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Remont drogi.  
Odcięci na rok!
PIASECZNO Kilka dni temu zamknięto ul. Pułku IV 
Ułanów w Gołkowie od ul. Pod Bateriami do ul. 
Głównej. - Ta droga ma być wyłączona z ruchu 
przez ponad rok, a co ze znajdującymi się przy 
niej punktami usługowymi? - pyta Dariusz Ro-
słoniec, właściciel miejscowego skupu złomu

Zapowiedź drogowego piekła?
Ten instrument 
ma duszę!
KONSTANCIN-JEZIORNA Małgorzata Niezabitowska podaro-
wała domowi kultury pianino. – Marzyłam całe dzieciństwo, 
aby grać na takim instrumencie, ale okazałam się beztalen-
ciem – przyznała szczerze podczas krótkiej uroczystości
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KRONIKA POLICYJNA
POWIAT

PIASECZNO

Poszukiwani świadkowie kradzieży

Powitano nowego komendanta

Giną rowery

 W sobotę 10 marca po południu włamano się do jednego z magazynów 
w Wólce Kosowskiej (gm. Lesznowola), kradnąc dżinsy o wartości 50 tys. zł. Z 
informacji zebranych przez policję wynika, że włamywacze mogli poruszać 
się białym mercedesem sprinterem. Z kolei w Czersku w rejonie ul. Mosto-
wej (gm. Góra Kalwaria) w nocy z 8 na 9 marca skradziono łódź motorową  o 
wartości prawie 13 tys. zł. Policja prosi o kontakt osoby, które widziały mo-
ment kradzieży lub znają personalia złodziei. 

 Wczoraj po południu nadkomisarz Rafał Pałdyna objął stanowisko za-
stępcy Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie. Od początku swo-
jej służby w 2004 roku był on związany z wydziałem kryminalnym Komen-
dy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim. Ostatnie sześć lat pracował 
na stanowisku komendanta komisariatu w Halinowie. W piaseczyńskiej ko-
mendzie będzie nadzorował wydział kryminalny.

 Wraz z nadejściem wiosny nasiliły się kradzieże rowerów. Trzy dni temu 
z domu przy ulicy Mrokowskiej w Szczakach (gmina Piaseczno) zginęły dwa 
rowery i trzy pary nart o łącznej wartości prawie 6 tys. zł. W tym samym cza-
sie rower ukradziono też z klatki bloku przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie, a 
dwa dni wcześniej - spod kościoła św. Anny w Piasecznie. Policja przypomi-
na o znakowaniu i przypinaniu jednośladów nawet wówczas, gdy odchodzi-
my od nich raptem na kilka minut. 
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LESZNOWOLA

Zamiast na Sycylię do aresztu
 Podczas służby dzielnicowi z Lesznowoli zwrócili uwagę na białego nis-
sana, który dzień wcześniej był widziany w miejscu popełnienia przestęp-
stwa. Poruszający się nim mężczyźni w Wólce Kosowskiej włamali się do ci-
troena, kradnąc towar o wartości 6000 zł. Po kilku minutach do nissana po-
deszli ci sami mężczyźni z kilkoma paczkami. W paczkach były kradzione de-
kodery, odzież damska i skórzana, laptop i elektronarzędzia o łącznej warto-
ści około 7 tys. zł. W nissanie znaleziono też urządzenie służące do zagłusza-
nia alarmów samochodowych. Obaj pochodzący z Radomia 36-latkowie zo-
stali zatrzymani i trafi li do celi. Jeden z nich przyjechał kilka dni temu z Sy-
cylii i miał już bilet powrotny. Z wyjazdu jednak nic nie wyjdzie, bo razem ze 
swoim kompanem trafi ł na 3 miesiące do aresztu tymczasowego. Zatrzyma-
nym przedstawiono cztery zarzuty kradzieży z włamaniem oraz zarzut po-
siadania kokainy. Obydwaj byli dobrze znani organom ścigania, jeden z nich 
ma już za sobą 12-letnią odsiadkę.

GÓRA KALWARIA

Zniszczono nowy hotel
 W nocy z poniedziałku na wtorek wybito szklane drzwi w nowym hote-
lu, na który zaadaptowano jeden z dawnych „koszarowców” w centrum mia-
sta. Uszkodzono też elementy szklanego zadaszenia. Straty oszacowano na 
około 10 tys. zł. Policja prosi o kontakt wszystkie osoby, które widziały ten 
akt wandalizmu lub znają jego sprawców. 

PRAŻMÓW

Uwaga na kłusowników!
 W poniedziałek rano w Łosiu znaleziono zaplątanego w sidła martwego 
dzika. Zwierzę padło ofi arą grasujących w okolicy kłusowników. Policja pro-
si o kontakt wszystkie osoby, mogące znać ich personalia. 

TARCZYN

Brutalny rozbój w Tarczynie
 Wracającego nad ranem do domu mieszkańca Tarczyna zaczepiło trzech 
młodych mężczyzn. Najpierw prysnęli mu w twarz gazem pieprzowym, na-
stępnie przewrócili go, brutalnie pobili, a na końcu pozbawili portfela, telefo-
nu oraz 700 zł. Policjanci szybko wytypowali i zatrzymali sprawców rozboju. 
19-latek został tymczasowo aresztowany na 2 miesiące (policjanci wyciągnę-
li go spod kołdry), 22-latek otrzymał dozór policyjny, a 16-latek będzie tłuma-
czył się przed sądem rodzinnym. Za rozbój grozi nawet do 12 lat więzienia.

Nocna wielkopostna marszruta
POWIAT Rośnie popularność Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. W tym roku po raz pierwszy  
pielgrzymi wyruszą z Baniochy, po raz drugi z Piaseczna i trzeci z Magdalenki

– W ubiegłym roku sprzed kościoła 
św. Anny w Piasecznie w wędrówkę 
udało się ponad 80 osób, nie wszy-
scy doszli do celu. W tym roku spo-

dziewamy się, że takich osób bę-
dzie dużo ponad setka – mówi To-
masz Fic, który razem z Przemysła-
wem Koźlakiem propaguje ideę Eks-
tremalnej Drogi Krzyżowej (EDK) 
w Piasecznie i okolicach. 

Ma być trudno
 EDK to pomysł ks. Jacka Strycz-
ka (twórcy niezwykle popularnej 
Szlachetnej Paczki) oraz grupy za-
przyjaźnionych z nim krakowian. 
Wielkopostna marszruta stała się 
tak popularna, że w 2016 roku  wzię-
ło w niej udział około 26 tys. osób w 
Polsce i na świecie. Wyruszyli z 200 
miast. W tym roku już zarejestrowało 
się prawie 38 tys. uczestników, pójdą 
695 trasami z 345 miejscowości w 18 
państwach. Na naszym terenie szla-
ki EDK przecierały osoby, które kilka 
lat temu zdecydowały się na wędrów-
kę z Warszawy Mokotowa do Góry 
Kalwarii. W ubiegłym roku dołączy-
ło Piaseczno z liczącym aż 52,5 km 
szlakiem do Niepokalanowa.  
 EDK nie jest zwykłą wędrówką. 
Pątnicy idą osobno lub w niewiel-
kich grupach i co pewien czas zatrzy-
mują się w wyznaczonych punktach 
– stacjach drogi krzyżowej, aby czy-
tać rozważania na temat Męki Pań-
skiej. – Założenie jest takie, że każ-
dy pokonuje trasę w ciszy i samot-
ności, jak Chrystus idący na Golgo-
tę. Ma być trudno, a czasem pojawia 

się strach. To nie jest wędrówka wy-
łącznie dla osób mocno wierzących, 
ale także tych, którzy chcą się spraw-
dzić – tłumaczy Tomasz Fic. 
 W tym roku (23 marca) uczest-
nicy wyruszą z Piaseczna na dwie 
trasy: błękitną (54 km do Niepoka-
lanowa) i żółtą (40 km do Pieczysk). 
EDK poprzedzi msza św. w kościele 
św. Anny o godz. 18.30. Z kolei ze sto-
licy do Góry Kalwarii już dziś pątni-
cy przejdą trzema szlakami (45, 50 i 
52 km). Jednak do tego miasta doj-
dą też za tydzień osoby, które wyj-
dą z Piastowa. Po raz pierwszy EDK 
wystartuje w tym roku z Baniochy, po 
mszy św. w tamtejszym kościele NMP 
Królowej Pokoju o godz. 21. Uczestnicy 
pokonają 41 km, by wrócić do Banio-
chy. Podobnie pomyślaną trasą (48 km) 
jest ta, która rozpocznie się przy koście-
le św. Marii Magdaleny w Magdalen-
ce po mszy św. o godz. 20 (również 23 
marca) i tu zakończy. EDK w Magda-
lence organizowana jest po raz trzeci. 

Każdy idzie sam
 EDK z uwagi na wysoki stopień 
trudności to propozycja wyłącznie 
dla osób pełnoletnich, aktywnych 
fizycznie i zaprawione w marszach 
na długich dystansach. Tomasz Fic 
podkreśla, że  „nie jest organizato-
rem”, ponieważ każdy wyrusza w 
trasę na własne ryzyko, a następnie 
samodzielnie wraca z punktu doce-
lowego. Udział jest bezpłatny. Twór-
cy EDK podkreślają znaczenie świa-
tełek, kamizelek i odblasków, któ-
re zdecydowanie zwiększają bezpie-
czeństwo piechurów w pobliżu dróg. 
Propagatorzy pasyjnej wędrówki za-
chęcają wszystkich do własnoręcz-
nego wykonania krzyży, z którymi 
wyruszą w drogę. 
 Szczegóły (oraz porady, jak nale-
ży się przygotować do drogi) można 
poznać na stronie: edk.org.pl. Tak-
że pod tym adresem należy się wcze-
śniej zapisać. 

Piotr Chmielewski

 Pielgrzymi idą w ciszy i samotności                                      (fot. MyszkowskiJeDo)

Ekstremalna Droga Krzyżo-
wa to propozycja wyłącznie 

dla osób pełnoletnich,  
zaprawione w marszach na 

długich dystansach

R E K L A M A
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Dzikie wysypisko 
przy cmentarzu
PIASECZNO Jeden z czytelników zabrał nas na spacer po działkach przy-
legających do cmentarza komunalnego w Piasecznie. To, co tam zoba-
czyliśmy, wołało o pomstę do nieba

 Zaraz obok ogrodzenia cmentarza, z lewej strony od ul. Julianowskiej, roz-
pościera się dzikie składowisko śmieci. – Już dwa lata temu poinformowałem 
wiceburmistrza Daniela Putkiewicza o tym, że działka jest strasznie zaśmie-
cona – mówi pan Bogdan. Nasz czytelnik ma sporo racji, bowiem w niewiel-
kim, zarośniętym lasku zaraz za płotem cmentarza można znaleźć szklane 
butelki (wiele jest potłuczonych), puszki po piwie, szmaty, puste opako-
wania po żywności, zużyte materace, buty, fotele oraz setki innych nie-
potrzebnych nikomu przedmiotów. – Chciałby pan, aby pana bliscy leże-
li obok tego syfu, bo ja nie – mówi pan Bogdan. – Te śmieci to obraza dla 
zmarłych. Idą święta, gmina mogłaby to wreszcie uprzątnąć.
 Dzień po wspólnym spacerze poinformowaliśmy o sytuacji straż miejską 
w Piasecznie. – Zaraz pojedziemy na miejsce i zobaczymy, jak to wygląda – 
zadeklarował Mariusz Łodyga, szef formacji. Następnego dnia straż miejska 
skontaktowała się z właścicielem terenu, prosząc o jego uprzątnięcie. Zbiera-
nie śmieci zaczęło się we wtorek. Wszystko wskazuje na to, że do Wielkanocy 
przylegający do cmentarza teren będzie lśnił czystością. 

TW

Rekordowy Wrak Race. 
Impreza rozwinęła się na dobre
PIASECZNO W niedzielę w Mysiadle odbyły się kolejne zawody zdezelowanych samocho-
dów. Tym razem wystartowało w nich 139 załóg, w tym 18 kobiecych
 To był rekordowy Wrak Race 
pod każdym względem. Na impre-
zie, mimo że po raz pierwszy wejście 
było biletowane (każdy dorosły pła-

cił 5 zł), pojawiło się około 2000 wi-
dzów. Ta liczba nieco przestraszyła 
organizatorów, którzy musieli dwoić 
się i troić, aby utrzymać widownię w 
ryzach. - Nie było to proste – przy-
znaje Łukasz Cabaj, który poruszał 
się po torze z megafonem. - Jak lu-
dzie stoją w kupie to kompletnie się 
nie słuchają. A tu chodzi przecież o 
ich bezpieczeństwo. Zawsze trzeba 
stać w wyznaczonych strefach kibi-
ca i zachowywać szczególną ostroż-
ność w alejkach prowadzących do 
placów serwisowych. To sport mo-
torowy, w którym nie ma żartów. 
Będziemy musieli w przyszłości wy-
pracować jakieś rozwiązania, które 
to wszystko bardziej uporządkują. 

Najlepiej wypadły hondy
 Biegi, których odbyło się aż 13, za-
częły się o godz. 10. Wystartowało w 
sumie aż 139 załóg w klasach Seria, 
Kobiety i MadMax. Wśród pań naj-
lepiej zaprezentowała się załoga 208 
z Alicją Kurpiowską za kierownicą, 

w Serii zwyciężyła jadąca hondą civic 
załoga 46, w której kierowcą był Paweł 
Żuromiński, zaś w MadMaksie, gdzie 
można ścigać się bardziej zmodyfiko-
wanymi samochodami, bezkonkuren-
cyjny okazał się inna civic, prowadzo-
na przez Tomasza Szkurłata.
 Tym razem na torze za sprawą 
błota było naprawdę dużo emocji, 
a wiele samochodów nie ukończy-
ło swych biegów. Część aut bezpo-
średnio po wyścigu zostało odwie-
zionych na złom.

Wylicytowano 1000 zł dla Jasia
 Sukcesem zakończyła się też 
aukcja charytatywna, podczas 
której firma Du-Stal z Góry Kal-
warii wylicytowała skodę felicię, 
przygotowaną do startu w wyści-

gach. Auto zostało udostępnio-
ne za 1000 zł, a pieniądze trafi-
ły na konto fundacji, zbierającej 
fundusze na leczenie i rehabilita-
cję Jasia Smokowskiego, dotknię-
tego rzadką chorobą genetyczną.
 Przygotowano też sporo atrakcji 
dla dzieci. Tym razem do pomalo-
wania zostały przeznaczone aż dwa 
wraki, a chętnych do ich upiększania 
nie brakowało. 
 Co ciekawe, w tracie imprezy 
były kręcone dwa odcinki progra-
mów motoryzacyjnych: TVN Tur-
bo „Turbo Raport” oraz Motowizja 
„Autoportret Ostrego”. Kolejna cy-
kliczna impreza w Mysiadle odbę-
dzie się już w niedzielę 22 kwietnia. 

Tomasz Wojciuk

Część aut bezpośrednio po wyścigu zostało
 odwiezionych na złom

Wrak Race tak się rozrósł, 
że organizatorom trudno 

zapanować nad coraz 
liczniejszą widownią

R E K L A M A
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Jasna wciąga jak bagno
PIASECZNO – W niedzielę na ul. Jasnej w Zalesiu Dolnym samochód zapadł mi się w bło-
cie. Tak nie może być, musiałem wzywać pomoc drogową! – złości się Marek Habela. 
Następnego dnia gmina pilnie utwardzała i wyrównywała drogę
 Pan Marek opowiada, że jego 
samochód utknął w błocie po osie. 
– Cztery osoby nie dały rady go ru-
szyć – relacjonuje. – A pan Rasiński z 
gminy mówi mi, że nie jest w stanie z 
tą drogą nic zrobić, bo wszystko leży 

w gestii radnych... Słucham tego od 
czterech lat i uszom nie wierzę. Tym-
czasowo zreperować drogi też po-
dobno nie można, bo jest za mokro. 
Tyle tylko, że mieszkający tu ludzie 
nie mogą wyjechać ze swoich posesji.
 Kiedy w poniedziałek oko-
ło południa dotarliśmy na miej-
sce, na ul. Jasnej w asyście dwóch 
ubranych w odblaskowe kamizel-
ki drogowców pracowała koparka. 
– Wcześniej wysypano na drogę 
dwie wywrotki tłucznia. Koparka 
go rozgarnęła i ubiła – mówi Ewa 
Szczęsna. – Wiem, bo to wszystko 
działo się naprzeciwko mojej pose-
sji. Wczoraj działy się tu dantejskie 
sceny, utopiło się z 10 samochodów. 
Mąż pomagał je odkopywać, ale to 
była syzyfowa praca. Ja akurat nie 
mam problemów z wyjazdem, bo 
moje auto ma napęd na cztery koła. 
Podobnym pojazdem przyjechali 
dziś drogowcy, żeby skontrolować 
wykonanie robót. Chyba uznali, że 

wszystko jest w porządku, bo wy-
glądali na zadowolonych. Niestety, 
drogi nie naprawili. Tu nadal jest 
bardzo miękko i łatwo się zakopać.
Inne zdanie na ten temat ma Wło-
dzimierz Rasiński, naczelnik 
gminnego wydziału infrastruktury 
i transportu publicznego. – Aku-
rat w tym miejscu drogi jest gli-
niaste, nieprzepuszczalne podłoże 
– mówi. – Dosypaliśmy tam gru-
bego tłucznia i to pomogło. Czę-
sto stosujemy w podobnych sytu-
acjach ten zabieg. Podobnie repero-

waliśmy ostatnio ul. Polną w Henry-
kowie Uroczu. 
 Niestety, w tym roku mieszkańcy 
Jasnej nie mogą liczyć na komplek-
sową przebudowę drogi, ponieważ 
zadanie nie zostało wprowadzo-
ne do budżetu. Odwodnione zosta-
ną natomiast pobliskie ul. Sosnowa, 
Daleka i Miła. Z kolei na ul. Podle-
śnej i Asnyka gmina zamierza wy-
konać asfaltową nakładkę. Remont 
czeka też m.in. ul. Paderewskiego i 
aleję Kasztanów.

Tomasz Wojciuk

Dwie wywrotki tłucznia wysypano w błoto. 
Mimo starań gminy, stan drogi niewiele się poprawił...

Jasną bez problemu przejeż-
dżają tylko terenowe auta 
z napędem na cztery koła

Niebezpieczne 
zapadlisko w chodniku
PIASECZNO W chodniku przy skrzyżowaniu ul. księcia Janusza I Starego 
(dawna 17 stycznia) ze Staropolską  powstała długa wyrwa, stwarzają-
ca zagrożenie dla przechodniów, zwłaszcza po zmroku

 We wrześniu ubiegłego roku chodnik wzdłuż ul. księcia Janusza I Stare-
go został zdemontowany. Wielu mieszkańców myślało, że to zwiastun zapo-
wiadanego od dawna remontu drogi (gmina na mocy porozumienia z Mazo-
wieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich ma wykonać na razie projekt prze-
budowy arterii). Nic z tych rzeczy. Szybko okazało się, że prace prowadził za-
kład energetyczny, który wkopywał kable pod chodnikiem. Po wykonaniu ro-
bót chodnik został przywrócony do poprzedniego stanu. Generalnie został 
wykonany jak należy, z wyjątkiem miejsca przy ul. Staropolskiej. – Jakiś czas 
temu w chodniku „otworzyła się” pułapka na pieszych – zaalarmowała nas 
przed kilkoma dniami Agnieszka Brzezińska. – Ciekawe czy wykonawca robót 
wie, co tam się porobiło? I czy będzie chętnie płacił odszkodowania, jak lu-
dzie połamią sobie nogi.
 Zagłębienie w chodniku nie jest może dramatycznie głębokie, jednak pły-
ty pozapadały się nierównomiernie. Ich układ sprawia, że w tym miejscu ła-
two skręcić sobie nogę. O usterce w chodniku poinformowaliśmy gminny wy-
dział infrastruktury i transportu publicznego. Urzędnicy obiecali sprawdzić to 
miejsce i doprowadzić do usunięcia zapadliska.

TW

Pod chodnikiem zapadła się ziemia. Jesienią w tym miejscu 
układano kable energetyczne

Czytaj on-line!

Jesteśmy
 również na: 

www.facebook.com
/kurierpoludniowy

www.kurierpoludniowy.pl
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Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej
w Tarczynie wkroczyła w kolejny etap

W Tarczynie trwa przebudo-
wa miejscowej szkoły podsta-
wowej. W ramach inwestycji o 
wartości ok. 9,5 mln zł, realizo-
wanej przez gminę Tarczyn, po-
wstają m.in. nowoczesna sala 
gimnastyczna, sale dydaktycz-
ne i gabinety specjalistyczne.

 Środkowe skrzydło obiek-
tu zostanie podwyższone o 
jedną kondygnację, a północ-
ne skrzydło, w rejonie sali gim-
nastycznej jest budowane od 
nowa. W powiększonej prze-
strzeni znajdą się nowoczesne 
sale lekcyjne, gabinety specja-
listyczne, biblioteka, świetlica, 
mała sala gimnastyczna oraz 
wydzielona część przedszkol-
na. Cały teren oraz budynek 
będą dostępne dla osób nie-
pełnosprawnych, a wszystkie 
pomieszczenia szkoły stworzą 
razem funkcjonalną całość. In-
westycja ma zakończyć się w 
2018r. lub, maksymalnie, na 
początku 2019r.

SW
R E K L A M A



Windy są od lipca, 
ale nieczynne
PIASECZNO Podróżnych na co dzień korzystających z dworca PKP w Pia-
secznie bulwersuje fakt, że wciąż nie można używać wind w drodze na 
perony. – Gotowe platformy stoją już kilka miesięcy, a niepełnosprawni 
i matki z wózkami wdrapują się schodami – denerwuje się pan Zbigniew

 Nasz czytelnik codziennie podróżuje z piaseczyńskiego dworca w kierun-
ku Warszawy. Niestety, jest już po 70-tce i ma problemy z kolanami. – Lekarz 
radził mi, abym jak najmniej korzystał ze schodów – przyznaje smutno. – W 
ogóle nie powinienem się zbytnio przemęczać. 
 Takich osób jak pan Zbigniew jest znacznie więcej. Pociągami jeż-
dżą też osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach bądź o kulach 
oraz matki z dziećmi (także małymi, w wózkach). Wszyscy oni muszą korzy-
stać ze schodów, ewentualnie próbować wydostać się z peronów z innej 
strony. Tymczasem do przebiegającej nad torami kładki PKP Polskie Linie Ko-
lejowe dobudowały latem ubiegłego roku dwa przeszklone szyby windowe. 
Wszystko od dawna jest gotowe, w szybach znajdują się już nawet dźwigi. Dla-
czego więc windy nie działają? – Uruchomienie wind planowane jest po uzu-
pełnieniu przez wykonawcę dokumentów w nadzorze budowlanym i po prze-
prowadzeniu kontroli – informuje Karol Jakubowski z biura prasowego PKP PLK. 
– Mobilizujemy wykonawcę do jak najszybszego uzupełnienia tych dokumentów. 
 Kiedy jednak to nastąpi? Na razie nie wiadomo.

TW

Dwie windy na dworcu w Piasecznie nie działają, bo wykonawca 
jest dopiero na etapie kompletowania dokumentacji
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Zapowiedź drogowego piekła?
PIASECZNO W najbliższy poniedziałek rozpoczną się prace związane z przebudową skrzyżowania drogi 
krajowej nr 79 z ul. Chyliczkowską. Po ich zakończeniu Chyliczkowska ma stać się drogą dwukierunkową

 Pierwsze roboty na skrzyżowaniu 
będą uciążliwe głównie dla pieszych, 
ponieważ wykonawca skupi się na pra-
cach poza jezdnią: wycince drzew, li-
kwidacji reklam, przesuwaniu ogrodze-
nia i przebudowie instalacji podziem-
nych. Później przyjdzie czas na robo-
ty na szosie. Głównymi zmianami na 
skrzyżowaniu będzie budowa dodatko-
wych pasów ruchu do skrętu w lewo na 
wszystkich wlotach. W rezultacie na uli-
cy Chyliczkowskiej (w stronę centrum) 
zostanie wprowadzony ruch w dwóch 
kierunkach. Pomysł ten od miesięcy bu-
dzi duże kontrowersje. – Nie ma żadnej 
wizji ani konkretnego pomysłu na to, 
jak ruch będzie przebiegał – komentuje 
radny z Piaseczna Artur Maicki. – Jak 
się okazuje, nawet nie ma ojca tego po-
mysłu. Starostwo twierdzi, że to pomysł 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad, a GDDKiA się od tego od-
żegnuje. Nie było żadnych konsultacji z 
mieszkańcami, nie ma projektu organi-
zacji ruchu, ani badań jego natężenia, 
których wyniki by uzasadniały ten po-
mysł. Nikt nie myśli o konsekwencjach 
dla mieszkańców. 
 „W związku z przebudową skrzy-
żowania drogi krajowej 79 z drogą 
powiatową 2814W (ul. Chyliczkow-
ska w Piasecznie) zostaną wprowa-
dzone dwa kierunki na ul. Chylicz-
kowskiej. Pragnę zwrócić uwagę, że 
na przedstawionym starostwu pro-
jekcie graficznym przebudowy przed-
miotowego skrzyżowania wprowa-
dzona została możliwość wjazdu w 
ul. Chyliczkowską z drogi krajowej nr 

79, co samo w sobie wymusza organi-
zację ruchu na tej drodze powiatowej” 
– napisał starosta Wojciech Ołdakow-
ski, odpowiadając na pismo radne-
go Artura Maickiego w październi-
ku ubiegłego roku. GDDKiA twierdzi 
jednak, że pomysł wyszedł od władz 
powiatu. – Władze lokalne [powia-
tu – przyp. red.] zwróciły się do nas 
z prośbą o rozważenie wprowadzenia 
pasa ruchu do skrętu w prawo z dro-
gi krajowej w ul. Chyliczkowską w kie-
runku centrum miasta. Nasz oddział 
przychylił się pozytywnie do tej proś-
by wskazując na konieczność zmian 
w organizacji ruchu na ul. Chylicz-
kowskiej i wprowadzenia ruchu dwu-
kierunkowego – argumentuje Małgo-
rzata Tarnowska, rzeczniczka war-
szawskiego oddziału GDDKiA.
 Gmina obecnie przygotowuje bu-
dowę sygnalizacji świetlnej na prze-
cięciu Chyliczkowskiej i Warszawskiej 
oraz przebudowę sygnalizatorów na 

skrzyżowaniu Chyliczkowskiej z Pu-
ławską i Kościuszki. – Rano na Chy-
liczkowskiej korek ciągnie się do ul. 
Królewskich Lip. Co będzie po wpro-
wadzeniu ruchu dwukierunkowego? 
Korek zacznie się już od Puławskiej. 
W jaki sposób włączą się do ruchu sa-
mochody wyjeżdżające z ul. Królew-
skiej Lipy i Zgoda? Ten pomysł nie od-
powiada na potrzeby mieszkańców. 
Wprowadzi tylko niepotrzebny cha-
os – uważa Artur Maicki i zapowia-
da zbieranie podpisów mieszkańców 
przeciwnych wprowadzeniu ruchu 
dwukierunkowego na Chyliczkow-
skiej. – Liczę na współpracę wspólnot 
mieszkaniowych, zarządów i admini-
stracji z osiedli znajdujących się w re-
jonie ul. Warszawskiej, Młynarskiej i 
Chyliczkowskiej. 
 Prace na skrzyżowaniu ul. Chy-
liczkowskiej i Armii Krajowej (DK 
79) mają potrwać do końca sierpnia.

AB/PC
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W starostwie bez zmian
POWIAT Niemal w ostatniej chwili, w przerwie piątkowych obrad, radni powiatowi Pra-
wa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej porozumieli się. Mimo ostatnich, 
ostrych zgrzytów ich trwająca od trzech lat współpraca będzie kontynuowana

 „Ze sobą źle, bez siebie jesz-
cze gorzej” - to powiedzenie do-
brze oddaje stosunki panujące w 
powiatowej koalicji klubów PiS 

i PO. Jeszcze w poprzedni piątek 
rano wydawało się, że dojdzie do 
przewrotu, w wyniku którego sta-
rosta Wojciech Ołdakowski (PiS) i 
jego koledzy klubowi stracą władzę 
w starostwie na rzecz lokalnego 
klubu Nasza Gmina Nasz Powiat 
(NGNP). Tak się jednak nie stało.

PiS zrobił krok w tył
 Przypomnijmy, że całe zamie-
szanie rozpoczęło się przeszło mie-
siąc temu, kiedy klub PiS doma-
gał się, aby jego koalicjant respek-
tował zapisy umowy o współpracy i 
zgodził się na powołanie do zarzą-
du powiatu Sergiusza Muszyńskie-
go. Szef struktur powiatowych par-
tii Kaczyńskiego i współpracownik 
ministra i posła Mariusza Błasz-
czaka miał zastąpić na fotelu wcze-
śniej odwołaną z zarządu (i usunię-
tą z PiS) Katarzynę Paprocką. Klub 
PO jednak nie chciał Muszyńskiego 
w zarządzie, obawiał się jego silne-
go charakteru i rozgrywek politycz-
nych pod dyktando regionalnych 
władz PiS. Wtedy – w kryzysowym 
momencie – opozycyjny klub Nasza 
Gmina Nasz Powiat, złożył wniosek 
o odwołanie starosty i tym samym 
całego zarządu. Ugrupowanie, któ-
rego liderami są były burmistrz Pia-
seczna Józef Zalewski (jest radnym 
powiatowym) i były starosta Jan 
Dąbek (nie jest radnym) rozpoczęło 
rozmowy zarówno z PO, jak i z PiS. 
Jednak kluczowe w całym zamiesza-
niu okazało się ostatnie kilkadzie-
siąt godzin. Przed piątkowym gło-
sowaniem PiS zrobił bowiem krok 
w tył i dla ocalenia Wojciecha Ołda-
kowskiego w roli starosty oznajmił, 

że nie będzie upierał się przy uzu-
pełnieniu zarządu o swojego czło-
wieka (stanowisko to poparły wła-
dze regionalne partii). Zwyciężył 
pogląd, że zostało niewiele czasu 
do jesiennych wyborów i warto dość 
dobrą kadencję samorządu powia-
tu dokończyć razem i w umiarko-
wanej zgodzie. – Odwołanie staro-
sty na kilka miesięcy przed wybora-
mi oznaczało realne ryzyko  desta-
bilizacji powiatu. Naszym najważ-
niejszym celem było jak najszyb-
sze przerwanie toczących się wokół 
tego wniosku gierek politycznych. 
Chcemy, aby zarząd pod przewod-
nictwem Wojciecha Ołdakowskiego 
mógł spokojnie pracować do koń-
ca kadencji – argumentuje Sergiusz 
Muszyński.

Przeanalizujemy zarzuty
 Podczas gorączkowych rozmów 
w przerwie piątkowych obrad zapa-
dła decyzja, że uchwała o głosowa-
niu za odwołaniem starosty zosta-
nie zdjęta z porządku dziennego. I 
tak też się stało. Rozwiązanie zgło-
szone przez Arkadiusza Strzyżew-
skiego, szefa klubu PO, poparło 16 
radnych z klubów PO i PiS, prze-
ciwnikami było 9 radnych z klubu 
NGNP. – Uznaliśmy, że zmiany kil-
ka miesięcy przed wyborami samo-
rządowymi byłyby niepotrzebnym i 
niezrozumiałym dla mieszkańców 

zamieszaniem – wyjaśnia wicesta-
rosta Strzyżewski. – Alternatywne 
rozwiązania były dla nas trudne do 
przyjęcia, zarówno ze względu na 
propozycje personalne, jak i na róż-
nice w poglądach. Jako klub uwa-
żamy, że do końca obecnej kaden-
cji zarząd powinien funkcjonować w 
trzyosobowym składzie. Złożyliśmy 
już w tej sprawie stosowny wniosek. 
Jednocześnie deklarujemy, że wszel-
kie zarzuty jakie padły pod adresem 
starosty we wniosku o jego odwoła-
nie, dotyczące polityki zatrudnienia, 
będą przez nas rzetelnie przeanali-
zowane i jeśli zajdzie potrzeba bę-
dziemy odpowiednio na nie reago-
wać – dodaje.
 Z tego co miało miejsce na sesji 
niezadowolona jest opozycja. Zda-
niem Marii Bernackiej-Rheims, która 
złożyła wniosek o odwołanie starosty 
w imieniu klubu NGNP, bezwzględ-
nie powinien on zostać przegłosowa-
ny. – Wniosek nie był po to, żeby mą-
cić, ale by zwrócić uwagę na nieprawi-
dłowości w urzędzie. Uważam, że coś 
należy zrobić, bo niektóre wydziały 
źle pracują – mówi radna.  
 O tym, że wszystko rozstrzygnęło 
się w ostatniej chwili świadczy fakt, że 
starosta Ołdakowski przygotował so-
bie odpowiedź na zarzuty, które posta-
wiono mu we wniosku o odwołanie.

Piotr Chmielewski

Do jesiennych wyborów PO-PiS-owy zarząd powiatu ma praco-
wać w trzyosobowym składzie 

– Wniosek o odwołanie sta-
rosty nie był po to, żeby 

mącić, ale by zwrócić uwagę 
na nieprawidłowości w urzę-

dzie – tłumaczy Maria 
Bernacka-Rheims

Mają błoto u siebie 
i wyczekują asfaltu
KONSTANCIN-JEZIORNA Mieszkańcy osiedla „U siebie” w Czarnowie 
grzęzną w błocie na drogach, w których w ubiegłym roku były wyko-
nane wodociąg i kanalizacja

 – Po niektórych ulicach niedługo żaden samochód nie przejedzie, można 
się zakopać po oś – skarży się Stanisław Dobrowolski, mieszkaniec Czarnowa. 
– Przywieźli tłuczeń, ale mróz puścił i jest okropnie. Burmistrz obiecał nam, że 
zrobi porządne drogi i nic się w tej kwestii nie dzieje – dodaje. 
 – Obecna sytuacja uwidoczniła słabe utwardzenie uliczek po budowie ka-
nalizacji – uważa Andrzej Cieślawski, przewodniczący rady miejskiej Konstan-
cina-Jeziorny, mieszkaniec osiedla „U siebie”.  – Ubolewam nad obecnym sta-
nem, mnie samego to dotyka, ale dopóki drogi nie obeschną, niewiele można 
z tym zrobić. Dopiero gdy nie będzie błota, może wjechać równiarka – dodaje. 
Burmistrz Kazimierz Jańczuk potwierdza, że doraźna naprawa dróg m.in. w 
Czarnowie rozpocznie się możliwie szybko, już bowiem został wyłoniony wy-
konawca tych prac.  – Co do budowy ulic na osiedlu, jesteśmy w trakcie przy-
gotowywania projektu. Wszystko wskazuje, że będzie on gotowy za kilka mie-
sięcy i wówczas, jeżeli rada miejska przeznaczy na tę inwestycję pieniądze, za-
czniemy jej realizację. Na pewno jednak w tym roku nie zdołamy wybudować 
wszystkich ulic – zastrzega. 
 – Myślę, że zaczniemy od tych głównych, z których korzysta największa 
grupa mieszkańców – zakłada Andrzej Cieślawski.
 Drugi radny z Czarnowa, Cezary Żegliński, przypomina, że jeszcze kilka 
lat temu uliczki na osiedlu „U siebie” były prywatną własnością mieszkańców 
i wówczas potrafi li oni sobie poradzić z błotem i nierównościami – poprawiali 
stan dróg na własny rachunek. – Gmina przejęła te wewnętrzne arterie, ale nie 
jest w stanie natychmiast ich wybudować, apeluję o cierpliwość – mówi. 

PC

 Drogi na osiedlu będą wyrównane, muszą jednak obeschnąć  
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PIASECZNO

Zagra i zaśpiewa Autobahn
 Już dziś w Domu Kultury w Piasecznie wystąpi zespół Autobahn w skła-
dzie: Agnieszka „Joka” Kabić, Karolina „Kapka” Bartkiewicz, Rafał „Chorwath” 
Kabić, Paweł „Lubosz” Lubowiecki i Marcin „Młodula” Adamski. Autobahn 
wydał w 2016 roku debiutancki album „Trip”, będący połączeniem muzyki 
elektronicznej i indie rockowej z dużą dawką melodii. Kontynuując swoją 
podróż muzyczną, zespół kończy właśnie nagrania na drugą płytę „Electri-
city”. Podczas koncertu usłyszymy zarówno stare piosenki jak i najnowsze 
kompozycje zespołu. Początek o godz. 19. Wstęp wolny.

Tyl.

PIASECZNO

Marian Michniewicz
skończył 105 lat
 Marian Michniewicz, w tej chwi-
li mieszkający w Jazgarzewie, kilka 
dni temu obchodził swoje 105. uro-
dziny. Życzenia z tej okazji złożyła 
mu wiceburmistrz Piaseczna Han-
na Kułakowska-Michalak, a imprezę 
urodzinową uświetnił występ dzieci 
i młodzieży z Zespołu Pieśni i Tańca 
Przepióreczka ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2 im. Stefana Żeromskiego w 
Konstancinie-Jeziornie.

TW
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Wiosenne przebudzenie
Wiosna zbliża się wielkimi krokami, nasza skóra po zimie wymaga zastrzyku energii
 Już niedługo za oknem  zobaczy-
my  jak przyroda, po zimowym uśpie-
niu, budzi się do życia. Za sprawą 
dłuższego dnia i coraz mocniejszych 
promieni słońca, w nas też nastąpią 
przemiany. Poczujemy przypływ nie-
znanej energii – wiosenne przebudze-
nie. Zafundujmy to naszej skórze, nim 
wiosna nas zaskoczy.
 Świetnym pomysłem na wiosen-
ne odświeżenie skóry twarzy, dekol-
tu i pleców jest oczyszczenie skóry. W 
domowej pielęgnacji świetnie spraw-
dza się do tego peeling, ale od czasu 
do czasu warto skorzystać z pomocy 
kosmetyczki. Podczas konsultacji fa-
chowiec oceni stopień zanieczyszcze-
nia oraz stan skóry i zaproponuje naj-
lepszy sposób jej oczyszczenia. Wśród  
różnych metod na uwagę zasługuje 
oczyszczanie manualneoczyszczanie manualne, podczas któ-
rego kosmetyczka usuwa zanieczysz-
czenia. Zabieg jest wieloetapowy, dość 
inwazyjny,  ale jego rezultaty widoczne 
są błyskawicznie.
 Delikatniejszej i mniej zanie-
czyszczonej skórze można zapro-
ponować peeling kawitacyjnypeeling kawitacyjny. Pod-
czas zabiegu wykorzystuje się apa-
rat, który delikatnie oczyszcza skórę, 
pozostawiając ją odświeżoną, dotle-
nioną, promienną.
 MikrodermabrazjaMikrodermabrazja, to kolej-

ny sposób na oczyszczenie skó-
ry.  Również wymaga użycia spe-
cjalnego urządzenia, które jedno-
cześnie oczyszcza i złuszcza na-
skórek. Mogą korzystać z tego oso-
by, które borykają się z zaskórnika-
mi, trądzikiem, prosakami, rozsze-
rzonymi porami, bliznami, prze-
barwieniami, nieprawidłowościa-
mi w rogowaceniu się naskórka, 
pierwszymi oznakami starzenia.
 Wśród zabiegów oczyszczają-

cych, złuszczających i odświeżają-
cych skórę wymienia się również pe-pe-
eling kwasowy.eling kwasowy. To zabieg, podczas 
którego na skórę aplikujemy odpo-
wiednio dobrany kwas lub mieszan-
kę kwasów.  Po krótkiej chwili prze-
rywamy proces, zmywając kwasy 
neutralizatorem. 
 Na rynku dostępnych jest wie-
le kwasów, które mają wielorakie 
działanie. Oprócz oczyszczenia skó-
ry, mogą nawilżać, redukować prze-
barwienia, działać przeciwtrądzi-
kowo, czy odmładzająco. O dobo-
rze kwasu powinna decydować do-
świadczona kosmetyczka, wyjaśnia-
jąc czego możemy spodziewać się po 
zabiegu. Skóra około 3 dni po zabie-
gu może się mocno złuszczać, ale 
takiego efektu oczekujemy. Pozby-
wamy się „starej skóry”, aby piękniej 
wyglądać. Zwykle zabiegi robi się w 
seriach, podczas kuracji stosujemy 
krem w wysokim filtrem. 

Przykłady kwasów i ich działanie: 
 Kwas azelainowy Kwas azelainowy – hamuje 
działanie tyrozynazy przez co za-
pobiega nadmiernej melanogene-
zie będącej przyczyną powstawania 
przebarwień.
 Kwas kojowy  Kwas kojowy – rozjaśnia prze-
barwienia i zapobiega powstawa-
niu nowych, hamuje powstawanie 
zmarszczek oraz wykazuje działanie 
antyoksydacyjne chroniąc przed fo-
tostarzeniem skóry.  
 Kwas migdałowy Kwas migdałowy – delikatnie 
złuszcza naskórek oraz stymuluje 
procesy jego regeneracji, syntezę ko-
lagenu i kwasu hialuronowego.

R E K L A M A
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Piękny uśmiech bez ograniczeń
Zdrowe zęby mogą być odbierane jako jeden z wyznaczników naszej pozycji życiowej. Wiadomo – warto 
jest o nie dbać już od małego, aby móc cieszyć się pięknym, zdrowym uśmiechem. Jeżeli zdarzyło się nam 
jednak zaniedbać ten aspekt w przeszłości, to nic straconego. Współczesna medycyna, dzięki uzupełnie-
niom implanto-protetycznym, jest w stanie zwiększyć poczucie pewności siebie i znacząco poprawić este-
tykę jamy ustnej

 Gdy nasze zęby są już w tak złym 
stanie, że nadają się jedynie do usu-
nięcia, warto jest nie porzucać tego 
problemu i pomyśleć o udaniu się do 
lekarza stomatologa na konsultację 
poświęconą możliwości uzupełnie-
nia powstałych braków. Nie zwlekaj-
my z tym zbyt długo. Ubytki w ja-
mie ustnej, oprócz wątpliwych wra-
żeń estetycznych, mogą prowadzić 
bowiem również do innych proble-
mów zdrowotnych - powodować za-
burzenia w trawieniu, wymowie czy 
sprzyjać występowaniu nieodwra-
calnych zmian w stawie skroniowo-
żuchwowym.

Dlaczego implanty?
 Implantologia już od ponad 
20 lat skutecznie pomaga ludziom 
w odzyskaniu naturalnego wyglą-
du. W przypadku implantów den-
tystycznych stosuje się tytanowe za-
mienniki korzeni. Dzięki ich tzw. 
biokompatybilności nie są one trak-
towane przez organizm jako ciało 
obce. Następnie, po ich wszczepia-
niu w kość szczęki, mogą być nad-
budowywane tzw. koronami lub sta-
nowić filary do zamocowania protez 
lub mostów. Przy poprawnie prze-
prowadzonym zabiegu pacjent naj-
częściej odczuwa później implant 
jako integralną część własnego or-
ganizmu.
 Implanty wszczepia się najczę-
ściej w znieczuleniu miejscowym. 
Dzięki nim zyskuje się stabilność w 
jamie ustnej, możliwość spożywa-
nia różnorodnych potraw oraz ogól-
nie lepszy stan zdrowia, który zwią-
zany jest z zachowaniem naturalne-
go konturu dziąseł, lepszym przeżu-
waniu pokarmu (a więc również tra-
wieniu) oraz ograniczeniu możli-
wości uszkodzenia sąsiednich zdro-
wych zębów.

Jak wygląda leczenie?
 Wszczepienie implantów jest za-
biegiem dość skomplikowanym i 

przed jego wykonaniem wymaga-
ne są konsultacje lekarskie. W ich 
efekcie powinien został nakreślo-
ny szczegółowy plan leczenia, któ-
ry uwzględni indywidualne warunki 
kostne pacjenta oraz rozmieszcze-
nie zatok i nerwów. Nie obędzie się 
w tym przypadku bez panoramicz-
nego zdjęcia naszej twarzy – zarów-
no w technice dwuwymiarowej, jak i 
technice 3D.
 Może się zdarzyć, że w miejscu 
przewidywanego wszczepiania nie 
będą występować wystarczająco do-
bre warunki kostne. Stosuje się wów-
czas zabiegi, po których trzeba od-
czekać kilka miesięcy na ich stero-
waną regenerację. W trakcie wszcze-
pienia implanty zamyka się specjal-
nymi śrubami. Po zabiegu zalecane 
jest, między innymi, stosowanie zim-
nych okładów, odpowiednio miękkiej 
szczoteczki pozabiegowej i maksy-
malne ograniczenie palenia tytoniu. 
Wskazana będzie też miękka dieta i 
– do momentu zdjęcia szwów – uni-
kanie wzmożonego wysiłku fizycz-

nego. Po kilku miesiącach od zabie-
gu potrzebnych na zintegrowanie 
się implantu z kością przychodzi ko-
lej na uzupełnienie protetyczne, któ-
re może być albo cementowane albo 
przykręcane do implantów.

Higiena będzie konieczna
 Samo wszczepianie implantów 
nie zwalnia bynajmniej pacjenta ze 
stosowania higieny jamy ustnej. Na-
leży zwrócić szczególną uwagę na 
regularne mycie zębów, które będzie 
zapobiegać powstawaniu stanów za-
palnych śluzówek. Pomocne będzie 
również używanie nici dentystycz-
nych i płukanie ust specjalnym pły-
nem. Nie należy przy tym zapomi-
nać o rutynowych kontrolach u im-
plantologa i stomatologa. 
 Jeśli zastosujemy się do powyż-
szych zaleceń, to istnieje duża szansa, 
że jeszcze przez wiele lat będziemy się 
mogli cieszyć pięknym uśmiechem.

Grzegorz Tylec

Żylaki – problem, który można 
rozwiązać

 Żylaki i pajączki na nogach szpecą 
i są objawem długotrwałej choroby, tzw. 
przewlekłej niewydolności żylnej. Często 
towarzyszy jej uczucie ciężkości i rozpie-
rania, a nawet ból kończyn dolnych oraz  
długotrwałe, trwające miesiącami, a na-
wet latami owrzodzenia żylne. Choroba 
ta może prowadzić do groźnych powikłań 
pod postacią zakrzepicy żylnej, zakrze-
powego zapalenia żył powierzchownych, 
a nawet zatorowości płucnej. 
 Kiedy coś w wyglądzie naczyń lub na-
szym samopoczuciu zaczyna niepokoić, 
pacjent powinien poszukać porady u fl e-
bologa – lekarza zajmującego się choro-
bami żył kończyn dolnych. Należy zwra-
cać baczną uwagę na uwypuklające się 
naczynia zapadające się przy ucisku, po-
szerzone drobne naczynia żylne, dole-
gliwości bólowe, uczucie rozpierania żył 
i obrzęki nasilające się pod koniec dnia. 
 - Podczas wizyty lekarskiej oprócz wizualnego oglądania zmian wykonujemy bada-
nie usg color doppler żył kończyn dolnych w poszukiwaniu niewydolnych naczyń, no-
wych i starych skrzeplin w układzie naczyniowym, oraz ich pozostałości. Wybieram naj-
lepszy sposób leczenia i proponuję go pacjentowi  - mówi lekarz Krzysztof Piórek, 
specjalista chirurgii ogólnej, fl ebolog ze Szpitala św. Anny w Piasecznie.
Jeszcze kilkanaście lat temu chirurgiczne usunięcie chorych żył było jedyną metodą 
leczniczą. Współczesne metody nie wymagają stosowania znieczulenia dolędźwiowe-
go i w związku z tym pacjenci mogą uniknąć długiego pobytu w szpitali oraz rekonwa-
lescencji trwającej miesiąc, a nawet dłużej.  
 - Obecnie mamy metody termiczne oparte na laserze, falach radiowych wysokiej 
częstotliwości, parze wodnej, oraz metody mechanochemiczne np. ClariVein i kleje 
tkankowe np. VenaSeal. Przewaga nowych metod w stosunku do klasycznej operacji 
jest znaczna: brak konieczności leżenia w szpitalu,  szybki powrót do czynności zawo-
dowych, prawie bezbolesny zabiegu i okres pooperacyjny, mniejsze ryzyko wystąpienia 
powikłań oraz  dwukrotnie mniejsze ryzyko nawrotu choroby - wylicza doktor Piórek.
 Do specjalisty warto zwrócić się jak najwcześniej, gdy choroba dopiero zaczyna się 
rozwijać. Jednak często pacjenci lekceważą pierwsze objawy i trafi ają do lekarza dopiero 
po wielu latach, gdy poza widocznymi zmianami mają już inne, znacznie poważniejsze do-
legliwości. Wówczas leczenie bywa trudniejsze i dłuższe. Bez względu na stadium zaawan-
sowania choroby warto skonsultować się z lekarzem specjalizującym się w chorobach żył.

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

Umawianie wizyt on-line www.emc-sa.pl
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Błyszczące, zdrowe włosy
Wiosna co prawda nas nie rozpieszcza, ale lada chwila wybuchnie słońcem i dobrą energią. Wówczas nie ukry-
jemy się pod czapką, czy kapturem. Pomyślmy o kondycji naszych włosów wcześniej. Zadbajmy o nie już teraz

Zabieg laminowania  
 Laminowanie iNeo-Crystal fi rmy Estel jest to nowo-
czesny zabieg regeneracji oraz pielęgnacji włosów, dzię-
ki któremu na powierzchni włosa powstaje specjalna 
warstwa pochodzenia naturalnego. Włosy nabierają ob-
jętości, gładkości, elastyczności oraz blasku.
Zabieg zalecany jest osobom, które mają niewystarcza-

jąco gęste i puszyste, jak również porowate, cienkie  i od-
barwione włosy.  Przywraca blask włosom zniszczonym 
zbyt częstymi koloryzacjami, suchym, łamliwym, mato-
wym. Zabieg poleca się w celu zachowania koloru wło-
sów farbowanych, wówczas można go wykonać nawet 
tuż po farbowaniu. Efekt zabiegu , zależnie od stanu wło-
sów i utrzymuje się do 5 tygodni.

przed laminacją po laminacji

Salon BB, ul. Młynarska 6, wejście od Warszawskiej 
Tel. 22 401 1234

P R O M O C J A

Następny 
dodatek 

28 kwietnia



Zdrowa 
rywalizacja
Międzyludzka konkurencja, zwłaszcza w korporacjach, koja-
rzona jest często z tzw. wyścigiem szczurów. Sytuacja, w któ-
rej ludzie chcą osiągać sukcesy za wszelką cenę bywa na dłuż-
szą metę wyniszczająca psychicznie i prowadzi do frustracji 
oraz depresji. Konkurować  z innymi zaczynają już kilkulatki 
i to zjawisko nieuniknione. Jak sprawić by naturalna rywaliza-
cja między dziećmi, zamiast przynosić negatywne skutki, sty-
mulowała je pozytywnie?

 Każde dziecko ma swoje mocne i 
słabsze strony, które ujawniają się już 
we wczesnym etapie życia. Jeden chło-
piec lepiej sobie radzi z piłką, inny – z 
czytaniem, a jeszcze inny z malowa-
niem czy śpiewaniem. W przedszko-
lach dzieci obserwują się nawzajem i 
zauważają dzielące je różnice – tak-
że w naturalnych predyspozycjach do 
konkretnych działań. Zdaniem więk-
szości psychologów rywalizacja wśród 
najmłodszych może być zjawiskiem jak 
najbardziej pozytywnym, ale zarówno 
rodzice, jak i nauczyciele powinni dbać 
o jej prawidłowy przebieg.

Znaleźć złoty środek
 Wielu z nas pamięta z młodości 
czasy szkolnych ocen, które – choć 
były niewątpliwie narzędziem moty-
wującym do pracy – bywały również 
przyczyną wielu stresów i frustracji. 

Dla młodego człowieka wystawia-
ne stopnie są często istotną składo-
wą budowania poczucia własnej war-
tości. O oceny pytają w końcu nie tyl-
ko rodzice, ale i rówieśnicy – na ich 
podstawie, nie zawsze sprawiedliwie 
(a na pewno jednowymiarowo) budo-
wany jest w dużej mierze nasz dziecię-
cy wizerunek i to w jaki sposób jeste-
śmy postrzegani przez innych. Bywa, 
że dzieci dostają od wychowawców 
np. naklejki z uśmiechniętymi bądź 
smutnymi buźkami czy złote gwiazd-
ki i czarne kropki. Z pewnością po-
maga to w zdyscyplinowaniu grupy, 
ale wśród wielu rodziców budzi tak-
że kontrowersje. Czy tego typu meto-
dy motywacyjne są jednak odpowied-
nie dla małych dzieci? Zdania na ten 
temat są podzielone.

KONKURS
Na pierwsze dwie osoby, które dodzwonią się do redakcji 
Kuriera Południowego na numer 22 737 23 48 w dn. 20 marca 
w godzinach 12.00-12.05 i podadzą hasło Energylandia czekają
podwójne bilety do Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze.

Zestawienie szkół i przedszkoli na
www.piasecznonews.pl

w zakładce Edukacja

R E K L A M A

Dokończenie na str. 11



Do wygrania Bilet Rodzinny 
do Magicznych Ogrodów 

w Janowcu!!!

Zadzwoń!
  Tel. (22) 737 23 48 

Podróż do świata baśni!
Zbliżają się ciepłe dni! To doskonała okazja, by wyruszyć z dziećmi na wycieczkę edukacyjną. Odwiedź-

cie Magiczne Ogrody i odkryjcie tajemniczy świat baśni. Sezon rozpocznie się już 28 kwietnia.

 Wędrując po tematycznych kra-
inach będziecie mogli bawić się i 
poznawać świat wszystkimi zmy-
słami. Poznacie niezwykłych miesz-
kańców Magicznych Ogrodów, ta-
kich jak dzielne Krasnoludy, koloro-
we Wróżki Smużki, oddane naturze 
Bulwiaki, czy wielkie, futrzaste Mor-
dole. W trakcie podróży weźmie-
cie udział w wielu zabawach i grach 
prowadzonych przez animatorów 
oraz poznacie baśniową historię 
Magicznych Ogrodów. Skorzystacie 

także z licznych, wyjątkowych atrak-
cji, w tym karuzel napędzanych siłą 
mięśni, olbrzymich zjeżdżalni, czy 
linowch placów zabaw. To wszyst-
ko znajdziecie pośród szumiących 
strumieni, setek kwitnących kwia-
tów, drzew i krzewów. 
 Magiczne Ogrody to pierwszy 
w Polsce rodzinny park tematycz-
ny, który powstał w oparciu o ory-
ginalną baśniową historię. Two-
rzy ona, wraz z ideą harmonijne-
go rozwoju dziecka, fundament 

parku. Na wielohektarowym, bez-
piecznym terenie w tematycznych 
krainach znajdziecie miejsca ideal-
ne zarówno do zabawy i odkrywa-
nia swojego potencjału, jak i pach-
nącą, kolorową roślinność. Wszyst-
kie te elementy wspomagają roz-
wój zmysłów dzieci i pozwalają po-
czuć prawdziwie baśniową atmos-
ferę Magicznych Ogrodów. Poza 
nietuzinkowymi placami zabaw, 
bogatą, różnorodną fl orą i cieka-
wymi atrakcjami czekają na Was 
także restauracje o urozmaiconym 
menu, kawiarnie, lodziarnie i sklepy 
z oryginalnymi pamiątkami.

Już dziś zarezerwujcie 
termin swojej wycieczki!

Z Magicznymi Ogrodami możecie 
skontaktować się telefonicznie 

pod numerem 
500 032 772 lub pisząc na e-mail: 
wycieczki@magiczneogrody.com

www.magiczneogrody.com
www.facebook.com/

magiczneogrodyjanowiec 

MAGICZNY
 KONKURS 

R E K L A M A

 W ostatnich latach coraz częściej 
stosowana jest metoda polegająca 
na zmniejszeniu wartości i znaczenia 
oceniania. W niektórych szkołach nie 
informuje się w ogóle dzieci o ich po-
stępach – są to jedynie informacje do-
stępne dla rodziców. Oceny takie jak 
piątka i czwórka oznaczają zwykle, 
że wszystko przebiega prawidłowo, a 
np. trójka, że dobrze by było trochę 
z dzieckiem dodatkowo poćwiczyć. 
Jednym słowem – pełnią one funkcję 
stricte informacyjną, a nie służą reali-
zacjom celów wychowawczych.
 Z drugiej strony całkowita rezy-
gnacja z ocen i - tym samym - z wy-
chowania w rywalizacji jest rozwiąza-
niem mocno kontrowersyjnym. Dzię-
ki dziecięcej konkurencji następuje bo-
wiem bardziej efektywny rozwój talen-
tów, rozwijają się umiejętności dzia-
łania w grupie oraz zdolności akcep-
towania porażek i wyciągania z nich 
odpowiednich wniosków. Generalnie 
uważa się również, że poprzez pozna-
nie słodkiego smaku zwycięstwa i go-
ryczy przegranej maluchy wyrabiają w 
sobie umiejętność radzenia z proble-
mami w dorosłym życiu, a rywalizacja 
pobudza ambicje i pozytywnie wpływa 
na wydajność wśród dzieci.

Jak zachować równowagę?
 Żeby konkurencja przynio-
sła pozytywne efekty dobrze jest 

spróbować oddzielić od siebie ry-
walizację pozytywną i negatyw-
ną. W tej drugiej o ewentualnym 
sukcesie decydują cechy, na któ-
re młody człowiek nie ma wpływu. 
Dobrym przykładem mogą być tu-
taj – powszechnie krytykowane – 
dziecięce konkursy piękności i w 
ogóle wszystkie „zawody”, w któ-
rych werdykt jest czysto subiek-
tywny. Kto piękniej śpiewa, tańczy 
czy recytuje? Zwycięzca jest zwy-
kle tylko jeden, a przegranym trud-
no jest wytłumaczyć dlaczego to 
właśnie nie oni byli najlepsi.
 Charakter dobrze kształtuje z 
kolei sport. Jego rodzaj powinien 
być jednak zgodny z zainteresowa-
niami dziecka i w żadnym wypadku 
nie powinien być wymuszony przez 
rodziców. Pamiętajmy, że w zasa-
dzie nigdy droga do – mniejszych 
lub większych – sukcesów nie jest 
usłana różami. Uczmy więc dziec-
ko jak godzić się z porażką. Wytłu-
maczmy mu, że to nie koniec świa-
ta, a zachęta do dalszych ćwiczeń i 
doskonalenia własnych umiejętno-
ści. Także zwycięstwo powinno być 
przyjmowane z godnością – tzn. w 
taki sposób żeby dziecko nie odno-
siło się z wyższością w stosunku do 
tych, którzy okazali się gorsi w ry-
walizacji.

Grzegorz Tylec
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W poniedziałek 
19 marca na pierwsze 10 osób,

które dodzwonią się do redakcji 
Kuriera Południowego
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i podadzą HASŁO: Magiczne Ogrody

czekają Bilety Rodzinne 
do Magicznych 

Ogrodów w Janowcu
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Najlepsi ludzie sportu
LESZNOWOLA W ostatni weekend w budynku odbyła się coroczna Gala Sportu w Gminie Lesz-
nowola. W trakcie imprezy wręczono nagrody najlepszym lokalnym sportowcom
 Wydarzenie zorganizowane w 
Centrum Edukacji i Sportu (CEiS) 
w Mysiadle poprowadził, podobnie 
jak w ubiegłych latach, dziennikarz i 
komentator sportowy Piotr Dębow-
ski. – Być może nie zdajecie sobie 
państwo z tego sprawy, ale dla wie-
lu ludzi jesteście natchnieniem i mo-
tywacją – zwrócił się do sportowców 
prowadzący. – Najlepszy przykład to 
ja. Na co dzień próbuję się ruszać, 
być aktywny: biegać, pływać i jeź-
dzić na rowerze, na krótkich dystan-
sach startować w triatlhonie. Tacy 
amatorzy jak ja często przeżywają 
trudne chwile, kiedy tracą motywa-
cję. Brakuje konsekwencji i pilności 
w treningach, a w nawale obowiąz-
ków czasami szukamy różnych wy-
mówek. Kiedy jednak spotykam się 
z państwem, to od razu robi mi się 
głupio i się mobilizuję.
 Wśród zaproszonych gości nie 
zabrakło wybitnych sportowców, 
między innymi Zbigniewa Bródki – 
panczenisty i mistrza olimpijskie-
go z Soczi, którego powitała burza 
oklasków.

Spotowa gmina 
 Oficjalnego otwarcia imprezy do-
konała wójt gminy Lesznowola Ma-
ria Jolanta Batycka-Wąsik. – Gala jest 
świętem, które pragniemy zadedyko-
wać tym, dla których sport jest wiel-
ką pasją, inspiracją oraz wspaniałą al-
ternatywą w kontekście różnych pokus 
współczesnej cywilizacji – powiedzia-
ła. – Z całego serca pragnę podzięko-
wać za to, że jesteście i za wasze osią-
gnięcia. Sukces i porażka to wielka lek-
cja pokory, szacunku i akceptacji, co 
jest szalenie w życiu ważne. Jesteście 
najlepszymi ambasadorami naszej lo-
kalnej tożsamości.
 Podkreślono również, że sport i 
rekreacja są od lat jednymi z kluczo-
wych priorytetów polityki samorządu 
gminy Lesznowola, na co najlepszym 
dowodem jest nieustanny rozwój in-
frastruktury sportowej. – Pewnie nie 
wszyscy państwo wiedzą, że przed 
nami budowa kolejnych obiektów – 
hali sportowych w Zamieniu (obec-
nie wyłaniany jest jej wykonawca) 
i Nowej Iwicznej – zapowiedziała 
Maria Jolanta Batycka-Wąsik.

 Głos zabrał również Rafał Skorek, 
dyrektor CEiS, który zaprosił wszyst-
kich obecnych do obejrzenia filmu do-
kumentującego ostatnie zmiany w gmi-
nie w zakresie sportowo-rekreacyjnym. 

Wyróżnień nie brakowało
 Wieczór poświęcono jednak 
przede wszystkim na wręczenie na-
gród dla najlepszych sportowców 
ubiegłego roku oraz osób działających 
na rzecz rozwoju sportu. W kategorii 
„Zasłużeni mieszkańcy gminy Lesz-
nowola” doceniono Bogumiła Pałcza-
ka – dyrektora Szkoły Podstawowej 
im. Noblistów Polskich w Lesznowo-
li, nauczyciela geografii, sportowca z 
zamiłowania (współzałożyciela Ludo-
wego Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego „Set Lesznowola” w 1997 roku) 
i pasjonata szachów  (dzięki jego zaan-
gażowaniu lesznowolscy szachiści osią-
gali sukcesy), a także Dariusza Pawel-
ca – maratończyka, organizatora zawo-
dów dla dzieci w szkole w Nowej Iwicz-
nej, propagatora biegania, współzałoży-
ciela i późniejszego prezesa UKS Iwicz-
na oraz współtwórcę lesznowolskiego 

minimaratonu o puchar wójta gminy 
Lesznowola i innych imprez.
 Doceniono również osiągnię-
cia Młodzieżowej Drużyny Po-
żarniczej OSP w Mrokowie na po-
wiatowych zawodach sportowo-po-
żarniczych, a wśród wyróżnionych 
sportowców znaleźli się: żeńska dru-
żyna siatkarska MUKS Krótka Mysia-
dło, Mirosław Pleskot (motocross), To-
masz Szala (triatlhon), Jakub Salomo-
nowski (lekkoatletyka), Julia Sztem-
berg (taniec sportowy), Konrad Lichow-
ski (koszykówka), Piotr Grzenda i Pa-
tryk Zakrzewski (Kung Fu, Wushu), Ida 
Palęcka (skoki na trampolinie), Piotr 
Osmólski (kickboxing), Bartosz Ku-
charski (lekkoatletyka), Bronisława Dą-
bek, Zuzanna Skład i Adrianna Fijałkow-
ska (taniec sportowy). W dalszej kolejności 
nagrodzono również m.in.. gminnych sty-

pendystów, kluby i szkoły, a wszystkich wy-
różnień było naprawdę sporo.

Radny zarobił na gali
 O oprawę artystyczną całości za-
dbali iluzjonista Piotr Denisiuk i wo-
kalistka Julia, która podczas swoje-
go występu wykonała piosenkę Tiny 
Turner „Simply the best”. Ciekawie 
było również podczas występu ilu-
zjonisty. Piotr Denisiuk zapytał bo-
wiem publiczności kto ma przy so-
bie banknot 50-złotowy. Jako jeden 
z nielicznych podniósł rękę, siedzą-
cy w pierwszym rzędzie, radny gminy 
Lesznowola Michał Otręba. Iluzjoni-
sta wziął od niego banknot i w magicz-
ny sposób... zamienił go na 100 zł, po 
czym... zwrócił go radnemu.

Grzegorz Tylec

R E K L A M A

Poznaj zasady  

od 3 do 30 kwietnia br. 

od 7 do 28 maja br. 

do 6 czerwca br.

10 czerwca br. 

czerwiec  wrze ie  br.

od 1 do 16 wrze nia br.

do  28 wrze nia br. 
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Surowość wliczona w cenę
GÓRA KALWARIA Tuż po Wielkanocy hotel Koszary Arche w byłych budynkach powojsko-
wych przy ul. Dominikańskiej będzie gotowy na przyjęcie pierwszych gości w poko-
jach i restauracji
 Do wyremontowanych wnętrz 
udało nam się wejść jako pierw-
szym. Trwająca niecałe dwa lata in-
westycja dobiega końca. Przebu-
dowa ścian, przygotowanie pokoi i 
ich meblowanie już się zakończyło. 

Każda z 82 „jedynek” lub „dwójek” 
na trzech piętrach jest wyposażona 
w łazienkę (z suszarką i kosmetyka-
mi) oraz telewizor. Na wyższe kon-
dygnacje dotrzemy windą. Podło-
gi przykrywa wykładzina dywano-
wa lub kamienne płyty. – Jesteśmy w 
stanie przyjąć maksymalnie 160 go-
ści, dzięki rozkładanym sofom znaj-
dującym się w niemal każdym poko-
ju – tłumaczy Robert Błoch, dyrek-
tor hotelu (od końca stycznia). Ak-
tualnie trwają ostatnie prace w holu 
recepcyjnym oraz restauracji i ba-
rze ze 120-metrową salą - jej aran-
żacja nie została jeszcze zakończo-
na. Dla podkreślenia klimatu deko-
racjami będą tu militarne eksponaty 
wypożyczone przez jedno z okolicz-
nych muzeów.

Nawiązanie do wojskowej historii
 W trzygwiazdkowy hotelu domi-
nuje surowość. Przeważają szarości, 
biel i czerwona cegła, z której usu-
nięto tynk. Na części ścian korytarzy 
zostaną umieszczone ocieplające je 
nieco duże fototapety z archiwalny-
mi zdjęciami żołnierzy na tle budyn-
ków koszarowych w Górze Kalwarii. 
Dla podkreślenia „industrialnego” i 
„loftowego” stylu instalacje na części 
sufitów nie zostały zabudowane. W 
pokojach wyeksponowano natomiast 
fragmenty ceglanych ścian lub łuków. 
– Zależało nam na nawiązaniu do 
wojskowej historii obiektu. Podob-
nie surowo wyglądający hotel mamy 
w Łodzi. Tobaco powstał w byłej fa-
bryce tytoniu – mówi Robert Błoch.
 Do przeszłości „koszarowca”, ale 

i bogatych dziejów miasta ma na-
wiązywać także menu w hotelu. – Za-
oferujemy kuchnię polsko-żydowską, 
z dużą przewagą tej pierwszej. Będą 
również dania kojarzone z wojskiem – 
zdradza Dariusz Skowron, szef kuch-
ni. – Szczegóły karty dań nie są jesz-
cze ustalane. Na pewno będziemy 
opierali się na lokalnych produktach i 
szykujemy również kilka niespodzia-
nek. Liczę, że mieszkańcy Góry Kal-
warii i okolic docenią naszą kuch-
nię. Jestem w tym mieście od dwóch 
miesięcy, stołuję się tu i muszą po-
wiedzieć, że wyboru nie ma – doda-
je. W ciepłe dni restauracja zaprosi 
do ogródka. Będą z niego widoczne 
haubice, które przez lata stały przed 
główną bramą do jednostki wojsko-
wej. Po renowacji wrócą na miejsce. 
Remont ma przejść jeszcze zabytko-
wa stróżówka. Są plany umieszczenia 
w niej tzw. małej gastronomii. Całość 
terenu na zewnątrz hotelu ma dopeł-
nić jeszcze dodatkowa zieleń. 
  
Remont z przygodami
 Cena pokoi, która zacznie obo-
wiązywać 4 kwietnia, to 190 zł za 
„jedynkę” oraz 240 zł za „dwójkę”. 
Wliczone w nią będzie śniadanie. 

 Hotel Koszary nastawia się na or-
ganizację szkoleń (są trzy sale konfe-
rencyjne z łącznie 120 miejscami) oraz 
grupy turystyczne. – Będziemy pro-
mowali Górę Kalwarię, już podjęli-
śmy współpracę z miejscową informa-
cją turystyczną i razem planujemy wy-
danie mapy z zaznaczonymi atrakcja-
mi – mówi Robert Błoch. W szukaniu 
klientów pomoże obiektowi centra-
la sieci hoteli. Grupa Arche ma ich 6, 
wkrótce otworzy kolejne 3. 
 Władysław Grochowski, prezes 
Grupy Arche jest zadowolony z efektu 
końcowego. – Remont dwóch „kosza-
rowców” przebiegał z przygodami, ale 
myślę, że powstały ciekawe obiekty – 
uważa. Na odnowienie dwóch budyn-
ków powojskowych (w bliźniaczym 
budynku obok hotelu zamieszkają 
m.in. repatrianci) Arche wydało oko-
ło 10 mln zł. Grochowski jako pełno-
mocnik Fundacji Leny Grochowskiej 
(silnie powiązanej z Grupą Arche) 
w lutym 2016 roku podpisał umowę 
dzierżawy liczących 150 lat, zdewasto-
wanych budynków powojskowych od 
samorządu powiatu piaseczyńskiego. 
Przez 15 lat nie było na nie chętnych.

Piotr Chmielewski

Dla podkreślenia loftowego stylu na klatce schodowej 
odsłonięto część ceglanych murów. Podobnie jest w pokojach    

Na remont dwóch budynków 
powojskowych (w bliźnia-

czym budynku obok 
hotelu zamieszkają m.in. 

repatrianci) Arche wydało 
około 10 mln zł

Szlakiem 
piaseczyńskich Żydów
PIASECZNO Biblioteka publiczna wydała pierwszy Quest, czyli grę po-
legającą na odkrywaniu ciekawych miejsc, w tym wypadku związa-
nych z kulturą żydowską na terenie naszego miasta. W swojej wę-
drówce gracz podąża wyznaczoną trasą, według wskazówek zamiesz-
czonych w wierszowanym tekście
 Żydzi zaczęli przybywać do Piaseczna w pierwszej połowie XVIII w. Celem 
questingu jest przybliżenie ich historii. Na trasie pojawią się takie miejsca, jak 
kirkut, dawny plac targowy, zakład krawca Meppena oraz wiele innych obiek-
tów, związanych z żydowską społecznością. Autorzy Questa opierali się na 
tekstach z serwisu internetowego „Studnia” oraz „Szkiców z dziejów Piasecz-
na”, napisanych przez lokalnych historyków Ewę i Włodzimierza Bagieńskich. 
Niemałe znaczenie miały również konsultacje merytoryczne z piaseczyńskim 
kronikarzem Jerzym Duszą oraz Stanisławem Hoff manem. Przedsięwzięciem 
zainteresował się również dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich. Questy 
są dostępne we wszystkich fi liach biblioteki. Można je również otrzymać w 
biurze promocji urzędu miasta, które wsparło wydanie broszury pokrywając 
koszty jej wydruku.

TW

PIASECZNO

Sztuka Mówi
 W środę 21 marca w Domu Kultury w Piasecznie będzie można obejrzeć 
„Kocham kino” - antologię fi lmową zrealizowaną dla uczczenia 60-lecia festi-
walu w Cannes. Składa się ona z 33 etiud nakręconych przez uznanych świa-
towych reżyserów. Film jest pomysłu Gilles’a Jacoba, szefa Międzynarodo-
wego Festiwalu Filmowego w Cannes. Motywem łączącym całość jest temat 
kina. Początek o godz. 19. Wstęp wolny.

Tyl.

Morsowanie dla Wojtka na Górkach Szymona
 W niedzielę na Górkach Szymona w Zalesiu Dolnym odbędzie się festyn 
charytatywny, podczas którego będą zbierane pieniądze na leczenie st. asp. 
Wojtka Budzika, chorego na nowotwór policjanta z oddziałów prewencji. 
Główną atrakcją imprezy będzie kąpiel morsów. Początek o godz. 10.

TW
R E K L A M A
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Ten instrument ma duszę!
KONSTANCIN-JEZIORNA Małgorzata Niezabitowska podarowała domowi kultury pianino. 
– Marzyłam całe dzieciństwo, aby grać na takim instrumencie, ale okazałam się bezta-
lenciem – przyznała szczerze podczas krótkiej uroczystości
 Nowy instrument w poprzednią 
środę stanął na scenie sali widowi-
skowej Konstancińskiego Domu Kul-
tury (KDK). Jako pierwszy pianino 
przetestował Bartosz Jaworski, re-
alizator dźwięku w KDK. Przy jego 
akompaniamencie Aleksandra Lip-
ka zaśpiewała dwa utwory Kaliny Ję-
drusik: „Ja się boję sama spać” i „O, 
Romeo”.  – Przyznam, że zaskoczy-
ło mnie to pianino. Ma duszę i fan-
tastycznie brzmi solowo. Jego bar-
wa świetnie brzmi przy utworach z 
20-lecia międzywojennego – komen-
tował Bartosz Jaworski. – Do tej pory 
mieliśmy do dyspozycji tylko forte-
pian cyfrowy. Pianino da nam znacz-
nie większe możliwości – dodał. 
 Małgorzata Niezabitowska, któ-
ra od 30 lat mieszka w Konstancinie-Je-
ziornie, zakupując instrument chciała 
„dać młodym ludziom szansę na speł-
nienie ich marzeń i realizację pasji”. 
– Przez całe dzieciństwo marzyłam, 
by grać na fortepianie lub pianinie. 
Kiedy byłam mała, mojej rodziny 
nie było na to stać. Jako dziewczyna 
myślałam, że oddałabym nawet inne 
swoje przymioty, na przykład do-
brą pamięć, żeby tylko móc zagrać. 
Mam długie palce u rąk i wiele osób 
mówiło mi, że chyba gram na forte-
pianie. Serce mi krwawiło, że tak nie 
jest – opowiadała. – Może i dobrze 
się stało, bo kiedy mój mąż kupił mi 
pianino na kolejne okrągłe urodzi-
ny, okazało się, że jestem beztalen-
ciem. Prezent od męża stoi w domu, 
może któryś z wnuków na nim kie-
dyś zagra – zakończyła z uśmiechem 
na twarzy.
 W imieniu lokalnej społeczno-
ści podziękowania darczyńcy – pod-
kreślone bukietem kwiatów –  złożyli 
burmistrz Kazimierz Jańczuk i prze-
wodniczący rady miejskiej Andrzej 
Cieślawski. – Dodam, że pani aktyw-

nie uczestniczy w życiu naszego mia-
sta i gminy. Była jednym ze sponso-
rów dębów, które sadziliśmy w Par-
ku Zdrojowym na stulecie Konstan-
cina – przypomniał burmistrz.
 Małgorzata Niezabitowska jest 
dziennikarką, autorką książek, sce-
nariuszy, pisała też teksty piosenek 
dla zespołu Kombi. Stało się o niej 
bardzo głośno, kiedy została rzecz-
niczką prasową rządu Tadeusza 
Mazowieckiego, pierwszego po ob-
radach okrągłego stołu. Osoby, któ-
re ją znają, podkreślają, że jest czło-
wiekiem o wielkim sercu. Pani Mał-
gorzata pochodzi z ziemiańskiej ro-
dziny herbu Lubicz, o długiej trady-
cji patriotycznej. Jej przodkowie w 
Królestwie Polskim i Rzeczypospo-
litej Obojga Narodów pełnili funk-
cje cywilne i wojskowe, a w okresie 
zaborów brali udział w wojnach na-
poleońskich i powstaniach. W 1980 

roku Małgorzata Niezabitowska  na-
pisała sztukę „Polskie lato, polska je-
sień” o strajku w Stoczni Gdańskiej 
i powstaniu „Solidarności”, której 
wystawienie uniemożliwiła cenzu-
ra. Po 13 grudnia 1981 roku doku-
mentowała stan wojenny. Materia-
ły te przesyłane w poczcie dyploma-
tycznej na Zachód były szeroko pu-
blikowane, m.in. w „La Vie”, „Cor-
riere della Sera” i „Paris Match”. 
 W mieście uzdrowiskowym Mał-
gorzata Niezabitowska zamieszka-
ła z rodziną w zabytkowej willi Este, 
którą z pietyzmem wyremontowała. 
– Konstancin to fantastyczne miej-
sce, ma duszę. Staram się dorzucać 
małe kamyczki, aby miasto stawało 
się jeszcze piękniejsze i atrakcyjniej-
sze – mówi w rozmowie z naszym 
dziennikarzem.

Piotr Chmielewski

Za prezent dla KDK Małgorzacie Niezabitowskiej (na zdjęciu 
z kwiatami) serdecznie podziękowały władze miasta 

R E K L A M A
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Harcerze błysnęli 
na basenie
PIASECZNO W sobotę na basenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
odbyły się drugie Zawody Pływackie Chorągwi Stołecznej ZHP, w któ-
rych wystartowało około 70 zawodników z Warszawy i okolic
 W imprezie zorganizowanej pod 
patronatem burmistrza Zdzisława 
Lisa wzięło udział także 13 pływaków 
z Hufca ZHP Piaseczno, którzy star-
towali w różnych kategoriach wie-
kowych. W kategorii „Płotki” pierw-
sze miejsce zajęła Malwina Zawada 
z 52. Drużyny Harcerskiej z Jazgarze-
wa, a na drugim miejscu w kategorii 
„Pstrągi” uplasowała się Marta Gon-
dek z Józefosławia. Obydwie zawod-
niczki startowały na dystansie 25 m 
stylem dowolnym. 

TW

Wielkie święto małych teatrów
KONSTANCIN-JEZIORNA W najbliższy weekend  grupy teatralne z konstancińskich placówek 
oświatowych staną w szranki o Grand Prix. Będzie można zobaczyć również gościnne spek-
takle młodzieżowych grup teatralnych działających w powiecie piaseczyńskim. Wstęp wolny
 Festiwal Małych Form Teatral-
nych w Konstancińskim Domu Kul-
tury (ul. Mostowa 15) odbędzie się 
po raz 15. O nagrody rywalizować 
będą przedstawienia przygotowa-
ne przez uczniów szkół podstawo-
wych, gimnazjów i szkół ponadgim-
nazjalnych. Ich występy oceni jury, 
które nie tylko wybierze najlep-
szą sztukę, lecz także przyzna na-
grody za reżyserię, scenografię i 
kreacje aktorskie. Pokazy spekta-
kli konkursowych rozpoczną się w 
sobotę 17 marca o godz. 11 i po-
trwają do godz. 17. Przegląd spek-
takli konkursowych podczas tego-
rocznej edycji zapowiada się nie-
zwykle interesująco. W rywaliza-
cji weźmie udział 10 przedstawień, 
które jak co roku zachwycą nie tyl-
ko barwnymi strojami oraz impo-
nującą scenografią, lecz także sta-
rannie dobraną muzyką oraz per-
fekcyjną grą młodych aktorów. 
 Natomiast w niedzielę 18 marca 
od godz. 15 publiczność będzie mo-
gła obejrzeć wyjątkowe, autorskie 
spektakle młodzieżowych grup te-

atralnych działających przy domach 
kultury z powiatu piaseczyńskiego. 
Będzie to familijne spotkanie z te-
atrem tworzonym przez dzieci i mło-
dzież, które przeniosą całe rodziny w 
świat baśni. Poziom spektakli oraz 
ich tematyka gwarantują świetną za-
bawę dzieciom i dorosłym. 

 Festiwal zwieńczy uroczysta gala, 
podczas której w niedzielę o godz. 18 
zarówno młodym artystom, jak i na-
uczycielom zostaną wręczone nagro-
dy. O artystycznym poziomie festi-
walu świadczą wybitni artyści, którzy 
zasiadają w szacownym jury. W tym 
roku jurorami festiwalu będą reżyser 
Radosław Dunaszewski oraz  Łukasz 
Lewandowski aktor teatralny, telewi-
zyjny, filmowy i dubbingowy, a także 
Karolina Pluta – pedagożka teatru.   
 KDK zaprasza na widownię nie 
tylko dzieci i młodzież, lecz także 
także rodziców oraz dziadków. Pa-
tronat medialny: Kurier Południowy 
i Piasecznonews.pl.

PC

Spektakle często zaskakują imponującą formą i dekoracjami 
oraz różnorodną tematyką K O N D O L E N C J E

K O N D O L E N C J E

K O N D O L E N C J E
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Jedność rośnie w siłę.
W Żabieńcu powstanie nowy orlik
PIASECZNO Wkrótce zostanie rozstrzygnięty przetarg na projekt i wykonanie boiska ze 
sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej, które powstanie obok budynku klubowego na 
stadionie Jedności Żabieniec. Gmina zabezpieczyła na inwestycję 520 tys. zł
 Odkąd kilka lat temu w Jedności 
Żabieniec zmienił się zarząd, Ludo-
wy Klub Sportowy kwitnie. W ubie-
głym roku obok głównego trawia-
stego boiska wybudowano plac re-

kreacyjny z zabawkami dla dzieci, 
zewnętrzną siłownią i boiskiem do 
siatkówki plażowej. Wyrwano też 
stare, spróchniałe drzewa za try-
bunami, robiąc nowe nasadzenia. 
- Zmodernizowaliśmy również część 
ogrodzenia, pozbywając się brzyd-
kich betonowych płyt – dodaje Pa-
weł Sawa, prezes klubu. Jednak na 
tym nie koniec: cały czas trwa także 
remont budynku klubowego, na któ-
rym w listopadzie pojawił się nowy, 
podświetlany herb oraz nazwa klu-
bu. - Remont przeprowadzamy z 
własnych środków – dodaje prezes 
Sawa. - Wkrótce oddamy dużą salę 
konferencyjną, która będzie mogła 
służyć także dzieciom oraz klubo-
wi seniora. W tym roku z własnych 
środków będziemy chcieli również 
przygotować koncepcję rozbudowy 
budynku. Część klubową, z biurami, 
szatniami i prysznicami będziemy 
chcieli potem przenieść na piętro.

Chcieli odciążyć płytę główną
 Jedność Żabieniec od lat rozwija 
autorski projekt Piłkarskich Przed-
szkoli, do których uczęszcza w tej 
chwili około 100 dzieci. Do tego do-
chodzą starsze roczniki, włącznie z 

drużyną seniorów. W sumie w ra-
mach klubu trenuje około 330 za-
wodników, a 9 drużyn uczestni-
czy regularnie w rozgrywkach pił-
karskich. Wszystko to sprawia, że 
główne boisko jest bardzo mocno 
obciążone, co negatywnie wpływa 
na jego stan. - Od lat zabiegaliśmy 
o wybudowanie tu boiska boczne-
go ze sztuczną nawierzchnią – mówi 
Adam Marciniak, sołtys Żabieńca i 
gminny radny. - W tym roku udało 
się wreszcie wygospodarować na ten 
cel środki. Właśnie trwa procedura 
przetargowa. Oferty firm mają zo-
stać otwarte 26 marca.

Nowe boisko do końca wakacji
 Boisko ma zostać wybudowa-
ne we wschodniej części stadionu i 
mieć wymiary 50×30 m. Po bokach 
zostaną umieszczone piłkochwyty, 

oświetlenie oraz mur oporowy (od 
strony ogrodzenia), który ma służyć 
także do ćwiczenia techniki. - Kie-
dyś było normalne, że dzieci kopa-
ły piłką o ścianę czy mur – mówi Pa-
weł Sawa. - Dziś do niektórych roz-
wiązań się wraca. To akurat podpa-
trzyłem podczas warsztatów trener-
skich w Zagłębiu Lubin. 
 Być może w przyszłości boisko 
zostanie zadaszone. Prace nad no-
wym obiektem zaczną się najpraw-
dopodobniej jeszcze przed wakacja-
mi i potrwają do września. Władze 
klubu myślą jeszcze o zrobieniu dru-
giego, mniejszego boiska za budyn-
kiem klubowym, które byłoby ogro-
dzone metrową bandą i służyło do tre-
ningów dla najmłodszych roczników. 
Być może ten pomysł również uda się 
zrealizować jeszcze w tym roku.

Tomasz Wojciuk

Paweł Sawa (z lewej) i Adam Marciniak już nie mogą 
doczekać się nowego boiska

Jedność Żabieniec postawi-
ła kilka lat temu na szkolenie 

dzieci. Okazało się, że był 
to strzał w dziesiątkę

Remont drogi.  Odcięci na rok!
PIASECZNO Kilka dni temu zamknięto ul. Pułku IV Ułanów w Gołkowie 
od ul. Pod Bateriami do ul. Głównej. - Ta droga ma być wyłączona z ruchu 
przez ponad rok, a co ze znajdującymi się przy niej punktami usługowymi? - 
pyta Dariusz Rosłoniec, właściciel miejscowego skupu złomu

 Inwestycję w Jazgarzewie prowadzi Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódz-
kich. Prawie 2-kilometrowy odcinek drogi 722 został wyłączony z ruchu 12 
marca. Na znakach zakazujących wjazdu widnieje napis, że nie obowiązują 
one tylko mieszkańców oraz samochodów dojeżdżających na plac budowy. 
We wtorek rozpoczęto frezowanie jezdni oraz prace kanalizacyjne. W dalszej 
kolejności na drodze ma być kładziona nowa nawierzchnia, przebudowane 
przejścia dla pieszych i wprowadzone elementy spowalniające ruch. Ma zo-
stać wykonane także odwodnienie (kolektory deszczowe), zatoczki dla au-
tobusów, ciąg pieszo-rowerowy, nowe przejścia dla pieszych wraz z azylami. 
Wykonawca przebuduje również zjazdy na posesje i istniejące skrzyżowania 
oraz gruntownie wyremontuje mostek na Jeziorce. 
 Tymczasem inwestycja nie wszystkim jest na rękę.  Krzywo patrzą na nią 
przedsiębiorcy, którzy mają przy zamkniętej drodze punkty usługowe. - Do mo-
jego skupu złomu od kilku dni nie docierają klienci – załamuje ręce Dariusz Rosło-
niec. - Obok jest sklep meblowy, sklep z akumulatorami, bank. Wszyscy mają to 
samo. Nikt nie został wcześniej  powiadomiony, że remont drogi potrwa tak długo. 
W innym wypadku pewnie byśmy się przenieśli. A tak to tutaj pewnie zbankrutuje-
my... Nie wiem, dlaczego zamknięto całą drogę. Na początku mogli wyłączyć tylko 
odcinek od strony Grójca. Teraz klienci do nas nie dojeżdżają, bo boją się zakazu.
 - Rozbudowa drogi ma zakończyć się do 25 sierpnia przyszłego roku, a 
wyłączenie remontowanego odcinka potrwa do zakończenia całości prac – 
informuje Monika Burdon, rzecznik MZDW. -  Mimo objazdów wykonawca za-
pewni dojazd również do lokali użyteczności publicznej, takich jak bank czy 
kościół. Oczywiście możliwe są czasowe utrudnienia w tym zakresie. 

Tomasz Wojciuk

Odcinek drogi, który będzie remontowany 
prawie półtora roku ma 1835 m długości
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SPARTA BISK JAZGARZEW (4. miej-
sce, 27 punktów) – Trudno nazwać 
jesień Sparty inaczej niż bardzo 
udaną. Zespół zaczął sezon najle-
piej jak tylko mógł, bo od czterech 
kolejnych zwycięstw. Wraz z począt-
kiem września drużynę spotkał jed-
nak zimny prysznic w postaci trzech 
porażek z rzędu. Październik znów 
był lepszy dla podopiecznych Mar-
ka Gołębiewskiego. Szczególne zna-
czenie miało z pewnością wyjazdowe 
zwycięstwo 1:0 z lokalnym rywalem 
MKS Piaseczno. W listopadzie znów 
Sparta zjechała jednak na ziemię po 
porażkach z Pilicą Białobrzegi (0:2) i 
Mszczonowianką Mszczonów (5:0). 
Nietrudno więc zauważyć, że jazga-
rzewianie punkty zdobywają głównie, 
póki co, w konkretnych miesiącach. 
Zespołowi grającemu w Wólce Kozo-
dawskiej życzymy więc na wiosnę ta-
kiej formy jak choćby w październiku

MKS PIASECZNO (11. miejsce, 18 
punktów) – W obecnych rozgryw-
kach biało-niebiescy grali nierówno. 
Z jednej strony potrafili zaskoczyć do-
brą postawą na wyjeździe (jak choćby 
wynikiem 2:3 w spotkaniu z Pogonią 
Grodzisk Mazowiecki) czy remisem z 
walczącą o awans 1:1 Bronią Radom, 
ale na pewno bolą takie porażki jak 

3:0 z LKS Promna czy 3:1 z LKS Je-
dlińsk. Po wycofaniu się Mazowiec-
kiego Związku Piłki Nożnej z decyzji 
o reorganizacji ligi (pierwotnie w IV 
lidze miało się utrzymać około sied-
miu zespołów) i kilku wzmocnieniach 
(między innymi Zbigniewem Obłu-
skim) MKS Piaseczno nie powinno 
mieć, mimo wszystko, większych pro-
blemów z pozostaniem w tych samych 
rozgrywkach na przyszły sezon

LKS PERŁA ZŁOTOKŁOS (16. miejsce, 7 
punktów) – Przez rozpoczęciem tego se-
zonu wielu wróżyło beniaminkowi ze 
Złotokłosu spadek z ligi z hukiem. W 
klubie zapowiadano walkę, ale – póki 
co – wygląda na to, że wątpiący w siłę 

drużyny Perły mieli rację. Zaledwie 
siedem zdobytych punktów na wiosnę 
i pozycja czerwonej latarni ligi spra-
wiają, że podopiecznych trenera Jac-
ka Rzeplińskiego czeka niełatwe za-
danie w rundzie rewanżowej. Pozy-
tywnego kopa klubowi dało na pewno 
zwycięstwo w niedawnych Memoria-
le im. Walentego Kazubka – nieoficjal-
nych mistrzostwach powiatu piaseczyń-
skiego w piłce nożnej halowej. Czy dobra 
gra na hali przełoży się jednak na punkty 
zdobywane na trawie? Piłkarze ze Złoto-
kłosu zapowiadają, że nie składają broni 
i będą twardo walczyć do końca o pozo-
stanie w czwartej lidze

Grzegorz Tylec
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W różnych nastrojach
PIŁKA NOŻNA Podsumowanie rozgrywek rundy jesiennej 
sezonu 2017/2018 grupy południowej IV ligi

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

Transfery czwartoligowców
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA Przed rozpoczęciem rundy rewanżowej kluby 
z powiatu piaseczyńskiego zadbały o kilka ciekawych wzmocnień
 MKS Piaseczno pozyska-
ło najpierw z Broni Radom na-
pastnika Zbigniewa Obłuskie-
go. Do drużyny trafili jeszcze 
ofensywny pomocnik/napast-
nik Kewin Przygoda (poprzed-
nio Świt Nowy Dwór Mazo-
wiecki) oraz grający na pozy-
cji ostatniego stopera Maciej 
Krawczyk z Mazura Karczew. 
Na podstawie dotychczaso-
wych sparingów, w których tre-
ner Igor Gołaszewski stosował 
dużą rotację w składzie trud-
no jest jednak prognozować czy 
będą to zawodnicy przeznacze-
ni do gry w pierwszej jedenast-
ce. Jedno jest pewne – konku-
rencja do gry zwiększyła się i na 
pewno żaden z piłkarzy nie do-
stanie miejsca na placu bez wal-
ki o nie.
 Z kolei Sparta Jazgarzew 
sprowadziła z Ursusa Warsza-
wa napastnika Maksymilia-
na Vogtmana. – Maks to mło-
dy, zdolny chłopak, który ma 

duże umiejętności – mówi Ma-
rek Gołębiewski, szkoleniowiec 
Sparty Jazgarzew.  Do drużyny 
dołączył również Kacper Siu-
dak – pomocnik z drugoligowej 
Stali Stalowa Wola. – Transfery 
mają na celu wzmocnienie ry-
walizacji w zespole – zapowia-
da trener Gołębiewski. W klu-
bie z Jazgarzewa na wiosnę nie 
będzie już występować Tomasz 
Odoliński.
 Nie mniejszą aktywnością 
wykazała się w przerwie zi-
mowej Perła Złotokłos. Z wy-
pożyczenia do Sparty Jazga-
rzew powrócił Cezary Kur, a 
do drużyny trafili również na-
pastnicy Michał Ambrozik z 
Ursusa Warszawa i Emanuel 
Woźniak (Sparta Jazgarzew), 
pomocnik Radosław Cieślak 
z MKS Piaseczno oraz grają-
cy w formacji defensywnej bra-
cia Jakub i Krzysztof Kuchar-
scy z KS Konstancin.

Grzegorz Tylec

Pierwsza porażka
KOSZYKÓWKA, III LIGA Drużyna MUKS Piaseczno przegrała swoje pierw-
sze spotkanie w drugiej fazie rozgrywek o miejsca 7-14 w trzeciej lidze

 Piasecznianie ulegli na własnym parkiecie zespołowi KKS Tur Basket Bielsk 
Podlaski 69:77. – Przy tak wyrównanym spotkaniu i przy rywalu, który ma w 
swoim składzie drugoligowców, zawsze decydują detale, a tym były dziś rzuty 
wolne, których spudłowaliśmy aż 8 przy 20 próbach – mówi Michał Chludziń-
ski, kapitan MUKS Piaseczno. – Naszą najsilniejszą bronią w ataku są zazwyczaj 
rzuty z dystansu i tego dziś zabrakło w kluczowych momentach meczu.
 Kolejne spotkanie MUKS Piaseczno rozegra w hali SP nr 5 już w najbliższą 
sobotę. Przeciwnikiem podopiecznych Cezarego Dąbrowskiego będzie AZS 
Uniwersytet Warszawski. Początek meczu o godz. 18.30.

Tyl.
Tabela drugiej rundy trzeciej ligi o miejsca 7-14
1. MUKS Piaseczno 17 9 8 - 1 4 - 1 4 - 0 712 - 573 
2. AZS Uniwersytet Warszawski 16 8 8 - 0 5 - 0 3 - 0 772 - 500 
3. KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 16 9 7 - 2 3 - 1 4 - 1 792 - 694 
4. NOSiR 13 9 4 - 5 3 - 1 1 - 4 644 - 688 
5. Pultovia 10 8 2 - 6 2 - 1 0 - 5 531 - 580 
6. MKS Grójec 10 8 2 - 6 1 - 2 1 - 4 633 - 723 
7. Polonia Warszawa 9 8 1 - 7 1 - 4 0 - 3 553 - 693 
8. Pułaski Warka 8 7 1 - 6 1 - 3 0 - 3 410 - 596

Koszykarki z Piaseczna 
rządzą na Mazowszu
KOSZYKÓWKA Drużyna dziewcząt z rocznika 2004 od trzech lat nie 
może znaleźć sobie równych w województwie. Podopieczne Magdale-
ny Lewandowskiej kolejny raz sięgnęły po mistrzostwo Mazowsza, po-
konując w dwumeczu UKS Trójkę Żyrardów
 Warto podkreślić, że pia-
secznianki są nie tylko naj-
lepszą ekipą w wojewódz-
twie, ale również ani razu 
– od trzech lat z rzędu – nie 
poniosły na tym szczeblu 
żadnej porażki. – Od po-
czątku sezonu spodziewa-
łyśmy się najcięższego boju 
z drużyną z Żyrardowa, tym 
bardziej cieszy podwójne 
zwycięstwo z bardzo moc-
ną i doświadczoną ekipą 
Trójki – komentuje Magdalena Lewandowska, trenerka MUKS Piaseczno. – W 
obu meczach dziewczyny dały z siebie sto procent, co było nam szczególnie 
potrzebne w drugim spotkaniu - na trudnym terenie, bez kontuzjowanej lider-
ki zespołu Klaudii Węcłaś i kilku innych zawodniczek, w tym Mai Żak, Oli Roma-
nowskiej czy Zuzi Orzelskiej, które również leczą kontuzje. 
 W decydującym spotkaniu (wygranym 58:52) role liderki wzięła na siebie 
Eda Balkan (26 punktów, 4 zbiórki, dwie asysty, dwa bloki), wspierana przez 
Weronikę Tomaszuk (11 punktów, 15 zbiórek, dwie asysty) oraz młodziutka 
Gabrysia Zaron (12 punktów i pięć zbiórek).  Przed dziewczynami teraz krótka 
przerwa i przygotowanie do ćwierćfi nałów MP U14K.

Tyl.

Wraca liga!
PIŁKA NOŻNA Już w najbliższy weekend piłkarze IV ligi 
i ligi okręgowej powrócą na boiska
 W ramach 17. kolejki rozgrywek IV ligi grupy południowej MKS Piaseczno 
podejmie na swoim boisku Naprzód Skórzec (17 marca, godz. 13), Sparta Ja-
zgarzew zagra na wyjeździe z Energią Kozienice (17 marca, godz. 11), a Perła 
Złotokłos zmierzy się z Białobrzegach z miejscową Pilicą (17 marca, godz.15).
 W sobotę 17 marca w drugiej grupie ligi okręgowej KS Konstancin zmierzy 
się na własnym boisku z SEMP-em Ursynów (godz. 11), a tego samego dnia i o 
tej samej godzinie druga drużyna Sparty Jazgarzew pojedzie na mecz do Brwi-
nowa, żeby zmierzyć się z tamtejszym BKS Naprzód.

Tyl.
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R E K L A M A

KONSTANCIN-JEZIORNA PIASECZNO

Jak piękna była Syria przed wojną Akcja krwiodawstwa
 w hołdzie Wyklętym

Frida Kahlo – pasja i namiętność

 W czwartek 22 marca o godz. 19 w ramach Klub Podróżnika Konstanciń-
skiego Domu Kultury (ul. Mostowa 15) odbędzie się spotkanie pt. „Syria, któ-
rej już nie zobaczymy”. O tym fascynującym wielonarodowym i wielokultu-
rowym kraju opowie Natalia Żurawska. Syria była nazywana „muzeum pod 
otwartym niebem”. Wojna, którą śledzimy obecnie, jest jego dewastacją. Po-
kaz zdjęć znad Morza Śródziemnego, Eufratu, z Aleppo i Wzgórz Golan bę-
dzie uzupełniony komentarzem autorki, która studiowała w Syrii przed woj-
ną i obecnie jest tłumaczem języka arabskiego. Wstęp wolny.

PC

 W środę 21 marca w godz. 9-13 
będzie okazja do honorowego od-
dania krwi w specjalnym ambu-
lansie ustawionym w Piasecznie u 
zbiegu ul. Jana Pawła II i Puławskiej. 
W akcji może wziąć udział każdy, 
choć szczególnie zachęcani są stra-
żacy i funkcjonariusze innych służb 
mundurowych. Celem wydarzenia 
o nazwie „spoKREWnieni służbą”, 
które objął patronatem Minister 
Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji, jest oddanie hołdu Żołnierzom 
Wyklętym. Druga edycja ogólno-
krajowej akcji została zainauguro-
wana 1 marca w MSWiA i potrwa 
do końca miesiąca. W jej ramach w 
ubiegłym roku banki krwi wzboga-
ciły się o 3,8 litra tego płynu.

PC

 Jutro o godz. 19 na scenie Hugonówki (ul. Mostowa 15) zostanie wysta-
wiony spektakl „Frida – Życie Sztuka Rewolucja”. Jest to pierwszy polski pro-
jekt teatralny inspirowany życiem i twórczością meksykańskiej malarki Fri-
dy Kahlo. Spektakl aktora, reżysera i dramaturga Jakuba Przebindowskiego 
jest wyjątkowym połączeniem teatru, wideoartu, performance, wideoteatru 
oraz malarstwa. W roli Fridy wystąpi aktorka i malarka Martyna Kliszewska. 
Ta wzruszająca opowieść o życiu i miłości, a także walce o artystyczną nieza-
leżność jest pełna emocji, namiętności, porywającej muzyki oraz wspania-
łych obrazów. Bilety w cenie 45 i 40 zł do kupienia w kasie lub na stronie in-
ternetowej Konstancińskiego Domu Kultury.

PC



Instalacje elektryczne, tel. 604 94 36 92

 RÓŻNE 

Przyjmę gruz Prażmów, tel. 602 77 03 61

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

NAUKA 

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

Korepetycje, matematyka/programowanie, java, C, C++/ 
student PW, tel. 668 017 140

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

Rezonans magnetyczny- badanie i leczenie. 
Tel. 602 793 303

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

Dom Opieki Piaseczno, tel. 22 757 20 19

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, zaszczepio-
ne i wysterylizowane. Przebywają w Piasecznie i okoli-
cach. Chętnie pomożemy przy doborze zwierzaka. 
Tel. w sprawie adopcji: 503 069 502, 502 906 532, 
604 531 952, 608 504 380

Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040
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DAM PRACĘ

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Górze Kalwarii zatrud-
ni osoby do ekipy sprzątającej. Informacje można uzy-
skać pod nr. tel. 509 692 851 codziennie do godz 14.00. 
CV ze zdjęciem można wysłać na adres 
e mail: sekretariat@smgorakalwaria.pl

Księgową do biura rachunkowości, tel: 604 559 182

Zatrudnimy ekspedientkę do supersamu, Dawidy, 
dojazd autobusem 715, 737 lub stacja PKP Dawidy, 
tel. 501 097 603

Firma zatrudni pracownika lub brygadę do wykonywa-
nia elewacji, tel. 667 117 888

Przedszkole w Piasecznie zatrudni dyrektora oraz 
nauczyciela, CV na: przedszkole@koala.com.pl

Mechanika samochodowego, Piaseczno, 
tel. 502 328 510

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

Ekspedientkę do delikatesów, pilnie, tel. 502 159 936

Uzdrowisko Konstancin Zdrój S.A. zatrudni do hotelu i 
restauracji osoby na stanowisko: kosmetolog, recep-
cjonista,kelner, pokojowa, pomoc kuchenna. CV pro-
szę przesyłać na adres e-mail d.lasek@uzdrowisko-
konstancin.pl lub tel. kontaktowy 667 771 149 

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

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

Poszukujemy Operatora Kartoniarki, miejsce pracy: 
Karolina, cv na office@eipolska.pl, tel: 502-073-922

Poszukiwany Asystent Działu Handlowego/Handlo-
wiec ze znajomością języka angielskiego (warunek 
konieczny), miejsce pracy: okolice Góra Kalwarii, 
cv na  office@eipolska.pl

Do sklepu w Józefosławiu, tel. 503 706 115

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

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

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstancinie 
poszukuje osoby chętne do pracy na stanowisku opie-
kuna pielęgniarki fizjoterapeuty oraz terapeuty zaję-
ciowego. Aplikację proszę przesyłać na adres e-mail: 
tabita@luxmed.pl, tel. 22 737 64 12

ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA W WARSZTACIE W  ZALESIU 
GÓRNYM (ROBIMY SPIRALE, GRZAŁKI).WYNAGRO-
DZENIE DOCELOWO 15  ZŁ/GODZ. NA RĘKĘ CV  NA AD-
RES termek@termek.pl,  TEL.662 228 239 c

Pomocnik do remontów, tel. 667 356 939

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

Hurtownia piwa „Bajka” w Gołkowie zatrudni młodych z 
kat.B, najchętniej z okolic Prażmowa oraz mechanika 
wózków widłowych lub chętnego do przyuczenia, CV na 
bajwid@bajwid.pl,  lub w siedzibie firmy, Al. Lipowa 65 

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni pracowników 
fizycznych Praca zmianowa preferowane noce. 
„Proszę dzwonić: 791 200 444, 534 140 941

Praca zmianowa – 5 h dziennie w sklepie z odzieżą używa-
ną w Piasecznie, tel. 513 044 702, 608 453 006

Do dociepleń tel. 507 191 295

Praca dla hydraulika, tel. 691 056 402

Sala bankietowa zatrudni kucharki – kuchnia ciepła/zim-
na, Ursynów, tel. 505 989 502

Kawiarnia Fryderyk zatrudni osoby do obsługi klientów, 
Piaseczno, tel. 604 402 155

Tokarza (emeryt/rencista), tel. 601 810 559

Montera samochodowych instalacji gazowych 
(do przyuczenia), Gołków, tel. 601 810 559

Zatrudnię osobę na staż, najchętniej z wykształceniem 
kierunku rolniczym,  kacperskijan@wp.pl

Agencja ochrony zatrudni: pracowników ochrony kwalifi-
kowanych i niekwalifikowanych do 45 lat, oraz przedstawi-
ciela handlowego, tel. 534 354 701

Do produkcji i montażu okien aluminiowych, 
tel. 600 446 225

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

Praca biurowa, 1/2 etatu, dla emeryta, Góra Kalwaria, 
tel. 501 285 663

Dekarza, tel. 692 194 998

Zatrudnię pomocników na budowę, tel. 503 930 600

Zatrudnię osoby do pracy w sklepie spożywczym 
w Habdzinie k/Konstancina-Jeziorny, 
na stanowisku sprzedawca, tel. 667 978 911

Panią do poprawek krawieckich (cały i pół etatu),
tel. 503 032 082

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
 
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

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

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

Firma w Tarczynie zatrudni operatorów wózków widło-
wych z doświadczeniem. Umowa o pracę. Kontakt od po-
niedziałku do piątku w godz. 9.00 - 12.00 pod nr 
tel. 22 715 69 70 

Kierowca kat. C do dystrybucji lodów, Piaseczno 
i okolice, tel. 693 298 158

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego, 
Konstancin, tel. 602 126 840
 
Firma w Tarczynie zatrudni pracowników magazynowych. 
Umowa o pracę. Kontakt od poniedziałku do piątku 
w godz. 9.00 - 12.00 pod nr tel. 22 715 69 70 

Zatrudnię na stałe, pracownik fizyczny - magazynier.
Obsługa wózka widłowego + szykowanie zamówień, 
Piaseczno, tel. 609 115 711

Dodatkowe zarobki fizjoterapeuty, tel. 606 22 44 89

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu mięsnego, Warszawa, 
tel. 22 726 83 42
 
Hurtownia w Tarczynie zatrudni kierowców kat. C. 
Umowa o pracę. Kontakt od poniedziałku do piątku 
w godz. 9.00 - 12.00 pod nr tel. 22 715 69 70
 
Panią do pracy w pracowni garmażeryjnej Mysiadło,
603 68 65 61

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

Praca od zaraz! Pracownik produkcji, operator wtryska-
rek, pakowacz kosmetyków.
Praca dla kobiet oraz mężczyzn. Stawka uzależniona 
od stanowiska. Tel. 506 229 624, 22 460 50 30

Zatrudnię kierowcę kat.C jazda po kraju. Baza Złotokłos. 
Tel. 501 574 697 Sławomir

Zatrudnię mężczyzn do pracy przy produkcji opakowań
z tektury w Piasecznie tel. 22 737 24 77

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

Pomoc kuchenna do bufetu Sodexo, Stefanowo. Oferu-
jemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, bony 
na Święta. Praca od pon. do pt. w godz. 7-13, 11-19, 8-19. 
Kontakt 668 368 665

Dam prace w warsztacie samochodowym tel. 513 804 830

Przedszkole w Łazach/koło Magdalenki poszukuje 
pomocy nauczyciela, tel. 506 12 52 82, 
przedszkolefantazja@interia.pl

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

Ogródbarw zatrudni ogrodników do pielęgnacji ogrodów 
oraz kierownika ekipy pielęgnacyjnej. 13-18zł/h. 
Tel. 607 077 399 

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

Pomoc w domu, tel. 504 576 561

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

Szkoła Podstawowa w Mysiadle (ul. Kwiatowa 28) zatrud-
ni od zaraz na stanowisko nauczyciela religii (na zastęp-
stwo, 23 godziny, klasy 0-3). CV proszę przesyłać na ad-
res e-mail: sekretariat@spwmy.edu.pl, telefon kontakto-
wy: 22 462 85 20

Hotel Borowina Zatrudni kucharza Na stałe. Zawieramy 
umowę o pracę. Zainteresowanych prosimy o kontakt te-
lefoniczny pod nr 533 360 462 lub przesyłanie CV na ad-
res: kslowik@hotelborowina.pl

Zatrudnię kierowcę kat C tel 601279490

SZUKAM PRACY 

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

Sprzątanie, tel. 508 848 599

Sprzątanie, tel. 727 824 358

Sprzątanie, tel. 788 124 024

KUPIĘ

Antyczne meble, obrazy, srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki, tel. 601 336 063 

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

KAPLICZKI Z DREWNA, tel. 502 561 394

RZEŹBA (DREWNO NA RZEŹBY), tel.  502 561 394 

SPRZEDAM KOMPOST (DUŻA ILOŚĆ), tel. 502 561 394

Kożuchy - damski i męski – nowe, tel. 501 100 015

Drewno opałowe sosna, tel. 602 77 03 61

Drewno kominkowe sosna, tel. 791 394 791
 

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

FIAT 126p, 87r, 3,5 tys zł, tel. 502 345 598

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

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Autoskup, stan i rocznik obojętny, tel. 513 014 397, 
720 766 959

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

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

SPRZEDAM SIEDLISKO, tel. 606 506 106

Działkę rolną 2,84 ha, miejscowość Many, tel. 506 639 229

Działka budowlana 700 m kw. Piaseczno, ul. Mickiewicza, 
tel. 517 672 341

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

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

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

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

Działki budowlane sprzedam lub zamienię na dom,miesz-
kanie. Tel. 607 869 775

Sprzedam tanią działkę budowlaną w Henrykowie Urocze, 
tel. 698 225 965

Sprzedam działkę budowlaną NAJTANIEJ, pow. 1000 m 
kw., za 22 000 zł plus opłaty, tel. 501 610 072

Działka budowlana w Siedliskach, tel. 602 340 549

Sprzedam super działkę w Konstancinie 1100 m kw., 
uzbrojona w 100 %  TANIO!, tel. 604 624 875

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

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Użytkowy 28 m kw., biuro, usługi, sklep, bezpośrednio, 
ok. Młynarska/Warszawska, Piaseczno, tel. 605 541 355

Mieszkanie 50 m kw., Piaseczno, tel. 510 907 860

Pokój z aneksem kuchennym dla kobiety 25 m kw.,
Góra Kalwaria, tel. 509 952 583

Warsztat samochodowy, Tel:601 30 90 11

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

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

Kwatery- domy, tel. 728 899 673

Pokój z kuchnią w samodzielnym budynku w G.Kalwarii, 
tel. 602 217 883

Wynajmę warsztat samochodowy dwa stanowiska 
z wyposażeniem lub bez lub zatrudnię mechanika, 
Janusz, tel. 502 10 13 18

Umeblowany pokój, Gołków, tel. 530 095 682

Mieszkanie 2-pokojowe centrum Piaseczna,
 tel. 509 148 322

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

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Dwupokojowe, Piaseczno, tel. 664 695 444

USŁUGI

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

BRUKARSTWO, ODWODNIENIA, GWARANCJA, 
tel. 504 008 309 

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Układanie kostki brukowej,  tel. 509 069 235

Kostka brukowa 604-174-152

Hydraulik tel. 886 576 148

Elektryk, tel. 666 890 886

Glazury, gresy, gładzie gipsowe, malowanie, elektryka. 
Kompleksowo i solidnie. Tel. 504 786 100

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

Remonty - szybko, solidnie, tel.884 377 592

Tynki maszynowe, tel. 722 139 868

Dachy - krycie, naprawa, tel. 511 928 895

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

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

Kominki, tel. 609 644 757

Wykończeniówki, tel. 507 191 295

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

Sprzątanie tel. 536 043 434 

Ogrodnictwo tel. 536 043 434

Instalacje elektryczne,   tel.  601 41 88 01

Wodociągi, kanalizacja, odwodnienia, przyłącza, 
kompleksowo- projekty i zezwolenia, tel. 515 170 443 
(proszę o sms)

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

Docieplanie budynków szybko, tanio, solidnie, 
tel. 502 053 214
 
Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie elewacji 
- kilkunastoletnie doświadczenie, tel. 501 624 562
 
Wylewki agregatem, styrobeton, tel. 668 327 588

Tłumaczenia, tel. 607 685 074

Budowa domów, rozbudowy, tel. 730 358 998

Pokrycia dachowe, ocieplenia, elewacje, tel. 730 358 998

Glazura, terakota, gres, tel. 502 720 600

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

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Elektryk, uprawnienia, tel. 501 236 987

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

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

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

Dachy-krycie,naprawa, podbitka. Tel. 530 248 771

Oczyszczanie działek, wywóz gałęzi, złomu, 
tel. 519 874 891

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

Elewacje, docieplenia. Tanio, tel. 533 166 644

Remonty. Tanio, tel. 533 166 644

Pranie dywanów, tel. 669 445 400

Pranie dywanów, tapicerki meblowej, tel. 535 994 114

GAZETA KURIER POŁUDNIOWY POSZUKUJE KOL-
PORTERA Z WŁASNYM SAMOCHODEM, WYMAGA-
NA ZNAJOMOŚĆ POWIATU PRUSZKOWSKIEGO, 
PRACA W CO DRUGI PIĄTEK, TEL. 692 488 278 

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

Mechanik/elektryk samochodów ciężarowych 
lub osobowych, praca w systemie zmianowym, 
Piaseczno, tel. 501 723 888

Spółka zatrudni w tworzonej siedzibie w Górze Kal-
warii na ul. Adamowicza pracowników produk-
cji (ślusarzy, spawaczy, montażystów, operatorów 
CNC), technologów/programistów, konstruktorów.
Kontakt email: sms@sms.com.pl, tel.: 509 839 711

Kelner/kelnerka. Obsługa wesel. Dobrze płatne. 
www.villajulianna.pl, tel. 605 658 833 

Zatrudnię opiekunkę do domu opieki w Jazgarzewie, 
tel. 501 182 362

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

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

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

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

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

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

AUTO KAŻDE KUPIĘ, TEL. 603 903 405

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

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

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

Usługi transportowe, przeprowadzki  tel. 516 856 115 

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

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

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Wycinka drzew, tel. 883 658 328

Angielski korepetycje, 30 zł za godzinę, tel 571 373 118

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

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

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

Biuro rachunkowe w Piasecznie zatrudni pracownika 
na um. o pracę/ zlecenie. Tel. 698 044 454

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

Kawalerkę, rynek wtórny, stan obojętny, Piaseczno, 
cena do 200 tys. zł tel. 501 934 851

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

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

 NA WOLNE STANOWISKO:

 

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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Remont fikcyjny, miliony prawdziwe
KONSTANCIN-JEZIORNA Śledczy postawili zarzuty kolejnym osobom związanym z pirami-
dą fi nansową stworzoną przez fi rmę, która zwodziła inwestorów m.in. remontem kon-
stancińskiej willi Biruta
 Od lipca ubiegłego roku war-
szawska Prokuratura Okręgowa 
prowadzi śledztwo w sprawie spół-
ki Horcus Investment Group S.A. 
(HIG), która działając jak Amber 
Gold, od około 700 osób wyłudziła 
łącznie ponad 38,5 mln zł. Do wyja-
śnienia sprawy prokurator krajowy po-
wołał specjalny zespół prokuratorów. 

W ostatni czwartek na polecenie śled-
czych stołeczni policjanci zatrzymali ko-
lejne siedem osób: Pawła H., Romana P. 
Monikę S.-S., Joannę S., Agnieszkę N., 
Jarosława K. oraz adwokata Sławomira 
K. – Osoby te wykonywały poszczegól-
ne zadania w ramach grupy przestępczej: 
zakładały firmy emitujące obligacje, były 
członkami organów spółek oraz pośred-
nikami oferującymi obligacje pokrzyw-
dzonym – tłumaczy Łukasz Łapczyński, 
rzecznik prasowy warszawskiej prokura-
tury. Cała siódemka decyzją sądu zosta-
ła umieszczona w areszcie. 
 Adwokat Sławomir K. jako pełno-
mocnik HIG doprowadził do jej for-
malnego zarejestrowania w Krajowy 
m Rejestrze Sądowym oraz kilkuna-
stu spółek zależnych. Jak tłumaczą 
śledczy, chodziło o stworzenie fał-
szywego obrazu sprawnie rozwija-
nej działalności firm z grupy Horcus, 
podczas gdy w rzeczywistości nie 
prowadziły one żadnej działalności.

Biruta stała się przynętą
 W lipcu do aresztu tymczasowe-
go trafił Robert B., który jest uzna-
wany za mózg całego procederu  i 
osobę faktycznie kierującą dzia-
łalnością HIG. Aresztowano tak-
że jego matkę Mirosławę B. będąca 
prezesem spółki. Obydwoje usłysze-
li zarzuty dopuszczenia się oszustw 
na wielką skalę i działania w zor-
ganizowanej grupie przestępczej. 
– Państwo B. również podawali  nie-
prawdziwe dane przy emisji obliga-
cji oraz wykonywaniu prac remon-
towo-konserwatorskich w tzw. willi 
Biruta w Konstancinie – informował 
latem Łukasz Łapczyński. W ocenie 

śledczych, podejrzani wprowadzili 
w błąd głównego wykonawcę inwe-
stycji. Kierującym spółką zarzucono 
również prane brudnych pieniędzy 
i nie udostępnianie rocznych spra-
wozdań finansowych.
 Przestępcza działalność gru-
py trwała od września 2014 roku do 
marca 2017. Emitując obligacje Hor-
cus obiecywał obligatariuszom nawet 
10 proc. zysku. Podawał przy tym nie-
prawdziwe dane co do stanu majątko-
wego firmy oraz realizowanych przez 
siebie inwestycji. W rzeczywistości 
spółka nie była właścicielem nieru-
chomości wskazywanych w prospek-
tach emisyjnych, folderach reklamo-
wych oraz na swojej stronie interne-
towej. Nie realizowała ona także pre-
zentowanych przez siebie przedsię-
wzięć, w tym remontu willi Biruta.
 Remont zabytku przy ul. Matej-
ki 14 był przedstawiany jako pierw-
sza i sztandarowa inwestycja spółki. 
Budynek zlokalizowany w uzdrowi-
skowej i prestiżowej części Konstan-
cina-Jeziorny stał się przynętą. Pod 
koniec 2014 r. HIC zaczął zbierać 
pieniądze na rewitalizację Biruty, 
emitując obligacje i obiecując inwe-
storom duże zyski. „We wnętrzach 
willi powstaną ekskluzywne apar-
tamenty, których ponadprzeciętne 
udogodnienia w połączeniu z auten-
tycznymi elementami wystroju, pod-
kreślać będą zabytkowy charakter 
inwestycji, zawierając przy tym no-
woczesne i luksusowe rozwiązania 
gwarantujące mieszkańcom wyjąt-
kowy komfort życia” – zapowiadał 
inwestor w prospekcie. 

Zbierali na inwestycje, kupili jacht
 Prace nad rewitalizacją Biruty 
ruszyły, ale po kilku miesiącach się 
zatrzymały, ponieważ nie płacono 
firmom wykonawczym. Główny re-
alizator robót zszedł z placu budo-
wy, kiedy nie otrzymał ponad 860 
tys. zł wynagrodzenia. Horcus tym 
się nie zraził i zaczął zbierać pienią-
dze na kolejne „inwestycje” w kraju. 
Robert B. zebrał łącznie niemal 40 
mln zł, za które m.in. podróżował 
po świecie i bawił się. Prokuratura 
informuje, że wśród majątku zabez-
pieczonego zatrzymanym na poczet 
przyszłych kar, był jacht motorowy 
typu Frauscher 1414 Demon o na-
zwie „Regent”. Pieniądze na jego za-
kup – dokonany przez 60-letnią Mi-
rosławę B. – spółka uzyskała z obli-
gacji, wbrew celom emisji przedsta-
wianym inwestorom. Zostały one 
przelane na konto firmy zależnej, 
gdzie także prezesem zarządu jest 
podejrzana Mirosława B. Dopiero 
następnie środki te zostały przelane 
na rachunek firmy sprzedającej łódź. 
 Skutkiem ubocznym dzia-
łalności oszustów jest opłakany 
stan jednej z najpiękniejszych wil-
li Konstancina. Neoklasycystycz-
ny obiekt wzniesiono w 1914 roku 
według projektu Władysława Czo-
snowskiego jako podwarszawska 
filia Hotelu Bristol, w 2009 roku 
została wpisany do rejestru zabyt-
ków. Wiosną 2011 roku mieszkań-
cy „Biruty” zostali wykwaterowani, 
a willa przeszła w ręce HIG.

Piotr Chmielewski

Zabytkowa willa miała być zrewitalizowana do końca 2017, 
jednak od miesięcy niszczeje 

Wyłudzone przez Roberta 
B. pieniądze (prawie 40 mln 
zł) posłużyły mu m.in. do za-

kupu luksusowego jachtu

Mają wizję wielkiego
wzorcowego osiedla
URSYNÓW/LESZNOWOLA Rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na 
projekt osiedla Nowe Jeziorki, w którym w ramach programu Mieszka-
nie+ zamieszka nawet 10 tys. osób

 Na modelowe osiedle z około trzema tysiącami mieszkań na wynajem prze-
znaczono niezabudowaną obecnie, 15-hektarową działkę w rejonie ul. Karczun-
kowskiej i radomskiej linii kolejowej, w pobliżu granicy Ursynowa z gminą Lesz-
nowola. Inwestycję zrealizuje państwowy fundusz BGK Nieruchomości, który za-
rządzą programem Mieszkanie+ i to jego szefowie w poniedziałek ogłosili, że 
konkurs na wykonanie projektu ex aequo wygrały dwie pracownie architekto-
niczne - 22Architekci i AMC Andrzej Chołdzyński. Projekt, który ma być zrealizo-
wany, ma połączyć najlepsze elementy obu zwycięskich prac.
 Założeniem konkursu – do którego zgłosiło się aż 48 biur architektonicznych 
– było zaprojektowanie „funkcjonalnego, estetycznego i przyjaznego do życia 
osiedla mieszkaniowego”, które zarówno ludziom młodym, rodzinom z dziećmi 
jak i seniorom – będzie oferowało wysoką jakość życia. – Program Mieszkanie ma 
wymiar ekonomiczny i społeczny. Ale chodzi w nim też o to, by projektować i bu-
dować ładniej – mówił obecny na ogłoszeniu wyników konkursu wiceminister 
infrastruktury Artur Soboń. – Mieszkania mają być skromne, więc trzeba nadro-
bić jakością urbanistyki – dodawał członek zarządu BGK Nieruchomości Grzegorz 
Muszyński. Zgodnie z założeniami programu Mieszkanie+ dla zmniejszenia kosz-
tów inwestycji pod blokami nie będzie ani piwnic, ani parkingów. Na zewnątrz 
przewidziano też niewiele, bo pół miejsca parkingowego na mieszkanie. 
 W ocenie jury dwie zwycięskie koncepcje pogodziły ze sobą atrakcyjną za-
budowę mieszkaniową (kilkanaście bloków), bogatą ofertę usług społecznych 
(przewidziano miejsce m.in. na sklepy, szkołę, żłobki, przedszkola i ośrodek 
zdrowia) oraz dużą ilość zieleni (ma zająć połowę terenu inwestycji). Architek-
ci narysowali także parki i skwery, które będą miały za zadanie wsparcie  inte-
gracji mieszkańców. Do tego Nowe Jeziorki mają być dobrze skomunikowane z 
centrum Warszawy.  Autorzy koncepcji postawili duży nacisk na dogodne doj-
ście do najbliższej stacji PKP Warszawa Jeziorki. Jak podała „Gazeta Stołeczna” 
na potrzeby przyszłego osiedla (aby mogły do niego dojeżdżać autobusy) wła-
dze Warszawy planują przebudowę i poszerzenie ul. Karczunkowskiej w stronę 
Puławskiej, a także połączenie jej z drugiej strony z Puławską – bis (czyli nową 
S7), która ma być gotowa na wiosnę 2021 roku. Gazeta poinformowała także, że 
ogrzewanie do nowego osiedla BGK Nieruchomości planuje dociągnąć z Pia-
seczna, bo tamtejsza ciepłownia ma zapas mocy. Z aktualnych informacji wyni-
ka, że pierwsi mieszkańcy wprowadzą się do nowych mieszkań w roku 2022.

PC

Razem z ogromnym osiedlem mają powstać szkoła, przedszkola,  
żłobki, punkty handlowe i usługowe (wizualizacja: 22Architekci)
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