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Śmiertelny wypadek w Bogatkach

Gorące serca na Lodowatej Niedzieli
PIASECZNO Podczas pikni-
ku charytatywnego, któ-
ry odbył się w niedzielę 
na Górkach Szymona w 
Zalesiu Dolnym, zebrano 
ponad 43 tys. zł na rzecz 
leczenia Wojtka Budzika, 
policjanta chorego na no-
wotwór szpiku kostnego 

Z Piaseczna 
ku gwiazdom
PIASECZNO W halach byłego Thomsona powstają ele-
menty stacji kosmicznej, satelitów oraz urządzenia 
pomiarowe wykorzystywane w szwajcarskim CERN



2 nr 11 (711)/2018/W1AKTUALNOŚCI
KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

KRONIKA POLICYJNA
PIASECZNO

LESZNOWOLA

URSYNÓW

KONSTANCIN-JEZIORNA/TARCZYN

Zamiast tankować, zażywali kokainę

Skradziono fi gurkę Matki Boskiej

Odpowiedzą za kradzież i pobicie

Z rękami do policjantów

Zginęło audi i bmw

Ujęto włamywacza

Potrącenie rowerzysty

Z Borsukiem bezpieczniej

 Podczas nocnej służby policjanci zauważyli opla zaparkowanego na jednej 
ze stacji paliw. W samochodzie siedzieli dwaj młodzi mężczyźni, których funkcjo-
nariusze postanowili wylegitymować. Po chwili okazało się, że 35- i 37-latek za-
miast tankować swój pojazd, zażywają kokainę. Obydwaj zostali zatrzymani i tra-
fi li do celi. Za posiadanie środków odurzających grozi im do 3 lat więzienia. 

 Z terenu Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosiernej w Łazach w nocy z 16 
na 17 marca została skradziona fi gurka Matki Bożej. Figura ma około 70 cm wyso-
kości i została wykonana z miedzi. Wszystkie osoby mogące pomóc w ustaleniu 
sprawców tego przestępstwa proszone są o kontakt z najbliższą jednostką policji. 

 Kilka dni temu rano ursynowscy kryminalni udali się do mieszkania, w któ-
rym mogła przebywać para podejrzana o włamania do garaży. Zanim funkcjo-
nariusze weszli do środka, spotkali swoich kolegów z patrolówki, którzy podjęli 
interwencję w związku z pobiciem. Pokrzywdzony już wcześniej został zabrany 
do szpitala przez ratowników medycznych. Jak się okazało, Monika W. i Adam P. 
wczesnym rankiem spotkali pokrzywdzonego na jednym z osiedli, zaprosili go 
do domu, napoili alkoholem, a następnie pobili. Zarówno 27-latka jak i 38-latek 
zostali zatrzymani. Podczas przeszukania lokalu policjanci znaleźli w nim jesz-
cze pochodzący z włamania akordeon, który wkrótce potem wrócił do właści-
ciela. Para usłyszała zarzuty trzech kradzieży z włamaniem oraz pobicia, co jest 
zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności. Ursynowska prokuratura za-
stosowała wobec zatrzymanych dozory policyjne. 

 W rejonie ulicy Dębowej w Konstancinie-Jeziornie policjanci zatrzymali 
32-latka, który nie stosował się do ich poleceń, a po chwili zaczął agresywnie 
się zachowywać. Mężczyzna został więc zatrzymany i trafi ł do aresztu. Po-
dobna sytuacja miała miejsce tego samego dnia w Tarczynie, gdzie policjan-
ci zatrzymali awanturującego się i próbującego ich popychać 38-latka. Oby-
dwaj mężczyźni byli pijani. Po wytrzeźwieniu usłyszeli zarzuty znieważenia 
funkcjonariusza publicznego, z czego będą tłumaczyć się przed sądem.

 Z garażu podziemnego przy ulicy Dworcowej między 17 a 19 marca skra-
dziono 3-letnie, czarne audi A7 o wartości 250 tys. zł, a 16 marca z parkingu 
przy Designer Outlet w rejonie ul. Energetycznej zginęło granatowe bmw 
520D z 2011 roku o wartości 70 tys. zł. Policja prosi o pomoc osoby, które wi-
działy moment kradzieży lub mają informacje na temat złodziei.

 W poniedziałek policjanci z wydziału kryminalnego ujęli w rejonie ulicy Ko-
ściuszki 42-latka podejrzewanego o włamania do garaży. Mężczyzna usłyszał już za-
rzuty i będzie tłumaczył się przed sądem. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. 

 Jeszcze na dobre nie rozpoczął się sezon rowerowy, a już doszło do groźne-
go wypadku z udziałem jadącego bicyklem 69-latka. Wszystko wydarzyło się 
kilka dni temu rano na ulicy Słojewskiego w Łazach. Z ustaleń policji wynika, że 
wyjeżdżający z ulicy Posępnej rowerzysta nie ustąpił pierwszeństwa jadącej ul. 
Słojewskiego (w kierunku Czeremchowej) skodzie. Doszło do zderzenia, w wy-
niku którego 69-latek został mocno poturbowany i z ciężkimi obrażeniami tra-
fi ł do szpitala. Siedzący za kierownicą skody 76-latek był trzeźwy.

 „Sierżant” Borsuk i dzielnicowy komisariatu policji w Lesznowoli, mł. asp. 
Rafał Jamrozik odwiedzili Szkołę Podstawową w Łazach, gdzie spotkali się z 
grupą uczniów z zerówek i przedszkoli. Podczas spotkania z Borsukiem dzie-
ci mogły wykazać się znajomością zasad bezpieczeństwa oraz znajomością nu-
meru alarmowego 112. Rozmawiano także o tym, jak zachowywać się w sto-
sunku do obcych i co zrobić na widok groźnego psa.
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Lud znów zakrzyknie: Ukrzyżuj Go!
GÓRA KALWARIA W sobotę na rynku ponownie zobaczymy Misterium Męki Pańskiej. Choć 
scenariusz się nie zmienił, blisko dwugodzinne widowisko będzie nieco inne

 O godz. 15 przed ratuszem, w 
obecności władz miasta, zostanie 
odczytany autentyczny wyrok skazu-
jący Chrystusa na mękę. Pochodzi on 
z 1761 roku i był zapisany w księgach 
miejskich. Następnie papierowy zwój 
trafi w ręce Piłata, co będzie sygna-
łem do rozpoczęcia Pasji.

Co rok to inny Judasz
 W tym roku twórcy postanowili 
przywrócić biblijną kolejność wyda-
rzeń. Na początku misterium Szy-
mon Piotr (na największej scenie, 
na ul. Piłsudskiego) wyprze się Mi-
strza. Dopiero wówczas rozpocznie 
się sąd nad Chrystusem przed ra-
tuszem Piłata (czyli kościółkiem na 
górce). Sporo zmieni się w obsadzie 
inscenizacji. Jerzy Janiszewski, któ-
ry od 2013 roku wcielał się w bardzo 
wymagającą rolę Jezusa, w tym roku 
przywdzieje szaty św. Piotra. Z ko-
lei Chrystusa zagra Jakub Rącz (po-
przednio św. Jan). Rącza jako Jezu-
sa można było do tej pory spotkać 
w Niedzielę Palmową, podczas jar-
marku, gdy wjeżdżał na osiołku na 
rynek. Był również Zmartwychwsta-
łym w ulicznym spektaklu wystawio-
nym w mieście podczas obchodów 
1000-lecia Chrztu Polski. Zmieni się 
również aktor wcielający się w rolę 
Judasza. Tym razem przyjął ją Wik-
tor Maciejewski. – To bardzo obcią-
żająca rola, dlatego tak często zmie-
nia się jej obsada. Co ciekawe, choć 
Judasz wypowiada te same słowa, 
każdy z aktorów bardzo zmienia tę 
postać – mówi Łukasz Głodek, któ-
ry powrócił do reżyserowania miste-
rium po czteroletniej przerwie. 
 Będzie także nowy Kusiciel (Jan 
Kamiński), Maryja (Agnieszka „Jago-
da” Kustra) i św. Jan (Jakub Zalewski). 
W sumie na rynku zobaczymy 34 ak-
torów – amatorów oraz ponad 20 sta-
tystów. Dużym atutem misterium jest 
zawsze obecność profesjonalnej gru-
py rekonstrukcji historycznej z Lublina 
w zbrojach rzymskich legionistów. Dla 
większej autentyczności wydają sobie 
komendy w języku łacińskim.

 Niezmiennie oprawę muzycz-
ną widowiska zapewni Jacek Kowal-
ski przy wsparciu zespołu Monogra-
mista JK oraz chóru Reditus. Bard i 
poeta skomponował pieśni specjal-
nie na kalwaryjskie misterium, opie-
rając się na przedwojennym scena-
riuszu Męki Pańskiej, własnych tek-
stach inspirowanych utworami pa-
syjnymi oraz tradycyjnych, polskich 
motywach muzycznych.

W tym roku bez transmisji
 Bractwo Misterium Męki Pań-
skiej oraz współpracująca z nim 
gmina spodziewają się w sobotę kil-
ku tysięcy widzów. Łukasz Głodek 
podkreśla, że twórcom inscenizacji 
zależy, aby jak najwięcej osób przy-
szło, by przeżyć Pasję. Z tego wzglę-
du w tym roku zrezygnowano z in-
ternetowej relacji na żywo. 
 To będzie pierwsze misterium 
bez udziału ks. Wojciecha Skóry, 
który wpadł na pomysł, by po 200 
patach na ulice miasta powróci-
ło wielkopostne widowisko. – Bar-
dzo obawialiśmy się, jak to będzie 

bez księdza Wojtka, który czuwał 
nad stroną organizacyjną miste-
rium. Jednak jest grupa osób, któ-
ra przyjęła na siebie te obowiązki 
i bardzo dobrze ze sobą współpra-
cujemy – podkreśla reżyser insce-
nizacji. Niespodziewanie sprawnie 
przeprowadzono próby do miste-
rium. Aktorzy rozpoczęli spotka-
nia pod koniec stycznia (wcześniej 
bywało, że zaczynali w listopadzie 
lub grudniu). – Wiele osób już do-
skonale wie, co i jak ma grać – za-
znacza Łukasz Głodek.
 Z powodu wydarzenia już dziś po 
południu pojawią się utrudnienia w 
ruchu na ulicach wokół rynku, gdzie 
będą montowane sceny. W sobotę 
pomiędzy godzinami 6-19 ul. 3 Maja 
od Dominikańskiej do Ratuszowej 
oraz Piłsudskiego, od Ratuszowej do 
Pijarskiej, zostaną wyłączone z ru-
chu. Miejsca parkingowe dla więk-
szego grona przyjezdnych czekają 
na terenie byłej jednostki wojskowej 
oraz na targowisku.

Piotr Chmielewski

W tym roku Jerzego Janiszewskiego (na zdjęciu) 
w roli Jezusa zastąpi Jakub Rącz

Bractwo Misterium Męki 
Pańskiej oraz współpracują-
ca z nim gmina spodziewają 

się w sobotę kilku tysięcy 
widzów

GÓRA KALWARIA

Ocena dla gminy, korzyść dla wizerunku
 Agencja ratingowa INC Rating sprawdziła wiarygodność kredytową gmi-
ny. Rating – dość kosztowna operacja – była nagrodą dla samorządu w kon-
kursie Gmina Fair Play 2017. Kalwaryjski ratusz otrzymał ocenę AA- (czwar-
tą najwyższą w 20-stopniowej skali). Oznacza to tyle, że gmina ma wysoką 
zdolność do fi nansowania inwestycji z własnego budżetu i duże możliwości 
korzystania z kredytów, ponieważ jej zadłużenie jest niskie, a raty spłacane 
są terminowo. – Tak pozytywna ocena ratingowa korzystnie wpłynie na wi-
zerunek gminy. Wzrośnie jej wiarygodność, ponieważ będzie postrzegana 
jako solidny i przewidywalny partner dla biznesu, co niewątpliwie przyczyni 
się do poszerzenia kręgu inwestorów – tłumaczy Ewa Sobiepanek, skarbnik 
gminy. Dodaje przy tym, że wysoka ocena w praktyce może się przełożyć na 
korzystniejsze warunki, jakie zaoferują gminie instytucje fi nansowe, gdy bę-
dzie ona potrzebowała pożyczyć pieniądze na rynku. W ten sposób samo-
rząd zapłaci mniej za pozyskany kapitał. 

PC

URSYNÓW

Misterium 
Stabat Mater
 W najbliższą niedzielę w ko-
ściele pw. Wniebowstąpienia Pań-
skiego (al. KEN 101) wystąpią Wło-
dek Pawlik i chóry pod dyrekcją 
prof. Pawła Łukaszewskiego. Miste-
rium Stabat Mater  skomponowane 
przez Pawlika, jednego z najsłyn-
niejszych polskich muzyków jaz-
zowych i kompozytorów, to dzieło 
przepełnione spokojem i harmonią, 
na wskroś uduchowione. Oryginal-
ne brzmienie chorału, którego pod-
stawę stanowią pieśni wielkopost-
ne, połączone zostało z fortepiano-
wymi improwizacjami jazzowymi 
w wykonaniu samego kompozyto-
ra. Płytę z nagraniem tej kompozy-
cji wyróżniono Fryderykiem w kate-
gorii muzyki wokalnej. Początek o 
godz. 16.30. Wstęp wolny.

Tyl.

K O N D O L E N C J E
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Najserdeczniejsze życzenia
pogodnych, radosnych i spokojnych

Świąt Wielkanocnych

składa załoga
Hurtownii papierniczej

"Kasia"

KASIA

Zalewa Skolimów. To efekt zaniedbań?
KONSTANCIN-JEZIORNA Wystarczyło kilka dni odwilży, aby posesja Barbary Rutkowskiej przy 
ul. Ostrołęckiej została podtopiona. Mieszkańcy winią władze gminy, a te rozkładają ręce

 Sytuacja pani Barbary pogorszyła 
się, kiedy jej sąsiad zasypał rów, któ-
ry grzecznościowo (na prośbę wło-
darzy miasta) – w 2011 roku wykopał 
na swojej posesji, gdy wystąpił z brze-
gów pobliski kanał. Teraz postanowił 
zmienić przeznaczenie swojej dział-
ki. Mieszkanka nie kryje zdenerwowa-
nia.– Urzędnicy rozkładają ręce tłu-
macząc, że woda spływa do mnie, bo 
takie jest ukształtowanie terenu. A ja 
w tej chwili nie mam nawet dokąd wy-
pompować jej nadmiaru – skarży się.  

Nie ma nadziei na odwodnienie ulicy?
 Burmistrz Kazimierz Jańczuk 
tłumaczy, że doskonale zna kłopoty 
z nadmiarem wody, które doskwie-
rają mieszkańcom części Skolimowa 
północno-zachodniego. – Ten pro-
blem nie jest prosty do rozwiązania, 
my go nie unikamy. Jednak prawo 
mówi, że to właściciel nieruchomo-
ści ma obowiązek zatrzymać wodę u 
siebie, a gmina nie jest od tego, aby 
odwadniać prywatne nieruchomości 
– argumentuje. – Przed laty miesz-
kańcy w tej okolicy kupowali za gro-
sze działki na bagiennych terenach i 

następnie pozbywali się wody spusz-
czając ją na niezabudowane grun-
ty. Pan, który awaryjnie wykopał na 
swojej działce rów, teraz wystąpił o 
jego zasypanie i my nie protestowa-
liśmy, bo to jego nieruchomość bu-
dowlana – tłumaczy. 
 Barbara Rutkowska liczyła, że jej 
działka przestanie być podtapiana, 
kiedy gmina przebuduje ulicę Ostro-
łęcką i wybuduje w niej odwodnienie, 
ale o tej inwestycji jest cicho. Bur-
mistrz informuje, że obecnie trwa 
projektowanie budowy i przebudo-
wy szeregu ulic Skolimowa północ-
no-zachodniego. Ostrołęcka znaj-
duje się w grupie kilkunastu arterii, 
dla których dokumentacja będzie go-
towa dopiero w połowie przyszłego 
roku. – Jednak ze wstępnych infor-
macji jakie posiadam wynika, że w 
wąskiej ul. Ostrołęckiej nie zmieści 
się kanalizacja deszczowa, ponieważ 
już znajduje się w niej kilka instala-
cji – dodaje burmistrz.

Spór o to, co najpierw
 Zdaniem Sławomira Stoczyń-
skiego, mieszkańca Skolimowa pół-

nocno-zachodniego, władze gmi-
ny najpierw powinny zadbać o sys-
tem odwodnienia tej części mia-
sta, następnie zmiany te uwzględ-
nić w  uchwalanym obecnie planie 
zagospodarowania przestrzennego. 
– Bo sytuacja może się jeszcze po-
gorszyć – przestrzega. Jego głos nie 
jest odosobniony. W grudniu w re-
mizie OSP w Skolimowie odbyło się 
zebranie mieszkańców, na którym te-
mat odwodnienia był jednym z naj-
ważniejszych. W piśmie, które na-
stępnie Sławomir Stoczyński i radny 
powiatowy Sergiusz Muszyński wy-
stosowali do burmistrza, wskazali oni 
konieczność wykonania badań hydro-
logicznych dla części Skolimowa pół-
nocno-zachodniego, doświadczone-
go podczas powodzi w 2010 roku. 
Zauważają również, że obecny pro-
jekt planu przewidujący zwiększenie 
zabudowy dzielnicy, tylko spotęguje 
problemy z podtopieniami.        
 Arkadiusz Zewar, radny ze Sko-
limowa również jest za zaprojekto-
waniem i wykonaniem komplekso-
wego systemu odwodnienia tego te-
renu. Jednak, nie uważa, że uchwa-

lanie planu zagospodarowania po-
winno być odwlekane. – Wzdłuż ul. 
Kołobrzeskiej (od której odchodzi 
Ostrołęcka – przyp. red.), gdzie no-
torycznie spływa woda opadowa, 
część rowu melioracyjnego na zna-
czącym odcinku musiała zostać za-
sypana ze względu na naruszenie 
własności prywatnej. Z całą pewno-
ścią ich odtworzenie oraz połączenie 
w sprawny system będzie możliwe po 

uchwaleniu planu dla tego obszaru. 
Mam wrażenie, że temat odwodnie-
nia tego terenu jest pretekstem uży-
wanym przez część środowiska po-
litycznego do nieuchwalenia planu 
zagospodarowania. Moim zdaniem 
to duży błąd. Najpierw plan później 
realizacja infrastruktury w tym sys-
temu odwadniającego. Taka jest lo-
giczna kolej rzeczy – przekonuje. 

Piotr Chmielewski

Kilka dni odwilży wystarczyło, aby na posesję pani Barbary 
wdarła się woda 

R E K L A M A



4 nr 11 (711)/2018/W1AKTUALNOŚCI
KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Gorące serca na Lodowatej Niedzieli
PIASECZNO Podczas pikniku charytatywnego, który odbył się w niedzielę na Górkach 
Szymona w Zalesiu Dolnym, zebrano ponad 43 tys. zł na rzecz leczenia Wojtka Budzi-
ka, policjanta chorego na nowotwór szpiku kostnego 

 42-letni Wojciech Budzik walczy 
z ciężką chorobą od półtora roku. 
Wszystko zaczęło się od tego, że 
podczas prac w ogrodzie nagle stra-

cił przytomność. Po przeprowadze-
niu badań okazało się, że to złośliwy 
szpiczak. Funkcjonariusz oddziałów 
prewencji natychmiast podjął lecze-
nie, jeżdżąc na kolejne sesji chemio-
terapii. Nie poddawał się i do końca 
stycznia tego roku w miarę normal-
nie funkcjonował. – Od lutego prze-
stałem jednak pracować, nie dawa-
łem już rady... – mówi. Niestety, lecze-
nie nie przyniosło spodziewanych re-
zultatów. Jedyną nadzieją jest terapia 
stosowana w Szwajcarii, która kosztu-
je około 400 tys. zł i nie jest refundo-
wana przez Narodowy Fundusz Zdro-
wia. Pieniądze na nią pomaga zebrać 
choremu jedna z warszawskich funda-
cji. Jako że trzeba się spieszyć, bo każ-
dy dzień czy tydzień mają tu znacze-
nie, do akcji wkroczyli też przyjaciele i 
znajomi policjanta, m.in. ze Specjalne-
go Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-
go w Piasecznie, w którym pracuje jego 
żona. To właśnie oni wpadli na pomysł 
zorganizowania pilniku charytatywne-
go na Górkach Szymona.
 Największą atrakcją niedzielnej 
imprezy, na której zjawiło się w sumie 
kilka tysięcy osób, były trwające przez 
cały dzień kąpiele morsów. Oprócz 
tego na pikniku można było kupić 
ozdoby świąteczne, wziąć udział w 
loterii z nagrodami oraz różnego ro-
dzaju licytacjach. O dobry klimat im-
prezy dbał piaseczyński muzyk Mi-

chał Kisielewski, a swoimi nazwiska-
mi firmowali ją dodatkowo wicebur-
mistrzowie Daniel Putkiewicza (rów-
nież zanurzył się w lodowatej wo-
dzie) i Hanna Kułakowska-Micha-
lak. Oczywiście na gości czekało tak-
że wiele innych atrakcji. Dzieci mogły 
pozjeżdżać z górek na sankach, obej-
rzeć wóz strażacki, pograć w mini ho-
keja czy poszaleć na dmuchańcach. 
Dorośli chętnie śpiewali i tańczyli 
rozgrzewającą zumbę. Na głodnych 
czekały domowe ciasta, gorąca her-
bata, dania z grilla, pierogi. Podczas 
pikniku sprzedawane były także kolo-
rowe bratki, które po ustąpieniu mro-
zów będzie można posadzić w przy-

domowym ogródku. Po terenie kręci-
li się również wolontariusze z puszka-
mi. Wszystkie zebrane tego dnia pie-
niądze – w sumie 43 420 zł – zostaną 
przekazane na leczenie Wojtka. – Cieszę 
się, że udało się połączyć szczytny cel z 
dobrą zabawą – mówi obecny na pikni-
ku kom. Jarosław Sawicki z Komendy 
Powiatowej Policji w Piasecznie. – Dzię-
kuję wszystkim za zaangażowanie. 
 Pieniądze na leczenie Wojtka Bu-
dzika cały czas można wpłacać na kon-
to fundacji przy CSK MSW w Warsza-
wie. Nr konta:  16 1240 1053 1111 0010 
4522 3388 z dopiskiem Cel szczegóło-
wy: Budzik Wojciech, zakup leku.

Tomasz Wojciuk

Podczas niedzielnego pikniku można było wspólnie potańczyć zumbę

Akcję charytatywną na 
Górkach Szymona zorgani-

zowali przyjaciele 
i znajomi chorego

R E K L A M A

PIASECZNO

Harcerski wieczór wspomnień
 W ramach obchodów 75. rocznicy Akcji pod Arsenałem, fundacja Dom 
„Zośki” zaprasza na świeczowisko zatytułowane „całym życiem...”, które od-
będzie się 23 marca o godz. 17 w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalesiu Dol-
nym przy al. Kasztanów 12. Spotkanie będzie także okazją do uczczenia kup-
na przez gminę domu „Zośki”. 

TW

R E K L A M A

Stwórz ogródek
przyjazny pszczołom
LESZNOWOLA/PIASECZNO Koło Pszczelarzy w Piasecznie ogłasza kon-
kurs na „Najbardziej przyjazny pszczołom ogród”. – Dla zwycięzców 
przewidzieliśmy atrakcyjne nagrody – mówi Marian Pasek, pomysło-
dawca wydarzenia, odbywającego się pod patronatem starostwa

 Marian Pasek, właściciel pasiek m.in. na terenie gminy Lesznowola, od dawna 
zwraca uwagę na potrzebę ochrony pszczół, których z różnych względów cały czas 
ubywa. Na terenie powiatu piaseczyńskiego popularyzatorem wiedzy na temat ich 
zachowań jest piaseczyńskie Koło Pszczelarzy zrzeszające ponad 100 członków. – Lu-
dzie niewiele wiedzą na temat tych pożytecznych owadów – zauważa pan Marian. 
– Przez to niefrasobliwie się zachowują, a czasami nawet nieświadomie je tępią... 
 Lokalny pszczelarz, w ramach szeroko pojętych działań edukacyjnych, 
wpadł na pomysł, aby zorganizować konkurs promujący pszczelarstwo i wie-
dzę o pszczołach. – Zależy nam, aby ludzie sadzili w ogrodach miododajne ro-
śliny, stanowiące pożytek dla pszczół – mówi. – Dlatego postanowiliśmy wyło-
nić w tym roku wzorcowe ogródki, a ich właścicieli uhonorować. Do rywaliza-
cji może przystąpić każdy, w którego ogrodzie zostanie posadzone 10 gatun-
ków ziół i 20 gatunków kwiatów. Ogrody będzie oceniała specjalne komisja.
 Ogrody można zgłaszać, przesyłając ich zdjęcia i krótki opis na adres ma-
rian.pasek@o2.pl albo poprzez formularz kontaktowy na stronie www.ko-
lopszczelarzy.pl. Konkurs ma potrwać do końca września.  Więcej informacji 
pod telefonem: 608 039 205

TW
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Tani kredyt 
gotówkowy
Przed świętami wiele osób potrzebuje dodatkowego za-
strzyku gotówki. Ogromna konkurencja wśród banków i 
fi rm pożyczkowych sprawia, że koszty kredytów maleją, 
wynosząc w tej chwili około 10 proc. w skali roku
 O ile liczba udzielanych kredytów 
konsumpcyjnych utrzymuje się mniej 
więcej na tym samym poziomie, co-
raz więcej kredytów jest udzielanych 
na wyższe kwoty, przekraczające 100 
tys. zł. Zwykle przodują w tym banki, 
zostawiając niższe kwotowo pożycz-
ki SKOK-om i niewielkim firmom 
pożyczkowym, które uaktywniają się 
zwłaszcza przed świętami. Jednak 
pożyczki konsumpcyjne to nie tylko 

pieniądze w czystej postaci. Wzrost 
sprzedaży zaobserwowano ostatnio 
także wśród produktów bankowych 
finansujących konsumpcję, takich jak 
chociażby linie kredytowe. 

Rośnie zadłużenie Polaków
 Rosnąca chęć konsumpcji spo-
wodowana poniekąd dobrą sytu-
acją gospodarczą (coraz wyższe 
pensje, niskie bezrobocie) powo-
duje, że zadłużenie Polaków syste-
matycznie rośnie. W ubiegłym roku 
banki i SKOK-i udzieliły łącznie po-
nad 9 mln kredytów na łączną kwotę 
przekraczającą 133 mld zł. Było to o 
około 5 proc. więcej niż w roku 2016. 
Największy wzrost zanotowano w 
segmencie kredytów mieszkanio-
wych (ponad 11 proc.) i linii kredy-
towych. Kredytów konsumpcyjnych 
zaciągnięto więcej o 3,5 proc. Pola-
cy jak mogą unikają natomiast kart 
kredytowych, które cieszą się wyraź-
nie mniejszą popularnością od in-

nych produktów bankowych.

Patrzmy na RRSO
 Podstawowym pytaniem jakie 
zadajemy sobie podczas zaciągania 
kredytu konsumpcyjnego jest, ile bę-
dzie on nas kosztował w skali roku. 
Warto zawsze pytać o tzw. wskaź-
nik RRSO, czyli Rzeczywistą Rocz-
ną Stopę Oprocentowania kredy-
tu gotówkowego. Jest to najbardziej 
obiektywny miernik kosztu kredy-
tu, którym możemy posługiwać się 
przy porównywaniu poszczegól-
nych, dostępnych na rynku ofert. 
Obecnie rzeczywiste roczne opro-
centowanie kredytu gotówkowe-
go oscyluje w granicach 10 proc. 
(wiele banków ma okresowe pro-
mocje, które warto na bieżąco śle-
dzić). To niewiele, biorąc pod uwa-
gę, że jeszcze niedawno trudno było 
znaleźć kredyt tańszy niż 13-15 proc. 
w skali roku. Wybierając konkretny 
produkt, warto skorzystać z interne-
towej wyszukiwarki najkorzystniej-
szych bankowych ofert. Wystarczy 
wpisać w odpowiednią rubrykę kwo-
tę pożyczki i okres kredytowania. Po 
chwili przed naszymi oczami poja-
wią się najtańsze oferty, uwzględnia-
jące oprocentowanie, prowizję ban-
ku, RRSO oraz końcową kwotę do 
spłaty. I tak, pożyczając na rok przy-
kładowo 10 tys. zł, w najtańszych 
placówkach będziemy musieli oddać 
około 10,9 tys. zł. Pożyczkę można 
zaciągnąć w oddziale banku bądź 
firmy pożyczkowej, ale coraz częściej 
można zrobić to – zwłaszcza poży-
czając mniejsze kwoty - także przez 
internet.

TW

Duża dostępność kredytów konsumpcyjnych sprawia, że ich koszty w stosunku 
do lat ubiegłych wyraźnie zmalały

Banki szacują, że najbardziej 
ryzykowne jest udzielanie 

kredytów zakupowych 
młodym konsumentom
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Przy Ryxa 74 stanie
nowy posterunek
PRAŻMÓW Wójt i przedstawiciel Komendy Stołecznej Policji w środę 
podpisali akt notarialny, na mocy którego samorząd przekazał działkę 
w centrum Prażmowa pod budowę nowej siedziby dla stróżów prawa

 Prażmowscy mundurowi od siedmiu lat zajmują zespół kontenerów o 
łącznej powierzchni 90 m kw., który ustawiono dla nich na gminnej parce-
li przy ul. Franciszka Ryxa 74 (obok szkoły). Niestety, wraz z upływem lat, bu-
dynek zastępczy zaczął przeciekać, szczególnie na łączeniach. – Bieżące na-
prawy nie poprawiły sytuacji. Wdał się grzyb, w niektórych miejscach załama-
ła się podłoga – przyznaje asp. sztab. Radosław Dębski, kierownik prażmow-
skiego posterunku. Razem z  nim z kontenerów korzysta łącznie ośmiu poli-
cjantów. W obiekcie kontrole przeprowadził sanepid i pracownicy Komendy 
Stołecznej Policji (KSP). – Wszyscy zaczęliśmy myśleć o bardziej godnej siedzi-
bie dla posterunku – mówi kierownik Dębski.
 Na rękę stróżom prawa zdecydował się pójść samorząd gminy. Po rozmo-
wach z szefostwem policji w powiecie i garnizonie warszawskim, włodarze zde-
cydowali się przekazać KSP działkę, na której obecnie stoją kontenery. W śro-
dę podpisano akt notarialny. Na liczącym około 1550 metrów terenie w ciągu 
dwóch lat ma być wzniesiony murowany posterunek spełniający współczesne 
wymagania: zawierający odpowiednią część socjalną, osobne toalety dla kobiet 
i mężczyzn, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych oraz trzy garaże. – Liczę, 
że dzięki budowie nowego posterunku zwiększy się jego obsada, co wpłynie na 
poprawę bezpieczeństwa w naszej gminie – mówi wójt Sylwester Puchała.

PC

Budynek stanie na tej samej parceli, na której obecnie
stoi kontenerowy posterunek 

Prezydent podziękował 
strażakom z Baniochy i Jazgarzewa
PIASECZNO/GÓRA KALWARIA We wtorek w Brusach w województwie pomorskim podzię-
kowano strażakom i wolontariuszom usuwającym skutki ubiegłorocznych nawałnic. 
Wśród gości zaproszonych na uroczystość z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy byli 
także druhowie z OSP Baniocha i OSP Jazgarzew

 Strażacy z OSP Baniocha w 
ubiegłym roku dwukrotnie – we 
wrześniu i październiku - jeździ-
li do gminy Sośno w województwie 
kujawsko-pomorskim by pomagać 
w usuwaniu skutków nawałnic. Za 

drugim razem zabrali też około 2 ton 
darów dla dotkniętych kataklizmem 
ludzi – plandek, materiałów budow-
lanych, chemii gospodarczej, środ-
ków czystości, narzędzi. Na miejscu 
za każdym razem spędzali po kilka 
dni, porządkując okolicę i naprawia-
jąc zniszczenia. Do Sośna przyby-
wali też strażacy z OSP Jazgarzew. 
- Za pierwszym razem pojechaliśmy 
na 4 dni, potem bywaliśmy tam jesz-
cze kilkukrotnie – mówi Tomasz Ra-
dzyński, naczelnik jednostki. - W su-
mie w kujawsko-pomorskim spędzi-
liśmy w ubiegłym roku aż 27 dni. 
 Wysiłki naszych druhów zosta-
ły docenione we wtorek. W Brusach 
w województwie pomorskim (50 km 
od gm. Sośno) uroczyście podzię-
kowano wszystkim strażakom (tak-
że z innych województw) i wolonta-
riuszom, którzy zaangażowali się w 
usuwanie skutków nawałnic. - W su-
mie było to około 400 osób – mówi 
Grzegorz Derwiński z OSP Banio-
cha. - Najpierw podziękowali nam 
sołtysi zniszczonych miejscowości, a 
potem prezydent Andrzej Duda. Pan 
prezydent pytał nas o szczegóły akcji 
i gratulował poświęcenia. Na końcu 

uścisnął wszystkim dłoń. 
 Jednak akcja pomocowa dla gmi-
ny Sośno wcale się nie zakończyła. 
Strażacy z OSP Baniocha wybiera-
ją się tam ponownie w drugiej poło-

wie kwietnia. - Będziemy pomagać 
w rozbiórce jednego ze zniszczonych 
domów i sprzątać powalone drzewa – 
zapowiada Grzegorz Derwiński.

Tomasz Wojciuk

Prezydent Andrzej Duda pogratulował wszystkim strażakom 
biorącym udział w akcji pomocowej poświęcenia  

Osobiste podziękowania od 
prezydenta odebrało dwóch 
strażaków z OSP Baniocha i 

trzech z OSP Złotokłos

TARCZYN

Minister edukacji odwiedzi Pamiątkę
 Minister edukacji narodowej Anna Zalewska zapowiedziała swój przy-
jazd do Pamiątki, gdzie dziś odbędzie się 10. Festiwal Patriotyczny. Po udzia-
le w uroczystym podsumowaniu imprezy, o godz. 15 minister spotka się z 
przedstawicielami samorządów i szkół.

PC

GÓRA KALWARIA

Stoły pełne wielkanocnych specjałów
 W niedzielę w godz. 9-17 goście Jarmarku Wielkanocnego będą mo-
gli do woli wybierać i przebierać. Na 19 stoiskach ustawionych wzdłuż ul. 3 
Maja oferowane będą m.in. miody, zioła, przyprawy, sękacze, pieczywo, wę-
dliny, kołacze, ozdoby z drewna, wiklina, palmy, serwetki, witraże i sery wiej-
skie. Czyli rękodzieło i tradycyjne produkty, a to wszystko głównie spod zna-
ku świąt wielkanocnych. Wielu wystawców (i jednocześnie producentów) 
przybędzie z daleka, m.in. Lubelszczyzny i Podlasia. 
 W tym roku na rynku nie będzie wspólnego plecenia palmy, ani insceni-
zacji wjazdu Jezusa do Jerozolimy.

PC
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Sprzątanie Jeziorki. 
Wśród śmieci... manekin
PIASECZNO W niedzielę Piaseczyńska Fundacja Ekologiczna sfi nalizowała projekt  „Sprzą-
tanie krainy Jeziorki”, na który w listopadzie pozyskała dofi nansowanie
 A akcji sprzątania Jezior-
ki wzięło udział 11 osób w 8 ka-
jakach. – Miało nas być więcej, 
ale plany pokrzyżowała niesprzy-

jająca aura. Był mróz i wiał zim-
ny wiatr, który jest odczuwalny 
zwłaszcza na wodzie – mówi Ka-
tarzyna Kondraciuk z Piaseczyń-
skiej Fundacji Ekologicznej. Kaja-
karze wzięli się do pracy w samo 
południe. W asyście ratowni-
ków WOPR wyruszyli spod stare-
go młyna w Jazgarzewie. – Pierw-
szy odcinek do Górek Szymona był 
dosyć spokojny, nie znaleźliśmy po 
drodze dużo śmieci – mówi Jacek 
Gajda z firmy K jak Kajaki, który był 
partnerem technicznym wydarzenia. 
– Płynęło się bez niespodzianek, na 
rzece nie było zapór. Nikt na szczę-
ście nie wypadł też z kajaka. 
 Uczestnicy spływu dopłynęli do 
tamy w Zalesiu Dolnym i przenie-
śli kajaki na niżej położony odcinek 
rzeki. Tam też dołączyła do nich wi-
ceburmistrz Piaseczna Hanna Ku-
łakowska-Michalak. – To było spo-
re wzmocnienie naszej ekipy, bo od-
cinek do stadionu miejskiego był 
bardziej zaśmiecony – dodaje Ja-

cek Gajda. Po zakończeniu spływu 
na wszystkich czekał gorący posi-
łek. W sumie udało się zebrać 6 wor-
ków różnego rodzaju śmieci, wśród 
których najwięcej było „małpek” po 
wódce i puszek po piwie. Ale zdarza-
ły się także bardziej nietypowe zna-
leziska, jak pusty kanister czy... ma-

nekin. – Choć akcja się udała, jak 
stopnieje śnieg będziemy chcieli ją 
powtórzyć, aby wyzbierać wszystkie 
śmieci – deklaruje Katarzyna Kon-
draciuk. – Tym razem, aby nieco wy-
dłużyć trasę, wypłyniemy z Łosia.

Tomasz Wojciuk

Kajakarze przez kilka godzin usuwali śmieci
 z brzegów rzeki Jeziorki

Ze względu na śnieg zebrano 
tylko część śmieci. Akcja ma 

zostać powtórzona

KONSTANCIN-JEZIORNA

Kino zaprasza na poświąteczny wtorek
  3 kwietnia o godz. 19 Konstanciński Dom Kultury będzie czekał na  kino-
manów. Tym razem na ekranie przy ul. Mostowej 15 zostanie wyświetlony 
fi lm, w którym swoją najlepszą, zniewalającą rolę zagrał znany brytyjski ak-
tor Chiwetel Ejiofor. Informacje o tytule fi lmu można uzyskać pod adresem 
mailowym: biuro@konstancinskidomkultury.pl oraz pod numerem telefonu 
(22) 484 20 20.
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Błyszczące, zdrowe włosy
Wiosna co prawda nas nie rozpieszcza, ale lada chwila wybuchnie słońcem 
i dobrą energią. Wówczas nie ukryjemy się pod czapką, czy kapturem. Po-
myślmy o kondycji naszych włosów wcześniej. Zadbajmy o nie już teraz

Zabieg laminowania  
 Laminowanie iNeo-Crystal firmy Estel jest to nowoczesny zabieg regeneracji oraz pie-
lęgnacji włosów, dzięki któremu na powierzchni włosa powstaje specjalna warstwa po-
chodzenia naturalnego. Włosy nabierają objętości, gładkości, elastyczności oraz blasku.
Zabieg zalecany jest osobom, które mają niewystarczająco gęste i puszyste, jak również 
porowate, cienkie  i odbarwione włosy.  Przywraca blask włosom zniszczonym zbyt częsty-
mi koloryzacjami, suchym, łamliwym, matowym. Zabieg poleca się w celu zachowania ko-
loru włosów farbowanych, wówczas można go wykonać nawet tuż po farbowaniu. Efekt 
zabiegu , zależnie od stanu włosów i utrzymuje się od 3 do 5 tygodni.
Zabieg w cenach 50-100 zł zależnie od długości włosów.    

Włosy nawilżone pełne blasku
 Dla włosów przesuszonych, które utraciły blask, są zmęczone codziennym modelo-
waniem, prostowaniem, utrwalaniem  polecamy Magic Efect Botox firmy Tahe.  Podstawo-
wym celem  zabiegu jest wyrównanie gospodarki wodnej wewnątrz włosa. Składnikami 
aktywnymi są naturalny kolagen, kwas hialuronowy, keratyna oraz olej arganowy.
 Naturalny kolagen nawilża i odżywia włosy oraz przywraca je do stanu dawnej świetno-
ści. Kwas hialuronowy, posiada zdolność utrzymania wody. Keratyna to nawilżający i budul-
cowy składnik – naprawia strukturę i ochronną warstwę włókien uszkodzonych chemicznie 
oraz przez czynniki fizyczne.  Olej arganowy walczy z negatywnymi skutkami upływu czasu, 
wzmacnia i nabłyszcza włosy. Połączenie tych składników wyrównuje gospodarkę wodną we 
wnętrzu włosa. Za sprawą kolagenu i kwasu hialuronowego włos przez długi czas po zabie-
gu utrzymuje wilgoć. Ma to ogromny wpływ na wszelkie czynności jakimi poddajemy wło-
sy. Wszystkie zabiegi takie jak codzienna stylizacja suszarką, domowa pielęgnacja, farbowa-
nie włosów czy zabiegi regeneracyjne będą przynosić dużo lepsze rezultaty niż wcześniej.
Zabieg w cenach od 70 zł-150 zł, zależnie od długości włosów.    

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

przed laminacją po laminacji
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Gorąca sobota 
przy stołach
GÓRA KALWARIA Paweł Gałecki z Obrębu triumfował w VII Otwartych 
Mistrzostwach Góry Kalwarii o puchar burmistrza w tenisie stołowym

 W imprezie, którą tradycyjnie rozegrano w szkole w Baniosze, w 6 katego-
riach wiekowych przy stołach stanęło ponad 60 zawodniczek i zawodników 
nie tylko z powiatu piaseczyńskiego. O główne trofeum walczyli także miesz-
kańcy Tłuszcza, Warszawy, Warki czy Otwocka. Wśród pań w najważniejszej 
kategorii open zwyciężyła Katarzyna Rybak, właśnie z Tłuszcza.
 Puchary i nagrody zwycięzcom poszczególnych kategorii wiekowych 
wręczali: burmistrz Dariusz Zieliński, radni Wojciech Fornal i Marek Nejman 
oraz dyrektor szkoły w Baniosze Dariusz Słapek.
 Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w organizacji sobotnich mistrzostw pomogli 
nauczyciele z Baniochy: Henryk Żołnowski oraz Katarzyna Fornal.
 Wyniki w poszczególnych kategoriach: dziewczęta do lat 13 - 1. Wiktoria Ty-
wonek, 2. Wiktoria Skomorowska, 3. Aleksandra Suchodolska; chłopcy do lat 13 
- 1. Jan Kamać, 2. Jakub Karaszkiewicz, 3. Igor Ammel; chłopcy do lat 16 - 1. Paweł 
Kowal, 2. Szymon Jankowski; Samorządowcy - 1. Agnieszka Gołdańska, 2. Joan-
na Krawczyńska; open kobiety - 1. Katarzyna Rybak, 2. Agnieszka Rybak, 3. Żaneta 
Łaszczyk; open mężczyźni - 1. Paweł Gałecki, 2. Artur Kasprzak, 3. Kamil Borowy.

PC

Zwycięzca turnieju w akcji

PIASECZNO

Włącz aktywność z Dorotą Świeniewicz
 W środę 11 kwietnia Piaseczno odwiedzi wybitna siatkarka, wielokrot-
na reprezentantka Polski i dwukrotna mistrzyni Europy, Dorota Świeniewicz. 
Legenda polskiej siatkówki przeprowadzi trening z młodzieżą w hali Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Piasecznie. Tego dnia młodzi zawodnicy spotkają się 
również z dietetykiem, trenerem mentalnym i fi zjoterapeutą. Na końcu mło-
dzież będzie mogła zrobić sobie z Dorotą Świeniewicz wspólne zdjęcie. Spo-
tkanie jest owocem współpracy gminy z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

TW
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Już w niedzielę Kiermasz Wielkanocny!
PIASECZNO W Niedzielę Palmową na rynku odbędzie się doroczny Kiermasz Wielkanocny, na który zostało 
zaproszonych około 70 wystawców z różnych rejonów Polski

 Kiermasz rozpocznie się o godz. 
10 i potrwa do 15. W południe ru-
szą warsztaty plastyczne dla dzieci, 
podczas których będzie można wła-
snoręcznie wykonać ozdoby wielka-
nocne. Cały dzień będzie odbywał 
się też popularny konkurs Zagadki 
Wielkanocne z nagrodami. O godz. 
12.30 będzie można podzielić się jaj-
kiem i spróbować pysznego żurku. 
O tej porze życzenia mieszkańcom 
złoży też burmistrz Piaseczna Zdzi-
sław Lis. Pół godziny później zosta-
ną rozstrzygnięte konkursy na naj-
ładniejszą palmę (zgłoszono ich aż 
40) i pisankę (do tej pory napłynęło 
190 prac). Wszystkie ozdoby zosta-
ną sprzedane, a pieniądze – jak co 
roku – zasilą konto fundacji Pomóż 
Dorosnąć z Piaseczna. 
 Podczas imprezy będzie moż-
na kupić różnego rodzaju kojarzące 
się ze świętami bibeloty, rzeźby, bi-
żuterię, rękodzieło, domowe wypie-
ki, sery, miody, tradycyjne wędliny i 
mnóstwo innych specjałów. – Pogo-
da ma być średnia, ale wierzymy, że 
mieszkańcy dopiszą i tłumnie stawią 

się na piaseczyńskim rynku. Atrak-
cji na pewno nie zabraknie – zachę-
ca Monika Gielecińska z Muzeum 

Regionalnego, które jest organizato-
rem kiermaszu.

TW

Wystawa i monografia
PIASECZNO Do końca marca w Kolonii Artystycznej potrwa wystawa malarstwa Jana Se-
weryna Sokołowskiego - zmarłego przed 65 laty malarza-kolorysty
 Sokołowski był autorem wielu 
projektów malarstwa monumental-
nego, polichromii ściennych, panne-
au, mozaik oraz specjalisty w dzie-
dzinie rekonstrukcji i renowacji ma-
larstwa ściennego i sztalugowego. W 
Zalesiu Dolnym przy ul. Dębowej 3 
zaprezentowano prace artysty z pry-
watnej kolekcji rodziny - udostęp-
nione szerszej publiczności po kil-
kudziesięciu latach od ostatniej wy-
stawy malarza. Obejrzeć można ob-
razy Sokołowskiego budowane kolo-
rem, te z okresu młodości, subtelne 
postimpresjonistyczne, wrażeniowe 
i te z okresu dojrzałości artystycz-
nej - dynamiczne, malowane zdecy-
dowaną, szeroką barwną plamą.
 Ekspozycji towarzyszy promo-
cja monografii Jana Seweryna So-
kołowskiego, efekt kilkuletniej pracy 
badawczej i edytorskiej Miry Wal-
czykowskiej. Grafikę i zdjęcia do 
publikacji wykonał Wiktor Nowot-
ka, a okładkę zaprojektował Józef 
Wilkoń. Na początku marca odbyło 
się spotkanie autorskie, na którym 
Mira Walczykowska przybliżyła po-
stać artysty, jego dorobek i osiągnię-

cia. Oba wydarzenia przyciągnęły 
wielu fanów sztuki kolorystycznej, 
artystów, przyjaciół i sympatyków 
Kolonii Artystycznej. Wystawę moż-

na oglądać w każdy piątek, sobotę i 
niedzielę w godz. od 13 do 18.

Grzegorz Tylec

R E K L A M A
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Spotkanie w sprawie 
drogi przez Złotokłos
 Dziś o godz. 19 w Szkole Pod-
stawowej w Złotokłosie odbędzie 
się spotkanie w sprawie plano-
wanego przebiegu drogi z Boga-
tek do planowanej trasy S7. Dro-
ga, przebiegająca dziś przez Henry-
ków Urocze, Złotokłos i Szczaki ma 
zostać poszerzona do 20 m. Inwe-
stycja zakłada także budowę most-
ku przez Jeziorkę. - Nie jesteśmy 
przeciwni trasie szybkiego ruchu 
i węzłowi „Złotokłos”, ale nie chce-
my otworzyć się na ruch tranzyto-
wy – mówi sołtys Ewa Urbańska.

TW

Przychodnia tylko do 18
PIASECZNO Podczas ostatniej sesji rady miejskiej, radny Michał Mierz-
wa zaapelował, aby wydłużyć godziny pracy przychodni przy ul. Fa-
brycznej w Piasecznie, która od stycznia jest czynna do godziny 18

 - Kiedy się o tym dowiedziałem, byłem strasznie zaskoczony – nie kryje 
swego oburzania Michał Mierzwa. - Przecież mieszkańcy pracujący w Warsza-
wie nie zdążą wrócić do Piaseczna i pójść do lekarza. Zwykle praca kończy się 
przecież o godz. 17... 
 Podczas sesji radny Mierzwa zaapelował, aby wydłużyć godziny pracy 
przychodni do godz. 20. - Zróbmy to dla dobra naszych mieszkańców – do-
dał. Marta Dorociak-Burza, dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Za-
kładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie poinformowała nas, że zmiana 
czasu funkcjonowania przychodni przy ul. Fabrycznej została wprowadzona 
od stycznia (teraz przychodnia jest czynna w godz. 7-18). - Do dziś nie wpły-
nęły do nas żadne skargi pacjentów – dodaje Marta Dorociak-Burza. - Do koń-
ca 2017 roku w godzinach 18-20 pacjentów przyjmował jedynie lekarz inter-
nista. Pozostałe pracownie, w których pracują także lekarze pediatrzy oraz 
wszystkie wiejskie ośrodki, były czynne do godz. 18.

TW



W dniu 21 marca br. Rada Miejska Konstancin-Jeziorna, uchwałą nr 732/VII/43/2018
dokonała podziału terenu gminy na cztery okręgi wyborcze, o łącznej liczbie 21 mandatów radnych.

Obowiązujące przepisy stanowią, że w okręgu może być wybieranych od pięciu do ośmiu radnych.
 Rada Miejska Konstancin-Jeziorna postanowiła utworzyć: Okręg nr 1 (miejski) - o liczbie mandatów 5, Okręg nr 2  (miejski) - o liczbie mandatów 5, 

Okręg nr 3  (miejski) - o liczbie mandatów 5, oraz Okręg nr 4  (wiejski) - o liczbie mandatów 6.

Okręg nr 1
Liczba mieszkańców: 5351
Norma przedstawicielska: 1131
Ilość mandatów: 5

Obejmuje poniższe ulice na terenie miasta 
Konstancin-Jeziorna: 

Adama Asnyka, Akacjowa, Bolesława Chrobrego, Bolesława 
Prusa, Bulwar prof. Jana Haftka, Cedrowa, Ceglana, 
Chylicka, Czysta, Deotymy, Długa, Dworska, Fryderyka 
Chopina, Grabowa, Graniczna, Grodzka, Grzybowa, 
Henryka Sienkiewicza, Hetmana Stefana Czarnieckiego, 
Ignacego Paderewskiego, Ireneusza Wierzejewskiego, 
Jagiellońska, Jałowcowa, Jana Kochanowskiego, Jana Karola 
Chodkiewicza, Jana Matejki, Jana Sobieskiego od nr 48 
do końca i od nr 49 do końca, Jasiowa, Jasna, Jaśminowa, 
Jaworowska, Jodłowa, Józefa Ignacego Kraszewskiego, 
Józefa Piłsudskiego od nr 40 do końca i od nr 21 do końca, 
Józefa Sułkowskiego, Juliana Tuwima, Juliusza Słowackiego, 
Karola Szymanowskiego, Kasztanowa, Kasztelańska, 
Kazimierzowska, Klonowa, Kornela Makuszyńskiego, 
Kornela Ujejskiego, Kościelna, Leopolda Staffa, Leszczynowa, 
Leśna, Letnia, Łąkowa, Mieszka I, Mikołaja Reja, Miriama 
Przesmyckiego, Modrzewiowa, Mostowa, Niecała, Od Lasu, 
Oborska, Pańska, Parkowa, Piasta, Piotra Skargi, Potulickich, 
Przebieg, Przyjacielska, Rycerska, Sanatoryjna, Słomczyńska, 
Słowicza, Spokojna, Stanisława Moniuszki, Stefana Batorego, 
Stefana Żeromskiego, Stefana Żółkiewskiego, Strumykowa, 
Sue Ryder, Szpitalna, Środkowa, Uzdrowiskowa, Wacława 
Gąsiorowskiego, Warecka, Wągrodzka, Wesoła, Widok, 
Wiejska, Wierzbnowska, Wilanowska od nr 92 do nr 
140R, Wiśniowa, Władysława Broniewskiego, Władysława 
Witwickiego, Wojewódzka, Wrzosowa, Wschodnia, Zielna, 
Źródlana.

Okręg nr 2
Liczba mieszkańców: 5728
Norma przedstawicielska: 1131
Ilość mandatów: 5

Obejmuje poniższe ulice na terenie miasta 
Konstancin-Jeziorna:

Adama Mickiewicza, Aleja Wojska Polskiego, Anny 
Walentynowicz, Czereśniowa, Dąbrówki, Garbarska, Jana 
Sobieskiego od nr 1 do nr 47 i od nr 2 do nr 46, Jesionowa, 
Józefa Piłsudskiego od nr 1 do nr 15 i od nr 2 do nr 38, 
Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Królowej Marysieńki, 
Krzywa, Kwiatowa, Literatów, Mała, Mikołaja Kopernika, 
Mirkowska, Nadbrzeżna, Narożna, Poprzeczna, Wilanowska 
od nr 1 do końca i od nr 2 do nr 94, Witaminowa, Zakopane, 
Zgoda.

Okręg nr 3
Liczba mieszkańców: 6186
Norma przedstawicielska: 1131
Ilość mandatów: 5

Obejmuje poniższe ulice na terenie miasta 
Konstancin-Jeziorna:

Augustowska, Bema, Białostocka, Biedronki, Bielawska, 
Borowa, Brzozowa, Bydgoska, Chylicka, Cicha, Ciechanowska, 

Podział Gminy Konstancin-Jeziorna na okręgi wyborcze

Dębowa, Dolna, Działkowa, Elbląska, Elektryczna, Fabryczna, 
Gdańska, Głowackiego, Gorzowska, Górna, Górnośląska, 
Kabacka, Kolejowa, Kołobrzeska, Konopnickiej, Koszalińska, 
Kościuszki, Kozia, Koźlara, Królewska, Łomżyńska, Mirkowska, 
Muchomora, Nadwodna, Niska, Nowa, Ogrodowa, 
Olsztyńska, Orzechowa, Ostrołęcka, Paproci, Piaseczyńska, 
Piaskowa, Pilska, Pocztowa, Podgórska, Pogodna, Polna, 
Południowa, Prawdziwka, Przejazd, Przeskok, Przyrzecze, 
Pułaskiego, Rynkowa, Sadowa, Saneczkowa, Siedlecka, 
Skolimowska, Słoneczna, Słupska, Sosnowa, Sowińskiego, 
Stawowa, Suwalska, Szczecińska, Szkolna, Śniadeckich, 
Świerkowa, Świetlicowa, Świeża, Toczyskiego, Torowa, 
Toruńska, Traugutta, Tulipanów, Tysiąclecia Państwa 
Polskiego, Warszawska, Wąska, Wczasowa, Wierzbowa, 
Willowa, Zaułek, Zielona, Plac Zgody. 

Okręg nr 4
Liczba mieszkańców: 6500
Norma przedstawicielska: 1131
Ilość mandatów: 6

Obejmuje poniższe ulice na terenie miasta 
Konstancin-Jeziorna:

Bielawa, Borowina, Cieciszew,  Ciszyca, Czernidła, Dębówka, 
Gassy, Habdzin, Kawęczyn, Kawęczynek, Kępa Oborska, Kępa 
Okrzewska, Łęg, Obory, Obórki, Łyczyn, Okrzeszyn, Opacz, 
Parcela, Piaski, Słomczyn, Turowice.



W ogniu pytań o pożary
POWIAT W ubiegły czwartek rozstrzy-
gnięto powiatowy finał 41. Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega pożarom”
 Reprezentanci szkół zgromadze-
ni w Komendzie Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w dwóch 
etapach odpowiadali na tema-
ty związane z zagrożeniem poża-
rowym. W rezultacie jury wyłoniło 
trzyosobowy skład, który będzie re-
prezentował powiat piaseczyński w 
finale wojewódzkim konkursu. Od-
będzie się on 21 kwietnia w Ruścu w 
gminie Nadarzyn. 
 Szkoły podstawowe z naszego 
terenu będzie reprezentował Jakub 
Derwiński z SP w Baniosze (czło-

nek miejscowej młodzieżowej druży-
ny pożarniczej), gimnazja – Mikołaj 
Hodyra z piaseczyńskiej „Piątki”, a 
szkoły ponadgimnazjalne – Gabriel 

Adamiak związany z Ochotniczą 
Strażą Pożarną w Złotokłosie. Lau-
reaci otrzymali atrakcyjne nagrody.

PC

 Nagrodę odbiera Gabriel Adamiak

Rondo w Zalesiu otrzymało 
historyczną nazwę
PIASECZNO Nowe rondo u zbiegu ulic Wiekowej Sosny, Parkowej, Leśnych Boginek i Le-
śnego Zaułka otrzymało w środę nazwę Wiekowej Sosny. Nie było to jednak wcale ta-
kie oczywiste, ponieważ pojawiły się też inne propozycje...

 Najpierw wniosek o zdjęcie 
uchwały z porządku obrad złożył 
radny Michał Mierzwa (PiS), ale 
przepadł on w głosowaniu. - Zro-
biłem to w imieniu starosty Wojcie-
cha Ołdakowskiego, który zapro-
ponował, aby nazwać rondo imie-
niem Bogumiła Studzińskiego, wal-
czącego z komunistami opozycjo-
nisty, który przez jakiś czas miesz-
kał w Zalesiu Górnym – mówi Mi-
chał Mierzwa. - Starosta chciał za-
interesować swoim pomysłem gmi-
nę. Uznał też, że warto przeprowa-
dzić w tej sprawie dyskusję.
 Innym pomysłem było nazwa-
nie ronda imieniem Andrzeja Swa-
ta, zmarłego kilka lat temu samo-
rządowca, który również mieszkał w 
Zalesiu. - Przed wysłaniem do rady 
miejskiej wniosku w sprawie nadania 
nazwy rondu, odbyliśmy wiele kon-
sultacji społecznych – zwróciła się 
do radnych sołtys Zalesia Górnego 
Ewa Molenda-Stroińska. -  Nie było 
mieszkańca, który wybrałby inną na-
zwę dla ronda jak Wiekowej Sosny.
 Z drzewem tym wiąże się bar-
dzo ciekawa historia. Rosło w Zale-

siu, w sąsiedztwie nowego ronda od 
zawsze, będąc symbolem miejsco-
wości. Kiedy kilkadziesiąt lat temu 
sosna uschła, nauczyciele i ucznio-
wie z dawnej szkoły z pietyzmem 
porąbali ją i przewieźli do szkolnej 
kuchni, gdzie długo palono drze-
wem przygotowując posiłki. Po 
nadaniu rondu nazwy zgodnego z 

życzeniem mieszkańców, sołtys Mo-
lenda-Stroińska poinformowała, że 
narodził się pomysł, aby posadzić 
przy nim nową sosnę. - Jak urośnie, 
mogłaby znowu stać się symbolem 
naszej miejscowości, przypomina-
jąc o swojej poprzedniczce – dodaje. 

Tomasz Wojciuk

Nazwy większości ulic w Zalesiu Górnym nawiązują do przyrody. 
Tradycja ta została podtrzymana
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KONSTANCIN-JEZIORNA

Frida Kahlo – pasja i namiętność
 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
Zakręcone panie z aparatami
 W najbliższy poniedziałek o godz. 18 w Konstancińskim Domu Kultu-
ry odbędzie się kolejne spotkanie Strefy Kobiet Pozytywnie Zakręconych, 
tym razem pod hasłem „Uwolnij w sobie artystkę! Chwyć za aparat!”. – Na 
warsztat zapraszam wszystkie panie, które szukają nowej pasji, fotografują 
i chcą wiedzieć więcej, sprawić radość najbliższym pięknymi zdjęciami lub 
mają ochotę utrwalać świat wokół siebie za pomocą (dowolnego!) aparatu 
fotografi cznego – zaprasza prowadząca Alicja Stankiewicz. Gościem strefy 
będzie Tomek Truszkowski – fotograf  i nauczyciel fotografi i, który zapozna 
uczestniczki z podstawami fotografi i i nauczy je kilku przydatnych trików. 
Na warsztaty należy przynieść ze sobą aparat bądź telefon. Wstęp wolny.

PCPIASECZNO

Coś o facetach
 Jutro w Domu Kultury w Piasecznie odbędzie się koncert uczestników 
zajęć z edukacji muzycznej, którego motywem przewodnim będzie mężczy-
zna. Program przygotowała instruktorka emisji głosu Małgorzata Duk-No-
wosad. Początek o godz. 18. Wstęp wolny.

Tyl.

R E K L A M A
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15 spektakli na 15. festiwalu
KONSTANCIN-JEZIORNA Grand Prix XV Festiwalu Małych Form Teatralnych trafi ło 
do zdolnych aktorów z podstawowej „Dwójki” oraz młodzieży z Gimnazjum No Bell
 W sobotnim konkursie rozegra-
nym w Konstancińskim Domu Kul-
tury wzięło udział 10 przedstawień 
przygotowanych przez uczniów i na-
uczycieli miejscowych szkół. Oceni-
ła je komisja, w której zasiedli reży-
ser Radosław Dunaszewski, aktor 
Łukasz Lewandowski i pedagog te-
atru Karolina Pluta. Jurorzy przy-
znali, że mieli niezwykle trudny wy-
bór, ponieważ poziom spektakli był 
bardzo wysoki. Jednak – w ich oce-
nie – oba nagrodzone przedstawie-
nia wyróżniały się w swoich katego-
riach wiekowych. 
 W repertuarze festiwalu znala-
zły się zarówno lekkie, zabawne, ka-
baretowe i musicalowe sztuki, jak i 
pouczające, przejmujące i wzrusza-
jące dramatyczne spektakle, poru-
szające niezwykle ważne, uniwersal-
ne problemy. Grand Prix w katego-
rii podstawówek zdobyła Grupa Mi-
łośników Hellenów ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 im. S. Żeromskiego za 
spektakl „Dzień na Olimpie” oparty 
o mitologię grecką. W rolach głów-
nych zobaczyliśmy Zeusa z żoną 
Herą, rozwiązujących codzienne, 
„przyziemne” spory pomiędzy bo-
gami. Zabawne przedstawienie za-
skakiwało błyskotliwymi dialoga-
mi, świetną grą aktorów, staranny-
mi kostiumami i scenografią. Sztukę 
wraz z młodzieżą przygotowali na-
uczyciele Elżbieta Krawczyk i Woj-
ciech Guszkowski.
 Natomiast w kategorii gimna-
zjów i szkół ponadgimnazjalnych 
bezkonkurencyjna okazała się gru-

pa Noplace z Gimnazjum No Bell, 
która zaprezentowała spektakl „Z 
Pamiętnika Adama i Ewy”. Była to 
autorska adaptacja utworu Mar-
ka Twaina – żartobliwa opowieść o 
pierwszych ludziach z perspektywy 
różnych punktów widzenia deter-
minowanych płcią. Spektakl przy-
gotowała Beata Siwicka. Jury przy-
znało także inne nagrody. Za ko-
stiumy wyróżniono spektakl „Imie-
niny w ulu” Szkoły Podstawowej nr 
1 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego. 
Za mierzenie się z trudnymi tema-
tami nagrodę otrzymała Agnieszka 
Bartosz-Goleniowska za spektakl 
„Maski” Zespołu Szkół nr 3. Nato-
miast Małgorzatę Gozdołek i Ad-
riannę Mańkowską-Rzezak ze SP 
w Słomczynie wyróżniono za naj-

lepszą reżyserię za spektakl „Pchła 
Szachrajka”. Jury uznało, że najlep-
szą zbiorową kreację aktorską stwo-
rzyli uczniowie Integracyjnej Szkoły 
Podstawowej nr 5 „Zabawa w śpiącą 
królewnę” przygotowane przez Be-
atę Kowalczyk i Izabelę Kuś. Nagro-
dy laureatom wręczali przedstawi-
ciele jury oraz burmistrz Kazimierz 
Jańczuk i Edyta Markiewicz-Brzo-
zowska, dyrektor Konstancińskiego 
Domu Kultury. 
 Oprócz konkursowych spekta-
kli, w niedzielę publiczność obej-
rzała również gościnne przedsta-
wienia młodzieżowych grup teatral-
nych z powiatu. Festiwalowi patro-
nował Kurier Południowy i Piasecz-
nonews.

Piotr Chmielewski

„Z pamiętnika Adama i Ewy” Gimnazjum No Bell
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Z Piaseczna ku gwiazdom
PIASECZNO W halach byłego Thomsona powstają elementy stacji kosmicznej, satelitów 
oraz urządzenia pomiarowe wykorzystywane w szwajcarskim CERN

 Przy ul. Okulickiego działa naj-
nowocześniejsza polska firma sek-
tora kosmicznego i jedna z najszyb-
ciej rozwijających się firm branży 
technologicznej w Europie środko-
wo-wchodniej. – Tu znaleźliśmy od-
powiednie miejsce i warunki do ulo-
kowania części przemysłowej na-
szej firmy – tłumaczy Dawid Mich-

nik z Creotech Instruments. W pia-
seczyńskich halach znajduje się 
m.in. cleanroom (czyli „czysty po-
kój”), w którym panują bardzo wy-
śrubowane normy czystości. Do la-
boratorium wchodzi się w kombine-
zonie przez specjalną śluzę, aby do 
wnętrza dostało się  jak najmniej za-
nieszczyczeń. Wszystko po to, aby 
w sterylnych warunkach testować 
miniaturowe elementy elektronicz-
ne, które następnie polecą na orbi-
tę i będą tam pracowały nawet przez 
dziesiątki lat przy ogromnych różni-
cach temperatur, silnym promienio-
waniu i wstrząsach. 

Rozwiązać zagadki kosmosu 
 Kilkudziesięciu polskich fizyków 
i mechatroników (to naukowcy zna-
jący tajniki informatyki, elektroni-
ki i mechaniki) nie tylko produku-
je, ale także projektuje elektronikę 
na potrzeby misji kosmicznych. Bo 
firma uczestniczy w szeregu presti-
żowych międzynarodowych projek-
tów, m.in. związanych z poszukiwa-
niem śladów życia na Marsie, bada-
niem tajemniczych rozbłysków pro-
mieniowania gamma w wysokich 
warstwach ziemskiej atmosfery czy 
śledzeniem – potencjalnie groźnych 
dla Ziemi – obiektów przelatujących 
w jej pobliżu. Creotech stoi także 

na czele konsorcjum, które buduje 
pierwszego polskiego satelitę prze-
mysłowego AT-AIS-PL oraz rozwi-
ja własną innowacyjną platformę sa-
telitarną HyperSat. Firma produku-
je również podzespoły – m.in. precy-
zyjne i szybkie kamery do superno-
woczesnych zwiadowczych robotów 
wojskowych, które już wspierają żoł-
nierzy w sytuacjach kryzysowych. 
 Z rozwiązań piaseczyńskiej spół-
ki korzystają firmy i instytucje ba-
dawcze w całej Europie. Jednak naj-
bardziej prestiżowa dla Creotech In-
struments jest współpraca z najno-
wocześniejszą instytucją badawczą 
na świecie – Europejską Organizacją 
Badań Jądrowych CERN w Genewie, 
która dysponuje m.in. Wielkim Zder-
zaczem Hadronów. Piaseczyńska fir-
ma, jako jedyna w naszej części Eu-
ropy, wytarza dla niej specjalistyczną 
aparaturę pomiarową. Trzej młodzi 
założyciele Creotech, zanim w 2012 
roku rozpoczęli swoją „kosmiczną” 
działalność, doświadczenie zbierali 
właśnie w CERN.

W przededniu rewolucji 
satelitarnej
 – W tej branży funkcjonuje pew-
na przewrotna prawidłowość: w ko-
smos lata to, co już w kosmos po-
leciało. Innymi słowy premiowa-
ne są rozwiązania i dostawcy, któ-
rzy już się sprawdzili, a ich produk-
ty dowiodły swojej niezawodno-

ści w przestrzeni kosmicznej – tłu-
maczy Dawid Michnik. – Stanowi-
ło to ogromną barierę wejścia, która 
wymagała od specjalistów Creotech 
wielkiej konsekwencji, determinacji, 
a przede wszystkich całkowitej nie-
zawodności dostarczanych przez fir-
mę produktów.
 Krok po kroku Creotech zdoby-
wa rynek i doświadczenie. Trzy mie-
siące temu firma podpisała najwięk-
szy kontrakt w historii polskiego 
sektora kosmicznego (opiewający na 
prawie 60 mln zł). W jej ramach po-
wstanie zaawansowana baza, która 
będzie przechowywała dane zbiera-
ne dzięki satelitom z rodziny Senti-
nel (wystrzeliwanym zgodnie z eu-
ropejskim programem Copernicus) 
i jednocześnie umożliwiała bezpłat-
ny dostęp do nich dziesiątkom tysię-
cy odbiorców. Jest to element poli-
tyki Unii Europejskiej, która chce 
napędzać rozwój usług bazujących 
na danych z kosmosu (dr Grzegorz 
Brona, prezes Creotech Instruments 
zapowiada kolejną „rewolucję sate-
litarną”). Z kolei polskie Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju w listo-
padzie przyznało piaseczyńskiej fir-
mie 20 mln zł na rozwój polskiej, 
modułowej platformy satelitarnej 
przeznaczonej do budowy mikrosa-
telitów. Seryjna produkcja satelitów 
bazujących na tej platformie ma roz-
począć się w 2020 roku. 

Piotr Chmielewski

W grudniu firma podpisała największy kontrakt w historii polskie-
go sektora kosmicznego, opiewający na prawie 60 mln zł (fot. Creotech)

W sterylnych warunkach 
przy Okulickiego 

testowane są miniaturowe 
elementy elektroniczne,

które następnie polecą na 
orbitę i będą tam pracowa-
ły nawet przez dziesiątki lat 
przy ogromnych różnicach 
temperatur, silnym promie-

niowaniu i wstrząsach

Znalazł niewybuch 
w Bobrowcu
PIASECZNO W poprzednią środę przed południem przy ul. Przemysło-
wej w Bobrowcu mieszkaniec natknął się na skorodowany, artyleryjski 
pocisk przeciwpancerny. Niewybuch przekazano saperom

 Niewybuch przyjechał na wypełnionej ziemią ciężarówce. Po jej wy-
sypaniu stoczył się na dół. – To właśnie wtedy go zauważyłem – mówi pra-
cujący na miejscu Józef Arcimowicz. Pan Józef niezwłocznie poinformo-
wał o znalezisku policję, a ta straż miejską, która przyjechała na miejsce i 
w oczekiwaniu na saperów ogrodziła taśmą rejon, w którym leżał pocisk.
– Pilnowaliśmy go okrągłą dobę – informuje Mariusz Łodyga, dowódca 
straży miejskiej. – Pocisku oczywiście nikt w tym czasie nie dotykał – re-
lacjonuje pan Józef. – Ja również trzymałem się od niego z daleka. Wiem 
czym może grozić grzebanie przy niewypałach, pięć lat służyłem w jedno-
stce wojskowej w Orzyszu. Pocisk został zabrany przez saperów w czwartek 
przed południem i w bezpiecznym miejscu zdetonowany. 

TW

Józef Arcimowicz pokazuje miejsce, w którym znalazł 
pochodzący z okresu II wojny światowej pocisk kaliber 152 mm 

R E K L A M A

R E K L A M A

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

 NA WOLNE STANOWISKO:
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IV liga
Kolejka 16, 17-18 marca
Wilga Garwolin - Broń Radom 
(odwołany z powodu złego stanu boiska)
Pogoń Grodzisk Mazowiecki - LKS Jedlińsk 
(odwołany z powodu złego stanu boiska)
Znicz II Pruszków 0-4 Mazur Karczew  
Błonianka Błonie 2-0 Oskar Przysucha  
Energia Kozienice - Sparta Jazgarzew 
(odwołany z powodu złego stanu boiska)
Mszczonowianka Mszczonów - LKS Promna  
(odwołany z powodu złego stanu boiska)
Pilica Białobrzegi - Perła Złotokłos 
(odwołany z powodu złego stanu boiska)
MKS Piaseczno 4-0 Naprzód Skórzec 

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.  Błonianka Błonie 16 29 9 2 5 34-24
5.  Sparta Jazgarzew 15 27 9 0 6 35-30
6.  Oskar Przysucha 16 27 8 3 5 36-23
7.  Mazur Karczew 16 26 7 5 4 35-21

8.  Energia Kozienice 15 25 8 1 6 28-26
9.  Pogoń Grodzisk Mazowiecki
  15 24 7 3 5 33-17
10.  MKS Piaseczno 16 21 6 3 7 25-24
11.  Wilga Garwolin 15 21 6 3 6 22-30
12.  LKS Jedlińsk 15 17 5 2 8 22-22
13.  Znicz II Pruszków 16 13 3 4 9 19-34
14.  LKS Promna 15 8 2 2 11 18-44
15.  Naprzód Skórzec 16 8 2 2 12 22-57
16.  Perła Złotokłos 15 7 1 4 10 10-43

Liga okręgowa
Kolejka 16, 17-18 marca
Piast Piastów - Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 
(odwołany z powodu złego stanu boiska)
AP Żyrardów - Grom Warszawa 
(odwołany z powodu złego stanu boiska)
Naprzód Brwinów - Sparta II Jazgarzew 
(odwołany z powodu złego stanu boiska)
LKS Chlebnia 1-1 Przyszłość Włochy 
KS Raszyn 7-1 Błękitni Korytów  
KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) - SEMP Ursynów 
(odwołany z powodu złego stanu boiska)
Józefovia Józefów - Naprzód Stare Babice 

(odwołany z powodu złego stanu boiska)
KS Teresin - Ursus II Warszawa 
(odwołany z powodu złego stanu boiska)

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej
1.  KS Raszyn 16 38 12 2 2 44-24
2.  SEMP Ursynów (Warszawa) 
  15 36 11 3 1 35-13
3.  Józefovia Józefów 15 35 11 2 2 50-14
4.  Grom Warszawa 15 35 11 2 2 45-11
5.  AP Żyrardów 15 27 8 3 4 46-29
6.  LKS Chlebnia 16 26 7 5 4 36-24
7.  Ursus II Warszawa 15 24 7 3 5 30-19
8.  KS Teresin 15 21 6 3 6 26-32
9.  Przyszłość Włochy (Warszawa)
  16 19 5 4 7 25-27
10.  Sparta II Jazgarzew 15 16 4 4 7 39-40
11.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 
  15 16 4 4 7 25-40
12.  KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 
  15 15 4 3 8 23-38
13.  Piast Piastów 15 13 4 1 10 24-36
14.  Naprzód Stare Babice 15 10 2 4 9 22-47
15.  Naprzód Brwinów 15 6 1 3 11 21-48
16.  Błękitni Korytów 16 5 1 2 13 19-68

Ligowe zapowiedzi:
Ze względu na stan boisk część spotkań 
może być przełożonych

IV liga
Kolejka 17, 24-25 marca
MKS Piaseczno - Wilga Garwolin 24 marca, g.13 
Naprzód Skórzec - Pilica Białobrzegi
Perła Złotokłos - Mszczonowianka Mszczonów
24 marca, g.16  
LKS Promna - Energia Kozienice 
Sparta Jazgarzew - Błonianka Błonie 25 marca,
g.15 (mecz na bocznym boisku w Piasecznie)
Oskar Przysucha - Znicz II Pruszków 
Mazur Karczew - Pogoń Grodzisk Mazowiecki 
LKS Jedlińsk - Broń Radom

Liga okręgowa
Kolejka 17, 24-25 marca
KS Teresin - Naprzód Brwinów 
Ursus II Warszawa - Grom Warszawa 
AP Żyrardów - Józefovia Józefów 

Naprzód Stare Babice - KS Konstancin 
(Konstancin-Jeziorna) 23 marca, g.20 
SEMP Ursynów (Warszawa) - KS Raszyn 
Błękitni Korytów - Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 
Piast Piastów - LKS Chlebnia 
Przyszłość Włochy (Warszawa) - Sparta II Jazgarzew 
24 marca, g.11

A klasa
Kolejka 14, 24-25 marca
Gwardia Warszawa - FC Lesznowola 24 marca, g.11 
Świt Warszawa - UKS Siekierki (Warszawa) 
GLKS Nadarzyn - Rozwój Warszawa 
Anprel Nowa Wieś - Okęcie Warszawa 
Jedność Żabieniec - MKS II Piaseczno (przełożony)
Laura Chylice- Tur Jaktorów  24 marca, g.11
Nadstal Krzaki Czaplinkowskie - Grom II Warszawa 
24 marca, g.14

Ekstraliga kobiet
Kolejka 12, 24-31 marca
GOSiR Piaseczno - Piastovia Piastów 24 marca, g.10 
(mecz przełożony z 31 marca)
Nie bierzemy odpowiedzialności za terminy błędnie podane nam 
przez kluby, zmienione lub odwołane.

Wyniki naszych zespołów ligowych

Przegrali wygrany mecz. 
„To straszny wstyd”
KOSZYKÓWKA, III LIGA, MUKS PIASECZNO – AZS UNIWERSYTET WARSZAWSKI 70:78  Są takie mecze, w 
których trakcie zawodnicy i kibice czują już niemalże smak zwycięstwa. W pewnym 
momencie sytuacja zmienia się jednak o 180 stopni i zamiast końcowego sukcesu trze-
ba przeżywać gorycz porażki

 Pierwsze dwie kwarty sta-
ły pod znakiem dobrej gry gospo-
darzy, przede wszystkim w obro-
nie. Oba zespoły nie grzeszyły tego 
dnia szczególną skutecznością, ale 
piasecznianie sprawnie ograniczali 
poczynania w ataku przyjezdnych, 
uzyskując stopniową, ale konse-
kwentną przewagę. Kiedy po zmia-
nie stron MUKS prowadził już 
50:33, wydawało się że nic nie bę-
dzie w stanie odebrać podopiecz-
nym Cezarego Dąbrowskiego zwy-
cięstwa. Goście zmienili jednak tak-
tykę, zaczęli bronić strefą i... w dużej 
mierze odpuścili krycie zawodników 
na obwodzie. Piłka chodziła po nim 
bez większych problemów, ale pia-
secznianie bardzo rzadko kończy-
li punktami swoje akcje. Skuteczna 
defensywa sprawiła, że warszawiacy 
nabrali wiatru w żagle także w ofen-
sywie i w końcówce zdołali przechy-
lić szalę na swoją korzyść.
 – Jeśli chodzi o przebieg spotka-
nia, to myślę, że to co zrobiliśmy 
jest niedopuszczalne z naszej stro-
ny – komentuje Paweł Sołśnia, za-
wodnik MUKS Piaseczno. – Dwa 
razy stracić 15-punktowe przewagi 
i ostatecznie przegrać mecz na wła-
snym boisku to straszny wstyd. Cze-
mu? Bronimy tylko momentami, zu-
pełnie jakbyśmy zapominali, że bro-
ni się pełne 40 minut meczu. Dru-
gi powód to słaba selekcja rzutów. 
Zdarzało się nam oddawać rzuty, 

które nie miały prawa wpaść. Trze-
ba wyciągnąć wnioski i przygotować 
się do meczów rewanżowych.
 Kolejne, ostatnie już w tym sezo-
nie spotkanie na własnym parkiecie 

MUKS Piaseczno zagra w najbliż-
szą sobotę 24 marca o godz. 18.30. 
Ich przeciwnikiem w hali SP nr 5 bę-
dzie Polonia Warszawa.

Grzegorz Tylec

Tabela drugiej rundy III ligi o miejsca 7-14
1. AZS Uniwersytet Warszawski 
  20 10 10 - 0 5 - 0 5 - 0 958 - 627
2. MUKS Piaseczno 
  18 10 8 - 2 4 - 2 4 - 0 782 - 651 
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
  9 8 1 - 7 1 - 4 0 - 3 467 - 704

Brązowa Ola
LEKKOATLETYKA Zawodniczka piaseczyńskiego Stowa-
rzyszenia Kondycja Aleksandra Płocińska wróciła z brą-
zowym medalem z mistrzostw Polski w biegach przeła-
jowych juniorów U20 w Żaganiu
 Tegoroczne warunki po-
godowe nie rozpieszczały 
biegaczy. – Był śnieg, mróz 
i wiatr, ale mimo wszystko 
dwukilometrowa trasa bar-
dzo mi podpasowała. Była 
płaska, z jedynie kilkoma 
przeszkodami na drodze – 
relacjonuje Aleksandra Pło-
cińska, 18-letnia mieszkanka 
Konstancina.  
 Zawodniczka Kondy-
cji czuła przed startem, 

że może tego dnia po-
walczyć o wysokie lokaty. 
– Sam bieg był bardzo 
mocno poprowadzo-
ny przez dwie pierwsze 
zawodniczki i doskona-
le wiedziałam, że tak wła-
śnie będzie – przyznaje 
nasza brązowa medalist-
ka. – Trzymałam się środ-
ka stawki, rozkładając siły 
na końcówkę, a po kilome-
trze to była już gonitwa za 

medalem, która zakończy-
ła się dla mnie sukcesem.

Grzegorz Tylec

Nasze młodziczki najlepsze!
PIŁKA NOŻNA W drugi weekend marca młodziczki Gosirek Piaseczno za-
grały w turnieju charytatywnym w Kazuniu Polskim, podczas którego 
zbierano pieniądze na zakup protezy przedramienia Joanny Lipińskiej

 W turnieju wzięło odział osiem drużyn, które – na drodze losowania – zo-
stały podzielony na dwie grupy. Nasz zespól przebrnął przez rozgrywki gru-
powe nie tracąc punktów. W trzech spotkaniach młodziczki odnosiły kolej-
ne zwycięstwa z: UKS SP 11 Ursus 5:1, HKS CzeNeka I 6:1 i AMT Tygrysiątka 
Huta Mińska I 4:1. W półfi nale Gosirki wysoko pokonały z kolei gospodarza i 
organizatora turnieju Orlęta Czosnów 4:0. Największe emocje przyniósł jed-
nak mecz fi nałowy. Młode piłkarki z Piaseczna prowadziły już z CzeNeką 2:0, 
by ostatecznie zremisować spotkanie. O zwycięstwie w turnieju decydowały 
więc rzuty karne, w których lepsze okazały się być nasze dziewczyny. Dodat-
kowo najlepszą zawodniczką zawodów wybrana została Marysia Herman.
 – Niedzielny turniej przyniósł nam wiele emocji i pozytywnych wrażeń – 
mówi Kaja Ożgo, trenerka zespołu młodziczek. – Cieszymy się, że w jakiś spo-
sób mogliśmy, jako klub i jako drużyna, pomóc osobie potrzebującej, dla któ-
rej zbierane były środki na zakup protezy. Jeżeli chodzi o naszą postawę i grę 
w turnieju, to jesteśmy zadowolone. Każda z dziewcząt miała duży udział w 
tym zwycięstwie. Dobrze rozpoczęłyśmy turniej, z meczu na mecz gra wyglą-
dała jeszcze lepiej i przyniosła trzy pewne zwycięstwa w grupie. W półfi nale i 
fi nale znowu udało się zwyciężyć i ostatecznie zdobyć złote medale.
 Młodziczki to najmłodsza drużyna KS Gosirki Piaseczno. Jest to zespół o 
tyle specyfi czny, że na co dzień rywalizuje w lidze z chłopcami. – Naszym ka-
pitanem jest Marysia Herman, która w zakończonej rundzie zdobyła w sześciu 
meczach 13 bramek – podkreśla Kaja Ożgo. – Jesteśmy jedynym żeńskim ze-
społem w lidze, nasze dziewczyny świetnie sobie jednak radzą, zajmując wy-
soką lokatę. W drużynie panuje świetna atmosfera. Dziewczynki są chętne do 
pracy, ambitne i zawzięte, co utwierdza nas trenerów w przekonaniu, że to co 
robimy razem ma sens i pozwoli osiągać wysokie wyniki.

Grzegorz Tylec

Gole na urodziny
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA, MKS PIASECZNO – NAPRZÓD SKÓRZEC 4:0 Tak się zło-
żyło, że inauguracja rundy wiosennej IV ligi przypadła w dzień urodzin 
prezesa MKS Piaseczno Jacka Krupnika. Zawodnicy Igora Gołaszewskiego 
nie zawiedli i pewnym zwycięstwem sprawili mu piękny prezent
 Zanim jednak biało-niebiescy zain-
kasowali trzy punkty, nie było wiado-
mo, czy ten mecz w ogóle się odbę-
dzie. Z kolejnym atakiem zimy poradzi-
li sobie jednak znakomicie pracownicy 
GOSiR-u. Odśnieżanie bocznej płyty 
trwało wprawdzie dobre kilka godzin, 
ale boisko – biorąc pod uwagę panują-
cą aurę – zostało przygotowane do gry 
wręcz perfekcyjnie.
 Od samego początku piłkarze 
Piaseczna chcieli pokazać kto jest w 
tym meczu lepszy. W 38.  minucie 
Zbigniew Obłuski skutecznie prze-
pchnął się w polu karnym i odegrał 
do Łukasza Krupnika, który pewnym strzałem, obok wychodzącego bramka-
rza, posłał piłkę do siatki. Druga połowa była już tylko w zasadzie postawie-
niem kropki nad „i”. W 62. minucie Obłuski trafi ł na 2:0, a następnie z dobrej 
strony pokazali się zawodnicy rezerwowi. Najpierw, w 74. minucie, Dominik 
Witkowski wykorzystał dobre podanie Filipa Jadackiego, a tuż przed końcem 
zawodów wynik – po podaniu Krupnika - ustalił Jadacki.

Grzegorz Tylec
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Śmiertelny wypadek w Bogatkach
PIASECZNO W sobotę wieczorem na ulicy Królewskiej w Bogatkach dwa samochody potrąci-
ły 61-letnią kobietę, która poniosła śmierć na miejscu. Szczegóły zdarzenia wyjaśnia policja
 Idąca w kierunku Piaseczna ko-
bieta około godz. 19 została potrąco-
na przez renault clio oraz forda. Oby-
dwaj kierowcy byli trzeźwi, jednak 
okoliczności wypadku nie są do koń-
ca jasne – nie wiadomo, który samo-
chód uderzył pieszą pierwszy. 61-latka 
zginęła na miejscu, a ruch na drodze 
został całkowicie wstrzymany na oko-
ło trzy godziny. Z naszych informacji 
wynika, że piesza była nietrzeźwa.
 Zdarzenie odbiło się głośnym 
echem w środowisku lokalnym. Pod-
czas środowej sesji rady miejskiej rad-
ny Jacek Łuczak zaapelował o podję-
cie rozmów z zarządcą drogi – Ma-
zowieckim Zarządem Dróg Woje-
wódzkich – w sprawie budowy w Bo-
gatkach chodnika. - Trzeba wreszcie 

to zrobić, bo tam giną ludzie – mówił 
radny. Głos zabrał także sołtys Bo-
gatek, Tomasz Trębicki, który przy-
pomniał, że już wcześniej w miejsco-
wości dochodziło do niebezpiecznych 

zdarzeń drogowych. - Ten problem 
nie jest rozwiązany od lat – grzmiał. 
- Teraz mieszkańcy wpadli w panikę i 
dowożą swoje dzieci do przystanków 
autobusowych, potem na drodze za-
wracają, prowokując kolejne niebez-
pieczne sytuacje.
 Burmistrz Zdzisław Lis przypo-
mniał, że jakiś czas temu powstał po-
mysł zrobienia obwodnicy Bogatek, 
ale mieszkańcy byli temu przeciwni. 
- Mimo to będziemy starali się pod-
nieść tam bezpieczeństwo – dodał.

TW

 Potrącona w Bogatkach 61-latka zginęła na miejscu

R E K L A M A

R E K L A M A

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

 NA WOLNE STANOWISKO:

Kierownika
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DAM PRACĘ

Do pracy w lodziarni w Nowej Iwicznej tel. 609 56 35 02

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

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

Zatrudnię w kwiaciarni w Zalesiu Górnym lub w Jazga-
rzewie, mile widziane doświadczenie, bardzo dobre 
warunki, tel. 793 234 543

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Górze Kalwarii zatrudni 
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

Uzdrowisko Konstancin Zdrój S.A. zatrudni do hotelu 
i restauracji na stanowiska: recepcjonista, recepcjo-
nista w strefie wellness, kelner, pokojowa, pomoc ku-
chenna. CV proszę kierować na adres e-mail 
d.lasek@uzdrowisko-konstancin.pl lub tel. 667 771 149

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

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

Studenta/ucznia do  lodziarni w Piasecznie, (weekendy 
i popołudnia) tel. 503 13 05 05

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

Pracownika obsługi baru i kucharkę, Zajazd 
w Konstancinie, tel: 663 065 676

Remonty i inne, tel. 667 356 939

Piekarnia Jutrzenka zatrudni piekarzy, tel. 603 848 582

Kierowca na firankę, C+E+Karta tel. 601 163 701

Pracownik na plac w składzie budowlanym, Chyliczki, 
tel. 600 284 250

W związku z rozbudową serwisu Autoryzowany Partner 
SCHMITZ CARGOBULL w Mrokowie poszukuje pracow-
ników na stanowiska: Doradcy do serwisu mechaniczne-
go oraz blacharsko-lakierniczego, Doradcy do sprzedaży 
części zamiennych, Specjalisty ds. likwidacji szkód komu-
nikacyjnych, Mechaników-diagnostów, Elektryków, Bla-
charzy-Lakierników. Oferujemy ciekawą pracę, atrakcyj-
ne wynagrodzenie, premiowanie, pakiet socjalny, szkole-
nia branżowe oraz przyjazne środowisko pracy. CV z dopi-
skiem stanowiska prosimy wysyłać na adres: 
rekrutacja@euro-truck.pl

Montera sieci i instalacji wod-kan-gaz, tel. 602 788 614 
Góra Kalwaria

Pracowników budowlanych zatrudnię tynkarzy, murarzy, 
cieśli glazurników, tel. 883 377 711

Tynkarzy na agregat zatrudnię, chętnych do przyuczenia 
zawodu, tel. 883 377 711

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 

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

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 
o kierunku rolniczym,  kacperskijan@wp.pl

Dekarza, tel. 692 194 998

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

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

Zatrudnię osoby do pracy w sklepie spożywczym w Hab-
dzinie k/Konstancina-Jeziorny, na stanowisku sprzedaw-
ca, tel. 667 978 911

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

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

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

Przyjmę do sklepu spożywczego w Bogatkach 
tel. 601 970 036

Frezer cnc z doświadczeniem, Piaseczno, umowa 
o pracę. Tel: 668 139 733, biuro@gintersolution.pl 

Michel Laboratory S. J. zatrudni Specjalistę ds. Sprzedaży 
z doświadczeniem we współpracy z zagranicznymi klien-
tami i bardzo dobrą znajomością języka angielskiego. Lo-
kalizacja: Józefosław. Zgłoszenie e-mail: biuro@michel-
laboratory.com

Poszukujemy mężczyzny do pracy w magazynie. Praca 
od pon. do pt. w godz. 7-15 na um. zlecenie. Lokalizacja: 
Piaseczno, ul. Okulickiego. Zgłoszenie e-mail: 
biuro@michellaboratory.com lub tel. 22 750 75 59

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

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

Piekarza zatrudnię. Łazy gm. Lesznowola, 
tel.  506 595 555, 22 757 77 46

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

Przedszkole w Łazach/koło Magdalenki 
poszukuje pomocy nauczyciela, 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 

Zatrudnię budowlańców, murarzy. Tel. 698 831 834

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

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

Dodatkowe zarobki fizjoterapeuty, tel. 606 22 44 89

Firma ogrodnicza zatrudni doświadczonych ogrodników, 
a także młodych, tel. 500 268 463

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego, 
Konstancin, tel. 602 126 840

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

Restauracja w Konstancinie zatrudni osobę 
na stanowisko kelnerki/-ra, ewentualnie do przyuczenia, 
tel. 504 581 354

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

Dziewczynę do opieki nad dziećmi w Designer Outlet 
w Piasecznie, 12h, 10zł/h umowa zlecenie, tel.791 999 507

Zatrudnię ludzi do pracy. Glazurnika oraz do prac 
remontowo-wykończeniowych, tel. 601 304 250

Panią do sprzątania klatek schodowych w wieku do 50 lat, 
praca w Piasecznie, tel: 503 514 774

Panią do sprzątania, okolice Góry Kalwarii, 
tel. 502 354 880

Glazurnika z narzędziami, tel. 739 001 230

Do ogrodów, pomocnik brukarza, tel. 504 008 309

Sprzedawcę do sklepu meblowego UFO, zgłoszenia oso-
biste pl. Piłsudskiego 6, Piaseczno

Zlecę montaż okien i drzwi, tel. 512 461 611

SZUKAM PRACY 

Kobieta 30 lat poszukuje pracy, tel. 798 746 808

Kierowca kat. C +E – rencista, tel. 603 424 850

Sprzątanie, tel. 727 824 358

Sprzątanie, prasowanie, tel. 889 975 129

Sprzątanie, tel. 788 124 024

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

Sprzątanie, tel. 508 848 599

KUPIĘ

Drzewo z wycinki przyjmę okazyjnie, tel. 666 924 505

Piła stołowa krajzega na 220V, tel. 509 447 601

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

Wózek dla bliźniaków Bebetto 42, niebieski (w zestawie 
dwie gondole i dwie spacerówki) + dwa nosidełka z ada-
pterami (Kiddy Evolution pro 2, turkusowe), używane, 
tel. 502 898 418

Sprzedam kopaczkę, kultywator słoneczko, 
tel. 517 852 464

Drzewo opałowe sosna, tel. 602 77 03 61

Drzewo kominkowe sosna, tel. 791 394 791

Pszczoły, typ wielkopolski, tel. 664 695 444

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

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

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup aut, tel. 793 304 091

Skup aut, tel. 737 312 465

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SPRZEDAM  SIEDLISKO , TEL. 606 506 106

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

Atrakcyjna działka budowlana 1080 m kw., 
w Tomicach, tel. 504 179 415

Dwie działki budowlane po 1000 m kw. we wsi Bronisła-
wów-100 zł m kw., tel. 798 913 810

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

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

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

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

Sprzedam działkę budowlaną w Słomczynie, 
tel. 604 624 875

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  TANIO!,
tel. 604 624 875

Mieszkanie, 60 m kw., Piaseczno, tel. 502 213 491

Budowlana 1500m kw, w gminie Prażmów, 30 km 
od Warszawy, 65 zł/m2, tel. 604 823 665

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

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Do wynajęcia sklep wraz z wyposażeniem, 
tel. 515 815 983

48m kw, biuro lub kancelarię, Piaseczno, 
ul.Kościuszki (na dole Bank ING)  tel: 509 694 645

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

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

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

2 pokoje z kuchnią, 60 m kw., Chylice, tel. 516 228 558
Mieszkanie, 75 m kw., Żabieniec, tel. 609 797 350

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

Umeblowany pokój, Gołków, tel. 530 095 682

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

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

Dwupokojowe, Piaseczno, tel. 664 695 444

USŁUGI

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

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA.
tel. 504 008 309

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

Remonty - szybko, solidnie, tel.884 377 592

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

Układanie kostki brukowej,  tel. 509 069 235

Kostka brukowa 604 174 152

Hydraulik tel. 886 576 148

Tynki maszynowe, tel. 722 139 868

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Alarmy, kamery, oświetlenie LED, tel. 600 421 203

Remonty, wykończenia kompleksowo, tel. 535 395 588

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

Malowanie, tel. 722 920 650

Dachy - krycie, naprawa, tel. 511 928 895

Pranie dywanów, tel. 669 445 400

Pranie dywanów, tapicerki meblowej, tel. 535 994 114

Instalacje elektryczne, tel. 604 94 36 92

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

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

Malarska, tel. 696 120 208

Hydraulik, tel. 535 872 455

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

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

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

Oczyszczanie działek, zakładanie trawników, ogrodnicze, 
tel. 519 874 891

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

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

Tynki gipsowe i tradycyjne, tel. 604 415 352

Tynki wewnętrzne, tel. 533 125 444

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

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

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

Tłumaczenia, tel. 607 685 074

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

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Budowa domów, rozbudowy, tel. 730 358 998

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

Glazura, terakota, gres, tel. 502 720 600

Elektryk, uprawnienia, tel. 501 236 987

Dachy, pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Dachy papą termozgrzewalną, tel. 502 473 605

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Wylewki agregatem, styrobeton, tel. 668 327 588

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

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

Remonty. Tanio, tel. 533 166 644

Elewacje, docieplenia. Tanio, tel. 533 166 644

Hydroizolacje, tel. 690 61 30 31

Remonty łazienek, kompleksowo, tel. 535 395 588

 RÓŻNE 

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

Przyjmę gruz Prażmów, tel. 602 77 03 61

NAUKA

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

WIOSNA Z KOMPUTEREM - BEZPŁATNIE, 
TEL. 536 031 172, 796 424 412

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

Pełny rezonans magnetyczny- wizyty domowe. 
Tel. 602 793 303

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

Dom Opieki Piaseczno, tel. 22 757 20 19

ZWIERZĘTA

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

Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040

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, Piasecz-
no, tel. 501 723 888

 AUTO KAŻDE KUPIĘ, TEL. 603 903 405

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

TARASY, TEL. 690 61 30 31

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

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

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

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

Wycinka drzew, tel. 883 658 328

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Usługi ogrodnicze, tel. 512 00 99 66

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

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Usługi transportowe, przeprowadzki  tel. 516 856 115 

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

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

Ocieplenia natryskowe pianką poliuretanową. 
Bezpłatna wycena , tel. 516 581 872

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

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

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

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

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

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

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

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

 NA WOLNE STANOWISKO:
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Olga Bończyk w hołdzie 
Adolfowi Dymszy
GÓRA KALWARIA W niedzielę z piosenkami „Dodka” w Ośrodku Kultury 
zmierzy się Olga Bończyk. W drugiej części artystka zaśpiewa najpięk-
niejsze utwory Kaliny Jędrusik oraz autorskie

 Bończyk będzie drugą aktorką, która na prośbę Ośrodka Kultury (OK) w 
Górze Kalwarii wykona piosenki Adolfa Dymszy w nowych aranżacji Jacka 
Tarkowskiego. – W styczniu świetnie sobie z tym poradził znany z „M jak mi-
łość” Kacper Kuszewski – mówi Monika Zacharkiewicz z OK. Skąd pomysł cy-
klu koncertów „W hołdzie Adolfowi Dymszy?”. Aktor kabaretu „Qui Pro Quo” 
i gwiazdor przedwojennego kina dwa ostatnie lata swojego życia (1973-75) 
spędził w kalwaryjskim Domu Pomocy Społecznej.
 Z repertuaru Dymszy Olga Bończyk zaśpiewa „Ach, śpij kochanie” i „War-
szawa da się lubić”. Aktorka teatralna, fi lmowa i telewizyjna znana z popular-
nych seriali „Na dobre i na złe” czy „Barwy szczęścia” zachwyca intrygują cą 
barwą głosu, wdzię kiem, temperamentem, aktorskimi ś rodkami ekspresji. 
Siedem lat temu wydała płytę „Listy z daleka”, na której znalazły się najpięk-
niejsze piosenki Kaliny Jędrusik. Ostatnią dumą artystki jest autorska płyta 
„Piąta rano”. W Górze Kalwarii Bończyk będzie towarzyszyła 9-osobowa Tar-
kowski Orkiestra, która kompleksowo obsługuje wiele znanych programów 
telewizyjnych. I choć najważniejsze jest tu doświadczenie, to właśnie cha-
ryzma, pasja oraz wyjątkowy entuzjazm lidera sprawia, że orkiestra pod dy-
rekcją Jacka Tarkowskiego jest w stanie zagrać w zasadzie każdy utwór i w 
każdej aranżacji. Wstęp na koncert przy ul. Białka 9 kosztuje 45 zł. Początek 
o godz. 18.
 Kto następny zaśpiewa piosenki Adolfa Dymszy? – Prowadzimy rozmowy 
z kolejnym artystą, ale niech pozostanie to niespodzianką – mówi Monika Za-
charkiewicz. Ośrodek Kultury planuje wydanie płyty z piosenkami „Dodka” 
wykonanymi na scenie przy Białka. Niewykluczone również, że artyści wystą-
pią z tym programem podczas czerwcowego święta miasta. 

PC

Bończyk zaśpiewa m.in. „Ach, śpij kochanie”
z repertuaru Dymszy

od zł/m3 250 2

Mieszkania w Lesznowoli

Apartamenty Koniczyna.pl

3 - 4 pokoje + ogródek

od zł.279 900
tel. 881 436 036
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Mówili jak ominąć życiowe rafy
PIASECZNO Kilka dni temu w szkole w Józefosławiu odbyła się pierwsza z dziewięciu pre-
lekcji, które wygłaszane będą w różnych placówkach na terenie gminy. Mówiono m.in. 
o zagrożeniach, jakie pociąga za sobą nieumiejętne korzystanie z internetu

 Spotkanie, w którym oprócz 
młodzieży wzięli udział policjan-
ci oraz kickbokserzy (jednym z auto-
rów kampanii „Łączy nas sport, nie 
narkotyki” jest utytułowany zawod-
nik i trener Piotr Bąkowski) odby-
ło się w hali sportowej szkoły w Józe-
fosławiu. Zainaugurowało ono kolej-
ną edycję kampanii profilaktyki spo-
łecznej, która od 10 lat odbywa się 
w różnych miejscach Polski, ale tak-
że Europy. Uczestników powitał dy-
rektor szkoły, Andrzej Sochocki, któ-
ry przypomniał czego ma dotyczyć 
spotkanie odbywające się pod patro-
natem burmistrza. – Mam nadzieję, 
że ta akcja pomoże wam osiągać za-

mierzone cele i uchroni was od nie-
bezpieczeństw – zwrócił się do mło-
dzieży wiceburmistrz Daniel Putkie-
wicz. – Raf w życiu jest naprawdę spo-
ro, a my chcemy ułatwić wam wejście 
w dorosłość. 
 – I pokazać, na jakie zagrożenia 
szczególnie uważać – dodała wice-
burmistrz Hanna Kułakowska-Mi-
chalak. – Bądźcie czujni na to, co się 
wokół was dzieje.
 Jako pierwszy pogadankę z mło-
dzieżą przeprowadził kom. Jaro-
sław Sawicki z Komendy Powiato-
wej Policji w Piasecznie, który mó-
wił o zagrożeniach czyhających na 
młodych ludzi w sieci. Oficer omó-
wił zasady korzystania z internetu. 
– Młodzież często szuka tam por-
nografii, jednak prawdziwe życie jest 
zupełnie inne – tłumaczył. – Inter-
net często podsyca nienawiść do in-

nych, poprzez niego promowane są 
również takie postawy jak rasizm. 
Pamiętajcie, że to jest karalne. 
 Policjant poruszył także temat nę-
kania w sieci oraz cyberprzemocy. W 
drugiej części spotkania Piotr Bąkow-
ski opowiedział młodzieży o swoich do-
świadczeniach ze sportem. – Mamy pa-
sję, która nas rozwija. I wy postarajcie się 
jej poszukać – zachęcał uczniów. Kolej-
ne spotkanie, podczas którego również 
mówiono o zagrożeniach związanych z 
korzystaniem z internetu odbyło się kil-
ka dni temu w Złotokłosie. – Do waka-
cji planujemy jeszcze siedem podobnych 
spotkań w różnych szkołach – informu-
je kom. Sawicki. – Będziemy poruszali 
różne tematy, w zależności od tego, jakie 
problemy występują w danej placówce 
czy społeczności.

TW

Prowadzący spotkanie próbowali przekonać młodzież, jak 
niebezpieczne może być nieumiejętne korzystanie z internetu

Budżet obywatelski zgodnie z planem
PIASECZNO Projekty, które zostały wybrane przez mieszkańców w ramach ubiegłorocz-
nej edycji budżetu obywatelskiego, właśnie są wcielane w życie. Jeszcze w tym miesią-
cu w Zalesiu Dolnym i Głoskowie mają pojawić się nowe ławki i kosze na śmieci

 Mamboksy, czyli przewijaki dla 
niemowląt, pojawiły się pod koniec 
ubiegłego tygodnia m.in. na skwe-
rze Kisiela oraz na Górkach Szy-
mona w Zalesiu Dolnym. Jest to 
pierwszy zrealizowany projekt w ra-
mach ubiegłorocznej edycji budże-
tu. – Drugim są animacje dla dzieci, 
które odbywają się w bibliotece pu-
blicznej przy ul. Kościuszki – mówi 
Miłosz Gibas, koordynator budże-

tu obywatelskiego z ramienia gminy. 
Zajęcia literacko-plastyczne są prze-
znaczone dla maluchów w wieku 5-8 
lat i ich rodzin. Mają one odbywać 
się do końca roku. 
 Jak tylko zrobi się nieco cieplej 
gmina zrealizuje kolejne trzy projek-
ty. W pierwszej kolejności w 54 miej-
scach na terenie Zalesia Dolnego i 
Gołkowa Letniska pojawią się ław-
ki i kosze na śmieci. Zostaną one 
ustawione m.in. wzdłuż ul. Koper-
nika, Wilanowskiej, a także al. Po-
koju i 3 Maja w Zalesiu oraz wzdłuż 
ul. 11 Listopada w Gołkowie. Wyko-
nanie zadania planowane jest jesz-
cze w marcu. Wkrótce realizacji do-
czeka się również projekt „Pies w 
mieście Piasecznie”. – Polega on na 
tym, że na terenie miasta pojawi się 
50 stacji dla psów – informuje Mi-
łosz Gibas. W każdej z nich znajdzie 

się specjalny, szczelny kosz na psie 
odchody, woreczki na odchody oraz 
tablica informacyjna. Stacje zostaną 
rozstawione równomiernie. Najwię-
cej będzie ich w rejonach gęstej za-
budowy. Także na przełomie mar-
ca i kwietnia zostanie wcielony w ży-
cie projekt „Bezpieczne przejścia dla 
pieszych w Piasecznie. Aktywne ko-
cie oczy”. Polega on na tym, że co 
najmniej na 30 przejściach zostaną 
zainstalowane migające, zwracające 
uwagę kierowców światełka. Będą 
one wyposażone w czujniki ruchu, 
dzięki czemu włączą się tylko wów-
czas, gdy do przejścia będzie zbliżał 

się pieszy. Niedługo zostanie roz-
strzygnięty przetarg na wykonaw-
cę inwestycji. – Wiele wskazuje na 
to, że zaproponowane kwoty będą 
niższe od tych, jakich oczekiwali-
śmy – mówi Miłosz Gibas. – Dzię-
ki temu bezpiecznych przejść będzie 
można zrobić o kilka więcej. Nie ma 
ryzyka, że któryś z projektów w ra-
mach budżetu obywatelskiego nie 
zostanie zrealizowany. Dwa projek-
ty mogą tylko nieco się opóźnić i zo-
stać przesunięte na przyszły rok.

Tomasz Wojciuk

W ramach ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego 
przy skwerze Kisiela pojawił się przewijak dla niemowląt

Wiele projektów jest związa-
nych z utrzymaniem czystości 

i poprawą bezpieczeństwa
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