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Złakomili się na alkohol i... czekoladę

Policjant zauważył poszukiwanego na przystanku

Pobili się przy wódce

Próbowali włamać się do mieszkania

Przyłapany z narkotykami

Ukradli rower i samochód

Rodzina złodziei zatrzymana na gorącym uczynku

 Kradzieże w supermarketach to prawdziwa plaga. Co jakiś czas ochrona 
przy współpracy z policją eliminuje kolejne grupy przestępców. W czwartek 
22 lutego zatrzymano w Kaufl andzie czterech mężczyzn, którzy próbowali 
ukraść artykuły o wartości prawie 1000 zł. Najpierw  złodzieje „zrobili zaku-
py”, wkładając do koszyka szwajcarskie czekolady, alkohol i chemię gospo-
darczą, a następnie ukryli to wszystko między napojami, aby wykorzystując 
nieuwagę ochrony, wynieść towar ze sklepu. Ochroniarze jednak byli czuj-
ni i – korzystając z pomocy monitoringu – ujęli złodziei na gorącym uczyn-
ku. Cała grupa została przekazana policji i trafi ła na komendę. Mężczyźni, w 
większości 25-latkowie, usłyszeli zarzut usiłowania kradzieży, za co grozi do 
5 lat pozbawienia wolności. 

 Zastępca komendanta komisariatu w Konstancinie-Jeziornie spostrzegł 
w drodze do pracy stojącego na przystanku, młodego mężczyznę. I nie by-
łoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że 21-latek był poszukiwany do od-
bycia kary roku i dwóch miesięcy pozbawienia wolności za kradzież z wła-
maniem. Zbieg został zatrzymany zaraz po opuszczeniu autobusu przez za-
wiadomiony o sytuacji patrol. Dodatkowo usłyszał kolejnych sześć zarzutów 
karnych za przestępstwa i wykroczenia związane z łamaniem przepisów ru-
chu drogowego. Chłopak odbywa już zasądzoną wcześniej karę.

 W nocy z 23 na 24 lutego w jednym z mieszkań na terenie miasta do-
szło do awantury, w wyniku której 45-letni mężczyzna pobił swojego o dwa 
lata starszego znajomego. Do kłótni doszło podczas konsumpcji alkoholu. 
Na miejsce zdarzenia szybko przybyli policjanci, którzy zatrzymali krewkie-
go agresora. Jego kolega, z obrażeniami ciała i głowy, trafi ł do szpitala. Jego 
stan nie był jednak poważny, a zadane rany nie zagrażały życiu. Teraz 45-la-
tek odpowie za uszkodzenie ciała, za co grozi do 6 lat pozbawienia wolności. 

 Kilka dni temu patrolowcy z Tarczyna zatrzymali na próbie włamania do 
mieszkania dwóch mężczyzn w wieku 39 i 42 lat. Sprawa jest rozwojowa.

 Nad tą sprawą funkcjonariusze z ursynowskiego wydziału do walki z 
przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu pracowali od początku roku. Wie-
lotygodniowa praca operacyjna doprowadziła ich w końcu do 21-letniego 
Dominika K., który handlował narkotykami. Mężczyzna został już zatrzyma-
ny i usłyszał zarzuty. Może grozić mu nawet do 10 lat więzienia.

 W nocy z niedzieli na poniedziałek na ulicy Marsa w Józefosławiu ukra-
dziono białe volvo xc60 z 2011 roku o wartości około 85 tys. zł. Okazuje się, 
że oprócz „japończyków” to dosyć lubiany przez złodziei model. W ponie-
działek 26 lutego zgłoszono także kradzież roweru marki kross o wartości 
1500 zł, który zniknął z parkingu przy stacji PKP w Nowej Iwicznej. Policja 
prosi o kontakt osoby, które widziały moment kradzieży lub znają persona-
lia złodziei. 

 Dwa dni temu w drogerii Hebe w centrum miasta policjanci zatrzyma-
li 45-letnią kobietę, jej 20-letniego syna oraz 33-letniego konkubenta. Szaj-
ka trudniła się kradzieżą drogich perfum i działała nie tylko w drogeriach, 
ale także w miejscowych centrach handlowych. W sumie udowodniono zło-
dziejom kradzież kosmetyków o wartości kilku tysięcy zł. Część z nich zna-
leziono zresztą w ich miejscu zamieszkania. Cała trójka, notowana już wcze-
śniej za podobne przestępstwa, usłyszała zarzuty i stanie przed sądem. Gro-
zi im do 5 lat pozbawienia wolności. 
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Nalot na targowisko! 
Skonfiskowano ponad 200 kg wędlin
PIASECZNO Do hali mięsnej na targowisku wkroczyli w asyście policji pracownicy sanepi-
du i Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. Zarekwirowali wyroby mięsne, ponieważ 
sprzedające je osoby nie miały wymaganych zezwoleń
 Akcja przeprowadzona tydzień 
temu, była pierwszym tego rodzaju 
zdarzeniem zorganizowany przez 
PIW na targowisku przy ul. Jana 
Pawła II. Wszystko zaczęło się 
po godz. 7 rano. Pracownicy in-
spektoratu weterynarii i sanepi-
du wkroczyli do hali mięsnej, pro-
sząc sprzedawców o okazanie do-
kumentów, potwierdzających po-
chodzenie wędlin i wyrobów mię-
snych. Sprzedawcy, w większości 
rzeźnicy własnym sumptem produ-
kujący kiełbasy, kaszanki, salceso-
ny, szynki itp. takich zezwoleń nie 
posiadali. Wszystkie wędliny zosta-
ły więc skonfiskowane i trafiły do 
worków. Dwie godziny później zo-
stały odebrane przez firmę utyli-
zacyjną. – To dobre, świeże wyro-
by – lamentował jeden ze sprzedaw-
ców. – Zamiast wyrzucać, mogliby-
ście przekazać je biednym czy po-
trzebującym. 

Nie spełnili warunków sanitarnych
 – Kontrola została przeprowa-
dzona na prośbę Powiatowego In-
spektoratu Weterynarii z którym 
mamy podpisane porozumienie o 
współpracy – mówi Anna Matkow-
ska, dyrektor sanepidu. 
 Podczas kontroli stoisk w hali 
mięsnej okazało się, że sprzedawa-
na na nich wędlina była niewiado-
mego pochodzenia. – Ona nie po-
winna znaleźć się w obrocie – in-
formuje Janina Włodarczyk z sa-
nepidu. – Nie wiadomo w jakich 
warunkach higienicznych te wy-

roby powstały i jakiego użyto do 
nich mięsa. Mamy epidemię afry-
kańskiego pomoru świń (ASF). 
Dlatego obrót mięsem powinien 
znajdować się pod nadzorem in-
spekcji weterynaryjnej.
 – Nie mieliśmy żadnych informa-
cji o pochodzeniu tych wędlin – do-
daje Małgorzata Bruczyńska, po-
wiatowa inspektor weterynarii. – W 
sumie skonfiskowaliśmy około 240 
kg towaru.
 Akcji towarzyszyły krzyki i groź-
by wykrzykiwane przez sprzedają-
cych. Inspektorzy byli jednak nie-
ugięci i nie wdając się z handlujący-
mi w dyskusję konsekwentnie robili 
swoje. – Abstrahując od pochodzenia 
tych wyrobów, one nie powinny być 
sprzedawane w takich warunkach – 
powiedziała nam na miejscu jedna z 
osób przeprowadzających kontrolę.

 Takich akcji będzie więcej
 –  Wszyscy, którzy produkują wę-
dliny i chcą nimi handlować powin-
ni najpierw się zarejestrować i speł-
nić określone warunki – tłumaczy  
Małgorzata Bruczyńska. – Wyma-
ga to wprawdzie trochę zachodu, ale 
koniec końców wszyscy na tym zy-
skują: i sprzedający, i klienci. Tłu-
maczę to tym państwu od lat, ale oni 
nie chcą zastosować się do obowią-
zujących przepisów.
 PIW nie wyklucza kolejnych takich 
akcji. Żaden z handlujących nie został 
ukarany mandatem, nikt nie zapła-
ci także za utylizację wędlin. W przy-
szłości jednak pewnie się to zmieni. 
– Będę dążyła do tego, żeby ucywili-
zować obrót produktami pochodze-
nia zwierzęcego na naszym terenie 
– zapowiada powiatowa weterynarz. 

– Warunki sanitarne panujące w hali mięsnej pozostawiają 
wiele do życzenia – przekonują weterynarze

Olgi Bończyk piosenki z klasą
PIASECZNO Podczas trzeciej edycji Piaseczyńskiego Miasta Kobiet odbędzie się spotkanie ze scenarzystką 
fi lmową Iloną Łepkowską oraz recital Olgi Bończyk
 Wydarzenie odbędzie się w so-
botę 17 marca w Centrum Kultury 
w Piasecznie i choć zostało do niego 
jeszcze trochę czasu, na pewno war-
to uwzględnić je w swoich planach. 
O godz. 17 zaplanowano spotkanie 
z Iloną Łepkowską, scenarzystką fil-
mową, autorką scenariuszy (zwłasz-
cza do popularnych telenowel) i pi-
sarką. Łepkowska będzie opowiadała  
o okolicznościach powstania swojej 
pierwszej książki „Pani mnie z kimś 
pomyliła” oraz pracy przy najpopu-
larniejszych serialach.  
 Drugą część imprezy zdominu-
je recital Olgi Bończyk zatytułowany 

„Piosenki z klasą”. To energetyczny i 
niezwykle subtelnie ułożony koncert 
z piosenkami, które artystka chciała 
zaśpiewać już od dziecka. Jak sama 
mówi: Spełniam w ten sposób swoje 
marzenia z dzieciństwa, gdy ze ska-
kanką w ręku, przed lustrem, śpie-
wałam piosenki Ireny Santor, Marii 
Koterbskiej czy Reny Rolskiej.
 Podczas koncertu będzie można 
usłyszeć takie piosenki filmowe jak „Ca-
baret”, „New York”, „Paroles, paroles”, 
„Gdy mi ciebie zabraknie”, „Remdium”, 
„Jego portret” czy „Kasztany”. 25 mar-
ca Bończyk zaśpiewa w Górze Kalwarii.

TW
R E K L A M A

Tomasz Wojciuk
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Gmina zrealizuje pomysły mieszkańców
PIASECZNO Przystąpiono do realizacji propozycji wyłonionych w ubiegłym roku w ra-
mach budżetu obywatelskiego. Tymczasem 1 marca ruszyła kolejna edycja projektu
 Pierwszym zrealizowanym projek-
tem, wybranym przez mieszkańców w 
ubiegłym roku, mają być przewijaki 

dla dzieci, zlokalizowane w piaseczyń-
skich parkach: m.in. w rejonie Górek 
Szymona, parku zachodnim, parku 
Książąt Mazowieckich i parku w Jó-
zefosławiu. Przewijaki, tzw. mambok-
sy mają kosztować łącznie 18 tys. zł i 
zostaną zamontowane, jak tylko zrobi 
się nieco cieplej.

Od marca można zgłaszać projekty
 – Inne wyłonione w ubiegłym 
roku projekty również są już w trak-
cie realizacji – informuje Miłosz Gi-
bas, koordynujący projekt z ramie-
nia gminy. Tymczasem 1 marca wy-
startowała druga edycja budżetu 
obywatelskiego. Tym razem miesz-
kańcy mogą wybierać projekty, które 
doczekają się realizacji w 2019 roku. 
Miasto zostanie podzielone na czte-
ry obszary lokalne (w każdym będą 
realizowane pomysły o łącznej war-
tości nie przekraczającej 250 tys. zł) 
oraz jeden obszar ogólnomiejski, 
gdzie do rozdysponowania jest aż 
400 tys. zł. Od 1 do 30 marca miesz-

kańcy będą mogli zgłaszać swoje po-
mysły, zarówno przez internet, jak i w 
postaci papierowej. Następnie od 1 do 
30 kwietnia pomysły te będą weryfiko-
wane – urzędnicy ocenią, które nada-
ją się do realizacji oraz wychwycą błę-
dy, które na tym etapie będzie można 
jeszcze poprawić. Co ważne, wartość 
projektu nie może przekroczyć 100 
tys. zł. Propozycje może zgłaszać każ-
dy, bez względu na miejsce zamiesz-
kania. Głosowanie na projekty, za-
równo przez internet, jak i za pomo-
cą papierowych kart będzie odbywało 
się od 1 do 15 czerwca. Udział w nim 
będą mogli wziąć tylko mieszkańcy 
miasta Piaseczno.

Zmiany, zmiany...
 W tym roku w głosowaniu będą 
mogły wziąć udział także osoby nie-

pełnoletnie, które 1 czerwca będą mia-
ły skończone 16 lat. – Chodzi o to, aby 
zachęcić do udziału w projekcie tak-
że młodszych mieszkańców, którzy 
mają inne spojrzenie na pewne kwe-
stie – mówi Miłosz Gibas. – One rów-
nież będą mogły inicjować zmiany w 
swojej okolicy. Druga zmiana dotyczy 
przyspieszenia procedury wyboru pro-
jektów, co jest spowodowane jesienny-
mi wyborami samorządowymi. Cho-
dzi o to, aby kampania wyborcza oraz 
informacyjna związana z budżetem 
obywatelskim nie nałożyły się. 
 Zmieniony zostanie także system 
głosowania. Teraz będzie można za-
głosować na dowolną liczbę projek-
tów, zarówno w obszarze lokalnym 
jak i ogólnomiejskim, aż do wyczer-
pania całej puli środków.

Tomasz Wojciuk

Wkrótce w parku zachodnim 
zostanie ustawiony przewijak 
dla dzieci, tzw. mambox. To je-

den z pomysłów mieszkań-
ców, które otrzymały najwię-

cej głosów w poprzedniej edy-
cji budżetu obywatelskiego

1,4 mln zł zostanie przeznaczone na pomysły mieszkańców 
w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. 
Zwycięskie projekty zostaną zrealizowane w roku 2019

Z Olbrychskim o teatrze i życiu
KONSTANCIN-JEZIORNA Spotkaniem z odtwórcą roli Andrzeja Kmicica w 
„Potopie” Konstanciński Dom Kultury zainauguruje cykl spotkań „Bli-
żej Teatru – Bliżej Gwiazd”
 Serię spotkań w willi Hugonówka, 
na które wstęp będzie wolny, popro-
wadzi znana ze scen teatralnych i małe-
go ekranu aktorka Jolanta Żółkowska. Z 
twórcami i artystami teatru poprowadzi 
rozmowy o życiu, pracy zawodowej i ich 
pasjach.
 Pierwszym gościem będzie legen-
da polskiego kina i sceny, wybitny ak-
tor Daniel Olbrychski. Ten niekwestio-
nowany król polskiego kina urodził się 
w Łowiczu w lutym 1945 roku, a dzie-
ciństwo spędził w Drohiczynie. Po 
przeprowadzce do Warszawy dostał 
się do studia teatralnego prowadzone-
go przez Andrzeja Konica. Na ekranie 
debiutował w 1964 roku będąc jeszcze 
studentem. Występował w Teatrach 
Powszechnym i Narodowym w War-
szawie. Z najwyższą podobno liczbą punktów przyjęto go do Warszawskiej Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Studiów jednak nigdy nie ukończył. Przeszko-
dziła mu w tym... kariera fi lmowa. 
 Jego mistrzem i wymagającym nauczycielem był Andrzej Wajda. Olbrych-
ski zagrał w 10 fi lmach tego reżysera, dając się dostrzec innym reżyserom i kry-
tykom nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Wystąpił w wielu produkcjach węgier-
skich, włoskich, francuskich, niemieckich oraz amerykańskich, grając u boku wy-
bitnych aktorów. Kilka lat, z powodów politycznych, spędził we Francji na emi-
gracji. Z widzami Daniel Olbrychski spotka się w niedzielę 11 marca o godz. 17.

PC

Daniel Olbrychski jest uzna-
wany za jednego z najwybit-
niejszych polskich aktorów

R E K L A M A

R E K L A M A
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Dawid Kupiec szaradziarskim 
mistrzem Piaseczna
PIASECZNO Słowa z gwary warszawskiej, rebusy, układanki, krzyżówki – uczestnicy I Sza-
radziarskich Mistrzostw Piaseczna, które odbyły się w sobotę w Zalesiu Dolnym nie 
mieli łatwego zadania. Pomimo to poradzili sobie znakomicie
 W turnieju wzięło udział 27 
uczestników (9 pań i 18 panów) z 
całej Polski. – I to jest już nasz wiel-
ki sukces – uważa Sylwia Chojnac-
ka-Tuzimek z biblioteki publicznej, 

która była organizatorem wydarze-
nia. W sobotnie przedpołudnie w fi-
lii biblioteki w Zalesiu Dolnym ro-
zegrano trzy rundy zawodów. Naj-
pierw była rozgrzewka, polegająca 
na tym, że zawodnicy musieli prze-
tłumaczyć 20 słów z gwary warszaw-
skiej. Wśród nich znalazły się: iwa-
ny, jojczyć, bałanda, uchol czy urka. 
Później rozpoczęła się już pierwsza 
runda na punkty. Każdy z uczestni-
ków otrzymał krzyżówkę w postaci 
książeczki, na której rozwiązanie 
miał 80 minut. Były tam różnego 
rodzaju zadania, także w postaci 
grafów i anagramów. Autorem za-
dań był Józef Piotr Wrona z Lubel-
skiego Klubu Szaradzistów. – Non 
stop rozwiązuję krzyżówki, zbiór 
trzystu szarad starcza mi na jakieś 
dwa, trzy dni – dzieliła się w prze-
rwie swoimi spostrzeżeniami pani 
Jadwiga, jedna z uczestniczek. – 

Mimo to uważam, że zadania ja-
kie dla nas przygotowano są trud-
ne. Najprostsze były dla mnie ha-
sła dotyczące dzielnic Warszawy.
 Po chwili odbyła się druga run-
da zawodów, która polegała na... 
dalszym rozwiązywaniu krzyżówek. 
Potem nastąpiła przerwa, pod-
czas której podsumowano wyniki. 
Pierwsze miejsce zajął Dawid Ku-
piec z Warszawy, który otrzymał 
za zwycięstwo okazały puchar. Na-
grodzono też najlepszego zawod-
nika z gminy Piaseczno, którym 

okazał się Stanisław Wójtowicz z 
Prac Dużych. Specjalne wyróżnie-
nie otrzymał natomiast Józef Gó-
recki, który przyjechał do Zalesia 
aż z... Legnicy. – Wszystko udało 
się znakomicie, a uczestnicy im-
prezy wyjeżdżali z Piaseczna za-
dowoleni – podsumowuje Sylwia 
Chojnacka-Tuzimek. – Myślę, że 
impreza będzie kontynuowana, bo 
mamy ku temu warunki lokalowe, 
a i organizacja turnieju nie nastrę-
cza większych problemów.

TW

W turnieju wzięli udział zarówno mężczyźni, jak i kobiety z różnych 
rejonów Polski. Połączyła ich pasja rozwiązywania krzyżówek

Na pomysł zorganizowania 
w Piasecznie turnieju szarad 

wpadł Zdzisław Łoś, 
mieszkaniec Zielonki
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Młody snowboardzista 
spisał się na medal
PIASECZNO Podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zi-
mowych w Ustrzykach Dolnych Filip Orlik z Piaseczna zdobył dwa złote 
medale i jeden brązowy w konkurencjach snowboardowych

 Złote medale i tym samym tytuły mistrza Polski juniorów młodszych nasz 
zawodnik zdobył w konkurencjach Big Air oraz Snowboardcross. Do tego doło-
żył jeszcze brąz  w konkurencji Slopestyle. – Start w Snowboardcrossie, którego 
na co dzień Filip nie trenuje, potraktowaliśmy jako „rozgrzewkę” przed główny-
mi konkurencjami freestylowymi – mówi Paweł Orlik, tata młodego snowbo-
ardzisty. Warto przypomnieć, że zawodnik ma już na koncie tytuł wicemistrza 
Polski juniorów młodszych w konkurencji Slopestyle, który zdobył latem ubie-
głego roku w Zakopanem. Filip od urodzenia mieszka i uczy się w Piasecznie. 
Od kilku lat trenuje freestyle snowboarding w klubie Freestyle Club, pod okiem 
trzykrotnego olimpijczyka Michała Ligockiego. Jego pierwszy poważny sukces 
to tytuł wicemistrza Polski młodzików we freestyle snowboardingu w konku-
rencji big air, zdobyty w lutym 2016 roku również w Zakopanem.

TW
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Prawie wybiją dziki
POWIAT Czego nie spowodował afrykański pomór świń (ASF), dopełnią myśliwi. Do końca marca „ze względów 
sanitarnych” mają odstrzelić 176 dzikich świń, aby została maksymalnie jedna na dwa kilometry kwadratowe
 – Wszystko jest zgodne z prze-
pisami unijnymi i krajowymi, zwią-
zanymi ze zwalczaniem chorób za-
kaźnych zwierząt, w tym przypad-

ku ASF – wyjaśnia Małgorzata Bru-
czyńska, powiatowy lekarz wetery-
narii w Piasecznie. To ona wyda-
ła rozporządzenie opublikowane w 
Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Mazowieckiego, które nakazuje 
11 kołom łowieckim z naszego tere-
nu „odstrzał sanitarny” łącznie 176 
dzików do końca marca. 

Trudno się z tym pogodzić
 Dlaczego tylu? Z wyliczeń myśli-
wych wynika, że wówczas pozostanie 
w okolicznych lasach oczekiwana licz-
ba pół dzika na kilometr kwadratowy.
 Wszystkie upolowane dziki mu-
szą być przebadane na obecność 
ASF, a te z wynikiem dodatnim zuty-
lizowane, pozostałe mogą być „prze-
znaczone na użytek własny myśliwe-
go”. – Nie możemy ich oddawać do 
punktów skupu, ponieważ jesteśmy w 
„czerwonej strefie” zagrożenia ASF – 
informuje Wojciech Szynkiewicz, łow-
czy koła łowieckiego Powiśle z Góry 
Kalwarii. Temu kołu nakazano od-
strzał największej liczby dzików w ob-
wodzie. – Obowiązkowy odstrzał sa-
nitarny to nie jest wszystko. Każdemu 
z kół dodatkowo narzucono zwięk-
szony o około 100 proc. plan rocz-
nych odstrzałów. Do tej pory w na-
szym obwodzie pozyskiwaliśmy oko-
ło 70 dzików rocznie, w obecnym sezo-
nie ma być ich 130 – tłumaczy Szynkie-

wicz. Przyznaje, że jemu, myśliwemu z 
40-letnim stażem, trudno się pogodzić 
ze strzelaniem do każdego napotkane-
go dzika – lochy czy młodych. – Uczeni 
byliśmy hodowli. Dla nas takie maso-
we wybijanie dzikich świń jest nieetycz-
ne. Jednak nie mamy wyjścia, bo grożą 
nam konsekwencje – ubolewa.
 Małgorzata Bruczyńska prze-
konuje, że dotychczasowe działania 
służb weterynaryjnych i innych w po-
wiecie pozwoliły na zatrzymanie afry-
kańskiego pomoru świń w dolinie 
Wisły (nie rozprzestrzenia się da-
lej w kierunku zachodnim). Chodzi 
przede wszystkim o poszukiwania 
padłych zwierząt, aby nie stały się 
pokarmem dla kolejnych dzików, 
które są kanibalami. Myśliwi mają 
obowiązek przeszukiwania co kil-
kanaście dni swojego obwodu. Po-
magają im przy tym służby wetery-
naryjne, były też akcje z udziałem 
strażaków i wojska. W ten sposób 
od 27 listopada ubiegłego roku, 
kiedy ASF przekroczył linię Wisły, 
na naszym terenie chorobę wy-
kryto u 212 padłych dzikich świń. 
Istnym cmentarzyskiem zarażo-
nych zwierząt okazała się okolica 

Brześc i Podłęcza, gdzie wcześniej 
rolnicy narzekali na watahy dzi-
ków plądrujące ich uprawy. 

Wirus przetrwa wszystko
 Poszukiwania głównie w gminach 
Konstancin-Jeziorna i Góra Kalwaria 
cały czas trwają. – W ostatnim czasie 
dwa dziki zginęły w gminach Leszno-
wola i Piaseczno w wypadkach komu-
nikacyjnych. Okazało się, że również 
były zarażone ASF – ujawnia powia-
towa lekarz weterynarii.    
 Każda osoba, która natknie się 
na padłego dzika, powinna czym 
prędzej o tym poinformować gmi-
nę, służby weterynaryjne lub mun-
durowe. Nie należy dotykać padli-
ny. Nie wolno również wyrzucać 
resztek jedzenia, aby mogły mieć 
do niego dostęp dziki. Chodzi o 
to, że ASF może przetrwać w mię-
sie, mimo że zostało ugotowane 
lub upieczone. Niegroźnego dla sie-
bie wirusa mogą też przypadkowo 
przenosić zwierzęta. Z tego wzglę-
du jest nakaz, aby na obszarze, w 
którym występuje ASF psy wypro-
wadzać wyłącznie na smyczy. 

Piotr Chmielewski

  –  Trudno się pogodzić ze 
strzelaniem do każdego na-

potkanego dzika – lochy 
czy młodych. Uczeni byliśmy 

hodowli – mówi myśliwy.

Dziki wędrujące wśród zabudowań (tu na ul. Marianki w Górze 
Kalwarii dwa lata temu)  na naszym terenie stają się przeszłością

Piłsudski wraca 
do szkoły na Świętojańskiej
PIASECZNO Nauczyciele, uczniowie oraz rodzice skupieni wokół Szko-
ły Podstawowej nr 1 zabiegają o zmianę patrona placówki z 4. Pomor-
skiej Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego na Józefa Piłsudskiego

 – Już jakiś czas temu myśleliśmy o zmianie patrona, bo obecna nazwa jest 
długa i nieco kłopotliwa – mówi Krystyna Łęcka, dyrektor placówki. – Pierw-
szym patronem naszej szkoły, która funkcjonuje od 11 listopada 1918 roku, 
był Józef Piłsudski. Teraz chcemy do tego powrócić. Jest ku temu świetna oka-
zja, bo w tym roku obchodzimy 100-lecie istnienia.
 Jakiś czas temu odbyły się zakończone głosowaniem konsultacje, doty-
czące wyboru nowego imienia dla placówki. Rozważano trzy kandydatury: 
Józefa Piłsudskiego, Obrońców Ojczyzny i Jana Pawła II. Zarówno rada peda-
gogiczna, rada rodziców, jak i uczniowie opowiedzieli się za marszałkiem Pił-
sudskim. – Właśnie piszę w tej sprawie pismo do rady miejskiej, która zdecydu-
je o zmianie naszego patrona – poinformowała nas w ubiegły piątek dyrektor 
Łęcka. – Później będziemy chcieli zlecić jeszcze zrobienie nowego sztandaru. 
 Główne obchody 100-lecia szkoły są planowane na 9 listopada, jednak – 
jak podkreśla dyrektor placówki – świętowanie będzie odbywało się przez 
cały rok. 

TW
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Ładne wnętrza 
to więcej czytelników
KONSTANCIN-JEZIORNA Od czasu otwarcia nowej siedziby biblioteki publicznej w Skoli-
mowie, przybyło jej 117 wypożyczających, nawet z Warszawy. Teraz na remont czeka 
książnica w Jeziornie
 Najnowocześniejsza biblioteka w 
gminie w maju ubiegłego roku zajęła 
miejsce po starej poczcie w willi na 
rogu ulic Kazimierzowskiej i Chy-
lickiej w Skolimowie. Nowe wnę-
trza są tak ciepłe i ładne, że biblio-
teka przyciąga nie tylko osoby, któ-

re chcą wypożyczyć książkę, audio-
booka, czy film. Wśród książek z 
regałami zaczęli spotykać się sza-
chiści; w połowie stycznia zawią-
zali klub. Chętnie zagląda tu rów-
nież młodzież, żeby w wolnej chwi-
li skorzystać z komputerów i inter-
netu, stworzono dla niej strefę gier. 
Przestronny, kolorowy kącik zachę-
ca do pozostania także dzieci. – W 
Skolimowie nie ma innych budyn-
ków użyteczności publicznej, do 
których można byłoby przyjść i po-
siedzieć w przyjaznej atmosferze – 
zauważa Ewa Rewkowska, dyrektor 
Biblioteki Publicznej w Konstanci-
nie-Jeziornie. – Goście chwalą, że 
u nas jest tak ładnie i biblioteka od-
daje klimat naszego miasta.

Biblioteka to nie tylko 
wypożyczalnia
 Do książnicy, nawet na chwilę, 
przybywają osoby czekające na po-
bliskim przystanku autobusowym. 
Przyciągają ich czytelnia z wygod-
nymi kanapami, aktualną prasą i 
kameralne (i bardzo nowoczesne) 
oświetlenie, a latem stoliki i fote-
le wystawione na tarasie. – W cza-
sie 20 lat pracy przeżyłam kilkana-
ście przeprowadzek naszych filii. Ta 
była najważniejsza, bo spowodowa-
ła znaczną poprawę warunków. Cie-
szę się, że obecne władze zrozumia-
ły, jak ważne są odpowiednie po-
mieszczenia dla biblioteki. Pisałam 
o nie do samorządu od lat – doda-

je Ewa Rewkowska.
 Na równie udane wnętrza cze-
ka teraz główna siedziba konstan-
cińskiej biblioteki – przy ul. Świetli-
cowej w Jeziornie, do której zapisa-
nych jest 1700 osób, o 400 więcej niż 
do filii w Skolimowie. Z niemalże 
33 tys. książek na półkach korzysta-
ją mieszkańcy trzech dużych osie-
dli w okolicy. – Jednak nie ma tam 
miejsca, żeby dłużej posiedzieć. Kie-
dy przeniosłam swój gabinet do Sko-
limowa, mój dawny, niewielki pokój 
przy Świetlicowej przeznaczyliśmy 
na kącik z książkami i czytelnią dla 
najmłodszych – mówi pani dyrektor. 
– Zdarza się bowiem, że do bibliote-
ki przychodzą ojcowie, żeby spędzić 
czas z dziećmi, poczytać im, poroz-
mawiać. Biblioteka już dawno prze-
stała być jedynie salą wypożyczeń 
– podsumowuje. 

Po książki także do willi Gryf
 W Jeziornie brakuje też miejsca 
na spotkania autorskie, dlatego od-
bywa się ich niewiele. Jednak jest 

nadzieja, że ta sytuacja się zmieni. 
Gmina pracuje obecnie nad projek-
tem rozbudowy remizy strażackiej, 
w której mieści się biblioteka. Kie-
dy biuro rady miejskiej i jej sala po-
siedzeń w połowie tego roku prze-
niosą się do nowo wybudowane-
go ratusza, zwolnione miejsce zaj-
mą regały z książkami, a także kąci-
ki czytelnicze dla dzieci, młodzieży i 
miejsce do spotkań z autorami ksią-
żek. – Zależy nam, żeby w Jeziornie 
powstała biblioteka z prawdziwe-
go zdarzenia – podkreśla wicebur-
mistrz Ryszard Machałek. Przy oka-
zji poprawione zostaną także wa-
runki dla strażaków.  
 Nowe cztery kąty zyska również 
filia książnicy na Grapie, gdzie wy-
pożyczalnia liczy obecnie 46 m kw.  
W przyszłości zajmie ona pomiesz-
czenia w willi Gryf przy ul. Sobie-
skiego, której generalny remont ma 
rozpocząć się jeszcze w tym roku.

Piotr Chmielewski

– Cieszymy się, że poprawią się również warunki lokalowe
biblioteki w Jeziornie – mówi Ewa Rewkowska

Nowe wnętrza są tak ciepłe i 
ładne, że biblioteka 

w Skolimowie przyciąga 
nie tylko osoby, które chcą 

wypożyczyć książkę

Szosa przez Prażmów
do przebudowy
PRAŻMÓW W najbliższych dniach Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódz-
kich rozpocznie poszukiwanie wykonawcy prac na ponad 2-kilometro-
wym odcinku trasy nr 722

 O przebudowę ul. Franciszka Ryxa od Zawodnego do przynajmniej ul. 
Czołchańskiego w Prażmowie obecny lokalny samorząd zabiega od począt-
ku tej kadencji, czyli jesieni 2014 roku. Wszystko z tego powodu, że Mazo-
wiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich (MZDW) wciąż odsuwał modernizację ca-
łej zniszczonej szosy nr 722 z Piaseczna do Grójca, tłumacząc to brakiem pie-
niędzy. Tymczasem trasa nr 722 to główna arteria dojazdowa do Prażmowa. 
Dlatego, aby zmotywować MZDW do działań, włodarze gminy zadeklarowali, 
że pokryją koszty opracowania projektu inwestycji. – To na pewno nie może 
być tylko wymiana nawierzchni jezdni i chodników. Najpierw trzeba rozwią-
zać kwestię odwodnienia szosy – zastrzegał trzy lata temu Stanisław Pawlak, 
dyrektor Rejonu Drogowego MZDW Otwock-Piaseczno.
 W trakcie dalszych rozmów okazało się, że drogowcy od razu zabiorą się za 
przebudowę liczącego 2,2 km odcinka ul. Ryxa od skrzyżowania w Zawodnem 
do ul. Błońskiej. Projekt jest już gotowy od ponad półtora roku, ale dopiero w 
tym roku było stać MZDW na zarezerwowanie pieniędzy na te prace (szacuje 
się, że mogą one pochłonąć nawet 6,5 mln zł). – Inwestycja zostanie zrealizo-
wana w tym roku – zapewnia Monika Burdon, rzeczniczka prasowa MZDW. – W 
najbliższych dniach zostanie głoszony przetarg na realizację tego zadania. 
 Zakres robót obejmie wzmocnienie konstrukcji drogi, wybudowanie 
chodników i trasy rowerowej oraz kanalizacji deszczowej. Przy Ryxa staną tak-
że nowe latarnie, a rowy zostaną odnowione. 
 Dodajmy, że w ostatnich latach MZDW odcinkami remontował drogę nr 
722 w kierunku Piaseczna. 

Piotr Chmielewski

O modernizację ul. Ryxa włodarze Prażmowa 
usilnie zabiegają od lat
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Od wczoraj „elkami” 
za darmo! 
PIASECZNO Posiadacze karty mieszkańca, które wydawane są osobom 
płacącym podatki w gminie Piaseczno, mogą podróżować ośmioma 
obsługiwanymi przez gminę liniami L bez kupowania biletów

 To bez wątpienia ukłon w kierunku osób płacących podatki na terenie 
gminy, ale także zachęta dla wszystkich, którzy mieszkają w Piasecznie, a roz-
liczają się ze skarbówką w innych miejscowościach. Piaseczyńska Karta Miesz-
kańca (PKM), która uprawnia do podróżowania elkami za darmo, wydawana 
jest od 1 lutego. Do tej pory odebrało ją już około 2500 osób.

Wystarczy pokazać kartę kierowcy
 Za darmo można podróżować tylko autobusami linii lokalnych, których or-
ganizatorem jest gmina Piaseczno – podkreśla Bogdan Krawczyk z gminnego 
wydziału infrastruktury i transportu publicznego. – Są to linie L-2, L-5, L-12, L-13, 
L-24, L-25, L-32 oraz L-39. Wchodząc do pojazdów wystarczy okazać kierowcy 
kartę mieszkańca. PKM będzie uprawniała do bezpłatnego przejazdu na całej 
trasie, także poza granicami gminy. Karta nie będzie obowiązywała natomiast 
w elkach przejeżdżających przez Piaseczno, ale dofi nansowywanych przez 
gminy Prażmów (linie L-17 i L-19) oraz Lesznowola (L-1 i L-3). 
 – Chcemy w ten sposób promować nasz transport zbiorowy oraz prze-
konywać niezdecydowanych, że warto rozliczać się w naszej gminie – mówi 
burmistrz Zdzisław Lis. Warto dodać, że PKM uprawnia nie tylko do bezpłat-
nych przejazdów, ale też licznych zniżek. W tej chwili do programu włączyło 
się sześć fi rm, ale ta lista cały czas się powiększa.

Co dalej z „elkami”?
 Wprowadzenie bezpłatnych przejazdów liniami L zbiegło się w czasie ze 
zmianą ich operatora. Umowa z dotychczasowym – fi rmą Stalko – wygasła w 
prawdzie 28 lutego, ale została przedłużona o 3 miesiące. Stołeczny Zarząd 
Transportu Miejskiego ogłosił jakiś czas temu przetarg, jednak stanęła do nie-
go tylko jedna fi rma – PKS Polonus, która zaproponowała kwotę o ponad 2 
mln zł przewyższającą zarezerwowane na ten rok przez gminę środki (rocznie 
obsługa linii L kosztuje samorząd około 4,5 mln zł). Na razie propozycja PKS-u 
przewyższa możliwości fi nansowe gminy, ale być może również ZTM-u, któ-
ry w 20 procentach fi nansuje funkcjonowanie linii. Sprawą mają zająć się rad-
ni, którzy zdecydują, czy dołożyć pieniędzy na ten cel. Jeśli tak się nie stanie, 
ZTM będzie musiał unieważnić przetarg i rozpisać kolejny. – Sytuacja jest bar-
dzo dynamiczna – nie ukrywa Łukasz Wyleziński z gminnego biura promo-
cji. – Na razie został podpisany aneks do umowy ze Stalko. Na razie nie wiado-
mo kto będzie obsługiwał piaseczyńskie „elki” od czerwca.

TW

P R O M O C J A

Pokonaj hemoroidy 
Co to są hemoroidy?
 Hemoroidy (guzki krwawnicze) to fi zjologiczne struktury 
występujące w kanale odbytu każdego człowieka. Ich budowę 
można przyrównać do gąbki, która wypełnia się krwią podczas 
oddawania stolca. Nadmierne przekrwienie tych struktur nazy-
wane jest chorobą hemoroidalną. 

Jakie mogą dawać objawy? 
 Są to przede wszystkim krwawienia z odbytu, świąd, czy 
brudzenie bielizny aż do uczucia wypadania guzka. Bardzo wie-
lu pacjentów każdą dolegliwość okolicy odbytu uważa za he-
moroidy i bez konsultacji ze specjalistą stosują leki dostępne 
bez recepty. Tymczasem trzeba mieć świadomość, że istnieje 
wiele innych schorzeń odbytu i jego okolic,  często niebezpiecz-
nych w dłuższej perspektywie, które wymagają innego postę-
powania. 

Jakie inne schorzenia mogą 
być mylone z hemoroidami?
 Każde krwawienie z odbytu powinno być skonsultowane z 
lekarzem. Jak mówiłem może ono sygnalizować uszkodzeniu 
śluzówki, hemoroidy, ale także nowotwór. Bardzo często z he-
moroidami utożsamiane są okołoodbytnicze fałdy skórne. Mają 
budowę brodawkowatą, guzkowatą lub płacikową, mogą wy-
stępować pojedynczo lub w skupiskach osiągając różne rozmia-
ry od kilku do kilkudziesięciu milimetrów. Stanowią przeważnie 
defekt kosmetyczno-higieniczny. Jedynym skutecznym sposo-
bem ich leczenia jest wycięcie w znieczuleniu miejscowym. In-
nym schorzeniem mylonym z hemoroidami jest zakrzepica żył 
splotu odbytniczego. Objawia się narastającym, bolesnym guz-
kiem wyczuwalnym przy dotyku. Po stwierdzeniu zakrzepicy 
zalecam początkowo leczenie miejscowe. U części pacjentów 
jest ono jednak nieskuteczne i wtedy wymagane jest rozcięcie i 
ewakuowanie skrzepliny. 

Jak potwierdzić rozpoznanie hemoroidów?
 Ja widać rozpoznanie nie jest proste i wymaga konsultacji u 
proktologa. Jeśli wykluczono inne schorzenia wtedy zalecane 
jest wykonanie rektoskopii w celu potwierdzenia hemoroidów. 
Rektoskopia to badanie umożliwiające obejrzenie kanału odby-
tu i wykluczenie jeszcze innych schorzeń np. polipów. 

Jak się leczy hemoroidy?
 Pierwszym etapem leczenia hemoroidów jest leczenie za po-
mocą tabletek, maści oraz czopków, które pomogą zmniejszyć 
objawy. Po leczeniu zachowawczym część pacjentów nie zgłasza 
się na kontrolę lub odkłada zabieg „na później”. Moim zdaniem już 
na tym etapie warto pomyśleć o zabiegach, które mogą zapobiec 
nawrotom dolegliwości.

Jaki zabieg jest najlepszy?
 Generalnie możemy podzielić je na dwie grupy. Pierwsze 
to zabiegi małoinwazyjne, które w ostatnim czasie zyskują co-

raz większą popularność, choć należy pamiętać o ich ograni-
czeniach. Drugą opcją jest leczenie operacyjne. Metodę trzeba 
dobrać indywidualnie do pacjenta tzn. stanu miejscowego oraz 
chorób towarzyszących. 

To jakie zabiegi małoinwazyjne można polecić?
 Ja jestem zwolennikiem dwóch metod. Pierwsza do zakła-
danie gumowych podwiązek (tzw. metoda Barrona) a drugą na-
zywamy DGHAL co oznacza podkłucie tętnic hemoroidalnych. 
Zakładanie gumowych podwiązek jest możliwe do wykonania 
ambulatoryjnie. Nie wymaga znieczulenia gdyż odpowiednio 
wykonane jest niebolesne. W trakcie zabiegu można założyć 
maksymalnie dwie podwiązki. Przez 24 godziny czasami odczu-
walny jest lekki dyskomfort. Tym niemniej jest on przeciwska-
zany u chorych przyjmujących leki przeciwkrzepliwe. U takich 
chorych polecam podkłucie tętnic hemoroidalnych (DGHAL). 
Zabieg wykonywany jest w trybie jednodniowym. Za pomo-
cą specjalnego urządzenia znajdowane są tętnice leżące pod-
śluzówkowo. Następnie zakłada się szew, który je zamyka pro-
wadząc do zmniejszenia masy hemoroidu. Taki zabieg daje nie-
wielkie ryzyko powikłań przy stosunkowo dobrej skuteczności. 

A co z operacją?
 Zabieg operacyjny jest z jednej strony najbardziej radykla-
ny. Powiększone hemoroidy są wycinane w całości. Wiąże się 
natomiast z największą liczbą powikłań wśród których należy 
wymienić ból oraz krwawienie. U chorych z osłabioną funkcją 
zwieraczy może prowadzić do zaburzeń trzymania stolca, dla-
tego u tych chorych również polecam wspomnianą wcześniej 
metodę DGHL. 

Gdzie można się zapisać na zabiegi?
 Zapraszam do Szpitala św. Anny w Piasecznie. Jak wspo-
mniałem pierwsza wizyta polega na postawieniu właściwego 
rozpoznania. Po wykonaniu rektoskopii ustalam dalszy plan le-
czenia. 

Informacja i rejestracja
Przychodnia Szpitala św. Anny, ul. A. Mickiewicza 39, tel.: 22 735 41 00

Umawianie wizyt on-line www.emc-sa.pl

Rozmowa z dr n. med. Andrzejem Klucińskim, lekarzem poradni proktologicznej przy Szpitalu Św. Anny w Piasecznie

R E K L A M A
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Zimno ci? 
Wsiądź na rower!
KONSTANCIN-JEZIORNA Miejmy nadzieję, że to oznaka zbliżającej się 
wiosny... Od wczoraj można korzystać z Konstancińskiego Roweru 
Miejskiego

 Jednoślady wróciły z magazynu na ulice niezależnie od panującej, zimowej 
aury. – Dla nas sezon mógłby trwać cały rok, jesteśmy jednak związani umową 
z gminą, która przewiduje konkretne terminy – tłumaczy  Marek Pogorzelski, 
rzecznik Nextbike Polska, które obsługuje Konstanciński Rower Miejski. 
 Z roku na rok popularność wypożyczalni bicykli w uzdrowisku rośnie, w 
minionym roku rowery w ramach KRM wypożyczano 8574 razy. W tym roku 
ta liczba może być większa, ponieważ przybyła kolejna, szósta stacja (przy ul. 
Warszawskiej 32, obok magistratu), a także będzie można oddawać rowery 
w sąsiednim Piasecznie, a piaseczyńskie w Konstancinie (obie gminy do tego 
dążą, ponieważ oba systemy obsługuje obecnie Nextbike Polska). Chwilowe 
komplikacje trwają w Mirkowie, gdzie wypożyczalnia cieszyła się dużą popu-
larnością. Z powodu jesiennej przebudowy ulicy stacja musiała ulec demon-
tażowi i powróci na swoje miejsce za kilka tygodni. 
 Do Parku Zdrojowego wróci również uruchomiona 1 czerwca zeszłego 
roku wypożyczalnia rowerków dla dzieci, na razie jedyna w okolicy – kolejne, 
kompatybilne, są dopiero w stolicy.
 – Konstanciński Rower Miejski, od uruchomienia w 2014 r., cieszy się dużą 
popularnością, jako wygodna alternatywa komunikacyjna oraz sposób zwie-
dzania uzdrowiskowej gminy Konstancin-Jeziorna – mówi burmistrz Kazi-
mierz Jańczuk. – To część programu zmiany przyzwyczajeń komunikacyjnych 
mieszkańców oraz ograniczania ruchu samochodowego w naszej gminie. 
 Z KRM może skorzystać każdy. Wystarczy zarejestrować się w systemie i za-
silić swoje konto kwotą co najmniej 10 złotych (więcej informacji na stronie: 
konstancinskirower.pl). Będą z niej pobierane ewentualne opłaty za wypoży-
czenia. Rower można wypożyczyć korzystając z zamontowanego przy każdej 
stacji terminala lub jednej z dwóch aplikacji na telefony komórkowe (Veturilo i 
Citi Handlowy Bikes). Pierwsze 20 minut każdego wypożyczenia jest bezpłatne. 

PC

Do pięciu stacji w mieście dołączyła w tym roku szósta 
– przy Warszawskiej 32

Jubileuszowy konkurs wiedzy o USA
PIASECZNO W piątek w Zespole Szkół nr 1 w Piasecznie odbył się fi nał X Powiatowego 
Konkursu Wiedzy o Stanach Zjednoczonych, w którym wzięli udział uczniowie z sied-
miu szkół. - To budujące, że nasza impreza od lat cieszy się tak dużą popularnością – 
mówi Anna Kilan, organizatorka wydarzenia
 W swojej 10-letniej historii kon-
kurs wiedzy o USA potrafił i wzruszyć 
(świat Hollywood) i przerazić (woj-
na secesyjna), i zainteresować (atrak-
cje turystyczne, problamatyka In-
dian północnoamerykańskich). Za-
wsze jednak, nie dość że było cieka-
wie, to rywalizacja odbywała się na 
wysokim poziomie. - W obecnej, ju-
bileuszowej edycji, nawiązując do pro-
filu naszej placówki, postanowiliśmy 
zaproponować młodzieży opisanie 
różnych aspektów nauki i techniki w 
USA – mówi Anna Kielan. Zakres te-
matyczny był jak zwykle bardzo sze-
roki. Uczniowie mogli wybierać spo-
śród sylwetek znanych wynalazców, 
konstruktorów, inżynierów czy uczo-
nych, ale można było też opowiedzieć 
o wpływie wojen na rozwój techniki, 
czy opracować któryś z okresów hi-
storycznych, kiedy to dokonywano 
przełomowych wynalazków. 

Eliminacje i wielki finał
 Konkurs tradycyjnie już został 
podzielony na dwa etapy. W grud-
niu odbył się etap szkolny, w któ-
rym uczniowie odpowiadali na 30 
pytań z zakresu ogólnej wiedzy o 
USA. Następnie szkoły wyłaniały 
maksymalnie trzech uczniów w każ-
dej z kategorii, którzy przechodzili 
do wielkiego finału (odbył się 24 lu-
tego). W kategorii techników pierw-
sze miejsce zdobył Piotr Stachu-
ra z ZS nr 1. Drugie miejsce przy-
padło w udziale Aleksandrze Pawe-
lec z ZS nr 2 im. Emilii Plater w Za-
lesiu Dolnym, a trzecie Aleksandro-
wi Piesiewiczowi z ZS RCKU w Pia-
secznie. W kategorii liceów pierw-
sze i drugie miejsce zajęło Publicz-
ne Katolickie Liceum Ogólnokształ-
cące im. Bł. Ks. J. Popiełuszki w Ła-
zach-Magdalence (odpowiednio 
Mikołaj Mateusiak i Anna Wosiek). 

Trzecie miejsce przypadło Bartoszo-
wi Paśnickiemu z LO  im. ks. Z. Saj-
ny w Górze Kalwarii. Wszyscy laure-
aci otrzymali ufundowane przez sta-
rostę cenne nagrody w postaci czyt-
ników Kindle’a, okularów VR, słu-
chawek i książek.

Na koniec występy artystyczne
 Po wyłonieniu zwycięzców 
jak zwykle przyszła pora na pod-
sumowujące wydarzenie wystę-
py uczniów. Po odegraniu hymnu 
amerykańskiego, co stało się już 
tradycją, głos zabrał wicestarosta 
Arkadiusz Strzyżewski, który po-
chwalił inicjatywę, entuzjastycznie 
wypowiadając się o pomyśle orga-
nizowania konkursów językowych. 

Następnie młodzież przedstawi-
ła 10 wybranych osiągnięć nauko-
wych, które dokonały się na prze-
strzeni ponad 200 lat. Uczniowie 
wcielili się w postaci Marka Zuc-
kenberga (Facebook), Steve’a Jobsa 
(Apple), Neila Armstronga (Apol-
lo 11), Stephanie Kwolek (Kevlar), 
Juliusa Roberta Oppenheimera 
(bomba atomowa), Alberta Ein-
steina (teoria względności), braci 
Wright (samolot), Henry’ego Forda 
(twórcy samochodu), Thomasa A. 
Edison (wynalazca żarówki) i Ben-
jamina Franklina (wymyślił pioru-
nochron). Jak zwykle było przy tym 
sporo śmiechu i dobrej zabawy. 
 - Dziękuję wszystkim za pomoc 
w organizacji konkursu, a młodzie-
ży za wspaniałą oprawę artystyczną. 
Do zobaczenia za rok – podsumo-
wała Anna Kielan. 

Tomasz Wojciuk

Finaliści konkursu jak zwykle wykazali się 
dużą kreatywnością

W finale konkursu wzięło 
udział 21 uczniów z siedmiu 

szkół na terenie powiatu 
piaseczyńskiego

R E K L A M A
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Urodziny miasta wielkopiątkowego
GÓRA KALWARIA – Ja jej nigdy nie opuszczę i korzenie tu zapuszczę – śpiewały 
w poniedziałek przedszkolaki o Górze Kalwarii. Ich występ był perełką obchodów
rocznicy narodzin miasta
 35 maluchów z niepublicznego 
Bajkowego Zakątka wymalowało na 
scenie Ośrodka Kultury bardzo po-
zytywny obraz rodzinnego grodu. 
Program pod tytułem „Góra Kal-
waria – moja mała ojczyzna” skła-
dał się z cytatów, wierszy i piose-
nek skomponowanych głównie przez 
Tadeusza Sasa, współpracownika 
miejscowego Ośrodka Kultury. 

Burmistrz rymuje 
 Dzieci recytowały wiersz bpa 
Ignacego Krasickiego, który od-
wiedziwszy Nową Jerozolimę (czy-
li późniejszą Górę Kalwarię) u zara-
nia jej dziejów zastał „miasto wiel-
kopiątkowe”, w którym było wię-
cej kościołów niż karczm. Maluchy 
przypomniały też o postaci św. Sta-
nisława Papczyńskiego, założyciela 

zakonu marianów oraz społeczno-
ści flisackiej, żyjącej na nadwiślań-
skim Urzeczu. Po tym jak jedna z 
przedszkolanek odczytała fragment 
przywileju króla Michała Korybu-
ta Wiśniowieckiego, którym 348 lat 
temu nadał on prawa miejskie gro-
dowi, dzieci rozpoczęły prezenta-
cję atutów współczesnej Góry Kal-
warii. Przez scenę przewijali się tan-
cerze w strojach ludowych, piłkarze 
klubów Korona i KS Nadstal, łyż-
wiarka, ratownik WOPR, a także ry-
cerze i białogłowy. „Jesteśmy stąd” 
śpiewały maluchy chwaląc „wyjąt-
kowe miasto”. W nagrodę od burmi-
strza Dariusza Zielińskiego i prze-
wodniczącego rady miejskiej Zeno-

na Nadstawnego, kilkulatki otrzy-
mały kosz czekolady. – Gwałtu rety, 
co się dzieje, Bajkowy Zakątek pisze 
nowe dzieje – rymował burmistrz 
dziękując przedszkolakom za wy-
stęp. – Często pochłonięci codzien-
nymi sprawami, nie zdajemy sobie 
sprawy w jak wyjątkowym miejscu 
żyjemy – komentował program go-
spodarz gminy. Publiczność nagro-
dziła występ głośnymi brawami. 
 Dzieje miasta w wersji dziecię-
cej rozpoczęły świętowanie 348-le-
cia istnienia Góry Kalwarii, które w 
poniedziałek połączono z inaugura-
cją lokalnych obchodów 100. roczni-
cy odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. Z burzliwymi losami grodu 
zapoznał gości uroczystej sesji rady 
miejskiej Wojciech Prus-Wiśniowski 
z Towarzystwa Miłośników Góry 
Kalwarii i Czerska. O trudnym po-
wrocie Polski na mapę Europy, a 
także stu latach niełatwej wolności 
mówił z kolei Dariusz Zieliński. 

Pragną świętego postawić za wzór
 W czasie sesji radni przez akla-
mację (czyli akceptację bez gło-

sowania) przyjęli stanowisko, w 
którym „wyrazili wolę ustano-
wienia Świętego Ojca Stanisła-
wa Papczyńskiego Patronem Mia-
sta i Gminy Góra Kalwaria”. Sa-
morząd zwróci się do metropolity 
warszawskiego kard. Kazimierza 
Nycza o to, aby wystąpił do Sto-
licy Apostolskiej z prośbą o usta-
nowienie świętego patronem Góry 
Kalwarii. „Obranie założycie-
la marianów patronem (...) było-
by formą hołdu wobec jego zasług, 
jak też wyrazem dumy, że był on 
związany z naszą małą ojczyzną 
– czytamy w uzasadnieniu uchwa-
ły. – Nasz wybór stanowi również 
świadectwo panującego tu kultu 
ojca Papczyńskiego. Ponadto sa-
morząd pragnie w niniejszy spo-
sób postawić zakonnika za wzór 
do naśladowania. Natomiast z re-
ligijnego punktu widzenie ustano-
wienie patrona byłoby aktem od-
dania Góry Kalwarii pod opiekę 
świętego oraz swego rodzaju proś-
bą o jego orędownictwo”.

Piotr Chmielewski

Dzieci na wesoło przypomniały dzieje miasta 
i jego współczesne atuty

 W poniedziałek radni 
wyrazili wolę ustanowienia 

św. ojca Stanisława
 Papczyńskiego patronem 

miasta i gminy

LESZNOWOLA

PIASECZNO

IV Bieg Żołnierzy Niezłomnych

Wielkie sprzątanie Jeziorki

 Jutro odbędzie się IV edycja Biegu Żołnierzy Niezłomnych, upamiętnia-
jącego bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego! Rejestracja zawodni-
ków ruszy o godz. 11 w szkole przy ul. Wiejskiej 2 w Łazach. O godz. 12 na-
stąpi uroczyste powitanie, a 15 minut później zostanie zapalony znicz przy 
Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego. Start biegu na dystansie 1963 
m zaplanowano na godz. 12.30. W programie także turniej piłki nożnej, 
żywa lekcja historii oraz koncert pieśni patriotycznych. Impreza zakończy 
się około godz. 15.

TW

 Piaseczyńska Fundacja Ekologiczna zaprasza 18 marca na ekologiczny 
spływ kajakowy Jeziorką. Trasa będzie liczyła 5 km i wiodła z Gołkowa do 
przystani na stadionie miejskim w Piasecznie. Zbiórka uczestników odbę-
dzie się o godz. 11, a 45 min później zaplanowano start z „zielonego” mostu 
w Gołkowie. Spływ zakończy się około godz. 16. Następnie wszyscy uczest-
nicy imprezy zostaną zaproszeni na gorący posiłek. Chętni do wzięcia udzia-
łu w spływie  mogą pisać na mejla pfekologiczna@gmail.com, podając swo-
je imię, nazwisko, datę urodzenia i telefon kontaktowy. Zgłoszeń można do-
konywać do 9 marca, liczba miejsc ograniczona. Organizatorzy zapewniają 
worki i rękawice do sprzątania. 

TW

Sportowe podsumowanie roku

Koncert młodych talentów

Katarzyna Groniec przedpremierowo

 W sobotę 10 marca o godz. 18 w Centrum Edukacji i Sportu w Mysia-
dle odbędzie się sportowe podsumowanie minionego roku. Podczas gali 
nagrodzeni zostaną najlepsi zawodnicy, trenerzy i kluby sportowe z terenu 
gminy Lesznowola. Wydarzenie będzie także okazją do zaprezentowania 
dorobku Centrum Sportu. Galę poprowadzi komentator sportowy z TVP 
Piotr Dębowski, zaś oprawę artystyczną wydarzenia zapewnią Julia i iluzjo-
nista Piotr Denisiuk. 

TW

 Już dziś w Powiatowej Bibliotece Publicznej odbędzie się koncert 
młodych talentów. Wystąpią: Mateusz Niewiarowski, Natalia Hryniewic-
ka, Nina Gąsowska, Mikołaj Zwierz i Marcin Molski. Początek o godz. 19. 
Wstęp wolny.

Tyl.

 Jutro o godz. 19 w Domu Kultury w Piasecznie z przedpremierowym 
koncertem wystąpi Katarzyna Groniec. „Ach!“, bo taki jest tytuł nowego al-
bumu, opowie o ziemi jałowej, ziemi utraconej i wreszcie, ziemi obieca-
nej, do której docieramy, rozmieniamy ją na drobne i znów tracimy. W wer-
sji koncertowej będzie można usłyszeć również kilka piosenek z debiu-
tanckiej płyty Katarzyny Groniec pt. „Mężczyźni“ (2000 r.) wyprodukowa-
nej przez Grzegorza Ciechowskiego.
 Bilety w cenie 40 złotych dostępne w sprzedaży w kasie DK (ul. Kościusz-
ki 49) oraz na www.kulturalni.pl..

Tyl.
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Marcowy 
Dzień Dziecka
 W najbliższą niedzielę w Hugo-
nówce (ul. Mostowa 15) odbędzie 
się impreza charytatywna Funda-
cji Mamy Dzieci. W programie, m.in. 
rodzinne animacje „Klockologia dla 
maluchów”, pokaz iluzjonisty Marci-
na Cichomskiego, występy dzieci z 
tarczyńskiej „Spiżarni musicalowej”. 
Zabrzmią także popularne piosen-
ki w wykonaniu znanych aktorów. 
Na scenie Hugonówki będzie moż-
na także obejrzeć spektakl dla dzieci 
Studia Teatralno-Muzycznego Mała 
Filmówka „Opowieść o najważniej-
szym życzeniu”. Wydarzeniu towarzy-
szy prezentacja i kiermasz wyrobów 
artystycznego rękodzieła, biżuterii, 
oryginalnych produktów dla małych 
i dużych. Dochód z imprezy będzie 
przeznaczony na rzecz wychowan-
ków Domu Dziecka nr 9 w Warsza-
wie. W trakcie imprezy fundacja bę-
dzie sprzedawała cegiełki.

PC



Koncertowe lato ze znanymi rytmami 
POWIAT Do wyboru, do koloru – taki zestaw wykonawców zaprezentuje się podczas 
czerwcowych imprez w naszych gminach
 Duże zaskoczenie przeżyją w 
tym roku stali bywalcy piaseczyń-
skiej Wolprezy, której ubiegłorocz-
ną gwiazdą był zespół T.Love, a w 
2016 Malleo Reggae Rockers. Tym 
razem (2 czerwca) w piaseczyńskim 
parku zaśpiewa... Fanatic. To jeden z 
pierwszych zespołów disco polo w na-
szym kraju (powstał 29 lat temu!), któ-
ry skradł serca swoich fanów takimi 
przebojami jak „Zakochany chłopak” 
czy „Zwariowana Gocha”. – Miał być 
u nas Zenek Martyniuk, ale nie uda-
ło nam się podpisać z nim umowy na 
ten rok. Przyjedzie do nas w czerwcu 
2019 roku – zapowiada Jacek Zalewski 
ze Stowarzyszenia Dobra Wola, które 
organizuje Wolprezę. Czemu zdecydo-
wał się postawić na „muzykę chodni-

kową”. – Zależy nam na przyciągnię-
ciu jak największej publiczności, aby 
dotrzeć do niej z naszym przekazem, 
promocją wolontariatu. Wybrałem di-
sco polo, bo jego słuchacze to wrażli-
we osoby – tłumaczy Zalewski. 

„Z tobą nie umiem wygrać” kontra 
„Dmuchawce, latawce, wiatr”
 Czerwcowy szczyt koncertowy 
przypadnie na sobotę 9 czerwca. W 
Lesznowoli, podczas święta gminy, 
tego dnia zaśpiewa Ania Dąbrow-
ska. – Wszyscy ją lubimy w Lesz-
nowoli – nie kryje Jolanta Walenty-
na Sobolewska, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury. Dąbrowska, któ-
ra zadebiutowała w 2004 roku albu-
mem „Samotność po zmierzchu” cie-
szy się uznaniem krytyki i publiczno-
ści. Wciąż jest na topie, a w ostatnim 

czasie dzięki singlowi „Z tobą nie 
umiem wygrać” promującemu nową 
płytę. Koncert Dąbrowskiej poprze-
dzi występ Całej Góry Barwinków, 
zespołu łączącego reggae ze ska. 
 Tego samego wieczoru w Górze 
Kalwarii zaśpiewa Jula. Jej utwór 
„Za każdym razem” na YouTube zo-
stał obejrzany 27 mln razy! Ostat-
nio w radio najczęściej odtwarzaną 
piosenką młodej gwiazdki był „Mi-
lion słów”. Po Juli koncert da Ur-
szula. Urszula Beata Kasprzak (to 
pełne nazwisko wokalistki) stawia-
ła pierwsze kroki na muzycznej sce-
nie w 1977 roku. Dużą popular-
ność przyniosła jej dopiero piosen-
ka „Dmuchawce, latawce, wiatr”. 
I choć przebojów tej wykonawczy-
ni przez 30 lat uzbierało się co naj-
mniej kilka, wielu słuchaczy kojarzy 
ją głównie z... „Konikiem na biegu-
nach”, który grywany jest również 
na imprezach tanecznych. – Liczy-
my, że Urszula połączy pokolenia, 
tak jak w ubiegłym roku udało się 
to Maryli Rodowicz, która przycią-
gnęła dużą publiczność – mówi Da-
riusz Falana, dyrektor kalwaryjskie-
go Ośrodka Kultury. Wieczór wcze-
śniej na scenie przy wieży strażac-
kiej odbędzie się bitwa hip-hopowa, 
co ma być ukłonem głównie w stro-
nę młodej publiczności. 

„Najpiękniejsza w klasie” 
po „Ściernisku”
 Tradycyjnie serię koncertów w 
powiecie zamkną Dni Tarczyna (30 
czerwca). Tym razem „gmina natural-
nie atrakcyjna” postawiła na góralskie 
rytmy. Usłyszymy „Lornetkę”, „Ścier-
nisko” i „Słodycze” czyli Golec uOr-
kiestrę. Choć kapela Łukasza i Paw-
ła Golców bawi słuchaczy od 20 lat, 
wielu osobom ich utwory, a przede 
wszystkich potężna energia płynąca 
ze sceny, nie nudzi się. W Tarczynie 
zaśpiewa również Majka Jeżowska, 
znana przede wszystkim z popularny-
mi piosenkami dla dzieci - „A ja wolę 
moją mamę”, „Najpiękniejsza w kla-
sie” czy „Wszystkie dzieci nasze są”. 
 Nie podpisano jeszcze umowy 
z gwiazdą czerwcowych Dni Kon-
stancina. Jednak uzdrowisko trady-
cyjnie do grona wykonawców z pew-
nością doda kolejne popularne na-
zwisko. Natomiast w Piasecznie w 
czerwcu Ośrodek Kultury nie planuje 
koncertów dużych gwiazd, ze względu 
głównie na uliczny festiwal teatralny. 
Zaawansowane rozmowy toczą się w 
sprawie imprezy wrześniowej. Jak nie-
oficjalnie ustaliliśmy, jest szansa, że 
na zakończenie lata dla piaseczyńskiej 
publiczności zagra Perfect. 

Piotr Chmielewski 

Podczas gminnych pikników usłyszymy m.in. (od lewej) Urszulę, 
Anię Dąbrowską  i Golec uOrkiestrę 

Piaseczyńska Wolpreza bę-
dzie stała w tym roku pod 

znakiem disco polo, bo orga-
nizatorowi zależy na przycią-

gnięciu jak największej 
publiczności

„Elki” za darmo 
od czerwca?
KONSTANCIN-JEZIORNA Bezpłatne przejazdy liniami L w gminie miały 
być hitem tej wiosny w gminie. Jednak plany lokalnych władz pokrzy-
żował potencjalny wykonawca usługi

 Wprowadzenie darmowych przejazdów busami kursującymi po gminie 
w czasie grudniowego uchwalania budżetu zapowiedział burmistrz Kazi-
mierz Jańczuk. Miała to być jedna z metod walki ze smogiem (zgodnie z 
założeniem więcej osób miałoby korzystać z komunikacji publicznej). Aby 
kursy były bezpłatne dla mieszkańców, burmistrz zwrócił się do radnych o 
zarezerwowanie w kasie miejskiej 250 tys. zł. Kiedy okazało się, że do sko-
rzystania z darmowych przejazdów będzie  upoważniała Konstancińska 
Karta Mieszkańca, od początku roku zainteresowanie tym kawałkiem pla-
stiku zdecydowanie wzrosło. 
 Życie jednak szybko zweryfi kowało zapowiedzi włodarzy. W ogłoszonym 
przez stołeczny Zarząd Transportu Miejskiego przetargu na obsługę linii L na 
terenie gminy uzdrowiskowej ofertę złożył  tylko jeden  wykonawca i to zaofe-
rował cenę o 47 proc. wyższą niż oczekiwana. Postępowania kilka dni temu zo-
stało unieważnione. Na dniach ZTM ma ogłosić kolejny przetarg. To oznacza, 
że posiadacze karty mieszkańca nie pojadą od marca za darmo. Co więcej, wy-
bór przewoźnika może potrwać do końca maja i do tego czasu zostanie pod-
pisany aneks z dotychczasową fi rmą obsługującą linie L. – Liczymy, że bezpłat-
ne kursy „elkami” uda się wprowadzić w czerwcu, choć nie mamy gwarancji, 
że kolejny przetarg zostanie rozstrzygnięty po naszej i ZTM myśli – komentuje 
ostrożnie Kazimierz Jańczuk.  
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Była dyrektor wygrała 
z gminą w sądzie
PIASECZNO Odwołanie dyrektor Gimnazjum nr 2 Agnieszki Malarczyk odbyło 
się wbrew prawu – orzekł w środę, już prawomocnie, warszawski Sąd Okrę-
gowy. Teraz urząd za swą niefrasobliwą decyzję zapłaci odszkodowanie

 To nie pierwsza wygrana Agnieszki Malarczyk, która do końca marca 2015 
roku pełniła funkcję dyrektora Gimnazjum nr 2. Na wniosek rady pedagogicz-
nej burmistrz Zdzisław Lis odwołał ją ze stanowiska. Oprócz zarzutów doty-
czących funkcjonowania szkoły, czyli widocznej – zdaniem burmistrza – dez-
organizacji zarządzania, podstawą zwolnienia miał być narastający konfl ikt 
pomiędzy dyrekcją a radą pedagogiczną. – Nie mogłem pozostać obojętny 
na argumenty nauczycieli, którzy nie widzieli możliwości dalszej współpracy 
z dotychczasową panią dyrektor – tłumaczył wówczas Zdzisław Lis.
 Agnieszka Malarczyk nie zgadzała się z zarzutami twierdząc, że zarządze-
nie burmistrza w sprawie odwołania jej z zajmowanego stanowiska zostało 
wydane z naruszeniem prawa. – Ta decyzja jest dla mnie krzywdząca, zamie-
rzam dochodzić swoich praw w sądzie – zapowiadała.
 Tak też zrobiła. W połowie lutego 2016 roku Wojewódzki Sąd Administra-
cyjny wydał orzeczenie stwierdzające nieważność zarządzenia burmistrza o 
odwołaniu Malarczyk z fotela dyrektora. Gmina zaskarżyła wyrok, jednak Na-
czelny Sąd Administracyjny oddalił jej skargę kasacyjną  i potwierdził nieważ-
ność zarządzenia burmistrza.
 Do środy trwało z kolei postępowanie przed sądem pracy, w którym bez-
prawnie odwołana dyrektor „Dwójki” domagała się utraconego dodatku 
funkcyjnego. Wedle prawomocnego już wyroku gmina wypłaci Agnieszce 
Malarczyk około 50 tys. złotych zadośćuczynienia. – Wyrok jest prawomocny 
i kończy batalię o odzyskanie mojego dobrego imienia w sądzie pracy – kon-
kluduje była dyrektor szkoły i dodaje, że rozważa kolejne kroki prawne.
 W pomoc byłej dyrektor zaangażował się adwokat Bartłomiej Gawron. – 
Zapewnił mi bardzo profesjonalną obsługę prawną – mówi Agnieszka Malar-
czyk. – To przykre, że musiałam przed sądem dochodzić swoich praw wobec 
urzędu, który przecież powinien stać na straży prawa a nie je łamać – ubole-
wa eksdyrektorka „Dwójki”.

Adam Braciszewski

Inwestycja kolejowa 
niemal na ukończeniu
PIASECZNO/POWIAT Choć inwestycja PKP PLK porządnie dała się mieszkańcom we znaki, 
wszystko wskazuje na to, że wreszcie zmierza ona do szczęśliwego zakończenia. Do 
wybudowania został w zasadzie tylko wiadukt w ulicy Karczunkowskiej przy stacji Je-
ziorki, który powinien zostać oddany do użytku pod koniec tego roku
 W Jeziorkach trwa obecnie bu-
dowa nowego wiaduktu drogowego 
nad linią kolejową. - Stoją już jego fi-
lary i przyczółki – informuje Karol 
Jakubowski z biura prasowego PKP 
PLK. - Mimo niesprzyjającej aury cały 
czas trwają prace, w tym zbrojeniowe. 
Utrzymywane jest dobre tempo robót. 

Wiadukt w Alei Kalin ciągle 
w zawieszeniu
 O inwestycji PKP w Alei Kalin 
można by napisać książkę. Wiadukt zo-
stał oddany do użytku z dużym opóź-
nieniem, a w zasadzie... do tej pory nie 
powinien być użytkowany, bo PKP 
PLK nie zgromadziło jeszcze wszyst-
kich niezbędnych pozwoleń. Okazu-
je się, że dopiero niedawno zostały zło-
żone dokumenty uzupełniające do Wo-
jewódzkiego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego. - Czekamy na kontrolę 
obiektu – zdradza Karol Jakubowski. 

 W ostatnim czasie wielu kierow-
ców skarży się na zatory, tworzące się 
w rejonie przebudowanych przejazdów 
kolejowych. Problem dotyczy głów-
nie Nowej Iwicznej, gdzie pojawiły się 
nowe rogatki. Kolejarze tłumaczą, że 
zainstalowanie rogatek spowodowało 
poprawę bezpieczeństwa i było abso-
lutną koniecznością. Tłumaczą też, że 
rogatki opuszczane są przed przejaz-
dem pociągu najpóźniej jak to możliwe 
i podnoszone jak najszybciej, zgodnie 
z obowiązującymi zasadami. Podobna 
sytuacja jest w Starej Iwicznej.

Co z tymi windami?
 Cały czas nie skończona jest 
także kładka przez tory przy 

dworcu PKP w Piasecznie. Po-
dróżni nadal nie mogą korzystać 
z wind. - Ich uruchomienie plano-
wane jest po uzupełnieniu przez 
wykonawcę dokumentów w nad-
zorze budowlanym i po przepro-
wadzeniu kontroli – wyjaśnia Ka-
rol Jakubowski. - Mobilizuje-
my wykonawcę do jak najszybsze-
go uzupełnienia tych dokumentów.
 Prace cały czas trwają także w 
przejściu podziemnym na stacji Cza-
chówek Południowy. W marcu, kiedy 
będą bardziej sprzyjające temperatu-
ry, roboty mają zostać dokończone. 
Głównie chodzi tu o wykonanie od-
wodnienia przejścia, które zaraz po-

tem ma zostać oddane do użytku. 
 Od 4 kwietnia planowane są  
także prace przy wzmocnieniu skar-
py za wiaduktem w rejonie ulicy 
Sienkiewicza w Piasecznie. Robo-
ty potrwają około 10 dni. Z kolei od 
16 do 30 kwietnia między Czachów-
kiem a Piasecznem będą wykony-
wane roboty związane z dokończe-
niem przebudowy sieci trakcyjnej. 
Wszystkie zadania zostały już wpi-
sane w rozkłady jazdy pociągów. W 
tym czasie na odcinku między Cza-
chówkiem a Piasecznem pociągi 
będą kursowały po jednym torze.

Tomasz Wojciuk

W ramach inwestycji zostało przebudowanych kilkanaście 
przejazdów, w tym w Zalesiu Górnym

Choć większość prac zostało 
już zakończonych, kolejarze 

cały czas robią drobne 
poprawki bądź kompletują 
dokumenty, dopuszczające 

inwestycje do użytku
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KONSTANCIN-JEZIORNA

Stefano Terrazzino na Dzień Kobiet
 Z okazji kobiecego święta, jutro o godz. 18 Konstanciński Dom Kul-
tury (ul. Mostowa 15) zaprosi na koncert Stefano Terrazzino z zespołem. 
Tancerz i piosenkarz znany m.in. z popularnych programów telewizyjnych 
„Taniec z gwiazdami” oraz „Twoja twarz brzmi znajomo” zaprezentuje naj-
większe włoskie przeboje, m.in. „Volare” czy „Azzuro”. W programie koncer-
tu oprócz gorących południowych rytmów pokaz tańca. Bilety w cenie 50 
zł do kupienia w kasie i na stronie internetowej KDK.
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Maryla bez „Małgośki”?
Też super!
PIASECZNO Maryla Rodowicz to od lat niekwestionowana królowa pol-
skiej estrady. Z jej niezwykle bogatym repertuarem zmierzyli się lokalni 
artyści podczas koncertu w Domu Kultury w Piasecznie

 Czy występ Maryli Rodowicz można sobie wyobrazić bez „Małgośki” i „Ko-
lorowych jarmarków”? Pewnie byłoby trudno, ale – jak się okazało – koncert 
jej piosenek może się z powodzeniem odbyć także bez udziału największych 
przebojów. Każdy z wykonawców otrzymał bowiem od organizatora imprezy 
Grzegorza Rowińskiego, który od kilku lat inicjuje w Piasecznie podobne wy-
darzenia, pełną swobodę doboru repertuaru. 
 Znanych piosenek zabraknąć jednak tego wieczoru nie mogło. Paweł Górski 
w przekonywujący sposób wykonał więc m.in. „Kołysankę dla okruszka”, Sławo-
mir Kosiński - „Wielką wodę”, Tomasz Krzymiński - „Dziś prawdziwych cyganów 
już nie ma”, a Agata Gałach i Piotr Sawicki - „Łatwopalnych”. Większość wyko-
nawców postawiło przy tym na kameralne, liryczne interpretacje, ale warto pod-
kreślić, że rockowym zaśpiewem wyróżniła się Natalia Zaręba – 17-letnia miesz-
kanka Jazgarzewa, która wystąpiła w duecie z pianistą Norbertem Satorą. Jej 
energiczne wykonanie utworu „Ale to już było” (który można było usłyszeć rów-
nież w wielkim fi nale) porwało publiczność do wspólnego śpiewania.
 – Od dziecka uwielbiałam słuchać i śpiewać piosenki Maryli – przyznaje Na-
talia Zaręba. – To od nich zaczynałam wykonywać swoje pierwsze kroki na sce-
nie muzycznej. Podziwiam Marylę jako osobę i wokalistkę, a moim najwięk-
szym marzeniem jest to, żeby kiedyś wyruszyć w trasę z Marylą.
 Jak się okazuje, marzenie to wcale nie musi być bardzo odległe od rzeczy-
wistości. Natalia miała już bowiem okazję śpiewać razem z Rodowicz. – Mia-
łam przyjemność wystąpić z nią dwa razy na scenie podczas jej koncertów 
na Torwarze w Warszawie i w Górze Kalwarii – wspomina młoda wokalistka. 
– Maryla wybrała mnie wtedy spośród tłumu, zaprosiła na scenę i śpiewały-
śmy jej najpopularniejsze utwory. Było to niezwykłe przeżycie być tak blisko 
swojej idolki z czasów dzieciństwa oraz śpiewać z nią na jednej scenie.

Grzegorz Tylec

Tajemnica, która połączyła wieś
GÓRA KALWARIA Mieszkańcy całej ulicy Kalwaryjskiej bezradnie patrzyli zza zasłoniętych 
okien jak żandarmi z wilczurem prowadzą Abramka i Blumkę na egzekucję. Chłopiec 
płakał wniebogłosy. Dzieci zginęły od kul przy bramie katolickiego cmentarza
 O roku życia i dramatycznej 
śmierci rodzeństwa żydowskich dzie-
ci, które prawdopodobnie uciekły z 

kalwaryjskiego getta, zlikwidowane-
go 25 i 26 lutego 1941 roku, opowia-
da film „Tajemnica wsi Marianki”. 
To relacja obecnie 86-letniego Zdzi-
sława Bąbika sfilmowana przez jego 
córkę Hannę, mieszkankę Warsza-
wy. – Na Mariankach, które są obec-
nie częścią Góry Kalwarii spędziłam 
część dzieciństwa i słuchałam opo-
wieści taty i cioci. To we mnie zosta-
ło. Od kiedy poznałam opowieść o 
Abramku i Blumce, myślałam, żeby 
napisać o tym opowiadanie. Nada-
rzyła się jednak okazja do zrobie-
nia filmu w ramach projektu dla se-
niorów. Oddaję nim sprawiedliwość 
tym dzieciom i mieszkańcom Maria-
nek – mówi pani Hanna.

No strzelaj! - krzyczał chłopiec
 Nastoletni Abramek i jego młod-
sza siostra pojawili się na Marian-
kach, kiedy Zdzisław Bąbik miał 
około 12 lat. Gdy pasł krowy, po-
prosili o coś do jedzenia. Podzielił 
się z nieznajomymi chlebem pola-
nym śmietaną i posypanym cukrem. 
Pokazał też, gdzie we wsi mieszka-
ją niemieccy koloniści, aby się ich 
wystrzegali. Rodzeństwo pozostało 
na Mariankach. Nocą trzymało się 
z dala od domostw, aby ich miesz-
kańców nie narażać na konsekwen-
cje. Spało w pustych stodołach, obo-
rach i gdzie popadnie. W dzień ba-
wiły się z dziećmi z rodzin ze wsi. 
– Zaprzyjaźniły się. Matki dawały 
swoim dzieciom jeść to i tym żydow-
skim też. Żadna matka nie śmiała-
by, żeby dać polskim, a nie dać im – 
snuje opowieść na ekranie pan Zdzi-
sław. Ta sytuacja trwała około roku. 
Choć Abramek i Blumka byli bardzo 
ostrożni, zostali schwytani przez 
niemieckich żandarmów. – Chłopiec 
głośno płakał, kiedy go prowadzili 
Kalwaryjską. Przy wejściu na kato-
licki cmentarz położył się i to samo 
kazał zrobić siostrze. „No strzelaj!” 
- krzyczał do Niemca – relacjonu-
je wydarzenia sprzed ponad 70 lat 
Zdzisław Bąbik.  

 W niedzielę, gdy film został po-
kazany publiczności zgromadzonej 
w kinie Uciecha w ramach Dni Kul-
tury Żydowskiej, zapadła cisza. Pani 
Hanna odpowiadając na pytania nie 
kryła wzruszenia. – Bez wsparcia 
wsi te dzieci by nie przetrwały. Zimy 
były bardzo srogie, Wisła zamarza-
ła – mówiła. Prowadzący spotkanie 
lokalny historyk Piotr Rytko doda-
wał: – Historię Abramka i Blumki 
zna więcej mieszkańców miasta, wi-
dzieli jak prowadzono ich na egze-
kucję i nie byli w stanie im pomóc. 
Ale ten film pokazuje też tragizm 
wszystkich dzieci wojny –  podkre-
ślał. Rytko przypomniał również, że 
jeden z żandarmów, który zabił parę 
dzieci i wielu innych mieszkańców 
miasta, po 1945 roku został skaza-
ny na karę śmierci. 

W dwa dni skończyła
się historia Ger
 Tomasz Wiśniewski, reżyser dru-
giego filmu zaprezentowanego w 
niedzielę, zaapelował do obecnych: 
– Ratujmy opowieści naszych ojców 
i dziadków, filmujmy je. Tylko w ten 
sposób zachowamy ten horror, zim-
no, głód, poniżenie, które panowały 
w czasie wojny.
 Wiśniewski – twórca z Białe-
gostoku przeszło 1400 filmów o 
przeszłości – sfilmował opowieść 
101-letniego Henryka Prajsa z Góry 
Kalwarii (obecnego w niedzielę na 
pokazie), któremu również udało się 
zbiec przed zagładą z kalwaryjskie-
go getta. „Abramek wrócił sam” to 
relacja o przedwojennych czasach, w 
których Żydzi i Polacy prowadzili w 

Górze Kalwarii harmonijne życie. I 
w których Henryk Prajs nosił mun-
dur szwoleżera. – Ujęły mnie ciepłe 
słowa pana Henryka o rodzinnym 
mieście. To na nich się skupiłem – 
odpowiadał autor na pytanie, dla-
czego pominął w filmie bolesny te-
mat holokaustu i dramatycznej wal-
ki Prajsa o życie.
 Dwudniowe Dni Kultury Ży-
dowskiej odbywają się w mieście 
od kilku lat. – Naszym spotkaniom 
przyświeca jeden cel: pamięć – mó-
wił w niedzielę Dariusz Falana, dy-
rektor Ośrodka Kultury. – Bo wraz 
z wysiedleniem społeczności żydow-
skiej, która ostatecznie trafiła do 
obozu w Treblince, zakończyła się 
historia Ger. Przed wojną mieszkało 
u nas około 3200 Żydów, stanowili 
połowę społeczności miasta – pod-
kreślił.
 W trakcie DKŻ w sobotę pu-
bliczność mogła usłyszeć koncert 
piosenek Wiery Gran „Od serca... do 
serca” w  wykonaniu Moniki Chrzą-
stowskiej, aktorki Teatru Żydow-
skiego. W niedzielny wieczór na sce-
nie  wystawiono natomiast przed-
wojenny kabaret pt. „Kłopoty fasze-
rowane, czyli wieczór humoru i pio-
senki żydowskiej” również z udzia-
łem aktorów Teatru Żydowskiego z 
Warszawy. – Czemu naszemu pro-
gramowi towarzyszy raz smutek, raz 
radość? Bo życie takie jest – tłuma-
czył widzom Dariusz Falana. 
 Dniom Kultury Żydowskiej pa-
tronował Kurier Południowy oraz 
portal Piasecznonews.pl.

Piotr Chmielewski

– Mój film to kamyczek położony na grób tych dzieci 
– mówiła w niedzielę Hanna Bąbik. Obok Piotr Rytko

– Ratujmy opowieści naszych 
ojców i dziadków, filmujmy 

je. Tylko w ten sposób
zachowamy ten horror, 
zimno, głód, poniżenie, 

które panowały w czasie 
wojny – apelował reżyser 

jednego z pokazanych 
filmów

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, że w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, wywieszony został wykaz nw. nieruchomości 
przeznaczonej do oddania w dzierżawę:
•  grunt o pow.  24 m2 położony w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Literatów,  

(dz. ew. nr 108/15 z obrębu 03-12).
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,  
osobiście lub telefonicznie tel. (22) 756 44 91 lub na stronie bip.konstancinjeziorna.pl

R E K L A M A

R E K L A M A

LESZNOWOLA

Spotkanie z Januszem Kamińskim
 Już dziś w CIS Magdalenka (ul. Lipowa 28) odbędzie się wieczór autorski 
Janusza Kamińskiego, autora powieści pt. „W poszukiwaniu największej ta-
jemnicy”. Początek o godz. 18.

Tyl.
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Laura na czele
PIŁKA NOŻNA, A KLASA Podsumowanie rozgrywek rundy jesiennej sezonu 2017/2018 
trzeciej grupy warszawskiej A klasy

LAURA CHYLICE (1. miejsce, 32 
punkty) – W tej chwili sytuacja klu-
bu z Chylic – zarówno kadrowo, jak 
i patrząc na miejsce w tabeli – jest na 
tyle dobra, że trudno sobie wyobra-
zić, by podopieczni Łukasza Kop-
czyńskiego nie zagrali w przyszłym 
sezonie w lidze okręgowej. Patrząc 
na same nazwiska, Laura już powoli 
powinna szykować się do świętowa-
nia. Jak jednak wiadomo, nazwiska 
nie grają i... jest jeszcze sporo punk-
tów do zdobycia. W dodatku konku-
rencja jest blisko, ale gdyby Laura 
nie zajęła na koniec sezonu miejsca 
w czołowej dwójce, była by to z pew-
nością duża niespodzianka

MKS II PIASECZNO (3. miejsce, 27 
punktów) – Drużyna Bartosza Kob-
zy to zestawienie młodości z do-
świadczeniem i niezwykłą skutecz-
nością Patryka Kościanka. Jak na 
razie, funkcjonuje to wszystko cał-
kiem nieźle i Piaseczno urosło na 
jednego z faworytów do awansu. 
Szkoleniowiec drugiej ekipy Pia-
seczna tonuje jednak nastroje i pod-
kreśla, że najważniejsza jest dobra 
gra w każdym kolejnym meczu, a 
na myślenie o ewentualnym awansie 
przyjdzie jeszcze czas.

JEDNOŚĆ ŻABIENIEC (4. miejsce, 26 
punktów) – Choć Żabieniec znów 
stracił kilka ważnych punktów w 
meczach z teoretycznie słabszymi 

rywalami, wciąż pozostaje w grze o 
ligę okręgową. Już w pierwszym me-
czu na wiosnę zmierzy się u siebie z 
Piasecznem i – wygrywając – może 
wyprzedzić swojego rywala zza mie-
dzy. Kibiców musi cieszyć fakt, że 
walka o awans zapowiada się w tym 
sezonie niezwykle emocjonująco i 
powinna trwać do samego końca

NADSTAL KRZAKI
CZAPLINKOWSKIE (5. miejsce, 23 
punkty) – Nadstal składa się głów-
nie z doświadczonych zawodników, 
którzy przychodzą na treningi i po-
kazali już niejednokrotnie, że potra-
fią grać w piłkę. Większość meczów 
tego zespołu była z pewnością cieka-
wa do oglądania dla kibiców, gdyż 
padało w nich sporo goli. Nadstal 
potrafił, między innymi, pokonać na 
wyjeździe Jedność czy Lesznowolę, 
ale też zanotować kilka wpadek (jak 
choćby remis z Gwardią Warszawa).  

To z pewnością ciekawa ekipa, którą 
stać na pokonanie każdego w tej lidze

FC LESZNOWOLA (6. miejsce, 21 
punktów) – Drużyna prowadzona 
przez Oskara Śliwowskiego grała na 
jesieni w kratkę i znajduje się obec-
nie w środku ligowej stawki. I choć 
potrafiła skutecznie przeciwstawić 
się najlepszym w tej lidze (remis 4:4 
z Laurą Chylice), to w kilku meczach 
traciła punkty na własne życzenie – jak 
np. przegrywając u siebie ze Świtem 
Warszawa 1:2. Lesznowola często zbyt 
późno wchodziła w mecz, zaczynając 
grać w piłkę dopiero po stracie gola. 
Z pewnością ma swoim składzie za-
wodników, którzy wiedzą co zrobić 
z piłką, ale trzeba to jeszcze częściej 
pokazywać na boisku. Wtedy z pew-
nością wszyscy w klubie będą bar-
dziej zadowoleni

Grzegorz Tylec

Tabela trzeciej ligi 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 (W-wa) 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

Czwarte na Mazowszu
PIŁKA NOŻNA Z podniesionymi głowami mogły wracać juniorki KS Gosirki Piaseczno z Halowych Mistrzostw 
Mazowsza U-16, które odbyły się w ostatni weekend w Grodzisku Mazowieckim
 Drużyna prowadzona przez trenera 
Tomasza Dudka zajęła ostatecznie czwar-
te miejsce w zawodach na 12 zespołów. 
Gosirki zaczęły turniej znakomicie - od 
kompletu zwycięstw w grupie i pewnego 
ćwierćfinałowego triumfu z Zamłyniem 
Radom aż 8:2. Niestety, w półfinale lep-
sze były już rywalki - Ząbkovia Ząbki (0:3), 
a w meczu o miejsce na podium - Czwór-
ka Radom (1:3). Oprócz dobrego występu 
cieszy również indywidualna nagroda dla 
Marianny Borkowskiej  - królowej strzel-
czyń turnieju. – Uważam, że zagrałyśmy 
bardzo dobrze i miałyśmy dużo frajdy z 
gry – podsumowuje Marysia Borkowska. 
– Pod koniec zabrakło nam już trochę sił, 
ale trzeba też przyznać, że przeciwniczki 
były po prostu lepsze. 

Tyl.

Sparingi w śnieżnej aurze
PIŁKA NOŻNA Pomimo siarczystych mrozów trwają przygotowania do 
rozpoczynającej się w połowie marca rundy wiosennej
 Ostatnie kontrolne 
spotkania czwartoligowe-
go MKS Piaseczno prze-
biegały ze zmiennym 
szczęściem. Najpierw dru-
żyna Igora Gołaszewskie-
go rozbiła aż 5:0 Bug Wy-
szków, ale na otwarcie się 
worka z bramkami trzeba 
było poczekać do drugiej 
połowy. W 50. minucie Łu-
kasz Krupnik wykończył 
celne podanie Kamila Ma-
tulki, a w 66. minucie ten 
sam zawodnik podwyż-
szył na 2:0, wykorzystując rzut karny po faulu na Dominiku Witkowskim. W 
75. minucie, po rzucie rożnym, błąd popełnił z kolei bramkarz przyjezdnych 
i Robert Majewski nie miał problemów z posłaniem futbolówki do siatki. Ry-
wali dobili jeszcze Filip Jadacki i Tomasz Doliński, który skutecznie sfi nalizo-
wał rozpoczętą przez siebie kontrę.
 W gorszych humorach piasecznianie kończyli mecz następnego dnia, 
choć należy podkreślić, że skład personalny mocno różnił się od tego w kon-
frontacji z Wyszkowem. Tym razem przeciwnikiem był zespół Unii Warsza-
wa. Drużyna prowadzona przez Piotra Mosóra była wyraźnie lepsza od MKS 
– zwłaszcza w pierwszej połowie. W 21. minucie, po faulu Konrada Drązikow-
skiego w polu karnym, z jedenastu metrów nie pomylił się Dawid Jankiewicz. 
Następnie prowadzenie gości podwyższył w 30. minucie Adam Krajewski, 
który zresztą trafi ł do siatki raz jeszcze – w 37. minucie, strzelając gola bezpo-
średnio z rzutu wolnego. Po zmianie stron szansę na honorowe trafi enie dla 
Piaseczna miał Zbyszek Obłuski, ale trafi ł w poprzeczkę.
 W innych zimowych sparingach Laura Chylice pokonała LKS Chlebnię 6:2, 
Perła Złotokłos zremisowała 2:2 z Mazowszem Grójec, Sparta Jazgarzew ule-
gła KS Ursus Warszawa 1:4, KS Konstancin wygrał 1:0 z KS Raszyn, a Jedność 
Żabieniec przegrała MKS II Piaseczno 1:3 i pokonała FC Lesznowola 5:2.

Grzegorz Tylec

Zimowy rekord
TENIS STOŁOWY Klaudia Kusińska, wielokrotna medalistka Mistrzostw 
Europy kadetek i juniorek była gościem specjalnym ostatniego turnie-
ju Grand Prix Piaseczno w tenisie stołowym

 W turnieju wystąpiło łącznie aż 119 zawodników, a w kategorii open padł 
nawet rekord – 51 uczestników! Wśród najbardziej licznej konkurencji triumfo-
wał Kamil Sitek z drugoligowego klubu GKTS Wiązowna. W fi nale pokonał on 
najlepszego w amatorach Damiana Świerczka, a miejsca trzecie i czwarte zaję-
li kolejno Rafał Suszycki i Paweł Brylak. Wśród dzieci najlepszy okazał się Mate-
usz Sakowicz ze Spójni Warszawa, który w fi nale pokonał Julię Balcerzak. Miej-
sce na najniższym stopniu podium zajął z kolei Bartosz Sokulski, pokonując w fi -
nale Patryka Burakowskiego, który - mimo zajęcia czwartego miejsca - awanso-
wał na pierwsze miejsce klasyfi kacji generalnej. Dodatkowo w dniu zawodów 
„Pacio” i jego brat bliźniak Konrad obchodzili urodziny, co nie uszło uwadze or-
ganizatorom imprezy. Podczas zawodów otrzymali oni prezent od UKS Return 
Piaseczno, a wszyscy zawodnicy zaśpiewali solenizantom gromkie „sto lat”. 
 W kategorii juniorów triumfował po raz pierwszy w tym sezonie Mate-
usz Prokopek. W fi nale pokonał trzykrotnego zwycięzce z tego sezonu, Rafa-
ła Hresiukiewicza. Kategoria kobiet po raz kolejny padła łupem Alicji Walasek, 
która w tym sezonie przegrała tylko raz. Wśród panów od samego początku 
toczy się natomiast wewnętrzna rywalizacja trzech zawodników: Rafała Su-
szyckiego, Damiana Świerczka i Krystiana Marka. Tym razem to Świerczek wy-
grał w fi nale z Suszyckim, a Marek zdobył brązowy medal. 
 Tradycyjnie w Piasecznie odbyło się również losowanie nagród, w którym 
wygrać mógł każdy uczestnik. Tym razem nagrodami były: voucher do re-
stauracji „Szara Eminencja”, sprzęt do tenisa stołowego oraz koszulka Patryka 
Chojnowskiego, złotego medalisty Igrzysk Paraolimpijskich i indywidualnego 
wicemistrza Polski seniorów z roku 2016. Nagrody trafi ły do Jacka Brzeskiego, 
Adama Smotera i Mateusza Łomży. 
 Kolejny turniej odbędzie się w Piasecznie w najbliższą sobotę. Organizato-
rzy zapowiadają drobne upominki dla wszystkich kobiet w związku ze zbliża-
jącym się Dniem Kobiet. 

Grzegorz Tylec
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Dom Zalesie Vita to:

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

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

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

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

czuwająca  i profesjonalna•

kadra pielęgniarek,
ratowników

i opiekunów medycznych

Szczeg

Szczeg

Jak często zmieniać pracę?
Co kilka miesięcy, lat, a może wcale... Jak często powinniśmy przeskakiwać od pracodawcy do pracodawcy, 
aby było to dla nas opłacalne?
 Starsze pokolenie w naszym kraju 
często pracowało całe życie w tym sa-
mym miejscu. Przed laty ludzie zakle-
pywali sobie pracę tuż po ukończeniu 
szkoły i pozostawali w niej do emery-
tury. Jednak w XXI wieku zmiana pra-
cy co kilka lat powoli staje się czymś 
normalnym. Podobnie jest zresztą na 
zachodzie. Wpływ na to mają młodzi, 
poszukujący równowagi pomiędzy ży-
ciem prywatnym i zawodowym. Eks-
perci sprawdzili, jaki jest najbardziej 
optymalny czas na pozostanie w jed-
nej firmie, aby nie odbiło się to przede 
wszystkim na naszych zarobkach. 

Jest pewne minimum
 Z badań przeprowadzonych na 
rynku brytyjskim wynika, że na wy-
spach pracownik zmienia miejsce za-
trudnienia średnio co pięć lat. W Sta-
nach Zjednoczonych normą jest po-
zostawanie u jednego pracodawcy na 
nieco ponad cztery lata. Wedle pol-
skich badań wykonanych przez fir-
mę Sedlak&Sedlak na bazie danych 
Głównego Urzędu Statystycznego z 
2015 roku, większość Polaków pozo-
staje w jednym miejscu pracy przy-
najmniej 10 lat. Drugą – mniejszą li-
czebnie – grupę stanowią ci, którzy 
zatrudnieni są w obecnym miejscu 
pracy od 5 do 10 lat. Jest także grupa 
około 17 proc. osób ze stażem wyno-
szącym niespełna 1,5 roku. 
 Zdaniem części osób trudnią-
cych się rekrutacją pracowników „jest 
pewne minimum, które powinni-
śmy spędzić w pracy zanim ją zmie-
nimy tak, aby nie wyglądało to nie-
odpowiednio.” Zatrudniający bowiem 
„mogą wątpić w gotowość takiego pra-
cownika do poświęcenia się na rzecz 
pracodawcy i zdolność jego adaptacji 
do nowych środowisk i wyzwań”. – W 
rzeczywistości pracodawcy mogą się 
obawiać zatrudnienia osób, które 
często zmieniają pracę – przekonuje 
dr Piotr Sedlak z firmy Sedlak&Se-
dlak. – Bo skąd pewność, że nie zro-
bią tego ponownie? Po drugie, jeże-
li wynegocjujemy wysokie wynagro-
dzenie podczas rozmowy o pracę, 

trudno może być o kolejne podwyż-
ki. Raczej też nie otrzymamy pod-
wyżki w ciągu pierwszych 12 mie-
sięcy od podpisania umowy.

Częste zmiany nie służą karierze
Inni eksperci rynku pracy podkre-
ślają jednak, że „brak mobilności 
nie jest pożądany w CV”, bo to nie-
koniecznie dobrze świadczy o pra-
cowniku. Z Ogólnopolskiego Bada-
nia Wynagrodzeń 2016 wynika, że w 
naszym kraju jednak częste zmiany 
pracy nie służą karierze i zarobkom. 
Osoby zmieniające pracę co 2 lata 
lub częściej zarabiały mniej niż po-
zostali badani. Niestety, smutne jest 
także to, że pracownicy najbardziej 
lojalni wobec jednego pracodawcy 
należą do drugiej najmniej zarabia-
jącej grupy. Po 20 latach pracy naj-
wyższy przeciętny poziom zarobków 
osiągnęli ci, którzy w swojej karierze 
zmieniali pracę średnio co 4 do 6 lat.
Co ciekawe, podobnie sytuacja wy-
gląda w sektorze publicznym. Z da-
nych wynika, że najwięcej zarabia-
li pracownicy, którzy zmieniali pra-
codawcę średnio co 2-4 lata, a naj-
mniej zatrudnieni cały czas u jed-
nego pracodawcy. Jednak różnice w 

zarobkach przede wszystkim urzęd-
ników nie są aż tak widoczne, jak w 
sektorze prywatnym. 
 Eksperci przyznają, że to jak czę-
sto zmieniamy pracę zależy również 
od konkretnej osoby. Na ile jest am-
bitna, jaką ścieżkę kariery sobie wy-
tyczyła (jeśli w ogóle ją sobie wy-
znaczyła), czy jest gotowa na wy-
zwania. Wpływ na to mają też moż-
liwości rozwoju w danej firmie. Je-
śli są zbyt skromne, nie dają szans 
m.in. na awans, pracownicy odcho-
dzą. Trzeba jednak zauważyć, że w 
niektórych branżach zmiana pracy 
jest wręcz pożądana lub konieczna, 
aby nadążyć za zmianami na rynku. 
Chodzi głównie o najnowsze tech-
nologie, reklamę czy PR.

PC

Z danych GUS wynika, że większość Polaków pozostaje w jed-
nym miejscu pracy przynajmniej 10 lat

R E K L A M A

R E K L A M A
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DAM PRACĘ

HOTEL*** W KONSTANCINIE ZATRUDNI NA UMOWĘ 
O PRACĘ RECEPCJONISTĘ I KELNERA. KONTAKT, 
TEL. 509 994 568

Firma DachŁącz z siedzibą w Górze Kalwarii zatrudni: 
pomocnika dekarza, tel. 781 796 000

Zatrudnię kierowcę C+E w transporcie międzynaro-
dowym, załadunki i rozładunki w okolicach Warszawy, 
weekendy wolne, atrakcyjne wynagrodzenie, 
tel. 501 19 66 83

Ekspedientkę do delikatesów, pilnie, tel. 502 159 936

Mechanika rowerowego, Piaseczno, tel. 504 011 340

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A. zatrudni do restau-
racji kelnerów. Aplikacje proszę przesyłać na adres e-
mail d.lasek@uzdrowisko-konstancin.pl lub kontakt 
tel. 667 771 149 

Zatrudnię operatora koparki do firmy wod-kan, 
tel. 601 522 969

Zatrudnię ekspedientkę na stałe, sklep w Czaplinie, 
tel. 508 175 816

Ekspedientkę oraz osobę do wykładania towaru 
do sklepu spożywczego w Ustanowie, tel. 602 119 041

Mechanika samochodowego, Piaseczno, 
tel. 502 328 510

Zatrudnię do współpracy panie w wieku do 35 lat w pre-
stiżowej na rynku lokalnym firmie cukierniczej. Oferujemy 
wysokie zarobki, podnoszenie kwalifikacji, miłą atmosfe-
rę. Kontakt telefoniczny: 504 213 222, 504 268 756

Zatrudnię osoby do pracy w sklepie spożywczym w Gło-
skowie na stanowiska: ekspedientka, kasjer, oraz osoby 
do wykładania towaru tel. 500 125 790

Panią do sprzątania klatek na Józefosławiu, 
tel. 505 465 961

Fryzjera/kę męskiego, Piaseczno, ul. Chyliczkowska, 
tel. 601 95 34 51

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

Firma handlowa Uni-Pack Maciejko sp. j. z Piaseczna po-
szukuje pracownika do magazynu. CV proszę wysłać na 
adres: unipack@unipack.com.pl

Panie do sprzątania biur w Górze Kalwarii. 
Tel. 608 673 131

Pizzera. Złotokłos, tel. 607 155 190

Glazurnika, tel. 739 001 230

Sklep spożywczy w Głoskowie zatrudni ekspedientkę, 
7 godzin dziennie, wszystkie niedziele wolne, 
tel. 785 992 745

Zatrudnię szwaczkę, krawcową, osobę do prasowania, 
praca w Głoskowie, tel. 510 267 684

Praca dla hydraulika od zaraz, podwykonawcom 
dziękuję, tel. 691 056 402

Brukarza, pomocników budowlanych, możliwość 
zamieszkania, tel. 507 809 834

Zatrudnię ślusarza, spawacza, do 40 lat, Prażmów, 
tel. 693 653 165

Pracownika na skład drewna Łazy, pół etatu (emeryt, 
rencista) tel. 602 476 553, 22 757 95 81

Przedszkole w Łazach/koło Magdalenki poszukuje pomo-
cy nauczyciela, tel.506 12 52 82, e-mail: 
przedszkolefantazja@interia.pl

Pomoc w domu, tel. 504 576 561

Zatrudnię ślusarza-spawacza. Miejsce pracy: W-wa Wila-
nów.Z możliwością zamieszkania. Tel. 501 228 081

Firma handlowa zatrudni pracownika do magazynu 
w Baniosze. Kontakt: 22 756 73 86, sklep@cmtm.pl 

Zatrudnię budowlańców,murarzy. Tel. 698 831 834

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

Agenta ochrony, do 55 lat. Piaseczno. Tel. 506 158 658

Mechanika samochodowego  z doświadczeniem zatrud-
nimy  do warsztatu w Piasecznie. Nie pracujemy w week-
endy, godne wynagrodzenie. tel. 792 561 069

Zatrudnię tokarza i ślusarza lub pomocnika na pełen etat. 
Gołków Pn - pt od 7 - 15. Tel; 22 7574762 

Firma zatrudni monterów sieci wod-kan lub całą brygadę. 
Tel. 601 522 969

Firma Sorted zatrudni murarzy, brukarzy, ślusarzy, cieśli, 
ogrodników, tel: 600 423 005

Kierowca C+E, ADR praca w kraju, tel. 691 742 949 

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

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

Kancelaria Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjne-
go zatrudni pracownika biurowego, miejsce pracy: 
Kolonia Warszawska, tel. 22 726 70 83, 606 665 770

Restauracja w Konstancinie zatrudni kierowcę 
z własnym samochodem, praca od czwartku do niedzieli,
 tel. 503 373 038

Pomoc kuchenna do pracowni garmażeryjnej Mysiadło, 
tel. 603 68 65 61

Pracownik fizyczny – magazyn rusztowań, Konstancin 
– Jeziorna, tel. 502 782 558

Ucznia (najchętniej do 18 r.ż.) do warsztatu 
samochodowego, ok. Piaseczna, tel. 22 757 41 18

Kierowca na firankach, C+E, kraj, tel. 601 163 701

Panie do sprzątania klatek w Piasecznie, tel. 509 094 049

Sushi Strefa w Piasecznie zatrudni kucharza i pomoc 
kuchenną bez doświadczenia tel. 531 388 288

Zatrudnię kierowcę kat C tel 601279490

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie, tel. 508 848 599

Glazurnik, tel. 727 824 380

Opieka nad starszą osobą, tel. 730 100 187

KUPIĘ

Drzewo z wycinki przyjmę okazyjnie, tel. 666 924 505

Ślęzę. Tel. 515 486 338

Opryskiwacz, kosiarkę, glebogryzarkę. Tel. 515 486 338

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

SPRZEDAM

Wertykulator firmy SABO, 5.5 kM, tel. 698 698 839

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

Agregat prądotwórczy, 3 kW,tel. 698 698 839

QUADA 80 cm3, młodzieżowy, tel. 698 698 839

Drzewo opałowe sosna, tel. 602 77 03 61

Drzewo kominkowe sosna, tel. 791 394 791

Mini ścigacz spalinowy, 50 cm, dla dzieci 5-7 lat, 
tel. 698 698 839

Wózek dla bliźniaków Bebetto 42, niebieski (w zestawie 
dwie gondole i dwie spacerówki) + dwa nosidełka z ada-
pterami (Kiddy Evolution pro 2, turkusowe), używane,
tel. 502 808 418

Słomę. Tel. 515 486 338

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Nexia 97r., tel. 721 108 889

Cymerman przyczepy i akcesoria : nowe, remonty, 
przeróbki www.przyczepy.waw.pl. Tel. 601 449 898
Nexia 97r., tel. 721 108 889

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Kupię każde auto, tel. 660 454 255

Skup aut, tel. 737 312 465

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Bezpośrednio 74 m kw., Góra Kalwaria, tel. 601 336 557

Sprzedam dom niewykończony z działką, 
w Jazgarzewie, tel. 602 212 169

SPRZEDAM  SIEDLISKO, tel. 606 505 106

Działka rolna 1,7 ha z warunkami zabudowy, 
Kawęczyn, tel. 606 466 390

Dom dwurodzinny, tel. 535 467 856

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

Budynek murowany 30 m,wszystkie media Konstancin 
Osiedle Mirków, tel. 609 209 879

Działka budowlana w Ustanowie. 966 m kw., 
wszystkie media, bezpośrednio. Tel. 601 244 096

Sprzedam niezabudowaną działkę we wsi Magierowa 
Wola pow. 6,7ha. tel. 517 611 322

Piaseczno 48 m kw. tel. 735 037 247

Działki budowlane i rekreacyjne Prażmów, 
tel. 602 77 03 61

Sprzedam SUPER DZIAŁKI budowlane 1000 m kw., pod 
Piasecznem. Cena ok. 27 000 zł, tel. 501 610 072

Do sprzedania działka w SIEDLISKACH, uzbrojona,
bardzo tanio, tel.  602 340 549

Sprzedam super ładną, uzbrojoną oraz BARDZO TANIĄ 
działkę w Konstancinie Jeziornie, z przyczyn losowych, 
tel. 604 624 875

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

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Mieszkanie 2-pokojowe, 48 m kw., Piaseczno, 
tel. 535 084 530

Lokal biznesowy 28 m kw., okolica Młynarska/Warszaw-
ska, Piaseczno, bezpośrednio, tel. 605 541 355

Mieszkanie w Piasecznie, 47 m kw., tel. 691 505 119

Lokal biurowy 31 m kw., 1p, Piaseczno, ul. Jana Pawła II, 
tel. 505 82 82 14

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

Warsztat samochodowy w Piasecznie, tel. 515 127 636

Garaż z kanałem, Dąbrówka, 400 zł, tel. 667 797 094

Poszukuję współlokatora do pokoju w Dąbrówce, 300 zł , 
tel. 667 797 094

Wydzierżawię działkę budowlaną 6000 m kw, 1 zł/m kw, 
Dąbrówka, tel. 667 797 094

Aneks kuchenny dla kobiety do 35 lat, Góra Kalwaria, 
tel. 509 952 583

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Kupię 3 lub 4 pokojowe na Ursynowie, tel. 603 302 906

Mieszkanie 30-60 m kw. w Piasecznie i okolicach, 
może być do remontu. Tel. 608 642 729

Kupię za gotówkę mieszkanie 1 lub 2 pokojowe, 
do remontu w Piasecznie. Tel. 665 932 507

USŁUGI

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

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Elektryk - instalacje, awarie, przyłącza, tel. 506 498 222

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

Hydraulik tel. 886 576 148

Kierownik budowy, inspektor, tel. 502 120 724

Usługi glazurnicze, tel. 664 136 268

Elektryk, tel. 666 890 886

Tynki maszynowe, tel. 722 139 868

Profesjonalne pranie wykładzin, dywanów, tapicerki, 
usługi sprzątania, tel. 669 002 969

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE. GLAZURA, 
TERAKOTA, ŚCIANKI K-G, PANELE, MUROWANIE,
TEL. 727 824 380

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

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

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

Tłumaczenia, tel. 607 685 074

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

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Malowanie, tapetowanie, złota rączka, tel. 787 231 129

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

Pranie dywanów, tapicerki meblowej, tel. 535 994 114

Malowanie, gładź, remonty, tel. 513 986 439 

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

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

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

Płyty gipsowe, wykończenia, tel. 692 194 998

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96 

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

Glazura, terakota, samodzielnie, tel. 694 126 583

Malarska, tel. 696 120 208

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Hydraulik, tel. 535 872 455

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

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

Tynki gipsowe i tradycyjne, tel. 604 415 352

Agd naprawy pralki lodówki zmywarki piekarniki płyty ele. 
Tel. 511 204 952

Elektryk, tel. 509 280 724

Remonty i inne, tel. 667 356 939

Remonty. Tanio, tel. 533 166 644

Elewacje, docieplenia. Tanio, tel. 533 166 644

 RÓŻNE 

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

Przyjmę gruz Prażmów, tel. 602 77 03 61

NAUKA 

Dreamlandia- grupa wsparcia pracująca nad rozwojem 
osobowości, Piaseczno, tel. 571 373 118

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

Stylizacja rzęs różnymi metodami, tel. 665 831 986

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

Rehabilitacja schorzeń - zabiegi polem magnetycznym, 
tel. 533 898 070

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom czeka-
ją fundacyjne zwierzaki: pieski małe, większe i całkiem 
duże, a także koty. Wszystkie są zdrowe, zaszczepione i 
wysterylizowane. Przebywają w Piasecznie i okolicach. 
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

Szczeg

Poszukujemy zgranej EKIPY BRUKARSKIEJ, współ-
praca na cały sezon 2018, wynagrodzenie wypłaca-
ne regularnie, w systemie tygodniowym! 
ok. Piaseczna, tel. 698 698 839

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

Mechanik samochodowy Konstancin-Jeziorna, 
możliwość zamieszkania, tel. 509 449 706

Zatrudnię sprzedawcę do sklepu spożywczego 
Zalesie Dolne/Piaseczno. Kontakt: 
tropemsmakow@gmail.com

Zespół Szkół RCKU Piaseczno ul. Chyliczkowska 20 
poszukuję sprzątaczki do szkoły, tel. 22 756 73 54, 
509 291 780

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

Monter instalacji sanitarnych, tel. 691 263 276, 
514 746 561

Przyjmę do pracy w kwiaciarni, z doświadczeniem, 
w Konstancinie, tel. 606 10 59 22

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

Dom w Karwi  240/1000 m kw., (150 m od morza) 
tel. 602 212 169

LOKAL 86 M KW, PIASECZNO KOŚCIUSZKI 18 
CZYNSZ 4 TYS PLN NETTO. KONTAKT 512 212 412

Pawilon 28 m. kw. „Pod Kopułą“, Piaseczno, 
ul. Szkolna (bazarek),  tel. 509 86 72 38

Dom do 250 tys. z działką, tel. 666 924 505

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

KWATERY, (8 zł +) tel. 577 88 69 88

Zagęszczarka do kostki 90 kg, 6,5 kM, 
tel. 698 698 839

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

AUTO KAŻDE KUPIĘ, TEL. 603 903 405

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

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

MALOWANIE G/K SUFITY PODWIESZANE, 
GŁADŹ, REMONTY, TEL. 606 141 944

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

Remonty budowlane, ogrodzenia, tel. 513 137 581 Dreamlandia – twórczy angielski, od 1998, 
indywidualnie, z dojazdem, tel 571 373 118

Leczenie pijawkami, tel. 516 172 275

Wycinka drzew, tel. 883 658 328

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

Usługi transportowe, przeprowadzki  tel. 516 856 115 

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

ELEWACJE TEL. 792 456 182

Glebogryzarka, 6,5 kM Gx – 160. tel. 698 698 839

największy nakład 
największa skuteczność 

w każdy piątek

cena od 3 zł za słowo

Zamów 
ogłoszenie drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2

tel. 22 756 79 39 pon-pt 8:30-18
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Strzelnica do odstrzału?
GÓRA KALWARIA Prokuratura postawiła zarzuty dzierżawcy kalwaryjskiej strzelnicy. 
To dalszy ciąg opisywanej przez nas sprawy pocisków, które trafi ały na posesje w Ka-
rolinie. Dotarliśmy do zatrważającej opinii biegłego
 Prywatnemu przedsiębiorcy, któ-
ry wynajmuje powojskowy obiekt od 
powiatu przedstawiono zarzut „nara-
żenia w okresie od kwietnia 2017 r. do 
połowy stycznia 2018 r. na bezpośred-
nie niebezpieczeństwo utraty życia 
albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 
7 mieszkańców Karoliny w związ-

ku z prowadzeniem strzelnicy na te-
renie Góry Kalwarii, która była nie-
właściwe zabezpieczona przed moż-
liwością wylotu pocisku lub ryko-
szetu poza teren strzelnicy, podczas
oddawania strzałów”. – Podej-
rzany nie przyznał się do przed-
stawionego zarzutu i skorzystał z
prawa do odmowy składania wyja-
śnień – informuje Łukasz Łapczyń-
ski, rzecznik prasowy Prokuratury 
Okręgowej w Warszawie.

Pociski na werandzie
 Ponowne zawiadomienie na po-
licji w tej sprawie wiosną ubiegłego 
roku złożył Jarosław Mazurkiewicz 
z Karoliny. Jednocześnie poprosił 
Kurier Południowy o interwencję, 
ponieważ – jak przekonywał – skar-
gi, które dotychczas słał wraz z są-
siadami do piaseczyńskiego staro-
stwa nie odnosiły żadnego skutku. 
Mężczyzna twierdził, że na jego po-
sesję trafiają zbłąkane pociski ka-
rabinowe ze strzelnicy. Kilka z nich 
przedziurawiło obudowę werandy z 
pleksiglasu w jego domu i upadło na 

jego podłogę. Inne kule punktowo 
wgniotły blachę na dachu. 
 Poprzednie postępowanie w tej 
sprawie policja umorzyła nie znaj-
dując winnych zdarzenia, a staro-
stwo zbyło mieszkańca odpisując, że 
„strzelnica działa zgodnie z regula-
minem, osoby korzystające z niej są 
pod nadzorem dzierżawcy obiektu, 
a strzelanie odbywa się przy zacho-
waniu środków ostrożności, a sama 
strzelnica jest prawidłowo oznako-
wana”. Po kolejnych pismach i skar-
gach, dzierżawca strzelnicy zobowią-
zał się, że poprawi jej zabezpiecze-
nia. Ale jak przekonuje mieszkaniec 
Karoliny – odniosło to tylko krót-
kotrwały efekt. – Prowadzę gospo-
darstwo agroturystyczne. Niech po-
cisk uderzy któregoś z moich gości 
w skroń czy oko i będzie tragedia. 
Chodzę zestresowany, zamiast nor-
malnie pracować. To niebywałe, że-
bym w czasach pokoju był narażo-
ny na ostrzał. Urzędy i policja baga-
telizują sprawę, jakbym wymyślił so-
bie wszystko i szukał sensacji – bul-
wersował się Jarosław Mazurkiewicz. 
Mimo powtarzających się skarg, sa-
morząd powiatu w czerwcu przedłu-
żył umowę z dzierżawcą strzelnicy. 
 W sierpniu przerażony mieszka-
niec Karoliny pojawił się w naszej 
redakcji ponownie. – W ostatnią 
niedzielę było istne bombardowa-
nie. Zadzwoniłem na policję. Jed-
na z kul ze świstem przeleciała nad 
funkcjonariuszami – relacjonował. 
Nawet już teraz, kiedy prokuratu-
ra postawiła dzierżawcy zarzuty 
Jarosław Mazurkiewicz podkreśla, 
że strzelający „nic sobie z tego nie 
robią”. – Już nie wiem co robić. To 
obiekt sportowy, a słyszę broń ma-
szynową i świszczące kule. Czemu 
nie zakończą strzelania? – pyta.

Biegły: Strzelnica stwarza 
zagrożenie 
 Zarzuty wyrażane przez miesz-
kańca Karoliny potwierdziła opinia 
biegłego, której wykonanie  piase-
czyńska prokuratura zleciła Instytu-
towi Techniki Uzbrojenia Wydziału 
Mechatroniki i Lotnictwa Wojsko-
wej Akademii Technicznej. Czyta-
my w niej, że konstrukcja kulochwy-
tów obiektu powoduje powstawanie 
tzw. rykoszetów dalekich. Specjali-
sta wskazał na brak wielu elementów 
strzelnicy i orzekł, że pod względem 
bezpieczeństwa obiekt nie spełnia 
wymogów prawa budowlanego. W 
podsumowaniu stwierdził, że strzel-
nica jest niewłaściwie zabezpieczo-
na przez możliwością wylotu poci-
sku lub rykoszetu poza jej teren pod-
czas strzelania, „a tym samym stwa-
rza zagrożenie dla okolicznych miesz-
kańców oraz ich mienia.” Ekspert po-
twierdził, że pocisk karabinowy zna-
leziony w werandzie Jarosława Ma-
zurkiewicza mógł być wystrzelony ze 
strzelnicy w Górze Kalwarii.  
 Starostwo już zwróciło się do pro-
kuratury o udostępnienie eksperty-
zy. – Po zapoznaniu się z jej treścią po-
dejmiemy decyzję, czy kontynuować 
umowę z dzierżawcą. Na pewno nie 
zbagatelizujemy tej sprawy – zapewnia 
wicestarosta Arkadiusz Strzyżewski. Z 
opinią eksperta zapozna się również 
burmistrz Dariusz Zieliński, który 
może przesądzić o istnieniu strzelnicy. 
Bo to gospodarz miasta ustala regu-
lamin dla obiektu. – Bez regulaminu 
strzelnica nie będzie mogła funkcjo-
nować, a wówczas jej dzierżawa stanie 
się bezprzedmiotowa. Czy tak się sta-
nie, okaże się w nadchodzących tygo-
dniach – zapowiada burmistrz.

Piotr Chmielewski

– Trzeba było trzech lat, żeby prokuratura potwierdziła, że 
naprawdę jesteśmy zagrożeni – mówi Jarosław Mazurkiewicz

Ekspert orzekł, że strzelnica 
jest niewłaściwie zabezpie-

czona przez możliwością 
wylotu pocisku lub rykosze-

tu poza jej teren podczas 
strzelania
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Czas ostatnich poprawek
KONSTANCIN-JEZIORNA Jest już pozwolenie nadzoru budowlanego na 
użytkowanie nowego ratusza. Władze jednak trzymają wykonawcę w 
obiekcie, aż usunie wszelkie niedoróbki

 Co warte podkreślenia – poważniejszych uwag do dość dużego budyn-
ku nie miał ani sanepid, ani straż pożarna. Obie instytucje muszą się wypo-
wiedzieć, zanim Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego orzeknie, że 
z budynku można korzystać.
 Co innego 13-osobowa komisja do odbioru ratusza, która z dużą dokład-
nością codziennie przegląda poszczególne pomieszczenia i wszelkie instala-
cje, aby zawczasu zażądać niezbędnych napraw od fi rmy realizującej roboty. 
– My płacimy, dlatego żądamy, żeby prace były wykonane na jak najwyższym 
poziomie – podkreśla burmistrz Kazimierz Jańczuk. W ten sposób komisja na-
trafi ła m.in. na niedoróbki w sieci elektrycznej czy teleinformatycznej. Drob-
nych poprawek jest sporo.
 Niezależnie od tych przeglądów, wykonawca zgodził się, aby w pomiesz-
czeniach, co do których nie ma już uwag, montowane były meble. 
 Burmistrz zapowiada, że roboty w budynku zostaną ostatecznie sfi nalizo-
wane w marcu. A potem rozpocznie się istny eksodus urzędników z sześciu, 
w większości wynajmowanych, budynków w mieście. W ten sposób zakoń-
czy się trwająca od kilkunastu lat historia budowy ratusza dla Konstancina-Je-
ziorny. Nawet jej ostatni etap nie był usłany różami. Budowa nowej siedziby 
władz rozpoczęła się nieco ponad trzy lata temu. Jednak pierwszy wykonaw-
ca nie podołał zadaniu i porzucił plac budowy. W efekcie gmina musiała wy-
brać kolejną fi rmę, ale to podrożyło inwestycję do około 33 mln zł.

PC 

Budowa ratusza pomiędzy ul. Piaseczyńską i Kolejową 
kosztowała łącznie około 33 mln zł 


