz Łukasz Więckowski z Warki 
(22 lata).
  
Lipkowska wykańcza

 W biegu głównym wystartowa-
ło około 170 zawodników (wyda-
no 200 numerów startowych). Lwią 
część stanowili amatorzy, a nawet 
debiutanci jeśli chodzi o biegi ulicz-
ne. Wszyscy, solidarnie, łącznie ze 
zwycięzcami, narzekali na podbieg 
na ul. Lipkowskiej. – To chyba naj-
cięższy bieg uliczny na Mazowszu, 
ul. Lipkowska wykańcza. Niektórzy 
wątpili, że dotrą do mety, ale inni 
biegacze ich wspierali – komentował 
Arkadiusz Strzyżewski, wicestaro-
sta i uczestnik biegu. Nie był jedy-

nym samorządowcem na trasie. Z 
ostatnim numerem 200 dystans po-
konała Aleksandra Fedynicz-Komo-
sa, wiceprzewodnicząca rady miej-
skiej w Górze Kalwarii. Na końco-
wych kilkuset metrach towarzyszyli jej 
byli uczniowie. – Nie wystartowałam, 
żeby się ścigać. Biegłam w intencji oj-
czyzny – oznajmiła z uśmiechem.

 Bieg zamknęła rodzina Dzie-
wońskich z Piaseczna – Michał, 
Malwinka i Marcel. Nie narzuca-
li  szybkiego tempa, by dotrzymy-
wać kroku zrzucającej wagę Graży-
nie Krawczyk. – Górka mnie poko-
nała – przyznała kobieta.
 Niedzielna impreza była dobrą 
okazją, aby zacząć przygodę z biega-
niem. Mariusz Turek z Góry Kalwa-
rii trenował od wiosny. – Dziś to był 
mój pierwszy poważny sprawdzian. 
Cieszę się, że go zdałem – przyznał. Z 
krzykiem triumfu metę pokonał Kon-
rad Zwierzyński z pobliskiej Karoliny. 
– Wczoraj biegłem w Warszawie, dziś 
tu, żeby podziękować za to, że żyjemy 
w wolnym kraju – przekonywał. Karo-
linę reprezentował też po raz pierwszy 
w Biegach Niepodległościowych jej 

sołtys Paweł Krasowski. – Było cięż-
ko. Systematycznie pływam, ale to mi 
dziś nie pomogło – stwierdził. Mimo 
65 lat pierwszy raz Święto Niepodle-
głości uczcił biegnąc Roman Łada, 
mieszkaniec miasta. – Nigdy nie jest 
za późno, żeby zacząć uprawiać sport 
– poradził. Anna i Daniel Głodek z 
Góry Kalwarii finiszowali trzymając 
się za ręce. Po raz pierwszy pokonali 
11-listopadowy dystans razem. Z ko-
lei Andrzej Suwald z Ursynowa prze-
biegł 5 km ciągnięty przez kundelka 
Nikę. – Startujemy razem tam, gdzie 
się da. Biegaliśmy już także po pusty-
niach i górach – pochwalił się.
 Wyjątkowym gościem w niedzie-
lę był Czesław Nowakowski z War-
szawy. Przez 9 lat przebiegł 60 mara-
tonów na całym świecie, mimo że 15 
lat temu miał zawał serca i przeszedł 
operację wszczepienia by-passów. 
– Do Góry Kalwarii sprowadza mnie 
sentyment do tych okolic – przyznał.

Biegaliśmy po ulęgałkach

 Przed biegiem głównym o pu-
chary walczyło ponad 400 uczniów 
przedszkoli i szkół. Zanim stanę-
li na linii startu, tradycyjnie złożyli 
wieniec przed pomnikiem marszał-
ka Józefa Piłsudskiego. – Poprzez 
rywalizację sportową złożycie hołd 
tym, którzy za naszą wolność odda-
wali krew, a często życie – mówił do 
dzieci burmistrz Dariusz Zieliński.  
 Jubileuszowa edycja biegu za-

chęcała do wspomnień. Ćwierć wie-
ku temu startował w nim Mirosław 
Wiśniewski, który dziś pomaga or-
ganizować zawody. – Wtedy to była 
jedna z niewielu takich imprez w 
okolicy, mało dorosłych biegało. Pa-
tronowali jej olimpijczycy Irena Sze-
wińska, Zdzisław Krzyszkowiak czy 
Zygmunt Smalcerz – wraca pamięcią. 
Renata Paradowska, trzykrotna mi-
strzyni Polski w biegach, również lata 
temu szlifowała swoją formę w Górze 
Kalwarii. Pamięta jak przed laty tra-
sa Biegów Niepodległości wiodła po 
ścieżce zasypanej ulęgałkami. – Cie-
szę się, że teraz biega dużo więcej 

młodzieży. Serce rośnie – mówi pia-
seczyńska trenerka. 
 W przyszłym roku kalwaryjskie 
biegi 11-listopadowe będą inne. Jak 
zapowiada Paweł Maciejewski, dyrek-
tor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gó-
rze Kalwarii, staną się one częścią ak-
cji Bieg Stulecia. W 100 miastach Pol-
ski o tej samej porze wystartuje 100 
biegów na 10 km z okazji 100-lecia od-
zyskania przez nasz kraj niepodległo-
ści. Podczas wszystkich imprez uczest-
nicy otrzymają jednakowe koszulki i 
medale. Imprezie patronował Kurier 
Południowy i Piasecznonews.pl.       

Piotr Chmielewski

Najbardziej głodne rywalizacji w niedzielę były kilkulatki
Przyszłoroczne Biegi Nie-

podległościowe będą inne, 

staną się częścią ogólnopol-

skiego Biegu Stulecia na 

10 km

PIASECZNO

Koncert Marty Kuszakiewicz
 Jutro w Klubie Kultury w Chojnowie (ul. Klonowa 16) wystąpi, w ramach 
Dnia Seniora, Marta Kuszakiewicz. Początek o godz. 15. Wstęp wolny.

Tyl

R E K L A M A
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Taxi poczeka przy dworcu PKP i szpitalu
PIASECZNO Rajcy spotkali się z piaseczyńskimi taksówkarzami. W zamian za powiększe-

nie obszaru pierwszej strefy, zaproponowali kierowcom utworzenie dwóch nowych 

postojów i nieznaczne podniesienie maksymalnych taryf za przejazdy

 Dziś pierwsza strefa taksów-
kowa (gdzie obowiązują niższe 
opłaty) nie obejmuje całego Pia-
seczna - kończy się na ul. Pomor-
skiej na południu i ul. Geodetów 

na północy. Radni chcą, aby gra-
nice pierwszej strefy pokrywały 
się z granicami administracyjny-
mi miasta, co oznacza przesunię-
cie jej na południu aż do Gołko-
wa. W zamian radni zaproponowa-
li taksówkarzom utworzenie dwóch 
nowych postojów – cztery miejsca 
dla taksówek miałyby powstać przy 
dworcu PKP i dwa przy szpitalu 
św. Anny na ul. Mickiewicza. Do-
datkowo mają zostać podniesio-
ne stawki taryfowe. W tej chwili za 
kilometr w pierwszej strefie klient 
musi zapłacić 2 zł (3 zł w nocy i 
święta) plus 8 zł opłaty początko-
wej (to opłata za tzw. trzaśnięcie 
drzwiami). Radni chcą podnieść tę 
opłatę do 3 zł w dni powszednie i 
4,5 zł w nocy i święta. Poza pierw-
szą strefą opłata ma wynosić odpo-
wiednio 6 zł i 9 zł (teraz jest to 3 
zł i 6 zł). Cena za godzinę posto-
ju (kiedy kierowca czeka na klienta) 

nie zmieni się i nadal będzie wyno-
siła 40 zł, podobnie jak opłata po-
czątkowa (8 zł). 
 Trudno powiedzieć, czy piase-
czyńscy taksówkarze zaakceptują 
te zmiany. Z jednej strony powięk-
szenie strefy uderzy ich po kiesze-
ni, z drugiej zyskają dwa nowe po-
stoje i możliwość podniesienia opłat 
za kursy (rada miejska może zmie-
niać zarówno obszar stref, jak i usta-
lać maksymalną wysokość taryf na 
mocy ustawy o transporcie drogo-

wym). Na razie wygląda na to, że 
wielu taksówkarzy jest przeciwnych 
zmianom. – Będziemy mieli mniej-
szy zarobek, bo trzeba będzie jeź-
dzić dalej za mniejsze pieniądze 
– tłumaczy wprost jeden z nich, Ma-
teusz Wierzchowski. Jak duża jest to 
grupa, okaże się pewnie dopiero pod-
czas sesji rady miejskiej 22 listopada, 
na której to ma zostać podjęta uchwa-
ła wprowadzająca zmiany w życie. 

Tomasz Wojciuk

W mieście jeździ około 40 taksówkarzy, wielu nie akceptuje 

zaproponowanych przez radnych zmian

W Piasecznie są dwa postoje 

dla taksówek – przy ul. Jana 

Pawła II i przy Szkolnej. 

Postoje utrzymuje miasto, 

taksówkarze nie płacą za

 nie ani złotówki

W Józefosławiu będą 
dwa nowe ronda
PIASECZNO Przebudowę przejdą dwa newralgiczne skrzyżowania na 

ul. Wilanowskiej - z Cyraneczki i Geodetów. Jeszcze w tym roku gmina 

poszuka wykonawców

 Skrzyżowanie ulic Wilanowskiej i Cyraneczki jest miejscem częstych koli-
zji samochodowych, na co zwracała uwagę podczas ostatniej sesji rady miej-
skiej radna Katarzyna Krzyszkowska-Sut. – Proszę o przyspieszenie prac na tym 
skrzyżowaniu, bo panuje tam bardzo duży ruch – zaapelowała do burmistrza. 
W newralgicznym punkcie Józefosławia zaplanowano budowę niedużego ron-
da. Jeszcze w listopadzie rada miejska ma przeznaczyć na tę inwestycję pienią-
dze, łącznie około 270 tys. zł. – Przetarg na realizację zamierzamy ogłosić jesz-
cze w tym roku, aby prace zaczęły się wiosną – zakłada Włodzimierz Rasiński, 
naczelnik gminnego wydziału infrastruktury i transportu publicznego. 
 Rondo turbinowe, w którym potoki ruchu pasa wewnętrznego i zewnętrz-
nego nie będą się przecinały, ma powstać także na uciążliwym dla kierow-
ców skrzyżowaniu ul. Wilanowskiej, Geodetów i Energetycznej. Trwa przyj-
mowanie ofert przetargowych, które niedługo mają zostać otwarte. – Będzie-
my chcieli jeszcze w tym roku wprowadzić wykonawcę na plac budowy – de-
klaruje Włodzimierz Rasiński. 

Tomasz Wojciuk

 Rondo na styku ul. Wilanowskiej z Cyraneczki ma podnieść bezpie-

czeństwo przy jednoczesnym zapewnieniu płynności ruchu

R E K L A M A
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Świąteczni biegacze: Patriotyzm zobowiązuje
KONSTANCIN-JEZIORNA Przeszło 500 mieszkańców miasta uzdro-

wiskowego i jego sympatyków wspólnie uczciło w sobotę 

Narodowe Święto Niepodległości uczestnicząc w biegu

 Po tym jak lokalne władze i or-
ganizacje oddali hołd bohate-
rom sprzed 99 lat składając kwia-
ty przed konstancińskimi pomnika-
mi, w południe wyruszył Bieg Nie-
podległości. Około 140 uczestni-
ków pokonało ulice centrum miasta 
i finiszowało w Parku Zdrojowym. 
Gdy dotarli do mety, z nieba lunął 
deszcz przemieszany ze śniegiem. 
 Wśród mężczyzn, po raz kolej-
ny, zwyciężył 25-letni piasecznia-
nin Krzysztof Wasiewicz. – Mam 
sentyment do konstancińskie-
go Biegu Niepodległości. Po raz 
pierwszy wystartowałem w nim, 
gdy tylko zacząłem trenować biegi. 
Lubię też atmosferę, która tworzo-
na jest wokół zawodów oraz Park 
Zdrojowy – mówił na mecie. Tuż 
po Wasiewiczu na podium stanęli 
kolejno: Bartosz Kucharski, 16-la-
tek z Piaseczna, który zastąpił bie-
ganiem grę w piłkę nożną oraz Jan 
Mordel. W kategorii kobiet, rów-
nież jak przed rokiem, triumfowa-
ła Aleksandra Płocińska, 18-latka 
z Konstancina. Na drugim stopniu 
podium stanęła 19-letnia Oliwia 
Malmon, która w tym roku zdobyła 
mistrzostwo Polski na 800 m. Brąz 
wywalczyła Klaudia Szymańska.

Pobiegłam dla ojczyzny

 Ale zwycięzców w sobotnim bie-
gu było znacznie więcej. To wszy-

scy ci, którzy pobiegli ten jeden raz 
z okazji święta. – Wystartowałem 
spontanicznie, w dżinsach. Patrio-
tyzm zobowiązuje – tłumaczył nam 
Arkadiusz Zewar, konstanciński 
radny. Inna mieszkanka miasta 
Maria Bremer pokonała dystans z 
całą rodziną – mężem, synem, bra-
tanicą i kuzynem. – Pobiegłam dla 
ojczyzny. Rano mi się nie chcia-
ło, ale stwierdziłam, że trzeba – 
oznajmiła. Inny konstancinianin, 
62-letni Przemysław Olesiński też 
przyznał, iż „wystartował dla nie-
podległej”. Jednak pod koniec za-
brakło mu sił i doszedł spacerkiem. 
Wśród biegaczy byli też obcokra-
jowcy. – Mój pradziadek pochodził 
ze Lwowa. Mieszkam w Konstan-
cinie i codziennie jeżdżę do pracy 
w Warszawie rowerem – zdradzał 
łamaną polszczyzną Amos Wapi-
sky, Amerykanin. Na miejscowe 
zawody biegowe wybrał się z cór-
kami Sofiją i Aniką. 
 Tak jak rok temu, ostatnia metę 
pokonała roześmiana rodzina z 
Bemowa – Magdalena Jelonek, 
Krzysztof Ramotowski oraz ich 
15-miesięczna córka Ania. Mają 
przyjaciół z Konstancina-Jezior-
ny i po prostu pokochali atmosferę 
tutejszych obchodów Święta Nie-
podległości. – W ogóle wcześniej 
nie trenowaliśmy – przyznał pan 
Krzysztof. 

 Po dorosłych, na krótszych dy-
stansach ścigały się dzieci – od przed-
szkolaków po gimnazjalistów.
 Pobiegli czy nie, uczestnicy impre-
zy ustawili się następnie w długą ko-
lejkę po grochówkę, którą tego dnia 
tradycyjnie częstowali przedstawiciele 
miejscowych restauracji. Kosztowano 
ją przy dźwiękach pieśni patriotycznych 
dobiegających z amfiteatru. O oprawę 
muzyczną zadbał 11 listopada miejsco-
wy Big Band Rondo.
 O realiach walki o niepodległość mó-
wili w sobotę rekonstruktorzy z mobilne-
go muzeum wojskowości z Niepołomic. 
Dali pokaz szermierki, zaprezentowali 
również broń i mundury legionistów oraz 
wojsk zaborczych. – Aby w 1918 roku 
stworzyć armię z żołnierzy, którzy służy-
li w trzech różnych zaborach, wykonano 
ogromną pracę. Polska nie istniała przez 
123 lata, to trzy pokolenia – uświadamiał 
Michał Fludziński, historyk-amator, 
spadochroniarz i były wojskowy.

Słodka niepodległość

 Konstancińskie, dwudniowe ob-
chody Święta Niepodległości 
zwieńczył niedzielny, uroczysty 
koncert „Ojczyzno ma...” w Hu-
gonówce. W wypełnionej po brze-
gi sali koncertowej zabrzmiały nie 
tylko najpiękniejsze pieśni patrio-
tyczne, najpopularniejsze piosen-
ki żołnierskie, lecz także przejmu-
jące wiersze. Zaśpiewali znakomi-
ci soliści operowi Ryszard Mor-
ka, Grażyna Mądroch oraz Ro-
bert Dymowski z towarzyszeniem 

Orkiestry Kameralnej Intermez-
zo. Po koncercie odbył się trady-
cyjny „Wieczór Polaków”. Wszyscy 
zebrani wznieśli toast za niepod-
ległą ojczyznę, a burmistrz Kazi-
mierz Jańczuk częstował niepodle-
głościowym, biało-czerwonym tor-
tem. Mecenasem koncertu był Ta-
deusz Koss, jeden z mieszkańców 
Konstancina-Jeziorny. Obchodom 
patronował Kurier Południowy.

Piotr Chmielewski

Sobotnich biegaczy na mecie przywitał 

deszcz ze śniegiem

Konstancińską tradycją stał się niepodległo-

ściowy tort na zakończenie obchodów

PIASECZNO

Drabina do nieba
 W najbliższą niedzielę w parafi i Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych w 
Głoskowie usłyszeć będzie można kurpiowskie pieśni pogrzebowe. Wystą-
pią Krystian Iwanow (cymbały wileńskie) i Agnieszka Kubera (sopran). Po-
czątek o godz. 19.

Tyl

R E K L A M A
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 Jak podają statystyki, niepełno-
sprawni stanowią około 12 proc. 
populacji, co oznacza, że zjawisko 
występuje powszechnie i ma cha-
rakter losowy. Po kilkunastoletniej 
„podróży z niepełnosprawnością”, 
mam podstawę, aby pochwalić za-
istniałe w naszym kraju zmiany 
oraz zwrócić uwagę na jeszcze ist-
niejące potrzeby w zakresie życia 
niepełnosprawnych.

Dają szansę na aktywność 

poza domem

 W ciągu ostatnich lat w Polsce 
wiele zmieniło się na lepsze - tole-
rancja i akceptacja dla odmienności 
są większe. Mamy miejsca parkin-
gowe i toalety dla niepełnospraw-
nych, przestrzeń publiczna staje 
się dostępna dla wszystkich. Jed-
nak to zbyt mało. Dzieci dorasta-
ją, rodzice starzeją się, starsi liczą 
na opiekę młodszych, dynamicznie 
„zdobywających świat”. Nie doty-
czy to rodzin z niepełnosprawny-
mi podopiecznymi, zwłaszcza in-
telektualnie, którzy cały czas po-
zostają dziećmi. W majestacie pa-

nującego w naszym kraju systemu 
pojawia się duża luka. Po ukończe-
niu 24 lat nawet najbardziej niepeł-
nosprawni muszą opuścić szkołę. 
Placówki specjalne nie kształcą w 
powszechnym tego słowa znacze-
niu, one dają osobom z dysfunk-
cjami szansę na aktywność poza 
domem. Aktualnie brak jest spój-
nego systemu pozwalającemu na 
aktywność tzw. dorosłych osób za-
leżnych. Najwięcej jest Warsztatów 
Terapii Zajęciowej (WTZ), których 
pierwotną rolą miało być przygo-
towanie osób niepełnosprawnych 
do wejścia na otwarty rynek pracy. 
Z braku innych miejsc dla absol-
wentów szkół specjalnych, WTZ-ty 

stały się ich przedłużeniem. Licz-
ba środowiskowych domów samo-
pomocy, klubów absolwenta, świe-
tlic terapeutycznych i innych jest 
tak mała, że większość „dorosłych 
dzieci” siedzi w domu. Czas zatem 
na skuteczną zmianę. 

Dać samodzielność

 Obecna sytuacja rodzi niepra-
widłowości, co często podkreśla-
ją rodzice i opiekunowie niepełno-
sprawnych. Uwagi dotyczące funk-
cjonowania nielicznych placówek 
dla „dorosłych dzieci” często przez 
prowadzące je organizacje są kwi-
towane krótkim: „jak się nie podo-
ba to proszę zrezygnować, mamy 
listę oczekujących”. Nadzieją dla 
wielu są władze lokalne, które po-
siadając wiedzę o swoich niepeł-
nosprawnych mieszkańcach, mogą 
zawczasu stymulować i zachęcać 
organizacje społeczne lub same-
mu organizować miejsca dostoso-
wane do potrzeb i możliwości ab-
solwentów szkół specjalnych. Taki 
model działania prezentowano mi 
podczas pobytu we Francji. Sys-

tem, znając liczbę niepełnospraw-
nych którzy kończą szkoły, przygo-
towuje odpowiednią liczbę  miejsc 
w placówkach dla dorosłych. Pod-
glądając innych nie musimy wymy-
ślać nowych rozwiązań. W Warsza-
wie na ul. Bełskiej 5, od 2014 roku 
działa klub absolwenta przy zespo-
le szkół specjalnych. Z kolei w Pia-
secznie od stycznia działa klub sa-
modzielności i aktywności. Wie-
rzę, że miejsc w których niepełno-
sprawni będą mogli bez problemu 
realizować swoje życiowe potrzeby 
powstanie więcej.

Gdy przychodzi czas rozstania

 Aktualnie działające placówki 

opiekuńczo-pomocowe nie wszyst-
kich satysfakcjonują. Rodzice dla 
zapewnienia swoim dzieciom przy-
szłości są gotowi na wiele. Przy-
kładem może być planowana tzw. 
Farma Dobrej Woli. Już wkrót-
ce rozpocznie się budowa „inte-
ligentnych domów” dla „nieinte-
ligentnych” mieszkańców. Nowa-
torski pomysł zakłada, że dla nie-
pełnosprawnych intelektualnie po-
wstaną domy, w których nowocze-
sne technologie będą wspierały ich 
mieszkańców. Jest już działka i go-
spodarstwo rolne w gminie Chynów 
na Mazowszu. Pomysł spodobał się 
młodym inżynierom z Politechniki 
Warszawskiej, uzyskał też poparcie 
władz uczelni. Dziesięć kół nauko-
wych, blisko setka prężnych mło-
dych umysłów, wymyśla jak zapew-
nić bezpieczeństwo i radość życia 
grupie „dorosłych dzieci”. Mieszka-
nie i praca na farmie ma być aktyw-
nością rolniczą. 

Nowatorskie podejście

 W Polsce i innych krajach przy 
uprawie warzyw i owoców, opie-
ce nad zwierzętami oraz przetwór-
stwie domowym osoby niepełno-
sprawne z powodzeniem realizują 
się czerpiąc radość życia. Rodzice i 
opiekunowie są gotowi do finanso-
wania przedsięwzięcia. Władze sa-
morządowe deklarują pomoc przy 
czynnościach formalno-praw-
nych. Zgłaszają się pierwsze fir-
my i przedsiębiorcy zaintereso-

wani projektem. Gospodarstwo 
i działka budowlana są własno-
ścią pomysłodawcy projektu, ojca 
niepełnosprawnego chłopca, któ-
ry jest gotów do przekazania ich 
na rzecz Farmy Dobrej Woli. Pra-
cownicy naukowi Politechniki War-
szawskiej, młodzi inżynierowie z 
kół naukowych, pedagodzy spe-
cjalni i rodzice „dorosłych dzieci” 
wymyślają i konsultują koncepcję 
przedsięwzięcia. Jeszcze nigdzie 
rozwiązania oparte na inteligent-
nych domach nie były wykorzysty-
wane w opiece nad niesamodziel-
nymi ludźmi w proponowany spo-
sób. Z powstałego modelu w przy-
szłości będą mogli korzystać inni. 
 Wszystkich zainteresowanych po-
ruszaną w artykule tematyką zapra-
szam na stronę: www.dobrawola.
org.pl, gdzie znajdą Państwo dane 
teleadresowe do autorki artykułów i 
Stowarzyszenia Dobra Wola. 

Mirosława Czmiel 

Nadchodzi czas przedświątecz-

nych, radosnych spotkań w gronie 

najbliższych. Już w piątek 1 grud-

nia o godz. 18 Stowarzyszenie Do-

bra Wola wraz z władzami powiatu 

piaseczyńskiego zapraszają na tra-

dycyjny Wieczór Mikołajkowo-An-

drzejkowy Dobrej Woli w Piasecz-

nie przy ul. Chyliczkowskiej 14.  

Dorosła niepełnosprawność
Dzieci dorastają, rodzice starzeją się, starsi liczą na opiekę młodszych, dynamicznie „zdobywających świat”. Nie do-

tyczy to rodzin z niepełnosprawnymi podopiecznymi, zwłaszcza intelektualnie, którzy cały czas pozostają dziećmi
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www.rajskaosada.pl

tel. 697 626 322
lub 609 859 899

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

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

CENA OD 380 tys

Skasowali wjazd i każą go robić od nowa
PRAŻMÓW Władysław Broda niedawno wybrał się na swoją działkę w Łosiu. Stanął jak wryty, gdy 

zobaczył, że zamiast wjazdu na nią jest głęboki rów. – Chyba ktoś sobie ze mnie zakpił  – irytuje się

 Niezabudowana posesja pana 
Władysława znajduje się przy ul. 
Prażmowskiej. To główna droga (nr 
722) łącząca Piaseczno z Prażmo-
wem. W poprzednich latach Mazo-
wiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 
(MZDW) ułożył na tej trasie nową 
nawierzchnię, tego lata zaś „odmu-
lał” przydrożne rowy. W czasie ich 
udrażniania grunt należący do Wła-
dysława Brody został odgrodzony od 
jezdni fosą. – Kupiłem tę działkę 36 
lat temu. Od zawsze był na nią wjazd. 
Używając go, zwoziłem materiały bu-
dowlane, z których ma powstać dom 
dla mojego syna. A wiosną tego roku 
z działki wywoziłem drewno – tłuma-
czy. Na początku lat 90. pan Włady-
sław ogrodził swoją własność drew-
nianym płotem. Do dziś niewiele z 
niego pozostało, tak jak i z bramy, ale 
betonowe słupki nadal stoją. Wielkie 
było zdumienie mężczyzny, kiedy we 
wrześniu spostrzegł, że nie ma jak do-
stać się na działkę. 
 – Rzeczywiście był ten wjazd, od 
kiedy tylko pamiętam – przyzna-
je sąsiadka pana Wiesława. – Gdy-
by na tej działce stał dom, tak jak u 
mnie, sąsiad pewnie dogadałby się, 
żeby go nie kasowali – domyśla się. 
Wiesław Broda napisał skargę do 
MZDW z prośbą o odtworzenie je-
dynego wjazdu na działkę. 
 W odpowiedzi Stanisław Paw-
lak, dyrektor Rejonu Drogowego 
MZDW Otwock-Piaseczno odparł, 
że w projekcie stałej organizacji ru-
chu z listopada 2007 brak jest zjaz-
du na działkę pana Władysława. Z 
tego powodu, powołując się na prze-
pisy, dyrektor Pawlak stwierdził, że 
w takim razie właściciel nierucho-
mości musi najpierw uzyskać od 

MZDW zgodę na lokalizację zjazdu, 
a następnie wybudować go na własny 
koszt. Taką odpowiedzią Władysław 
Broda jest zbulwersowany. – Naj-
pierw zepsuli mi dojazd, a teraz mam 
go samodzielnie naprawiać? Przecież 
to są koszty – denerwuje się.
 Zapytaliśmy Monikę Burdon, 
rzeczniczkę prasową MZDW, czy 
wszystkie wjazdy wzdłuż remonto-
wanej szosy nr 722 przeszły podobną 
procedurę, czyli ich właściciele uzy-
skali pozwolenie na ich lokalizację. Bo 
być może błąd leży po stronie zarząd-

cy drogi. – Generalnie, kiedy doszło do 
reformy samorządowej w 1999 roku i 
powołania MZDW, wszystkie zastane 
wówczas zjazdy zostały pozostawione 
– tłumaczy. – Dlatego trudno mi uwie-
rzyć, że wjazd na działkę w Łosiu istnie-
jący od 36 lat, został usunięty. Chyba że 
nie było go na żadnych mapach, wów-
czas może być nielegalny – dodaje. 
 Pani rzecznik zapewniła nas, że 
rozpozna dokładnie ten konkretny 
przypadek i wówczas udzieli nam 
rzeczowej odpowiedzi. 

Piotr Chmielewski

Pan Władysław przekonuje, że wjazd na działkę istniał 

od 36 lat, gdy ją kupił

Jednak zarządca drogi nagle uznał, iż 

wjazd był nielegalny i go usunął

Dzielnica pełna kultury
URSYNÓW W poniedziałek wmurowano kamień węgielny pod pierw-

szy dzielnicowy dom kultury na Ursynowie. Obiekt otworzy podwoje 

za około rok

 – Przez ostatnich 11 lat na kulturę wydaliśmy ponad 4 mld zł – mówi Han-
na Gronkiewicz-Waltz, prezydent stolicy. – Jestem przekonana, że nowa in-
stytucja ursynowska będzie miała ogromne znaczenie dla społeczności lokal-
nej i będzie służyła do wzmocnienia więzi sąsiedzkich. 
 Centrum Kultury Ursynowa przy ul. Indiry Gandhi to pierwszy dzielnicowy 
dom kultury dla tzw. Wysokiego Ursynowa. Prowadzona w nim działalność 
obejmie m.in. edukację kulturalną, rozwój amatorskiego ruchu artystyczne-
go oraz zachowanie lokalnej tradycji.
 Na parterze budynku, który ma kosztować 21,4 mln zł, powstanie hol wej-
ściowy z galerią oraz klubem muzycznym, szatnie, sala widowiskowa i gar-
deroby. Zespół sal dydaktycznych zaprojektowano na drugim i trzecim pię-
trze. W budynku będzie też sala widowiskowa na 350 osób oraz scena z peł-
ną technologią sceniczną, także sala wielofunkcyjna z widownią na 100 osób, 
która będzie mogła być jednocześnie wykorzystywana jako sala baletowa. 
Przed budynkiem powstanie parking na 107 miejsc postojowych. Wykonaw-
ca ma zakończyć prace do 31 sierpnia przyszłego roku.
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Chcą nam zabrać słońce!
KONSTANCIN-JEZIORNA Mieszkańcy ulic Garbarskiej i Krzywej usiłują nie dopuścić do po-

wstania bloku po sąsiedzku. Budynek z 15 mieszkaniami ma stanąć na działce liczącej 

zaledwie 1004 m kw.

 Bogusław Bartosiewicz jest przera-
żony. On i jego dwaj sąsiedzi z dwóch 
stron niedużych posesji mają widok na 
ściany bloków. Zapowiada się, że ko-

lejna panu Bogusławowi wyrośnie z 
trzeciej strony. – Zasłoni mi widok z je-
dynego okna w pokoju. Słońca już nie 
zobaczymy – denerwuje się. 

Jak już budować, to na całego

 Krzywa, Garbarska i Mała to 
wąskie uliczki z dojazdem od ul. 
Bielawskiej. Przed laty ich krajo-
braz zdominowały bloki wzniesione 
przez miejscową spółdzielnię miesz-
kaniową. Na działce, na której ma 
powstać budynek z 15 mieszkaniami 
jeszcze stoją (czekające na rozbiór-
kę) niewysoki ceglany dom oraz trzy 
nieduże budynki gospodarcze. Jesz-
cze w zeszłym roku były zamieszka-
ne. – Gdyby ktoś chciał w tym miej-
scu postawić nowy dom jednoro-
dzinny, nie miałbym żadnych uwag. 
Jeśli powstanie blok, będziemy tu 
żyć jak w getcie, a nasza działka na 
dodatek straci na wartości – martwi 
się Bogusław Bartosiewicz.
 Przeciwnicy inwestycji obawiają się 
przede wszystkim – ich zdaniem – zbyt 
dużej intensywności zabudowy. Zgod-
nie z miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego dla centrum 
Konstancina, minimalna powierzch-
nia działki budowlanej w tym rejonie 
powinna wynosić 2000 m kw. Inwe-
stor wykorzystał jednak furtkę w prze-
pisach. Jeśli bowiem należąca do nie-
go działka licząca 1004 m kw. istnia-
ła przed wejściem planu w życie, może 
śmiało na niej budować. Aby inwesty-
cja była jak najbardziej opłacalna, wła-
ściciel nieruchomości zamierza zabu-
dować tyle terenu, na ile pozwala mu 
lokalne prawo. Przy tym budynek ma 
mieć niemal maksymalną dopuszczal-
ną wysokość 13 metrów. 

Boją się wykopów i drgań

 Sąsiedzi drżą o to, że inwestycja 
przy Krzywej spowoduje zdecydo-
wane pogorszenie poziomu ich ży-
cia. Wskazują nie tylko na zacienie-
nie jakie powstanie, zwiększony ruch 
samochodowy, ale również zagroże-
nie wynikające z prowadzenia prac 
budowlanych - głębokich wykopów i 
drgań. Najpierw bowiem będzie wy-
konany garaż podziemny. – Nasze 
ciasne uliczki nie są przystosowane 
do ruchu ciężkiego – zaznaczają.  
 Kiedy inwestor zwrócił się do 
urzędu powiatowego w Piasecznie 
o pozwolenie na budowę, w połowie 
sierpnia mieszkańcy Garbarskiej, 
Krzywej i Małej wystosowali skargę 
do starosty Wojciecha Ołdakowskie-

go. Bogusław Bartosiewicz, już sa-
modzielnie, pisał dwie kolejne skar-
gi. – Na żadną nie otrzymaliśmy od-
powiedzi – podkreśla.
 Starostwo odniosło się do jego 
uwag dopiero w uzasadnieniu po-
zwolenia na budowę wydanego 9 paź-
dziernika. Odnośnie do zacienienia 
sąsiednich domów czytamy w nim 
m.in., że projektowany budynek speł-
nia wymagania przesłaniania i normy 
oświetlenia zawarte w rozporządzeniu 
ministra infrastruktury. – Jeżeli inwe-
stycja jest zgodna z miejscowym pla-

nem zagospodarowania przestrzenne-
go oraz innymi przepisami, nie mamy 
żadnej możliwości odmówienia wyda-
nia pozwolenia na budowę – tłumaczy 
Ksawery Gut z zarządu powiatu pia-
seczyńskiego. – To gmina określa jaka 
zabudowa może powstać w danym 
punkcie miasta i gminy – dodaje.
 Póki co Bogusław Bartosiewicz 
się nie poddaje i zapowiada złożenie 
odwołania od decyzji starostwa do 
wojewody. 

Piotr Chmielewski

Blok stanie na tej działce, po wyburzeniu domu i budynków 

gospodarczych    

– Gdyby ktoś chciał w tym 

miejscu postawić dom jed-

norodzinny, nie miałbym 

żadnych uwag. Jeśli 

powstanie blok, będziemy 

tu żyć jak w getcie – obawia 

się Bogusław Bartosiewicz

Na szeroką Powsińską 
jeszcze poczekamy
KONSTANCIN-JEZIORNA Gmina kończy wykup terenu pod poszerzenie 

ul. Powsińskiej, która na tyłach osiedla Konstancja i szkoły amerykań-

skiej jest pozbawiona poboczy

 Powsińska to bardzo ważna arteria jeśli chodzi o połączenie Konstancina-
Jeziorny z Warszawą. Wielu kierowców wybiera ją, aby ominąć korki na ul. War-
szawskiej (czyli trasie nr 724). Niestety, pomiędzy Bielawą, a granicą z Wilano-
wem Powsińska jest niebezpieczna. Nie ma tu poboczy, a więc i miejsca dla 
pieszych. Z jednej strony jezdni stoi wysokie ogrodzenie, z drugiej – są zarośla. 
 Jak informuje burmistrz Kazimierz Jańczuk, gmina jest obecnie w końco-
wej fazie wykupu gruntów pod poszerzenie Powsińskiej. Planowany pas dro-
gowy ma liczyć 15 metrów, co oznacza, że zmieszczą się w nim zarówno jezd-
nia, chodnik, jak i ścieżka rowerowa. To tyle dobrych wiadomości. Z informa-
cji włodarza wynika, że na szeroką ulicę przyjdzie nam jednak jeszcze po-
czekać, ponieważ gmina nie rozpoczęła jej projektowania. – Jestem jeszcze 
przed rozmową z władzami Wilanowa w sprawie powiązania przebudowanej 
Powsińskiej z tą dzielnicą – dodaje burmistrz.
 Na obecną Powsińską najbardziej narzekają mieszkańcy Konstancji. Twier-
dzą, że przy wyjeździe z osiedla dochodzi do kolizji, ponieważ auta jadą wą-
ską Powsińską ze zbyt dużą prędkością. Jak ustaliliśmy, na razie jednak gmina 
nie planuje ustawiać na tej ulicy dodatkowego oznakowania.

PC

W przyszłości pas drogowy Powsińskiej ma liczyć 15 metrów 

KONSTANCIN-JEZIORNA

Społecznicy i patrioci Konstancina
 W ramach działalności Klubu Historyczno-Patriotycznego, 23 listopa-
da o godz. 18 w Konstancińskim Domu Kultury (ul. Mostowa 15) będzie 
można wysłuchać wykładu i prezentacji  o mieszkańcach Konstancina-Je-
ziorny zaangażowanych w pracę dla dobra innych. W spotkaniu wezmą 
udział pisarze i varsavianiści Tadeusz Świątek i Rafał Chwiszczuk z Funda-
cji Cultus. Wstęp wolny.

PC 
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KURIER SYLWESTROWY 9
KURIER POŁUDNIOWY

Co kraj, to obyczaj
Sylwestrowe szaleństwa w Polsce kojarzą się nam przeważnie z tańcem, odpalaniem fajerwerków czy... ze 

spożyciem większej ilości alkoholu. A jakie są sylwestrowe zwyczaje na świecie?

 Chyba nikt z nas nie chciałby 
wejść w nowy rok z niepotrzebnym 
balastem. Wiedzą to dobrze w dale-
kiej Republice Południowej Afryki, 
gdzie panuje niecodzienny obyczaj 
sylwestrowego wyrzucania starych, 
niepotrzebnych urządzeń. Tego 
dnia trzeba się mieć jednak szcze-
gólnie na baczności, bo niektórzy z 
mieszkańców pozbywają się różnych 
przedmiotów (np. niedziałających 
telewizorów) przez okno, wyrzuca-
jąc je bezpośrednio na ulicę. 
 Na szkło i roztrzaskane talerze 
należy z kolei uważać w Danii, gdzie 
rozbija się szklanki przed drzwiami 
domów swoich bliskich. Oczywiście 
nie bez powodu – chodzi o zapew-
nienie szczęścia i wszelkiej pomyśl-
ności w kolejnym roku. W trosce o 
powodzenie Duńczycy wchodzą 
również wspólnie na krzesła i zeska-
kują z nich dokładnie o północy.

Na szczęście coś do zjedzenia

 Miłośnikom jedzenia owoców 
do gustu przypadnie zapewne zwy-
czaj hiszpański, gdzie ludzie w Syl-
westra mają przyszykowane dwa-
naście winogron. Cała sztuka pole-
ga na tym, żeby o północy spożyć 
wszystkie wraz z każdym kolejnym 

uderzeniem zegara, nie przegapiając 
jednocześnie żadnego z nich. Po po-
myślnym wykonaniu zadania należy 
jeszcze obejść dookoła butelkę szam-
pana, przystąpić do jego konsumpcji 
i można już... bawić się dalej. Owo-
ce cieszą się również szczególnymi 
względami na Filipinach. Jest jednak 
jeden warunek – muszą być one okrą-
głe, podobnie jak symbol bogactwa, 
czyli po prostu monety. 
 W Grecji o północy gasną na-
tomiast światła, po czym każdy 
z uczestników danej imprezy sta-
ra się trafić na sylwestrowy przy-
smak zwany Vassilopitta lub ciasto 
św. Bazylego, który kryje w swoim 
wnętrzu złotą bądź srebrną monetę. 
Szczęśliwiec, który wylosuje porcję z 
„niespodzianką”, może być pewien, 
że już wkrótce czeka go rok obfitują-
cy we wszelką pomyślność.

Co kraj, to obyczaj

 Jak się okazuje, niebagatelne 
znaczenie może mieć również no-
szenie odpowiedniej... bielizny. A 

już zwłaszcza wówczas, gdy jeste-
śmy akurat mieszkańcami Amery-
ki Środkowej lub Południowej. Majtki 
w odpowiednich kolorach noszone są 
w Sylwestra w takich krajach jak Bra-
zylia, Ekwador, Wenezuela czy Boli-
wia. Naturalnie każda z barw oznacza 
co innego. Przykładowo, jeśli włożymy 
na siebie czerwoną bieliznę, to w nad-
chodzącym roku możemy liczyć na mi-
łość. Żółta zapewni nam z kolei bogac-
two, niebiesk a - dobre zdrowie, zielo-
na - szczęście, a biała – święty spokój.
 Na terenie sąsiedniej Białorusi w 
okresie bożonarodzeniowo-noworocz-
nym niezamężne kobiety uczestniczą 
z kolei w zabawach, które mają zde-
cydować o ewentualnym zamążpój-
ściu w kolejnym roku, w Korei Połu-
dniowej najpopularniejszym sposo-
bem świętowania jest wybranie się w 
podróż do Jeongdongjin (na półwysep 
gdzie słońce jest widziane codziennie 
najwcześniej), a w australijskim Syd-
ney obejrzeć można za to największy 
na świecie pokaz sztucznych ogni.

Grzegorz Tylec
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Miało być tak pięknie, a wyszło
jak zwykle?
PIASECZNO/POWIAT Poirytowani kierowcy i pasażerowie autobusów. – Czy skrzyżowania ul. 

Julianowskiej z Chyliczkowską nie można było zrobić lepiej? – pytają. Co na to drogowcy?

 Ze względu na zbliżającą się 
przebudowę krzyżówki ul. Chylicz-
kowskiej z obwodnicą miasta (ul. 
Armii Krajowej), wcześniej staro-
stwo przesunęło i wybudowało zu-
pełnie nowy wylot ul. Julianowskiej 
w Chyliczkowską. Co podkreślają 
mieszkańcy, wykonawca przeprowa-
dził prace bardzo sprawnie. Od kil-

ku tygodni kierowcy (a także piesi) 
mogą korzystać z nowo powstałego 
skrzyżowania i... narzekają.

Dajcie nam wysiąść!

 – Moim zdaniem przy tej inwe-
stycji popełniono kilka błędów – ko-
mentuje jedna z mieszkanek ul. Chy-
liczkowskiej (prosiła, żeby nie po-
dawać jej nazwiska, bo „to nie tylko 
jej opinia”). Codziennie obserwu-
je długie korki przed oknami domu. 
– Przed przebudową tak nie było 
– dodaje. Jej zdaniem źle skonstru-
owano wyjazd z ul. Julianowskiej. 
– Samochody, które skręcają z Ju-
lianowskiej w Chyliczkowską bloku-
ją przejazd autom, które na Chylicz-
kowskiej chcą się ustawić na pasie 
dla skręcających w stronę Warsza-
wy. Z tego powodu kolejka zaintere-
sowanych skrętem w prawo rośnie, 
gdy jednocześnie prawoskręt jest pu-
sty. To chyba nie do końca zostało 
dobrze przemyślane – uważa.    
 Z powodu ciągłego korka na 
Chyliczkowskiej, gromy na drogo-
wców ciskają pasażerowie autobu-
su linii 710, który do Piaseczna do-
jeżdża od strony Konstancina-Je-
ziorny. Po budowie nowego wylotu  
ul. Julianowskiej, przystanek usytu-
owano za skrzyżowaniem, na wspo-
mnianym już prawoskręcie. – Żeby 
pokonać ostatnie kilkadziesiąt me-
trów Chyliczkowskiej, autobus stoi 
w korku przez 20-25 minut. Nie będę 
cytowała, co na ten temat mówią 
pasażerowie. Są po prostu źli i mają 
dość – opowiada Krystyna Niam-
trakon stale korzystająca z linii 710. 
– Usytuowanie przystanku za skrzy-
żowaniem było moim zdaniem złym 
rozwiązaniem. Gdyby przeniesiono 
go przed krzyżówkę, ludzie mogliby 
wysiąść, a nie czekać aż autobus wy-
jedzie z korka – tłumaczy. – A może 
jeszcze udałoby się zmienić lokaliza-
cję przystanku? – zastanawia się. 
 Ksawery Gut, członek zarzą-
du powiatu nadzorujący realizację 
powiatowych inwestycji, przekonu-
je, że układ nowego skrzyżowania 
przed jego realizacją został dokład-
nie przemyślany. – Problem polega 
na tym, że wykonaliśmy swoje, a Ge-
neralna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad - nie – argumentuje. – Na-
sza inwestycja będzie ściśle powią-
zana z przebudowanym skrzyżowa-
niem ul. Chyliczkowskiej z obwod-
nicą. Proszę zwrócić uwagę, że wy-
konaliśmy pas dla jadących prosto, 
w stronę centrum miasta, choć jesz-
cze na wprost pojechać nie można, a 
jedynie skręcić w lewo. Dlatego po-

wstaje tak długi korek – wyjaśnia.
 Zdaniem Ksawerego Guta na 
obecny stan na Chyliczkowskiej może 
mieć również wpływ trwająca przebu-
dowa równoległej ulicy Okulickiego.
 Kiedy sytuacja na tym węźle się 
poprawi? Najprawdopodobniej do-
piero na wiosnę. GDDKiA infor-
muje, że ze względu na przeciąga-
jące się uzgodnienia dokumenta-
cji, opóźniona przebudowa skrzyżo-
wania Chyliczkowskiej z obwodnicą 
ruszy w listopadzie, ale ze względu 
na zimę, nieco się przeciągnie.

Piesi wolą ścieżkę rowerową

 Korki to jednak zdaniem na-
szych czytelników, nie jedyny fe-
ler nowego rozwiązania drogowe-
go. – Na nowym odcinku ul. Julia-

nowskiej beznadziejnie usytuowano 
przejście dla pieszych, za bardzo od-
sunięto je od skrzyżowania. Nikt nie 
pójdzie tak daleko, to nielogiczne 
– ocenia mieszkanka Chyliczkow-
skiej. – Z tego powodu idący chod-
nikiem wzdłuż ulicy, przed krzyżów-
ką przechodzą na drugą stronę jezd-
ni, na... ścieżkę rowerową – opisu-
je. – Dlaczego zebry nie można było 
namalować na skrzyżowaniu? Takie 
rozwiązanie w Warszawie jest  po-
wszechne – docieka czytelniczka.
 Ksawery Gut tłumaczy, że przej-
ście specjalnie odsunięto od wyjaz-
du w Chyliczkowską. – Bo gdyby na 
pasach stanął skręcający autobus, 
wówczas nikt nie przeszedłby przez 
ulicę – zauważa.

Piotr Chmielewski

Kierowca białego auta chce wjechać na prawy pas, 

a niebieskiego na lewy. Takich kolizyjnych momentów 

jest na nowym skrzyżowaniu mnóstwo        

– Po zakończeniu inwestycji, 

żeby pokonać ostatnie kilka-

dziesiąt metrów Chyliczkow-

skiej, autobus stoi w korku 

przez 20-25 minut. Pasażero-

wie są źli i mają dość – mówi 

pani Krystyna
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MEDYCYNA ESTETYCZNA I
 CHIRURGIA PLASTYCZNA

 Z medycyny estetycznej i 
chirurgii plastycznej korzysta 
co raz więcej osób, już nie tyl-
ko gwiazdy fi lmu i muzyki lub 
celebryci. Mimo tego, że po-
prawianie własnego wyglą-
du jest co raz popularniejsze, 
wciąż nie wszyscy wiedzą jak 
znaleźć dobrego specjalistę 
oraz miejsce, w którym zabieg 
można wykonać bezpiecznie. 
 Decyzja o poddaniu się za-
biegom z medycyny estetycz-
nej lub operacji plastycznej 
wymaga głębokiego zastano-
wienia. Nie można podejmo-
wać jej pochopnie czy pod 
wpływem impulsu, bo jej skut-
ki możemy odczuwać nawet 
przez całe życie. Na co warto 
zwrócić szczególną uwagę?
 Wykwalifi kowany lekarz to podstawa. Należy wybrać takiego, do którego mamy 
zaufanie i o którym wiemy, że wykonuje zabiegi w bezpiecznych szpitalnych warun-
kach, na w pełni przygotowanej i wyposażonej sali zabiegowej, gdzie nad bezpie-
czeństwem i komfortem pacjenta czuwa sztab specjalistów, w tym m.in. doświad-
czony anestezjolog i uważne pielęgniarki. 
 - Nam lekarzom, największą satysfakcję przynoszą zabiegi, po których pacjent-
ka nie tylko zyskuje lepszy wygląd, ale również poprawia się jej samopoczucie i sa-
moocena - mówi lek. Jerzy Szysz, chirurg plastyk ze Szpitala św. Anny w Piasecznie. 
Najlepsze efekty można osiągnąć, pracując z dobrymi specjalistami oraz w bezpiecz-
nych warunkach, które zapewnia Szpital św. Anny. Na koniec wszyscy mamy satys-
fakcję z dobrze wykonanej pracy - dodaje.
 25 listopada 2017r. zapraszamy czytelniczki i czytelników Kuriera Południowe-
go na bezpłatne konsultacje w poradni medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej. 
Każda osoba zainteresowana zabiegiem z chirurgii plastycznej lub zabiegiem z za-
kresu medycyny estetycznej: kwasem hialuronowym lub toksyną botulinową otrzy-
ma 10% zniżkę.

Nie zwlekaj, zapisz się już dziś pod numerem telefonu: 661 300 313

Poradnia chirurgii plastycznej 

Szpitala św. Anny w Piasecznie, 

ul. A. Mickiewicza 39, tel.: 661 300 313
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GÓRA KALWARIA

Drugie życie pojemników

Zamienią 16 stycznia na... 16 stycznia?

 W najbliższą sobotę o godz. 15 w Konstancińskim Domu Kultury przy 
ul. Mostowej 15 odbędą się warsztaty rodzinne, podczas których uczest-
nicy pod okiem instruktora ozdobią zużyte plastikowe pojemniki, pudeł-
ka i puszki. To pomysł na wykorzystanie starych przedmiotów, by mogły 
nam jeszcze posłużyć. Udział w warsztatach: 20 zł/rodzina.
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 Wojewoda oznajmił władzom Góry Kalwarii, że swoim zarządzeniem zamierza zmie-
nić nazwę ul. 16 stycznia, przy której znajduje się w mieście popularny dyskont, na inną. 
Oczekuje przy tym, że gmina zaproponuje nowego patrona dla arterii. W poniedziałek, 
podczas spotkania radnych i mieszkańców, uznano, że nazwa ulicy powinna pozostać. 
Dlaczego? Bo 16 stycznia (1945) nie tylko wyzwolono Górę Kalwarię spod niemieckiej 
okupacji, ale także... w 1919 roku wybrano Ignacego Jana Paderewskiego na premiera i 
ministra spraw zagranicznych odrodzonej Polski. – Pismo z takim uzasadnieniem wyśle-
my do wojewody, który ponagla nas w sprawie – mówi Beata Kisiel, sekretarz gminy. 
 Taki zabieg kilka lat temu przeprowadzono w Warce, gdzie nazwisko ko-
munistycznego aparatczyka Aleksandra Zawadzkiego zamieniono w na-
zwie ulicy na… Aleksandra Zawadzkiego, biologa i profesora Uniwersytetu 
Lwowskiego. Czy i tym razem się uda, okaże się w najbliższych tygodniach.
 Wojewoda oraz Instytut Pamięci Narodowej uważają, że nazwa upamięt-
niająca datę wyzwolenia miasta jest niezgodna z tzw. ustawą dekomuniza-
cyjną zakazującą „propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitar-
nego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej”.

PC 

PIASECZNO

LESZNOWOLA

Jeże, jeżyki!

Koncert Jesienny

 W najbliższą sobotę Strefa Kultury zaprosi dzieci wraz z rodzicami na 
ulicę Jarząbka 20/85 w Piasecznie do wspólnego pokonania sensoryczne-
go toru przeszkód. Na miejscu wykonane zostaną jeże z masy solnej i do-
datków. Początek o godz. 11. Wstęp wolny.

Tyl

 W najbliższą niedzielę o godz. 18 w fi lii GOK Lesznowola w Łazach (ul. 
Przyszłości 8) odbędzie się „Koncert Jesienny” lesznowolskich chórów Sem-
pre i Animato pod kier. Olivii Kaczyńskiej.

Tyl
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Przy Nadarzyńskiej 
i Kilińskiego zaparkuje 200 aut
PIASECZNO Od grudnia w centrum miasta powstanie strefa płatnego 

parkowania, dlatego jeszcze w listopadzie gmina zamierza oddać do 

dyspozycji kierowców dwa bezpłatne parkingi

 Miejsca postojowe przy ul. Nadarzyńskiej i Kilińskiego przyjmą w sumie 
200 samochodów. – To więcej niż liczba miejsc na ulicach objętych strefą płat-
nego parkowania, których będzie 195 – informuje Łukasz Wyleziński z gmin-
nego biura promocji. – Myślę, że otwarcie nowych parkingów to dobra wia-
domość zarówno dla osób, które pracują w centrum Piaseczna i będą mogły 
bezpłatnie pozostawić tam swój samochód, jak i dla osób, które potrzebują 
zrobić zakupy czy załatwić inną pilną sprawę w centrum miasta. 
 Strefa płatnego parkowania w Piasecznie ma zacząć działać 4 grudnia. 
Pierwsze 45 min parkowania  będzie bezpłatne. Władze gminy liczą, że dzię-
ki wprowadzeniu strefy uda się zapewnić rotację samochodów na miejscach 
postojowych, co z kolei sprawi, że łatwiej będzie zaparkować w centrum i sko-
rzystać ze znajdujących się tam punktów usługowych.

TW

Las słupków zamiast równania pobocza
GÓRA KALWARIA Zarządca ul. Pijarskiej zaczął stawiać pachołki wzdłuż jezdni i tłuma-

czy, że tego oczekiwały władze gminy. – Nic podobnego – zaprzecza wiceburmistrz 

Marek Rutowicz

 O tym, że na odcinku Pijarskiej 
od ul. Kościuszki do Mickiewicza 
pracownicy Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad (GDD-
KiA) montują słupki oddzielające 
chodnik od jezdni dowiedzieliśmy 
się od  właścicieli firm znajdujących 
się w tym rejonie miasta. Po prawej 
stronie Pijarskiej (patrząc w stronę 
Warszawy) jest blisko dziesięć punk-
tów handlowych i usługowych. 

Miało być lepiej, a tu niespodzianka

 –  Nie wiem, kto w ogóle wpadł 
na ten pomysł. Słupki utrudnią par-
kowanie samochodów zaopatrzenia 
i klientów, przy tym wcale nie po-
prawią bezpieczeństwa – komentu-
je Magdalena Mendel, właściciel-
ka kwiaciarni przy Pijarskiej. Na-
sza rozmówczyni jest kompletnie 
zdziwiona działaniami GDDKiA. 
– Jeszcze niedawno urzędnik gmi-
ny zbierał nasze podpisy pod apelem 
do zarządcy drogi, aby usunął znak 
zakazujący parkowania na szero-
kim poboczu Pijarskiej, aby było to 
legalne. A tu niespodzianka, bo sy-
tuacja zdecydowanie się pogorszy-
ła – mówi kwiaciarka. 
 Małgorzata Tarnowska, rzecz-
niczka warszawskiego oddziału 
GDDKiA na nasze pytanie, kto był 
inicjatorem montażu słupków odpo-
wiedziała: – Zrobiliśmy to na wnio-
sek Urzędu Miasta i Gminy Góra 
Kalwaria. Powodem jest poprawa 
bezpieczeństwa użytkowników z 
uwagi na to, iż wcześniej samocho-
dy notorycznie parkowały na chod-
niku oraz niszczyły teren zielony.
 Jak ustaliliśmy, wśród zatrzymu-
jących się na nieistniejącym „terenie 
zielonym” miały być również cięża-
rówki. Rozjeżdżały pobocze i chod-
nik, niszczyły studzienki telekomu-
nikacyjne. – Tiry stawały sporadycz-

nie, na kilka minut, bo po drugiej 
stronie ulicy jest sklep nocny – twier-
dzi Magdalena Mendel.
    
Burmistrz: To niezrozumiałe

 Wiceburmistrz Marek Rutowicz 
przekonuje, że gmina nie ma nic 
wspólnego z montażem słupków, ni-
gdy o to nie zabiegała. – Wystąpili-
śmy do rejonu GDDKiA w Grójcu o 
uporządkowanie pobocza przy Pi-
jarskiej w zakresie likwidacji dziur, 
kolein i generalnie poprawy jego es-
tetyki – przekonuje. –  Zwróciliśmy 
się do zastępcy dyrektora oddziału 
GDDKiA o wstrzymanie prac na Pi-
jarskiej do czasu uzgodnienia stano-
wisk – dodaje zastępca burmistrza. 
 Dotarliśmy do pisma, jakie ra-
tusz wysłał tydzień temu do drogo-
wców. „Montowanie słupków drogo-
wych w centrum miasta bez uzgod-

nienia z Urzędem uważamy za co 
najmniej niezrozumiałe. Jesteśmy 
pewni, że ograniczenie dostępu do 
posesji, na których prowadzona jest 
działalność gospodarcza, w żaden 
sposób nie przyczyni się do poprawy 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
na drodze nr 79” – czytamy w nim. 
Smaczku sprawie dodaje fakt, że cała 
ul. Pijarska w 2019 roku (po otwar-
ciu obwodnicy) zostanie gruntow-
nie przebudowana. Słupki są zatem 
rozwiązaniem tymczasowym. Zda-
niem właścicielki kwiaciarni przy Pi-
jarskiej, GDDKiA zamiast „wyrzucać 
pieniądze na wątpliwej urody słupki” 
powinna naprawić chodnik po tej sa-
mej stronie ulicy. – Obecnie jest bar-
dzo nierówny i starsi ludzie oraz oso-
by z wózkami nie radzą sobie z jego 
pokonywaniem – zauważa.

Piotr Chmielewski

Po interwencji gminy montaż słupków wstrzymano 

Smaczku sprawie dodaje 

fakt, że cała ul. Pijarska 

w 2019 roku (po otwarciu 

obwodnicy) zostanie 

gruntownie przebudowana. 

Słupki są zatem rozwiąza-

niem tymczasowym

PIASECZNO

Wyśpiewa mroczne historie
 Już dziś o godz. 20 w Domu Kultury w Piasecznie wystąpi jedyna w 
swoim rodzaju artystka. Rykarda Parasol to obdarzona wyjątkowym gło-
sem amerykańska wokalistka i autorka przejmujących tekstów. Pochodzi 
z San Francisco i ma niejedną mroczną historię do opowiedzenia. Zaśpie-
wane charakterystycznym, głębokim głosem utwory tworzą przejmujący 
klimat, utkany z osobistych doświadczeń, obserwacji i przeżyć. Jej kreacja 
sceniczna wyróżnia się elegancją, stylem i wysmakowanym wizerunkiem, 
nawiązującym do rockowego image’u. Bilety w dniu koncertu – 35 zł. 

Tyl
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Nie chcą w sąsiedztwie blokowiska
LESZNOWOLA Części mieszkańców Wilczej Góry nie podoba się projekt nowego planu za-

gospodarowania przestrzennego, sprzyjający zagęszczeniu na terenie miejscowości 

zabudowy mieszkaniowej.  – Najpierw niech gmina wybuduje nam drogi, zrobi od-

wodnienie i powiększy szkołę, a dopiero potem otwiera furtkę dla deweloperów – mó-

wili podczas wyłożenia planu zdesperowani ludzie

 Było to już drugie wyłożenie pla-
nu miejscowego dla Wilczej Góry. 
Pierwsze odbyło się na przełomie 

stycznia i lutego, a uwagi można 
było składać do połowy marca, ale 
z tej możliwości skorzystało niewie-
le osób. – Nic o tym nie wiedzieli-
śmy – mówili mieszkańcy, którzy we 
wtorek tłumnie stawili się w urzę-
dzie gminy. 

O zmianę planu wystąpiły 

dwie osoby

 – Drastycznych zmian planu w 
porównaniu do obowiązującego tu 
nie widzę – powiedziała na powita-
nie prowadząca spotkanie Ewa Gur-
towska, kierownik gminnego refe-
ratu urbanistyki i planowania prze-
strzennego. – Teren zachował swój 
mieszkaniowo-usługowy charakter. 
Obszar przy Kanale Piaseczyńskim 
przeznaczony pod zabudowę miesz-
kaniową ekspansywną, po uwagach, 
został przekwalifikowany na teren 
pod zabudowę mieszkaniową. Teren 
przy ul. Żwirowej nadal jest usługo-
wo-mieszkaniowy.
 Jedna z mieszkanek, Marzena Ko-
złowska zapytała, jakie były przesłan-
ki do zmian charakteru przestrzeni. 
Ewa Gurtowska poinformowała, że 
do zmiany planu miejscowego gmina 
przystępuje na wniosek mieszkańców. 
Jak się potem okazało, wystąpiły o to 
raptem... dwie osoby. Ich nazwisk nie 
ujawniono ze względu na ochronę da-
nych osobowych. 

Każdy kij ma dwa końce

 Przybyli na spotkanie mieszkań-
cy, głównie z ul. Przyleśnej i Polnej, 
zarzucili gminie, że w nowym planie 
chce zmniejszyć powierzchnię dzia-
łek, zwiększyć współczynnik inten-
sywności zabudowy, ograniczyć po-
wierzchnię biologicznie czynną, a 
możliwą wysokość domów podnieść 
do aż 12 m. Oczywiście na terenie 
Wilczej Góry znajdują się różne ob-
szary i w każdym z nich gmina chce 
wprowadzić nieco inne parametry. 
Na przykład na tzw. uroczysku, czyli 
terenie przy ul. Przyleśnej zajmują-
cym około 17 ha, gdzie w latach 90. 
miało powstać osiedle domków, za-

proponowano zmniejszenie mini-
malnej powierzchni działki z 1000 
m kw. do 800 m kw., a powierzchni 
biologicznie czynnej z 70 do 50 proc. 
Wielu mieszkańców uważa, że to ce-
lowe działanie, które sprawi, że na 
tym obszarze będzie można posta-
wić więcej domów. Z kolei w po-
łożonej bardziej na wschód stre-
fie, gdzie teraz dominuje zabudo-
wa ekstensywna i działki mają po 
1800 m kw., budować można by-
łoby się już na działkach 900-me-
trowych. Przy czym zabudowę jed-
norodzinną zastąpiłaby zabudo-
wa jednorodzinna wolnostojąca 
i bliźniacza, co w praktyce ozna-
cza możliwość wydzielenia w jed-
nym budynku do czterech lokali 
mieszkalnych. – Podstawowe funk-
cje tych terenów się nie zmieni-
ły, zmieniły się tylko ich parame-
try. Zrobiliśmy to na wniosek wła-
ścicieli, którzy mają w Wilczej Gó-
rze nieruchomości  – przekonywała 
mieszkańców Ewa Gurtowska. Ci 
jednak mieli zupełnie inne zdanie. 
– A nam się wydaje, że zrobiliście 
to na wniosek dewelopera – nie da-
wali za wygraną wściekli ludzie.
 Na spotkaniu byli także obecni 
starzy mieszkańcy, byli lub obecni 
rolnicy, którzy są zainteresowani 
zbyciem swoich działek. – Nie de-
cydujcie państwo o naszych nieru-
chomościach, my się do waszych 
nie wtrącamy – mówili. Oni rów-
nież mają swoje racje. Ceny dzie-
łek w Wilczej Górze kształtują się 
na poziomie 250-300 zł za m kw. 
O wiele łatwiej jest sprzedać nie-
ruchomość, która ma 800 czy 900 

m kw., niż parcelę dwa razy więk-
szą, która kosztuje około pół milio-
na złotych.

Mieszkańcy wniosą uwagi, 

o planie zdecyduje rada gminy

 Niezadowoleni z nowego planu 
mieszkańcy podnosili, że w Wilczej 
Górze nie ma dróg dojazdowych, 
występują problemy z zalewaniem, 
a latem spada w rurach ciśnienie 
wody. Podkreślali, że pobliska szko-
ła w Lesznowoli też jest przepełnio-
na. – Najpierw należy zadbać o od-
powiednią infrastrukturę, a dopie-
ro potem zapraszać nowych miesz-
kańców – grzmieli. – Nie byliście w 
stanie pomyśleć o tym przez 20 lat, 
a teraz chcecie zagęszczać zabudo-
wę. – Zróbmy 1000-metrowe dział-
ki z jednym domem, w którym bę-
dzie mieszkała jedna rodzina. We 
Władysławowie nie ma miejsca na 
blokowiska – argumentował radny 
Tomasz Filipowicz. – Koniec koń-
ców plan miejscowy i tak zatwierdza 
rada gminy. Wierzę w rozsądek rad-
nych, którzy doskonale zdają sobie 
sprawę, że gmina nie jest przygoto-
wana na gwałtowny dopływ nowych 
mieszkańców. 
 Teraz wszyscy niezadowoleni z 
propozycji planu mogą składać do 
niego swoje uwagi, które będzie roz-
patrywać wójt. Wnioskami zajmie 
się komisja ładu przestrzennego, 
a nowy plan zatwierdzi stosowną 
uchwałą rada gminy. Prawdopodob-
nie nastąpi to jednak dopiero wiosną 
przyszłego roku.

Tomasz Wojciuk

Czy przy ul. Przyleśnej powstanie nowe osiedle? 

Wiele osób uważa, że Wilcza Góra nie jest przygotowana 

na przyjęcie nowych mieszkańców

Podczas spotkania pojawi-

ły się głosy, że zmiana planu 

miejscowego, który zagęści 

zabudowę, odbywa się „na 

zamówienie” deweloperów

Ujrzyj jesienne barwy
PIASECZNO Do 28 listopada będzie 

czynna wystawa plastyczna Gru-

py Piaseczno w domu parafi al-

nym św. Anny w Piasecznie
 Na wystawie zatytułowanej „Je-
sień, jak to tak” oglądać można różno-
rodne prace 13 członków grupy ma-
larskiej: Wiesławy Czerneckiej-Koźlik, 
Elżbiety Hampson, Barbary Jankow-
skiej, Barbary Kamińskiej, Teodory i 
Stanisława Kurków, Anny Kwiatkow-
skiej, Leokadii Nastały, Wiesławy Na-
stały-Płaskocińskiej, Anny Szpetnar-
Skierniewskiej, Violetty Tatarowskiej, 
Marka Woźniaka i Beaty Rajewskiej.

 – Staramy się co jakiś czas wypeł-
nić to wnętrze jakimś nowym tema-
tem – powiedziała podczas wernisa-
żu Wiesława Czarnecka-Koźlik, opie-

kunka Grupy Piaseczno. – Tym razem 
zapraszamy do obejrzenia naszego 
spojrzenia na jesień.

Grzegorz Tylec

P R O M O C J A

Pajączki - problem, który 
można rozwiązać

 Pajączki i drobne zmiany 
żylne pojawiające się np. na  
nogach traktowane są zwykle 
jako defekt estetyczny, jednak 
są objawem przewlekłej nie-
wydolności żylnej. Najczęściej  
pajączki pojawiają się u ko-
biet, choć nie są wyłącznie ich 
problemem. Niemożliwe jest 
określenie jednej przyczyny 
tej choroby, ale zwykle wska-
zuje się na siedzący tryb życia 
oraz pochodzenia genetycz-
nego. Metodą wykorzystywa-
ną do leczenia tego schorze-
nia jest skleroterapia. 
 Skleroterapia polega na 
podaniu bezpośrednio do 
zmienionej żyły substancji po-
wodujących zamknięcie cho-
rego naczynia. Zabieg ten naj-
częściej dotyczy niewielkich naczyń krwionośnych – żył siatkowatych i teltangiektazji 
-  tzw. pajączków. 
 Decyzja o zabiegu powinna być poprzedzona dokładną oceną kliniczną układu 
żylnego oraz badaniem USG. W poradni chirurgicznej Szpitala św. Anny w Piasecz-
nie pacjenci mogą wykonać USG podczas konsultacji. Dzięki temu lekarz może po-
stawić diagnozę i zaproponować odpowiednią metodę leczenia podczas jednej wi-
zyty, dlatego pacjent nie musi konsultować problemu z wieloma specjalistami w róż-
nych miejscach. 
 – Raz zamknięte żyły na ogół nie wymagają ponownych interwencji. Jednak nale-
ży pamiętać, że choroba jako taka pozostaje, a co za tym idzie, pajączki mogą tworzyć 
się w innych miejscach. Jednak nowe zmiany są zazwyczaj znacznie mniej widoczne 
– mówi dr Krzysztof Piórek, chirurg fl ebolog z poradni chirurgicznej Szpitala św. Anny 
w Piasecznie. 
 Skleroterapia wykonywana jest w gabinecie zabiegowym i nie wymaga znieczu-
lenia ogólnego. Z reguły przeprowadza się serię 3 zabiegów na każdą kończynę. Jeśli 
efekt nie jest w pełni satysfakcjonujący lekarz może zalecić kolejną skleroterapię. 
Po każdym zabiegu zakładamy pończochę na min. 4 tygodnie. Efekty widoczne są 
prawie natychmiast, ale czasami trzeba zdecydować o kolejnym zabiegu.

Informacja i rejestracja

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

Szpital, ul. A. Mickiewicza 39, tel.: 22 73 54 103

www.emc-sa.pl



Z flagami narodowymi 
i śpiewem
PRAŻMÓW 11 listopada o godz. 11.11 przez Krępę wyruszył już siódmy Marsz 

Niepodległości. Po wspólnym przejściu mieszkańcy spotkali się przy ognisku

 Ziąb panujący w sobotę nie odstraszył uczestników tradycyjnych już ob-
chodów Narodowego Święta Niepodległości we wsi. Z fl agami w dłoniach 
i śpiewem na ustach – wśród pieśni patriotycznych nie zabrakło tych zwią-
zanych z Legionami Polskimi – mieszkańcy w bardzo różnym wieku przema-
szerowali na miejscowy cmentarz żołnierzy poległych w I wojnie światowej. 
Tam złożyli kwiaty, zapalili znicze i odmówili modlitwę. Organizatorzy uroczy-
stości podkreślają, że wedle szacunków historyków, zaborcy wcielili do swo-
ich armii nawet 2,5 mln Polaków. Na różnych frontach, w obcych mundurach 
często walczyli oni przeciwko sobie. W wielkiej wojnie zginęło lub umarło z 
powodu chorób 500 tys. naszych rodaków, nie jest wykluczone, że niektórzy 
spoczywają także w mogiłach w Krępie.
 Po części ofi cjalnej mieszkańcy spotkali się na rodzinnym pikniku, przy 
grochówce z wojskowej kuchni i pieczonych na ognisku kiełbaskach. Przy 
okazji oglądali afi sze edukacyjne o I wojnie światowej oraz wydarzeniach i lu-
dziach najważniejszych dla odzyskania niepodległości. 
 Nad bezpieczeństwem marszu przygotowanego przez sołtysa, radę so-
łecką i grupę mieszkańców, czuwali strażacy z OSP Wojciechowice oraz OSP 
Jeziórko. Organizatorzy podkreślają z żalem, że po raz pierwszy w uroczysto-
ści nie wziął udziału nikt z przedstawicieli władz gminy.

PC

Wspólna modlitwa na cmentarzu wojennym w Krępie

Mezoterapia, młodość bez skalpela
P R O M O C J A

Jesień to świetny czas aby zaplanować serie zabiegów poprawiających mankamenty 

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

morollera, aby uzyskać młodszą, elastyczną i promienną skórę

 Dermoroller to urządzenie w 
kształcie walca z cieniutkimi igłami. 
Poprzez masowanie i jednoczesne 
nakłuwanie skóry dermaroller po-
budza wytwarzanie kolagenu i ela-
styny, co odmładza skórę, popra-
wia nawilżenie i stymuluje natural-
ne procesy leczenia skóry. Rollowa-
nie powoduje powstawanie na skó-
rze mikrokanalików, dzięki którym 
specjalne preparaty przeznaczone 
do zabiegów mezoterapii mikro-
igłowej wchłaniają się, a  ich działa-
nie jest o wiele bardziej efektywne. 

Dla kogo 
 Mezoterapia mikroigłowa  do-
skonale walczy ze zmarszczkami, 
rozstępami, bliznami, przebarwie-
niami. Zabieg dermarollerem,  to 
forma terapii odmładzającej. Na 
efekty użycia dermarollera trze-
ba poczekać, zwykle 6-9 miesię-
cy! Jednak wiele osób twierdzi, że 
zauważyło je już po kilkukrotnym 
użyciu rolki. 

Dermaroller działa na:
blizny - spłyca, ujednolica i niejed-
nokrotnie likwiduje blizny potrą-
dzikowe i ubytki w skórze
rozszerzone pory - zmniejsza nie-
estetyczne zagłębienia, ułatwia pe-
netrację preparatów zwężających 
pory, pomaga uporać się z trądzi-
kiem
rozstępy - nie tylko je zmniejsza, 

ale też rozjaśnia; najlepsze efekty 
widzi się na rozstępach świeżych, 
zaróżowionych
przebarwienia - likwiduje głów-
nie te potrądzikowe (ciemne, nie-
estetyczne plamy), przyspiesza re-
generację skóry, rozświetla i rozja-
śnia skórę
zmarszczki - działa przeciw-
zmarszczkowo, spowalnia proces 
starzenia się skóry, podkręca pro-
dukcję kolagenu
cellulit - dermaroller wspomaga 
proces ujędrniania skóry, zwiększa 
jej napięcie i redukuje podskórne 
zgrubienia

 Zależnie od tego jaki chcemy 
uzyskać efekt stosujemy dermo-
roller z różną długością igieł od 
0,2 mm do 2 mm. Do dyspozycji 

mamy też różną szerokością rolki 
od wąskich, do zabiegów na oko-
lice oczu, do szerokich na rozstępy 
czy celullit.

Zabieg odmładzający 

z maską - Roller Face 

- TERAZ tylko 130 zł 
(przy pierwszym zabiegu 

dopłata za dermoroller)

Salon BB, 

ul. Młynarska 6/45 

wejście od Warszawskiej, 

Tel. 22 401 1234 

www.bbsalon .pl

Było pogotowie, 
będą sale konferencyjne
PIASECZNO Gmina w trybie pilnym poszukuje nowych lokali dla urzęd-

ników. W jakim celu?

 Jednym z lokali, które stara się pozyskać magistrat od starostwa, są po-
mieszczenia po dawnym pogotowiu przy ul. Kościuszki, obok skweru Kisie-
la. – Prowadzimy w tej sprawie rozmowy – potwierdza Łukasz Wyleziński z 
gminnego biura promocji. Urzędnik przekonuje, że lokale znajdujące się nad 
kawiarnią Zastrzyk nie cieszyły się zainteresowaniem na wolnym rynku i do 
tej pory stoją puste. Dlatego, w związku z rozwojem miasta i usług  świad-
czonych mieszkańcom, urząd chciałby wygospodarować tam miejsce na sal-
ki konferencyjne do spotkań dla wydziałów urzędu i ciał doradczych, których 
jest w gminie kilka, a także organizacji pozarządowych, które upominają się 
od dawna o takie lokale. – Działanie to wpisuje się w ramy rewitalizacji cen-
trum miasta – przekonuje Łukasz Wyleziński. – Zależy nam, aby przy głów-
nych ulicach funkcjonowało jak najwięcej usług, jeżeli to możliwe komer-
cyjnych. Jeśli jednak nie ma zainteresowania danym obiektem, to szansą na 
przywrócenie go do życia jest zlokalizowanie w nim usług publicznych.

TW
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Nagrody 
dla przedszkolaków
PIASECZNO Dzieci z piaseczyńskich przedszkoli zebrały ponad 750 kg 

nakrętek. Dochód z ich sprzedaży wspomoże rehabilitację niepełno-

sprawnej Basi Bagorro. We wtorek odbyło się wręczenie nagród, w 

tym zabawek i drzew, które zostaną posadzone obok przedszkoli

 W ramach konkursu „Posadź europejskie drzewko” przedszkola dostar-
czyły do jego organizatora - Punktu Informacji Europejskiej (PIE) w Piasecz-
nie - aż 753,4 kg nakrętek. Wszystkie korki zostaną sprzedane, a pieniądze 
trafi ą na rzecz Basi Bagorro, 16-latki, która mając niecałe dwa lata uległa po-
ważnemu wypadkowi i od tamtej pory jest intensywnie rehabilitowana. Uro-
czysty  fi nał konkursu odbył się we wtorek. Burmistrz Zdzisław Lis przekazał 
zwycięskim przedszkolom (pierwsze miejsce zajęło Przedszkole nr 10, dru-
gie - Przedszkole nr 6, a trzecie - Przedszkole nr 5) głogi i tulipanowce, które 
mają zostać posadzone obok placówek. – Staramy się nawet w najmniejszych 
projektach edukacyjnych sadzić drzewa – mówi wiceburmistrz Daniel Putkie-
wicz. – Jako gmina robimy zresztą to samo. Wiosną posadziliśmy ich ponad 
300, a kolejne 100 posadzimy jesienią. 
 Wszystkie biorące udział w konkursie placówki otrzymały dyplomy i na-
grody, w tym atrakcyjne zabawki. – Dziękujemy wam za zaangażowanie, cie-
szymy się, że bierzecie udział w naszych inicjatywach – zwróciła się do dzieci 
Honorata Kalicińska, doradczyni burmistrza kierująca PIE. Imprezę zwieńczył 
słodki poczęstunek.

Tomasz Wojciuk

Dzieci za swój trud otrzymały mnóstwo atrakcyjnych nagród, 

w tym zabawek

Zbliża się zielony przełom
GÓRA KALWARIA Kalwaryjskie władze kończą z powolnym urządzaniu skarpy i kilku innych 

terenów zielonych w mieście. Właśnie otrzymały na ten cel 2,7 mln zł funduszy unijnych

 Duża dotacja jest przeznaczo-
na na „poprawę jakości środowiska 
miejskiego”. Już sama nazwa pro-
jektu, który będzie realizował ma-
gistrat - „Zielona Góra Kalwaria” 
- wskazuje, co zaplanowano.  
 Zmianami zostanie objętych sie-
dem, w większości zaniedbanych, 
zielonych obszarów w mieście. – Po-
zwoli to na zahamowanie spadku 
powierzchni terenów zieleni w Gó-
rze Kalwarii – tłumaczy Monika 
Maciak, kierownik referatu pozyski-
wania środków zewnętrznych i pro-
mocji Urzędu Miasta i Gminy. 
Największy zakres prac zostanie wy-
konany na skarpie, na której – na 

prośbę mieszkańców – gmina za-
projektowała park miejski. Do tej 
pory udało się tylko ucywilizować 
pasaż pomiędzy kinem, a ul. Wiśla-
ną oraz schody prowadzące w kie-
runku Wisły. Na realizację czeka-
ją jeszcze m.in. ścieżki pieszo-rowe-
rowe po zboczu, plac zabaw, siłow-
nia oraz miejsca wypoczynku i spo-
tkań. Co ważne dzięki funduszom 
unijnym, roboty od razu obejmą 
nie tylko teren za liceum, ale rów-
nież wzdłuż al. Wyzwolenia (czyli 
od ronda w stronę mostu na Wiśle). 
Nowe miejsca rekreacji i wypoczyn-
ku wśród zieleni powstaną także 
obok nowego przedszkola przy ul. 

Bema, na działce u zbiegu ul. Bato-
rego oraz Żwirki i Wigury na osiedlu 
Parcela, a także na skwerze przy Do-
minikańskiej róg 3 Maja. Od nowa 
będzie urządzona także roślinność 
przy ul. ks. Zygmunta Sajny. 
 Ogółem, wedle wstępnych wy-
liczeń, na zielone inwestycje gmi-
na planuje wydać 3,17 mln zł, z cze-
go dofinansowanie to 2,7 mln zł. 
– Cały zakres prac musimy zrealizo-
wać w przyszłym roku. Dlatego jak 
najszybciej rozpoczniemy poszuki-
wanie wykonawcy – informuje wice-
burmistrz Jan Wysokiński.

Piotr Chmielewski

Dzięki dużemu zastrzykowi pieniędzy gmina m.in. szybciej przekształci skarpę w park miejski

Przezwyciężając samotność
PIASECZNO Tylko do 24 listopada w Kolonii Artystycznej w Zalesiu Dolnym będą wyeks-

ponowane fotografi e Michała Jelińskiego zatytułowane „Kwiat paproci”. Ekspozycja 

została zrealizowana dzięki stypendium twórczemu burmistrza Piaseczna

 Jedną z osób otwierających w 
ostatnią niedzielę wystawę przy ul. 
Dębowej 3 był wiceburmistrz Pia-
seczna Daniel Putkiewicz. – Mam 
nadzieję, że mieszkańcy gminy będą 
te prace chętnie oglądali, tym bar-
dziej, że każdy z nich przyczynił się, 
po części, do ich powstania – powie-
dział zastępca burmistrza.
 Wystawa „Kwiat paproci” jest 
najnowszym cyklem fotografii arty-
sty i traktuje o przezwyciężaniu sa-
motności. – Myślę, że te intymne fo-
tograficzne pejzaże bardzo ładnie 
wypełniają przestrzeń Kolonii Arty-
stycznej – powiedział Olek Ryszka z 
Centrum Kultury w Piasecznie.
 Urodzony w 1973 roku Michał 
Jeliński jest absolwentem Wydzia-
łu Leśnego Szkoły Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego oraz Wydzia-
łu Fotografii w Szkole Filmowej w 
Łodzi. – Początkowo zajmowałem 
się tradycyjną fotografią przyrodni-
czą – mówi autor wystawy. – Na stu-
diach w „filmówce”, dzięki Maria-
nowi Schmidtowi, mojemu promo-
torowi, odkryłem fotografię ekspre-
syjną i prace Minora White a i Pau-
la Caponigro, które następnie stały 
się dla mnie inspiracją.
 Michał Jeliński prowadzi rów-
nież pracownię krajobrazu w War-

szawskiej Szkole Fotografii i Grafi-
ki Projektowej, będąc jednocześnie 
członkiem Polskiego Stowarzysze-
nia Fotograficznego Ekwiwalenty. – 
Bardzo dziękuję wszystkim za obec-
ność – powiedział podczas wernisa-
żu Michał Jeliński. – To bardzo waż-
ne, że na zakończenie pracy twórczej 
nie jest się samemu. A ten moment, 
kiedy się wszyscy spotykamy, jest po 

prostu niezwykły. Ta wystawa po-
wstała dzięki wielu ludziom. Kwiat 
paproci to nie jest stan fizyczny, a 
świadomość umysłu, bo wszystko 
jest możliwe jeśli się w to wierzy. 
 W najbliższą niedzielę autor wy-
stawy opowie w Kolonii Artystycznej 
o fotografii i swojej pracy. Początek 
spotkania o godz. 17. Wstęp wolny.

Grzegorz Tylec

GÓRA KALWARIA

KONSTANCIN-JEZIORNA

POWIAT

„Pokot”, a z nim Wiktor Zborowski

Królowa Śniegu w Hugonówce

Problem z systemem i z telefonami

 Jutro o godz. 18.30 w kinie Uciecha (ul. ks. Sajny 14) zostanie poka-
zany fi lm Agnieszki Holland „Pokot”, który jest polskim kandydatem do 
Oscara. Rozgrywająca się w zaśnieżonych Sudetach fabuła powstała na 
kanwie powieści Olgi Tokarczuk „Prowadź swój pług przez kości umar-
łych”. Gościem spotkania odbywającego się w ramach Dyskusyjnego Klu-
bu Filmowego będzie Wiktor Zborowski, jeden z odtwórców roli w  „Po-
kocie”. Prelekcję i dyskusję poprowadzi Łukasz Knap, fi lmoznawca i krytyk 
Wirtualnej Polski. Bilety w cenie 10 zł (normalny) i 7 zł (ulgowy).

PC 

 W niedzielę 3 grudnia o godz. 16 w ramach cyklu „Bajowa Niedzie-
la” w Konstancińskim Domu Kultury (ul. Mostowej 15) zostanie wystawio-
ny spektakl „Kryształowa Królowa Śniegu”. Mali widzowie obejrzą muzycz-
ne przedstawienie na podstawie klasycznej baśni Hansa Ch. Andersena.  
Przedstawienie zostanie wzbogacone efektami multimedialnymi, rozbu-
dowaną, przestrzenną scenografi ą oraz pięknymi kostiumami. Bilety w 
cenie 20 zł – dzieci, 25 zł – dorośli do kupienia w kasie lub na stronie in-
ternetowej KDK.

PC 

 Cierpliwość klientów wydział komunikacji starostwa, w którym moż-
na wyrobić prawo jazdy i dowód rejestracyjny, została poddana ciężkiej 
próbie. Urzędnicy przepraszają za to, że wdrożony przez rząd nowy sys-
tem CEPIK 2.0 nie działa – do odwołania – tak jak powinien. „Nie ponosi-
my za to odpowiedzialności” - piszą. Nałożyły się na to problemy z telefo-
nami w nowej siedzibie wydziału. Tymczasowo należy dzwonić na nume-
ry komórkowe podane na stronie Piaseczno.pl. 

PC 

R E K L A M A
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Udany finał festiwalu
PIASECZNO Dziewiąta edycja Międzynarodowego Festiwalu Mussica 

Classica już za nami. Cykl pięciu różnorodnych koncertów muzyki kla-

sycznej na terenie gminy Piaseczno zwieńczył wspólny występ Prze-

mysława Kapituły - polskiego organisty i impresario muzycznego oraz  

orkiestry Sinfonia Classica pod dyrekcją Andrzeja Sochockiego

 W pierwszej części koncertu w kościele w Józefosławiu licznie przybyła 
publiczność mogła usłyszeć znakomite wykonanie uwertury do opery Mo-
zarta pt. „Wesele Figara”. Następnie zaprezentowany został „Koncert Organo-
wy” Mieczysława Surzyńskiego - utwór przez wiele lat uchodzący za zaginio-
ny (odpis partytury odnaleziono w 1990 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej w 
Poznaniu). W wielkim fi nale wybrzmiała z kolei pierwsza część IV Symfonii F. 
Mendelssohna zwanej „Symfonią włoską”. 
 – Bardzo dziękujemy państwu za tak liczne przybycie, owacyjne przyjęcie 
naszych artystów oraz za wsparcie idei naszego festiwalu – powiedział na za-
kończenie Andrzej Sochocki, prezes zarządu Stowarzyszenia Miłośników Mu-
zyki Klasycznej „Con Fuoco”, organizatora imprezy.

Grzegorz Tylec

R E K L A M A
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Ekstraliga kobiet

Kolejka 11 - 18-19 listopada

Pauza: Piastovia Piastów.

 

Pogoń Zduńska Wola- Stomil Olsztyn 
GOSiR Piaseczno - Akademia 2012 Suwałki 18 listopada, g.12
Jantar Ostrołęka - Loczki Wyszków 
Wilga Garwolin - Ząbkovia Ząbki 
KU-AZS UW Warszawa - UMKS Zgierz

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

Ligowe zapowiedzi

Perła lepsza tylko do przerwy
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA, MKS PIASECZNO – PERŁA ZŁOTOKŁOS 4:2 Jeśli chodzi o poziom emocji, to było 

to z pewnością spotkanie godne derbowego pojedynku. Jednak  przynajmniej dwóch 

zawodników gości, z różnych względów, nie będzie tego meczu wspominać najlepiej

 Ostatnia kolejka rozgrywek run-
dy jesiennej czwartej ligi w Piasecz-
nie rozpoczęła się od mocnego ude-
rzenia ze strony przyjezdnych. Za-
ledwie trzy minuty od pierwszego 
gwizdka sędziego, po dośrodkowa-
niu w pole karne, piłkę opanował 
Bartek Arak, który strzałem przy le-
wym słupku wyprowadził Perłę na - 
dość nieoczekiwane  - prowadzenie. 
Dziesięć minut później było już jed-
nak 1:1. Dobrze wykonany rzut roż-
ny na gola zamienił Filip Jadacki, 
który wygrał walkę o uderzenie fut-
bolówki głową w polu karnym. Pia-
seczno mogło i powinno wyjść na 
prowadzenie w 23. minucie. Po faulu 
Wojciecha Piotrowskiego jedenast-
kę wykonywał bowiem Kamil Ziem-
nicki, ale Paweł Reszka wyczuł jego 
intencje i zdołał obronić strzał. Co 
więcej, goście ze Złotokłosu poszli 
za ciosem. Trzy minuty później do-
środkowanie z prawej strony boiska 
przytomnie przepuścił Arak, a Kon-
rad Zawadzki pewnym uderzeniem 
pokonał Radka Wąszewskiego. 
 Do kuriozalnej sytuacji w polu 
karnym Perły doszło z kolei w 33. 
minucie. W potwornym zamieszaniu 
jeden z zawodników gości nieczysto 
trafił w piłkę, która... wylądowała na 
poprzeczce. Przez cały czas na bo-
isku było bardzo nerwowo i co chwi-
la można było oglądać przepychanki 
bądź utarczki słowne z obu stron. Z 
pewnością nie był to mecz łatwy dla 
sędziego. 

 Jeszcze przed zmianą stron do-
szło prawdopodobnie do kluczo-
wego momentu spotkania. Bartek 
Arak – chcąc sięgnąć piłkę – zaata-
kował wyprostowaną nogą bramka-
rza Piaseczna, otrzymał za to drugą 
żółtą kartkę i w konsekwencji czer-
woną. Zawodnik Perły był wściekły 
na sędziego, ale gdy opadły emocje, 
przeprosił swój zespół za nieodpo-
wiedzialne zachowanie i za to, że w 
ważnym meczu osłabił zespół.  
 Pierwsza połowa miała również 
jeszcze jeden przykry akcent. W star-
ciu z rywalem bardzo groźnej kontu-
zji nabawił się bowiem Mateusz Ma-
łuj, który jeszcze tego samego dnia 
przeszedł operację kolana w Kon-
stancinie. 
 Po zmianie stron kibice obejrze-
li już zdecydowanie bardziej jedno-

stronne widowisko. Spowodował to 
zapewne fakt, że Piaseczno szyb-
ko zdołało wyrównać. W 47. mi-
nucie piłka, po rzucie rożnym, tra-
fiła najpierw w słupek, a zaraz po-
tem do Roberta Majewskiego, który 
posłał ją do siatki z najbliższej od-
ległości. Następnie dwukrotnie bły-
snął Łukasz Krupnik. W 57. minucie 
piłkarz biało-niebieskich popisał się 
efektownym wolejem na 3:2, a w 80. 
minucie wykończył wzorowo wypro-
wadzoną kontrę przez Tomasza Do-
lińskiego i Marcina Oleksiaka. Gra-
jąca w dziesiątkę Perła nie była już 
w stanie tak skutecznie przeciwsta-
wić się gospodarzom jak w pierwszej 
połowie gry i trzy punkty zostały w 
Piasecznie.

Grzegorz Tylec

Patryk Matulka, 

zawodnik Perły Złotokłos

 To był trudny mecz. Zaczęliśmy go dobrze, 
ale sytuację skomplikowała nam mocno czer-
wona kartka dla Bartka Araka. Piaseczno spra-
wiało nam dziś dużo problemów dobrze wyko-
nywanymi stałymi fragmentami gry. Szkoda tej 
rundy, bo w kilku meczach mogliśmy zdobyć 

więcej punktów i nasza sytuacja byłaby inna. Wciąż jednak wierzy-
my w utrzymanie w lidze i w przerwie zimowej będziemy pracować 
nad poprawą naszej gry.

Konrad Drązikowski, 

bramkarz MKS Piaseczno

 Spodziewaliśmy się tego, że Perła wyjdzie na 
nas agresywnie. Nasz trener obserwował ich grę 
i wiedzieliśmy dokładnie co będą grali. Czerwo-
na kartka ułatwiła nam spotkanie. W drugiej po-
łowie grało się o wiele łatwiej, Perła cofnęła się 
do swojego pola karnego i miałem wtedy w za-

sadzie tylko jedną interwencję. Na pewno w naszej grze jest jeszcze 
wiele do poprawy. Widać po nas, że miewamy gorsze momenty, ale 
w przerwie zimowej spodziewamy się bardzo ciężkich przygotowań z 
trenerem Gołaszewskim i na wiosnę powinno być lepiej. 

Bez libero nie dały rady
SIATKÓWKA, MUKS KRÓTKA MYSIADŁO – NOSIR NOWY DWÓR MAZOWIECKI 0:3 (12:25, 21:25, 19:25) Po czte-

rech kolejnych ligowych zwycięstwach, w ostatnim spotkaniu u siebie siatkarki MUKS 

Krótkiej Mysiadło musiały uznać wyższość rywalek

 Konfrontacja spadkowicza z 
pierwszej ligi i beniaminka dru-
giej wypadła zdecydowanie na ko-
rzyść tej pierwszej drużyny. Za-
wodniczki z Nowego Dworu Ma-
zowieckiego od samego początku 
chciały udowodnić, że są lepsze i 
pierwszy set zakończył się ich wy-
raźnym zwycięstwem. Przyjezd-
ne popełniały tego wieczoru bar-
dzo mało błędów i to – w dużej 
mierze – okazało się być kluczem 
do sukcesu. Druga partia była już 
bardziej wyrównaną walką punkt 
za punkt, ale w końcówce więcej 
zimnej krwi wykazały jednak ry-
walki. Trzeci set lepiej rozpoczę-
ły wprawdzie gospodynie, ale nie 
potrafiły obronić kilkupunktowej 
przewagi, wypracowanej po se-
rii efektownych akcji. Przyjezd-
ne zdobyły kilka oczek z rzędu, a 
Krótka – wyraźnie zdeprymowana 
takim obrotem spraw – podarowa-
ła im „za darmo” kolejne piłki i... 
było po zawodach.
 Kolejne spotkanie u siebie Krót-

ka rozegra w najbliższą sobotę o 
godz. 19. Ich przeciwnikiem będzie 

zespół Bluesoft Mazovia Warszawa.

Grzegorz Tyle

Michalina Tokarska, 

grająca trener MUKS Krótkiej Mysiadło

Szkoda, że w tym spotkaniu nie mogły wystąpić dwie nasze libero - Pau-
lina Snopkiewicz i Ola Różanka. Trudno wygrać mecz bez odpowiednie-
go przyjęcia. Myślę, że gdyby zagrały, wynik mógłby być dla nasz korzyst-
ny. Musimy też poprawić współpracę bloku z obroną. Naszym celem jest 
obecność w najlepszej czwórce, ale póki nie ma sponsora, to ciężko powie-
dzieć. Zapraszamy do współpracy wszystkie fi rmy, które chciałyby rekla-

mować się na koszulkach naszych uśmiechniętych, walecznych dziewczyn. 

Piaseczno 
z workiem medali
ZAPASY Młodzi zawodnicy z Piaseczna znakomicie zaprezentowali się 

w radomskiej „Zapaśniczej lidze dzieci i młodzików”

 Zawodnicy klubu UKS „Piątka” Piaseczno wybrali się na październikowy 
turniej w mocnym, dziesięcioosobowym składzie. Po bardzo zaciętych wal-
kach udało im się wywalczyć aż osiem medali. Dwa złote zdobyli Antek Tret-
ter i Antek Ledzinski, srebrny krążek wywalczył Leszek Tretter, a pięć brązo-
wych - Saikhan Mamatkhanov, Stanisław Tretter, Maks Urbanowicz, Maciek 
Szot i Szymon Tretter.
 – Jestem bardzo zadowolony z tych zawodów – mówi trener UKS „Piątka” 
Piaseczno Paweł Karbowski. – Bardzo cieszę się z tego, że mamy zgraną dru-
żynę, a chłopakom sprawia radość rywalizacja sportowa. Chodzi nam w koń-
cu o to, żeby zobaczyć uśmiech na twarzach dzieci.
 Sukcesy klubu przyciągają do zapasów kolejnych zawodników. Kiedy 
„Piątka” przeszła „odświeżenie” sekcji 2 lata temu, zainteresowanie tą dyscy-
pliną sportu w Piasecznie było stosunkowo niewielkie, ale dzięki zaangażo-
waniu władz klubu i rodziców dzieci, a także wysokiemu poziomowi trenin-
gów, w zajęciach bierze udział obecnie prawie dwukrotnie więcej uczestni-
ków – zwłaszcza w najmłodszej grupie – niż jeszcze kilka lat temu. 

Grzegorz Tylec

Medal dla przyjaciela
KICKBOXING Dominika Rembelska, zawodniczka Bąkowski Fight Club, 

zdobyła złoty medal na Zunifi kowanych Mistrzostwach Świata we 

Włoszech. To największe amatorskie mistrzostwa na świecie, w któ-

rych w tym roku wzięło udział ponad 4 tys. zawodników z 87 krajów

 Ten olbrzymi sukces nabiera jeszcze większego znaczenia jeśli weźmie się 
pod uwagę fakt, że Dominika zaczęła trenować kickboxing dopiero po czter-
dziestce. Jej determinację i zaangażowanie zauważył trener Piotr Bąkowski, 
wielokrotny mistrz świata, który konsekwentnie poświęcał swój czas przygo-
towując ją indywidualnie do startów w zawodach – najpierw rangi krajowej, a 
teraz do mistrzostw świata. 
 Medal Dominika przeznaczyła na aukcję charytatywną dla swojego przy-
jaciela, który kilka miesięcy temu uległ wypadkowi, jego stan wciąż jest bar-
dzo ciężki.  – Ja wywalczyłam medal, a teraz zawalczmy razem o zdrowie i ży-
cie Bartka – mówi mistrzyni.

Grzegorz Tylec



Papierowe CV odchodzi do lamusa
Poszukiwanie pracy w dużej mierze przeniosło się do świata cyfrowego. Jak w internecie skutecznie wyróż-

nić się spośród innych kandydatów?

 Jak wskazują sondaże, w Polsce z 
internetu aktywnie korzysta już 25,71 
mln osób. Z tego powodu wirtualny 
świat zdominował także proces re-
krutacji i poszukiwania pracy. Mamy 
interaktywne narzędzia do tworzenia 
CV, korzystamy z platform takich jak 
LinkedIn, a zdarza się, że rozmowy 
kwalifikacyjne prowadzimy na Sky-
pe. Mimo tych ułatwień, kandyda-
ci mają coraz większe trudności ze 
zwróceniem uwagi rekrutera lub po-
tencjalnego pracodawcy. 

Liczy się pierwsze wrażenie

 W poszukiwaniu pracy ważne jest 
odpowiednie przygotowanie – nowo-
czesne CV w formie filmu lub prezen-
tacji, list motywacyjny oraz właściwy 
sposób komunikacji z potencjalnym 
pracodawcą. Po co? Z danych agen-
cji rekrutacyjnej Devire działającej w 
Polsce i Niemczech wynika, że na jed-
no oferowane stanowisko odpowia-
da aż 50 zainteresowanych. Każdy 
kandydat powinien zatem pamiętać, 
że kluczowe w rywalizacji o wyma-
rzoną pracę jest pierwsze wrażenie. 
– W świecie cyfrowym proces selek-
cji najlepszych kandydatów skracany 
jest do minimum dzięki specjalistycz-
nym programom i technologiom. Jed-
nocześnie pracodawcy dostosowu-
ją się do tych trendów i nie wymagają 
już tradycyjnego CV – mówi Michał 
Młynarczyk, prezes Devire.
 Składając CV w formie elektro-
nicznej warto zastanowić się nad 
jego uzupełnieniem. Coraz częściej 
pracodawcy proszą o krótki film 
lub prezentację na temat kandydata. 
Dzięki temu mogą nie tylko wizual-
nie lepiej poznać osobę aplikującą na 
dane stanowisko, ale również spraw-
dzić jej kreatywność lub naturalne 
predyspozycje. Mowy ciała, wyglądu 
i zachowanie nie da się ocenić pod-
czas rozmowy telefonicznej.

Profesjonalne zdjęcie ma wagę

 W erze internetu ważne jest budo-
wanie swojego wizerunku. W Polsce 
najpopularniejsze serwisy zrzeszają-
ce profesjonalistów to wciąż między-
narodowy portal LinkedIn, który po-
siada już ponad 500 mln użytkowni-
ków w 200 krajach oraz rodzimy Gol-
denline, liczący ponad 2 mln użyt-
kowników. – Są one źródłem pozy-
skiwania ciekawych kandydatów, za-
równo przez pracodawców, jak i przez 
agencje rekrutacyjne. Dają możliwość 
dotarcia z ofertą także do osób, któ-
re nie szukają aktywnie nowej pracy 
– komentuje Michał Młynarczyk.
 Samo założenie konta w serwi-
sie profesjonalnym, to jednak nie 
wszystko. Warto zadbać o profesjo-
nalny wygląd naszego profilu oraz 
o podanie wszystkich zalecanych 
informacji (łącznie z podsumowa-
niem własnej kariery). Jeśli zostawi-
my nieuzupełnione pola, pracodaw-
ca może zrezygnować ze skontak-
towania się z kandydatem lub jego 
profil w ogóle nie pojawi się w wyni-
kach wyszukiwania. Profil znacznie 
uatrakcyjni także profesjonalnie wy-
konane zdjęcie. Dane statystyczne 
serwisu LinkedIn wskazują, że pro-
file zawierające zdjęcie są odwiedza-

ne 14 razy częściej niż te, które zdję-
cia profilowego nie mają. 

Uważaj, czym dzielisz się w sieci

 Ważne jest, by umieć rozróżnić 
portal profesjonalny od portalu spo-
łecznościowego, jakim jest np. Face-
book. Popularne social media zachę-
cają użytkowników do dzielenia się 
informacjami o każdym aspekcie ży-
cia. – Należy zastanowić się, czy chce-
my dać potencjalnemu pracodaw-
cy wgląd do prywatnych informacji 
i zdjęć. Na czas poszukiwania pra-
cy warto ograniczyć udostępniane na 
portalach społecznościowych treści 
tak, by były kierowane wyłącznie do 
znajomych – komentuje Anna Gadaj, 
konsultant w Devire. Takich zmian 
można dokonać w ustawieniach pry-
watności profilu. Nie mniej, Facebo-
oku także może być użytecznym na-
rzędziem przy szukaniu pracy. Można 
tam znaleźć wiele grup, zarówno za-
mkniętych jak i otwartych, dedykowa-
nych dla osób poszukujących nowych 
wyzwań zawodowych. Warto dołą-
czyć do tych grup, gdyż coraz częściej 
korzystają z nich również pracodawcy 
i profesjonalni rekruterzy, umieszcza-
jąc tam ogłoszenia. 

PC

Elektronicznego CV, prezentacji czy filmu – tego coraz częściej 

oczekują potencjalni pracodawcy 

R E K L A M A



BIURO
PRAWNO-PODATKOWE

kompleksowa obsługakompleksowa obsługa
księgowo-kadrowa,księgowo-kadrowa,

profesjonalnie i życzliwieprofesjonalnie i życzliwie

Warszawa/DawidyWarszawa/Dawidy

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

DOCIEPLENIA - ELEWACJE

tel. 531 834 414

OCIEPLENIA
Izolacje pianą

PUR

Dom Zalesie Vita to:

U nas Senior
poczuje się jak w domu
U nas Senior
poczuje się jak w domu

Dom Zalesie Vita
ul. Słowicza 30B, 05-540 Ustanów

Tel. komórkowy: 784-940-107,
e-mail: info@medvita24.pl

• miła, wyjątkowa i serdeczna opieka
aktywacja w ciągu dnia•

czuwająca  i profesjonalna•

kadra pielęgniarek,
ratowników

i opiekunów medycznych



DAM PRACĘ

Panią do sprzątania małej szkoły w Józefosławiu 
(Piaseczno), tel. 882 008 720

Panią do pomocy w kuchni w małej szkole 
w Józefosławiu  (Piaseczno), tel.882 008 720

Firma sprzątająca zatrudni kobiety  do pracy, 
Wólka Kosowska tel. 519 112 478

Zatrudnię pielęgniarkę i opiekunkę do domu opieki, 
Jazgarzew, tel. 501 182 362

Praca w firmie ogrodniczej, tel. 607 811 727

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 607 241 707 lub adresem 
e-mail: tabita@luxmed.p

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego 
w Ustanowie, tel. 601 953 432

Do ochrony Apartamentów Piaseczno tel.22 834 34 00

Piekarza zatrudnię Łazy gm.Lesznowola, 
tel. 506 595 555

Uzdrowisko Konstancin Zdrój S.A. zatrudni 
do działu hotelowo-gastronomicznego na stanowiska: 
Recepcjonista tel. Kontakt. 667 120 358, Kelner 
tel. Kontakt. 667 771 149 lub CV na adres e-mail 
d.lasek@uzdrowisko-konstancin.pl  

Terapeuta zajęciowy od zaraz do Domu Opieki 
w Wilanowie 3 razy w tygodniu  tel. 538 636 040

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

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

POTRZEBNA UCZCIWA PANI DO SPRZATANIA I OPIEKI 
NAD DOMEM W KONSTANCINIE 2 LUB 3 RAZY W TYGO-
DNIU. Tel 504 240 666

Opiekuna do grupy żłobkowej, Nowa Wola/k Piaseczna, 
tel. 501 423 413

Poszukuję glazurników, tel. 601 340 250

Zatrudnię stolarza samodzielnego, Prażmów  tel. 602 733 289 

Hurtownia  „Bajka”  w Gołkowie zatrudni fakturzystkę 
na pełen etat, tel. 691 505 107, e-mail: bajwid@bajwid.pl

Panią do sprzątania obiektu, 3 razy w tygodniu, Baniocha,
tel. 509 094 049 

Praca dla panów przy sprzątaniu osiedli w Piasecznie, 
z doświadczeniem, pracowitych, bez nałogów, 
tel. 502 501 302

Firma zatrudni do sprzątania, praca w godz. nocnych, 
Piaseczno, ul.  Puławska, tel. 512 117 967

Firma zatrudni do sprzątania, praca zmianowa, 
Piaseczno, ul. Jana Pawła  II, tel. 512 117 967

Zatrudnię kucharza, praca w Konstancinie, 
tel. 600 250 437

Stolarz meblowy – montażysta (meble kuchenne), 
tel. 515 190 200

Zatrudnię do obsługi bufetu, Wa-wa ul. Wirażowa. 
609 025 868

Zatrudnię do sprzątania w noce, Wa-wa, 
ul. Wirażowa. 512 867 611

Zatrudnię kierowców kat. B i C z okolic Nadarzyna 
– jazda po Warszawie, tel. 506 00 00 69

Zatrudnię kierowców kat. C+E, jazda po Warszawie 
lub po kraju, tel. 506 00 00 69

Zatrudnię zbrojarzy i cieśli, tel. 695 312 047

Pracownika na budowę – wykończenia, tel. 692 194 998

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

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

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

Mechanika samochodowego tel. 660 388 940

Fryzjer damsko-męski Góra Kalwaria, tel. 512 769 233

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

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

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

Agenta ochrony, do 55 lat. Kompleks biur w Wólce 
Kozodawskiej. Tel. 506 158 658

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstancinie pil-
nie zatrudni terapeutę zajęciowego oraz fizjoterapeutę. 
Mile widziane doświadczenie. Aplikację proszę przesyłać 
na adres: e-mail:tabita@luxmed.pl

Firma zatrudni do serwisu sprzątającego, praca Janki, 
ul. Mszczonowska, tel. 509 375 085

Zakład stolarski zatrudni stolarza z doświadczeniem, 
Janki, tel. 601 897 727

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

Przyjmę do pracy biurowej: ciekawej, dobrze płatnej z 
możliwością rozwoju, w Piasecznie. Kontakt na adres: 
wojciechlach@wp.pl

Zatrudnię Pracownika Magazynu, Mszczonów, 
tel. 605 846 825

Szkoła Podstawowa w Mysiadle (ul. Kwiatowa 28) zatrud-
ni od zaraz na stanowisko, dwóch nauczycieli wspomagają-
cych (kwalifikacje pedagogiczne, pedagogika specjalna, cały 
etat, 25 godzin). CV proszę przesyłać na adres e-mail: sekre-
tariat@spwmy.edu.pl , telefon kontaktowy - 22 462 85 20 

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

Firma zatrudni do serwisu sprzątającego, praca Janki, 
ul. Mszczonowska, tel. 509 375 085

Zatrudnię magazyniera dwie zmiany 5-13 i 19-3. Praca 
przy wędlinach oraz drobiu. Piaseczno tel. 515 090 488

Przyjmiemy Panią do robienia pierogów-praca 
dorywcza. Kontakt od pon. do wt. w godz. 8-11 i 16-18, 
tel. 508 931 866

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

SZUKAM PRACY 

Dekarz (krycie dachów, kładzenie papy, rynny), 
tel. 739 691 278

Zaopiekuję się starszą osobą. Jestem mobilna 
i dyspozycyjna, tel. 784 094 050 

Sprzątanie, tel. 667 161 386

KUPIĘ

Glebogryzarkę.Tel 515 486 338

SPRZEDAM

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

Opony samochodowe używane, tanio, tel. 501 277 407

Choinki z plantacji, hurtowo, tel. 605 129 453

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 602 77 03 61

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 791 394 791

Kucyka. Tel 515 486 338

Sprzedam maszyny stolarskie, Janki, tel. 601 897 727

Drewno kominkowe-suche, tel. 510 694 550 

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Mercedes 124B Kombi, 89r, 3,5 tys., tel. 660 993 916

Mondeo, 2,0, przebieg 52500, garażowany, 
pierwszy właściciel, tel. 601 737 980

Mercedes E 211, tel. 601 24 12 78

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Kupię twoje auto najlepsze ceny szybko i uczciwie 
tel. 535 223 324 

Skup aut do 10 tys. zł, tel. 792 118 666

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

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

2,5 ha, Bogatki z siedliskiem, tel. 517 697 676

Sprzedam działkę budowlaną, 1100 lub 2200 m kw., 
Tomice,u. J. Kochanowskiego, media, 
tel. +32 494 522 265 (Belgia), lub 515  634 014

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

Lub wynajmę mieszkanie/lokal usługowy (76 m kw.), 
Piaseczno, tel. 503 370 421

Działki budowlane, Tarczyn, tel. 601 236 928

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

Budowlana w Mieszkowie, tel. 503 002 904

Piaseczno, 48 m kw. tel. 735 037 247

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

Tanio segmenty w centrum Góry Kalwarii tel. 602 810 143

38 m kw., 2 pokoje +aneks, 209 tys., tel. 692 709 765 

Sprzedam bardzo atrakcyjne działki budowlane przy  t
rasie  kolejowej blisko Piaseczno. Koszt 1 działki 
1000 m kw. wynosi TYLKO 29 000  zł !!! 
Kontakt 604 624 875

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

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

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

1500 m kw. przy Puławskiej, róg Drumli, tel. 691 614 020

Trzypokojowe umeblowane, Zalesie Dolne, tel. 505 111 381

Lokal 53 m kw., w Górze Kalwarii, pod działalność, 
tel. 518 072 870

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

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

Lokal na salon fryzjerski, kosmetyczny lub podobny 
32 m kw w Piasecznie, tel. 504 212 677

wynajmę kawalerkę, Nowa Iwiczna, tanio TEL. 538 100 660 

Niezależne  pomieszczenia w salonie  fryzjerskim 
-  kosmetyka,manicure,  masaż itp. Piaseczno  Rubinowa, 
tel. 601 231 501, mariusz@gromar.pl 

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Dwa pokoje lub kawalerkę Piaseczno, tel. 664 695 444

USŁUGI

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

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

PRZYGOTOWYWANIE POZWÓW 
ROZWODOWYCH, tel. 508 743 620 

OKNA SERWIS I NAPRAWA, TEL. 601 623 480

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

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

Remonty i inne, tel. 667 356 939

Hydraulik tel. 886 576 148

Elektryk, tel. 666 890 886

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

SERWIS OKIEN-NAPRAWA-WYMIANA SZYB, 
tel. 503 913 907

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

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

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

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

Dachy, Kominy, rynny, tel. 798 836 860

Budowy domów tel. 798 836 860 

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego, 
tel. 574 137 958

Wymiana opon bez kolejki, Piaseczno, tel. 501 277 407

Remonty tel. 537 211 200 

Sprzątanie tel. 506 032 771 

Sprzątanie tel. 88 00 95 057 

Malowanie, gładź, remonty, tel. 513 986 439 

Pranie dywanów, tapicerki meblowej, tel. 535 994 114

Płyty gipsowe, wykończenia, tel. 692 194 998

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

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

Sprzątanie tel. 536 043 434 

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

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

Hydraulik, tel. 535 872 455

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

Tłumaczenia, tel. 607 685 074

Wylewki agregatem, styrobeton, tel. 668 327 588

Remonty, wykończenia, malowanie, tel. 722 292 031

Hydrauliczne, tel. 660 130 799

Elektryczne, tel. 607 838 619

Glazurnicze, tel. 505 970 480

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Remonty kompleksowo, tel. 509 690 395

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

Sprzątanie, tel. 667 161 386

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

Glazura, terakota, tel. 577 355 123

Glazurnik, tel. 577 355 123

Gładzie, malowanie, tel.796 682 431

Tynki wewnętrzne, Tel. 533 125 444

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

AWO Consulting Biuro  Rachunkowe zaprasza  
do współpracy. Atrakcyjne stawki.  Tel 576 761 001 

Usługi wysokościowe, wycinka drzew, czyszczenie 
rynien tel. 889 105 476

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

Remonty wykończenia, tel. 796 682 431

 RÓŻNE 

Kancelaria Prawa Administracyjnego.  ODSZKODOWANIA 
ZA DZIAŁKI PRZEJĘTE POD DROGI PUBLICZNE – sku-
tecznie pomagamy w uzyskaniu odszkodowanie maksy-
malnej wysokości. ODWOŁANIA, ZAŻALENIA, PISMA 
PROCESOWE. tel. 508 743 620

Tarot, tel. 516 490 542

Do wynajęcia Sprinter z kierowcą, ładowność do 1 t 
oraz bus 8-osobowy (do 100 km – 2 zł/km, powyżej 100 km 
-1,5 zł/km), tel. 517 697 676

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

NAUKA 

Esperantyści zapraszają tel. 605 48 11 88

Matematyka, Chemia, Fizyka, tel. 609 560 736

ZDROWIE I URODA 

Catering o zróżnicowanej kaloryczności, tel. 606 22 44 89

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 okoli-
cach. 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

MATRYMONIALNE

Atrakcyjna pani w średnim wieku pozna mężczyznę do 57 
lat, stan wolny (bez nałogów), tel. 781 044 369
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ZATRUDNIMY DO ODDZIAŁU WART CYWILNYCH - 
UMOWA O PRACĘ, OKĘCIE. TEL. 261 821 073

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

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

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

Malowanie, tapetowanie, panele, tel. 793 392 302

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Usługi transportowe, przeprowadzki  tel. 516 856 115 

Komputerowe Pogotowie  naprawa, serwis, 
SIECI  abonament, dla firm i  prywatnie,
tel. 501 807 723, Krzysztof@Jaworski.org. pl

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

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

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

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

Tynki tradycyjne i maszynowe, tel. 604 415 352

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

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Przedszkole Nr 1 w Piasecznie ul. Kauna 4 zatrudni 
nauczyciela j. angielskiego kontakt: 22 756 76 63 lub 
CV na adres: przedszkole1800@wp.pl

Dystrybutor kosmetyków zatrudni do pracy w maga-
zynie młodego mężczyznę z okolic Konstancina lub 
Góry Kalwarii. Bardzo proszę o wysyłanie aplikacji 
na adres: jacek.rosa@alfaparf.pl

Praca dla kierowcy aut dostawczych kat B. 
nie kurierka. Jazda po Warszawie, tel. 535 170 170

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

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

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

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

Pawilon 28 m kw. „pod kopułą“, Piaseczno, tel. 509 86 72 38

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

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

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni kierowców, 
tel. 534 140 941
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Podtruła się gazem. 
Policja przybyła na czas!
PIASECZNO We wtorek około po-

łudnia w jednym z mieszkań przy 

ul. Kusocińskiego 7 w Piasecznie, 

83-letnia kobieta przez pomyłkę od-

kręciła w kuchence kurek z gazem

 Około południa ofi cer dyżurny 
Komendy Powiatowej Policji w Pia-
secznie odebrał niepokojący telefon 
od starszej pani, która tak napraw-
dę nie potrafi ła wytłumaczyć... jaki 
ma problem. Podała jednak adres za-
mieszkania. Wiedziony przeczuciem 
funkcjonariusz wysłał na miejsce po-
licyjny patrol. Kiedy dwaj munduro-
wi, st. asp. Rafał Makulski i st. sierż. 
Mariusz Wilewski, weszli na klatkę, 
poczuli intensywny zapach ulatnia-
jącego się gazu. Szybko dostali się 
na pierwsze piętro i otworzyli drzwi 

w mieszkaniu 83-latki. Kobieta była 
jeszcze przytomna, jednak potrze-
bowała hospitalizacji. Po chwili na 
miejsce, oprócz ambulansu, przyby-

li również strażacy i zakręcili kuchen-
kę, z której ulatniał się gaz oraz prze-
wietrzyli wszystkie pomieszczenia. 

TW

W oczekiwaniu na 724
PIASECZNO W poniedziałek autobus linii 724 miał wrócić na swoją 

dawną trasę w centrum Piaseczna. Niestety, tak się nie stało

 Stołeczny Zarząd Transportu Miej-
skiego zmienił trasę autobusów 724 
z powodu rewitalizacji skweru Kisiela i 
czasowego zamknięcia odcinka ul. Ko-
ściuszki. Jednak po otwarciu Kościusz-
ki ZTM nie przywrócił linii na dawną 
trasę, co prawdopodobnie wynikało z 
przeoczenia. Wówczas zaprotestowali 
mieszkańcy, wywierając presję zarówno 
na gminę, jak i przewoźnika. Ich inter-
wencja odniosła taki skutek, że 724 od 
poniedziałku 13 listopada znów miały 
przejeżdżać przez centrum miasta. Nie-
stety, mieszkańcy stojący na przystan-
kach nie doczekali się tego. Dlaczego? 
– Po prostu ZTM ma braki kadrowe i nie 
zdążył przygotować wszystkiego na po-
niedziałek – tłumaczy Bogdan Krawczyk z gminnego wydziału infrastruktury i trans-
portu drogowego. – Autobus wróci na Puławską, będziemy naciskać na ZTM, jednak 
w tej chwili nie potrafi ę powiedzieć, kiedy to nastąpi.

TW

Komputery warte muzeum
PIASECZNO Od czerwca w Łosiu działa prywatne muzeum komputerów z jabłuszkiem w 

logo. Kolekcja stworzona przez Jacka Łupinę jest jedyną tego typu ekspozycją w Polsce

 Muzeum zajmuje 40-metrowy sa-
lon w domu jednorodzinnym i zostało 
stworzone w sposób niezwykle prze-
myślany. Komputery i akcesoria sto-
ją na specjalnie skonstruowanych re-
gałach oraz półkach, na ścianach 
wiszą plakaty. Oglądaniu ekspona-
tów sprzyja odpowiednie oświetle-
nie, projekcje starych reklam i sączą-
ca się z głośników muzyka.
 – Apple fascynował mnie odkąd 
zacząłem interesować się komputera-
mi – mówi Jacek Łupina. – Dużo o tej 
firmie czytałem. Kiedy rodzice kupili mi 
pierwszy komputer, a było to w połowie 
lat 90., urzekło mnie jego wzornictwo i 
niezawodność oraz intuicyjna obsługa. 
Te urządzenia od początku trafiały do 
ludzi kreatywnych związanych z mu-
zyką, grafiką czy filmem, to również mi 
się podobało. Potem pracowałem już 
cały czas na Apple’u. Sprzęt zmienia-
łem średnio co trzecią generację. Nigdy 
się na nim nie zawiodłem, choć ostatni 
model zwany pieszczotliwie popielnicz-
ką trochę mnie rozczarował – brak wi-
docznego logo, włącznik z tyłu pomię-
dzy kablami i problemy z rozbudową. 
Jest za to bardzo cichy i wydajny.

Od myśli do czynu

 Jacek Łupina mógłby o kompute-
rach Apple opowiadać bez końca. Tak 
jak o najnowszym iMacu Pro, który ma 
ukazać się jesienią i być tak naprawdę 
pierwszym profesjonalnym kompute-
rem amerykańskiego koncernu od 2013 
roku. – To zmiana polityki firmy, bo Ap-
ple ostatnio bardziej zwrócił się w kie-
runku odbiorcy masowego – tłumaczy. 

 Kolekcjonerska pasja miesz-
kańca Łosia, która zaowocowa-
ła utworzeniem muzeum, rozpo-
częła się w 2014 roku, kiedy to ku-
pił na polskiej aukcji za 100 zł Power 
Maca G4, komputer z 2003 roku. 
– Po prostu chciałem pograć z cór-
ką w dawne gry, przypomnieć sobie 
stare systemy i programy – mówi. 
Drugi był Macintosh Classic, produ-
kowany w latach 1990-93. Od tego 
momentu zaczęła się pasja zbiera-
nia i poszukiwania coraz ciekaw-
szych modeli, jednocześnie pan Ja-
cek cały czas studiował historię Ap-
ple’a. Komputery i peryferia zaczął 
kupować przeważnie na aukcjach za-
granicznych: amerykańskich, ale tak-
że francuskich, włoskich, japońskich, 
australijskich. – Czekam właśnie na 
rzadkiego laptopa, który był produ-
kowany tylko w Japonii. Chodzi o 
PowerBooka 2400c – mówi pasjonat. 

Białe kruki

 Zapytany o najcenniejsze lub naj-
rzadsze komputery w kolekcji, miesz-
kaniec Łosia natychmiast pokazu-
je Apple’a ][ z początku 1978 roku, 
który był pierwszym komercyjnym 
komputerem osobistym na świecie. 
Oprogramowanie wgrywało się z ka-
set. Do komputera dedykowany był 
monochromatyczny monitor Sanyo, 
który dzięki temu stał się kultowy i 
bardzo poszukiwany przez kolekcjo-
nerów (pierwszy Apple Monitor zo-
stał wyprodukowany dopiero w roku 
1980), a w 1978 roku pojawiła się do 
niego stacja dyskietek Disk][. A co z 

Apple I? Otóż pierwszy model Ap-
ple’a powstał praktycznie w gara-
żu w niewielkiej liczbie 200 egzem-
plarzy, z których do dziś zachowa-
ło się jedynie 66. Czasami pojawia-
ją się na aukcjach, ale ich ceny sięga-
ją 800 tys. dolarów. Jacek Łupina ma 
też w swej kolekcji pierwszą termicz-
ną drukarkę Apple Silentype z 1979 
roku wraz z dwoma nierozpakowa-
nymi jeszcze zwojami papieru. In-
nym „białym krukiem” jest Graphics 
Tablet – pierwszy tablet graficzny wy-
produkowany przez Apple z 1979 
roku. – To jest rarytas, bo powstało 
ich bardzo mało. Tego akurat kupi-
łem we Francji – wyjaśnia kolekcjoner. 
Inne cenne eksponaty to Apple II GS 
Limited Edition z podpisem Steve-
’a Wozniaka i certyfikatem autentycz-
ności oraz NeXT Cube - legendarny 
komputer Jobsa wykonany z magne-
zu w kształcie sześcianu, który został 
wypuszczony na rynek w roku 1990 
(kosztował aż 10 tys. dolarów) i miał 
służyć naukowcom oraz ośrodkom 
badawczym. To właśnie na tym kom-
puterze powstała pierwsza strona www 
na świecie, co zbudowało jego legendę. 
W swojej historii firma sprzedała tylko 
50 tys. egz. tego komputera. W 1997 
roku Apple wykupiło NeXT Inc. dzię-
ki czemu na bazie systemu operacyj-
nego NeXSTEP został stworzony prze-
łomowy system Mac OS X. – W moim 
muzeum można zobaczyć także kom-
puter Apple Lisa z 1984 roku, pierwszy 
na świecie komercyjny komputer osobi-
sty z intuicyjnym interfejsem użytkowni-
ka, który można obsługiwać za pomocą 

myszy oraz jedyną konsolę do gier Ban-
dai Pippin z 1996 roku. Nie podbiła ryn-
ku bo była trzy razy droższa od innych 
konsol – mówi Jacek Łupina.

Muzeum interaktywne

 Co jednak zdecydowało, że ko-
lekcjoner z Łosia postanowił otwo-
rzyć we własnym domu Apple Mu-
zeum? – W maju tego roku przez 
media i blogi związane z Apple prze-
toczyła się fala zachwytu nad pew-
ną kolekcją milionera z Ukrainy 
– mówi. –Tymczasem moja kolek-
cja jest znacznie pokaźniejsza i posia-
da urządzenia w pełni sprawne i urucha-
miane podczas zwiedzania. To spowodo-
wało, że podjąłem decyzję o udostępnie-
niu moich zbiorów wszystkim zaintere-
sowanym historią informatyki i pasjona-
tom. Apple Muzeum w Łosiu zostało 
otwarte w czerwcu, a ja postanowiłem 
nie pobierać opłat za wstęp. Polecam 
natomiast plakaty, które mogą być grat-
ką dla miłośników firmy oraz cegiełki.

 Na otwarciu muzeum było ekipa re-
porterów telewizyjnych oraz najbardziej 
znanych blogerów, zajmujących się Ap-
ple. Wszyscy byli zachwyceni. Dziwili 
się tylko, jak w tak krótkim czasie udało 
się zgromadzić tyle wyjątkowych eks-
ponatów. – To były intensywne po-
szukiwania – przyznaje Jacek Łupina. 
 Muzeum można odwiedzić po 
wcześniejszym umówieniu się, bo wła-
ściciel potrzebuje około pół godziny na 
przygotowanie ekspozycji. Zwiedzanie 
trwa około dwóch godzin. Ekspona-
tów można dotyka, jest też możliwość 
porysowania w programach graficz-
nych oraz pogrania w gry.
 Właściciel muzeum niekiedy wy-
chodzi ze swoimi zbiorami także na 
zewnątrz. Ostatnio otrzymał  zapro-
szenie z Uniwersytetu Jagielońskie-
go, gdzie ma przeprowadzić cykl wy-
kładów dotyczących historii kompu-
terów Apple wraz z prezentacją.

Tomasz Wojciuk

R E K L A M A

Jacek Łupina ma w swojej kolekcji około 130 komputerów

i akcesoriów Apple’a, Macintosh oraz NeXT


