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PIASECZNO W poniedziałek wieczorem wy-

buchł pożar w wielorodzinnym budynku 

mieszkalnym przy ul. Kościuszki 45, obok 

poczty. Z płonącego domu nie udało się 

uciec około 55-letniemu mężczyźnie. Zgi-

nął na miejscu, prawdopodobnie na skutek 
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Wirus ASF dotarł 
do naszego powiatu
POWIAT W okolicy Piasków i Cieciszewa koło Konstan-

cina-Jeziorny znaleziono cztery padłe dziki zarażone 

wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF). Czy jest 

się czego bać?
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Szanowni Państwo
 W poniedziałek od godziny 15.00 do godziny 17.00 organi-
zujemy pikietę na ulicy Kościuszki, koło urzędu miasta w Pia-
secznie. W tym czasie wystąpią utrudnienia komunikacyjne. 
 Nasz protest spowodowany jest kolejną obniżką dota-
cji na utrzymanie dzieci w przedszkolach, co spowodowało, 
że niektóre placówki przedszkolne stanęły u progu bankruc-
twa. Ten protest jest naszym krzykiem rozpaczy i bezsilno-
ści w walce o utrzymanie przedszkoli i zapewnienie godnych 
warunków do wychowania i edukacji najmłodszych miesz-
kańców naszego miasta i gminy. 
 Bardzo prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za wszel-
kie utrudnienia. 

Zdesperowani Właściciele Przedszkoli 
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Utrudnienia w ruchu naprzeciwko gminy

Trudne warunki na drogach

Jechał na podwójnym gazie

Zatrzymani za kradzież skutera

Miłośnik darmowych trunków

Odpowie za posiadanie amfetaminy

Na spacer z marihuaną

Znów nielegalne oprogramowanie

 Na najbliższy poniedziałek właściciele piaseczyńskich przedszkoli za-
powiedzieli akcję protestacyjną, która będzie polegała na zablokowaniu 
na dwie godziny przejścia dla pieszych naprzeciwko urzędu gminy. Ruch 
samochodów na ulicy Kościuszki ma zostać wstrzymany w godz. 15-17. 
Protestujący będą w tym czasie spacerować po pasach. 

 Za nami pierwszy poważny atak zimy. W ostatnich dniach na tere-
nie powiatu doszło do aż 40 kolizji. Przyczyną większości z nich było nie-
dostosowanie prędkości do trudnych warunków panujących na drodze. 
Sprawcy często też nie stosowali się do znaków, nie ustępowali pierw-
szeństwa i nie sygnalizowali zmiany kierunku jazdy. Policja prosi kierow-
ców o zachowanie koncentracji i maksymalnej ostrożności, ponieważ 
właśnie zaczyna się najtrudniejszy dla nich okres w roku.

 W niedzielę po północy na ulicy Słonecznej w Lesznowoli policjanci 
zauważyli jadące slalomem audi. Auto natychmiast zostało zatrzymane 
do kontroli. Siedzący za kierownicą pojazdu 21-letni Ukrainiec został pod-
dany badaniu na trzeźwość - „wydmuchał” ponad 1,5 promila alkoholu. 
Mężczyzna stracił prawo jazdy i stanie przed sądem. Za jazdę po pijane-
mu grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności. 

 Podczas nocnego patrolu policjanci zauważyli dwóch mężczyzn jadących 
skuterem ulicą KEN, a potem Puławską. Na widok radiowozu, zaczęli oni ner-
wowo szukać drogi ucieczki. Jednak, zanim skręcili w bok, zostali zatrzymani. 
Kierujący jednośladem nie potrafi ł wytłumaczyć dlaczego skuter ma uszko-
dzoną stacyjkę. Nie miał też przy sobie żadnych dokumentów. 20-letni Dawid 
N. i 17-letni Michał S. zostali zatrzymani. Po nocy spędzonej w areszcie przyzna-
li się, że ukradli skuter spod wiaty na jednym z niestrzeżonych parkingów. Grozi 
im teraz do 5 lat pozbawienia wolności. O ich dalszym losie zdecyduje sąd.

 W Lidlu w Konstancinie-Jeziornie w ręce ochrony wpadł 34-letni Jacek W. 
Mężczyzna próbował wynieść ze sklepu markowy alkohol o wartości około 
400 zł. Po przejrzeniu nagrań z monitoringu okazało się, że to nie pierwszy 
taki wybryk mężczyzny. Odwiedzał on już market wcześniej, za każdym ra-
zem gustując w „darmowych” trunkach. Jacek W. został przekazany policji i 
usłyszał zarzuty. Za kradzież grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. 

 W ubiegły piątek na parkingu w rejonie ulicy Puławskiej policjanci wy-
legitymowali siedzącego w volvo, 32-letniego mężczyznę. Funkcjonariu-
sze zrewidowali kierowcę znajdując przy nim działkę amfetaminy. 32-la-
tek został zatrzymany o odpowie za posiadanie środków odurzających. 
Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. 

 We wtorek wieczorem w pobliżu ulicy Jana Pawła II policjanci zauwa-
żyli młodego mężczyznę, który na ich widok wyraźnie zaczął się denerwo-
wać. Postanowili więc sprawdzić przyczynę jego dziwnego zachowania. 
Okazało się, że 27-latek T. ukrywa w kurtce zawiniątko z gramem marihu-
any. Mężczyzna został zatrzymany i spędził noc w celi. O jego dalszym lo-
sie zdecyduje sąd.

 We wtorek podczas kontroli kilku fi rm na terenie centrum handlowe-
go w Wólce Kosowskiej, policjanci odkryli w jednym z komputerów „pi-
rackie” oprogramowanie. Sprzęt został zabezpieczony i trwa szacowanie 
strat producentów legalnego oprogramowania. Właścicielowi fi rmy grozi 
wysoka grzywna.
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Godni sztandaru batalionu „Zośka”
PIASECZNO Grupa Historyczno-Edukacyjna „Szare Szeregi” z Jazgarzewa otrzymała 

sztandar legendarnego batalionu „Zośka”. – To dla nas ogromna nagroda, zaszczyt i 

satysfakcja – mówi Zbigniew Rowiński, założyciel grupy

 Sztandar harcerskiego batalionu, 
który za mężną postawę podczas Po-
wstania Warszawskiego został odzna-
czony orderem Virtuti Militari, prze-
kazali na ręce rekonstruktorów z Ja-
zgarzewa dwaj spośród siedmiu żyją-
cych jeszcze w stolicy i okolicach kom-
batantów walczących w szeregach od-
działu. Do uroczystości doszło w ko-
ściele ojców Jezuitów pw. Matki Bożej 
Łaskawej na Starym Mieście w War-
szawie  – Jest to podsumowanie wie-
lu lat naszej pracy i działalności – nie 
kryje wzruszenia Zbigniew Rowiń-
ski. – Wcześniej sztandar otrzymali 
Zawiszacy oraz Bojowe Szkoły. Teraz 
ten zaszczyt spotkał Grupy Szturmo-
we. Wszystkie nasze sekcje, wchodzą-
ce w skład Szarych Szeregów, mają te-
raz własne sztandary. To dla nas hi-
storyczna chwila.

Podniosła uroczystość

 Stowarzyszenie z Jazgarzewa od 
dawna uczestniczy w obchodach 
świąt państwowych i historycz-
nych rocznic. Zdobywa też wiedzę 
o Szarych Szeregach, rekonstruuje 
wykorzystywany podczas powsta-

nia sprzęt, ale także wspiera kom-
batantów – robi im zakupy, poma-
ga w sprzątaniu, organizuje Wigi-
lie. Grupa krzewi też pamięć o po-
wstaniu, dba o groby powstańców i 
kultywuje tradycje harcerskie. – Po-
przez swoją działalność staramy się 
uczyć historii młode pokolenie – do-
daje Agnieszka Rowińską, członki-
nią  stowarzyszenia. Podczas uro-

czystości na Starym Mieście 14 re-
konstruktorów zostało honorowy-
mi członkami batalionu „Zośka”. W 
kościele zjawiło się około 300 gości, 
wśród których oprócz byłych żołnie-
rzy był także minister Jan Józef Ka-
sprzyk, szef Urzędu Do Spraw Kom-
batantów i Osób Represjonowanych. 
W podniosłej przemowie podkreślił 
on, że rekonstruktorzy to nie akto-
rzy czy przebierańcy, ale zaangażo-
wani patrioci, kultywujący pamięć o 
prawdziwych bohaterach.

Kombatanci potrzebowali pomocy

 Zbigniew Rowiński podkreśla, 
że ważną częścią uroczystości było 
spotkanie z kombatantami. – To oni 
sami jakiś czas temu poprosili nas, 
abyśmy pomogli im ze sztandarem 
– wspomina. – Dzielnie służyliśmy 
w pocztach sztandarowych, repre-
zentując batalion na różnego rodza-
ju uroczystościach. Byliśmy na tyle 
sumienni, że teraz otrzymaliśmy 
sztandar na własność. 
 Przekazanie sztandaru zbiegło się 
też z 75. rocznicą utworzenia Szarych 
Szeregów, co dodaje powagi całemu 
wydarzeniu. – Cieszymy się, że zosta-
liśmy docenieni – podkreśla Agniesz-
ka Rowińska. – Tym bardziej, że w 
naszej grupie cały czas przybywa no-
wych członków, którzy chętnie uczest-
niczą w żywych lekcjach historii. Pla-
nujemy nawet utworzenie nowej dru-
żyny. – Naszym marzeniem jest też 
wykorzystanie wykupionego przez 
gminę domu „Zośki” w Zalesiu Dol-
nym. Moglibyśmy w przyszłości utwo-
rzyć tam harcówkę i miejsce spotkań z 
historią – dodaje Zbigniew Rowiński.

Tomasz Wojciuk

Podczas uroczystości 14 druhów zostało honorowymi członkami batalionu „Zośka”

Członkowie stowarzyszenia 

od lat krzewią pamięć 

o Powstaniu Warszawskim

Tysiące pachnących podróbek za 2,7 mln zł
LESZNOWOLA Blisko 20 tys. sztuk opakowań z perfumami nielegalnie opatrzonymi znakami światowych 

marek zabezpieczyli w Magdalence funkcjonariusze z Wołomina i Białegostoku
 Wołomińscy policjanci z wydziału 
do walki z przestępczością gospodar-
czą i korupcją wspólnie z funkcjonariu-
szami Podlaskiego Urzędu Celno-Skar-
bowego w Białymstoku ustalili miejsce 
przechowywania podrobionych per-
fum i kosmetyków. Mundurowi uda-
li się do podwarszawskiej Magdalenki, 
gdzie skontrolowali wyjeżdżający z ob-
serwowanej przez nich posesji samo-
chód dostawczy. W części ładunkowej 
pojazdu znaleźli opakowania z podro-
bionymi perfumami różnych marek.
 Na miejscu funkcjonariusze za-
trzymali dwóch mężczyzn w wieku 
25 i 45 lat. Na wynajmowanej przez 
nich parceli zabezpieczono kolej-
ne podrobione perfumy i kosmety-
ki. Łącznie policjanci i funkcjonariu-
sze podlaskiej KAS przejęli blisko 20 
tys. sztuk opakowań z podrobionymi 
perfumami, a także około 650 szt. la-
kierów do włosów, szminek, pudrów 
i innych kosmetyków o wartości co 
najmniej 2,7 mln złotych. Jak ustali-
li funkcjonariusze, podrobiony towar 
był oferowany do sprzedaży przez 
portale internetowe oraz punkty 
sprzedaży w dużym podwarszaw-
skim centrum handlowym i bazary 
na terenie powiatu wołomińskiego.
 Zatrzymani podczas akcji męż-
czyźni trafi li do policyjnej celi. Pod-
czas przeszukania miejsca zamiesz-
kania jednego z nich funkcjonariu-
sze zabezpieczyli dodatkowo oko-

ło 25 gramów marihuany. Mężczyź-
ni usłyszeli już zarzuty. Postanowie-
niem prokuratora rejonowego w Pia-

secznie 25- i 45-latek zostali objęci 
dozorami policyjnymi.

TW

K O N D O L E N C J E



3nr 45 (697)/2017/W1 AKTUALNOŚCI

KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Podejrzany inspektor za kratami
POWIAT Prawie dwa miesiące temu sąd zdecydował o zatrzymaniu na 3 miesiące w aresz-

cie byłego inspektora piaseczyńskiego nadzoru budowlanego. Jednak mężczyzna tra-

fi ł do celi dopiero w zeszłym tygodniu. – Ukrywał się – twierdzi prokuratura

 O śledztwie prowadzonym przez 
warszawską Prokuraturę Okręgo-
wą informowaliśmy pod koniec wrze-
śnia. Śledczy przedstawili byłemu pra-
cownikowi Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego w Piasecznie 
(zwolnił się z PINB w lutym tego roku) 
zarzuty dotyczące przyjęcia w związ-
ku z pełnieniem funkcji publicznej ko-
rzyści majątkowych w łącznej kwocie 
ponad 40 tys. zł w zamian za wyda-
wanie decyzji administracyjnych nie-
zgodnie z przepisami prawa, przekro-
czenia uprawnień służbowych w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowej, po-
świadczenia nieprawdy w dokumen-
tach oraz powoływania się na wpływy 
w instytucji samorządowej i podjęcia 
się pośrednictwa w załatwianiu spra-
wy w zamian za korzyść majątkową. 
 Jak informuje Łukasz Łapczyń-
ski, rzecznik prasowy Prokuratury 
Okręgowej, sprawa dotyczy inwestycji 
budowlanych na terenie powiatu pia-
seczyńskiego, ale również Warszawy. 
 Kiedy były inspektor został za-
trzymany przez stołecznych poli-
cjantów, równocześnie prokuratu-
ra zwróciła się do sądu o zatrzyma-
nie mężczyzny w areszcie tymczaso-
wym. – Jedynie izolacyjny środek za-
pobiegawczy jest w stanie zapewnić 
prawidłowy tok postępowania – prze-
konywał Łukasz Łapczyński. Jednak 
wówczas sąd nie podzielił stanowi-
ska śledczych i puścił podejrzanego 
wolno. Dopiero w rezultacie postępo-

wania odwoławczego, 5 październi-
ka sąd wydał decyzję o tymczasowym 
aresztowaniu na 3 miesiące. – Z uwa-
gi na zażalenie złożone przez obroń-
cę oraz ukrywanie się samego podej-
rzanego, tymczasowe aresztowanie 
stosowane jest od 21 listopada,  kie-
dy to mężczyzna został zatrzymany 
i doprowadzony do aresztu śledcze-

go – podaje Łapczyński.
 Prokuratura ujawnia, że śledz-
two jest w dalszym ciągu na eta-
pie gromadzenia i analizy materiału
dowodowego, a także wykonywane są 
czynności procesowe. Z tego względu 
nie udziela szczegółowych informacji. 

Piotr Chmielewski

Śledztwo przeciwko byłemu inspektorowi PINB jeszcze potrwa. 

Prokuratura nadal gromadzi materiał dowodowy

Dęby już z imionami
PIASECZNO Radni nadali nazwy trzem wiekowym dębom – pomnikom 

przyrody, rosnącym w Parku Książąt Mazowieckich przy ul. Chyliczkowskiej

 Trzy kilkusetletnie drzewa znajdują się w centralnej części zrewitalizowa-
nego parku. Podczas zeszłotygodniowej sesji rady miejskiej najpierw nada-
no nazwę samemu parkowi, a następnie okazom. Pierwszy dąb szypułko-
wy o obwodzie 392 cm otrzymał imię Józefa Aleksandra Sułkowskiego, sta-
rosty piaseczyńskiego za czasów saskich, dzięki któremu został zbudowany 
zespół pałacowy i przebudowany kościół parafi alny. Drugie drzewo o obwo-
dzie prawie 5 m otrzymało imię Wincentego Balula, szanowanego kapelana 
mieszkającego swego czasu w „Poniatówce” (to nazwa dworku w parku), któ-
ry poświęcił swe życie nauczaniu religii oraz opiece nad biednymi, samotny-
mi i chorymi ludźmi. Trzeci dąb (498 cm obwodu) został ochrzczony imieniem 
księcia Janusza I Starego, który nadał w 1429 roku prawa miejskie Piasecznu.

Tomasz Wojciuk

Stare dęby rosną w centralnej części parku miejskiego

R E K L A M A

R E K L A M A
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Ruszyła zimowa wyprzedaż 
w Bosccolo!

W fi rmowym sklepie Bosccolo przy ulicy Staszica 34 w Piasecznie zaczęła się właśnie wyprzedaż butów i torebek. 
Obniżki sięgają nawet 70 proc. Jednocześnie w sprzedaży pojawiła się już kolekcja wiosenno-letnia, w której do-
minują motywy kwiatowe
 Firma Bosccolo, która sprzeda-
je swoje produkty w 50 krajach świa-
ta, ma w ofercie kilkaset modeli bu-
tów damskich i torebek, którymi za-
chwyciły się klientki m.in. w Wielkiej 
Brytanii, Francji, Niemczech, Austra-
lii, Nowej Zelandii, Stanach Zjedno-
czonych czy Malezji. - Nasz sukces 
zawdzięczamy znakomitemu wzor-
nictwu i wysokiej jakości materiałom 
– podkreśla Katarzyna Dobrowolska, 
specjalistka od marketingu. - Wszyst-
kie nasze buty i torebki są robione w 
Polsce, a większość modeli to pro-
dukcja ręczna. Komponenty sprowa-
dzamy z Włoch. Skóry są wyprawiane 
ekologicznie bez użycia chemii i kwa-
sów, dzięki czemu nie powodują aler-
gii. Zaopatrujemy się w tych samych 
fabrykach co Prada czy Versace, tyle 
tylko, że nasze produkty mają o wiele 
przystępniejsze ceny.
 Salon Bosccolo w Piasecznie 
jest jedynym sklepem stacjonar-
nym w Polsce. Na miejscu dostęp-
nych jest kilkaset modeli butów na 
różne okazje, od tych codziennego 
użytku, poprzez czółenka, balerinki 
czy buty wizytowe. W ofercie jest też 

sporo szpilek oraz eleganckich tore-
bek, tak zwanych kopertówek, któ-
re będą idealne na sylwestrowy bal. 
Właśnie zaczęły się zimowe przece-
ny. Końcówki serii oraz prototypy 
butów, które nie weszły do produkcji 
masowej sprzedawane są ze znacz-
nymi rabatami, które mogą się-
gać nawet 70 proc. W sklepie moż-
na obejrzeć także najnowszą kolek-

cję wiosenno-letnią, w której domi-
nują wzory kwiatowe w różnych od-
cieniach. Motywy roślinne są obec-
ne nie tylko na butach, ale też na to-
rebkach. Przed sklepem jest duży 
parking, a stali klienci mogą liczyć 
na karty rabatowe. Sklep jest otwar-
ty sześć dni w tygodniu, od ponie-
działku do piątku w godz. 8-17, a w 
soboty w godz. 8-16.
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Wisła oddała ciało topielca.
Kim był?
GÓRA KALWARIA Z nurtów Wisły, przy tamie w Brzuminie, w poprzed-

ni czwartek wyłowiono zwłoki mężczyzny. Na razie nie jest znane jego 

nazwisko. Nie wiadomo też jak zginął

 Piaseczyńska prokuratura wszczęła w sprawie rutynowe śledztwo pod ką-
tem nieumyślnego spowodowania śmierci. 
 O unoszących się na wodzie zwłokach w czwartkowe przedpołudnie poli-
cję zawiadomiły przypadkowe osoby, które wybrały się na brzumińską ostro-
gę. Strażacy wyjechali na miejsce z łodzią, ale okazało się, że nie będzie po-
trzebna. Znajdujące się blisko brzegu ciało druhowie wydobyli po założeniu 
woderów i użyciu bosaków. Na miejsce wezwano śledczych. 
 – Zwłoki znajdowały się w głęboko posuniętym rozkładzie. Prawdopo-
dobnie przebywały w wodzie  kilka tygodni – informuje Karol Borchólski, za-
stępca prokuratora rejonowego z Piaseczna. –  Przyczyna zgonu w obecnej 
chwili nie jest znana. W celu jej ustalenia prokuratura powołała biegłego, któ-
ry przeprowadzi sekcję zwłok. Zleciła również czynności zmierzające do usta-
lenia tożsamości zmarłego – dodaje. 
 Śledczym jedynie orientacyjnie udało się ustalić, że mężczyzna mógł być 
w wieku 60-65 lat. Z uwagi na stan rozkładu zwłok na miejscu nie ujawniono 
cech charakterystycznych, które mogłyby pomóc w identyfi kacji.

PC

Zwłoki przebywały w wodzie przez co najmniej kilka tygodni
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Świąteczny okres czas zacząć
 W niedzielę o godz. 17 na rynku rozbłyśnie choinka. Iluminację po-
przedzi dwugodzinne „Spotkanie Gwiazdki z Chanuką” (chanuka to rado-
sne, żydowskie święto świateł) ze świątecznymi zabawami, łańcuchem 
dobrych myśli, prezentacją świątecznych tradycji kulinarnych i koncer-
tem kolęd w programie. 

PC 
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Najbardziej czekają na nową salę
KONSTANCIN-JEZIORNA Zakończyło się projektowanie rozbudowy szkoły „Jedynki” przy ul. Wojewódzkiej. Prze-

dłużyło się, bo było wyjątkowo demokratyczne – włodarze uwzględnili istotne głosy nauczycieli i rodziców

 Dwa dni temu inwestycja symbo-
licznie rozpoczęła się od przebudo-
wy przyłącza energetycznego. Jed-
nak prawdziwe prace, których koszt 
wstępnie szacowany jest na oko-
ło 11,5 mln zł, mają ruszyć wiosną. 
– Wykonawca projektu w minionym 
tygodniu złożył w starostwie wnio-

sek o wydanie pozwolenia na budo-
wę. Musi jeszcze uzupełnić doku-
mentację, ale liczymy, że prace przy-
gotowawcze zakończą się w pierw-
szym kwartale przyszłego roku i 
jeszcze wiosną uda nam się rozpo-
cząć roboty budowlane – mówi wi-
ceburmistrz Ryszard Machałek.
 Wcześniej przewidywano, że cięż-
ki sprzęt pojawi się na Wojewódzkiej 
jesienią tego roku. Jednak tak się nie 
stało, ponieważ pierwotny projekt 
nowej części szkoły nie przypadł do 
gustu społeczności szkolnej. – Naj-
bardziej nie chcieliśmy, żeby nowa 
sala sportowa powstała na obecnym 
boisku – mówi Paulina Karczmar-
czyk, dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 1. W sprawie projektu odbyło się 
wiele spotkań i konsultacji z udzia-
łem nauczycieli i rodziców uczniów. 
– Bardzo się cieszymy, bo władze 
przychyliły się do naszym propo-

zycji. Dzięki temu sala, zamiast na 
boisku, częściowo powstanie na są-
siedniej gminnej działce – dodaje 
pani dyrektor. 
 Siedziba „Jedynki” ma najmniej-
szą powierzchnię wśród szkół w mie-
ście, a przy tym największą liczbę 
uczniów - około 550. Zrobiło się w 
niej ciasno. – Dzieci nam stale przy-
bywa. Gdyby nie planowana rozbu-
dowa, groziła nam dwuzmianowość 
– tłumaczy Paulina Karczmarczyk. 
 Najgorzej jest jeśli chodzi o wy-
chowanie fizyczne, którego każda 
klasa ma cztery godziny tygodnio-
wo. Zajęcia organizowane są w nie-
dużej sali gimnastycznej powstałej 
w latach 60. ubiegłego wieku (kiedy 
budowano placówkę) oraz drugiej 
salce przerobionej ze starej kotłow-
ni. To za mało, dlatego są również 
zajęcia na korytarzu.

 – Nie możemy się doczekać no-
wej sali. Nasza szkoła zdobywa do-
bre wyniki na najróżniejszych zawo-
dach, a brakuje nam zaplecza – pod-
kreśla pani dyrektor. 
 Sala, której dłuższa elewacja bę-
dzie przylegała do ul. Wojewódzkiej 
zostanie połączona ze szkołą  łączni-
kiem. Na jego parterze powstanie za-
plecze sportowe z szatniami i toaleta-
mi, a na piętrze trzy nowe sale lekcyj-
ne. Gmina wybuduje również więk-
szą i spełniającą nowoczesne normy 
kuchnię, a także stołówkę. Wcześniej 
stara część kuchenna szkoły zostanie 
wyburzona. W placówce codziennie 
wydaje się około 300 obiadów.     
 Wedle planów włodarzy, dzieci 
będą mogły korzystać z nowej części 
szkoły od września 2019 roku.

Piotr Chmielewski

– Dzieci nam stale przybywa. 

Gdyby nie planowana 

rozbudowa, groziła nam 

dwuzmianowość – tłumaczy 

Paulina Karczmarczyk Roboty na Wojewódzkiej mają wystartować wiosną 

i potrwać około półtora roku

R E K L A M A
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Piękny jubileusz Jedności Żabieniec
PIASECZNO W tym roku klub sportowy Jedność Żabieniec obchodzi 95-lecie. Choć mało 

kto o tym wie, to właśnie tu rozegrano pierwszy mecz piłki nożnej na Mazowszu. Dzia-

ło się to latem 1912 roku. W 1922 roku w Żabieńcu powstał klub piłkarski „Zagończyk”, 

który 9 lat później został przemianowany na Jedność

 W „Trybunie Mazowieckiej” z li-
stopada 1960 roku pisano o Żabień-
cu: „W małej podwarszawskiej miej-
scowości [...] istnieje ośrodek spor-

towy, o którym trudno chyba nie 
wspomnieć jeśli się mówi w ogóle o 
sporcie i to w skali krajowej...”
 Wszystko zaczęło się jednak 50 
lat wcześniej, kiedy to przyjeżdża-
jący na wakacje z Warszawy chłop-
cy przywieźli do Żabieńca nieznaną 
tu jeszcze piłkę nożną. W latach 20. 
powstał klub piłkarski „Zagończyk”, 
który potem został przemianowany 
na Jedność. 

Historyczne momenty 

w dziejach klubu

 Pierwszy mecz Jedność rozegra-
ła u siebie na piaszczystym boisku 
zwanym „saharą” 4 lipca 1931 roku 
z drużyną z Piaseczna, wygrywając 
2:1. Aby pozyskać fundusze na dzia-
łalność klubu, w każdą niedzielę po 
meczu organizowane były zaba-
wy taneczne, tzw. „dechy”. Ostatni 
mecz przed wojną Jedność zagra-
ła 27 sierpnia 1939 roku. Na po-
czątku wojny żabieniecki stadion 
świecił pustkami. Dopiero w 1943 
roku drużyna Jedności wstąpi-
ła do Tymczasowego Okupacyjne-
go Związku Piłki Nożnej. Wiosną, 
podczas Zielonych Świątek, w Ża-
bieńcu rozegrano turniej z udzia-
łem Polonii, Iskry, Marymon-
tu. Złoty okres w historii Jedno-
ści przypada jednak na lata powo-
jenne 1945-46. To wtedy drużyna 
odnosiła największe sukcesy spor-
towe, najpierw kwalifikując się do 
najwyższej klasy okręgu (klasa A), 
a następnie pokonując na Stadio-
nie Wojska Polskiego Legię War-
szawa 3:2 (dwie bramki dla Legii 
zdobył wówczas Kazimierz Gór-
ski). 31 marca 1946 roku Jedność 
Żabieniec zremisowała 2:2 z Po-
lonią Warszawa. Obydwa mecze 
przeszły do historii klubu i wspo-
minane są do dziś. W 1951 roku 
nazwa klubu została jeszcze raz 
zmieniona. Tym razem na Ludo-
wy Klub Sportowy Jedność Żabie-
niec. W 1961 roku udało się pobudo-
wać nowoczesny na tamte czasy pa-

wilon sportowy, a niedługo potem w 
klubie powstały nowe sekcje: lekko-
atletyczna, tenisa stołowego, kolar-
ska i szachowa. Kolejnym ważnym 
dniem w historii Jedności był 3 lip-
ca 1966 roku, kiedy to mecz z Mir-
kowem po raz pierwszy rozegrano 
na zielonej, miękkiej, równej mura-
wie. A już rok później, zwycięstwem 
z Elektronikiem Piaseczno druży-
na Jedności otworzyła sobie po raz 
pierwszy drogę do ligi okręgowej. 
Od 2014 roku w klubie jest nowy za-
rząd z prezesem Pawłem Sawą, któ-
ry zastąpił poprzedniego długolet-
niego prezesa Jacka Świetlika.

Piłkarskie przedszkola robią furorę

 Dzisiejsza Jedność to klub pił-
karski prowadzący zajęcia zarów-
no z przedszkolakami, jak i oldboja-
mi. W klubie trenuje w grupach ju-
niorskich (od przedszkolaka do ju-
niora starszego) 331 młodych adep-
tów piłki nożnej. W drużynie senior-
skiej i oldbojach gra łącznie 46 za-
wodników. Trzy lata temu prezes 
Paweł Sawa postawił na odmładza-
nie kadry. To właśnie wtedy Jedność 

wprowadziła Piłkarskie Przedszko-
la „Jedność Kids” - zajęcia ogólno-
rozwojowe z elementami piłki noż-
nej dla dzieci w wieku 3-6 lat. Pierw-
si adepci projektu zaczęli już roz-
grywki w ramach ligi żaków Mazo-
wieckiego Związku Piłki Nożnej. W 
pierwszym okresie szkolenia klub 
kładzie nacisk na zdobywanie przez 
zawodników umiejętności indywi-
dualnych, prowadzenie piłki i tzw. 
kiwanie. Daje to dobre efekty, czego 
dowodem jest listopadowa wygrana 
chłopców z rocznika 2010 w mocno 
obsadzonym XIV Turnieju Niepod-
ległości w Warszawie. 
 W ostatnim czasie stadion pił-
karski w Żabieńcu pięknieje. Trwa 
porządkowanie trybun, na których 
są wymieniane krzesełka. Wcze-
śniej zrobiono także nowe wejście 
na trybuny i ogrodzenie oraz pobu-
dowano plac rekreacyjno-sportowy 
z siłownią. A w przyszłym roku być 
może Jedność doczeka się wreszcie 
remontu budynku klubowego, który 
znajduje się w fatalnym stanie.

Tomasz Wojciuk

Chłopcy z rocznika 2010 triumfowali w mocno obsadzonym 

XIV Turnieju Niepodległości w Warszawie. 

W klubie pracuje 

15 trenerów, którzy

 z niezwykłym zaangażowa-

niem starają się przekazać 

swoją wiedzę 

młodym piłkarzom

Z aniołem we Wiedniu
LESZNOWOLA W ramach cyklu „Podróże z Aniołem” tym razem Jacek 

Zalewski, mieszkaniec Nowej Iwicznej, zabrał swego niepełnospraw-

nego syna Kubę na wyprawę do stolicy Austrii

 Listopadowa „Podróż z Aniołem” była jedną z najkrótszych. Tym razem jej 
celem był Wiedeń, położony około 700 km od granic powiatu piaseczyńskie-
go. Sama droga, z licznymi przystankami (m.in. w Czechach), trwała około 8 
godzin. Do stolicy Austrii praktycznie cały czas jedzie się autostradami. Skąd 
jednak pomysł, aby udać się akurat do miasta nad Dunajem? – Jest położone 
niedaleko od Polski, a poza tym chcieliśmy obejrzeć pomnik naszego krewne-
go, gen. Ernesta von Laudona, który był naczelnym dowódcą armii austriac-
kiej – wyjaśnia Jacek Zalewski. 

Zdjęcie z generałem

 Z generałem von Laudonem, który był pradziadkiem Jacka Zalewskiego, 
wiąże się dość ciekawa historia. Urodził się w 1717 roku w Infl antach, w rodzi-
nie o niemiecko-łotewskim pochodzeniu i został zmuszony do emigracji. Po 
zaciągnięciu się do austriackiego wojska zaczął szybko awansować. Za zasługi 
w wojnie 7-letniej otrzymał w 1758 roku tytuł barona, a następnie – po bitwie 
pod Kunowicami – został mianowany marszałkiem. Był głównodowodzącym 
wojskami austriackimi w tzw. wojnie kartofl anej w 1778 roku oraz w wojnie au-
striacko-tureckiej (1788-91). Co ciekawe, postać generała została uwieczniona 
na pomniku Marii Teresy. – Robiliśmy sobie przy tym obelisku zdjęcia – chwali 
się Jacek Zalewski. – To zaszczyt mieć tak znamienitego przodka. 
 Oczywiście był to tylko jeden z punktów niezwykle napiętego programu 
wycieczki. Drugi stanowiła degustacja słynnych na cały świat wiedeńskich 
słodkości: czekoladowego tortu Sachera (Jacek Zalewski, który próbował go 
z Kubą w kilku miejscach uważa, że jest zbyt suchy), sernika wiedeńskiego i 
oczywiście apfelstrudela, czyli strudla z jabłkami. Podróżnicy z Nowej Iwicz-
nej zasmakowali też w sznyclu po wiedeńsku podawanym tradycyjnie z sałat-
ką ziemniaczaną oraz kiełbasie nadziewanej żółtym serem, która była z kolei 
ulubionym daniem Kuby. 

Piękny i elegancki

 Turyści odwiedzili interaktywne muzeum muzyki, które bardzo spodoba-
ło się Kubie i groby najznamienitszych wiedeńskich kompozytorów oraz arty-
stów, w tym Amadeusza Mozarta i Gustawa Klimta. Byli też na wzgórzu Kahlen-
berg, z którego Jan III Sobieski dowodził odsieczą wiedeńską, w ogrodach Sissi 
i słynnych domach Hundertwasser. – Przechodziliśmy dziennie 8-10 km, dzięki 
czemu Kuba miał naprawdę mnóstwo bodźców – dodaje Jacek Zalewski. 
 Poprzez ambasadę Austrii w Polsce udało się też zainicjować na miejscu 
spotkanie z rodzicami niepełnosprawnych dzieci. W trakcie rozmowy okazało 
się, że Austria zamawia w naszym kraju sporo urządzeń służących do rehabi-
litacji i integracji sensorycznej oraz zabawki dla upośledzonych dzieci, a pol-
skie fi rmy cieszą się nad Dunajem znakomitą opinią. – Austriacy są bardzo do-
brze nastawieni do osób niepełnosprawnych – uważa Jacek Zalewski. – Dla 
Kuby byli zawsze życzliwi i tolerancyjni, mimo że często głośno się zachowy-
wał. Jeśli chodzi o samą infrastrukturę, to we Wiedniu było ogólnie w porząd-
ku. Pewne zastrzeżenia można mieć do podmiejskich stacji benzynowych. 
W Polsce są one lepiej przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Uważam, że Wiedeń jest doskonałym miejscem na weekendowy wypad. Tym 
bardziej, że jest niedaleko, a ceny są podobne jak w Polsce.

Tomasz Wojciuk

Jacek Zalewski z Kubą. Była to ich ósma wspólna podróż

R E K L A M A

GÓRA KALWARIA 

Festiwal kultury Urzecza
 Prelekcja o Nadwiślańskim Urzeczu, wspólne śpiewanie, degustacja 
tradycyjnych potraw i koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Wisła” z Płocka – to 
wszystko już dziś o godz. 17 złoży się na program IV Biesiady Łurzyckiej w 
Ośrodku Kultury przy ul. por. Jana Białka. Wstęp wolny.

PC 

KONSTANCIN-JEZIORNA

W urzędzie zapłać bezgotówkowo
 Mieszkańcy Konstancina-Jeziorny mogą dokonywać już opłat podat-
kowych oraz za wydane akty w Urzędzie Stanu Cywilnego za pomocą kart 
płatniczych lub płatności mobilnych. Będą one mogły być realizowane 
przez klientów za pomocą aplikacji BLIK oraz PeoPay. Póki co nie ma moż-
liwości płacenia w ten sposób w urzędzie za wywóz odpadów. 

PC 
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Szykuj łyżwy na 3 grudnia
KONSTANCIN-JEZIORNA W niedzielę w Parku Zdrojowym rozpocznie się 

sezon łyżwiarski. W dniu inauguracji będzie kolorowo i wesoło, nie za-

braknie atrakcji dla dzieci i dorosłych

 Już można zacząć ostrzenie łyżew. W niedzielę o godz. 16 w pobliżu am-
fi teatru ofi cjalnie zostanie oddana do użytku sztuczna ślizgawka. O ile pogo-
da nie spłata fi gli, przy muzyce będzie można z niej korzystać do końca lute-
go przyszłego roku. W niedzielny wieczór do jazdy na łyżwach będzie zachę-
cał Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. Z okazji otwarcia lodowiska można się 
spodziewać pokazu łyżwiarskiego w wykonaniu zawodników z Towarzystwa 
Łyżwiarstwa Figurowego Wallej. Zapowiedziano również gry na lodzie, zaba-
wy i animacje. Imprezie patronuje Kurier Południowy.
 Ślizgawka będzie czynna w dni powszednie w godz. 8-21, natomiast w so-
boty i niedziele w godz. 10-22. Wyjątkiem będą święta: 24 grudnia (w godz. 
10-16), 25 i 26 grudnia (10-22), 31 grudnia (10-16) oraz 1 stycznia (16-22). Jeśli 
chodzi o ceny biletów, będą one identyczne jak w roku ubiegłym, czyli dorośli 
za jednorazowy wstęp zapłacą 5 zł, a uczniowie i studenci (po okazaniu waż-
nej legitymacji) – 3 zł. Będą jednak dni, w których dzieci i młodzież z konstan-
cińskich szkół wejdą na ślizgawkę bezpłatnie. Kiedy? W ramach lekcji szkol-
nych, w czasie przerwy świątecznej (od 23 do 31 grudnia w godz. 10–14), oraz 
w trakcie ferii zimowych (od 15 do 19 oraz od 22 do 26 stycznia, w godz.10–14).
 Jeśli ktoś lubi jeździć na łyżwach, ale nimi nie dysponuje, na miejscu sprzęt 
będzie można wypożyczyć. Łyżwy to koszt 7 zł (jednorazowe skarpetki kosztu-
ją dodatkową złotówkę), kask ochronny – 3 zł, a chodzik do nauki jazdy – 10 zł.
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Lodowisko czynne będzie codziennie do końca lutego

Konie poszły po błocie i wodzie
LESZNOWOLA Aż 76 załóg stanęło w sobotę na starcie ostatniego w tym roku Wrak Race’u 

w Mysiadle. Po raz pierwszy ścigano się w dwóch kategoriach i po raz pierwszy przed 

startem zawodnicy zostali poddani... badaniu na trzeźwość

 Była to już 18. edycja Mazowiec-
kiego Wrak Race,u i trzeba przyznać, 
że z każdym rokiem impreza coraz 
bardziej zyskuje na popularności. 
Na wyścig wraków przyjeżdżają za-
łogi z całej Polski (tym razem przy-

była także jedna załoga z Włoch!, 
która wypożyczyła na miejscu mit-
subishi carismę), a w edycji zimowej 
jeszcze nigdy nie było tylu uczestni-
ków. Organizatorzy cały czas starają 
się być na bieżąco i wprowadzają róż-
nego rodzaju innowacje i udogodnie-
nia. – Staramy się podnosić widowi-
skowość wyścigu przy jednoczesnym 
zachowaniu wszelkich zasad bezpie-
czeństwa – mówi Łukasz Cabaj, je-
den z organizatorów imprezy.
 
Auta podzielono na dwie kategorie

 Po raz pierwszy auta zostały po-
dzielone na dwie kategorie. „Seria” 
była przeznaczona dla amatorów, 
jeżdżących samochodami seryjny-
mi. Tu jedyną dopuszczalną mody-
fikacją było przeniesienie na górę 
najbardziej narażonej na uszkodze-
nie chłodnicy. Do wyścigu stanę-
ło 36 załóg. Wygrał Tomasz Szcze-
śniak jadący fordem ka, drugie miej-
sce zajął Piotr Jankowski w golfie II, 
a trzecie Dariusz Chomicki i Maciej 
Salamon w hondzie civic. Przyzna-
no też nagrodę za najładniej poma-
lowanego wraka, który został wysty-
lizowany na... szerszenia. Otrzyma-
li ją Daniel Kącki i Jakub Kamiński 
jadący renault clio. 
 Równie emocjonujące były wy-
ścigi w kategorii „Madmax”. – Tu 
dopuszczaliśmy już więcej mody-
fikacji – tłumaczy Łukasz Cabaj. 
– Samochody mogą mieć wzmoc-
nienia między tylnymi i przedni-
mi podłużnicami, metalową osłonę 
pod silnikiem, orurowanie i klatkę 
chroniącą część pasażerską. 
 W finale „szalonej” kategorii 
triumfowali Dariusz Starczewski i 
Łukasz Trendal jadący hondą civic. 

Za nimi uplasowali się Paweł Sota i 
Piotr Dąbrowski w golfie II, a trzecie 
miejsce zajął Krzysztof Chruścielski 
siedzący za kierownicą mazdy 323. 
Ci, którzy wcześniej odpadli, też 
otrzymali na koniec swoją szansę w 
postaci tzw. handicapu. Wygrał go 
Kamil Waśkiewicz. Trudne warun-
ki sprawiły że około 60 proc. samo-
chodów uległo awariom i nie doje-
chało do mety. Zwycięzcy otrzyma-
li puchary i atrakcyjne nagrody rze-
czowe. Zyskali też nieśmiertelność, 
ponieważ podczas imprezy nagry-
wany był kolejny odcinek „Wojen sa-
mochodowych” TVN Turbo.

Nowe zasady 

 Tym razem ograniczono nieco 
liczbę konkursów dla widowni. Po 
prostu trzeba było rozegrać aż 8 bie-
gów i – ze względu na krótki dzień – 
nie było czasu na przerywniki. Jedy-
ną atrakcją była możliwość poma-
lowania sprejami wraka. Brylowa-
ły w tym zwłaszcza dzieci, które zu-
żyły aż 40 puszek farby. W tej edycji 
po raz pierwszy zastosowano elek-
troniczny system pomiaru okrążeń, 
dzięki czemu wyniki załóg były zna-
ne bezpośrednio po wyścigu. System 
zadziałał dobrze, bo – jak rzadko 

kiedy – obyło się bez protestów. Ko-
lejną innowacją było badanie wszyst-
kich kierowców alkomatem. Jeden z 
zawodników miał prawie 0,4 promi-
la alkoholu w organizmie i od razu 
został zdyskwalifikowany. Problemy 
miał także Tomasz Szcześniak, póź-
niejszy zwycięzca kategorii „Seria”. 
– Robiliśmy mu kilka badań i za każ-
dym razem wychodziło, że ma około 
pół promila – mówi ze śmiechem Łu-
kasz Cabaj. – Kierowca jednak prote-
stował mówiąc, że nic tego dnia nie 
pił. Okazało się, że w kabinie roz-
lał się płyn do spryskiwaczy. Kiedy 
ostatnie badanie wykonaliśmy poza 
samochodem, rzeczywiście okazało 
się, że Tomasz Szcześniak jest abso-
lutnie trzeźwy. Potwierdził to zresztą 
wygrywając swoją kategorię.
 Następny Wrak Race w My-
siadle odbędzie się nietypowo, bo 
w niedzielę 14 stycznia. Impre-
za będzie połączona z licytacją na 
rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. Organizatorzy prze-
każą na nią 10 aut, którymi potem 
będzie można wystartować w wy-
ścigu. Licytacja będzie prowadzo-
na na stronie: www.facebook.com/
events/893062974198023/ 

Tomasz Wojciuk

Kolejny wyścig wraków w Mysiadle odbędzie się 14 stycznia

Zwycięzcy obydwu kategorii 

otrzymali cenne nagrody, 

w tym kosmetyki 

samochodowe
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KONSTANCIN-JEZIORNA

Żegnajcie, rowery, do wiosny
 Wczoraj zakończył się tegoroczny sezon Konstancińskiego Roweru 
Miejskiego (KRM). Rowery powrócą na ulice uzdrowiska po zakończeniu 
zimy. W tym roku, od 14 kwietnia, użytkownicy wypożyczyli rowery na 
konstancińskich stacjach 8574 razy.

PC 
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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!

Dokąd na Sylwestra?
Wraz ze zbliżającym się końcem roku wielu z nas ogarnia tradycyjny dylemat. Gdzie tym 

razem spędzić Sylwestra? Kameralnie czy w dużym gronie ludzi? Ekonomicznie czy na 

bogato? A może w tą jedną jedyną noc w roku zafundować sobie coś naprawdę nietypo-

wego i szalonego? Zapraszamy do przeglądu propozycji Kuriera Południowego

 Dokonanie właściwego wybo-
ru zależeć będzie naturalnie, w du-
żej mierze, od naszych indywidu-
alnych preferencji zestawionych z 
możliwościami finansowymi.

W domu też może być fajnie

 Jeżeli mamy w tym roku ogra-
niczony budżet lub po prostu nie 
mam ochoty nigdzie się wybierać, 
możemy z powodzeniem zorgani-
zować udanego Sylwestra w wa-
runkach domowych. W przypad-
ku, gdy chcemy zaprosić do siebie 
znajomych, bądź wybrać się w go-
ści na domówkę, ustalmy wpierw 
albo poznajmy obowiązujące na 

niej zasady. Większość tego typu 
zabaw wiąże się bowiem w spo-
sób oczywisty z określonymi zo-
bowiązaniami, a w dobrym tonie 
jest odciążenie organizatora po-
przez uczestniczenie w przygoto-
waniach do wspólnej zabawy. Za-
zwyczaj ograniczają się one po 
prostu do przyniesienia części je-
dzenia oraz spożywanego póź-
niej alkoholu. Możemy też pomóc 
w odpowiedniej oprawie imprezy 
– zabrać ze sobą np. balony, kon-
fetti czy... środki pirotechniczne. 
Pamiętajmy jednak, że tych ostat-
nich należy używać ze szczególną 
ostrożnością. Alkohol i fajerwerki 

nie zawsze są bowiem bezpieczną 
dla zdrowia parą. 
 Najważniejsze jednak, żeby nie 
zapomnieć o zabraniu ze sobą dobre-
go humoru i stosowaniu się do ogól-
nie przyjętych zasad kultury osobistej 
– zwłaszcza jeśli w domowym Sylwe-
strze będą brały również udział dzie-
ci. Ostatecznie to w jaki sposób się 
bawimy świadczy w pewien sposób 
o nas. Swoim zachowaniem starajmy 
się więc najlepiej dać dobry przykład 
innym uczestnikom.

Sylwester bliżej i dalej

 Innym pomysłem może być po-
szukanie ciekawej oferty zabawy 
sylwestrowej w najbliższej okolicy. 
Od wielu lat można liczyć choćby 
na naszą lokalną ciuchcię. W im-
prezie organizowanej przez Piase-
czyńsko-Grójeckie Towarzystwo 
Kolei Wąskotorowej będzie moż-
na, jak co roku, liczyć na zabawę 
w plenerze, tańce na dechach, ka-
tering, ognisko i pokaz fajerwer-
ków. Pociąg wyruszy z ulicy Sien-
kiewicza w Piasecznie o godz. 21. 
Dla miłośników bali ciekawą pro-
pozycję oferuje z kolei Sala Ban-
kietowa „Gaja” w Baszkówce-Gło-
skowie, gdzie muzykę na żywo za-
pewni zespół Aviator, a na miejscu 
odbędą się konkursy z atrakcyj-
nymi nagrodami (między innymi 
weekendem w Hotelu Gołębiewski 
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w Wiśle). Dla miłośników gorą-
cych rytmów idealną propozycją 
będzie z kolei Sylwester w Dwo-
rze Osieczek (koło Grójca), gdzie 
sambę zatańczą na żywo tancerki 
oraz zabawa w pałacu w Kobyli-
nie w pobliżu trasy Warszawa-Ra-
dom, oferującym „arystokratyczny 
klimat w zasięgu ręki”.
 Świętowanie nadejścia nowe-
go roku można również cieka-
wie połączyć ze świętami Boże-
go Narodzenia decydując się na 
- nieco dalszy - kilkudniowy po-
byt w atrakcyjnym miejscu. Jed-
nym z nich może być np. Augu-
stów. Miejscowy Kompleks Ho-

telowy Logos oferuje dla swoich 
gości dwa pakiety – jeden obej-
mujący Boże Narodzenie, a dru-
gi Sylwestra z balem, wycieczką 
po Suwalszczyźnie i przejażdżką 
Wigierską Kolejką Wąskotorową.

Najważniejsze towarzystwo

 Na tych, którym nie wystar-
czają tradycyjne propozycje, cze-
kają również i mniej typowe ofer-
ty. Sylwestra można spędzić za-
równo kulturalnie (np. ogląda-
jąc komedię Aleksandra Fredry 
w Teatrze Polskim zwieńczo-
ną wspólnym toastem lampką 
szampana z zespołem artystycz-

nym Teatru czy przy walcach i 
polkach Straussów w Filharmo-
nii Narodowej), aktywnie (np. 
szusując na nartach po ośnieżo-
nych stokach czy biorąc udział w 
warsztatach jogi), bądź relaksa-
cyjnie (łącząc powitanie nowego 
roku z pobytem w SPA). 
 Organizując wymarzonego 
Sylwestra nie zapominajmy jed-
nak o tym, że to nie miejsce, w któ-
rym go spędzimy jest najważniej-
sze. Najlepiej będziemy się bawić 
przede wszystkim w odpowiednio 
dobranym towarzystwie.

Grzegorz Tylec

Gdzie na sylwestra?



Piesi jak na linii frontu
GÓRA KALWARIA Na skrzyżowaniu przy młynie w mieście notorycznie dochodzi do groźnych sy-

tuacji z pieszymi, ponieważ kierowcy ignorują czerwone światło – przestrzega nasz czytelnik
 Mieszkaniec, który skontakto-
wał się w tej sprawie z naszą redak-
cją (prosił o niepodawanie nazwiska) 
codziennie przechodzi po przejściach 
dla pieszych u zbiegu ul. Pijarskiej i 
kard. Stefana Wyszyńskiego. – Nie-
stety, kierujący samochodami często 
wjeżdżają na skrzyżowanie na żółtym 
albo czerwonym świetle i wymuszają 
pierwszeństwo na pieszych znajdują-
cych się na dwóch przejściach –alar-
muje. – Niebezpieczne sytuacje są tu 
na porządku dziennym – dodaje. 

Zrobiłem krok... i musiałem się cofnąć

 Mężczyzna sam był uczestni-
kiem groźnego zdarzenia w po-
przednią środę, na zebrze przy 
murze Domu Pomocy Społecznej. 
– Około godz. 8 ciężarówka z przy-
czepą zmierzająca w stronę cen-
trum wjechała na skrzyżowanie na 
czerwonym świetle. Pieszy, który 
znajdował się na pasach, mimo zie-
lonego sygnału, został zmuszony 
do ich opuszczenia. Chwilę później 
sam chciałem przejść przez ulicę w 
tym samym miejscu. Miałem zielo-
ne światło, zrobiłem pierwszy krok 
i… musiałem się cofnąć, bo w moją 
stronę zmierzała kolejna ciężarów-
ka – relacjonuje. 
 Ale nasz czytelnik podobnych zda-
rzeń zaobserwował w tym punkcie 
miasta więcej. – Widziałem, jak dwie 
dziewczynki, po tym jak włączył się dla 
nich zielony sygnał na przejściu obok 
młyna, energicznie weszły na pasy. W 
tej samej chwili na przejście wjechał ja-
dący od strony centrum miasta, rozpę-
dzony samochód. Zaskoczonemu kie-

rowcy w ostatniej chwili udało się omi-
nąć dzieci – opowiada. 
 Mężczyzna uważa, że skrzyżowa-
nie jest niebezpieczne z kilku powo-
dów: panuje tu duży ruch pieszych, 
sygnały zmieniają się szybko, a odle-
głość między przejściami wynosi 40 
metrów.  – Do tego zachowania kie-
rowców nie są w żaden sposób moni-
torowane. Nigdy nie zauważyłem w 
tym miejscu patrolu drogówki – pod-
kreśla. – Trzeba coś z tą sytuacją zro-
bić, bo w końcu ktoś ucierpi. 
 Sprawdziliśmy, że faktycznie na 
skrzyżowaniu, o którym mówi nasz 
czytelnik, kierowcy – przede wszyst-
kim ciężarówek – nie zważają na pie-
szych. I często po prostu uniemożli-
wiają im przejście po pasach.

Większa kontrola poprawi sytuację?

 O to, czy w tym miejscu można 
poprawić bezpieczeństwo, zapytali-

śmy zarówno policję, jak i General-
ną Dyrekcję Dróg Krajowych i Auto-
strad (GDDKiA), która jest zarząd-
cą skrzyżowania.
 – Egzekwowanie przepisów ru-
chu drogowego jest w gestii poli-
cji i straży miejskiej. GDDKiA nie 
ma narzędzi do karania kierow-
ców za niewłaściwe przestrzeganie 
oznakowania. W bieżącym tygo-
dniu zaplanowane zostało spotka-
nie z burmistrzem Góry Kalwarii, 
gdzie przekażemy omawianą in-
terwencję z prośbą o zwiększenie 
patroli straży miejskiej celem po-
prawy bezpieczeństwa – usłyszeli-
śmy od Małgorzaty Tarnowskiej, 
rzeczniczki prasowej warszawskie-
go oddziału dyrekcji. 
 Niestety, do wczoraj na odpo-
wiedź policji w tej sprawie się nie do-
czekaliśmy. 

Przechodzący przez ul. Pijarską narzekają, że kierowcy często 

nie zważają na ich bezpieczeństwo 
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Mokra Sucha. Na razie gmina 
przewiduje tylko profilowanie
PIASECZNO Mieszkańcy fragmentu ul. Suchej odchodzącego od ul. 

Głównej w Kamionce narzekają na fatalny stan jej nawierzchni. Na ra-

zie ulica ma być regularnie wyrównywana. – W tej chwili są pilniejsze 

inwestycje – mówi wprost radna Anna Krasuska

 Na zły stan Suchej poskarżyła się jedna z mieszkanek – Magdalena Cele-
jewska. – Na drodze wiecznie stoi woda i jest błoto, nie ma jak dojść do pose-
sji – mówi. – Rozumiem, że gmina nie ma pieniędzy, ale mogłaby chociaż zro-
bić nam odwodnienie.
 Pojechaliśmy na miejsce. Najgorzej wygląda odcinek Suchej tuż przed za-
krętem, który jest najniżej położony. Przy ul. Głównej droga nie wygląda jesz-
cze tak źle. – Na razie robimy tam okresowe profi lowanie – wyjaśnia Włodzi-
mierz Rasiński, naczelnik gminnego wydziału infrastruktury i transportu pu-
blicznego. – Nie przypominam sobie, aby pieniądze na remont drogi zostały 
wprowadzone do projektu przyszłorocznego budżetu.
 – Ulica Sucha będzie na bieżąco naprawiana, ale na jej remont mieszkań-
cy będą musieli jeszcze trochę poczekać – nie kryje radna Krasuska. – W tej 
chwili w tym rejonie są ważniejsze inwestycje. Priorytet mają ulice przejazdo-
we, jak choćby Bajeczna, która będzie remontowana w przyszłym roku.

TW

Rotmistrz Pilecki nowym patronem LO
PIASECZNO/POWIAT Społeczność Liceum Ogólnokształcącego wybrała w poniedziałko-

wym głosowaniu następcę I Dywizji Kościuszkowskiej w nazwie placówki

 Usunięcia poprzedniego patrona 
szkoły domagał się Instytut Pamięci Na-
rodowej w ramach tzw. dekomunizacji. 
 Bohater podziemia niepodległo-
ściowego zdobył lwią część głosów 
uczniów, nauczycieli oraz rodziców, aż 
420 spośród 839. Wcześniej typowano, 
że może dojść do drugiej tury głoso-
wania, a w niej oprócz rotmistrza znaj-
dzie się Andrzej Wajda. Jednak reży-
ser „Człowieka za żelaza” zdobył za-
ledwie 88 głosów. Pozostałych z pię-
ciorga kandydatów, wielkich Polaków, 
poparło: Władysława Bartoszewskie-
go – 113 osób, Wisławę Szymborską 
– 154 i Wandę Rutkiewicz – 64. 

Młodzież chce kontynuacji

 historycznej

 – Uważam, że uczniowie, któ-
rzy mieli tu decydujący głos, doko-
nali bardzo rozsądnego i dojrzałego 
wyboru – komentuje wybory patrona 
Barbara Chwedczuk, dyrektorka pla-
cówki. – Zdecydowali o tym, że po 
I Dywizji Kościuszkowskiej, chcemy 
kontynuacji historycznej, patriotycz-
nej i niepodległościowej, która była z 
nami przez 70 lat. Zarówno rtm. Pi-
lecki jak i kościuszkowcy walczyli o 
wolną Polskę – tłumaczy. 
 Zdaniem pani dyrektor znacze-
nie miało to, że każdy z pięcior-
ga kandydatów reprezentował inny 
zbiór wartości, ale jedynie Witold 
Pilecki był postacią niekontrower-
syjną. Uczniowie dokładnie poznali 
wszystkich kandydatów podczas ze-
szłotygodniowych debat. Młodzież 
usłyszała o dorobku i zasługach 
całej piątki, ale interesowały ją też 

chwile z ich życia wywołujące skraj-
ne opinie. Wybór patrona był też 
lekcją demokracji – społeczność naj-
pierw zgłaszała kandydatów, później 
prowadziła kampanię, aby na koniec 
wziąć udział w głosowaniu.  
 Niebawem szkoła wystąpi z wnio-
skiem do rady powiatu piaseczyńskie-
go o oficjalne nadanie imienia. – Bę-
dziemy chcieli, aby nowy patron zaist-
niał od 1 września 2018 roku, ponie-
waż zmiana nazwy placówki wiąże się 
m.in. z wymianą pieczątek – tłumaczy 
dyrektor LO. Na uroczyste nadanie pa-
trona placówka zaprosi rodzinę rotmi-
strza, m.in. jego syna oraz wnuczkę.

Oświęcim to była igraszka

 Witold Pilecki znany jest przede 
wszystkim jako osoba, która dała się 
dobrowolnie aresztować Niemcom, 
aby przedostać się do obozu koncen-
tracyjnego w Oświęcimiu. Jako wię-

zień stworzył w nim ruch oporu. To 
dzięki jego raportom kraje Zacho-
du dowiedział się o ludobójstwie na 
wielką skalę prowadzonym przez hi-
tlerowców. Mimo swych ogromnych 
zasług Witold Pilecki w 1948 roku 
został skazany na karę śmierci przez 
komunistyczne władze Polski i stra-
cony poprzez strzał w tył głowy, a na-
stępnie potajemnie pochowany. Wy-
rok poprzedziło okrutne śledztwo. 
Podczas ostatniego widzenia z żoną, 
Witold Pilecki wyznał jej: „Oświęcim 
to była igraszka”. 
 PRL-owski wyrok został unieważ-
niony dopiero w 1990 roku, a szcząt-
ki bohatera znaleziono na tzw. Łącz-
ce na warszawskich Powązkach w 
2012 roku. Pośmiertnie, w 2006 roku 
rotmistrz otrzymał najwyższe polskie 
odznaczenie, Order Orła Białego. 

Piotr Chmielewski 

Spośród pięciorga kandydatów, 

Witold Pilecki zebrał połowę głosów

LESZNOWOLA

PIASECZNO

Wielkie otwarcie lodowiska

Wymienili 90 pieców

Mikołajkowe wyścigi psich zaprzęgów

 W sobotę 2 grudnia przy stadionie w Lesznowoli (ul. Szkolna 6) odbę-
dzie się impreza z okazji otwarcia ślizgawki. W programie pokazy grupy 
Walley Ice Story, zabawy i animacje dla dzieci oraz dorosłych z nagroda-
mi. Na wszystkich będzie czekać także gorąca czekolada. Początek o godz. 
16.30, wstęp wolny. Przy lodowisku będzie działała wypożyczalnia łyżew.

TW

 Na mocy umowy zawartej w połowie października z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gmina otrzyma-
ła ponad 230 tys. zł dofi nansowania na zakup pieców dla mieszkańców. Z 
programu skorzystało 90 gospodarstw domowych, które wymieniły sta-
re źródła ciepła na nowoczesne, kondensacyjne piece gazowe pokrywa-
jąc jedynie 25 proc. kosztów ich zakupu.

TW

 W sobotę 2 grudnia w Runowie odbędą się doroczne wyścigi psich za-
przęgów. Zawodnicy wyruszą na trasę w świątecznych przebraniach. Wśród 
konkurencji znajdą się m.in. bieg z psem na smyczy (canicross) oraz jazda 
na rowerze ciągniętym przez psa (bikejoring). Ośrodek w Runowie zostanie 
otwarty już o godz. 9, a ofi cjalne rozpoczęcie zawodów zaplanowano na 
godz. 11. Start pierwszego psiego zaprzęgu nastąpi o godz. 12. 

TW

Piotr Chmielewski



Gmina
Piaseczno BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY PIASECZNO

ILE KOSZTUJE PRZEDSZKOLAK
Informacja o systemie przedszkolnym w gminie Piaseczno

Zapewnienie miejsc w przedszkolach wszystkim dzieciom w wieku 3-6 lat zamieszkałym na terenie gminy 
Piaseczno jest ważnym i priorytetowym zadaniem samorządu.
 Skala potrzeb w tym zakresie  - wy-
nikająca ze zmiany przepisów usta-
wowych ale także stale zwiększającej 
się liczby mieszkańców gminy – jest 
ogromna. Dlatego konieczne są działa-
nia zmierzające do zwiększania liczby 
miejsc w przedszkolach publicznych. 

 Z danych uzyskanych z Systemu 
Informacji Oświatowej na dzień 30 
września 2017 r. w Gminie Piasecz-
no ogólna liczba dzieci realizujących 
wychowanie przedszkolne wynosiła 
4771. Wydatki samorządu związane 
z opieką przedszkolną wynoszą łącz-
nie rocznie około 50 mln zł, z czego 
dotacja z budżetu państwa wynosi je-
dynie niecałe 5 mln zł.
Aby gmina mogła sprostać temu zada-
niu od 2014 roku wprowadzane są roz-
wiązania, dzięki którym liczba miejsc 
dostępnych w przedszkolach publicz-
nych stale rośnie.

Innowacyjne rozwiązania
 W 2014 roku Gmina wprowadziła 
innowacyjne rozwiązanie i jako jedna z 
pierwszych w Polsce rozpoczęła współ-
pracę z podmiotami prywatnymi, pole-
gającą na upublicznieniu 16 przedszko-
li prywatnych, poszerzając tym samym 
bezpłatną ofertę przedszkolną dla na-
szych mieszkańców o około 1500 dodat-
kowych miejsc, czyli podwajając ich ilość. 

Ponadto w przedszkolach gminnych zo-
stała zwiększona liczba oddziałów, 
a dodatkowo w 2017 roku Gmi-
na kupiła budynek przedszkolny przy 
ul. Nadarzyńskiej i tym sposobem po-
większyła ofertę o kolejne nowe miej-
sca. Od września 2018 roku urucho-
miony zostanie też dodatkowy oddział 
w Przedszkolu nr 1 przy ul. Kauna 4, 
a po wybudowaniu Centrum Multi-
medialnego przybędą kolejne oddziały 
przedszkolne. 

Baza przedszkolna
  Obecna struktura opieki przedszkol-
nej  w Gminie Piaseczno opiera się na: 
• 11 gminnych przedszkolach 
z liczbą dzieci 1328,
•     16 przedszkolach publicznych pro-
wadzonych przez inne niż gmina oso-
by prawne i fizyczne (upublicznione) 
z liczbą dzieci 1474, 
•   30 przedszkolach niepublicznych 
(w tym 6 niepublicznych punktów 
przedszkolnych) gdzie liczba dzieci 
kształtuje się na poziomie 1969.

Finansowanie systemu
 Edukacja przedszkolna jest finan-
sowana głównie ze środków własnych 
gminy oraz w mniejszym stopniu z do-
tacji celowej z budżetu państwa na do-
finansowanie zadań z zakresu wycho-
wania przedszkolnego.

•   Przedszkola   Przedszkola gminne gminne są finanso-
wane przez samorząd z wykorzysta-
niem dotacji. Rodzic ponosi opła-
tę za wyżywienie w wysokości około 
8 zł dziennie oraz opłatę za przebywa-
nie dziecka powyżej 5 godzin dziennie 
w przedszkolu w wysokości 1 zł za go-
dzinę. Przeciętny łączny koszt dla ro-
dzica wynosi więc około 13 zł dzien-
nie. Koszty jakie ponosi gmina na jed-
no dziecko w przedszkolu gminnym 
to obecnie 960,23 zł. Kwota ta stano-
wi podstawę do rozliczeń z pozostały-
mi przedszkolami – upublicznionymi 
i prywatnymi.
 Prywatne przedszkola „upublicz-
nione” oraz niepubliczne otrzymu-
ją od gminy dotacje zgodnie z przepi-
sami zawartymi w Ustawie o systemie 
oświaty, czyli: 

•   Prywatne Przedszkola•   Prywatne Przedszkola „upublic„upublicz-z-
nione” nione” otrzymują od gminy dotację na 
każde dziecko w wysokości 100% usta-
lonych w budżecie danej gminy wydat-
ków bieżących ponoszonych w przed-
szkolach gminnych w przeliczeniu na 
jedno dziecko, czyli na dzień dzisiej-
szy 960,23zł.  Rodzic wnosi wyłącznie 
opłatę za wyżywienie ustalaną przez 
właściciela danego przedszkola (gmi-
na nie ma wpływu na jej wysokość) 
i jest to kwota średnio 14 zł dziennie  
oraz tak samo jak w przypadku przed-
szkola gminnego, opłatę złotówko-

wą za dodatkowy czas pobytu dziec-
ka w placówce.  W sumie koszt poby-
tu dziecka w przedszkolu upublicznio-
nym to około 20 zł dziennie. 

•   Prywatny•   Prywatnym przedszkolom przedszkolom niepu-m niepu-
blicznymblicznym przysługują dotacje na każ-
de dziecko  w wysokości 75% ustalo-
nych w budżecie danej gminy wydat-
ków bieżących ponoszonych w przed-
szkolach publicznych w przeliczeniu 
na jednego ucznia, (czyli 720,17 zł). 
Rodzic dodatkowo ponosi opłaty wy-
nikające z czesnego, które ustalane są 
przez właściciela przedszkola. Na te-
renie naszej gminy jest to kwota prze-
ciętnie 900 zł. Oznacza to, że do kasy 
właściciela prywatnego przedszkola 
trafia czesne plus dotacja gminy, czyli 
około 1600 zł miesięcznie. 

 Z 50 mln zł, które gmina Pia-
seczno wydatkuje na edukację przed-
szkolną, dotacja dla przedszkoli nie-
publicznych i „upublicznionych” wy-
nosi około 33 mln zł (dla przedszkoli 
„upublicznionych” ok. 15 mln zł oraz 
dla przedszkoli niepublicznych ok.18 
mln zł). 

 Kwoty są ogromne ale współpraca 
z właścicielami przedszkoli upublicz-
nionych i prywatnych pozwala samo-
rządowi  w sposób zadowalający wy-
wiązać się ze swojego zadania i uzu-
pełniać ofertę przedszkolną.  Dzięki 
temu wszystkie dzieci na terenie gmi-
ny Piaseczno mają zapewnione miej-
sca w przedszkolach.

Będą kontrole palenisk
Straż miejska ma kontrolować, czym palimy w piecach. Podpisane zostało porozumienie z laboratorium, 
a funkcjonariusze zostaną wyposażeni w odpowiedni sprzęt.
 W związku z pogarszającą się jako-
ścią powietrza na terenie całego Ma-
zowsza i częstymi alertami smogowy-
mi nasilą się kontrole straży miejskiej 
w zakresie rodzaju surowców spala-
nych w piecach. – Karanie mieszkań-
ców nie jest naszym celem, a ostatecz-
nością. Musimy wspólnie zadbać, żeby 
na terenie naszej gminy powietrze było 
jak najlepszej jakości. To bardzo ważne, 
bo chodzi o nasze zdrowie i jakość ży-
cia – przekonuje burmistrz Zdzisław Lis.

Co może kontrolować straż miejska
 Kontrole będą przeprowadzane na 
terenie zarówno prywatnych posesji, jak 
i fi rm. – Impulsem do takiej kontroli czę-
sto są anonimowe doniesienia miesz-
kańców. Ale patrol straży miejskiej może 
podjąć interwencję także z własnej ini-
cjatywy, gdy widzi na przykład czarny 
dym wydobywający się z komina pose-
sji. Przyczyną kontroli może być też brak 
złożonej deklaracji śmieciowej – mówi 
Mariusz Łodyga, komendant Straży 
Miejskiej w Piasecznie.
 Straż miejska ma m.in. prawo kon-
trolować, czy odpady komunalne po-
wstałe na terenie nieruchomości zbie-
rane są zgodnie z wymogami określo-
nymi w regulaminie utrzymania czy-
stości i porządku, a także czy miesz-
kańcy pozbywają się odpadów komu-
nalnych w sposób zgodny z przepisa-
mi. Funkcjonariusze sprawdzają też 
rodzaj paliwa, które używane jest do 
ogrzewania, a także to, czy w piecach 
nie są spalane odpady komunalne lub 
inne niedozwolone substancje.

Z czego wynikają uprawnienia

 kontrolne straży miejskiej
Strażnik miejski ma prawo:

– wstępu na teren nieruchomości lub 
obiektu;
– przeprowadzania badań lub wyko-

nywania innych niezbędnych czynno-
ści kontrolnych;
– żądania pisemnych lub ustnych infor-
macji oraz wzywania i przesłuchiwania 
osób w zakresie niezbędnym do usta-
lenia stanu faktycznego;
– żądania okazania dokumentów 
i udostępnienia wszelkich danych mają-
cych związek z problematyką kontroli.
Uprawnienia te wynikają z art. 379 ust. 
1-3 ustawy o prawie ochrony środowi-
ska, w związku z ustawą o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, usta-
wą o samorządzie gminnym oraz re-
gulaminem utrzymania czystości i po-
rządku na terenie gminy Piaseczno.
 Z przepisów jasno wynika, że miesz-
kaniec ma obowiązek wpuścić funkcjo-
nariuszy straży miejskiej na teren pose-
sji. W trakcie kontroli strażnicy na prośbę 
mieszkańca mają obowiązek przedsta-
wić stosowne upoważnienie od burmi-
strza oraz wyjaśnić powód interwencji.

Co grozi za spalanie niedozwolonych

substancji
 Kontrolując daną posesję, straż 
miejska sprawdza przede wszystkim, 
co spalane jest w piecu, jakim materia-
łem opałowym dysponuje właściciel 
oraz gdzie leżą odpady stałe (czy nie 
znajdują się one w okolicy pieca i nie 
są przygotowane do spalania). Podczas 
kontroli robiona jest jej dokumentacja 
fotografi czna, a zdjęcia wraz z notatką 
służbową są dołączane do akt sprawy.
 Jeśli strażnicy stwierdzą, że do-
szło do wykroczenia i na terenie danej 
posesji spalane są na przykład śmie-
ci, mogą nałożyć mandat karny w wy-
sokości do 500 zł. Kontrolowany ma 
prawo odmówić przyjęcia mandatu 
i wówczas spawa jest kierowana do 
sądu. Sąd może nałożyć na obwinione-
go grzywnę w wysokości do 5 000 zł.
 W razie odmowy przyjęcia przez 

mieszkańca mandatu straż miejska bę-
dzie pobierać próbki popiołu z palenisk 
na terenie posesji. Będą one przesyłane 
do akredytowanego laboratorium, któ-
re przeprowadzi ich analizę i wyda opi-
nię. Analiza taka pozwala wykazać, czy 
w danym piecu były spalane substan-
cje zabronione nie tylko w dniu kontro-
li, ale nawet kilka dni wcześniej.
 – Gdy będziemy zmuszeni do po-
brania próbek popiołu i wysłania ich 
do analizy, a akredytowane laborato-
rium potwierdzi, że w piecu były spala-
ne niedozwolone substancje, będzie-
my domagali się od właściciela posesji 
zwrotu kosztów analizy poniesionych 
przez Urząd Miasta i Gminy – mówi ko-
mendant Mariusz Łodyga.
 Straż miejska przypomina także, że 
o ile spalanie w piecu substancji nie-
dozwolonych jest traktowane jako wy-
kroczenie, o tyle odmowa wpuszcze-
nia na teren posesji funkcjonariuszy 
dokonujących kontroli zmienia kwa-
lifi kację czynu na przestępstwo ure-
gulowane w art. 225 § 1 kodeksu kar-
nego. Czyn ten zagrożony jest karą 
pozbawienia wolności do lat trzech. 
– W przypadku niewpuszczenia funk-
cjonariuszy dokonujących kontroli na 
teren posesji sprawę będziemy przeka-
zywać policji – informuje komendant.

Parkowanie w centrum
4 grudnia rusza strefa płatnego parkowania w centrum miasta – ob-
szar A. Obszar B zacznie zaś funkcjonować pod koniec roku. Równocze-
śnie gmina uruchamia dwa nowe bezpłatne parkingi.

 Za pierwsze 45 minut postoju opłata nie będzie naliczana, to dobra wiado-
mość dla tych, którzy chcą zrobić zakupy czy załatwić pilne sprawy „na mieście”. 
Z kolei dla tych, którzy chcą zatrzymać się na dłużej, dostępne są cztery bezpłat-
ne parkingi miejskie na łącznie blisko 500 samochodów: obok Urzędu Miasta 
przy ul. Sierakowskiego, za siedzibą sądu przy ul. Kościelnej, a także dwa nowe 
– przy ul. Nadarzyńskiej oraz ul. Kilińskiego.
 W strefi e działać będzie 12 urządzeń do pobierania opłat (9 w obszarze 
A i 3 w obszarze B), które obsłużą 197 płatnych miejsc parkingowych. Miejsca 
dla osób niepełnosprawnych będą darmowe.

Strefa płatnego parkowania obejmie:

obszar A:
– ul. Kościuszki od ul. Kościelnej do ul. Wschodniej,
– łącznik przed Urzędem między ul. Kościuszki a ul. Sierakowskiego,
– ul. Sierakowskiego wzdłuż placu Kisiela,
– ul. Rynkową;
obszar B:
– ul. Kościuszki od ul. Wschodniej do ronda „Solidarności”.

Płatne parkowanie obowiązywać będzie w dni powszednie 

w godz. 8.00 – 18.00:

• pierwsze 45 min. – 0,00 zł,
• za pierwszą godzinę 
 (po 45 bezpłatnych minutach) – 2,50 zł,
• za drugą godzinę – 3,00 zł,
• za trzecią godzinę – 3,50 zł,
• za czwartą i każdą kolejną godzinę – 2,50 zł.

Regulamin strefy płatnego parkowania dostępny jest na stronie 
www.piaseczno.eu.



Szczątki spod plebanii trafią na cmentarz
PIASECZNO Fragmenty ludzkich kości znalezione pod budynkiem remontowanej przez 

gminę starej plebanii zostały przebadane przez antropologa

 Budynek starej plebanii ma po-
nad 200 lat. Gmina wydzierżawi-
ła go na 32 lata od władz kościel-
nych i rozpoczęła remont, który ma 
kosztować blisko 4 mln zł i zakoń-
czyć się w przyszłym roku. Podczas 

prac prowadzonych pod nadzorem 
archeologa pod istniejącymi fun-
damentami (w części budynku od 
strony kościoła św. Anny) natrafio-
no dwa tygodnie temu na zalegają-
ce w ziemi przemieszanej z gruzem 
szczątki ludzkie. O odkryciu został 
poinformowany Mazowiecki Wo-
jewódzki Konserwator Zabytków, 
który zezwolił na kontynuacje prac 
ziemnych pod nadzorem archeolo-
ga. – Wszystko wskazuje na to, że 
kości pochodzą z okresu wcześniej-
szego niż budynek i stanowią pozo-
stałości dawnego przykościelnego 
cmentarza – informowała w ubie-
głym tygodniu Anna Grzejszczyk z 
gminnego biura promocji. 
 Kilka dni temu szczątkom przyj-
rzał się antropolog, Łukasz Maury-
cy Stanaszek. – Plebania powsta-
ła pod koniec XVIII wieku – mówi 

antropolog. – Kiedy ją budowa-
no, stworzono prawdopodobnie 
tzw. ossuar ium czyl i miejsce, w 
którym zebrano wszystk ie zna-
lezione kości. Do tej pory udało 
mi się zidentyf ikować pozosta-
łości 37 osób obojga płci, w tym 
jednego dziecka. Jestem jednak 
w trakcie prac, dlatego należy 
spodziewać się, że tych osób bę-
dzie więcej.
 Jak poinformował nas ks. An-
drzej Krynicki, proboszcz kościoła 

św. Anny, przebadane kości zosta-
ły złożone do jednej z pieczar na te-
renie cmentarza parafialnego. – Ich 
pochowanie w grobie odbyło się z 
należnym szacunkiem – zapewnia 
ks. Krynicki. – Z pozostałymi kość-
mi zrobimy to samo.
 Proboszcz zapewnia, że jeśli zaj-
dzie taka potrzeba, w miejscu po-
chówku szczątków zostanie ustawio-
na stosowna tablica informacyjna.

Tomasz Wojciuk

Kości znalezione pod fundamentami plebanii trafiły

do wspólnego grobu na cmentarzu parafialnym

Na razie zidentyfikowano

 kości 37 osób, w tym 

jednego dziecka

„Ósemka” mistrzem przedszkoli
PIASECZNO Kilka dni temu w hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się X Mi-

strzostwa Przedszkoli Gminy Piaseczno w wieloboju lekkoatletycznym. W zawodach 

już po raz piąty triumfowało Przedszkole nr 8 z Zalesia Dolnego

 W jubileuszowych zawodach dla 
przedszkolaków wzięło tym razem 
udział siedem placówek. Dzieci ry-
walizowały w czterech konkuren-
cjach lekkoatletycznych: biegu przez 
płotki na 20 m, rzucie oszczepem, 
sztafecie wahadłowej i skoku w dal. 
– Dużą pomoc w przygotowaniach do 
zawodów okazał nam Polski Zwią-
zek Lekkiej Atletyki, który w ramach 
ogólnopolskiego programu „Lekko-
atletyka dla każdego” dostarczył nam 
sprzęt sportowy, w tym m.in. pianko-
we oszczepy i płotki – mówi Katarzy-
na Kondraciuk z GOSiR-u. 
 W zawodach najlepiej zaprezen-
towało się Przedszkole nr 8 z Zalesia 
Dolnego, które – co niezwykle rzad-
ko się zdarza – zdobyło maksymalną 
liczbę punktów (80). Drugie miejsce 
zajęło Przedszkole nr 11 z Józefosła-
wia, a trzecie – Publiczne Przedszkole 
Bajka z Piaseczna. Nagrody, w posta-
ci pamiątkowych dyplomów, meda-
li oraz pucharów wręczyli przedszko-
lakom wiceburmistrz Daniel Putkie-
wicz, dyrektor GOSiR-u Marek Frącz 

i przewodniczący rady miejskiej Piotr 
Obłoza. Przedszkole nr 8 triumfowa-
ło w jeszcze jednej konkurencji, a mia-
nowicie konkursie na najlepszy okrzyk 
publiczności.  
 Impreza udała się znakomicie, a 
dzieci dobrze się na niej bawiły. Cie-
kawym przerywnikiem były warszta-
ty taneczne zorganizowane przez Gra-
witację, a po zawodach na wszystkich 

czekał posiłek regeneracyjny. – Następ-
ne zawody sportowe dla maluchów bę-
dziemy chcieli zorganizować nie je-
sienią, jak do tej pory, ale w czerwcu 
– zapowiada Katarzyna Kondraciuk. 
– Chcemy, żeby dzieci rywalizowały ze 
sobą na stadionie miejskim, gdzie jest 
więcej miejsca i są lepsze warunki do 
uprawiania sportu.

Tomasz Wojciuk

 Następne mistrzostwa przedszkoli w wieloboju lekkoatletycz-

nym odbędą się w czerwcu na stadionie miejskim

Wirus ASF dotarł
do naszego powiatu
POWIAT W okolicy Piasków i Cieciszewa koło Konstancina-Jeziorna zna-

leziony cztery padłe dziki zarażone wirusem afrykańskiego pomoru 

świń (ASF). Czy jest się czego bać?

 Dzikie świnie, odnalezione w poprzednią środę, znajdowały się w nadwi-
ślańskich zaroślach w dwóch miejscach. – Nie wiemy, ile czasu przeleżały za-
nim je znaleziono, podejrzewamy że dobre kilka dni – mówi Małgorzata Bru-
czyńska, powiatowy lekarz weterynarii z Piaseczna. 
 Wirus może zabić świnie i dziki w ciągu 19 dni (śmiertelność zarażonych 
zwierząt wynosi od 80 do 100 proc.) Dla innych gatunków ASF jest niegroź-
ny, w tym dla człowieka. Ma jednak ogromny wpływ na gospodarkę rolną. Ho-
dowla, w której stwierdzone zostanie ognisko choroby, musi zostać natych-
miast zlikwidowana. Jeśli chodzi o powiat piaseczyński, zagrożenie dla gospo-
darki nie jest duże, ponieważ świnie obecnie hodowane są w nim w zaledwie 
kilkunastu gospodarstwach.
 Powiatowy lekarz weterynarii już wydał zarządzenie, w którym określany 
jest okręg skażony. Zawiera ono obostrzenia dla hodowców trzody chlewnej. 
– Jeśli chodzi o pozostałych mieszkańców powiatu, zwracam się do nich z 
apelem o natychmiastowe zgłaszanie znalezionych padłych dzików – mówi 
Małgorzata Bruczyńska. Należy dzwonić do całodobowego Powiatowego 
Centrum Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego (22 737 07 63), inspekcji 
weterynaryjnej (22 756 76 62), gminy, straży miejskiej czy policji. Wezwani na 
miejsce inspektorzy weterynarii w każdym takim przypadku muszą pobrać 
próbkę do badań, a następnie przekazać padłe zwierzę do utylizacji. – Uprząt-
nięcie padliny jest bardzo ważne, ponieważ dziki są kanibalami i ją zjadają, 
przez co wirus się przenosi – tłumaczy powiatowy lekarz weterynarii.
 Jednak ASF może znajdować się również w naszym... pożywieniu. Wirus jest 
bardzo trwały, nie można go zniszczyć ani przez peklowanie wieprzowiny czy jej 
gotowanie. – Z tego względu prosimy o niewyrzucanie resztek żywności w taki 
sposób, aby mogły mieć do nich dostęp dziki – podkreśla Małgorzata Bruczyńska.

Piotr Chmielewski

Wirus, jeśli się rozprzestrzeni, może przetrzebić duże pogłowie 

dzików w naszym powiecie
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URSYNÓW

Głośne „nie” dla zmiany nazw ulic 
 Aż 98 proc. mieszkańców Ursynowa spośród przeszło 1050, którzy do 
tej pory wypełnili ankietę przygotowaną przez władze dzielnicy jest prze-
ciwnych zmianie nazw czterech ulic w ramach tzw. dekomunizacji. 10 li-
stopada wojewoda ogłosił, że zarządzeniem zmienia nazwy ul. Kulczyń-
skiego, Służby Polsce, Wasilkowskiego oraz Związku Walki Młodych. We 
wtorek na Ursynowie odbyło się w tej sprawie spotkanie z mieszkańcami 
zorganizowane przez lokalne stowarzyszenie Otwarty Ursynów. Atmosfe-
ra była gorąca, a sala wypełniona po brzegi. Oburzeni uczestnicy krytyko-
wali, że decyzje zapadły ponad ich głowami i nie było konsultacji społecz-
nych. Ostatecznie podpisali petycję do rady i prezydenta stolicy z apelem 
o zaskarżenie zarządzenia wojewody. 

PC 



IV liga

Kolejka 15 - 11-12 listopada

Naprzód Skórzec 4-3 Wilga Garwolin  
MKS Piaseczno 4-2 Perła Złotokłos  
Pilica Białobrzegi 4-0 LKS Promna  
Mszczonowianka Mszczonów 5-0 Sparta Jazgarzew  
Energia Kozienice 3-2 Oskar Przysucha  
Błonianka Błonie 1-3  Mazur Karczew  
Znicz II Pruszków 2-1 LKS Jedlińsk  
Pogoń Grodzisk Mazowiecki 2-0 Broń Radom
Tabela grupy południowej IV ligi

1.  Pilica Białobrzegi 15 35 11 2 2 32-9
2.  Mszczonowianka Mszczonów
  15 31 10 1 4 35-22
3.  Broń Radom 15 30 9 3 3 40-20
4.  Sparta Jazgarzew 15 27 9 0 6 35-30
5.  Oskar Przysucha 15 27 8 3 4 36-21
6.  Błonianka Błonie 15 26 8 2 5 32-24
7.  Energia Kozienice 15 25 8 1 6 28-26
8.  Pogoń Grodzisk Mazowiecki
  15 24 7 3 5 33-17
9.  Mazur Karczew 15 23 6 5 4 31-21
10.  Wilga Garwolin 15 21 6 3 6 22-30
11.  MKS Piaseczno 15 18 5 3 7 21-24
12.  LKS Jedlińsk 15 17 5 2 8 22-22
13.  Znicz II Pruszków 15 13 3 4 8 19-30
14.  LKS Promna 15 8 2 2 11 18-44
15.  Naprzód Skórzec 15 8 2 2 11 22-53
16.  Perła Złotokłos 15 7 1 4 10 10-43

Liga okręgowa

Kolejka 15 - 11-12 listopada

Ursus II Warszawa 6-2 Naprzód Brwinów  
KS Teresin 2-2 AP Żyrardów  
Grom Warszawa 6-0 Naprzód Stare Babice  
Józefovia Józefów 4-2 SEMP Ursynów (Warszawa)  
KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 4-0 Błękitni Korytów  
KS Raszyn 4-2 Piast Piastów  
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 0-2 Przyszłość 
Włochy (Warszawa)  

LKS Chlebnia 4-1 Sparta II Jazgarzew 

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

1.  SEMP Ursynów (Warszawa) 
 15 36 11 3 1 35-13
2.  Grom Warszawa 15 35 11 2 2 45-11
3.  KS Raszyn 15 35 11 2 2 37-23
4.  Józefovia Józefów 15 35 11 2 2 50-14
5.  AP Żyrardów 15 27 8 3 4 46-29
6.  LKS Chlebnia 15 25 7 4 4 35-23
7.  Ursus II Warszawa 15 24 7 3 5 30-19
8.  KS Teresin 15 21 6 3 6 26-32
9.  Przyszłość Włochy (Warszawa) 
  15 18 5 3 7 24-26
10.  Sparta II Jazgarzew 15 16 4 4 7 39-40
11.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki
  15 16 4 4 7 25-40
12.  KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna)
  15 15 4 3 8 23-38
13.  Piast Piastów 15 13 4 1 10 24-36
14.  Naprzód Stare Babice 15 10 2 4 9 22-47
15.  Naprzód Brwinów 15 6 1 3 11 21-48
16.  Błękitni Korytów 15 5 1 2 12 18-61

A klasa

Kolejka 13 - 11-12 listopada

Grom II Warszawa 2-2 FC Lesznowola  
Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 7-0 Tur Jaktorów  
Laura Chylice 0-0 MKS II Piaseczno  
Jedność Żabieniec 1-1 Okęcie Warszawa  
Anprel Nowa Wieś 1-2 Rozwój Warszawa  
GLKS Nadarzyn 1-1 UKS Siekierki (Warszawa)  
Świt Warszawa 3-0 Gwardia Warszawa 
Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy

1.  Laura Chylice 13 32 10 2 1 42-24
2.  Okęcie Warszawa 13 28 9 1 3 42-13
3.  MKS II Piaseczno 13 27 8 3 2 42-15
4.  Jedność Żabieniec 13 26 8 2 3 41-21
5.  Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 
  13 23 7 2 4 41-29
6.  FC Lesznowola 13 21 6 3 4 36-38

7.  Świt Warszawa 13 20 6 2 5 29-33
8.  GLKS Nadarzyn 13 20 6 2 5 41-29
9.  Rozwój Warszawa 13 17 5 2 6 26-32
10.  UKS Siekierki (Warszawa) 
  13 14 4 2 7 24-28
11.  Gwardia Warszawa 13 11 3 2 8 26-37
12.  Anprel Nowa Wieś 13 10 3 1 9 22-36
13.  Grom II Warszawa 13 5 1 2 10 15-42
14.  Tur Jaktorów 13 4 0 4 9 15-65

II liga kobiet

Kolejka 10 - 11-12 listopada

Pauza: Akademia 2012 Suwałki.

 Stomil Olsztyn 3-0 KU-AZS UW Warszawa  
UMKS Zgierz 0-0 Wilga Garwolin  
Ząbkovia Ząbki 3-3 Jantar Ostrołęka  
Piastovia Piastów 4-0 Pogoń Zduńska Wola  
GOSiR Piaseczno 0-0 Loczki Wyszków 

Kolejka 11 - 18-19 listopada

Pauza: Piastovia Piastów.

Pogoń Zduńska Wola  0-0 Stomil Olsztyn  
GOSiR Piaseczno 1-2 Akademia 2012 Suwałki  
Jantar Ostrołęka 1-1 Loczki Wyszków  
Wilga Garwolin 1-0 Ząbkovia Ząbki  
KU-AZS UW Warszawa 1-1 UMKS Zgierz
Tabela drugiej ligi kobiet

1.  Piastovia Piastów 10 25 8 1 1 25-6
2.  Stomil Olsztyn 10 22 7 1 2 25-8
3.  Loczki Wyszków 9 18 5 3 1 28-9
4.  GOSiR Piaseczno 10 16 5 1 4 18-19
5.  Ząbkovia Ząbki 10 16 5 1 4 32-16
6.  Wilga Garwolin 10 14 4 2 4 13-18
7.  Pogoń Zduńska Wola 9 11 3 2 4 12-17
8.  Jantar Ostrołęka 10 9 2 3 5 12-23
9.  Akademia 2012 Suwałki
  10 9 3 0 7 17-36
10.  UMKS Zgierz 10 8 2 2 6 9-25
11.  KU-AZS UW Warszawa 10 5 1 2 7 7-21

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

Wyniki naszych zespołów ligowych
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Liniowa widziała swoje
PIŁKA NOŻNA, II LIGA, KS GOSIRKI PIASECZNO – RESO AKADEMIA 2012 SUWAŁKI 1:2  W ostatniej kolejce rundy jesiennej 

do Piaseczna przyjechała przedostatnia drużyna w tabeli. I choć delikatnym faworytem były go-

spodynie, to jednak ostatecznie nie udało się w tym spotkaniu wywalczyć nawet jednego punktu

 O końcowym wyniku przesądziła, 
w dużej mierze, słaba postawa pod-
opiecznych Krzysztofa Dudka i To-
masza Dudka w pierwszej połowie. 
Należy jednak podkreślić, że Gosirki 
przez pierwsze 45 minut musiały so-
bie radzić bez dwóch bardzo ważnych 
zawodniczek - Magdy Dudek i Julii 
Mordel, które nie mogły rozpocząć 
spotkania w pierwszej jedenastce z 
powodów zdrowotnych. Efektem była 
boiskowa dominacja przyjezdnych i 
gol w 18. minucie Izabeli Łady, która 
pokonała bramkarkę Kaję Ożgo.
 Obraz gry zmienił się dopiero od 
56. minuty, kiedy to na boisku poja-
wiły się Mordel i Dudek. Ekstraligo-
we doświadczenie niemal od razu 
zaprocentowało i zawodniczki z Su-
wałk z minuty na minuty coraz bar-
dziej cofały się pod swoją bramkę. W 
58. minucie sędzia nie zdecydowała 
się wprawdzie podyktować jedenast-
ki po faulu w polu karnym na Ma-
rysi Borkowskiej, ale już chwilę póź-
niej Gosirki mogły się cieszyć z wy-
równania. Dudek precyzyjnie do-
grała do napastniczki z Piaseczna, a 

ta – płaskim strzałem – skierowała 
piłkę do siatki. 
 I kiedy wydawać się mogło, że 
to gospodynie pójdą za ciosem, na 
prowadzenie znów wyszły przyjezd-
ne. Po kontrze w 73. minucie Iza 
Łada strzeliła – jak się miało okazać 
– decydującego o końcowym wyni-
ku gola. Gosirki zdołały wprawdzie 
jeszcze później wyrównać, po rzu-
cie wolnym egzekwowanym przez 

Dudek i celnej główce Borkowskiej, 
ale liniowa – jako chyba jedyna oso-
ba na stadionie – dopatrzyła się w tej 
sytuacji pozycji spalonej, której (co 
pokazał dobitnie filmik nakręcony 
w trakcie meczu) z całą pewnością 
nie było. Niestety, Gosirki przegrały, 
choć w tym meczu powinny pokusić 
się przynajmniej o remis.

Grzegorz Tylec

Karolina Sobala, zawodniczka KS Gosirki Piaseczno
 Po tym meczu jestem po prostu zła. Z pewnością zagrałyśmy lepszą 
drugą połowę niż pierwszą. Powinnyśmy jednak dostać karnego, a nasz gol 
na 2:2 został zdobyty prawidłowo. Takie błędy sędziowskie na tym poziomie 
rozgrywek są naprawdę deprymujące. Szkoda, tym bardziej, że był to nasz 
ostatni mecz w rundzie i bardzo chciałyśmy zakończyć go zwycięstwem.

Wesprzyj naszych kickboxerów
KICKBOXING Już jutro Mazovia Cup International - impreza rangi Pucharu Europy, która po raz jedenasty od-

będzie się w Tarczynie dzięki wsparciu burmistrz Barbary Galicz. W tym roku zmierzą się ze sobą zawodnicy 

z dziewięciu państw - od kilkuletnich dzieci, aż do seniorów

 Zobaczymy od twardych ringo-
wych walk na zasadach K1, MMA i UFR, 
przez pojedynki w kontrolowanym 
kontakcie, po konkurencje technicz-
ne. Wszystkie pojedynki odbędą się na 
siedmiu matach i ringu, a impreza roz-
pocznie się o godz. 9.30 w hali w Tarczy-
nie przy ul. Szarych Szeregów 8 i skoń-
czy się w godzinach wieczornych (oko-
ło 19). Część ofi cjalną zawodów zapla-
nowano na godz. 13. Wstęp jest wolny.
 Szczególnie ciekawie zapowiada 
się walka mieszkańca Tarczyna Macieja 
Oprządka, zawodnika Kickboxing Tar-
czyn - Bąkowski Team, który zmierzy 
się w walce o pas mistrza Mazowsza fe-
deracji UFR. Walka odbędzie się w re-
gulaminie kick light (z kopnięciami low 
kick) na zasadach PRO AM czyli profe-

sjonalno-amatorskich. Jest to forma 
pośrednia pomiędzy walkami amator-
skimi a zawodowymi - zawodnicy wal-
czą bez kasków, ale w zestawie ochra-
niaczy. – Są to pierwsze kroki naszego 
młodego zawodnika na ringu zawodo-
wym – mówi Piotr Bąkowski, trener ko-
ordynator tarczyńskiej sekcji kickbo-
xingu. – Maciek zdobył już wcześniej 
kilka medali na imprezach amatorskich 
rangi mistrzostw Polski (w tym zło-
to podczas mistrzostw Polski federacji 
ICO), co umożliwiło mu wspomnianą 
walkę o pas mistrza Mazowsza. – Jest 
bardzo zdyscyplinowanym, pracowi-
tym zawodnikiem – uważa Piotr Bą-
kowski. – W pełni zasłużył na tę szansę.

Grzegorz Tylec

Trwa rywalizacja 
w Grand Prix
TENIS STOŁOWY Po niespełna dwutygodniowej przerwie od rekordo-

wego turnieju październikowego (125 uczestników!) rozegrane zosta-

ły już trzecie zawody z cyklu Grand Prix Piaseczna w tenisie stołowym. 

Patronuje im Kurier Południowy

 Tym razem w hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zjawiła się niemal 
równie liczna grupa zawodników. W pięciu kategoriach wiekowych wystąpi-
ło w sumie 122 graczy, a ich zmagania stały na bardzo wysokim poziomie. Po-
dobnie jak w październiku, także i w listopadzie nie obyło się bez niespodzia-
nek. Swoje pierwsze turnieje wygrali Wojciech Żychliński (w kategorii dzieci), 
Rafał Hresiukiewicz (juniorzy) i Michał Murawski (open). Na najwyższy stopień 
podium wróciła natomiast Alicja Walasek, która miesiąc wcześniej niespodzie-
wanie zakończyła rozgrywki już w ćwierćfi nale. Wśród mężczyzn trwa zażarta 
rywalizacja o prymat pomiędzy Rafałem Suszyckim i Krystianem Markiem. Po 
raz drugi z rzędu lepszy okazał się ten pierwszy. W klasyfi kacji generalnej obaj 
zawodnicy zgromadzili, jak dotąd, tyle samo punktów i wygląda na to, że wal-
ka o triumf w „generalce” będzie trwała do ostatnich zawodów. 
 Podczas turnieju nie zabrakło, jak co miesiąc, losowania nagród. Tym ra-
zem w ręce uczestników trafi ły vouchery do piaseczyńskich restauracji „Szara 
Eminencja” oraz „Zakątek smaku”, a także koszulki najlepszych tenisistek sto-
łowych - Natalii Partyki i Katarzyny Grzybowskiej. Niestety, w ostatniej chwi-
li swój udział w imprezie z przyczyn zdrowotnych odwołał wicemistrz Polski, 
Marek Badowski. Organizatorzy zapewniają jednak, że jeszcze w tym sezo-
nie będzie można zobaczyć utytułowanego zawodnika podczas turnieju - być 
może już 2 grudnia.
 Już w najbliższą sobotę, oprócz comiesięcznych atrakcji, uczestnicy będą 
mogli z bliska przyjrzeć się coraz bardziej popularnej odmianie tenisa stoło-
wego, czyli „ping-pongowi”. – W ping-ponga wszyscy zawodnicy grają taką 
samą rakietką pokrytą cienką warstwą papieru ściernego, dzięki czemu piłka 
leci wolniej, a akcje są dłuższe i bardziej efektowne – wyjaśnia Maciej Chojnicki 
z UKS Return Piaseczno, organizator imprezy. – Dyscyplinę tę przybliży zawod-
nikom świeżo upieczony brązowy medalista mistrzostw Europy w ping-pongu 
Przemysław Sałaciński. Początek imprezy o godz. 10 (zapisy od 9).

Grzegorz Tylec

Z Okęciem na remis
PIŁKA NOŻNA, A KLASA, JEDNOŚĆ ŻABIENIEC – OKĘCIE WARSZAWA 1:1 

Ostatnia kolejka rundy jesiennej rozgrywek trzeciej grupy warszawskiej 

A klasy nie przeniosła przetasowań w czołówce tabeli. Najpierw podzie-

lili się punktami w spotkaniu derbowym zawodnicy Laury Chylice i MKS 

II Piaseczno (0:0), a Jedność zremisowała z warszawskim Okęciem

 Prowadzenie w Żabieńcu objęli goście. W 35. minucie niefortunnie inter-
weniował Tadeusz Słoniowski - przeciął dośrodkowanie i... posłał piłkę do 
własnej bramki. Gospodarze odpowiedzieli skutecznie tuż przed przerwą. 
Najpierw próbował jeszcze pokonać bramkarza z rzutu wolnego Daniel Ko-
złowski, ale dopiero jego dośrodkowanie w 45. minucie z kolejnego stałego 
fragmentu gry trafi ło na głowę Łukasza Matulki, który uderzeniem z piątego 
metra doprowadził do wyrównania.
 W drugiej połowie więcej szans na zdobycie decydującego gola miała 
Jedność, ale w kluczowych momentach brakowało odpowiedniej jakości w 
wykończeniu akcji. Najbliżej szczęścia był chyba Robert Siekański, ale jego 
strzał głową minął słupek bramki Okęcia.

Grzegorz Tylec
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DAM PRACĘ

Zatrudnię magazynier – kierowca, Piaseczno, 
tel. 602 199 832

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu mięsnego 
w Piasecznie, tel. 602 199 832

Pielęgniarki, lekarzy medycyny rodzinnej, 
medycyny pracy, internistę, neurologa, kardiologa  
tel. 605 440 831, 609 373 582

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

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

Poszukiwana Manikurzystka z doświadczeniem 
Józefosław, tel 505 329 562

Ośrodek Rehabilitacyjny zatrudni Pielęgniarkę, 
tabita@luxmed.pl, tel. 607 241 707 

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

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

Zatrudnimy pokojowa na etat hotel 
Konstancin- Jeziorna. 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

Do ochrony Apartamentów Piaseczno tel.22 834 34 00

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

Stolarza do produkcji i montażu mebli. Wiek: do 45 lat,
Zalesie Dolne, tel. 604 152 591

Bezpłatne kursy komputerowe i językowe, Piaseczno, 
ul. Puławska 45 lok 3, tel. 536 031 172, 796 424 412

ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA  W WARSZTACIE W  ZALESIU 
GÓRNYM  (ROBIMY SPIRALE,  GRZAŁKI). WYNAGRO-
DZENI E 15 ZŁ/GODZ.CV NA  ADRES  termek@termek.pl,  
TEL. 662 228 239 

Osoby do sprzątania z doświadczeniem w obsłudze 
maszyn, 11 zł/h do ręki, tel. 501 163 228

Doświadczoną pomoc na kuchnię do przedszkola, 
Piaseczno, 2200 zł netto, tel. 602 686 951

Pracownik Ochrony na obiekt handlowy, Warszawa-Wila-
nów, monitoring i linia kas. System 14h. Stawka 12zł net-
to. 605 472 996

Zatrudnię kierowcę kat. C, jazda do okoła komina, 
tel. 796 240 230

Piekarnia Wiedeńska w Prażmowie zatrudni pracownika 
gospodarczego-konserwatora, tel.504 100 798

Pomocnik do remontów, tel. 667 356 939

Zatrudnię pracownika ochrony na posterunek zew. 
biurowca w Warszawie. 600 530 817 

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

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

Hydraulika lub pomocnika hydraulika, tel. 792 850 736

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

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

Zatrudnię zbrojarzy i cieśli, tel. 695 312 047

Zatrudnię Panią na kuchnię tel. 504 925 048. 
Praca w Górze Kalwarii

Kierowca kat.C-praca na miejscu,dorywcza.Mile widziani 
emeryci i renciści. Tel. 669 303 777

Szkoła Podstawowa w Mysiadle (ul. Kwiatowa 28) zatrud-
ni od zaraz dwóch nauczycieli wspomagających (kwalifi-
kacje pedagogika specjalna, cały etat) oraz asystenta na-
uczyciela (kwalifikacje pedagogiczne, cały etat). CV pro-
szę przesyłać na adres e-mail: sekretariat@spwmy.edu.pl 
, telefon kontaktowy (22) 462 85 20

Stolarza,pomocnika[do przyuczenia] zatrudnię 
Głosków tel.501 130 886

Zatrudnię Do Prac Ocieplenia Poddaszy (zabudowy GK)
 i Elewacyjnych Majstrów, tel. 785 199 183

Firma produkcyjna z  Piaseczna poszukuje  samodzielnej 
księgowej  z doświadczeniem. Prosimy o przesyłanie  CV 
na mail:  ula.sasin@eat-me.pl 

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

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

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

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

Stolarza i pomocnika stolarza, tel. 501 21 29 37

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

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

SZUKAM PRACY 

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

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

Pomoc osobom starszym, tel. 502 991 814

Sprzątanie, tel. 576 099 025

Sprzątanie, tel. 667 161 386

KUPIĘ

SPRZEDAM

Oddam  darmo karpy, tel. 506 415 145

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

Zmywarka gastronomiczna, cykl do 3 min 
z wyparzaniem + filtr wody, tel. 694 435 901

Łóżko masujące, Ceragen-e, tanio, tel. 609 45 46 13

Duży rozkładany stół z krzesłami, tel. 504 44 52 12

Komplet mebli młodzieżowych „Małgośka” 500 zł, 
stan dobry, tel. 504 44 52 12

Choinki z plantacji, hurtowo, tel. 605 129 453

Kucyka, tel. 515 486 338

Opryskiwacz sadowniczy, tel. 515 486 338

Drewno kominkowe-suche, tel. 510 694 550

Sprzedam maszyny stolarskie,Janki, tel. 601 897 727

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 602 77 03 61

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 791 394 791

Oferujemy drewno opałowe w cenie 100 zł za metr prze-
strzenny, oferowane drewno to w większości topola, 
wierzba, tel. 781 995 901

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Cymerman przyczepy i akcesoria: nowe, remonty, 
przeróbki www.przyczepy.waw.pl. tel. 601 449 898

AUTO - MOTO  KUPIĘ

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

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

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

Starsze mercedesy i toyoty, tel. 668 171 639

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

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/Konstancina, tel. 782 090 900

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

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

Działki budowlane, Tarczyn, tel. 601 236 928

Piaseczno 48 m kw. tel. 735 037 247

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

Dwupokojowe 56 m kw. Piaseczno, tel. 601 28 90 47

Działki rekreacyjne Prażmów, tel. 602 77 03 61

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

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

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Mieszkanie do wynajęcia, Piaseczno, tel. 698 491 981

Obiekt 200 m kw., wysokość 2,80+ działka 1200 m kw., 
parking, ogrodzona, tel. 604 274 417

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

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

2 pokoje, Chyliczki, tel. 739 626 355

Duży pokój Gołków-Kamionka tel. 530 095 682

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

Na noclegi 180 m kw, tel. 512 70 30 27

Noclegi, tel. 512 70 30 27

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Dwupokojowe lub kawalerkę Piaseczno, 
tel. 664 695 444

USŁUGI 

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA.
tel. 504 008 309

OKNA SERWIS I NAPRAWA, TEL. 601 623 480

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

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

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Inżynier budownictwa, tel. 502 120 724

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Hydraulik tel. 886 576 148

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

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

Elektryk, tel. 666 890 886

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

Remonty i inne, tel. 667 356 939

Malowanie, tel. 722 920 650

Szafy, tel. 501 257 912

Remonty i inne, tel. 667 356 939

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 
meblowej tel. 508 652 030 

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

Hydraulik, tel. 535 872 455

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

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

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

Remonty wykończenia, tel. 796 682 431

Tynki wewnętrzne, tel. 533 125 444

Gładzie, malowanie, tel. 796 682 431

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

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

Tłumaczenia, tel. 607 685 074

Malowanie, hydraulika, tel. 501 050 907

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

 RÓŻNE 

Szybka pożyczka na oświadczenie i bez BIK, 
tel. 690 016 555

Laureat Perły Mazowsza 2016 sala weselna Biały Dworek 
w Prażmowie – zapraszamy. Tel 722202966
www.salaweselnaprazmow.pl

 
NAUKA 

BEZPŁATNE KURSY KOMPUTEROWE I JEZYKOWE 
PIASECZNO,PUŁAWSKA 45 LOK 3, tel. 536 031 172, 
796 424 412

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

Masaż leczniczy, tel. 794 900 505

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

Catering o zróżnicowanej kaloryczności, tel. 606 22 44 89

ZWIERZĘTA

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

Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040
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Zatrudnimy do Oddziału Wart Cywilnych - umowa 
o pracę, Okęcie. Tel. 261 821 073

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

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

Zatrudnimy mężczyzn do odśnieżania parkingów na 
Ochocie i na ul.Puławskiej(Mysiadło). Zgłoszenia pod 
tel. 601 20 20 59  

Remonty, prace budowlane tel. 601 304 250

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

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

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

Zatrudnię kierowcę C+E, z doświadczeniem 
na kraj, tel. 601 91 23 53

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

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

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

Kwatery 3-4-5 osobowe, ciepło, tanio, dobry dojazd, 
tel. 604 274 417

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

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

Dom do 200 tys. z działką, tel. 666 924 505

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

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

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

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Układanie kostki brukowej,  tel. 509 069 235

Tarot, tel. 516 490 542

Tynki tradycyjne i maszynowe, tel. 604 415 352

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

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

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

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

Trans-Petro-Color z siedzibą w Piasecznie zatrudni
mechanika oraz pomocnika mechanika w serwisie 
samochodów ciężarowych. Tel. 601 310 000

Działkę budowlaną, 1170  m kw., Pruszków,
tel. 531 670 770

R E K L A M A

R E K L A M A
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 Informację o zdarzeniu straża-
cy odebrali minutę po godz. 22. Na 
miejsce udało się pięć zastępów za-
wodowej i ochotniczej straży w sile 
25 ratowników. – Okazało się, że 
pożar rozwija się na poddaszu bu-
dynku – relacjonował st. kpt. Łu-
kasz Darmofalski, rzecznik Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej w 

Piasecznie. Dwie osoby same opu-
ściły płonący dom. Z parteru stra-
żacy ewakuowali dalsze sześć osób, 
w tym dwoje niepełnosprawnych. 
Wyniesiono też pięć butli z propa-
nem-butanem. Dowódca akcji nie 
uzyskał od mieszkańców informacji, 
że na poddaszu znajduje się wydzie-
lony lokal, w którym mieszka około 
55-letni mężczyzna. 
 Kiedy po kilku minutach stra-
żacy dostali się na górę (schodami 
oraz okienkiem w szczycie dachu 
od strony poczty) zauważyli pło-
nącą kanapę, kołdrę i ubrania. Po 
ugaszeniu pożaru dostrzegli leżą-
ce w pomieszczeniu ciało mężczy-
zny. Natychmiast znieśli je na dół, 
jednak lekarz pogotowia stwier-
dził zgon. Odpowiedź na pyta-
nie o przyczynę śmierci mężczy-

zny da dopiero sekcja zwłok, jed-
nak prawdopodobnie uległ on za-
czadzeniu. Jeśli chodzi o przyczy-
nę pożaru, to strażacy wskazują 
na tzw. zaprószenie ognia na pod-
daszu. Nieoficjalnie dowiedzieli-
śmy się, że denat mógł palić przed 
śmiercią papierosa, którego przed 
zaśnięciem nie zdążył zgasić. 
 Ze wstępnych oględzin wynika, 
że spaleniu uległa częściowo pod-
łoga na poddaszu będącego w za-
sobach mieszkaniowych gminy bu-
dynku. – Dla wszystkich ewaku-
owanych osób został zorganizowa-
ny nocleg – informuje Łukasz Wy-

leziński, kierownik gminnego biu-
ra promocji. – Pogorzelcy otrzymali 
konieczną pomoc – mają zabezpie-
czone noclegi do czasu  przeprowa-
dzenie oględzin budynku oraz za-
gwarantowane ciepłe posiłki. Decy-
zja o ich ewentualnym powrocie do 
dotychczas zajmowanych lokali zo-
stanie podjęta w najbliższym czasie. 
Ze wszystkimi ewakuowanymi prze-
prowadzono rozmowy oraz poinfor-
mowano ich o możliwości zgłasza-
nia swoich potrzeb do urzędu mia-
sta lub Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej.

Z płonącego domu strażacy wyprowadzili sześć osób

Początkowo strażacy nie 

wiedzieli, że na poddaszu 

płonącego domu w ogóle 

ktoś mieszka

Ścieki poza oczyszczalnią?
GÓRA KALWARIA – Ścieki wylały się do lasu, poza ogrodzenie oczysz-

czalni w Moczydłowie, a na terenie obiektu jest wielkie śmierdzące 

bajoro. Czy tak to powinno wyglądać? – pyta pan Artur

 Zaniepokojony mieszkaniec Wólki Załęskiej zadzwonił do nas po tym, jak 
wybrał się na spacer po lesie, który otacza oczyszczalnię. –  Byliśmy w okoli-
cy obiektu. Pomyślałem, że pokaże dziecku przez wysoką siatkę jak on wyglą-
da – opowiada nasz czytelnik. – I przeraziłem się – dodaje.
 Co zobaczył? – Na terenie oczyszczalni wykopali dziurę, otoczyli ją zwała-
mi ziemi, żeby ścieki ze śmierdzącego bajora nie mogły się wydostać. Ale one 
i tak wypłynęły do lasu – mówi. – Nie wiem, czy oczyszczalnia jest już za mała 
na taką ilość nieczystości, jaka do niej dopływa? – zastanawia się. 
 Jerzy Pełka, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górze Kalwarii za-
rządzającego obiektem w Moczydłowie, tłumaczy, że las wokół oczyszczalni 
jest podmokły, stąd zdarzają się w nim bagniste oczka. – Ścieki nie wypływają 
poza nasz teren – twierdzi. Choć kiedy przyjechaliśmy na miejsce, musieliśmy 
przyznać, że bajoro tuż poza ogrodzeniem oczyszczalni wyglądało raczej na 
zastoisko ścieków.
 A co z „jeziorem” już na terenie obiektu? – Na składowisku na osady z 
oczyszczalni mogą zbierać się odcieki. Cały nasz teren mamy zmeliorowany 
i te odcieki następnie trafi ają ponownie do oczyszczalni – zapewnia prezes 
gminnej spółki. Po rozmowie z nami i sygnałach od czytelnika przyznał jed-
nak, że „musi zobaczyć, jak to obecnie wygląda”. 

PC

Czy nieczystości powinny znajdować się poza oczyszczalnią?

– docieka nasz czytelnik

R E K L A M A

KONSTANCIN-JEZIORNA

LESZNOWOLA

„Wybuch” na scenie

Podróż do Kamerunu

 W sobotę 2 grudnia w Konstan-
cińskim Domu Kultury przy ul. Mosto-
wej 15 o godz. 19 odbędzie się spek-
takl „Wybuch” w reżyserii Ewy Cie-
lesz. Na scenie zobaczymy grupę te-
atralną KDK AD REM. Przedstawienie 
jest przejmującym studium charakte-
rów i reakcji ludzi w obliczu tragedii, 
jaką jest eksplozja na peronie dwor-
ca kolejowego. Uwięzieni podróżni 
nie mają możliwości wydostania się 
z zasypanego podziemia. Nadzieja 
na pomoc z zewnątrz, próba zorgani-
zowania się w ekstremalnych warun-
kach, wreszcie zaskakująca wiado-
mość dają obraz zachowań ludzkich 
w niecodziennej sytuacji. Interesują-
ce postaci, świetna gra aktorów, wcią-
gająca i zaskakująca fabuła to wybu-
chowa mieszanka, która gwarantuje 
teatralne emocje na najwyższym po-
ziomie. Bilety w cenie 10 zł do kupie-
nia w kasie lub na stronie interneto-
wej Konstancińskiego Domu Kultury.
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 W najbliższą środę w fi lii GOK 
Lesznowola w Mysiadle odbędzie się 
spotkanie Klubu Podróżnika Po Hory-
zont. O Kamerunie opowie tym razem 
Tomasz Grzywaczewski – dziennikarz, 
pisarz i doktorant prawa międzynaro-
dowego specjalizujący się w post-so-
wieckich państwach nieuznawanych. 
Jest redaktorem naczelnym magazy-
nu „Koncept” i najmłodszym w Polsce 
członkiem prestiżowego amerykań-
skiego The Explorers Club. Opowie o 
wyprawie do Kamerunu „Vivat Polo-
nia 2016” śladami polskiego odkryw-
cy Stefana Szolc-Rogozińskiego. Po-
czątek o godz. 18.30.

Tyl.

Śmierć w ogniu
PIASECZNO W poniedziałek wieczorem wybuchł pożar w wielorodzinnym budynku miesz-

kalnym przy ul. Kościuszki 45, obok poczty. Z płonącego domu nie udało się uciec oko-

ło 55-letniemu mężczyźnie. Zginął na miejscu, prawdopodobnie na skutek zaczadzenia

Tomasz Wojciuk


