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Burmistrz 
uniknął sądu
PIASECZNO W ubiegły czwartek sąd rejonowy na wnio-

sek prokuratury umorzył postępowanie przeciwko bur-

mistrzowi Piaseczna Zdzisławowi Lisowi, oskarżonemu 

przez dwie właścicielki przedszkoli o celowe zaniżanie 

dotacji dla niepublicznych placówek

Ewa Gorzelak otrzymała Order Uśmiechu

Pasażerowie 
wystawieni do wiatru
PRAŻMÓW/GÓRA KALWARIA – Wysoki dach nad 

nowo powstałymi peronami na trasie z War-

szawy do Okęcia Południowego nie chroni 

przed wiatrem, zacinającym deszczem i śnie-

giem – mówi nasza Czytelniczka Małgorzata 

Szlichcińska



 Skarga na burmistrza Piasecz-
na została złożona do prokuratu-
ry w 2014 roku i dotyczyła rzeko-
mo  świadomego zaniżania dota-
cji dla przedszkoli przez urzędników 

piaseczyńskiego magistratu. Proce-
der - według skarżących - miał trwać 
od 2010 roku. Każda gmina, w któ-
rej funkcjonują publiczne przedszko-
la, ma wyliczony miesięczny koszt 
utrzymania jednego dziecka w od-
dziale przedszkolnym. To na tej pod-
stawie obliczana jest później zagwa-
rantowana ustawowo dotacja na jed-
no dziecko w przedszkolu niepublicz-
nym, która powinna wynosić przy-
najmniej 75 proc. kosztów utrzyma-
nia malucha w przedszkolu samorzą-
dowym. Tak więc im koszty ponoszo-
ne przez gminę są niższe, tym mniej-
sza jest również dotacja wypłacana 
przedszkolom niepublicznym.

Świadomie zaniżali wydatki?

 – Aby ograniczyć swoje wydat-
ki, gmina wprowadziła w 2010 roku 
pewne zmiany w naliczaniu dota-
cji – uważa Krystyna Otręba, jed-
na ze skarżących. Miały one pole-
gać na tym, że remonty w publicz-
nych przedszkolach „wrzucono” w 
gminne inwestycje, a dozorcy i kon-
serwatorzy zostali zatrudnieni w Ze-
spole Ekonomiczno-Administracyj-
nym Szkół, chociaż faktycznie pra-
cowali w przedszkolach. W kosz-
ty funkcjonowania przedszkoli pań-
stwowych nie wliczano także obsłu-
gi księgowej. – Te zabiegi pozwoliły 
na ograniczanie wydatków na jed-
nego przedszkolaka o 250 zł – mówi 
Krystyna Otręba. – Szacujemy, że 
od 2010 roku, dzięki tym zabiegom, 
burmistrz oszczędził na dotacjach 
dla przedszkoli niepublicznych oko-
ło 20-30 mln zł.
 Jednak prokuratura w kwietniu 
ubiegłego roku umorzyła postępo-
wanie. Wtedy reprezentująca skar-
żące kancelaria napisała odwoła-
nie i sąd kilka tygodni później wy-
dał postanowienie, że ponownie 
cofa sprawę do prokuratury. Sę-
dzia Agnieszka Szpilska zazna-
czyła, że sąd nie kwestionuje do-
tychczasowych ustaleń śledczych, 
ale uznaje za konieczne ponow-
ne, wnikliwe przeanalizowanie 
zgromadzonego materiału dowo-
dowego „zgodnie z wymogami pra-
widłowej oceny dowodów przez or-
gan prowadzący postępowanie”. Za-
miast jednak postawić zarzuty bur-
mistrzowi Piaseczna, jak oczekiwały 
skarżące, prokurator po kilku mie-
siącach ponownie złożył wniosek o 
umorzenie postępowania. 

Chcą iść do sądu wyższej instancji

 Osiem dni temu sąd rejono-
wy w Piasecznie, reprezentowa-
ny przez sędziego Rafała Janiszow-
skiego-Downarowicza rozpatry-
wał wniosek podczas dwóch posie-
dzeń, na których były obecne oby-
dwie strony. Pierwsze posiedzenie 
odbyło się przed południem i trwa-
ło raptem kilka minut. – Oskarży-
cielki nie zgodziły się z wnioskiem 
prokuratora i zażądały skierowania 
sprawy na rozprawę, z kolei pełno-
mocnik burmistrza wniósł o umo-

rzenie postępowania – relacjonował 
przebieg niejawnego posiedzenia, 
reprezentujący właścicielki przed-
szkoli mecenas Bogumił Zygmont. 
– Sąd może zgodnie z wnioskiem pro-
kuratorskim umorzyć postępowanie, 
albo jak żądają tego oskarżycielki, 
skierować sprawę na rozprawę i wów-
czas zostanie przeprowadzony prze-
wód sądowy na rozprawie głównej, w 
którym to postępowaniu oskarżonym 
będzie pan burmistrz Zdzisław Lis.
 Po kilku godzinach sąd umorzył 
postępowanie. – To jest skandal, czu-
ję się rozżalona – komentowała Kry-
styna Otręba. – Mając wiedzę jak po-
winien wypłacać dotację, burmistrz 

oszukuje wszystkie dzieci w Piasecz-
nie. Dwa razy otrzymywał od mini-
sterstwa edukacji informacje jak po-
winien naliczać dotacje, a mimo to 
ukrywał pieniądze pod różnymi pa-
ragrafami, aby obniżyć koszty funk-
cjonowania przedszkoli publicznych. 
Nasza władza czuje się bezkarnie. 
Mamy 7 dni na odwołanie się do sądu 
okręgowego i na pewno to zrobimy.
 Właściciele przedszkoli zawsze 
mogą też dochodzić swoich rosz-
czeń na drodze cywilnej. Sąd rejo-
nowy uznał, że działania burmistrza 
„nie spełniają znamion czynu zabro-
nionego”. 

Tomasz Wojciuk
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Uwaga na internetowe zakupy

Ukradł z budowy drut zbrojeniowy

Nietrzeźwy jechał kradzionym busem

Ukrainiec prowadził samochód po marihuanie

Zabezpieczono ponad 150 gramów marihuany

Ukradli psa klientce sklepu

Spowodował kolizję na podwójnym gazie

Na Bema z promilami

 Policja alarmuje, że w związku z okresem przedświątecznym wzrosła licz-
ba przestępstw popełnianych za pośrednictwem internetu. Chodzi głównie 
o zakupy dokonywane za pośrednictwem portali aukcyjnych. Bardzo czę-
sto zdarza się, że nieuczciwy sprzedający przyjmuje pieniądze za produkt, 
którego nie wysyła. W ten sposób byli w ostatnim czasie oszukiwani miesz-
kańcy z wszystkich gmin naszego powiatu, a poniesione przez nich szkody 
oszacowano wstępnie na kilkanaście tysięcy złotych. Przed oszustami moż-
na bronić się chociażby sprawdzając opinie o danym sprzedawcy czy płacąc 
za produkt dopiero przy odbiorze. 

 Z jednej z budów na terenie Piaseczna pracujący tam mężczyzna ukradł 
drut zbrojeniowy o wartości aż 4 tys. zł. Sprawą zajęli się policjanci i zatrzy-
mali sprawcę. Usłyszał on zarzuty i będzie tłumaczył się przed sądem. Grozi 
mu do 5 lat pozbawienia wolności. 

 W czwartek po południu na ul. Nadrzecznej w Wólce Kosowskiej poli-
cjanci zatrzymali mężczyznę, który jechał busem mając w organizmie po-
nad promil alkoholu. Jak się okazało, bus pochodził z kradzieży. Kierowca 
trafi ł do aresztu. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. 

 Kilka dni temu w rejonie ul. Owocowej policjanci zauważyli volkswagena, 
który miał problemy z utrzymaniem właściwego toru jazdy. Po zatrzymaniu po-
jazdu do kontroli okazało się, że siedzący za kierownicą 28-letni Ukrainiec jest 
wprawdzie trzeźwy, ale prowadził samochód po zażyciu środków odurzających. 
Przy mężczyźnie znaleziono także torebkę z ponad 3 gramami marihuany. 28-la-
tek spędził noc w celi, a następnego dnia usłyszał zarzut kierowania samocho-
dem pod wpływem narkotyków za co grozi do 2 lat pozbawienia wolności. Od-
powie też za posiadanie, za co grozi do 3 lat za kratkami.

 Od pewnego czasu policjanci obserwowali garaż i piwnicę w bloku przy ul. 
Stryjeńskich. W końcu zauważyli mężczyznę, który kilkakrotnie wchodził do gara-
żu, a następnie szedł korytarzem w kierunku piwnicy. 19-letni Patryk B. został za-
trzymany. Pod kurtką ukrywał paczkę, w której było 156 g marihuany. Dodatko-
wo w piwnicy funkcjonariusze znaleźli 47 tabletek extazy, 11 g marihuany, worecz-
ki strunowe i wagę, służącą do porcjowania narkotyków. Po chwili w piwnicy zja-
wił się drugi 19-latek Piotr K., który również został zatrzymany. Obydwaj mężczyźni 
usłyszeli zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, za co grozi do 10 więzienia. 

 Właścicielka beagla przywiązała go smyczą do poręczy i weszła do skle-
pu, aby zrobić zakupy. Kiedy po kilkunastu minutach wróciła, po szczenia-
ku nie było śladu. Zrozpaczona kobieta zaczęła wypytywać pracowników 
ochrony czy nie widzieli, co stało się z jej pupilem. Po przejrzeniu nagrań z 
kamer monitoringu oraz rozmowie ze świadkiem tego zdarzenia okazało się, 
że psa ukradło dwoje młodych ludzi. Policjanci zatrzymali parę 20-latków w 
ich mieszkaniu. Za kradzież Weronice L. i Mikołajowi K. może teraz grozić do 
5 lat pozbawienia wolności. Pies wrócił już do prawowitej właścicielki. 

 W poniedziałek po południu na ul. Okulickiego zderzyły się seat i audi. Wkrót-
ce na miejsce zdarzenia przybyli policjanci, którzy szybko zorientowali się, że kie-
rowca seata jest pijany – mężczyzna miał w organizmie aż 2,7 promila alkoholu. 
59-latek stracił już prawo jazdy, ze swego nieodpowiedzialnego zachowania bę-
dzie tłumaczył się przed sądem. Grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności.

 Do tej pory rejon ul. Bema kojarzył się mieszkańcom Piaseczna tylko z 
przebijanymi oponami. Tymczasem kilka dni temu okazało się, że po tej nie-
wielkiej ulicy jeżdżą także pijani kierowcy. Jednego z nich, mknącego toyotą 
29-letniego Michała K. policjanci ujęli w sobotę wieczorem. Mężczyzna miał 
w organizmie 2,4 promila alkoholu. Stracił prawo jazdy i stanie przed sądem.

Burmistrz uniknął sądu
PIASECZNO W ubiegły czwartek sąd rejonowy na wniosek prokuratury umorzył postę-

powanie przeciwko burmistrzowi Piaseczna Zdzisławowi Lisowi, oskarżonemu przez 

dwie właścicielki przedszkoli o celowe zaniżanie dotacji dla niepublicznych placówek

– To jest skandal, złożymy apelację – komentowała 

postanowienie sądu rejonowego Krystyna Otręba

Sędzia uznał, że działania 

burmistrza „nie spełniają 

znamion czynu zabronionego”

PIASECZNO/POWIAT

Wigilia Dobrej Woli
 W piątek 1 grudnia o godz. 18 w sali konferencyjnej starostwa powiatowe-
go przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie odbędzie się doroczny wieczór mi-
kołajkowo-andrzejkowy dla osób niepełnosprawnych. Na spotkanie zaprasza 
stowarzyszenie Dobra Wola.

TW

K O N D O L E N C J E



PIASECZNO

Będzie więcej pociągów
 Koleje Mazowieckie zmieniają swoje rozkłady jazdy. Od 10 grudnia o 6 po-
łączeń zwiększy się liczba pociągów do i z Piaseczna w stosunku do obecnego 
rozkładu jazdy. Obecnie nie przewiduje się większych utrudnień na linii.

TW
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Rekordowa liczba stypendystów
GÓRA KALWARIA Aż 146 młodych mieszkańców gminy w poprzedni wtorek odebrało stypendia 

burmistrza za wysoką średnią ocen na świadectwach oraz sukcesy sportowe i artystyczne

 Podczas wieczorowej gali w 
Ośrodku Kultury, pełna dzieci, mło-
dzieży i rodziców sala pękała w 
szwach. – Kiedy 15 lat temu zainicjo-
wałem ten projekt motywacyjny, sty-
pendium otrzymywało kilkanaścioro 
uczniów. Z dumą patrzę, jak wyróż-
nionych uczniów przybywa – mówił 
burmistrz Dariusz Zieliński zwraca-
jąc się do młodej publiczności „naj-
młodsi przyjaciele”. –  Również z 
dumą patrzę, jak 20-letni wysiłek lo-
kalnego samorządu sprawił, że dofi-
nansowane placówki oświatowe sta-
ły się wyróżnikiem naszej gminy. 
 Gospodarz gminy dodawał, że 
za sukcesami uczniów stoi uczciwa, 
systematyczna praca i wsparcie ko-
chających rodziców. 
 W pierwszej kolejności przyzna-
no 14 podwójnych stypendiów, dla 
uczniów którzy zarówno osiągnęli 
wysokie średnie nauczania, jak i wy-
różnili się w konkursach artystycz-
nych lub zawodach sportowych. 
Wśród nagrodzonych kwotami od 
800 do 1500 zł znajdowała się nasto-
latka, która osiągnęła średnią ocen 
6,0, a także mistrzowie śpiewu, re-
cytacji, tańca, kickboxingu, karate, 
biegów, brydża i rysunku.
 Aby mieć szansę na stypen-
dium naukowe, uczniowie podsta-
wówek musieli osiągnąć na koniec 
roku  szkolnego 2016/2017 średnią 
5,6, gimnazjów – 5,3, a szkół śred-
nich – 5,0. Na gratyfikację zasłuży-
li również laureaci przynajmniej wo-
jewódzkich finałów olimpiad przed-
miotowych lub konkursów wie-
dzy organizowanych pod patrona-
tem Ministra Edukacji Narodowej 
lub kuratora. Pozostali stypendyści 
byli laureatami finałów konkursów 
artystycznych lub medalistami mi-
strzostw wojewódzkich, krajowych 
lub międzynarodowych.
 W czasie trwającej przeszło dwie 
godziny gali zaprezentowali się uta-
lentowani młodzi mieszkańcy gmi-

ny. Publiczność usłyszała śpiewają-
cy zaledwie od 3 lat, ale już kilku-
krotnie nagrodzony na regional-
nych festiwalach, zespół Dźwięczne 
Półnutki ze szkoły w Baniosze, duet 
Ewa Odrowąż-Coates i Nikol Kozic-
ka (również z tej placówki), a także 
solistki: Julię Zulczyk, Karolinę Ra-
domską i Małgorzatę Charko. Za-
tańczyło również trio mistrzyń Eu-

ropy: Weronika Grzywacz, Paulina 
Maziarek i Wiktoria Musiałek. Re-
prezentowały one Formację Tanecz-
ną „Bartek”, która dochowała się 
największej liczny stypendystek za 
osiągnięcia artystyczne.
 Gmina przeznaczyła w tym roku 
na stypendia 133,45 tys. zł.

Piotr Chmielewski 

Galę ubarwiły występy lokalnych talentów. 

Na zdjęciu Ewa Odrowąż-Coates i Nikol Kozicka  

Trwa remont ulicy Szpitalnej
PIASECZNO Rozpoczęła  się długo wyczekiwana przez mieszkańców 

przebudowa ul. Szpitalnej. Inwestycja ma jednak opóźnienia i zakoń-

czy się prawdopodobnie dopiero wiosną przyszłego roku

 Pierwotnie Szpitalna na odcinku od ul. Henryka Sienkiewicza do Alei Ka-
lin miała zostać wybudowana do 20 grudnia tego roku. Opóźnienia spowodo-
wał zakład energetyczny, który na czas nie skablował linii średniego i niskie-
go napięcia. Dlatego – jak informuje Włodzimierz Rasiński, szef gminnego wy-
działu infrastruktury i transportu drogowego – przebudowa drogi ma zakoń-
czyć się dopiero wiosną przyszłego roku. Ulica ma zyskać zatoczkę autobuso-
wą, chodnik, trasę pieszo-rowerową i energooszczędne oświetlenie. Pod na-
wierzchnią znajdzie się infrastruktura wodociągowa i odwodnieniowa. Planuje 
się także budowę nowych miejsc parkingowych. Miejsca dla samochodów po-
wstaną także na gminnej działce nieopodal szpitala św. Anny (wjazd od strony 
ul. Szpitalnej). – Czekamy na pozwolenie na budowę – mówi Włodzimierz Ra-
siński. – Ten parking zostanie wybudowany jednak dopiero w przyszłym roku.

TW

Prace na Szpitalnej pochłoną ponad 4 mln zł

LESZNOWOLA

Wystawa rysunku satyrycznego
 W najbliższą niedzielę w Galerii Wystaw Artystycznych OKNO w siedzibie 
GOK Lesznowola w Starej Iwicznej (ul. Nowa 6) odbędzie się wernisaż wysta-
wy rysunku satyrycznego Macieja M. Michalskiego. Początek o godz. 17.

Tyl.

PIASECZNO

Bajkowa Niedziela
 W najbliższą niedzielę w Domu Kultury w Piasecznie obejrzeć będzie 
można spektakl „Historie domowe” w wykonaniu Teatru Rufi  Rafi . Impreza 
skierowana jest do dzieci od 3. roku życia. Cena biletu 10 zł. Bilety do na-
bycia w godzinach pracy kasy Domu Kultury (ul. Kościuszki 49), w dniu im-
prezy na godzinę przed jej rozpoczęciem oraz na stronie http://biletyna.pl/
event/index/h/357. Ilość miejsc ograniczona. Spektakle o godz. 14.30 i 16.

Tyl.

R E K L A M A
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Odkryto kości pod starą plebanią
PIASECZNO Trwa remont starej plebanii przy kościele św. Anny w Piasecznie. W ubiegłym ty-

godniu pod fundamentami budynku natrafi ono na szczątki ludzkie. Przebada je antropolog

 W zeszłym tygodniu, podczas 
robót fundamentowych prowadzo-
nych pod nadzorem archeologicz-
nym pod istniejącymi fundamenta-
mi (w części budynku od strony ko-
ścioła) natrafiono na szczątki ludz-
kie luźno zalegające w warstwie zie-
mi przemieszanej z gruzem. O od-
kryciu został poinformowany Ma-
zowiecki Wojewódzki Konserwator 
Zabytków, który zezwolił na konty-
nuacje prac ziemnych pod nadzo-
rem archeologicznym. – Wydoby-
te szczątki wymagają jeszcze oglę-
dzin antropologa, które będą miały 
miejsce w tym tygodniu – informuje 
Anna Grzejszczyk z gminnego biu-
ra promocji. – Wszystko wskazuje na 
to, że odnalezione szczątki ludzkie 
pochodzą z okresu wcześniejszego 
niż budynek i stanowią pozostałości 
dawnego przykościelnego cmenta-
rza. Więcej informacji będzie można 
udzielić dopiero po badaniu antro-
pologa. Z uwagi na charakter znale-
ziska, według opinii konserwatora i 
archeologa nie było konieczności in-
formowania o tym fakcie policji.
 W zamian za kosztowny remont 
ponad 200-letniego budynku (ple-

banię wzniesiono w 1806 roku), w 
którym do tej pory mieściło się Mu-
zeum Regionalne, gmina ustali-
ła z władzami kościelnymi, że bę-
dzie mogła korzystać z zabytkowego 
gmachu aż przez 32 lata. Remont ma 
pochłonąć blisko 4 mln zł i zakoń-
czyć się pod koniec przyszłego roku. 
Wtedy to do budynku, w którym po-
wstanie m.in. sala konferencyjna, 

z powrotem zostanie przeniesio-
ne muzeum. Będzie jednak miało o 
wiele lepsze niż dotychczas warunki. 
 Obecnie przy plebanii prowa-
dzone są roboty rozbiórkowe oraz 
wzmacniane fundamenty. Rozpo-
częły się też prace związane z wyko-
naniem nowych przyłączy.

Tomasz Wojciuk

Wszystko wskazuje na to, że wykopane pod fundamentami re-

montowanej plebanii kości są pozostałością po dawnym, przy-

kościelnym cmentarzu i mają więcej niż 200 lat

Targowisko większe niż zapowiadano
GÓRA KALWARIA Nowy plac targowy, który powstanie w sąsiedztwie cmentarza ma być na tyle rozległy, 

aby pomieścić i bazarek z kramami i targ rolny, podczas którego handluje się wprost z samochodów

 Burmistrz Dariusz Zieliński zde-
cydował, że unieważni pierwszy 
przetarg na budowę targowiska po-
między ulicami Zakalwaria, Budow-
lanych i Rybie. Jak się nieoficjalnie 
dowiedzieliśmy, droższe oferty prze-
kraczają możliwości finansowe gmi-
ny (opiewają na ponad 3 mln zł, dwa 
razy więcej niż oczekiwano), a naj-
tańsza (około 2,2 mln zł) wydaje się 
być dziwnie niska w porównaniu z 
nimi. Jeszcze w tym roku ma być po-
nowiona próba znalezienia wyko-
nawcy nowego placu handlowego. 
Włodarze gminy są zdeterminowa-
ni, aby plac targowy został wybudo-
wany w przyszłym roku, ponieważ 
kilka tygodni temu podpisali umo-
wę na jego dofinansowanie. Gmina 
otrzymała prawie 1 mln zł wsparcia. 
 Projekt przewiduje budowę tar-
gowiska z prawdziwego zdarzenia 
na 2,5-hektarowej działce. Plac bę-
dzie utwardzony, wyposażony w za-
daszone stoiska oraz węzeł sanitar-
ny. Latem tego roku włodarze Góry 
Kalwarii oglądali plac handlowy 
powstały na podstawie identyczne-
go projektu w podkarpackiej Żoły-
ni. – Z relacji wójta tej gminy wyni-
ka, że jego budowa była strzałem w 
dziesiątkę – mówi Dariusz Zieliński. 

W Żołyni nowe targowisko koszto-
wało około 2 mln zł.
 Projekt nowego bazarku za 
cmentarzem budzi jednak obawy, 
czy pomieści on cały handel, który 
obecnie prowadzony jest bliżej cen-
trum miasta. Część klientów pod-
jeżdża wprost do sprzedawców, aby 
zboże czy warzywa kupić w większej 
ilości w workach. W nowym miejscu 
należy też przygotować wiele miejsc 
postojowych, aby kierowcy nie za-
blokowali sąsiednich ulic.
 – Niezależnie od inwestycji, na 
którą otrzymaliśmy wsparcie, pla-
nujemy równoczesne utwardzenie  
większego obszaru, dysponujemy na 
ten cel niezbędnym gruntem – zdra-
dza burmistrz. Przeniesienie targo-
wiska władze Góry Kalwarii głośno 
zapowiadają od sześciu lat. Zda-
niem Dariusza Zielińskiego obecna 
lokalizacja placu targowego, blisko 
centrum miasta i ruchliwych ulic, 
głównie Kalwaryjskiej, jest zła. Sa-
morządowi zależy również na uwol-
nieniu terenu pod obecnym placem 
targowym. Jego nabywca miałby 
wybudować nowe osiedle.
 Za realizacją nowego placu tar-
gowego przemawiają też współcze-
sne normy dla tego typu obiektów, 

nakazujące, by były one utwardzo-
ne, oświetlone, przyłączone do sieci 
wodociągowej, kanalizacyjnej i elek-
troenergetycznej, a także wyposażo-
ne w odpływ deszczówki i zadaszone 
stoiska. Teren przy Mariańskiej nie 
spełnia obecnie większości z tych 
wymogów. 

PC

Takie targowisko, jakie po-

wstanie w Górze Kalwarii ist-

nieje już w Żołyni (fot. Rysy Architekci)

P R O M O C J A

Klub seniora z opieką
Od kilku lat w Zalesiu Dolnym działa klub seniora, w któ rym zapewnio-

na jest opieka w cią gu dnia dla uczestników, ró wnież  z chorobą  Alzhe-

imera, demencją  lub innymi dolegliwoś ciami niepozwalają cymi oso-

bom starszym na przebywanie samym w domu

 Jesteśmy kameralnym prywatnym klubem seniora, który stawia na pobu-
dzanie naszych uczestników do różnego rodzaju aktywności – zarówno fi -
zycznej jak i psychicznej – mówi właścicielka. Przez te kilka lat funkcjonowa-
nia wdrożyliśmy najbardziej optymalny program zajęć w ciągu dnia, który jest 
dostosowany do indywidualnych potrzeb naszych pensjonariuszy, mamy lo-
gopedię dla osób z afazją poudarową, jest psychoterapeuta dla osób, które 
przeżywają różne stany depresyjne lub lękowe, codziennie też odbywa się 
gimnastyka lub stymulacja ruchowa w zależności od stopnia sprawności. Pro-
wadzone są też zajęcia plastyczne i pobudzające intelektualnie – dodaje. Pra-
cownicy, odpowiadający za opiekę nad pensjonariuszami mają odpowiednie, 
profesjonalne przygotowanie, oraz wieloletnie doświadczenie, pozwalające 
im wykonywać swoje obowiązki rzetelnie i fachowo.
 Klub znajduje się w Piasecznie – Zalesiu Dolnym przy ulicy Wiejskiej. Do 
dyspozycji Podopiecznych jest ogród oraz bezpieczne otoczenie. Ośrodek 
funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 17:00. Właściciele 
zapewniają codzienny dojazd uczestników do ośrodka. 

Kontakt: 

www.dom-zalesie.pl, tel. 605 760 161

R E K L A M A

R E K L A M A

Czytaj on-line!

Jesteśmy

 również na: 

www.facebook.com

/kurierpoludniowy

www.kurierpoludniowy.pl

Coś Cię zbulwersowało? Stoisz w korku? Byłeś świadkiem wypadku? 

Chcesz nas zainteresować tematem? 

Kurier Południowy 

Twoja gazeta

Zadzwoń 692 488 258
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Burmistrz Tarczyna informuje, że  zamieścił stronach internetowych 

Urzędu Miejskiego w Tarczynie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Urzędu wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.

R E K L A M A



Gmina
Piaseczno BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY PIASECZNO

Ograniczenie emisji 
– priorytetem UE

Plan Inwestycyjny dla Europy, potocznie zwany Planem Junckera, prze-
widuje pobudzenie inwestycji w europejskiej gospodarce. Został ogłoszo-
ny przez Komisję Europejską na okres 2015-2018, jednak z uwagi na jego do-
tychczasowe powodzenie, przedłużono jego funkcjonowanie do 2020 r.  Plan 

skupia się na 10 priorytetach w różnych obszarach, jednym z nich jest 

Unia Europejska, a energia i klimat. Celem w tym priorytecie jest ograni-
czenie emisji oraz zwiększenie bezpieczeństwa, trwałości i niezawodności 
systemów energetycznych. Unia Europejska podejmuje ogromny wysiłek fi -
nansowy i edukacyjny, aby znacznie zredukować emisje gazów cieplarnia-
nych, i jednocześnie zachęca inne kraje i regiony, aby poszły za jej racjonal-
nym przykładem. Aby ograniczyć emisję, ważna jest świadomość obywateli, 
dbałość o środowisko od najmłodszych lat. Jednym z działań wpływających 
na poprawę środowiska są nowe nasadzenia drzew, roślin, krzewów. W Pia-
secznie podejmowany jest szereg działań, który ma ograniczyć emisję gazów 
cieplarnianych. Jednym z nich był konkurs dla przedszkolaków „Posadź eu-
ropejskie drzewko”. Dzięki zaangażowaniu Dyrektorów, opiekunów i wszyst-
kich przedszkolaków zebrano 753,40 kg plastikowych nakrętek. Zostaną one 
przekazane na cel charytatywny, a w przedszkolach będą posadzone ozdob-
ne drzewka: tulipanowce, śliwy i głogi.

Artykuł w ramach działalności Punktu Informacji Europejskiej Europe 
Direct – Piaseczno. Projekt jest współfi nansowany ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach dotacji dla punktów informacji publicznej „Sieć 
Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct” w latach 2013-2017

Wykaz Nieruchomości
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno  na   podstawie   art. 35   ustawy   z   dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016r. poz. 2147 
ze zm.) informuje,  iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 
przy ul. Kościuszki 5 – na I piętrze przy sekretariacie Burmistrza oraz na stro-
nie internetowej www.piaseczno.eu  zamieszczony został do publicznej wia-
domości  „Wykaz Nieruchomości” przeznaczonych do wydzierżawienia w try-
bie przetargu nieograniczonego części działki ozn. nr 19, obręb 20, położonej 
w Piasecznie przy ul. Puławskiej 20.        

Kontrole w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych

 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno uprzejmie informuje, że Straż Miej-
ska prowadzi kontrolę w zakresie opróżniania przez mieszkańców zbiorni-
ków bezodpływowych. Podczas wykonywanych czynności właściciele nieru-
chomości poproszeni zostaną o okazanie umowy oraz dowody potwierdzają-
ce opłatę za wywóz nieczystości ciekłych. Kontrolą zostaną objęte wszystkie 
nieruchomości położone na terenie miasta i gminy Piaseczno niepodłączone 
do gminnej sieci kanalizacyjnej. 
 Powyższa kontrola spowodowana jest licznymi skargami na wylewa-
nie nieczystości ciekłych w miejscach niedozwolonych. Prawidłowe zasady 
zagospodarowania nieczystości ciekłych określa ustawa z dnia 13.09.1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tj.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1289) – art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a, 3b i art. 6 ust 1 oraz Regu-
lamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno 
(załącznik do Uchwały nr 344/XIV/2015 Rady Miejskie w Piaseczni z dnia 18 li-
stopada 2015 r.) – § 18.
Informuję, że osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnia-
nie zbiorników bezodpływowych powinny uczynić to niezwłocznie. Wykaz 
podmiotów uprawnionych do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy 
Piaseczno dostępny jest na stronie internetowej: 
odpady.piaseczno.eu/wykaz-fi rm-odbierajacych-nieczystosci-ciekle/.

Kontrola przeprowadzana jest na podstawie art. 9u ustawy o utrzymaniu czy-
stościi porządku w gminach oraz art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony środowiska.
Proszę mieszkańców o współpracę i okazywanie wymaganych dokumentów.

Pouczenie: zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach za uchylanie się od w/w obowiązku właściciel nieruchomości podlega 
karze grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania o wykro-
czeniach.

UiA.ZP.6721.30.2017.WR        

OGŁOSZENIE
w sprawie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chylice 

Stosownie do art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (tj.  Dz. U. z 2017 r.  poz. 1073), art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 październi-
ka 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1405)  oraz Uchwały Rady Miej-
skiej w Piasecznie Nr 805/XXVIII/2012 z dnia 12.12.2012 r. w sprawie  przystąpienia  do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chylice, zawiadamiam o  ponownym wyłożeniu 

do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chyli-

ce dla obszaru ograniczonego:
• od zachodu - wschodnią linią rozgraniczającą ulicy PRZEJAZD,

• od północy-południową linią rozgraniczającą ulicy WIDOKOWEJ i południowo-zachodnią 

 linią rozgraniczającą ul. PIASKOWEJ,

• od wschodu - południowo-zachodnią linią rozgraniczającą ul. PIASKOWEJ,

• od południa - południową granicą działek oznaczonych nr ew.: 290/2, 290/3, 290/6 do 290/23 

w dniach od 04.12.2017 r. do 04.01.2018 r. w pokoju nr 31, I piętro, Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzę-
du Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 w Piasecznie w godz. od 9.00  do 15.00.

Dyskusja   publiczna   nad   przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w Sali Konferen-
cyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w dniu 19.12.2017 r. w godz. 10.00 - 11.30

 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje usta-
lenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może składać uwagi.

Uwagi do wyłożonego projektu planu należy składać:
1) na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, 
2) ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy 
 ul. Kościuszki 5,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu 

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest właściwym organem do rozpatrzenia 
uwag z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.01.2018 r.

Równocześnie informuję, iż na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o  ocenach oddzia-
ływania na środowisko i na podstawie uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warsza-
wie, znak: WOOŚ-I.410.235.2013.DC z dnia 14.05.2013 r. oraz Opinii Sanitarnej Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Piasecznie, znak: ZNS/711/63/z/13 z dnia 3.07.2013 r. odstąpiono od przeprowa-

dzenia  strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części wsi Chylice.

                                                z  up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Anna Pakulińska -Attia

  p.o. Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

UiA.ZP.6721.31.2017.WR          

     OGŁOSZENIE

w sprawie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Głosków - część I podję-

tego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 125/VII/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r. w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 

wsi Głosków oraz uchwałą Nr 616/XXIII/2016 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie sposobu wykonania 
uchwały   Nr 125/VII/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r. 

 Stosownie do art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (tj.  Dz. U. z 2017 r.  poz. 1073),  art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 październi-
ka 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1405)  oraz Uchwały Rady Miejskiej 
w Piasecznie Nr 125/VII/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Głosków-część I i uchwały Nr 616/XXIII/2016 z dnia 
6 lipca 2016 r. w sprawie sposobu wykonania uchwały Nr 125/VII/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r., zawiada-

miam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru ograniczonego:
• od str. płn-zach.  płn- zach. granicą działki nr ew. 200/4;

• od str. płn - wsch. południową granicą rowu; 

• od str. płd-wsch. południowo- wschodnią linią rozgraniczającą ciągu pieszego;

• od str. płd granicą administracyjną wsi Głosków 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 04.12.2017 r. do 04.01.2018 r. w pokoju nr 31, 
I piętro, Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 w Piasecznie 
w godz. od 9.00  do 15.00.

Dyskusja   publiczna   nad   przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w Sali Konferen-
cyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w dniu 19.12.2017 r. w  godz. 11.30-13.00

 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje usta-
lenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może składać uwagi.
Uwagi do wyłożonego projektu zmiany planu należy składać:
1) na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno;
2) ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 
 przy ul. Kościuszki 5;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu. 
Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest właściwym organem do rozpatrzenia 
uwag z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.01.2018 r.

z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Anna Pakulińska -Attia

  p.o. Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

Poszukujemy pracownika ds. promocji
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ogłosił nabór na stanowisko inspektora 
w Biurze  Promocji i Informacji.
Od potencjalnego kandydata oczekujemy m.in. znajomości obsługi progra-
mów grafi cznych, doświadczenia w administrowaniu stronami internetowy-
mi oraz kontami społecznościowymi. Zatrudniona osoba będzie równocze-
śnie członkiem zespołu redakcyjnego „Gazety Piaseczyńskiej”, dlatego w jej 
pracy niezbędna będzie umiejętność przygotowywania komunikatów praso-
wych, a mile widziane uzdolnienia w kierunku fotografi i prasowej czy kręce-
niu i montażu krótkich reportaży fi lmowych.
Niezbędnym wymogiem formalnym jest wyższe wykształcenie oraz  udoku-
mentowany co najmniej 3 letni staż pracy.
Wymagane dokumenty składać można do 8 grudnia 2017 r. Szczegółowe informa-
cje dostępne są na stronie www.bip.piaseczno.eu w zakładce „Praca w urzędzie”.
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Cena od, 3.990 zł /m
2

Apartamenty i segmenty o pow. 110-127m
2

w zamkniętym Osiedlu.

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

Energooszczędna technologia budowy
oraz wysoki standard wykończenia

i wyposażenia.

Ogródki o pow. od 125 do 200 m .
2

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

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

www.patiodeweloper.pl

61. warszawska edycja Targów Mieszkaniowych 
Nowy DOM Nowe MIESZKANIE 
niskie stopy procentowe kredytów hipotecznych, okazyjne ceny mieszkań, duży wybór ofert

 To ostatnia w tym roku szansa na 
zakup mieszkania w ofercie specjalnej, 
dedykowanej klientom targów, możli-
wość zapoznania się z najnowszymi 
inwestycjami mieszkaniowymi, a tak-
że sposobność do uzyskania informa-
cji o aktualnych warunkach kredyto-
wych i programach pomocowych pań-
stwa skierowanych do młodych. Swo-
ją ofertę zaprezentują: deweloperzy 
m.in.: Port Praski, Robyg, Marvipol, 
Yareal, Bouygues Immobilier Polska, 
Soho Factory, APM Development, po-
średnicy kredytowi np.: Jacek Kur Do-
radca Kredytów Hipotecznych, Mag-
dalena Nikiel-Tucholska Pośrednic-
two Kredytowe czy Murator Finanse a 
także pośrednicy w obrocie nierucho-
mościami z Warszawskiego Stowarzy-
szenia Pośredników w Obrocie Nieru-
chomościami. Wstęp wolny. 

 Zakup mieszkania to nie tylko wy-
bór dogodnej lokalizacji. Za tą decy-
zją stoi również potrzeba wnikliwego 
poznania rynku, znajomość prawa i 
należyte możliwości finansowe. Tar-
gi Nowy DOM Nowe MIESZKANIE 

w jednym miejscu i czasie gwarantują 
dostęp do aktualnej oferty mieszkań i 
niezbędnej wiedzy potrzebnej przy 
bezpiecznym zakupie własnego M. Na 
targach zainteresowani mogą zbadać 
swoją zdolność kredytową i dowie-
dzieć się gdzie i jak otrzymać kredyt 
„szyty na miarę”. Równolegle z Tar-
gami odbywać się będą bezpłatne wy-
kłady, seminaria i warsztaty dotyczą-
ce ochrony nabywcy w umowach de-
weloperskich, finansowania inwestycji 
mieszkaniowych, rozliczeń podatko-
wych, zagadnień technicznych i doku-
mentacyjnych związanych z zakupem 
mieszkania. Pod targowym dachem 
PGE Narodowego powstanie również 
rozbudowane Centrum Porad, w któ-
rym goście będą mogli korzystać z in-
dywidualnych, nieodpłatnych konsul-
tacji m.in. z dziedziny: prawa, podat-

ków, finansów czy aranżacji wnętrz. 
Na miejscu można będzie uzyskać 
wsparcie: analityka kredytowego i 
prawnika. W stoisku Warszawskiego 
Stowarzyszenia Pośredników w Obro-
cie Nieruchomościami można będzie 

uzyskać porady prawne i poznać za-
kres czynności pośrednictwa w obro-
cie nieruchomościami, a także zorien-
tować się w bieżącej sytuacji na wtór-
nym rynku mieszkaniowym. 
 Jak wynika z ankiety przeprowa-
dzonej wśród targowych gości, blisko 
połowa odwiedzających uważa, że wi-
zyta na targach jest doskonałą oka-
zją do zapoznania się z ofertą rynku 
mieszkaniowego i kredytowego, a 75% 
dobrze lub bardzo dobrze ocenia pro-
gram wydarzeń towarzyszących. 95% 
gości wybiera Targi Murator EXPO w 
celu zapoznania się z ofertą warszaw-
skiego rynku nieruchomości lub doko-
nania zakupu mieszkania lub domu, 
ponad 60% z nich to osoby w wieku od 
26 do 45 lat, z wykształceniem licen-
cjackim lub wyższym (około 70%).

Podaż, popyt, targowe smaczki…
 W Warszawie co miesiąc oddawa-
nych jest do użytkowania ponad tysiąc 
nowych mieszkań. W pierwszym pół-
roczu tego roku zbudowano w stolicy 
blisko 6,3 tys. mieszkań przeznaczo-
nych na sprzedaż lub wynajem, i jed-
nocześnie rozpoczęto budowę prawie 
10 tys. nowych. Rośnie średni metraż 
nowych mieszkań, stołeczne mieszka-
nie ma obecnie 65,3 mkw. i jest prze-
ciętnie o 5,8 mkw. większe niż przed 
rokiem. 
Niskie stopy procentowe kredytów hi-
potecznych, okazyjne ceny mieszkań, 
duży wybór ofert wpływają korzyst-
nie na popyt. Ale… ceny mieszkań ro-
sną i w Warszawie są już o 3,5% wyż-
sze niż przed rokiem. Nadal jednak 
popyt przewyższa podaż. Na targach 
oferta mieszkań nadal jest pokaźna i 
różnorodna, lecz jest teraz nieco mniej 
mieszkań tańszych, które poprzednio 
wprowadzano z myślą o nabywcach 
pragnących skorzystać z dopłaty w ra-
mach programu Mieszkanie dla Mło-
dych.
 Firma Budowlana DZ-77 przed-
stawi nowo oddaną do użytkowania 
inwestycję na bliskiej Białołęce: Osie-

dle Oaza w standardzie deweloper-
skim premium. Odwiedzającym tar-
gi DZ-77 oferuje gratis indywidualny 
projekt aranżacji wnętrza mieszkania 
w 3D. Wygodne mieszkania w Osie-
dlu Oaza o powierzchni 60-81 mkw. 
są dostępne w programie MdM. Wa-
wel Development przygotował na tar-
gi specjalną ofertę zakupu mieszkań 2 
i 3 -pokojowych w inwestycjach Tom-
cia Palucha w Ursusie oraz przy uli-
cy Owsianej na Pradze Południe. Nad-
to po raz pierwszy zostanie zaprezen-
towana nowa inwestycja planowana w 
Wawrze, której budowę Wawel Deve-
lopment rozpocznie wiosną 2018 roku. 
Natomiast spółka MDM zaprezentuje 
osiedle Leśny Kwiat VI, zlokalizowa-
ne w otulinie Lasu Kabackiego z bez-
czynszowymi mieszkaniami w cenie 
od 319 125 zł. Leśny Kwiat VI to osiem 
zespołów budynków, na które składa-
ją się cztery budynki jednorodzin-
ne dwulokalowe. Mieszkania spełnia-
ją wszystkie założenia domów jedno-
rodzinnych, posiadają indywidualne 
wejścia, garaże w bryle budynku oraz 
ogrody lub tarasy. Walencja Develop-
ment poleca nowoczesne Osiedle Wa-
lencja urządzone w hiszpańskim sty-
lu, przestronne, słoneczne mieszkania 
otoczone zielenią. Aktualnie w ofer-
cie Walencji znajdują się mieszkania 
z możliwością natychmiastowego od-
bioru. Na targach będzie można ku-

pić mieszkania w najnowszej inwesty-
cji mieszkaniowej Polskiego Holdin-
gu Nieruchomości, w zespole miesz-
kaniowym Vis a vis Wola przy al. Pry-
masa Tysiąclecia 83. Osiedle będzie 
realizowane w dwóch etapach, pierw-
szy to dwa budynki mieszkalne o wy-
sokości do 9 kondygnacji z 213 miesz-
kaniami o powierzchniach od 31 do 93 
mkw. Lokale handlowo-usługowe zaj-
mą 1 tys. mkw. powierzchni. Radius 
Projekt zaoferuje Park Leśny Rember-
tów - nowoczesne osiedle w Rember-
towie, w którym dostępne są mieszka-
nia o średnim metrażu 40 mkw. i du-
żym wyborze konfiguracji. 

WSTĘP WOLNY

25 i 26 listopada 

(sobota-niedziela) 

w godzinach: 10.00-17.00

PGE Narodowy, aleja Księcia 

Józefa Poniatowskiego 1

Wszyscy odwiedzający targi otrzymają czaso-
pisma o tematyce wnętrzarskiej, budowlanej 
oraz mapy inwestycji mieszkaniowych, eksklu-
zywny katalog targowy z obszernym działem 
prezentującym inwestycje mieszkaniowe, do-
kładne informacje o lokalizacji, cenie, metrażu, 
terminie zakończenia budowy, kontakt do biu-
ra sprzedaży i wizualizację budynku. 

od zł/m3 250 2

Mieszkania w Lesznowoli

Apartamenty Koniczyna.pl

3 - 4 pokoje + ogródek

od zł.279 900
tel. 881 436 036

R E K L A M A

R E K L A M A
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Jak ocieplić wnętrze domu? 
4 proste tricki aranżacyjne
Klasyczna elegancja i surowy minimalizm już ci się znudziły? Długie, jesienne i zimowe wieczory wolałbyś 

spędzać w przytulnym i ciepłym wnętrzu? Nie musisz robić totalnego remontu – poznaj proste tricki, które 

stosują dekoratorzy i projektanci wnętrz

 Chłodne kolory, duże przestrze-
nie i powściągliwe dekoracje świet-
nie sprawdzają się latem, gdy po-
trzebne jest schronienie przed dusz-
nym i gorącym powietrzem na ze-
wnątrz. W sezonie zimowym potrze-
bujemy jednak czegoś zupełnie inne-
go. Wnętrze ma nas otulać, ogrze-
wać i być bezpiecznym gniazdkiem, 
z którego mróz i śnieg obserwujemy 
zza okna z kubkiem gorącej herbaty 
w dłoni. Jak szybko i bez zbędnych 
wydatków odmienić oblicze naszego 
mieszkania?

Trick nr 1. Przesuwamy meble

 Porzuć schemat, który znasz od 
dziecka – odsuń meble od ścian. 
Kanapa, komoda, regały  – pewnie 
każdy z tych mebli przylega dokład-
nie do granicy pokoju. Wybierz te, 
które warto wyeksponować i prze-

suń je w głąb pokoju. Przykład? Je-
śli metraż na to pozwala, przenieś 
kanapę na środek salonu. W po-
wstałej przestrzeni za nią zorgani-
zuj barek, lub umieść konsolę albo 
regał z książkami, by były pod ręką. 
Podobnie możesz zrobić z łóżkiem 
w sypialni. W ten sposób zagęścisz 
przestrzeń i sprawisz, że będzie bar-
dziej funkcjonalna i przytulna.

Trick nr 2. Uchwyt w dłoń!

 Bezuchwytowe meble w kuchni, 
przesuwne szafy w sypialni, gładkie 
fronty nowoczesnych mebli w salo-
nie – to trend, który już Ci się opa-
trzył? Wprowadzenie uchwytów 
to trick, który pozwoli ci odmienić 
wnętrze w dowolny sposób i to nie-

wielkim kosztem. – W naszej ofer-
cie są tysiące wielobarwnych uchwy-
tów o różnych kształtach, odpowia-
dających najnowszym stylom aran-

żacyjnym: shabby chic, glamour, 
skandynawskiemu czy rustykalne-
mu – mówi ekspert firmy Gamet, 
Michał Mrówczyński, Junior Pro-
duct Manager. – Odświeżenie wnę-
trza poprzez wymianę lub mon-
taż uchwytów może być naprawdę 
świetną zabawą i dobrym posunię-
ciem – zapewnia.

Trick nr 3. Olśnienie!

 Dekoracje, na które musisz 
postawić w nadchodzącym zi-
mowym sezonie to nie wazo-
ny, ramki na zdjęcia czy figur-
ki. Zainwestuj niewielkie pienią-
dze w delikatne świetlne ozdoby. 
Popularne cotton balls ułóż na 
regale, ledowy łańcuch zawieś 
nad oknem, na podłodze po-
staw świecący napis, który wy-
razi twoje emocje. Możliwości jest 
naprawdę dużo, wpisz w wyszuki-
warkę internetową frazę „świetlne 
dekoracje” i zainspiruj się!

Trick nr 4. Zaproś życie do domu

 Spokojnie, nie namawiamy cię 
do zakupu czworonoga, choć 
jego towarzystwo na pewno umi-
liłoby długie chłodne wieczo-
ry. Top trendem wnętrzarskim są 
obecnie rośliny. Dużo roślin! Nic 
tak nie dodaje przytulnego cha-
rakteru, jak świeża zieleń zdobią-
ca półki, wijąca się po ścianach 
czy zdobiąca zakamarki poko-
ju. Kwiaty doniczkowe nie tylko 
poprawiają wygląd pomieszcze-
nia, ale także nastrój mieszkań-
ców. Nie bój się, że przesadzisz 
– w przypadku tych ozdób obo-
wiązuje zasada „im więcej, tym 
lepiej”.

R E K L A M A

R E K L A M A

Mieszkania coraz droższe
Z raportu fi rmy REAS, monitorującej rynek nowych mieszkań w sześciu 

największych aglomeracjach wynika, że ceny nowych lokali cały czas 

pną się w górę. Coraz droższe jest także wynajęcie mieszkania, zwłasz-

cza w Warszawie

 W trzecim kwartale tego roku w sześciu największych miastach Polski (War-
szawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Trójmiasto, Łódź) zostało sprzedanych około 
17,5 tys. nowych mieszkań, niemal tyle samo co w II kwartale i aż o 21 proc. więcej 
niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Łącznie od października 2016 roku 
do końca września 2017 roku w sprzedaży pojawiło się prawie 70 tys. nowych lo-
kali. Jeszcze nigdy w ciągu czterech kwartałów nie wprowadzono do obrotu tak 
dużej liczby nowych mieszkań. Co jednak sprawia, że ludzie tak chętnie kupują 
swoje cztery kąty? Zdaniem specjalistów sprzyja temu dobra koniunktura gospo-
darcza, niskie bezrobocie i rosnące pensje. Jak się okazuje, Polacy mają też sporo 
oszczędności, których wobec niskich stóp procentowych nie opłaca się trzymać 
w bankach. Wobec tego mieszkanie wydaje się lepszą inwestycją.
 Dobra koniunktura na mieszkania przekłada się niestety na wzrost cen. Są one 
już niekiedy wyższe niż w rekordowym I kwartale 2009 roku. Najwyższy wzrost w 
ostatnich kwartale odnotowały lokale w Trójmieście. Nie zdrożały natomiast loka-
le we Wrocławiu. Jest to spowodowane także tym, że deweloperzy wprowadzają 
na rynek więcej mieszkań droższych, adresowanych do inwestorów i zamożniej-
szych nabywców. Najdroższym miastem cały czas jest Warszawa, która plasuje się 
przed Krakowem i Poznaniem. Najtaniej mieszkanie można kupić w Łodzi.
 Coraz droższe stają się także mieszkania na wynajem. W ciągu ostatnich 
dwóch miesięcy o kilka procent zdrożały one w Warszawie, Lublinie i Pozna-
niu, wzrostów cen nie odnotowano natomiast w Krakowie i Wrocławiu. A ja-
kie są tu średnie ceny. Za wynajem kawalerki w Warszawie dziś średnio trzeba 
zapłacić prawie 2200 zł, a mieszkania dwupokojowego do 60 m kw. - niemal 3 
tys. zł. Zdaniem ekspertów mieszkania na wynajem (zwłaszcza w stolicy) cały 
czas będą nieznacznie drożeć. 

TW
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Przegląd ofert deweloperów z powiatów podwarszawskich
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Z myślą o naszych seniorach
Gminny samorząd zamierza wprowadzić Kalwaryjską Kartę Seniora, zapewniającą 

starszym mieszkańcom zniżki. Chcemy też ustanowić ratunkową Kopertę Życia, prze-

znaczoną dla osób chorych i niepełnosprawnych oraz seniorów.

 W gminie Góra Kalwaria obo-
wiązuje już Karta Dużej Rodziny, 
teraz czas na kartę rabatową dla 
osób starszych, czyli Kalwaryjską Kalwaryjską 
Kartę SenioraKartę Seniora. Najpóźniej w stycz-
niu radni zagłosują nad jej wpro-
wadzeniem. Uprawniałaby do zni-
żek, a ulg udzielałyby jednostki 
organizacyjne gminy (np. Ośro-
dek Kultury) oraz – na co liczy-
my – lokalni przedsiębiorcy. Upu-
sty z pewnością zaktywizowałyby 
seniorów i poprawiłyby jakość ich 
życia. Warto podkreślić, że inicja-
tywa ustanowienia Karty wyszła 
od Gminnej Rady Seniorów.
 Karty wydawane będą w urzę-
dzie miasta, a wniosek będzie mogła 
złożyć osoba, która skończyła 60 lat 
i mieszka w naszej gminie.
 Kolejnym zamierzeniem lokal-
nych władz jest wprowadzenie Ko-Ko-
perty Życiaperty Życia (którą część naszych 
mieszkańców już zna z tegorocz-
nego programu pilotażowego). Co 
kryje się pod tym wyrażeniem? 
Chodzi o kartę zawierającą dane 
dotyczące zdrowia jej posiadacza, 
czyli informacje, na co choruje, ja-
kie przyjmuje leki, jaką ma grupę 
krwi, a także wskazującą numery 
telefonów do bliskich osób. Plasti-
kowa Koperta Życia ma się znaj-
dować w lodówce osoby starszej, 
chorej czy niepełnosprawnej, zaś 
drzwi urządzenia mają być ozna-
czone odpowiednią naklejką. Do-

kumentacja medyczna, o której 
mowa, to oczywiście wskazów-
ki dla służb ratowniczych, któ-
re przybędą do poszkodowanego 
niebędącego w stanie udzielić po-
trzebnych informacji.
 Rada miejska zagłosuje nad 
projektem uchwały o Kopercie Ży-
cia w czasie sesji, która odbędzie 
się 29 listopada. Lokalne przy-
chodnie przekażą mieszkańcom 
(w pierwszej kolejności niepełno-
sprawnym, przewlekle chorym i se-
niorom) 2 tys. kart rocznie, w la-
tach 2018–2022. Program w całości 
sfinansuje gmina.

 O tym, że dostrzegamy po-
trzeby osób starszych, świad-
czy też konferencja na temat tele-tele-
opiekiopieki, która odbyła się w naszym 
urzędzie 20 listopada (z inicjaty-
wy Gminnej Rady Seniorów). Te-
leopieka to systemy „czuwające” 
nad seniorami i chorymi, informu-
jące rodzinę i odpowiednie służby, 
że z daną osobą lub w jej otocze-
niu dzieje się coś złego (np. czujni-
ki i przyciski alarmowe zamonto-
wane w domu). Obecnie analizo-
wane jest, czy istnieje możliwość 
udzielenia naszym mieszkańcom 
wsparcia w takiej postaci.

Połączył nas 
św. o. Papczyński

Góra Kalwaria i Podegrodzie rozpoczynają współpracę. Przedstawicie-

le naszej gminy odwiedzili małopolską miejscowość, aby porozmawiać 

o partnerstwie.

 To współdziałanie wydaje się czymś naturalnym. Spoczywający w Górze 
Kalwarii św. Stanisław Papczyński urodził się bowiem właśnie w Podegrodziu. – 
Kult założyciela zgromadzenia marianów jest tam, nad Dunajcem, bardzo roz-
winięty. W niejednym budynku użyteczności publicznej wisi portret święte-
go – zauważa nasz burmistrz Dariusz Zieliński (na którym duże wrażenie zrobił 
obraz w kościele, przedstawiający o. Papczyńskiego błogosławiącego w Górze 
Kalwarii króla Jana III Sobieskiego i jego wojsko przed odsieczą wiedeńską).
 W Podegrodziu kalwaryjska delegacja gościła także w urzędzie gminy, 
domu kultury, bibliotece, muzeum regionalnym i nowym przedszkolu. Roz-
mawiano m.in. o współpracy kulturalnej i i edukacyjnej oraz o fi nansowaniu 
zadań z udziałem środków zewnętrznych. Warto przypomnieć, że we wrze-
śniu na zamku w Czersku, podczas Europejskich Dni Dziedzictwa, wystąpił 
podegrodzki zespół ludowy.
 – O międzygminnej współpracy rozmawiałem z wójt Podegrodzia Małgo-
rzatą Gromalą już w czerwcu zeszłego roku, podczas kanonizacji o. Papczyń-
skiego. Bardzo się cieszę, że pomysł wcielamy w życie. Wspólne inicjatywy na 
pewno będą owocne – mówi burmistrz Dariusz Zieliński.
 Wraz z gospodarzem naszej gminy 16 i 17 listopada wizytę w Podegrodziu 
złożyli: skarbnik Ewa Sobiepanek, dyrektor Ośrodka Kultury Dariusz Falana oraz 
Arletta Zduńczyk, dyrektor szkoły w Kątach, której patronem jest o. Papczyński.



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
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Ruszmy na bitwę ze smogiem!
GÓRA KALWARIA Grupa mieszkańców miasta podjęła starania, by w Górze Kalwarii została za-

montowana profesjonalna stacja do pomiaru jakości powietrza. Można im w tym pomóc

 –  Przed smogiem nie uciek-
niemy. Najgorsze jest to, że bar-
dzo trudno jest ocenić jakość po-
wietrza gołym okiem. Piękna pogo-
da za oknem może okazać się bar-
dzo zwodnicza. Nieraz jest tak, że w 
zimowy dzień miłe słońce przyciąga 
do parku rzesze spacerowiczów, a w 
powietrzu przekroczone są wszelkie 
normy stężenia pyłów – tłumaczą 
inicjatorzy lokalnej akcji.
 Wszystkie substancje zanieczysz-
czające powietrze są szkodliwe dla 
człowieka, jednak największy wpływ 
na nasze samopoczucie i zdrowie 
mają cząsteczki stałe PM10 i PM2,5. 
Cząsteczki PM10 powodują kaszel, 
zadyszkę, trudności z oddychaniem. 
Zdecydowanie gorsze są cząsteczki 
PM2,5, bo mają tylko 2,5 mikrona i 
dlatego z łatwością przedostają się z 
płuc do krwiobiegu i tym samym krą-
żą po całym ciele. To właśnie dlatego, 
kiedy w powietrzu pojawia się smog, 
powinniśmy ograniczyć do mini-
mum przebywanie na dworze. Szcze-
gólnie dotyczy to dzieci, osób star-
szych, chorych i kobiet w ciąży.
 Niestety, jak podkreślają inicja-
torzy akcji, w Górze Kalwarii nie 
ma profesjonalnej stacji monitoru-
jącej stan powietrza. Takowe są naj-
bliżej w Konstancinie-Jeziornie oraz 
Otwocku. Samorządy gmin Piasecz-
no oraz Lesznowola same zadbały 
o takie punty pomiarowe. Dlatego 
mieszkańcy Góry Kalwarii też chcą 
wziąć sprawy w swoje ręce i stara-
ją się o to, aby Fundacja Aviva za-
instalowała jeden ze 150 czujników, 

które przygotowała w ramach kam-
panii „Wiem, czym oddycham” wła-
śnie w Górze Kalwarii. Jest propo-
zycja, aby stacja zawisła w centrum 
miasta, na znajdującym się przy ul. 
Ks. Sajny 2a budynku Powiatowe-
go Ośrodka Interwencji Kryzyso-
wej. Inicjatorzy wierzą, że taki czuj-
nik jest potrzebny dla Góry Kalwa-
rii, aby zdać sobie sprawę ze ska-
li zjawiska i zacząć w końcu podej-
mować realne działania, które w 
przyszłości ograniczą ilość substan-

cji szkodliwych w powietrzu. Ini-
cjatywę grupy mieszkańców moż-
na wesprzeć wchodząc na stronę:
www.wiemczymoddycham.pl/#glosuj i 
następnie głosując na Górę Kalwa-
rię. Sto lokalizacji z całej Polski, któ-
re otrzymają najwięcej głosów, zdo-
będzie czujniki pomiaru. Pięćdzie-
siąt kolejnych wybiorą organizato-
rzy jako likwidację białych plam po-
miarowych z terenu całej Polski. 

PC

Najbliższa - mobilna - stacja czystości powietrza jest 

w Konstancinie. Zdaniem grupy mieszkańców Góry Kalwarii 

– to za daleko

Czy gmina wykupi
starą mleczarnię?
PIASECZNO Urząd negocjuje z właścicielem wykupienie nieruchomo-

ści, na której znajduje się zrujnowana stara mleczarnia. Jest ona w tej 

chwili wątpliwą ozdobą miasta, a jak w sąsiedztwie powstanie jeszcze 

nowa szkoła oraz targowisko będzie wyraźnie kłóciła się z otoczeniem

 O budynku starej mleczarni przy skrzyżowaniu ulicy Dworcowej i Jana 
Pawła II, który od lat znajduje się w prywatnych rękach, pisaliśmy już wielo-
krotnie. Miejsce to, mimo ogromnego potencjału samego gmachu, nie wy-
gląda dziś zachęcająco. Dlatego gmina chciałaby je przejąć i doprowadzić do 
porządku. Teren na którym stoi ruina przeznaczony jest pod usługi oświaty, a 
sama mleczarnia – pobudowana w 20-leciu międzywojennym - znajduje się 
pod opieką konserwatora. 
 Gmina, która dysponuje niezbędnymi funduszami, mogłaby doprowa-
dzić budynek do odpowiedniego stanu. Aby jednak to nastąpiło, musi naj-
pierw nabyć nieruchomość na własność lub ją wydzierżawić. Właściciel jed-
nak wciąż się waha. - Mamy zarezerwowane na ten cel środki i ciągle prowa-
dzimy z tym panem pertraktacje – mówi wiceburmistrz Daniel Putkiewicz. 
- To dość zamożny człowiek, który może traktować to miejsce jako lokatę ka-
pitału lub być z nim sentymentalnie związany. Trudno mi powiedzieć jak jest 
naprawdę, co jakiś czas przedstawiamy właścicielowi jakieś propozycje, ale 
siłą nie zmusimy go przecież do sprzedaży.

TW

Muzyczne klimaty jesieni
PIASECZNO W jeden z listopadowych wieczorów w Powiatowej Biblio-

tece Publicznej w Piasecznie odbyło się jesienne spotkanie z piosenką 

poetycką. Patronem medialnym imprezy był Kurier Południowy

 Biblioteka może być miejscem przeznaczonym nie tylko do bezpośrednie-
go kontaktu czytelników z książkami. Pomimo ograniczonych warunków lo-
kalowych, pełniąca obowiązki dyrektora  Powiatowej Biblioteki Publicznej w 
Piasecznie Katarzyna Czaplicka stara się również, co jakiś czas, organizować 
różnorodne wydarzenia o charakterze kulturalnym.
 Jesienne spotkanie z piosenką poetycką było znakomitą możliwością do 
bliższego poznania trójki wykonawców: wokalistki Agnieszki Adamczyk (któ-
ra na co dzień pracuje w bibliotece), Marcina Molskiego (nie tylko zaśpiewał, 
ale także zagrał na gitarze i skrzypcach) oraz Sławomira Kosińskiego – śpie-
wającego gitarzysty, znanego choćby z zespołu Big Band dla Frajdy.
– Jestem zadowolona z tego koncertu – powiedziała Agnieszka Adamczyk. 
– Choć nerwy były duże, bo najtrudniej jest śpiewać u siebie.
 Artyści wystąpili tego wieczoru zarówno osobno, jak i wspólnie – dodat-
kowo wzajemnie wspierając się wokalnie i instrumentalnie. Nastrój imprezy 
był kameralny, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Dodatkowo organizato-
rzy zadbali o publiczność przygotowując słodki poczęstunek i pięknie deko-
rując salę w barwach jesieni, co niewątpliwie jeszcze bardziej pomogło wczuć 
się w klimat piosenek Jacka Kaczmarskiego, Wojciecha Młynarskiego czy Mar-
ka Grechuty.
 – To był już piąty koncert organizowany przez Powiatową Bibliotekę Pu-
bliczną w Piasecznie – mówi Katarzyna Czaplicka. – Zawsze staramy się na 
nich promować artystów piaseczyńskich, których nie brakuje w naszym mie-
ście. W przyszłym roku mamy już pomysł na kolejne spotkanie z dobrą muzy-
ką, na które wszystkich serdecznie zapraszamy. 

Grzegorz Tylec
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Wieści z Lesznowoli 
Lesznowola – Liderem

Rozwoju Regionalnego
 Lider Rozwoju Regional-
nego to prestiżowy ogólno-
polski program kierowany 
do firm i samorządów, pro-
wadzony przez Polską Agen-
cję Przedsiębiorczości. Ty-
tuł Lidera trafia do miejsc, 
gdzie widać pozytywne zmia-
ny w otoczeniu dzięki realiza-
cji ważnych projektów. Lista 
nominowanych została opu-
blikowana w czerwcu, nato-
miast ogłoszenie wyników 
i wręczenie statuetek odbyło 
się 26 października podczas 
Polskiego Kongresu Przed-
siębiorczości w Jeleniej Gó-
rze. Statuetkę dla Lesznowo-
li odebrały Wójt Maria Jolan-

ta Batycka-Wąsik z Przewod-
niczącą Rady Gminy Bożen-
ną Korlak. 
 W Jeleniej Górze odbyła 
się już piąta edycja Polskiego 
Kongresu Przedsiębiorczo-
ści, którego ideą jest synergia 
trzech sektorów – przemy-
słu, nauki i samorządu. Go-
spodarzem tegorocznej edy-
cji byli Marszałek Wojewódz-
twa Lubuskiego - Elżbie-
ta Anna Polak oraz Uniwer-

sytet Zielonogórski. Podczas 
dwóch dni kongresowych od-
było się wiele ciekawych pa-
neli i konferencji branżo-
wych, m.in. z zakresu ryn-
ku pracy, zarządzania nieru-
chomościami, konkurencyj-
ności polskiego rolnictwa czy 
roli uczelni w kształtowaniu 
polskiej gospodarki. Szcze-
gólną rolę podczas Kongresu 
pełnią przedstawiciele samo-
rządów, którzy aktywnie pro-
mują swoje tereny inwestycyj-
ne wśród potencjalnych inwe-
storów i pracodawców. 
   

Lider dynamiki fi rm 
 6 listopada poznaliśmy 
wyniki ogólnopolskiego Ran-
kingu Zrównoważonego Roz-

woju JST autorstwa prof. Eu-
geniusza Sobczaka z Wydzia-
łu Administracji i Nauk Spo-
łecznych Politechniki War-
szawskiej. Gmina Leszno-
wola znalazła się w pierwszej 
dziesiątce najlepszych gmin 
wiejskich, zajmując 7. pozy-
cję w rankingu. W kategorii 
Dynamika firm za lata 2003 
– 2016 Lesznowola zajęła 
1. miejsce w Polsce wśród 
gmin wiejskich! Uroczyste 

ogłoszenie wyników XIV już 
edycji rankingu oraz wrę-
czanie dyplomów i statu-
etek laureatom miało miej-
sce podczas konferencji na-
ukowej „Zrównoważony roz-

wój społeczno-gospodarczy 
jednostek samorządu teryto-
rialnego 2017”, która odbyła 
się w Sali Kolumnowej Sej-
mu RP. Gminę Lesznowola 
reprezentowały panie Wójt 
Maria Jolanta Batycka-Wą-
sik, Przewodnicząca Rady 
Gminy Lesznowola Bożenna 
Korlak oraz Agnieszka Ada-
mus – Główny specjalista ds. 
promocji.  
 Ranking powstaje na 
podstawie danych z Głów-
nego Urzędu Statystycz-
nego. Badaniem objęte są 
wszystkie gminy w Polsce 
w podziale na cztery ka-
tegorie - gminy wiejskie, 
miejsko-wiejskie, miej-
skie oraz miasta na pra-
wach powiatu. Zespół na-
ukowców pod kierunkiem 
prof. Sobczaka analizu-
je 15 wskaźników obejmu-
jących trzy obszary roz-
woju - gospodarczy, spo-
łeczny oraz ochrony środo-
wiska. Jak podkreśla sam 
autor rankingu, ze wzglę-
du na pochodzenia danych 
(z GUS), jego wynik jest 
obiektywny i niezależny. 
 Lesznowolę na tle in-
nych samorządów wyróżnia-
ją przede wszystkim wysokie 
wydatki majątkowe per ca-
pita oraz duża liczba pod-
miotów gospodarczych w 
przeliczeniu na 1000 miesz-
kańców. Zajmując pierwsze 
miejsce w kategorii Dynami-
ka firm Gmina Lesznowola 

powtórzyła sukces z ubiegłe-
go roku.
 

Energetyka w gminie
 Przed współczesnym świa-
tem stoi wiele trudnych wy-

zwań. Jednym z nich jest 
z pewnością zapewnienie 
bezpieczeństwa energetycz-

nego przy wzrastającym za-
potrzebowaniu na energię. 
Do osiągnięcia tego celu pro-
wadzi m.in. zwiększanie efek-
tywności energetycznej, two-
rzenie innowacyjnych roz-
wiązań czy magazynowanie 
energii. Ważnym elementem 
tego procesu są także dzia-
łania na poziomie lokalnym, 
jak np. wykorzystanie lokal-
nych źródeł energii, w tym 
zwłaszcza OZE (odnawial-
ne źródła energii). Wiedzą 
o tym doskonale naukowcy 
z Wydziału Energetyki Po-
litechniki Częstochowskiej, 
którzy od września tego roku 
w partnerstwie z Norweskim 
Instytutem Badań Atmosfe-

ry NILU realizują projekt pt. 
„Gmina Samowystarczalna 
Energetycznie”. 
 Główne cele tego projektu 
to budowanie zielonej stra-
tegii energetycznej w gmi-
nach, wykorzystanie natu-
ralnych zasobów energe-
tycznych, budowanie nieza-
leżności energetycznej i bu-
dowanie eko -świadomo-
ści mieszkańców. Politech-
nika Częstochowska zapro-
siła do współpracy 17 miast 
i gmin z całej Polski, li-
czących od 5 do 63 tysięcy 
mieszkańców. Wśród uczest-
ników znalazła się Gmina 
Lesznowola, a obok niej ta-
kie samorządy jak Zakopane, 
Sochaczew, Łomża, Koło czy 
Mszczonów. 
 Konferencja podsumowu-
jąca projekt „Gmina samowy-
starczalna energetycznie” od-
była się 17 listopada w Często-
chowie i była okazją do wymia-
ny poglądów między samorzą-
dowcami, przedstawicielami 
świata nauki i sektora energe-
tycznego. Gminę Lesznowola 
reprezentowały panie Bożenna 
Korlak - Przewodnicząca Rady 
Gminy Lesznowola i Joanna 

Misiak - Główny specjalista ds. 
informacji europejskiej. 
 Na zakończenie pro-
jektu każda uczestnicząca 
w nim gmina otrzyma obszer-
ne opracowanie monograficz-
ne, zawierające m.in. charak-
terystykę energetyczną danej 
gminy i perspektywy rozwoju 
OZE na jej terenie.    
 Projekt  „Gmina Samo-
wystarczalna Energetycznie” 
jest dofinansowany ze środ-
ków Mechanizmu Finanso-
wego EOG 2009-2014 w ra-
mach Funduszu Współpracy 
Dwustronnej.  

Agnieszka Adamus

UG Lesznowola 

Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik odbiera statuetkę Lidera Rozwoju 
Regionalnego dla Lesznowoli. Fot. PAP 

Uroczystość w Sejmie RP - Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik i Przewodnicząca 
Rady Gminy Bożenna Korlak z nagrodami dla Lesznowoli 



Dziękujemy, że pani jest
PIASECZNO Ewa Gorzelak, aktorka i mieszkanka Zalesia Dolnego, otrzymała od najmłodszych 

piasecznian Order Uśmiechu. Głównie za poświęcenie swojego życia chorym dzieciom

 Wielbiciele seriali znają panią Ewę z 
choćby „M jak miłość” czy „Na Wspól-
nej”. Zagrała też epizody m.in. w „Pit-
bullu”, „Moim biegunie” czy „Amoku”. 

Mam dług do spłacenia

 Prawie 15 lat temu  wydarzyła 
się tragedia, która na zawsze zmie-
niła życie aktorki i jej rodziny. U 
jej 3-letniego synka zdiagnozowa-
no nowotwór, stan chłopca był okre-
ślany jako beznadziejny. Mimo że 
Ewa Gorzelak była u szczytu karie-
ry, przerwała ją i poświęciła się wal-
ce o życie dziecka. Na tym jednak 
nie poprzestała. Kiedy po dwóch la-
tach syn wygrał z chorobą, pani Ewa 
niemal wycofała się z zawodu i za-
łożyła Fundację Nasze Dzieci przy 
Klinice Onkologii w Instytucie – Po-
mniku Centrum  Zdrowia Dziecka 
(IPCZD) w Międzylesiu. Tłumaczy-
ła, że ma dług wdzięczności do spła-
cenia. – Wiem jak bywa ciężko pod-
czas leczenia oraz jak dużo potrze-
ba wiary i siły, aby pokonać tę choro-
bę. Wierzę, że pozytywne nastawie-
nie pacjentów i ich opiekunów dzia-
ła cuda – tłumaczy na stronie orga-
nizacji. Ewa Gorzelak przy pomocy 
wolontariuszy wspiera nie tylko dzie-
ci, ale również ich rodziców, bo wie, 
ile przechodzą i jak im trudno.  
 Dzięki pomocy fundacji maluchy 
mogą także korzystać z drogiego le-
czenia w zagranicznych klinikach i 
otrzymać potrzebne lekarstwa.
 
Dostrzec drugiego człowieka

 O Order Uśmiechu, który został 
wręczony dobrodziejce 14 listopada, 
podczas gali w szpitalu w Międzyle-
siu, wystarały się dzieci ze świetlicy 
w piaseczyńskiej Szkole Podstawo-
wej nr 5. Aż pięć lat temu, w pierw-
szym liście do kapituły orderu, Prze-
mek Młodawski pisał: „dzieci darzo-
ne opieką przez panią  Ewę Gorzelak 
mało by uczyniły bez pomocy”. Do 
napisania listów-prośb zmotywowa-
ła uczniów  świetlicowa wychowaw-
czyni Anna Grzegrzułka. – Staram 
się przekazać dzieciom, aby w tym 
zabieganym świecie widziały drugie-
go człowieka, może chorego, niepeł-
nosprawnego, innego – mówi nauczy-
cielka z „Piątki”. Pani Anna od pra-
wie dekady jest wolontariuszką i do 

wolontariatu zachęca. Organizuje ak-
cje, dzięki którym pomoc otrzymują 
ubodzy, seniorzy, ofiary wojen, kata-
klizmów czy bezdomne zwierzęta.
 Podczas gali wręczenia Orde-
ru Uśmiechu Anna Grzegrzułka 
wygłosiła laudację. – To bez wąt-
pienia najważniejsze odznaczenie, 
które dzieci przyznają osobom dla 
nich wyjątkowym. W czasach, gdy 
większość ludzi cierpi na chronicz-
ny brak czasu, pani Ewa Gorzelak, 
jakby mając go w nadmiarze, od-
daje swój czas chorym i cierpiącym 
dzieciom – przemawiała. – Ofiaro-
wuje pani zupełnie obcym dzieciom 
swoją miłość, serce, uśmiech, słoń-
ce, zaangażowanie, zaufanie, empa-
tię, cząstkę siebie. Dziękujemy pani 
Ewo, że pani jest – dodała i przy-
pomniała słowa Janusza Korczaka: 
„kiedy śmieje się dziecko, śmieje się 
cały świat”.     

Najwspanialsza nagroda 

pod słońcem

 W trakcie wręczania orderu Ewa 
Gorzelak tradycyjnie musiała wy-
chylić szklankę soku z cytryny. 
–Otrzymałam najwspanialszą na-
grodę pod słońcem – przyznała po 
dekoracji. Na gali w Międzylesiu 
świetlicę ze szkoły „Piątki” repre-
zentowały Marysia Jaciubek z kla-
sy IIIb oraz  Gabrysia Frimann z 
VIIh. Jednak panią Ewę już wkrót-
ce będzie mogła osobiście poznać 
cała społeczność szkolna i miesz-
kańcy Piaseczna. Aktorka-wolon-
tariuszka przybędzie do placówki 
2 grudnia, gdy przy Szkolnej bę-
dzie organizowany kiermasz świą-
teczny. I znów wypije sok z cy-
tryny, a dzieci wręczą jej list, od 
którego zaczęły starania o Order 
Uśmiechu.  

Piotr Chmielewski

Ewa Gorzelak prawie zrezygnował z kariery aktorskiej, 

aby pomagać chorym maluchom    

LESZNOWOLA

Wrak Race w Mysiadle
 Już w najbliższą sobotę odbędzie się 18. edycja Mazowieckiego Wrak Ra-
ce’u w Mysiadle, w której wystartuje aż 70 załóg. Będzie to ostatni Wrak Race 
w tym roku. Kierowcy po raz pierwszy mają ścigać się w dwóch klasach „seria” 
oraz „madmax”. Pierwszy bieg kwalifi kacyjny ruszy o godz. 10, wręczenie pu-
charów i nagród zaplanowano na godz. 14.30.

TW
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Uderzenie w nielegalne 
jaskinie hazardu
LESZNOWOLA Funkcjonariusze straży granicznej, Agencji Bezpieczeń-

stwa Wewnętrznego i służb skarbowych z soboty na niedzielę zlikwi-

dowali działające pod przykrywką kasyna w Wólce Kosowskiej. Spraw-

com grożą bardzo wysokie kary fi nansowe

 To w ostatnich miesiącach drugie uderzenie w zorganizowaną azjatycką,  
ekonomiczną przestępczość, funkcjonującą w sąsiedztwie centrum handlo-
wego. W kilku lokalach mundurowi znaleźli 35 działających urządzeń do gier 
hazardowych, których łączna wartość rynkowa to 420 tys. zł. Z ustaleń mun-
durowych wynika, że z zainstalowanych automatów do gier losowych właści-
ciele kasyn czerpali pokaźne zyski. 
 Na miejscu strażnicy i ABW zaskoczyli kilkudziesięciu amatorów hazardu, 
głównie Azjatów. Wśród nich byli dwaj podający się za Wietnamczyków męż-
czyźni, którzy przebywają w Polsce nielegalnie i nie mieli przy sobie żadnych 
dokumentów. – W ich sprawie zostały skierowane do sądu wnioski o umiesz-
czenie w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców, do czasu usta-
lenia ich narodowości i tożsamości – informuje Piotr Niemiec z Nadwiślań-
skiego Oddziału Straży Granicznej.
 Jednak jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy, w przestępczy proceder 
zaangażowani byli także Polacy. Podczas czynności zabezpieczono urzą-
dzenia, sporą ilość gotówki pochodzącej z nielegalnych transakcji hazardo-
wych oraz substancję odurzającą o niewiadomym składzie (zostanie podda-
na badaniom laboratoryjnym). W tej sprawie Mazowiecki Urząd Celno-Skar-
bowy w Warszawie wszczął postępowania karno-skarbowe. Za urządzanie 
gier na automatach bez wymaganej koncesji kara wynosi 100 tys. zł od każ-
dego urządzenia. Za nielegalne organizowanie gier hazardowych grozi też 
odpowiedzialność karno-skarbowa: kara grzywny, kara pozbawienia wolno-
ści do lat 3, albo obie te kary łącznie.

PC

W organizowanie nielegalnych gier zaangażowani 

byli także Polacy     (fot. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej)

PIASECZNO

Bajki z Kliszy
 W najbliższą sobotę w Przystanku Kultura odbędzie się  impreza skiero-
wana do dzieci - pokaz bajek z retro rzutnika Ania oraz spotkanie z Piase-
czyńską Orkiestra Dętą pt. „W Krainie Dźwięków”. Początek o godz. 11.

Tyl.

R E K L A M A



Ratunek dla włosów

Zabieg laminowania 

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

przed laminacją

po laminacji

P R O M O C J A

Salon BB, ul. Młynarska 6 wejście od Warszawskiej, 

Tel. 22 401 1234

Zbliża się okres Świąt Bożego Narodzenia, a potem Sylwester. Czas kie-

dy chcesz być dumna ze swojej fryzury. Patrzysz w lustro i czujesz, że 

Twoje włosy potrzebują ratunku? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Za śmieci jak za zboże
KONSTANCIN-JEZIORNA To już pewne: 15 zł za segregowane oraz 26,5 zł za zmieszane 

–  tyle po nowym roku mieszkańcy gminy zapłacą miesięcznie za odbiór odpadów

 Po kilkutygodniowej dyskusji, w 
środę radni doszli do porozumienia 
i zdecydowali, jak będzie wygląda-
ła gospodarka odpadami w gminie 
po 1 stycznia oraz ile za nią zapłacą 
mieszkańcy.

I tak nie będzie taniej

 Przypomnijmy, że niemal dwa 
miesiące temu urzędnicy ratusza 
otworzyli oferty firm zaintereso-
wanych wywozem śmieci z obsza-
ru gminy. Burmistrz Kazimierz Jań-
czuk już dwukrotnie przedstawiał 
rajcom uchwały ustalające cenę tej 
usługi dla mieszkańców oraz często-
tliwość wywozu śmieci sprzed pose-
sji. Radni jednak nie potrafili pod-
jąć decyzji, zapanował impas. Powo-
dem ich niezadowolenia był przede 
wszystkim znaczny wzrost opłaty 
śmieciowej. W pierwszej, przedsta-
wionej przez burmistrza wersji miała 
ona wzrosnąć z 10 do 17 zł za osobę 
(przy segregacji odpadów) i z 15 do 28 
zł (dla osób, które nie segregują). Ka-
zimierz Jańczuk tłumaczył, że powo-
dem podwyżki jest cena usługi zapro-
ponowanej przez najtańszą firmę wy-
wozową – ponad dwukrotnie wyższa 
niż w poprzednich latach.
 Kiedy radni wyrazili niezado-
wolenie z tak dużego wzrostu cen, 
urzędnicy jeszcze raz zasiedli do 
kalkulatorów i obniżyli nowe stawki 
do odpowiednio 15 i 26,5 zł. – Wcze-

śniejsze propozycje były wyższe, po-
nieważ zakładaliśmy, że po nowym 
roku jednak więcej osób będzie se-
gregowało odpady (teraz robi to 73 
proc. mieszkańców – przyp. red.). Te-
raz jednak uznaliśmy, że wcale tak nie 
musi być, że opieramy się na niczym 
nieuzasadnionych przypuszczeniach 
– wyjaśnia Kazimierz Jańczuk.    
 W środę burmistrz zaznaczył, 
że jeśli i tym razem radni nie przyj-
mą nowych zasad odbioru odpa-
dów, unieważni przetarg na wywóz 
odpadów i ogłosi nowy. – Patrząc na 
inne gminy możemy wnioskować, że 
oferty firm w drugim postępowaniu 
wcale nie będą tańsze – skomento-
wał jego słowa Andrzej Cieślawski, 
przewodniczący rady miejskiej. 

Segregacja po nowemu

 Odnosząc się do krytycznych 
słów na temat planowanej częstotli-
wości odbioru odpadów, Kazimierz 
Jańczuk zapowiedział, że przez 
pierwsze pół roku urzędnicy będą 
bacznie obserwować,  czy śmieci 

wywożone są odpowiednio często. 
– Jeżeli częstotliwość będzie zbyt 
mała, podpiszemy aneks do umowy 
z firmą wywozową – zapowiedział.
 Ponieważ rada miejska w końcu zgo-
dziła się na zasady odbioru odpadów 
jak i cenę, niebawem Kazimierz Jańczuk 
podpisze trzyletnią umowę z firmą Leka-
ro opiewającą na 14,2 mln zł. 
 Po nowym roku mieszkańców 
czeka więcej pracy przy segregacji. 
Zgodnie z rozporządzeniem mini-
stra środowiska zmieniają się bo-
wiem zasady odbioru śmieci, będą 
teraz selekcjonowane do większej 
liczby worków (trzeba będzie m.in. 
osobno odkładać papier i odpa-
dy biodegradowalne). Chodzi o to, 
żeby jeszcze więcej surowców wtór-
nych trafiło do ponownego przetwo-
rzenia. – Do końca roku wydamy 
książeczkę wyjaśniającą nowe za-
sady segregacji odpadów, która tra-
fi do mieszkańców – zapowiada bur-
mistrz.

Piotr Chmielewski
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Po nowym roku śmieciarki pojawią się przed posesjami częściej

Czy nowe ceny sprawią, 

że więcej osób zacznie w 

gminie segregować odpady? 

Ma ich do tego motywować 

wzrost opłaty z 15 do 26,5 zł 

R E K L A M A

Klejnot w Zalesiu
PIASECZNO Pod koniec października w galerii Kolonia Artystyczna w Zalesiu Dolnym odbyło się spotkanie z 

Józefem Wilkoniem i Janem Kerdenem - autorami wydanej niedawno książki „Klejnot Wieliczki”

 - Pojechałem sobie w świat, ale 
jestem stąd. Znam tu każdy metr 
kwadratowy, przechodziłem wszyst-
kie ścieżki. To jest miejsce mojego 
dzieciństwa - świat, który cały czas 
do mnie wraca – tak właśnie wspo-
minał rok temu Józef Wilkoń, świa-
towej sławy artysta mieszkający w 
Zalesiu Dolnym, podczas otwarcia 
swojej pierwszej wystawy w rodzin-
nym mieście Wieliczce. 
 To właśnie wtedy miejscowa dy-
rektor Centrum Kultury i Turystyki 
Agnieszka Szczepaniak poddała po-
mysł aby powstała legenda zilustro-
wana przez mistrza. 
 Napisania tekstu podjął się Jan 

Kerden, poprzedzając akt twórczy 
wysłuchaniem wspomnień oraz stu-
diami historii i topografii Wieliczki. 
Fabuła „Klejnotu Wieliczki” traktu-
je o Antosiu - chłopcu zafascynowa-
nym przyrodą, podziemnym świa-
tem kopalni i otoczeniem Wieliczki. 
Jest to legenda skierowana zarówno 
do dzieci, jak i dorosłych, w umiejęt-
ny sposób łącząca w sobie świat re-
alny i baśniowy. To połączenie zna-
komicie oddają ilustracje autorstwa 
Józefa Wilkonia. Warto podkreślić, 
że jego prace mają tym razem szcze-
gólny charakter - powraca w nich 
bowiem do swoich rodzinnych stron 
i okolic, w których się wychował.

 W trakcie niezwykle sympatycz-
nego wieczoru w Kolonii Artystycznej 
obaj panowie opowiadali, między in-
nymi, o pracy nad książką i wędrów-
kach po współczesnej Wieliczce. 
 - Do końca tego roku w par-
ku piaseczyńskim pojawią się rzeź-
by artysty, a mówiąc ściślej - ich me-
talowe odlewy – zapowiada Blan-
ka Wyszyńska-Walczak z Fundacji 
„Arka” im. Józefa Wilkonia. - Bę-
dzie to tur, para hipopotamów i lwi-
ca z lwiątkiem. W przyszłym roku 
przewidziana jest z kolei wystawa 
„Don Kichot” w Hiszpanii.

Grzegorz Tylec
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Zawsze jesteśmy w drodze. 
Świat na nas nie zaczeka
KONSTANCIN-JEZIORNA „W Drodze”’ to tytuł najnowszej wystawy zdjęć konstancińskie-

go Klubu Fotografi cznego F8. Niezwykle różnorodne i imponujące fotografi e można 

oglądać w Konstancińskim Domu Kultury do 10 grudnia. Wstęp wolny

 Wystawę przy ul. Mostowej 15 
uroczyście otworzyła w poprzed-
nią sobotę Anna Klonowska, wice-
dyrektor Konstancińskiego Domu 
Kultury oraz Danuta Kaluga, koor-
dynator Klubu Fotograficznego F8. 
Prace konstancińskich fotografi-
ków oddają tendencje współczesne-
go świata do ciągłego przemieszcza-
nia się. Efektowne zdjęcia pokazują 
świat z perspektywy ludzi drogi, lu-
dzi, którym nigdy nie dość nowych 
horyzontów. 

Zatrzymujemy czas

 – Droga jest nieodłączną częścią 
naszego życia – mówi Danuta Kalu-
ga, koordynator Klubu Fotograficz-
nego F8. – Zawsze jesteśmy w dro-
dze. Każdy z nas wędruje przez ży-
cie, poszukując własnych miejsc i 
sposobu, aby do nich dotrzeć. Człon-
kowie Klubu Fotograficznego F8, 
wędrując z aparatem różnymi dro-
gami, poszukują inspiracji, wyławia-
ją ciekawe motywy godne pokazania. 
W każdym przypadku jest to indywi-
dualne spojrzenie przez szkło obiek-
tywu na to, co uważamy za warto-
ściowe i z jakichś powodów warte 
utrwalenia. Naciskając spust migaw-
ki, stoimy często na rozdrożu i podej-
mujemy decyzje. Fotografią kadruje-

my przestrzeń i zatrzymujemy czas, 
robiąc zdjęcie w odpowiednim mo-
mencie. Mamy nadzieję, że wystawa 
„W Drodze” pozwoli każdemu odna-
leźć osobiste spojrzenie na otaczają-
cy świat – dodaje Danuta Kaluga, za-
praszając na wystawę. 
 Na ekspozycję składają się bar-
dzo różnorodne prace, prezentują-
ce zarówno rozmaite zainteresowa-
nia fotografików, ich wrażliwość, su-
biektywne spojrzenie na świat oraz 
różne techniki fotografowania. Mo-
żemy zobaczyć zarówno zdjęcia z 
różnych części Polski, jak i z dale-
kich podróży. Nie zabraknie tak-
że interesujących ujęć Konstanci-
na-Jeziorny oraz okolic. Autorami 
prezentowanych prac jest 16 człon-
ków klubu: Andrzej Czuba, Andrzej 
Piętka, Artur Bartoszewski, Bogusia 
Gamracy, Danuta Kaluga, Dorota 
Kasperska, Elżbieta Gaździcka, Ja-
dwiga Dudkiewicz-Wilczyńska, Ja-
kub Dzieciuch, Jan Wójcicki, Kin-
ga Strzałkowska, Marzena Niem-
czyk, Michał Dzieniszewski, Rafał 
Kostecki, Robert Czułba i Wojciech 
Mazurkiewicz.

Od 14 lat utrwalają chwile

 Klub Fotograficzny F8 powstał 
we wrześniu 2003 roku. Klub F8 to 

grupa zagorzałych pasjonatów, któ-
rzy zajmują się różnymi rodzaja-
mi fotografii: makrofotografią, fo-
tografią pejzażową, przyrodniczą, 
portretową czy reportażową. Klu-
bowe spotkania odbywają się w każ-
dą pierwszą środę miesiąca o godz. 
19 w Hugonówce przy ul. Mostowej 
15. – To odskocznia od codzienno-
ści, dobra i pouczająca rozrywka, 
miejsce wymiany doświadczeń, ale 
też miejsce pielęgnowania dobrych 
relacji – mówi koordynator klubu. 
– W istnieniu grupy wspaniałe jest 
to, że uczymy się od siebie nawza-
jem, pokazujemy swoje osiągnięcia, 
przekazujemy przydatne informacje, 
wreszcie zaprzyjaźniamy się – doda-
je. Fotograficy mają swoje indywidu-
alne osiągnięcia, otrzymują nagrody 
na ogólnopolskich konkursach foto-
graficznych. Dzięki wymianie miast 
bliźniaczych mają dokonania tak-
że na arenie międzynarodowej – wy-
stawy zbiorowe i wspólne projekty z 
fotografikami z Holandii, Niemiec, 
Czech i USA. – Wciąż mamy nowe 
pomysły i świeży zapał. Zawsze za-
praszamy osoby, które chcą dzielić z 
nami pasję utrwalania chwil ulotnych 
– zaprasza Danuta Kaluga (mail: da-
nakal@poczta.onet.pl). 
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Konstanciński Klub F8 to grupa zagorzałych pasjonatów
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Uchwalono plan miejscowy dla Wólki Kozodawskiej
PIASECZNO Epilog afery związanej z zatrzymaniem Łukasza K.: radni uchwalili plan miejscowy 

dla terenu ograniczonego ulicami Bukietową, Dworską, Hajduczka, a na południu - rzeką 

Jeziorką, który dopuszcza na większości obszaru zabudowę wolnostojącą jednorodzinną

 Z terenami w Wólce Kozodaw-
skiej, o których mowa, wiąże się 
jedna z najgłośniejszych afer w hi-
storii piaseczyńskiego samorządu, 
a mianowicie zatrzymanie przez 
Centralne Biuro Antykorupcyj-
ne w marcu 2015 roku związane-
go z Platformą Obywatelską, Łu-
kasza K. Prokuratura postawiła K. 
zarzut przyjęcia korzyści majątko-
wej w zamian za wpłynięcie na de-
cyzję gminnych urzędników, któ-
ra miała umożliwić zrealizowanie 
inwestycji w Wólce Kozodawskiej.
– Zaręczam, że zatrzymany nie miał 
żadnego wpływu na procedury pla-
nistyczne – zarzekał się kilka dni po 
zatrzymaniu K. burmistrz Piasecz-
na Zdzisław Lis. Jego zdaniem fakt, 
że K. był członkiem władz PO oraz 
jej wiceszefem w Piasecznie nie ozna-
cza, że w sposób niezgodny z prawem 
mógł wpływać lub wpływał na decyzje 
podejmowane w urzędzie. – Zgodnie 
ze studium teren ten przeznaczony 
jest pod  zabudowę usługową lokalną 
i zabudowę jednorodzinną – dodawał 
wiceburmistrz Daniel Putkiewicz.

Inwestor próbował uzyskać

warunki zabudowy

 Prace nad planem miejscowym 
dla Wólki Kozodawskiej trwały od 
kilku lat. Podczas wyłożeń planu 
zgłaszano liczne uwagi, co wydłu-
żało procedurę planistyczną. Ponad 
rok temu do urzędu zgłosił się pełno-
mocnik właściciela nieruchomości w 
Wólce Kozodawskiej, który wystąpił 

o wydanie warunków zabudowy dla 
dwóch budynków hotelowo-usługo-
wych, z garażami podziemnymi, o 
wysokości 14 metrów i powierzchni 
44 tys. m kw. każdy. – Został on po-
proszony przez Wydział Architektury 
o uzupełnienie dokumentacji, czego 
nie zrobił, w związku z czym sprawie 
nie został nadany bieg – informował 
wówczas Łukasz Wyleziński z gmin-
nego biura promocji. 

Domy jednorodzinne 

i tereny zielone

 Potem odbyło się jeszcze trzecie 
wyłożenie planu i ponowne anali-
zowanie uwag. W końcu cała pro-
cedura została doprowadzona 
do końca i nad projektem uchwa-
ły wprowadzającej plan miejscowy 
dla tego terenu w życie pochylili się 
w środę radni. Po podjęciu uchwa-
ły odbyła się krótka konferencja 
prasowa podczas której wicebur-
mistrz Daniel Putkiewicz opowie-
dział o głównych założeniach pla-
nu. Miało to zakończyć spekulacje 
związane z przyczynami zatrzyma-
nia dwa lata temu Łukasza K. (wła-
dzom gminy od początku zależa-
ło na przejrzystości w tej sprawie). 
- Chcieliśmy przede wszystkim za-

bezpieczyć ten teren przed zabudo-
wą wielorodzinną – wyjaśnia Da-
niel Putkiewicz. - Nie zamierzali-
śmy wprowadzać tam intensyw-
nej zabudowy kubaturowej, tylko 
dostosować charakter tego obsza-
ru do terenów sąsiednich, a więc 
sprawić aby został on zabudowany 
mniej intensywnie, rzadziej i niżej.
 Teren na którym znajduje się dziś 
firma Polaqua wraz z terenami przy-
ległymi ma zostać przeznaczony pod 
usługi. Usługi znajdą się także w pa-
sie zabudowy mieszkaniowej przy 
ulicy Dworskiej. Z kolei pas na połu-
dnie od Polaqua’y, ograniczony uli-
cami Dworską i Hajduczka zajmie 
teren zielony dostępny dla mieszkań-
ców. Parametry zabudowy mieszka-
niowej (MN) są zależne od oddalenia 
danego obszaru od Jeziorki. Im bliżej 
rzeki, tym działki są większe, a posa-
dowione na nich domy muszą być niż-
sze. - Pewnym nowum jest wprowadze-
nie w planie zabudowy jednorodzinnej, 
wolnostojącej, jednolokalowej – wyja-
śnia Daniel Putkiewicz. - Chodzi o to, 
żeby na jednej działce można było po-
budować tylko jeden dom, w którym 
będzie mieszkała jedna rodzina. 
 Do tej pory w budynku jednoro-
dzinnym można było wydzielić dwa 
lokale, a w bliźniaku nawet cztery. 
Niektórzy inwestorzy szli dalej i pró-
bowali przekształcać zabudowę bliź-
niaczą w szeregową. Gmina wprowa-
dziła nowy zapis (musi jeszcze zatwier-
dzić go wojewoda) właśnie po to, aby 
zapobiec takim praktykom. - Próbuje-
my z tym walczyć i uszczelniać system 
– dodaje wiceburmistrz Piaseczna. Za 
około 2,5 miesiąca przyjęty przez radę 
plan miejscowy powinien się uprawo-
mocnić. Jeśli to się stanie, a wojewoda 
nie zgłosi do dokumentu uwag, o bu-
dowie bloków w Wólce Kozodawskiej 
deweloperzy będą mogli zapomnieć.

Do rzeki Jeziorki mają przylegać dostępne dla mieszkańców 

tereny zielone. Wysokość zabudowy przy pasie zieleni nie 

może przekraczać 9 m

– Chcemy traktować plany 

miejscowe jak „kaganiec” dla 

inwestorów – mówi 

Daniel Putkiewicz, 

wiceburmistrz Piaseczna
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Niezwykły świat w obrazach
 W niedzielę 26 listopada w Kolonii Artystycznej w Zalesiu Dolnym (ul. 
Dębowa 3) odbędzie się wernisaż wystawy obrazów Magdaleny Shummer-
Fangor. Początek o godz. 16.

Tyl. Tomasz Wojciuk

XV Memoriał Wiesława Gawłowskiego

PIASECZNO

 W najbliższy weekend (25 i 26 listopada) w Gminnym Ośrodku Sportu i 
Rekreacji w Piasecznie odbędzie się kolejna edycja Memoriału Wiesława 
Gawłowskiego w piłce siatkowej. Turniej ma na celu popularyzację siat-
kówki jako atrakcyjnej formy wspólnego spędzania czasu, integrację śro-
dowiska lokalnego, a przede wszystkim – uczczenie pamięci wybitnego 
sportowca, olimpijczyka Wiesława Gawłowskiego. Oficjalne rozpoczęcie 
imprezy w sobotę o godz. 14.

Tyl.

Zagrają o Puchar 

GÓRA KALWARIA

 W najbliższą sobotę w hali sportowej w Górze Kalwarii przy ul. Białka od-
będzie się całodniowy turniej piłki nożnej Góra Kalwaria Cup 2017. Początek 
rywalizacji, w której weźmie udział aż 20 drużyn, o godz. 8.

Tyl.

Mozart i Morricone

URSYNÓW

 W niedzielę 26 listopada o godz. 16 w kościele pw. bł. Władysława z Giel-
niowa przy ul. Przy Bażantarni 3 odbędzie się koncert „Wolfgang Amadeusz 
Mozart i Ennio Morricone - Mistrzowie muzycznych krajobrazów” w wykona-
niu Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej. Wydarzenie poprowadzi Pa-
weł Sztompke. Wstęp wolny.

TW



Czyje nazwisko zastąpi Kościuszkowców?
PIASECZNO/POWIAT Liceum przy ul. Chyliczkowskiej w poniedziałek wybierze następcę  I Dy-

wizji Kościuszkowskiej w nazwie placówki. Kandydatów jest pięcioro, to wybitni Polacy

 Publicysta, dyplomata, były żoł-
nierz Armii Krajowej - Władysław 
Bartoszewski; „Żołnierz Niezłom-
ny”, twórca ruchu oporu w obozie 
śmierci w Oświęcimiu - rtm. Witold 
Pilecki; himalaistka  Wanda Rut-
kiewicz; poetka i tłumaczka Wisła-

wa Szymborska oraz reżyser An-
drzej Wajda - to wszyscy kandyda-
ci na patrona Liceum Ogólnokształ-
cącego. – Osoby te zostały wskazane 
w całkowicie demokratyczny sposób 
– podkreśla Barbara Chwedczuk, 
dyrektor LO. – Najpierw na lekcjach 
wiedzy o społeczeństwie i wycho-
wawczych nauczyciele dyskutowali 
z młodzieżą, kto powinien patrono-
wać szkole. Następnie, do 10 listopa-
da pracownicy szkoły, uczniowie jak 
i ich rodzice mogli wrzucać do urny 
konkretne propozycje.
 W kolejnym etapie spośród kan-
dydatur komisja składająca się z 
przedstawicieli całej społeczno-
ści szkolnej wybrała pięć. Chodzi-
ło o to, aby przyszła nazwa nie po-
wtarzała się na terenie powiatu oraz 
stolicy. Zrezygnowano także z na-
zwisk, które „wzbudzają oczywiste 
kontrowersje i podziały społeczne”. 
Na koniec sprawdzono, czy kandy-
daci „spełniają powszechnie akcep-
towane normy społeczne”.

Wojenne cierpienie czy radosna

nowoczesność

 W poniedziałek w szkole odby-
ły się trzy tury debat z łącznie 700 
uczniami. W trakcie spotkań każ-
dy z kandydatów był reprezentowa-
ny przez jednego nastolatka. Młodzi 
ludzie nie tylko przekonywali do po-
staci, na temat których stali się eks-
pertami. Odpowiadali również na 
dociekliwe pytania dotyczące mo-
mentów z życia kandydatów, które 
wzbudzają skrajne opinie. W trakcie 
dyskusji okazało się, że jedynie Wi-

told Pilecki jest zupełnie niekontro-
wersyjną postacią. Jednak w przy-
padku rotmistrza zastanawiano się, 
czy szkoła chce ponownie mieć pa-
trona związanego z okresem II woj-
ny światowej i cierpieniem narodu. 
Są głosy, by była to osoba bardziej 
współczesna, związana z radosnymi 
chwilami w historii Polski. 
 – Zależy nam bardzo, abyście 
dokonali odpowiedzialnego wyboru, 
nie tylko dla siebie, ale i przyszłych 
pokoleń – zwracała się do uczniów 
dyrektor liceum. – Poprzedni pa-
tron przetrwał ponad 70 lat. Niech 
nowy będzie chlubą szkoły, żebyście 
kiedyś mogli powiedzieć wnukom, 
że przyłożyliście rękę do jego wybo-
ru – prosiła. Barbara Chwedczuk po-
łożyła również nacisk na kulturę deba-
ty. – Umówmy się, że dyskutujemy bez 
obrażania się nawzajem – dodała.
 
Kościuszkowcy skazani 

za zapomnienie

 W najbliższy poniedziałek w pla-
cówce odbędzie się tajne głosowanie 
nad kandydaturami. Wyniki poznamy 
nazajutrz. Patronem zostanie postać, 
która uzyska więcej niż 50 proc. gło-
sów szkolnej społeczności. Jeśli nie bę-

dzie zdecydowanego zwycięzcy, zosta-
nie zarządzona druga tura wyborów z 
dwoma kandydatami, którzy uzyskali 
największe poparcie. 
 Na koniec szkoła złoży wniosek 
do rady powiatu piaseczyńskiego o 
nadanie jej nowej nazwy. Radni mu-
szą w tej kwestii podjąć uchwałę i 
dopiero wówczas liceum będzie mo-
gło używać nowej nazwy.  
 Przypomnijmy, że I Dywizja Ko-
ściuszkowska, która została sformo-
wana w 1943 r. na terenie Związku 
Socjalistycznych Republik Radziec-
kich (ZSRR) po decyzji Józefa Stali-
na, brała udział w wyzwalaniu Pol-
ski spod niemieckiej okupacji. Zda-
niem Instytutu Pamięci Narodowej 
patron ten nie jest godny upamięt-
niania, bo m.in. u boku Armii Czer-
wonej pomógł wprowadzić do na-
szego kraju komunizm. Zgodnie z 
tzw. ustawą dekomunizacyjną, szko-
ła musiała przystąpić do zmiany pa-
trona, aby nie zrobił tego w zastęp-
stwie wojewoda. Usunięcie I Dywi-
zji Kościuszkowskiej z nazwy szkoły 
wzbudziło liczne głosy niezadowole-
nia w piaseczyńskiej społeczności, o 
czym już wcześniej informowaliśmy. 

Piotr Chmielewski

Szkoła zadbała, aby uczniowie – bo to ich głosy zadecydują 

– wybrali nowego patrona świadomie. 

Na zdjęciu – poniedziałkowa debata

– Poprzedni patron 

przetrwał ponad 70 lat. 

Niech nowy będzie chlubą 

szkoły, żebyście kiedyś 

mogli powiedzieć wnukom, 

że przyłożyliście rękę do 

jego wyboru – prosiła 

dyrektor Barbara Chwedczuk

PIASECZNO

Rap Rewir Piaseczno
 Już dziś w Domu Kultury w Piasecznie odbędzie się kolejna impreza z 
cyklu Rap Rewir Piaseczno. Wystąpią lokalni twórcy muzyki rap i zaprosze-
ni goście. W programie również otwarty przegląd sceny. Początek imprezy o 
godz. 18. Wstęp 10 zł.
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Tyl.

W młodzieżowej radzie 
rządzą panie!
PIASECZNO Na jednej z ostatnich sesji wybrane zostało 

nowe prezydium Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno. 

Z powodów osobistych ze swoich funkcji zrezygnowali 

zarówno dotychczasowy przewodniczący rady Jan Cie-

chomski, jak i rzecznik prasowy Kuba Piekarniak

 Po przeprowadzonych wśród radnych wyborach w skład nowego prezy-
dium weszły same panie. Co więcej – do prezydium nie chciał kandydować 
nawet jeden przedstawiciel płci męskiej. Ostatecznie nową przewodniczącą 
Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno została Karolina Hołownia-Malinowska, 
nową sekretarz - Marta Zawadzak, a nową rzecznik prasową – Weronika Ja-
gielak. Bez zmian pozostały stanowiska dwóch wiceprzewodniczących – Na-
talii Kapusty i Sary Miszewskiej.
 Młodzieżowa rada została również zaproszona do współpracy z fundacją 
Roberta Schumana - współorganizacji międzynarodowego projektu mające-
go na celu wypracowanie ogólnoeuropejskich rozwiązań dla organizacji mło-
dzieżowych i młodzieżowych rad. Aktualnie fundacja jest w fazie pisania pro-
jektu i zamierza go złożyć w III programie Erasmus+ w październiku. 
- Do udziału w projekcie zaprosimy rady i organizacje młodzieżowe z kilku 
państw Europy, w tym Hiszpanii, Francji, Litwy i Włoch, po jednej z każde-
go kraju – tłumaczył na sesji Jan Ciechomski. - Podczas spotkań w różnych 
miejscach Europy będziemy mieli warsztaty z różnych dziedzin oraz będzie-
my pracowali nad sytuacją młodych w Europie. Zwieńczeniem naszego pro-
jektu ma być, w zależności od decyzji uczestników, publikacja w formie książ-
ki lub pdf, aplikacja, strona internetowa czy inny nośnik wiedzy. Chcemy wy-
pracować swego rodzaju kompendium wiedzy i modele działania dla mło-
dych i ich opiekunów. 
 Przygotowania do projektu mają się zacząć zaraz po otrzymaniu dotacji z 
Unii Europejskiej i miałby on wystartować we wrześniu przyszłego roku.

Grzegorz Tylec



 Bydgoska to jedna z wielu grun-
towych uliczek Skolimowa Północ-
no-Zachodniego z nazwami pol-
skich miast. W poprzedniej kaden-
cji samorządu zostały w nich wy-
konane sieci podziemne. – Mówi-
li nam w trakcie tej dużej inwesty-
cji, że kolejnym etapem będzie bu-
dowa nawierzchni – przypomina pani 
Monika. – Przy Bydgoskiej jest ponad 
40 domów, mieszka w nich wiele star-
szych osób oraz dzieci w wieku szkol-
nym. Tymczasem rzadko się zdarza, 
żeby po naszej rzadko równanej ulicy 
można było przejść suchą nogą. 
 Mieszkankę martwi, iż władze 
gminy póki co nie zamierzają zabrać 
się za przebudowę ulicy. – Dowia-
dywałam się w ratuszu, że prac na 
naszym terenie nie przewidziano w 
projekcie budżetu na  przyszły rok. 
To niesprawiedliwe. Płacimy podat-
ki tak, jak inni mieszkańcy gminy, a 
w takim Habdzinie położyli asfalt 
na już leżącym – komentuje kobieta.
 Burmistrz Kazimierz Jańczuk 
potwierdza, że mieszkańcy otrzy-
mali zapewnienie, iż ulice Skoli-

mowa Północno-Zachodniego zo-
staną wykonane po zakończeniu 
robót wodno-kanalizacyjnch. – 
Jednak prace musi poprzedzić wy-
konanie projektu. Planujemy przy-
gotowanie dokumentacji zamknąć 
w przyszłym roku. Jest to ogrom-
ne przedsięwzięcie. Już rozstrzy-
gnęliśmy przetarg na pierwszy 
projekt, bez ul. Bydgoskiej, i opie-
wa na  prawie pół miliona złotych 
– informuje. Jak dodaje, pienią-
dze na przygotowanie dokumenta-
cji dla pozostałych ulic tego rejo-
nu miasta zostaną zarezerwowa-
ne w przyszłorocznym budżecie. 
– Jest mała szansa, że prace w te-
renie ruszą w przyszłym roku – nie 

kryje burmistrz. 
 Jest pewna kwestia, która może 
opóźnić ukończenie projektów. 
– Kluczem do rozwiązania problemów 
tej części Skolimowa jest przygotowa-
nie miejscowego planu zagospodaro-
wania dla ul. Kołobrzeskiej, na któ-
rą spływają wody opadowe z okolicy 
– wyjaśnia Kazimierz Jańczuk. – Aby 
zapobiec podtopieniom, musimy w tej 
ulicy wykonać kanał ściekowy, który 
doprowadzi wodę do kanału Jezior-
ki. Jeżeli projektanci podzielą nasz po-
gląd, to dodatkowo w tym rejonie, na 
działce gminnej, wybudujemy zbiornik 
retencyjny dla nadmiaru wód opado-
wych – zapowiada.

PC
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Na Bydgoskiej mają dość kałuż i błota
KONSTANCIN-JEZIORNA Mieszkańcy ulicy łączącej Pułaskiego z Kabacką od kilku lat walczą 

o jej utwardzenie. – Gmina obiecywała nam, że przebudują drogę, kiedy zrobi wodo-

ciąg i kanalizację. Na obietnicach się skończyło – narzeka Monika Sobczak

Ratusz w przyszłym roku planuje wykonać projekt przebudowy 

Bydgoskiej. Kiedy zostanie on zrealizowany, na razie nie wiadomo 

R E K L A M A

Oczyszczą Jeziorkę za 
pieniądze Fundacji Tesco
PIASECZNO Zakończyło się głosowanie na najlepsze projekty społeczne 

w ramach programu „Decydujesz, pomagamy”. Dzięki głosom miesz-

kańców projekt Piaseczyńskiej Fundacji Ekologicznej „Sprzątanie kra-

iny Jeziorki” otrzymał 5 tys. zł dofi nansowania

 To była już trzecia edycja organizowanego przez fi rmę Tesco programu, w 
której Polacy oddali w sumie 4,8 mln głosów. Wybrano 125 projektów, z cze-
go 17 z Mazowsza. O przyznanie dofi nansowania ubiegały się także trzy pro-
jekty z mikroregionu obejmującego zasięgiem teren powiatów piaseczyń-
skiego, białobrzeskiego i grójeckiego. Zwyciężył (już po raz trzeci) projekt 
Piaseczyńskiej Fundacji Ekologicznej (PFE), otrzymując 17 845 głosów. 
 – Nasz projekt przewiduje wspólne uprzątnięcie fragmentu doliny rzeki Je-
ziorki – mówi Katarzyna Kondraciuk z PFE. – Pod koniec marca przyszłego roku za 
przyznane nam środki będziemy chcieli zorganizować wspólnie z fi rmą K jak Ka-
jak ekospływ, pozbierać śmieci płynące z nurtem i posprzątać okolice brzegu rze-
ki. Zapewnimy worki i sprzęt do sprzątania. Po akcji, w kawiarni na stadionie miej-
skim, na wszystkich uczestników spływu będzie czekał gorący poczęstunek. 
 Na potrzeby programu, którego pomysłodawcą jest Tesco, mapa Polski 
została podzielona na 125 mikroregionów. Spośród prawie pięciuset zgło-
szeń z całej Polski jurorzy wyłonili 339 fi nalistów walczących o granty o łącz-
nej wysokości 650 tys. zł. Mieszkańcy regionów głosowali na wybrane projek-
ty dotyczące edukacji, promocji zdrowego stylu życia, rewitalizacji przestrze-
ni miejskich, ekologii czy aktywizacji osób starszych. – Wierzymy, że dzięki 
tym projektom w wielu miejscach w Polsce wydarzy się coś dobrego – mówi 
Katarzyna Michalska-Miszczyk, Prezes Fundacji Tesco.

Jeziorka ma zostać uprzątnięta ze śmieci przed rozpoczęciem 

nowego sezonu

R E K L A M A

Tomasz Wojciuk
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Album inspirowany ulicami Zalesia
PIASECZNO Rada sołecka Zalesia Górnego wpadła na nietypowy pomysł spożytkowania funduszu sołeckie-

go. Wydano za te pieniądze album „Ulicami Zalesia”, zawierający linoryty 92 ulic, autorstwa miejscowego 

artysty Macieja Zadrąga

 – Wszystko zaczęło się w roku 
2009, kiedy to Maciej Zadrąg stwo-
rzył cykl kilkunastu linorytów, in-
spirowanych nazwami ulic w Zale-
siu Górnym, które bardzo go zauro-
czyły – mówi Ewa Molenda-Stroiń-
ska, sołtys Zalesia. – Kilka lat później 
powstały kolejne prace, a w ubiegłym 
roku wpadliśmy na pomysł, że można 
byłoby zebrać wszystkie linoryty ra-
zem i wydać je w formie albumu. 
 Książkę w nakładzie 500 egzem-
plarzy udało się wydrukować z po-
mocą gminy Piaseczno, co koszto-
wało łącznie 8 tys. zł. Wydawnictwo 
nie było na sprzedaż – część egzem-
plarzy trafiło do gminy, część do bi-
blioteki. Albumy otrzymały także 
osoby zasłużone dla Zalesia Gór-
nego i miejscowej kultury. – Robili-
śmy wszystko sami. Wstęp do albu-
mu traktujący o historii Zalesia i au-
torze przetłumaczyli na trzy języki 
nasi mieszkańcy – mówi pani soł-
tys. – Wydawnictwo jest wspania-
łym prezentem dla gości zza granicy. 
 W tym roku pracę wykonaną 
przez mieszkańców Zalesia doceni-

ło Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów 
i Instytut Obywatelski, autor ogólno-
polskiego leksykonu dobrych praktyk 
w wydawaniu funduszu sołeckiego. W 
leksykonie są przykłady z całej Polski, 
jednak z terenu powiatu piaseczyńskie-
go znalazł się w nim tylko projekt rady 
sołeckiej Zalesia Górnego. – Otrzymu-
jemy to wyróżnienie już drugi rok z 
rzędu – zdradza z dumą Ewa Molen-
da-Stroińska. – W ubiegłym roku do-
ceniono naszą darmową gazetkę sołec-
ką, którą co miesiąc od dziewięciu lat 
wydajemy w nakładzie 700 egz. 
 Niestety, spośród 92 zamieszczo-
nych na linorytach ulic tylko 30 jest 
utwardzonych. Pozostałe drogi znaj-
dują się przeważnie w nienajlepszym 
stanie. – To boli, dlatego prosiłam w 
gminie, aby dali nam choć kilka wy-
wrotek tłucznia, którym moglibyśmy 
załatać dziury – dodaje pani sołtys. 
– Na razie mamy obiecaną... jedną 
wywrotkę. Mam nadzieję, że wystar-
czy to na naprawę najgorzej wyglą-
dających miejsc.

Tomasz Wojciuk

Sołtys Ewa Molenda-Stroiń-

ska prezentuje album 

„Ulicami Zalesia”

Siłownie plenerowe. 
Czy spełniają oczekiwania
mieszkańców?
PIASECZNO – Na większości piaseczyńskich siłowni nie da się ćwiczyć, 

bo są fatalnie skonstruowane – uważa Karol Styś. Wiceburmistrz Da-

niel Putkiewicz przyznaje, że nieco toporne mogą być urządzenia do 

ćwiczeń starszego typu

 Nasz czytelnik uważa, że urządzenia w większości siłowni „pod chmur-
ką” są źle skonstruowane, co uniemożliwia efektywne wykonywanie ćwiczeń. 
– Poza tym nikt o nie nie dba – dodaje Karol Styś, podając jako przykład si-
łownię przy ul. Tenisowej w Józefosławiu. O tym miejscu pisaliśmy już kilka 
miesięcy temu. W lipcu mieszkańcy alarmowali, że teren, na którym oprócz 
urządzeń do ćwiczeń znajduje się także plac zabaw dla dzieci, porasta wy-
soka trawa i chwasty. – Koszenie trawy na placach odbywa się cztery razy do 
roku – informowała wówczas Patrycja Zych z gminnego wydziału utrzymania 
terenów publicznych, która nie widziała problemu. 
 – Siłownie pod chmurką powstają na terenie gminy od ładnych paru lat, a 
pierwszy tego typu obiekt pojawił się na Górkach Szymona w Zalesiu Dolnym 
– mówi wiceburmistrz Daniel Putkiewicz. – Jako że tego typu miejsc jest kilka-
dziesiąt i były budowane w różnych latach, mamy tam zainstalowane różne-
go typu urządzenia. Pierwsze miały być przede wszystkim odporne na uszko-
dzenie czy zniszczenie i rzeczywiście mogą one być dla ćwiczących niezbyt 
wygodne. Dlatego będziemy chcieli wymieniać je sukcesywnie na bardziej 
wielofunkcyjne, ale też funkcjonalne.
 Daniel Putkiewicz podkreśla, że gmina buduje siłownie, bo oczekują tego 
mieszkańcy. – Część z nich powstaje również w ramach funduszy sołeckich – 
dodaje. – O ich kształcie i wyposażeniu decydują ludzie, a nie urzędnicy. Ku-
pują więc chyba to, co im najbardziej odpowiada

Tomasz Wojciuk

Urządzenia do ćwiczeń przy ul. Tenisowej w Józefosławiu

PIASECZNO

Klubowy Teatrzyk
 Jutro o godz. 13 w Klubie Kultury w Józefosławiu (ul. Urocza 14, II piętro) 
odbędzie się spektakl „Uwaga dzidziuś” dla dzieci powyżej 3. roku życia w 
wykonaniu Teatru Kuff er. Wstęp: 10 zł. Bilety do nabycia od godz. 12 w dniu 
przedstawienia w Klubie Kultury w Józefosławiu. Ilość miejsc ograniczona. 
Honorowane są piaseczyńskie KDR. 

Tyl.

Amerykańska 
artystka w Piasecznie
PIASECZNO Intrygujące połączenie muzyki folkowej i dźwięków charak-

terystycznych dla sceny niezależnej zaprezentowała piaseczyńskiej pu-

bliczności Rykarda Parasol – artystka urodzona w San Francisco

 Na koncercie w Domu Kultu-
ry usłyszeć można było jej autor-
skie kompozycje, które zaśpiewa-
ne zostały oryginalnym – obej-
mującym szeroką skalę nut i 
emocji – głosem. Zwracały rów-
nież uwagę ciekawe aranżacje i 
instrumentarium. Z klasyczny-
mi dźwiękami gitary akustycznej 
ciekawie kontrastowały bowiem 
analogowe brzmienia syntezato-
rów czy akordeonu. Na zakończe-
nie Rykarda Parasol chętnie pod-
pisywała swoje płyty i pozowała 
do wspólnych zdjęć.

Grzegorz Tylec

R E K L A M A
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Piaseczno zwycięża turniej
KOSZYKÓWKA W zorganizowanym z okazji Święta Niepodległości turnieju koszykówki 

młodziczek (rocznik 2005) zawodniczki MUKS Piaseczno nie miały sobie równych. Pod-

opieczne trener Magdy Lewandowskiej wygrały wszystkie swoje spotkania i w pełni 

zasłużenie zdobyły złote medale

 W trakcie dwudniowych zawo-
dów w Gminnym Ośrodku Sportu 
i Rekreacji w Piasecznie rywalizo-
wało ze sobą pięć drużyn z terenu 
Mazowsza. Gospodynie wystawi-
ły na turniej dwa zespoły. O ile za-
wodniczki MUKS Piaseczno I prze-
szły przez imprezę jak burza (gro-
miąc kolejno GKK Grodzisk Ma-
zowiecki 65:22, UKS Huragan Wo-
łomin 80:24 i swoje klubowe ko-
leżanki 68:14), dopiero w spotka-
niu o pierwsze miejsce stoczyły wy-
równaną rywalizację (50:42 z UKS 
Nowa Wieś), to drużyna MUKS II 
Piaseczno przegrała wszystkie swo-
je spotkania i zajęła ostatnie miejsce 
w imprezie. Warto jednak podkre-
ślić, że zawodniczki kierowane przez 
Piotra Brzozowskiego były młodsze 
od pozostałych uczestniczek i było 
to dla nich, przede wszystkim, cenne 
doświadczenie, które powinno za-
procentować w przyszłości.
 Na zakończenie turnieju przy-
znano nagrody indywidualne. Naj-
lepszym strzelcem zawodów zosta-
ła Aleksandra Poniatowska (UKS 
Nowa Wieś), a w pierwszej piątce 
turnieju znalazły się:  Daria Bączyk 
(MUKS I Piaseczno), Patrycja Dy-
bowska (MUKS I Piaseczno), Na-
talia Chrzanowska (MUKS I Pia-
seczno), Alicja Głąbikowska (UKS 
Nowa Wieś) i Natalia Kuchta (UKS 
Huragan Wołomin). Dodatkowo 
nagrodzono również wyróżniającą 
się zawodniczkę z każdego zespołu 
wedle wskazania trenera. Zdaniem 
szkoleniowców najlepsze były: Zu-

zanna Uszyńska (MUKS I Piasecz-
no), Ewa Bagrowska (GKK Gro-
dzisk Mazowiecki), Aleksandra Po-
niatowska (UKS Nowa Wieś), Na-
talia Iszczuk (MUKS II Piaseczno) 
i Paulina Rudnik (UKS Huragan 
Wołomin).
- Turniej był kwalifikacją do szero-
kiej kadry Mazowsza – mówi Mag-
da Lewandowska, trenerka MUKS 
Piaseczno. - Niestety, zabrakło na 
nim najmocniejszych zespołów z re-
gionu - Ursusa, Żyrardowa czy So-
kołowa Podlaskiego. My też nie za-
grałyśmy w swoim najmocniejszym 
składzie - zabrakło przede wszyst-
kim Gabrysi Zaron oraz Niny Jóź-
wik i Amelki Kłoszewskiej, a do tego 
Natalka Lemieszek grała z urazem. 

Jedyny równy mecz rozegrałyśmy z 
drużyną z Nowej Wsi, która grała 
kilkoma zawodniczkami z rocznika 
starszego. Z punktu widzenia szko-
leniowego takie mecze niewiele wno-
szą, chociaż muszę przyznać, że gra 
ze słabszym przeciwnikiem sprawi-
ła, że dziewczyny, grające do tej pory 
w cieniu Gabi, rozwinęły skrzydła. 
Bardzo duży postęp zrobiły Daria 
Bączyk i Patrycja Dybowska.

Grzegorz Tylec

Klasyfi kacja końcowa:
1. MUKS I Piaseczno 4 – 0 267 – 98 
2. UKS Nowa Wieś 3 – 1 235 – 117 
3. UKS Huragan Wołomin 2 – 2 165 – 210 
4. GKK Grodzisk Mazowiecki 1 - 3 115 – 210 
5. MUKS II Piaseczno 0 - 4 80 - 227

Wygrana na koniec rundy
PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA, KS KONSTANCIN – BŁĘKITNI KORYTÓW 4:0 Po spadku z czwartej ligi KS Kon-

stancin zdecydowanie odmłodził swój skład i przez większość rundy miał poważne problemy ze zdobywa-

niem punktów, znajdując się w strefi e spadkowej. W ostatnim spotkaniu w tym roku, z zamykającą tabelę 

drużyną Błękitnych, nie było jednak innego wyboru jak tylko zdobyć trzy punkty

 Jak się okazało, bramki w meczu 
z Korytowem zdobywali wyłącznie 
gospodarze. Najpierw, w 30. minu-
cie gry, Dominik Bartnik z rzutu 
wolnego trafił w poprzeczkę, a pił-
kę strzałem głową dobił skutecz-
nie  Mateusz Kwiatkowski. Na ko-
lejne gole trzeba było jednak pocze-
kać do drugiej połowy. W 55. minu-
cie, po skutecznie wyprowadzonym 
kontrataku, Bartnik dograł do Adama 
Mikołajczaka, który – bez większych 
problemów - pokonał bramkarza go-
ści. Zaledwie pięć minut później gol-
kiper Błękitnych zdołał wprawdzie od-
bić uderzenie z rzutu wolnego Huber-
ta Skrzypka, ale wobec dobitki Piotra 
Grzelki był już bezradny.  
 Konstancin postawił kropkę nad 
„i” w 85. minucie i była to akcja, która 
chyba szczególnie ucieszyła miejscowy 
sztab szkoleniowych. Finalna bram-
ka była bowiem dziełem dwóch mło-
dych zawodników. Kacper Ciesielski 
(rocznik 2001) popędził prawą stro-
ną boiska i efektowny rajd zwieńczył 
wyłożeniem piłki, jak na tacy, Jerze-
mu Malickiemu (rocznik 2000), który 
tylko dostawił nogę i posłał futbolów-
kę do siatki. Warto podkreślić, że było 
to pierwsze trafienie w seniorskiej pił-
ce młodego skrzydłowego – w dodatku 
70 sekund po wejściu na boisko razem 
z Ciesielskim.

Grzegorz Tylec

Michał Madeński, trener KS Konstancin

 Byliśmy przygotowani do tego spotkania. Spodziewaliśmy się, że rywal 
wyjdzie na boisko grając bardzo blisko swojej bramki, a ich pomysłem na 
mecz będzie gra z kontry. Trzeba powiedzieć, że w tym spotkaniu graliśmy 
naprawdę bardzo dobrze, mieliśmy pomysł na grę i go sumiennie realizowali-
śmy. Cieszy bardzo postawa całej drużyny, bo zagraliśmy tego dnia na wyso-
kim poziomie.

Za późno weszli w mecz
KOSZYKÓWKA, MUKS PIASECZNO – KS LEGION LEGIONOWO  68:88 (9:23, 

28:29, 20:16, 11:20) O porażce z zespołem Legionu Legionowo zadecy-

dowała w dużej mierze bardzo słaba pierwsza kwarta w wykonaniu 

podopiecznych Cezarego Dąbrowskiego. Dopiero po pierwszych 10 mi-

nutach gospodarze uwierzyli, że z faworyzowanym rywalem można 

powalczyć jak równy z równym. Niestety, było już wtedy za późno...

 Zawodnicy MUKS Piaseczno rozpoczęli zawody ze zdecydowanie zbyt 
dużym respektem do przyjezdnych. W barwach drużyny z Legionowa trud-
no było nie dostrzec kilku zawodników, o których można by z powodzeniem 
powiedzieć, że są już weteranami mazowieckich parkietów. Z początku do-
świadczenie i rutyna całkowicie zdominowały młodość. Piasecznianie przez 
pierwszą połowę pierwszej kwarty nie potrafi li zdobyć nawet jednego oczka, 
a Legion – zbytnio się nie wysilając – królował pod obiema tablicami i zdoby-
wał sporo punktów z rzutów osobistych. Do tego mnożyły się niepotrzebne 
faule, a piłka – nawet w bardzo dogodnych sytuacjach – nie chciała jakoś zna-
leźć drogi do kosza ekipy z Legionowa. 
 W kolejnych odsłonach gry Piaseczno pokazało jednak, że umie zdoby-
wać punkty. Zespół w końcu wszedł w mecz i wyraźnie poprawił jakość gry 
we wszystkich aspektach, ale żeby myśleć o zwycięstwie, zawodnicy Cezare-
go Dąbrowskiego muszą grać dobrze przez cały mecz, a nie tylko przez jedną 
czy dwie kwarty. Najlepszym punk-
tującym wśród gospodarzy był tego 
wieczoru Paweł Sołśnia (13 punk-
tów). Niestety, w tym spotkaniu nie 
mógł wystąpić, wyróżniający się w 
drużynie wzrostem, zawodnik Pia-
seczna Daniel Ciejka, który z pewno-
ścią bardzo by pomógł zespołowi w 
walce podkoszowej z silnie zbudo-
wanymi przeciwnikami. 
 Kolejne spotkanie w hali SP nr 5 
MUKS Piaseczno rozegra w najbliż-
szą sobotę z KS Rosa Sport II Radom. 
Początek o godzinie 18.30.

Grzegorz Tylec

Michał Chludziński, 

kapitan MUKS Piaseczno

 Spodziewaliśmy 
się trudnego spotka-
nia, bo Legion, któ-
ry w zeszłym sezonie 
awansował do roz-
grywek centralnych, 
w tym roku jeszcze się 
wzmocnił. Dzisiejsze 
spotkanie ułożyła pierwsza kwarta, w któ-
rej źle weszliśmy w spotkanie i byliśmy nie-
skuteczni. W pierwszej połowie popełniliśmy 
zbyt dużo błędów w obronie i goście mogli 
łatwo punktować z osobistych. Dopiero w 
drugiej połowie pokazaliśmy lepszą koszy-
kówkę i złapaliśmy kontakt z rywalem, ale to 
było zbyt mało na tak dysponowanego prze-
ciwnika.

Tabela grupy A trzeciej ligi mężczyzn
1 MUKS Hutnik Warszawa 11 6 5 - 1 4 - 0 1 - 1 401 - 300 
2 UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 9 5 4 - 1 2 - 0 2 - 1 488 - 356 
3 KS Legion Legionowo 7 4 3 - 1 2 - 1 1 - 0 332 - 274 
4 MUKS Piaseczno 7 5 2 - 3 1 - 1 1 - 2 342 - 392 
5 Pułaski Warka 6 5 1 - 4 1 - 1 0 - 3 272 - 403 
6 Pultovia 4 4 0 - 4 0 - 0 0 - 4 226 - 295 
7 NOSiR 3 3 1 - 2 1 - 2 0 - 0 128 - 169 

Sukces młodych pingpongistów
TENIS STOŁOWY W listopadowych turniejach wojewódzkich w Wyszo-

grodzie znakomicie zaprezentowali się najmłodsi zawodnicy klubu 

UKS Return Piaseczno

 Na II WTK w turnieju skrzatów na najwyższym stopniu podium stanął Kon-
rad Burakowski, który w półfi nale pokonał swojego brata bliźniaka Patryka. A 
już dzień później, tym razem w starszej kategorii Żaków (rywalizując z dzieć-
mi o dwa lata starszymi), górą był Patryk, a jego brat zajął miejsce w przedzia-
le 5-8. Dzięki zwycięstwu zawodnik z Piaseczna zapewnił sobie udział w tur-
nieju Grand Prix Polski, który odbędzie się w lutym w Łaziskach Górnych. Kon-
rad będzie z kolei walczył w eliminacjach.

Tyl.



22 AKTUALNOŚCI

KURIER POŁUDNIOWY

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

Pasażerowie wystawieni do wiatru
PRAŻMÓW/GÓRA KALWARIA – Wysoki dach nad nowo powstałymi peronami na trasie z War-

szawy do Okęcia Południowego nie chroni przed wiatrem, zacinającym deszczem i 

śniegiem – mówi nasza Czytelniczka Małgorzata Szlichcińska

 Przebudowa odcinka linii ra-
domskiej powoli dobiega końca i pa-
sażerowie widzą coraz więcej man-
kamentów nowo powstałych rozwią-
zań. Niedawno pisaliśmy o długiej 
pochylni na stacji Czachówek Gór-
ny, która przy podejściu na peron 
zastąpiła schody. 

Skazani na przeziębienia

 Mieszkanka Gabryelina wskazu-
je kolejny – w jej ocenie – duży fe-
ler. – Niestety, przy modernizacji pe-
ronów projektant nie wziął pod uwa-
gę warunków klimatycznych panu-
jących w Polsce i niedogodności, 
na jakie narażeni się pasażerowie w 
związku z oczekiwaniem w deszczu, 
śniegu i wietrze na permanentnie 
opóźnione pociągi. To skazuje pasa-
żerów na częste przeziębienia – pod-
kreśla Małgorzata Szlichcińska.
 Czytelniczka przypomina, że 
na stacji Czachówek Południowy 
przed rozpoczęciem jej przebudo-
wy istniał nieduży budynek dwor-
cowy z kasą oraz ogrzewaną pocze-
kalnią. Po jego wyburzeniu osobom 
oczekującym na przyjazd pociągu 
nie dano nic w zamian. – Perony w 
Czachówku Południowym znajdu-
ją się na otwartej przestrzeni. Wyso-
ki dach nie chroni pasażerów przed 
zacinającym deszczem czy śniegiem 
– mówi pani Małgorzata. – Bardzo 
często na tej trasie zdarzają się awa-
rie i opóźnienia, a pasażerowie mu-
szą czekać na pociągi nieraz i kilka-
dziesiąt minut w zacinającym desz-
czu i wietrze, a niedługo także śnie-
gu, od których wysokie i długie za-
daszenia w żaden sposób nie osła-
niają i nie chronią – podkreśla. Zda-
niem mieszkanki Gabryelina „w za-
sadzie trudno stwierdzić jaką wybu-
dowane zadaszenia pełnią rolę, bo 

żadnej funkcji użytkowej nie posia-
dają, nie stanowią również elementu 
zdobniczego”. 
 Wątpliwości mieszkanki budzi 
również konstrukcja daszku nad 
schodami w przejściu podziem-
nym (które wybudowano przy okazji 
modernizacji). – Brak stałych osłon 
bocznych powoduje, że deszcz i śnieg 
zalegają na schodach, co powodu-
je, że w korytarzu powstają kałuże, a 
zimą na schodach będzie gromadził 
się śnieg i lód – przestrzega. 

PLK: Zwiększyliśmy komfort

 Małgorzata Szlichcińska wy-
stąpiła z pismem do inwestora, 
czyli PKP Polskich Linii Kolejo-
wych SA z prośbą o ustawienie na 
peronach dodatkowych wiat, które 
osłaniałyby oczekujących na po-
ciągi przed wiatrem i zacinający-
mi opadami. PKP PLK odpowie-
działo jej... nie na temat, pisząc 
m.in. o monitoringu, którym będą 
objęte perony i przejście podziem-
ne. Jedyne zdanie, które odnosi się 
do prośby pasażerki brzmi: „Pro-
jekt budowlany, a tym samym po-
zwolenie na budowę nie przewidu-
je budowy wiat wskazanych w Pani 
wystąpieniu”.
 – Czy to oznacza, że nie można 
dostawić ich dodatkowo? – zapytali-

śmy Karola Jakubowskiego z zespo-
łu prasowego PKP PLK. 
 – Obecnie nie przewidujemy wy-
miany wiat na zmodernizowanych 
peronach – odparł. – Wiaty na sta-
cji Czachówek Południowy to kon-
strukcje, które sprawdzają się na 
wielu innych stacjach w Polsce, osła-
niają przed słońcem i deszczem. 
Projekt przebudowy stacji zakładał 
wymianę starych konstrukcji i zastą-
pienie ich nowymi, bardziej funkcjo-
nalnymi. Całość przeprowadzonych 
prac w tym miejscu zwiększa kom-
fort podróżowania i dostępność do 
kolei m.in. dla osób niepełnospraw-
nych – przekonuje rzecznik.
 – Mam wrażenie, że projektowa-
nie peronów powierzono komuś, kto 
nie zna problemów, z jakimi muszą 
borykać się codziennie pasażerowie 
pociągów podmiejskich – komentuje 
pani Małgorzata.

Piotr Chmielewski

PLK PKP przekonuje, że zastosowane wiaty sprawdzają 

się na wielu stacjach w Polsce

– Mam wrażenie, że projek-

towanie peronów powierzo-

no komuś, kto nie zna pro-

blemów, z jakimi muszą

borykać się codziennie pasa-

żerowie pociągów podmiej-

skich – komentuje pani 

Małgorzata

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

R E K L A M A

R E K L A M A



23nr 44(696)/2017/W1 OGŁOSZENIA DROBNE / REKLAMA

KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

www.kurierpoludniowy.pl/ogloszenia
Zamieść ogłoszenie drobne przez internet

DAM PRACĘ

Zatrudnimy pokojowa na etat hotel Konstancin-Jezior-
na. Osoby zainteresowane prosimy o 
tel. 500 702 033 pon-pt. w godz. 12:00-15:00

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

Firma Hal Sp. z o.o. w Baniosze, zatrudni operatorów 
maszyn linii pakujących oraz osoby do pakowania. 
Tel.22 736 68 23

Przyjmę na stanowisko kasjer-sprzedawca do sklepu 
spożywczego w Nowej Iwicznej tel. 609 56 35 02

Zatrudnimy kierowcę do hurtowni kat.B, mile widziane 
kat.C, Warszawa ul. Poleczki  tel. 502 221 407

Bufetowa w zajeździe w Sękocinie, 
tel. 600 39 24 12, 692 917 319

Pomoc do kuchni, w godzinach: 6-14 
(bez weekendów), Piaseczno, tel. 510 907 876

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

Gazeta Kurier Południowy poszukuje kolportera z wła-
snym samochodem, wymagana znajomość powiatu 
pruszkowskiego, praca w co drugi piątek ,tel. 692 488 278

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 607241707 lub adresem 
e-mail:  tabita@luxmed.p

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

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

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

Kierowca kat C na samochód asenizacyjny, 
tel. 600 426 673

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

EKIPĘ DO PRZEBUDOWY DOMU W PIASECZNIE 
ZATRUDNIĘ, tel. 668 306 570

Zatrudnię kucharkę i  kelnerkę z doświadczeniem, możli-
wość zamieszkania,  Zajazd Staropolski, Konstancin-Je-
ziorna, tel. 22 756 33 66, 605 033 103

Ochrona Budowy Pruszków Emerytów i Rencistów, 
tel. 22 834 34 00

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

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

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

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

Mechanika samochodowego, tel. 660 388 940

Zatrudnię pracownika etatowego do sklepu spożywczego. 
Jeziórko przy stacji PKP, Ustanówek, tel. 602 512 677

Stolarzy meblowych, pomocników, Tarczyn, 
tel. 608 207 265, 668 495 001

Zatrudnię do sprzątania klatek schodowych w Piasecznie, 
tel. 509 855 978

Piekarnia Osiedlowa Krzosek poszukuje pracowników na 
cukiernie do wykańczania i wydawania towarów, 
tel. 731 068 713

Kierowca – kurier, tel. 692 406 371

Hydraulika lub pomocnika hydraulika, 
tel. 792 850 736

Praca na produkcji – Piaseczno. Praca w renomowanej 
firmie. Mile widziani mężczyźni. Informacje pod nr
tel.: 797-318-859

Osoba do pomocy w handlu obwoźnym, z Piastowa 
i okolic tel. 664 132 533

Pracownika, płyta warstwowa, obróbki blacharskie 
tel. 601 259 714

Szkoła Podstawowa w Mysiadle (ul. Kwiatowa 28) zatrud-
ni od zaraz na stanowisko, dwóch nauczycieli wspoma-
gających (kwalifikacje pedagogiczne, pedagogika spe-
cjalna, cały etat, 25 godzin). CV proszę przesyłać na ad-
res e-mail: sekretariat@spwmy.edu.pl , telefon kontakto-
wy - 22 462 85 20 

Zatrudnię Pracownika Magazynu, Mszczonów, 
tel. 605 846 825

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

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

W gospodarstwie warzywniczo-sadowniczym mężczyź-
nie na stałe, z zamieszkaniem, tel. 574 162 964

DRUKARZ FLEKSOGRAFICZNY, zatrudnimy operato-
ra do samodzielnej obsługi maszyny drukarskiej w firmie 
produkcyjnej w Drwalewie (05-651) oraz przyuczymy po-
mocnika drukarza, tel. 601 33 67 88

Firma produkcyjna z Głoskowa k. Piaseczna zatrudni ko-
biety do obsługi zgrzewarek do folii. Praca w systemie 
zmianowym. Pełny etat. tel. 601 33 67 88

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

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

Zatrudnię magazyniera dwie zmiany 5-13, 19-3. Praca w 
warunkach chłodniczych, Piaseczno, tel. 515 090 488

Zatrudnimy kierowcę do hurtowni kat. B, mile widziane C, 
Warszawa ul. Poleczki 9A, tel. 502 221 407

Stolarza i pomocnika stolarza, tel. 501 21 29 37

Fryzjerka podstawa + 50 %, Warszawa, Puławska 534, 
tel. 501 143 827

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

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie, opieka nad dzieckiem lub osoba starszą , 
tel. 889 650 156

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

Zaopiekuję się starszą osobą. Jestem mobilna i dyspozy-
cyjna, tel. 784 094 050 

Pomoc osobom starszym, tel. 502 991 814

Sprzątanie, tel. 576 099 025

Sprzątanie, tel. 667 161 386

Rencista , złota rączka, ochrona i inne, wiek 56 lat,
tel. 505 725 289

KUPIĘ

Drzewo z wycinki przyjmę okazyjnie, 
tel. 666 924 505

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

SPRZEDAM

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

Sprzedam maszyny stolarskie,Janki, tel. 601 897 727

Sprzedam świeżo ścięte drzewa w Głoskowie 
tel. 605 085 563

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

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Cymerman przyczepy i akcesoria : nowe, remonty, prze-
róbki www.przyczepy.waw.pl. tel. 601 449 898
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 za gotówkę, szybki dojazd i wycena, 
tel. 533 525 533

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

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

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

Działkę rolno-budowlaną, 1800 m kw., Łęg k/Konstanci-
na, tel. 782 090 900

Działkę 1141 m kw., Łazy/ Magdalenka, tel. 507 966 327

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

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

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

Działki budowlane, Tarczyn, tel. 601 236 928

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

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

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

Poszukuję mieszkania lub pokoju, tel. 507 449 229

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

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

Mieszkanie, ok. Tarczyna, tel. 516 27 00 85

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

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

2 pokoje, Chyliczki, tel. 739 626 355

Wynajmę pokój z aneksem, Góra Kalwaria, tel. 509 952 583

Mieszkanie 2 – pokojowe w Piasecznie, tel. 605 896 425

Wynajmę mieszkanie: 2 pokoje i pokój z aneksem w Pia-
secznie, Albatrosów, czynsz 1200 zł plus opłaty ok. 650 zł, 
tel. 501 620 106

Trzypokojowe umeblowane, Zalesie Dolne, tel. 505 111 381

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

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

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Dwupokojowe lub kawalerkę Piaseczno, tel. 664 6

USŁUGI

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

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

Studnie, tel. 601 231 836 

Wycinka drzew, karczowanie oraz wywóz 
tel. 798 828 783 

Malowanie, gładzie, tel. 798 828 783

Inżynier budownictwa, tel. 502 120 724

Hydraulik tel. 886 576 148

Elektryk, tel. 666 890 886

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

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

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

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

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

Remonty wykończenia, tel. 796 682 431

Gładzie, malowanie, tel. 796 682 431

Glazurnik, tel. 577 355 123

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

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

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

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

Opony samochodowe używane, tanio, tel. 501 277 407

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

Pranie dywanów, tapicerki meblowej, tel. 535 994 114

Płyty gipsowe, wykończenia, tel. 692 194 998

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

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

Glazura, terakota, samodzielnie, tel. 694 126 583

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

Hydraulik, tel. 535 872 455

Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie elewacji 
- kilkunastoletnie do wiadczenie,  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

Szafy, tel. 501 257 912

Remonty. Tanio, tel. 533 166 644

Remonty i inne, tel. 667 356 939

 RÓŻNE 

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

NAUKA 

Matematyka, Chemia, Fizyka, tel. 609 560 736

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

Catering o zróżnicowanej kaloryczno ci, tel. 606 22 44 89

Masaż leczniczy, tel. 794 900 505

Psychoterapia indywidualna. Pomoc w kryzysie życio-
wym, trudnościach w relacjach, nerwicy, depresji, stresie. 
Gabinet w Piasecznie, tel. 783 969 117

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

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

Recepcjonistka/ta i złota rączka do Hotelu Ajax w Jan-
kach, tel. 501 216 419

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

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni kierowców, 
tel. 534 140 941

Krawcowe do prostego szycia na overlockach 
i stebnówkach, okolice Piaseczna, tel. 601 259 681

Ekspedientkę do sklepu spożywczego, Piaseczno, 
dobre warunki, tel. 664 440 495

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

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

Dom do 180 tys. z działką, tel. 666 924 505

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

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

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, GLAZU-
RA, TERAKOTA TEL. 792 456 182  

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

Usługi transportowe, przeprowadzki  tel. 516 856 115 

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Tynki tradycyjne i maszynowe, tel. 604 415 352

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

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Tarot, tel. 516 490 542

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

Dreamlandia – twórczy angielski, od 1998, indywidual-
nie, z dojazdem, tel. 662 128 913

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

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

największy nakład 
największa skuteczność 

w każdy piątek

cena od 3 zł za słowo

Zamów 
ogłoszenie drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2

tel. 22 756 79 39 pon-pt 8:30-18
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Park Książąt Mazowieckich
PIASECZNO Radni na wniosek burmistrza zdecydowali o nadaniu parkowi miejskiemu 

przy ulicy Chyliczkowskiej nazwy Parku Książąt Mazowieckich. Innymi propozycjami 

były Park księcia Józefa Poniatowskiego i Park Chyliczki

 Dotychczas park przy ulicy Chy-
liczkowskiej w Piasecznie nazywa-
ny był potocznie parkiem chylicz-
kowskim lub parkiem miejskim. Pod 
koniec września do urzędu wpłynął 
jednak wniosek grupy mieszkańców 
o nadanie mu imienia Józefa Ponia-
towskiego. Inną propozycję przed-

stawił po kilku tygodniach Piase-
czyński Klub Poszukiwaczy Historii, 
który optował za historyczną nazwą 
Park Chyliczki. Tymczasem jeszcze 
inny pomysł na nazwanie założenia 
miał burmistrz Piaseczna Zdzisław 
Lis, który przedstawił radnym pro-
jekt uchwały nazywającej park Par-
kiem Książąt Mazowieckich.

Gorąca dyskusja

 Temat wrócił podczas środowej 
sesji rady miejskiej. Radna Magda-
lena Woźniak zaproponowała, aby 
głos w tej sprawie zabrała Małgo-
rzata Szturomska z klubu poszuki-
waczy historii. - Park Książąt Ma-
zowieckich to dobra nazwa, co nie 
oznacza, że nie ma lepszej – zaczę-
ła lokalna historyczka. - My jednak 
optujemy bardziej za nazwą Park 
Chyliczki, bo jest to nazwa histo-
ryczna i obyczajowa. Jest też ona za-
korzeniona w mentalności miesz-
kańców naszego miasta. Cecylia 
Plater-Zyberg założyła tu szkołę. 
Uważamy, że nazwa Park Chylicz-
ki upamiętni zarówno samą placów-
kę, jak i tą wspaniałą kobietę. To hi-
storyczny moment i należy podejść 
niego poważnie. Z nadaniem nazwy 
parkowi nie można się spieszyć.
 - Książęta mazowieccy nadali pra-
wa miejskie Piasecznu, to dzięki nim 
nasze miasto w ogóle istnieje – przy-
taczał argumenty za firmowaną przez 
siebie nazwą burmistrz Zdzisław Lis. 
- Park Chyliczki to nazwa zwyczajo-
wa, to prawda. Ale co nasz park ma 
dziś wspólnego z Chyliczkami?
 Po chwili Magdalena Woźniak 
złożyła wniosek formalny o zdję-
cie uchwały z porządku obrad zgła-

szając postulat, aby udzielić głosu w 
tej sprawie mieszkańcom. Został on 
jednak przez radnych odrzucony.

Wygrała propozycja burmistrza

 - Nie sądziłem, że ta sprawa 
będzie budziła tyle kontrowersji. 
Może tego parku w ogóle nie na-
zywać... - zastanawiał się radny 
Zbigniew Mucha. - Nie ośmieszaj-
my się dłużej – zauważyła Hanna 
Krzyżewska. - Nazwa burmistrza 
nie budzi kontrowersji, z kolei na-
zwa Park Chyliczki może być dla 

wielu osób myląca. - Ale ten park 
zawsze był nazywany chyliczkow-
skim, po co to zmieniać – wyraził 
swoje zdanie Michał Rosa.
 Mimo skrajnie różnych argu-
mentów i opinii podczas głosowania 
większość rajców przychyliło się jed-
nak do propozycji burmistrza Lisa. 
Tak więc zieloną wizytówką miasta 
jest od dziś (uchwała musi się jesz-
cze uprawomocnić) Park Książąt 
Mazowieckich.

Tomasz Wojciuk

Modernizacja parku miejskiego jest prawie zakończona.

O tej porze roku szczególnie ładnie wygląda on nocą

Nadaniu nazwy parkowi 

miejskiemu towarzyszyła 

gorąca dyskusja

R E K L A M A

R E K L A M A

Sztuka mówi
PIASECZNO W Domu Kultury w Piasecznie wystartował 

nowy cykl. „Sztuka mówi” to comiesięczne seanse fi l-

mowe, które mają być wstępem do dyskusji z udziałem 

zaproszonych gości

 – Zaplanowaliśmy cykl spotkań, podczas którego, poza wyświetlaniem 
ekranizacji na temat muzyki, tańca, teatru, czy sztuk wizualnych, chcemy 
wspólnie z moderatorami i zapraszanymi gośćmi sprowokować dyskusję nie 
tylko na temat fi lmu ale również szeroko pojętej sztuki – mówi Katarzyna Her-
nik z Centrum Kultury w Piasecznie. Spotkania będą prowadzić twórcy pro-
jektu Fundacji Generator „Kinoterapia” – Karolina Gierdys-Majkut (kulturo-
znawca, autorka tekstów dotyczących oddziaływania sztuki fi lmowej na wi-
dzów, trenerka) oraz Marcin Majkut (kulturoznawca, autor scenariuszy lekcji 
wychowawczych opartych o fi lmy z pakietu Filmoteka Szkolna PISF, trener).
 Na pierwszy ogień poszedł fi lm „Whiplash” - amerykański dramat z 2004 
roku w reżyserii i do scenariusza Damiena Chazelle’a. Opowiada on historię 
młodego i ambitnego perkusisty, który za wszelką cenę pragnie dołączyć do 
czołówki najwybitniejszych artystów muzyki jazzowej. Dążenie do perfekcji 
odbywa się jednak w wyniku konfrontacji z niezwykle wymagającym i stosu-
jącym bezwzględne metody nauczycielem.
 Gościem pierwszego spotkania był Jan Młynarski – muzyk, kompozytor i 
wokalista, multiinstrumentalista, znany głównie jako perkusista w zespołach 
„Warszawskie Combo Taneczne” czy z projektu „Młynarski Plays Młynarski”. 
Jako absolwent Drummers Collective w Nowym Jorku również zetknął się z 
podobnym nauczycielem, a więc sytuacja bohatera fi lmu była mu – w natu-
ralny sposób – szczególnie bliska. Jan Młynarski podzielił się z uczestnikami 
spotkania swoimi osobistymi refl eksjami na temat kariery muzycznej i wyrze-
czeń jakie są związane z drogą na szczyt. – Jednym z podstawowych elemen-
tów szkoły muzycznej, nawet na zasadach bardzo koleżeńskich, jest współza-
wodnictwo – powiedział Jan Młynarski. – Żeby zostać bardzo dobrym instru-
mentalistą trzeba mieć zdolność wielokrotnego, rzemieślniczego powtarza-
nia tej samej czynności, która nie jest domeną ludzi myślących wielopozio-
mowo czy abstrakcyjnie. Jest bardzo mały procent ludzi, którzy na przestrze-
ni lat stają się wybitni. Dobrą stroną tego fi lmu jest pokazanie mało znanego 
wycinku świata – tego, że perkusja jest bardzo trudnym instrumentem do na-
uki i element współzawodnictwa na nim jest bardzo mocny.
 Kolejne spotkanie z cyklu „Sztuka mówi” ma odbyć się 29 listopada. Tym 
razem, przy okazji pokazu fi lmu „Birdman”, gościem ma być aktor Wiesław Ko-
masa. Początek o godz. 19. Wstęp wolny.

Grzegorz Tylec


