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Śmiertelne potrącenie pieszego

Odpowiedzą za kradzież alkoholu

Zginął kolejny samochód

Wpadł złodziej rowerów

Na widok policjantów wyrzucał narkotyki

Z trzema promilami na skuterze

 W sobotę około godz. 18 na ulicy Długiej w Konstancinie-Jeziornie do-
szło do kolejnego tragicznego w skutkach wypadku, w wyniku którego po-
niósł śmierć 57-letni mężczyzna. Przechodząc poza przejściem dla pieszych, 
został on potrącony przez skodę, jadącą od strony Piaseczna. Wszystkie oso-
by mogące pomóc w szczegółowym ustaleniu przebiegu tego zdarzenia są 
proszone o kontakt z wydziałem dochodzeniowo-śledczym Komendy Po-
wiatowej Policji w Piasecznie. 

 Dwaj mieszkańcy Radomia przez cztery dni z rzędu odwiedzali jeden z tar-
czyńskich supermarketów, kradnąc duże ilości markowego alkoholu. Butelki 
z ulubionym trunkiem ładowali do audi, po czym z piskiem opon odjeżdżali. 
Straty sklepu wyniosły łącznie ponad 3200 zł. Mężczyźni przeliczyli się jednak 
i dzięki działaniom podjętym przez ochronę sklepu, zostali zatrzymani. 31- i 
36-latek usłyszeli łącznie cztery zarzuty. Za kradzież grozi im do 5 lat więzienia.

 Między 22 a 26 marca w Brześcach skradziono srebrnego citroena jumpera 
o wartości około 15 tys. zł. Samochód był zaparkowany przy ul. Wspólnej. Poli-
cja prosi o kontakt osoby, które mogły widzieć pojazd lub moment kradzieży.

 W Zalesiu Górnym dzielnicowi zatrzymali 38-latka, podejrzanego o do-
konanie kradzieży roweru. Jednoślad zginął ponad miesiąc temu w Warsza-
wie, jednak udało się go odzyskać. 38-latek będzie odpowiadał za kradzież, 
za co grozi do 5 lat więzienia.

 Patrolujący ulice miasta funkcjonariusze zwrócili uwagę na osobowe su-
zuki, którego kierowca na ich widok wyrzucił coś przez okno. Policjanci na-
tychmiast podjęli interwencję, jednocześnie sprawdzając, co znajdowało się 
w wyrzucanych opakowaniach. Po chwili okazało się, że jest to marihuana. 
Przy siedzącym w suzuki 34-latku znaleziono kolejne porcje narkotyków 
oraz dużą ilość gotówki. Marihuana była także ukryta w zajmowanym przez 
niego mieszkaniu. Mężczyzna został zatrzymany, o jego dalszym losie zde-
cyduje sąd. Za handel narkotykami grozi nawet do 10 lat więzienia.

 We wtorek przed północą w Jeziorzanach policjanci zauważyli niepew-
nie jadący skuter. Po zatrzymaniu pojazdu do kontroli okazało się, że siedzą-
cy za kierownicą 42-latek jest kompletnie pijany – mężczyzna miał w orga-
nizmie prawie 3 promile alkoholu. To cud, że udawało mu się w ogóle utrzy-
mywać równowagę. Mężczyzna został zatrzymany, a po wytrzeźwieniu usły-
szał zarzuty.
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Wzruszenie, na scenie i przed sceną
GÓRA KALWARIA – Po misterium podszedł do mnie mężczyzna ze łzami w oczach i ser-
decznie dziękował. Wielu ludzi naprawdę przeżyło nasze widowisko – mówi Wojciech 
Kochański, który zagrał w sobotniej Pasji dwie role
 Choć na niemal dwugodzinne 
Misterium Męki Pańskiej przyby-
ły tysiące osób, gdy Chrystusa przy-
bijano do krzyża, na placu panowa-
ła totalna cisza. – Wiele osób auten-
tycznie przeżyło misterium. Nie tyl-
ko wśród publiczności, ale i na sce-
nie. Dla nas aktorów jest to przeży-
cie, kiedy ludzie patrzą na nas z za-
ciekawieniem i wzruszeniem. To do-
datkowy bodziec do gry – mówi 
Wojciech Kochański.
 Na co dzień pan Wojciech jest ra-
townikiem wodnym i radnym gminy. 
W misterium gra od początku jego 
powstania, czyli od 2010 roku. Wcie-
la się w rolę Szymona Cyrenejczyka, 
który pomaga nieść krzyż Jezusowi. 
W tym roku, zanim przywdział strój 
Szymona, założył biały habit św. 
ojca Stanisława Papczyńskiego i wy-
stąpił w części historycznej, w której 
odczytano autentyczny wyrok z 1761 
roku skazujący Chrystusa na mękę. 
Scena ta przypomina, że misterium 
powróciło na ulice miasta po po-
nad 200-letniej przerwie. Nowa Je-
rozolima (tak początkowo nazwa-
no Górę Kalwarię, gdy stała się mia-
stem), cała była niegdyś teatrem po-
magającym pielgrzymom w przeży-
waniu Wielkiego Tygodnia. Udział 
w niej oprócz odtwórców ról św. Sta-
nisława i bpa Stefana Wierzbowskie-
go (założyciela miasta) wzięli także 
burmistrz i dwaj jego zastępcy, ubra-
ni w XVII-wieczne kontusze. 
 – Kilka lat temu obawialiśmy się, 
że na kolejne misteria będzie przy-
chodziło coraz mniej widzów, że po-
wiedzą „widziałem to i po co mam 
iść znów”. Okazuje się, że się myli-
liśmy – przyznaje Tomasz Pawlak, 

urzędnik, który od 8 lat wciela się 
w rolę Waleriusza, dworzanina Pi-
łata. – Nam, aktorom zależy, żeby 
to nie było tylko poprawnie ode-
grane przedstawienie, ale żeby lu-
dzie w nim uczestniczyli i wczuwa-
li się w to, co się dzieje. Idąc w sobo-
tę na Golgotę widziałem, że ta sztu-
ka nam się udała – cieszy się. 
 Łukasz Głodek, reżyser widowi-
ska podkreśla, że dopiero w sobotę 
zobaczył, jak ogromne możliwości 
mają niektórzy z 35 odtwórców ról. 
– Na próbach grali na 70-80 proc. 
Misterium ich po prostu porwało 
– podsumowuje. Widoczną modyfi-
kacją w tegorocznej inscenizacji była 
zmiana kolejności scen. Święty Piotr 
wyparł się Mistrza, zanim odbył się 
nad nim sąd u Piłata. Rolę apostoła 
Piotra, jedną z najlepiej odegranych 

w sobotę, objął w tym roku Jerzy Ja-
niszewski, który przez pięć lat był w 
misterium Chrystusem. W tej roli w 
tym roku godnie zastąpił go Jakub 
Rącz. Bardzo przekonujący był tak-
że Judasz (Wiktor Maciejewski), dla 
którego sceną stał się dach pizzerii 
przy ul. 3 Maja. 
 Bractwo Misterium Męki Pań-
skiej pośrednio zapowiedziało w so-
botę, że kilkusetletnia tradycja pa-
syjna w mieście nie zaginie. Na 
przyszłe inscenizacje już będą zbie-
rane fundusze pochodzące m.in. ze 
sprzedaży albumów ze zdjęciami z 
dotychczasowych misteriów oraz 
płyt ze wspaniałymi pieśniami i mu-
zyką autorstwa barda Jacka Kowal-
skiego, które są zapadającą w pa-
mięć częścią widowiska. 

Piotr Chmielewski

– Obawialiśmy się, że na kolejne misteria będzie przychodziło 
coraz mniej widzów. Myliliśmy się – mówią aktorzy
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Ofi arom mordu katyńskiego
 W niedzielę 8 kwietnia mieszkańcy miasta uzdrowiskowego uczczą pa-
mięć ofi ar zbrodni katyńskiej. Tego dnia o godz. 18 w Konstancińskim Domu 
Kultury (ul. Mostowa 15) odbędzie się uroczysty koncert, poetycko-muzycz-
ny wieczór wspomnień poświęcony ofi arom zbrodni katyńskiej z 1940 roku. 
W przejmującym widowisku zostaną przypomniane tragiczne wydarzenia 
historyczne sprzed 78 lat. Zabrzmią m.in. utwory wybitnych kompozytorów 
Fryderyka Chopina, Krzysztofa Pendereckiego oraz Ignacego Jana Paderew-
skiego w wykonaniu doskonałych muzyków Voytka Proniewicza (skrzypce) 
oraz Wojciecha Waleczka (fortepian). Wystąpią także aktorzy grup teatral-
nych Miniatura i Ad-rem, którzy będą recytowali poezję. Wstęp jest wolny. 
Wejściówki do odbioru w recepcji KDK od wtorku 3 kwietnia. Zbrodni ko-
munistycznej w Katyniu oraz mieszkańcom Konstancina-Jeziorny zamordo-
wanym przez NKWD wiosną 1940 roku będzie poświęcone także najbliższe 
spotkanie Klubu Patriotyczno-Historycznego, które odbędzie się w Hugo-
nówce 10 kwietnia o godz. 18. Dzień Pamięci Ofi ar Zbrodni Katyńskiej ob-
chodzony jest w całym kraju 13 kwietnia - w rocznicę opublikowania przez 
Niemców w 1943 informacji o odkryciu w ZSRR masowych grobów ofi cerów 
Wojska Polskiego.

PC

LESZNOWOLA

Rabują na Nadrzecznej
Kilka dni temu nad ranem do za-
parkowanej przy ulicy Nadrzecz-
nej w Wólce Kosowskiej hondy, 
należącej do obywatela Bułgarii, 
podszedł niezidentyfi kowany do 
tej pory mężczyzna. Po chwili wy-
bił w aucie szybę i ukradł saszetkę, 
w której było 7 tys. zł. Do innej kra-
dzieży doszło dzień później oko-
ło południa. Tym razem złodzie-
je z otwartego busa ukradli port-
fel z pieniędzmi i telefon  komórko-
wy. Łączne straty wyniosły ponad 5 
tys. zł. Policja uczula handlowców 
i kupców operujących w tym rejo-
nie na złodziei, a świadków podob-
nych zdarzeń prosi o kontakt. 

TW
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Wraca temat gruntu pod tężnią
KONSTANCIN-JEZIORNA Na dniach burmistrz zwróci się do starosty o przekazanie terenu pod 
tężnią solankową na rzecz gminy.  – Trwa spór o to kto będzie gospodarzem obiektu, a 
on podupada – zwracają uwagę mieszkańcy
 Tężnia stoi na terenie należą-
cym do Skarbu Państwa, który do 
tej pory dzierżawi spółka Uzdrowi-
sko Konstancin-Zdrój (UKZ). W 
ubiegłym roku włodarze gminy za-
niepokojeni tym, że UKZ jest moc-
no zadłużone (do dziś na ponad 
40 mln zł) i zamierza pozbywać się 
składników swojego majątku, podję-
li starania o nabycie terenu pod tęż-
nią. – Sprawa tężni, a przede wszyst-
kim ujęcia solankowego jest kluczo-
wa dla istnienia uzdrowiska. Trzeba 
mieć świadomość, że to jedyne me-
dium lecznicze, dzięki któremu Kon-
stancin ma status uzdrowiska – tłu-
maczył wówczas Andrzej Cieślaw-
ski, szef rady miejskiej. – Przejęcie 
działki pod obiektem dałoby gwa-
rancję, że jeden z symboli Konstan-
cina będzie nadal istniał i nikomu 
nie przyjdzie do głowy zmiana prze-
znaczenia tego gruntu – dodał. 

Sytuacja wróciła do punktu wyjścia
 Wiosną ubiegłego roku bur-
mistrz zwrócił się do starosty, któ-

ry jest lokalnym przedstawicie-
lem Skarbu Państwa, o przekaza-
nie gminie rzeczonego gruntu. Sta-
rosta Wojciech Ołdakowski poparł 
pomysł przekazania działki w Par-
ku Zdrojowym lokalnemu samorzą-
dowi. Jednak – jak tłumaczył – na 
przeszkodzie temu stanęli urzędni-
cy wojewody. Zrozumieli, że gmina 
chciałaby otrzymać teren pod tężnią 
bezpłatnie i orzekli, że nie są tym 
zainteresowani. Ponieważ czas na-
glił, Wojciech Ołdakowski zdecydo-
wał się przedłużyć umowę z uzdro-
wiskiem o kolejny rok (spółka zabie-
gała o trzy lata), aby – jak wyjaśniał 
– władze Konstancina-Jeziorny mo-
gły przemyśleć spokojnie i skonkre-
tyzować swoją ofertę. 
 Obecnie sytuacja mocno przy-
pomina ubiegłoroczną. Starosta w 
rozmowie z Kurierem Południowym 
podkreśla, że wojewoda nie zgodzi 
się na bezpłatne oddanie działki 
pod tężnią, a burmistrz – jak nam 
powiedział – zamierza na dniach 
zapytać Wojciecha Ołdakowskie-

go, czy... przekaże gminie ten teren 
nieodpłatnie. – Zależy nam na na-
byciu tej działki – zaznacza Kazi-
mierz Jańczuk. Czy to oznacza ko-
lejny impas? 

Z inwestycjami czekają 
na decyzję starosty
 Trzeci gracz – uzdrowisko – bę-
dzie starało się o przedłużenie umo-
wy dzierżawy, ponieważ obiekt ma 
dla niego kluczowe znaczenie. Na 
dodatek w lipcu minie 40 lat od 
uruchomienia tężni (wybudowanej 
przez uzdrowisko). – Dla Uzdrowi-
ska Konstancin-Zdrój tężnia solan-
kowa to jeden z podstawowych ele-
mentów uzdrowiskowości, to wy-
różnik naszego uzdrowiska oraz 
miejsce, które przyciąga nie tyl-
ko kuracjuszy, ale również tury-
stów – tłumaczy Piotr Marczyk, pre-
zes  Uzdrowiska Konstancin-Zdrój. 
– Od dłuższego czasu podejmuje-
my działania w kierunku uzyskania 
zgody na jak najdłuższy okres dzier-
żawy tężni – dodaje.

 Spory o to kto jest gospodarzem 
trwają, a – jak donoszą nam miesz-
kańcy Konstancina – elementy tęż-
ni są w coraz gorszym stanie. – Ona 
ubożeje. Ogrodzenie się rozpada, 
a ławki są zniszczone – mówi nam 
jedna z amatorek solanki. 
 – Obecnie czekamy na decyzję 
starosty dotyczącą dalszej dzierża-

wy konstancińskiej tężni, na jak dłu-
go i na jakich warunkach będziemy 
mogli ją kontynuować. To również 
będzie warunkowało wielkość i ska-
lę inwestycji, jakie chcielibyśmy zre-
alizować na jej terenie – informuje 
Piotr Marczyk.

Piotr Chmielewski

Dziś w Parku Zdrojowym rozpoczął się sezon 
dla wielbicieli inhalacji pod chmurką

PIASECZNO

Spotkanie: dwukierunkowa Chyliczkowska
 Radny miejski Artur Maicki zaprasza mieszkańców na spotkanie informa-
cyjne w sprawie wprowadzenia ruchu dwukierunkowego na ulicy Chylicz-
kowskiej. Odbędzie się ono w czwartek 5 kwietnia, o godz. 18 w sali konfe-
rencyjnej starostwa powiatowego przy ul. Chyliczkowskiej 14. 
 Dlaczego ulica Chyliczkowska ma być dwukierunkowa? Czy grozi nam 
komunikacyjny paraliż? - Podczas spotkanie chcę przedstawiać informacje 
związane z przebudową skrzyżowania DK 79 z ulicą Chyliczkowską, wstępne 
wyniki pomiarów ruchu, jeśli będą dostępne, możliwe scenariusze organizacji 
ruchu a także konsekwencje, ryzyka i zagrożenia z tym związane – informuje 
Artur Maicki.

AB
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Przyłapani na paleniu 
zużytym olejem
PIASECZNO Od listopada straż miejska kontroluje posesje, których 
właściciele mogą palić w piecach zakazanymi substancjami i ma-
teriałami. W ciągu dwóch ostatnich miesięcy mandatami ukarano 
już kilkanaście osób

 Ostatnie zgłoszenia mieszkańców, na wniosek których przeprowadza-
ne są kontrole, dotyczyły dwóch niewielkich warsztatów samochodowych. 
– Otrzymaliśmy informację, że ich właściciele palą w piecach zużytym olejem 
silnikowym – mówi Mariusz Łodyga, komendant straży miejskiej w Piasecz-
nie. – Niezwłocznie pojechaliśmy na miejsce i to sprawdziliśmy.
 Okazało się, że w obydwu przypadkach sąsiedzi warsztatów mieli „nosa”. 
W zakładach, mieszczących się przy ul. Jana Pawła II w mieście i przy ul. Po-
morskiej w Zalesiu Dolnym, w sąsiedztwie pieców znaleziono rozlany olej. 
– Ukaraliśmy właścicieli warsztatów mandatami w wysokości 500 zł i 300 zł 
– informuje Mariusz Łodyga. 

TW

Autostopem do Gruzji. Mieszkaniec 
Nowej Iwicznej rusza w podróż życia
LESZNOWOLA Jan Żuchowski planuje wyjechać na początku maja, zaraz po maturze. Poza 
domem może być nawet przez dwa miesiące. – Chcę pokazać, że można realizować 
marzenia nawet przy minimalnym budżecie – mówi 19-latek
 – Moim celem jest dotarcie do 
Gruzji za jak najmniejsze pieniądze. 
Będę poruszał się głównie autosto-
pem, a tam, gdzie będzie to niemoż-
liwe, lokalną komunikacją – zdradza 
Jan Żuchowski. – W Gruzji, o której 
słyszałem wiele dobrego, zamierzam 
spędzić około tygodnia. Swą podróż 
będę relacjonował na internetowym 
blogu i vlogu.

Z motyką na słońce?
 19-latek z Nowej Iwicznej zda-
je sobie sprawę, że podróż, którą za-
planował może być ciężka i momen-
tami nieprzewidywalna. Jednak jest 
pełen optymizmu. – Już wcześniej 
podróżowałem autostopem po Pol-
sce, Czechach, Niemczech i Holan-
dii. Mam więc trochę doświadcze-
nia, wierzę, że sobie poradzę – mówi.
 Wyprawa ma przebiegać etapa-
mi. Jan Żuchowski najpierw planu-
je dojechać autostopem z Warszawy 
do Rzeszowa. Potem przez Słowację 
dostać się na Węgry i dalej do Ru-
munii, Bułgarii, Grecji i Turcji. Pół-
nocnym wybrzeżem Turcji młody 
podróżnik chce dojechać do Stam-
bułu, a stamtąd do Gruzji. – Je-
śli chodzi o powrót, będę improwi-
zował – zapowiada. – Chcę wracać 
południową granicą Turcji, bliżej 
Aleppo (w Syrii – przyp. red.). Być 

może zahaczę też o Iran... Najbar-
dziej, oprócz samej Gruzji, interesu-
ją mnie Turcja, Rumunia i Bułgaria. 
Będę poruszał się raczej po prowin-
cji, z dala od dużych miast, ponie-
waż chcę skonfrontować nasze wy-
obrażenia o tych krajach z rzeczywi-
stością.

Bierze namiot i suchy prowiant
 19-latek nie ukrywa, że podczas 
podróży będzie liczył na życzliwość 
ludzi. – W krajach europejskich będę 
chciał spać w namiocie, który zabie-
ram ze sobą – tłumaczy. – W Gruzji 
liczę natomiast na gościnność miej-
scowych, która jest powszechnie 
znana. Z kolei w Turcji zamierzam 
pojeździć autostopem na tzw. pace, 
co jest tam dozwolone. W większych 
miastach będę spał pewnie w hoste-
lach. Gdzie się da, chcę pracować. 
Mam pomysł, aby pomagać ludziom 
w zamian za jedzenie. 
 Podróżnik planuje spakować 
potrzebne rzeczy w duży plecak. 
Oprócz namiotu i ubrań, znajdzie się 
w nim też sprzęt do relacjonowania 

wyprawy i „żelazny zapas” żywności. 
– Mój budżet wynosi 400 dolarów, to 
powinno wystarczyć – mówi. Patro-
nem wyprawy jest firma Ceste. Prze-
bieg ekspedycji będzie można śledzić 
na jej profilach za pośrednictwem fa-
cebooka i instagrama.

Tomasz Wojciuk

Jan Żuchowski rusza w po-
dróż sam. – Zupełnie mi to nie 
przeszkadza, czuję się przez to 
bardziej wolny – mówi

Aby dorobić, 19-latek zamie-
rza puszczać w miejscach tu-
rystycznych i na jarmarkach 

duże bańki mydlane

R E K L A M A

LESZNOWOLA

Smaki Kuby
 W środę 4 kwietnia w CIS Magdalenka (ul. Lipowa 28) odbędzie się mu-
zyczny wieczór kulturalno-kulinarny z Reyem Ceballo. Początek o godzinie 
18. Wstęp wolny.

Tyl.
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Słoneczny Kiermasz Wielkanocny
PIASECZNO W Niedzielę Palmową na rynku odbył się Kiermasz Wielkanocny. Na impre-
zę przybyło wielu mieszkańców, ponieważ była to niepowtarzalna okazja do zrobienia 
przedświątecznych zakupów
 Wbrew wcześniejszym obawom, 
pogoda tego dnia była znakomita. 
Dlatego dopisali zarówno wystawcy, 
którzy szczelnie obstawili miejski ry-
nek, jak i klienci. Największy ścisk pa-
nował na jarmarku zaraz po połu-
dniu, kiedy to skończyła się msza w 
pobliskim kościele św. Anny, na pla-
cu rozstawiono pięknie udekorowany 
stół wielkanocny, a żurkiem często-
wała wiceburmistrz Piaseczna Han-
na Kułakowska-Michalak. Przygoto-
wany przez gminę poczęstunek, po-
przedziły – jak co roku –  życzenia 
świąteczne. – Niech te święta będą dla 
państwa wyjątkowym czasem spę-
dzonym w gronie najbliższych – mó-
wiła wiceburmistrz Kułakowska-Mi-
chalak. – W imieniu własnym i bur-
mistrza życzę państwu dużo zdrowia 
i spokoju przy rodzinnym stole. 
 Do życzeń przyłączyli się także 
radni, z Piotrem Obłozą przewodni-
czącym rady miejskiej na czele, oraz 
cały zespół Centrum Kultury, repre-
zentowany przez dyrektor Magdale-
nę Gawrych.

Feria zapachów i smaków
 Mieszkańcy najpierw ze sma-
kiem zjedli przygotowany przez 
gminę poczęstunek (dominowały 
jajka w różnych odsłonach), a na-
stępnie tłumnie ruszyli na zakupy. A 
było w czym wybierać, bowiem stoły 
wystawców uginały się wprost pod 

ciężarem różnego rodzaju ręcznie 
wypiekanych chlebów, ciast, wędlin, 
pasztetów i innych przygotowanych 
po domowemu specjałów, powsta-
jących według pilnie strzeżonych re-
ceptur. Wielu wystawców przyjeż-
dża do Piaseczna już kolejny raz, 
co ułatwia mieszkańcom poszuki-
wanie znanych i lubianych smaków. 
Wśród produktów, które cieszyły się 
największą popularnością były tra-
dycyjne oscypki (można dostać je 
w każdy piątek na terenie miejskie-

go targowiska), sery korycińskie, 
wyroby tatarskie, domowej roboty 
soki, przetwory i przyprawy z Pod-
lasia, wypieki z Kurpiów czy różne-
go rodzaju miody. Ciekawą ofertę 
miało zwłaszcza Koło Pszczelarzy 
z Piaseczna, oferujące oprócz róż-
nego rodzaju smakowych miodów 
także miodowe kosmetyki. Nie za-
brakło też rękodzielników sprzeda-
jących tekstylia, rzeźbę, artystyczne 
szkło czy biżuterię. Jedną z takich 
osób była Lucyna Hakenberg z Jó-
zefosławia, założycielka firmy „Na 
szkle malowane”, która wystawiała 
ręcznie malowane, szklane lampio-
ny. – To mój czwarty kiermasz na te-
renie Piaseczna – mówi pani Lucy-
na. – Lampy zaczęłam ozdabiać 11 
lat temu. Zaczęło się od kupienia 
dziecku farb do malowania na szkle. 
Długo robiłam to hobbystycznie, aż 
w końcu ktoś kupił jedną z moich 
prac. Wówczas wpadłam na pomysł, 
aby je sprzedawać. Ciągle pracuję 
nad nowymi wzorami. Nadal spra-
wia mi to dużą przyjemność.

Hejnał w samo południe
 Jedną z niespodzianek dla 
mieszkańców był odegrany w samo 
południe hejnał. Wykonał do na li-
powej ligawie Jan Szczepanik, twór-
ca ludowy z Grodziska Mazowiec-
kiego, który na jednym ze straganów 
sprzedawał również piękne drew-
niane rzeźby. – Przyjeżdżam do Pia-
seczna od kilku lat. Wasz kiermasz 
zyskał już spory rozgłos – mówi. – 
Tu jest większy ruch niż w Warsza-
wie, w której byłem tydzień wcze-
śniej. W niedzielę sprzedałem dużo 
rzeźb ptaków i baranków. Wcześniej 
na jarmarki jeździła ze mną żona, 
która robiła piękne hafty i bibuły. 
Ale 10 lat temu zostałem wdowcem.
 Jan Szczepanik robi również 
drewniane instrumenty muzycz-
ne, w tym lipowe i brzozowe liga-
wy. – Na tym instrumencie grało się 
kiedyś na Mazowszu – wyjaśnia. – 
Każda ligawa brzmi nieco inaczej, w 

zależności od tego, z czego jest zro-
biona. Chociaż na waszym kierma-
szu sprzedałem akurat kwokę, in-
strument muzyczny z membraną. 
 Ogromną popularnością cie-
szyły się w tym roku warsztaty pla-
styczne dla dzieci. – Mimo że trwa-
ły tylko dwie godziny, wzięło w nich 
udział ponad 200 osób – odnoto-
wuje Monika Gielecińska z Mu-
zeum Regionalnego, które od lat jest 
organizatorem wydarzenia. Pod-
czas kiermaszu rozstrzygnięto tak-
że konkursy na najładniejszą palmę 
i pisankę, w których wręczono wiele 
nagród (w kategorii palm przyzna-
no 3 pierwsze miejsca, w kategorii 
pisanek – 5). Większość prac zosta-
ło później zlicytowanych, a uzyska-
ne pieniądze  – ponad 1100 zł – tra-
fiły na konto fundacji Pomóż Doro-
snąć z Piaseczna. 

Tomasz Wojciuk

R E K L A M A

R E K L A M A

Po wysłuchaniu życzeń złożonych przez wiceburmistrz 
Hannę Kułakowską-Michalak mieszkańcy mogli spróbować 
wielkanocnych jajek

Na konkursy zgłoszono 
40 palm wielkanocnych 

i 190 pisanek
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Uchwała krajobrazowa 
– prace rozpoczęte

Człowiek, by się dobrze czuć, potrzebuje ładu i harmonii. Patrząc na ulice i place Piaseczna, trudno znaleźć miej-
sce wolne od przypadkowo umieszczonych reklam oraz zbyt różnorodnych elementów małej architektury.

Czy jest jakieś wyjście?
 Po wejściu w życie w 2015 r. usta-
wy wzmacniającej narzędzia ochrony 
krajobrazu można ustalić, co jest do-
zwolone, a co zakazane. W sierpniu 
2016 r. Rada Miejska w Piasecznie 

podjęła uchwałę Nr 652/XXIV/2016 
w sprawie przygotowania projektu 
uchwały ustalającej te zasady.

Kto to zrobi i kiedy?
 Wybrano wykonawcę, którym 
jest PWC Sp. z o.o., i zobowiązano 
go do sporządzenia projektu uchwa-
ły. Zgodnie z zawartą umową pro-
jekt uchwały powinien powstać do 
15 grudnia 2018 r.
 Prace zostały podzielone na sześć 
etapów. Obecnie zakończyła się 
analiza przestrzenna i krajobrazowa 

gminy. Przygotowano także podział 
gminy na obszary, dla których będą 
obowiązywały różne zapisy uchwa-
ły, a więc inne zasady umieszczania 
szyldów, reklam, małej architektury 
i ogrodzeń.

I co dalej?
 Ponieważ nic o nas bez nas, 
każdy, kto chce, może zobaczyć, 
co zrobiono. Podział gminy na ob-
szary będzie można zobaczyć na 
e-mapie. Raport zostanie opubli-
kowany na stronie internetowej 
gminy Piaseczno. Zostaną w nim 
zawarte propozycje, jakie rodza-
je reklam będzie można umieścić 
w tych obszarach.
 A jeżeli ktoś chce przedstawić 
swoje zdanie, to zostanie chętnie 
wysłuchany. Możliwości jest kilka.

 5 kwietnia br. o godz. 16.30 
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta 
i Gminy odbędzie się pierwsze spo-
tkanie w ramach konsultacji spo-
łecznych. Spotkanie rozpocznie się 
projekcją filmu pt. „Krajobraz moje-
go miasta”, a zasadnicza część kon-
sultacji rozpocznie się około godz. 
17.30.
 Przed spotkaniem i po nim, 
a także wtedy, gdy ktoś nie będzie 
mógł przyjść, warto zajrzeć do In-
ternetu. Utworzono specjalną stro-
nę internetową pod adresem www.
krajobraz.piaseczno.eu, gdzie moż-
na dokształcić się w temacie, zoba-
czyć, co robią inni – zarówno sąsie-
dzi, jak i miasta położone na dru-
gim końcu Polski – oraz zobaczyć, 
co dotychczas zrobiono i co nas 
jeszcze czeka.
 Jeśli ktoś chce podyskutować, 
zapraszamy na fanpage na portalu 
Facebook:
fb.com/krajobrazpiaseczna.
 Informacji związanych z propo-
nowanymi ustaleniami dla poszcze-
gólnych terenów oraz dokładnych 
granic trzeba szukać na e-mapie 
Piaseczna, w zakładce „miasto 
i gmina Piaseczno” > „uchwała kra-
jobrazowa”.
 Praca nad uchwałą krajobrazo-
wą jest działaniem pionierskim. Do-
piero kilka gmin w Polsce podjęło 
się jej uchwalenia. Z uchwałą mierzą 
się obecnie m.in. nasi sąsiedzi: gmi-
ny Konstancin-Jeziorna i Góra Kal-
waria oraz miasta Warszawa, Kra-
ków, Gdańsk i Łódź.

Dorota Krug
Anna Alberska

 W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 
r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca zmia-
ny w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do 
takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej 
retencji terenowej. Ustawa nakłada na Burmistrza obowiązek związany 
z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji.
 Art. 269 ustawy Prawo wodne wprowadza obowiązek dokonywa-
nia opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej i nakłada obo-
wiązek uiszczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej 
retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o po-
wierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwa-
le związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej reten-
cji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z po-
wierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy ka-
nalizacji otwartej lub zamkniętej.

 Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za w/w 
usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnio-
nej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni 
biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób 
obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 w/w usta-
wy ustala, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej staw-
ki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie 
czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Burmistrz Miasta i Gminy zwraca się z prośbą do właścicieli lub 
posiadaczy nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2, któ-
ra została zabudowana w co najmniej 70%,  do złożenia  wypełnio-
nego oświadczenia dotyczącego wielkości utraconej powierzch-
ni biologicznie czynnej w m2, do Wydziału Ochrony Środowiska  
w Piasecznie ul. Wojska Polskiego 54 lub przesłanie e-mail na adres  
laczynska@piaseczno.eu w terminie do 6.04.2018r.

Powyższe dane posłużą do ewentualnego wyliczenia wysokości opłaty 
za zmniejszenie retencji terenowej

Oświadczenie stanowiące załącznik do niniejszej informacji dostępne jest 
w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy 
Piaseczno oraz w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
Piaseczno

INFORMACJA  O  OPŁACIE 
ZA  ZMNIEJSZENIE  

NATURALNEJ  
RETENCJI TERENOWEJ
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Diamentowo-złote 
święto

Cztery małżeństwa uhonorowano w sobotę medalami 
za długoletnie wspólne życie.
 Złotych godów (czyli pięćdziesią-
tej rocznicy ślubu) doczekali: Krystyna 
i Jan Piaseccy (Pęcław), Janina i Tade-
usz Sekulscy (Linin) oraz Jadwiga i Ta-
deusz Zalewscy (Góra Kalwaria). Nato-
miast diamentowe gody (sześćdziesię-
ciolecie małżeństwa) świętowali Hali-
na i Zdzisław Rozumowie (Podosowa).
 W kalwaryjskim Ośrodku Kultury 
odznaczenia wręczył, w imieniu pre-

zydenta RP Andrzeja Dudy, burmistrz 
Dariusz Zieliński. – Jestem dumny, że 
mamy w gminie takie pary małżeń-
skie. Stanowicie piękny przykład dla 
naszej społeczności – powiedział 
burmistrz. Życzenia i kwiaty jubila-
ci otrzymali także od licznie zgroma-
dzonych swoich bliskich. Odśpiewa-
no również, przy lampce szampana, 
„Sto lat”.
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Włącz aktywność z Dorotą Świeniewicz
 W środę 11 kwietnia Piaseczno odwiedzi wybitna siatkarka, wielokrotna 
reprezentantka Polski i dwukrotna mistrzyni Europy, Dorota Świeniewicz. Le-
genda polskiej siatkówki w godz. 10-13 przeprowadzi trening z młodzieżą w 
hali Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie. Tego dnia młodzi zawodnicy spo-
tkają się również z dietetykiem, trenerem mentalnym i fi zjoterapeutą. Na koń-
cu młodzież będzie mogła zrobić sobie z Dorotą Świeniewicz wspólne zdjęcie. 
Spotkanie jest owocem współpracy gminy z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

TW
R E K L A M A

Wenezuela w sercu
PIASECZNO Beatriz Blanco jest artystką niezwykle egzotyczną, jak na 
polskie warunki. Pochodzi z dalekiej Wenezueli, a do naszego kraju przy-
jechała na studia muzyczne w czasach stanu wojennego. W jej oryginalnej 
twórczości przejawiają się liczne motywy tęsknoty za ojczyzną
 Okazją do spotkania z publicz-
nością w Kolonii Artystycznej w 
Zalesiu Dolnym było wydanie de-
biutanckiej płyty Beatriz Blanco. 
Mieszkająca na co dzień w Pia-
secznie artystka, wspólnie z pasjo-
natem nagrań analogowych Wojc-
kiem Czernem, zrealizowała nie-
zwykle ciekawy i oryginalny projekt. 
Wspólnie przygotowali album, któ-
ry jest maksymalnie wiernym i mi-
nimalistycznym zapisem twórczych 
działań piosenkarki. Cel był prosty: 
utrwalić na płycie piosenki wykony-
wane jak na koncertach – bez cięć, 
poprawek i wyborów najlepszych 
fragmentów kilku wersji. A trzeba 
podkreślić, że są to utwory oszczęd-
ne w formie – Beatriz śpiewa i sama 
sobie akompaniuje, ale za to wypeł-
nione po brzegi emocjami. Część z 
nich jest autorstwa znanych i cenio-
nych kompozytorów muzyki laty-
noamerykańskiej (m.in.Violety Par-
ry), a część napisała sama artyst-
ka. Zwraca również uwagę wyjątko-
we wydanie samego albumu, które-
go książeczka ma formę origami.
 W trakcie koncertu Beatriz nie 
tylko grała i śpiewała, ale i sporo 
opowiadała o każdej kolejnej kom-
pozycji. Niektóre z nich, te nieco luź-
niejsze w treści, poświęcone były la-
tynoskiemu stylowi życia, ale esen-
cję płyty i obecnych występów sta-
nowi miłość – tyle że nie do konkret-
nej osoby, ale do kraju. Piosenkarka, 

grając na tradycyjnym cuatro (instru-
mencie strunowym wywodzącym się 
z Portoryko) z przejęciem opowiada-
ła o trudnej sytuacji politycznej, jaka 
panuje obecnie w Wenezueli. – W tej 
chwili mam poczucie, że ta Wenezu-
ela ukochana, wytęskniona i wyśpie-
wana może przestać istnieć – podkre-
ślała artystka. – Uczucie, że kraj i lu-
dzie, których się kocha mogą odejść 
na zawsze wywołuje najstraszliwszą 
tęsknotę. Próbowałam ją wyrazić i 
tak powstały moje utwory, z których 
kilka znalazło się tutaj.

 Zaproszonych gości powitała przewodnicząca prężnie działającego Pol-
skiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Piasecznie Honorata Ku-
charska. Życzenia seniorom przekazali między innymi wiceburmistrz Daniel 
Putkiewicz oraz członek zarządu powiatu piaseczyńskiego Arkadiusz Strzy-
żewski. O oprawę muzyczną zadbali Joanna, Magda i Jan Lewandowscy, któ-
rzy uświetnili uroczystość wspaniałym koncertem.

AB

Seniorzy w 
świątecznym nastroju
PIASECZNO W sali piaseczyńskiego centrum kultury przy ul. Kościuszki 
odbyło się spotkanie wielkanocne Polskiego Związku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów w Piasecznie z udziałem władz samorządowych.

Grzegorz Tylec

Ratujmy 
Wojtka Budzika!
PIASECZNO Cały czas trwa 
zbiórka pieniędzy na drogi 
lek, który może uratować 
życie cierpiącemu na szpi-
czaka policjantowi, Wojt-
kowi Budzikowi

 Podczas pikniku char y tat y w-
nego na Górkach Sz ymona, od-
by wającego się pod patrona-
tem Fundacji Sedeka, udało się 
uzbierać ponad 43 t ys. zł.  Jed-
nak to wciąż za mało. Dlatego 
rodzina będzie wdzięczna za 
wszelkie dalsze darowizny, k tó -
re można przekaz y wać na kon-
to Fundacji Sedeka. Nr konta: 93 
2490 0005 0000 4600 7287 1845, 
t y tuł przelewu: 11497- Grupa 
OPP - Wojtek Budzik , pokonać 
raka. -  Dziękujemy wsz ystkim 
za pomoc – mówi Monika Bu-
dzik , żona chorego. - Zakupiony 
przez fundację lek zostanie po -
dany w Polsce. Kont ynuujemy 
zbiórkę, organizujemy następ -
ne akcje. Już 9 k wietnia w SP nr 
5 odbędzie się przedstawienie 
teatralne, dla dzieci w wieku 
6 - 10 lat .  Zbiórka przeprowa-
dzona podczas tego w ydarze-
nia zostanie przekazana na ten 
sam cel.  Zapraszamy serdecznie 
rodziców z dziećmi. Spek takl „O 
dobr ym wilku” prz ygotował Te-
atr Bliżej Nieba.

TW



 Wielkanoc zbliża się wielkimi 
krokami, oprócz przygotowań du-
chowych i kulinarnych warto pomy-
śleć o odświętnej dekoracji domu. 
Gminny Ośrodek Kultury w Lesz-
nowoli zorganizował dla mieszkań-
ców gminy cykl warsztatów o tema-
tyce wielkanocnej. Podczas kilku 
spotkań, które odbywały się w róż-
nych częściach gminy, można było 
własnoręcznie wykonać odpowied-
nie ozdoby – stroiki, ceramiczne fi-
gurki i palmy. 
 Jako pierwsze, 14 marca w My-
siadle odbyły się zajęcia ceramiczne. 
Uczestnicy - w tym członkinie Klu-
bu Kobiet „Panie Przodem”, pod 
czujnym okiem instruktorów  szkli-
wili jajeczka, talerzyki i półmiski. 
Dzień później, w filii GOK w Nowej 
Iwicznej mieszkańcy spotkali się na 
warsztatach florystycznych. Stroiki 
świąteczne cieszyły się dużym po-
wodzeniem,  więc warsztaty zorga-
nizowano ponownie - 22 marca. W 
sobotę 24 marca zajęcia odbywały 
się w trzech rożnych lokalizacjach. 
Ceramiczne baranki, zajączki i kur-
ki można było ulepić w Pracowni 
Ceramiki i Rzeźby „Galeria Na Gór-
ce” we Władysławowie, palmy wiel-
kanocne w fili GOK w Mysiadle, zaś 
dzieci spotkały się w Łazach, gdzie 
powstało wiele pięknych dekoracji 
świątecznych. 
 Warsztaty cieszyły się dużym po-
wodzeniem i skorzystały z nich oso-
by w różnym wieku, w tym całe ro-
dziny.  Spotkania te były znakomitą 
okazją by zdobyć nowe umiejętności 
i wspólnie cieszyć się atmosferą nad-
chodzących świąt. 

Agnieszka Adamus
UG Lesznowola

Fot. GOK Lesznowola
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Wysoki rating dla Lesznowoli

Gmina wiarygodna 
inwestycyjnie

 Gmina Lesznowola może pochwalić się bardzo wysoką oceną pre-ratingo-
wą, mieszcząca się na poziomie inwestycyjnym w przedziale pomiędzy AAA 
a BBB+. Badanie pre-ratingowe obejmujące samorządy w całym kraju wyko-
nywała na zlecenie Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego agencja ratingo-
wa INC Rating Sp. z o.o. z Poznania, podlegająca Europejskiej Komisji Nadzo-
ru Giełd i Papierów  Wartościowych w Paryżu.  Na przebadane 2792 jednost-
ki samorządu terytorialnego w Polsce zaledwie 319 posiada ocenę równą lub 
wyższą od tej uzyskanej przez Gminę Lesznowola. – „Jest to dowodem, iż w 
sposób odpowiedzialny i racjonalny zarządzacie Państwo środkami publicz-
nymi w pełni wypełniając mandat zaufania uzyskany od wyborców w wybo-
rach samorządowych.” – czytamy w liście dra hab. Pawła Śliwińskiego - Preze-
sa Zarządu Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego, skierowanym do Wójt Ma-
rii Jolanty Batyckiej-Wąsik. 
 Pre-rating to wstępna ocena analizy kondycji fi nansowej jednostki samo-
rządu, obejmująca wiarygodność i wywiązywanie się ze zobowiązań fi nanso-
wych. Przyznana ocena oznacza, że gmina jest w bardzo dobrej sytuacji fi nan-
sowej, a jej zadłużenie w porównaniu do innych samorządów nie jest duże. 
To również sygnał dla przedsiębiorców szukających lokalizacji dla nowych 
przedsięwzięć, że mogą bez obaw inwestować w danej gminie. 

Agnieszka Adamus
UG Lesznowola 

Warsztaty wielkanocne
w Lesznowoli

Uczestnicy warsztatów w  Mysiadle 

Florystyka  w Nowej Iwicznej

Warsztaty dla dzieci w Łazach
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Będą mistrzami patelni i fitnessu
GÓRA KALWARIA/POWIAT Dietetyka, fi tness cross i turystyka – w takich nowych kierunkach 
będzie można kształcić się od września w kalwaryjskim „Gastronomiku”
 Placówka, której korzenie się-
gają 1927 roku, stawia na nowości, 
aby przyciągnąć nowych uczniów 
oraz by obecni lepiej sobie poradzi-
li na rynku pracy. Bo gastronomia i 
hotelarstwo to jedne z największych 
i najciekawszych segmentów ryn-
ku, fachowcy tych branż są poszu-
kiwani na rynku. Od roku szkolne-
go 2018/19 zawód: technik żywie-
nia i usług gastronomicznych po-
szerzony zostanie o innowację: „fit-
ness cross i dietetyka”, która wpisu-
je się w działania szkoły związane z 
propagowaniem zdrowego stylu ży-
cia. Uczniowie nauczą się sporzą-
dzania potraw i napojów, wykonywa-
nia i organizowania usług gastrono-
micznych, a także prawidłowego pla-
nowania, bilansowania diet. Pomogą 
im w tym świetnie wyposażone pra-
cownie zawodowe oraz profesjonal-
ne programy komputerowe dla die-
tetyków, zainstalowane w nowo two-
rzonej pracowni planowania żywie-
nia. Z kolei zajęcia fitness cross wpro-
wadzą uczniów w świat sportu, by na-
uczyli się dbać o swoje zdrowie i syl-
wetkę. – Kucharz to prawdopodobnie 
najpraktyczniejszy zawód na świecie. 
Jak sami nie będziemy gotować dla 
siebie i bliskich, to każdego będziemy 
oceniać to, co przygotowują nam inni. 
Musimy iść z duchem czasu, dlatego 
rozszerzamy naukę gotowania i zdro-
wy stylu życia, bo takie są trendy i po-
trzeby rynku – tłumaczy wicestarosta 
Arkadiusz Strzyżewski. 

Sielanka, czyli praktyki 
u najlepszych
 Technik hotelarstwa z innowa-
cją: „turystyka” pozwoli uczniom 
poznać współczesny rynek usług tu-
rystycznych i hotelarskich. Ucznio-
wie zdobędą wiedzę na temat pracy 
pilota i przewodnika wycieczek. Do-
wiedzą się jak zaplanować i zorga-
nizować imprezę turystyczną, usłu-

gi hotelarskie, a także poznają dyna-
mikę pracy w biurze podróży i ho-
telu. Wiedzę zdobywać będą nie tyl-
ko w szkole, ale przede wszystkim 
podczas terenowych zajęć. 21 mar-
ca szkoła podpisała umowę o współ-
pracy  z czterogwiazdkowym Ho-
telem Sielanka nad Pilicą w Warce. 
Placówka planuje także w najbliż-
szym czasie nawiązać współpracę z 
firmą Arche, która zarządza siecią 
hoteli i restauracji w całej Polsce, a 
ostatnią inwestycję zrealizowała 200 
metrów od budynku szkoły gastro-
nomicznej. Chodzi o trzygwiazdko-
wy hotel, który powstał w budynku 
pokoszarowym w centrum miasta, 
wydzierżawionym na 30 lat od po-
wiatu. – Młodzież musi obcować z 
najlepszymi, a jeśli tych mamy pod 
nosem musimy to wykorzystać. Dla-
tego cieszy fakt, że nasi uczniowie 
będą mogli odbyć praktyki zawodo-
we, staże czy po prostu pracować w 
tym miejscu. To wartość dodana do 
odrestaurowanych i zagospodaro-
wanych kalwaryjskich koszarowców 
– argumentuje zastępca starosty.

Gotował z Gordonem Ramseyem
 Uczniowie już teraz jeżdżą na tar-

gi gastronomiczne, uczestniczą w kon-
kursach kulinarnych, odbywają prak-
tyki zawodowe w restauracjach najlep-
szych warszawskich hoteli, zaprasza-
ją mistrzów do wspólnego gotowania. 
Mogą również zapisać się np. do po-
wołanego przez uczniów koła cukier-
nika, carvingu, dietetyka albo ukoń-
czyć kurs barmański, kelnerski, baristy 
czy cukiernictwa, który szkoła organi-
zuje dla uczniów bezpłatnie w ramach 
unijnego projektu. Uwieńczeniem tych 
wysiłków niewątpliwie może być dla 
uczniów wyjazd na płatne praktyki za-
wodowe do Grecji. W tej sprawie szko-
ła złożyła wniosek w ramach unijnego 
programu Erazmus. 
 W piątek 6 kwietnia w godz. 17-
18.30 w placówce odbędzie się dzień 
otwarty dla uczniów gimnazjów i ich 
rodziców. O pracy w gastronomii, go-
towaniu z miłości do Hiszpanii, mu-
zyki i krajobrazów opowie i pokaże jak 
się gotuje Michał Molenda, wielolet-
ni szef kuchni w Savoy Hotel w Lon-
dynie. Jest wykładowcą, a umiejętno-
ści zdobywał u boku znakomitych sze-
fów kuchni, takich jak Gordon Ram-
sey, Alain Ducasse, Jamie Simpson.

PC

Uczniowie szkoły poznają tajniki nie tylko gotowania, 
ale i zdrowego stylu życia (fot. W. Zmysłowski) 

R E K L A M A

Burmistrz stanie
przed sądem?
PIASECZNO Kolejna odsłona sprawy, w której Zdzisław Lis jest oskarżo-
ny przez dwie właścicielki prywatnych przedszkoli o celowe zaniżanie 
dotacji dla niepublicznych placówek
 W zeszłym tygodniu war-
szawski Sąd Okręgowy (SO) 
uchylił postanowienie Sądu 
Rejonowego w Piasecznie, w 
którym ten umorzył postępo-
wanie przeciwko burmistrzowi 
Piaseczna. 
 Zdaniem skarżących zaniża-
nie dotacji dla przedszkoli miało 
trwać od 2010 roku. Każda gmi-
na płaci na dziecko w przed-
szkolu niepublicznym przynaj-
mniej 75 proc. kosztów utrzy-
mania malucha w placówce sa-
morządowej. Im koszty pono-
szone na wychowanie kilkulat-
ków w gminnych przedszko-
lach są niższe, tym mniejsza do-
tacja jest wypłacana właścicie-
lom przedszkoli niepublicznych. 
– Aby ograniczyć swoje wydat-
ki, gmina wprowadziła w 2010 roku niekorzystne dla nas zmiany w naliczaniu dota-
cji – przekonuje Krystyna Otręba, jedna ze skarżących. – Miały one polegać na tym, 
że remonty w publicznych przedszkolach „wrzucono” w gminne inwestycje, a do-
zorcy i konserwatorzy zostali zatrudnieni w Zespole Ekonomiczno-Administracyj-
nym Szkół, chociaż faktycznie pracowali w przedszkolach. W koszty funkcjonowa-
nia gminnych przedszkoli  nie wliczano także obsługi księgowej. 
 Wedle wyliczeń Krystyny Otręby te kreatywne zabiegi pozwoliły na ogra-
niczanie wydatków na jednego przedszkolaka o 250 zł. – Szacujemy, że od 
2010 roku, dzięki tym posunięciom burmistrz oszczędził na dotacjach dla 
przedszkoli niepublicznych około 20-30 mln zł - mówi.
 Dwa lata temu prokuratura umorzyła postępowanie w tej sprawie. Wte-
dy skarżące napisały odwołanie i sąd postanowił, że zwróci akta do prokura-
tury. Zamiast jednak postawić zarzuty burmistrzowi Piaseczna (jak oczekiwa-
ły skarżące) śledczy po kilku miesiącach ponownie złożył do sądu wniosek o 
umorzenie postępowania i tak też się stało w listopadzie ubiegłego roku. 
 Skarżące ponownie odwołały się do od tego rozstrzygnięcia i w ubiegłym 
tygodniu Sąd Okręgowy skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. „ (...) 
obszerny materiał dowodowy zebrany w przedmiotowej sprawie nie pozwa-
la – na obecnym etapie postępowania – na bezsporne i jednoznaczne stwier-
dzenie, że Zdzisław Lis nie nadużył sprawowanej funkcji burmistrza i nie dzia-
łał na szkodę interesu publicznego lub prywatnego” - uznał SO i zarzucił pia-
seczyńskiemu  sądowi, że „pobieżnie i niewyczerpująco odniósł się do dowo-
dów”. 

Adam Braciszewski

Prokuratura i sądy badają, czy 
Zdzisław Lis nie nadużył upraw-
nień. Na razie bez efektu
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Wieczór wspomnień o Zośce
PIASECZNO Fundacja „Dom Zośki” zorganizowała w Szkole Podstawowej w Zalesiu Dol-
nym świeczowisko „Całym życiem” - harcerski wieczór wspomnień o Zośce i innych w 
ramach obchodów 75. rocznicy Akcji pod Arsenałem
 Dokładnie 26 marca 1943 roku 
miała miejsce słynna Akcja pod 
Arsenałem, podczas której Gru-
py Szturmowe Szarych Szeregów 
uwolniły harcmistrza Jana Bytnara 
„Rudego” oraz 20 innych więźniów 
przewożonych po przesłuchaniach 
z siedziby Gestapo do więzienia Pa-
wiak. Z tej okazji przypomniano ży-
cie jednego z jej uczestników - Ta-
deusza Zawadzkiego „Zośki”, który 
mieszkał w domu przy ulicy Królo-
wej Jadwigi w Zalesiu Dolnym. 
 W przygotowanie tego niezwy-
kłego wieczoru przy świecach zaan-
gażowała się nie tylko sama funda-
cja, ale również instruktorzy ZHP 
działający w hufcu w latach 80-90. 
O odpowiednią oprawę muzycz-
ną zadbali z kolei #Rozśpiewa-
ni oraz obecni instruktorzy harcer-
scy. Na spotkaniu nie zabrakło, mię-
dzy innymi, druhów z 1 DH im. Ta-
deusza Zawadzkiego „Zośki” z Za-
lesia Dolnego, 50 Drużyny Harcer-
skiej im. Bronisława Pietraszewi-
cza „Lota”, 53 Drużyny Harcerskiej 
„Po Horyzont” oraz 41 DH „Siedli-
sko”. Oprócz harcerzy ZHP w przy-
gotowaniach pomagali też druho-
wie ZHR, a imprezę poprowadziły 
Hanna Zbyszewska i Ewa Raczyń-
ska-Witkowska z zarządu fundacji. 

Krótkie życie bohatera
 Jakim człowiekiem był Tadeusz 
Zawadzki? Z pewnością, jako absol-
went elitarnego wówczas liceum Ba-
torego, należał do intelektualnej eli-
ty kraju. Dużą rolę odegrało w jego 
życiu wychowanie w duchu patrio-
tycznym, w którym obowiązek wo-
bec ojczyzny i narodu stawiany był 
na piedestale. „Zośka” w zasadzie 
od samego początku wojny zaanga-
żowany był w działalność konspira-
cyjną, a później w dywersyjną. Za-
słynął choćby z wykonania najwięk-
szej w swojej dzielnicy liczby kotwic 
ze znakiem Polski Walczącej, dał się 
poznać jako świetny organizator ca-
łodziennych ćwiczeń polowych w La-
sach Chojnowskich i przede wszyst-
kim – człowiek, który nie opuszcza 
swoich przyjaciół w potrzebie.
 Mimo sukcesu Akcji pod Arse-
nałem, po kilku dniach od jej prze-

prowadzenia, zmarł – zamęczony 
przez Gestapo - „Rudy”. Wydarze-
nie to bardzo zmieniło wewnętrznie 
„Zośkę”, który jednak nie zaprzestał 
działalności konspiracyjnej. Został 
zastrzelony podczas ataku na straż-
nicę Grenzschutzpolizei w Sieczy-
chach koło Wyszkowa w nocy z 20 
na 21 sierpnia 1943, uczestnicząc w 
akcji „Taśma” jako obserwator. Pa-
mięć o nim i jego bohaterskiej posta-
wie wciąż jest jednak żywa.

Pomysłów nie brakuje
 Spotkanie w Zalesiu Dolnym 
było także okazją do uczczenia suk-
cesu jakim jest zakup domu „Zośki” 
przez gminę Piaseczno. Przedsta-
wiciele lokalnych władz otrzymali z 
rąk organizatorów imprezy symbo-
liczne kwiaty.
 - W tej chwili czekamy na wyniki 
ekspertyzy, które pokażą w jaki spo-
sób ten budynek należy remontować 
– powiedziała Magdalena Woźniak, 
radna gminy Piaseczno. - Pomy-
słów na jego zagospodarowanie jest 
więcej niż możliwości. Zapraszamy 
więc państwa do trwającej właśnie 
dyskusji nad tym w jaki sposób dom 
„Zośki” można by wykorzystać.
 Joanna Kowalska-Nowak, była 
prezes Fundacji Dom „Zośki”, nie 
kryła z kolei wzruszenia mówiąc o 
darczyńcach na rzecz jego odbudo-
wy, podkreślając przy tym, że wpła-
ty na szczytny cel przychodziły nie 
tylko z najbliższej okolicy, ale i z ca-

łej Polski, a nawet ze Szwecji.
 - Te wpłaty to nie jest tylko 30 ty-
sięcy złotych – mówiła Joanna Ko-
walska-Nowak. - To pieniądze od 
Polaków, którzy nam zaufali i to ma 
dla nas najwyższą wartość. Bardzo 
dziękuję wszystkim państwu, że je-
steście razem z nami.
 W trakcie imprezy odbyła się też 
sprzedaż publikacji o rodzinie Za-
wadzkich i aukcja dzieł sztuki, któ-
rą poprowadziła Mira Walczykow-
ska z Towarzystwa Przyjaciół Zale-
sia Dolnego.
 - Aukcja zorganizowana została 
w celu wsparcia działalności Funda-
cji Dom „Zośki” - mówi Mira Wal-
czykowska. - Paweł Górski (ma-
larz) i Elżbieta Kielczykowska (gra-
fik) oraz firma Mabellini wystawi-
li swoje akwarele i grafiki. Najwyż-
sze kwoty otrzymały akwarele Pawła 
Górskiego przedstawiające dom ro-
dziny Zawadzkich, a całkowity do-
chód z aukcji to kwota 3340 złotych, 
która zasilili konto fundacji.
 Każdy chętny mógł również na-
być książkę „Zośka – moja wielka 
miłość. Wspomnienia Hanny Gliń-
skiej” Doroty Majewskiej i Aleksan-
dry Prykowskiej-Malec i na miej-
scu uzyskać podpis autorek. Do-
stępna była również historia rodzi-
ny Zawadzkich „Pamięć nie umiera” 
Joanny Kowalskiej-Nowak, wyda-
na dla fundacji przez Towarzystwo 
Przyjaciół Zalesia Dolnego.

Grzegorz Tylec
R E K L A M A







Bylejakość pod lupą
POWIAT Zmiana na stanowisku powiatowego inspektora nadzoru budowlanego otwo-
rzyła puszkę Pandory. Do piaseczyńskiego urzędu przy Czajewicza trafi ają setki skarg 
na deweloperów i sąsiadów 
 Edyta Frączak szefuje Powiato-
wemu Inspektoratowi Nadzoru Bu-
dowlanego (PINB) od 7 paździer-
nika 2016 roku. Jak za dotknięciem 
czarodziejskiej różdżki, od tamte-
go czasu do PINB zaczęły płynąć 
narzekania mieszkańców powia-
tu, którzy na co dzień borykają się z 
wadami kupionych mieszkań lub – w 
ich ocenie – dokuczliwym sąsiedz-
twem. W 2016 takich skarg wpłynę-
ło do nadzoru budowlanego 253, a w 
2017 niemal 2,5 razy więcej! – Trak-
tujemy to jako efekt wzrostu zaufa-
nia do PINB – komentuje krótko te 
dane Edyta Frączak. 

Kto winny wilgoci w mieszkaniu
 Wśród skarg przeważają te zwią-
zane z podtapianiem terenu i złym 
stanem budynków, m.in. zawilgo-
ceniami w mieszkaniach. W pierw-
szym przypadku uznający się za po-
krzywdzonych donoszą, że dewelo-
per lub sąsiad podwyższył teren i nie 
zaplanował odwodnienia inwesty-
cji. – Zdarza się, że wnioski miesz-
kańców są niezasadne, ponieważ 
zalewanie ich działki wynika z natu-
ralnego ukształtowania terenu. Jest 
jednak i tak, że mają oni rację, wów-
czas rozpoczynamy postępowanie 
administracyjne, które wyjaśni, kto 
musi naprawić zaistniałą sytuacje
– tłumaczy powiatowa inspektor 
nadzoru budowlanego. 
 Wilgoć, a czasem grzyb na ścia-
nach to numer jeden w przypadku 
skarg na jakość kupionych lokali w 
blokach. Mieszkańcy zarzucają de-

weloperom złe wykonanie budyn-
ku, głównie izolacji. – Rozmawiamy 
z bardzo wieloma autorami wnio-
sków, ponieważ nie wiedzą, że nie 
mogą występować do nas ze skarga-
mi indywidualnie. Muszą być repre-
zentowani przez zarząd spółdzielni 
lub wspólnoty mieszkaniowej – in-
formuje Edyta Frączak. Ta zasada 
nie obowiązuje w przypadku zaku-
pu domu jednorodzinnego od firmy, 
która go wybudowała. 

Ludzie przychodzą z pretensjami
 Aby sprawdzić, kto jest winny wil-
goci na ścianach, PINB nakłada na 
dewelopera lub wspólnotę wykonanie 
ekspertyzy budowlanej. – Często oka-
zuje się, że zawinił właściciel mieszka-
nia lub wspólnota. Poprzez zaniecha-
nie przeglądów kominiarskich kana-
łów wentylacyjnych lub zatykanie kra-
tek wentylacyjnych. Zdarza się rów-
nież, że mieszkańcy chociażby samo-
dzielnie wymieniając okna, przerywa-
ją izolację. Oczywiście, są też przy-
padki, w których, nakładamy obo-
wiązki dewelopera jako winowajcę 
– podsumowuje Edyta Frączak. 
 Do PINB wracają również po-
stępowania, które rozpoczynały się 
nawet kilkanaście lat temu. W jed-
nym z najbardziej bulwersujących 
przypadków wyszło na jaw, że od-
prowadzenie ścieków z powstające-
go etapami piaseczyńskiego osiedla 
jest samowolą budowlaną. Są tego 

przykre konsekwencje: zbyt mały 
przekrój rury kanalizacyjnej i jej złe 
nachylenie sprawia, że jeden z seg-
mentów jest notorycznie podtapia-
ny. – Dużo osób przychodzi do nas z 
pretensjami, że PINB odebrał budy-
nek wiele lat temu, a teraz są w nim 
mankamenty – zauważa powiatowa 
inspektor nadzoru budowlanego.

Inwestorzy mają taktykę
 Aby zapobiec podobnym pro-
blemom i skargom oraz elimino-
wać bylejakość, nadzór budowlany 
zaczął z większą uwagą kontrolo-
wać inwestycje, które deweloperzy 
zgłaszają jako ukończone. – Choć 
nie w każdym przypadku przepisy 
nakładają na nas obowiązek kontro-
li, inspektorzy przynajmniej zza płotu 
sprawdzają plac budowy, aby nie ode-
brać czegoś, co jest niezgodne z pro-
jektem – mówi Edyta Frączek. – Za-
uważyliśmy, że deweloperzy składa-
ją u nas kilkakrotnie więcej zawiado-
mień o zakończeniu budowy tuż przed 
świętami lub w okresie międzyświą-
tecznym licząc na to, że nie będziemy 
mieli czasu na kontrolę i nie zgłosimy 
zastrzeżeń. W okresie bożonarodze-
niowym wychwyciliśmy w ten sposób 
bardzo dużo niezgodności co do skła-
danych dokumentów. Myślę, że to bę-
dzie przestroga dla inwestorów, którzy 
działają na naszym rynku. 
 W skrajnych przypadkach bu-
dynki, które zgodnie z dokumenta-
mi zostały ukończone, w rzeczywi-
stości były w stanie surowym i nie 
nadawały się do odbioru. W innych 
przypadkach w budynkach, które 
oferowano jako gotowe do sprze-
daży, brakowało pieców, balustrad, 
a nawet schodów, czy słupów kon-
strukcyjnych. – Deweloperzy tłu-
maczą, że próbują oficjalnie za-
kończyć budowę, ponieważ wyma-
ga tego od nich bank przed wypłatą 
kolejnej transzy kredytu. Nie może-
my się jednak zgodzić na to, aby w 
składanej u nas dokumentacji była 
poświadczona nieprawda – tłuma-
czy Edyta Frączak.

Piotr Chmielewski

W 2016 roku wpłynęły do 
nadzoru budowlanego 253 

skargi na deweloperów 
i uciążliwe sąsiedztwo, a w 

2017 niemal 2,5 razy więcej! 

– Dużą liczbę wpływających do nas skarg tłumaczymy wzrostem 
zaufania do nadzoru budowlanego – mówi Edyta Frączak 

Nierzadko deweloperzy 
zgłaszają zakończenie bu-
dowy obiektów, w których 
brakuje np. balustrad, 
a nawet... schodów 
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Sadzenie lasu 
Dobrej Woli
LESZNOWOLA W sobotę 7 kwietnia w Magdalence odbędzie się dorocz-
ne sadzenie lasu Dobrej Woli. Tym razem niepełnosprawni i ich przyja-
ciele posadzą kilka tysięcy drzew w rejonie ulicy Słojewskiego

 - W tym roku będziemy sadzić prawdopodobnie buki i jawory – mówi Ja-
cek Zalewski ze Stowarzyszenia Dobra Wola, organizator akcji. - Spotykamy 
się o godz. 9.30  na przykościelnym parkingu, w pobliżu ulic Wiejskiej i Sło-
jewskiego. Można zabrać ze sobą szpadel i rękawice ochronne.
 Drzewa będą sadzone w kilku kwartałach, co powinno zająć około 3-4 
godzin. Szczegółowe wytyczne organizatorzy akcji otrzymają od leśników z 
Nadleśnictwa Chojnów. Oczywiście, dla pokrzepienia, po skończonej pracy 
będzie można posilić się kiełbaską z grilla. Na miejscu będą także przyjmo-
wane elektrośmieci, czyli zużyty sprzęt rtv i agd. W zamian będą wydawane 
sadzonki kwiatów. - Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w tym ekolo-
gicznym wydarzeniu – zachęca Jacek Zalewski. 

TW

Mieszkanki Piskórki 
proszą o naprawę drogi
PRAŻMÓW W jednym z domów przy ul. Polnej w Piskórce przebywa ob-
łożnie chory, do którego kilka razy w tygodniu dojeżdżają pracownicy 
służby zdrowia i obecnie mają z tym poważne trudności
 – Od ponad 15 lat zwracamy się z prośba o pomoc w utwardzeniu na-
wierzchni ul. Polnej w Piskórce – czytamy w liście, który otrzymaliśmy od 
Sabiny Olewińskiej i Joanny Volkner-Krzyżyńskiej. – Dorywcze posypa-
nie kamieniem drogowym, w nie wystarczającej ilości nie przyniosło popra-
wy.  Problem narasta z każdym sezonem jesienno-zimowym, obecnie z po-
wodu nieoczyszczonych rowów odprowadzających wodę z pól, droga jest 
rozmiękczona i jest nieprzejezdna. Nie mamy dojazdu do naszych domów. 
Jak piszą panie, w jednym z domów osiedla jest osoba pod opieką tzw. ho-
spicium domowego, dwa razy w tygodniu przyjeżdża po nią ambu-
lans, w celu zawiezienia na zabiegi do szpitala i z powrotem. Koniecz-
ne są też dojazdy rehabilitanta i pielęgniarki; trzy, cztery razy w tygodniu. 
– Z powodu dziur i rozmiękczonej nawierzchni nie mogą wykonać obowiąz-
ków opieki nad chorym w domu – zwracają uwagę mieszkanki. I przypomina-
ją, że od lat nieuregulowana pozostaje sprawa drożności rowów, których zada-
niem jest odprowadzanie nadmiaru wody, a jak dotychczas są zamulone, zaro-
śnięte krzewami i wysoką trawą, gdyż – jak przekonują – gmina nie wykonuje 
okresowych prac regeneracyjnych, pomimo wysyłanych próśb mieszkańców.
 Wójt Sylwester Puchała zapowiedział w rozmowie z nami, że w najbliż-
szym czasie „stan ul. Polnej zostanie poprawiony”.

PC
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Jesteśmy
 również na: 

www.facebook.com
/kurierpoludniowy

Czytaj on-line!

www.kurierpoludniowy.pl
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Orzeł biały naszą dumą
PIASECZNO W sobotę 24 marca w „Piątce” odbyła się uroczysta gala podsumowująca 
etap okręgowy konkursu „Orzeł Biały - nasza duma”, organizowanego przez senatora 
RP Konstantego Radziwiłła
 Do Szkoły Podstawowej nr 5 
w Piasecznie przybyło blisko 200 
uczniów wraz z opiekunami, któ-
rzy wykonali 87 prac w katego-
rii szkół podstawowych oraz 28 
prac w kategorii szkół ponad-
podstawowych. Prace musiały 
zawierać element godła z orłem, 
z dowolnego okresu trwania pań-
stwa polskiego. Celem konkursu 
było zainteresowanie młodzieży 
polskimi symbolami narodowy-
mi oraz popularyzacja wiedzy o 
godle jako jednym z najważniej-
szych symboli państwa od zara-
nia dziejów do czasów współcze-
snych. Wszyscy uczestnicy konkur-
su otrzymali w nagrodę flagę Pol-
ski oraz drobne upominki. - Wszy-

scy, niezależnie od zajętego miej-
sca, jesteście zwycięzcami – zwró-

cił się do uczniów senator Kon-
stanty Radziwiłł. 
 Po projekcji filmu „Wejście 
strzelców Józefa Piłsudskiego do 
Kielc” Konstanty Radziwiłł wrę-
czył piętnaście wyróżnień w kate-
gorii szkół podstawowych oraz pięć 
wyróżnień w kategorii szkół ponad-
podstawowych. Zwycięzcami etapu 
okręgowego, którzy uzyskali awans 
do etapu ogólnopolskiego konkursu 
zostali Mateusz Sierżęga ze Szkoły 
Podstawowej im. Marii Konopnic-
kiej w Mrokowie (kat. szkoły pod-
stawowe) oraz Amelia Czerczer ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 z klasami 
gimnazjalnymi w Piasecznie (kat. 
szkoły ponadpodstawowe). 

TW
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Grójecka błotem stojąca
PIASECZNO Wczesną wiosną, gdy przychodzą roztopy, stan wielu grun-
towych dróg gwałtownie się pogarsza. Tak stało się m.in. z ulicą Gró-
jecką w Złotokłosie, która jest praktycznie nieprzejezdna

 O fatalnym stanie Grójeckiej poinformowali nas przed kilkoma dniami 
mieszkańcy. - Z tej drogi nie da się już praktycznie korzystać – mówi Monika 
Jaworowska. - Karetka, straż pożarna, kurier, poczta czy właściciele posesji – 
nikt nie jest w stanie nią przejechać. Dzisiaj wjechała tu jeszcze szambiarka i... 
do końca ją rozjeździła. A co jeśli komuś coś się stanie i trzeba będzie wezwać 
pomoc? Jak dojdzie do nieszczęścia, kto poniesie odpowiedzialność? - pyta 
roztrzęsiona kobieta. 
 Nasza czytelniczka mieszka przy Grójeckiej już 11 lat i twierdzi, że co roku 
jest ten sam problem, a gmina stosuje tylko środki doraźne w postaci okreso-
wego równania drogi. - To zdecydowanie za mało – mówi Monika Jaworow-
ska. - My oczekujemy technicznego rozwiązania problemu, a nie zasypywa-
nia kolein. Teraz wychodzą efekty kilkunastu lat zaniedbań ze strony wydzia-
łów inwestycji, infrastruktury i burmistrza. Idą święta, jeśli droga nie zostanie 
poprawiona nie będziemy nawet w stanie odwiedzić naszych rodzin...
 – Przy takiej pogodzie niewiele możemy z tą drogą zrobić – mówi wprost 
Włodzimierz Rasiński, naczelnik gminnego wydziału infrastruktury i trans-
portu publicznego. - Po świętach zostanie rozstrzygnięty przetarg na zakup 
tłucznia. Jak droga trochę obeschnie, będzie można ją utwardzić i wyrównać. 
Jeśli chodzi o położenie tam asfaltu, to tego zadania nie ma w przyjętym na 
ten rok budżecie. W Złotokłosie będziemy natomiast remontować ulicę Sta-
szica. W ubiegłym roku zrobiliśmy tam odwodnienie, w tym pojawi się nowa 
nawierzchnia.

TW

Ludzie mieszkający przy drogach gruntowych muszą uzbroić się 
w cierpliwość. Przy takiej pogodzie niewiele da się z nimi zrobić. 
Na zdjęciu ulica Grójecka w Złotokłosie

R E K L A M A
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Zdjęcie z minister Zalewską
na pamiątkę z Pamiątki
TARCZYN Poziom jubileuszowego festiwalu organizowanego przez szkołę w Pamiątce 
był tak wysoki, że nawet minister edukacji Anna Zalewska reagowała spontanicznie 
zachwycona występami laureatów
 Michał Zacheja nie mógł się 
chyba spodziewać, że kiedy zakoń-
czy deklamację wiersza Antoniego 
Słonimskiego, Anna Zalewska po-
derwie się z miejsca, żeby go uści-

skać. Uczeń Zespołu Szkół RCKU 
im. Cecylii Plater-Zyberkówny w 
Piasecznie w brawurowy sposób 
wyrecytował wiersz „Alarm” koń-
cząc go... imitacją dźwięku syreny 
przeciwlotniczej i zasłużył na owa-
cje na stojąco. 

Pół tysiąca uczestników
 Występem przed panią minister 
w finałowej części koncertu galo-
wego wyróżniono jeszcze kilko-
ro innych wykonawców, a wśród 
nich Zuzannę Bogucką z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Praż-
mowie, która zaśpiewała „Obudź 
się, Polsko” i Antoninę Ostrow-
ską ze szkoły w Kruszewie, wy-
konawczynię piosenki Anny Ger-
man „Być może” (obie są zdo-
bywczyniami pierwszego miej-
sca w swojej kategorii wiekowej). 
Zaśpiewał też zespół Perły Uwie-
lin, a na pianinie utwór Chopina 
zagrał Jan Piotrowski z Liceum 
Ogólnokształcącego im. I Dywi-
zji Kościuszkowskiej w Piasecznie.
 W sumie w czterech konkur-
sach: recytatorskim, muzycznym, 
plastycznym i literackim 10. edy-
cji Festiwalu Patriotycznego w Pa-
miątce wzięło udział ponad 500 
uczniów przedszkoli oraz szkół z 
powiatu piaseczyńskiego i spoza 
niego. Dzieci i młodzież nie tylko 
recytowali, śpiewali i grali na in-
strumentach, ale również malowa-
li, rysowali, pisali opowiadania i 
wiersze. Mocne ekipy wystawiły w 
tym roku szkoły z Prażmowa, Tar-
czyna, Mrokowa oraz gospodarze. 

Święto miłości ojczyzny
 Przed tym jak Anna Zalewska 
wręczyła nagrody i puchary zwy-
cięzcom, królowała bardzo podnio-
sła atmosfera, wzniosłe słowa i wza-
jemna wymiana grzeczności. Iwo-
na Niegowska, dyrektor szkoły w 
Pamiątce, przypomniała 90-let-
nie dzieje placówki i jej założycie-
la. – Myślę, iż mieszkaniec tej okoli-
cy, założyciel, fundator i patron, wy-
bitny pedagog warszawski przeło-
mu XIX i XX wieku Wojciech Gór-
ski, byłby dzisiaj dumny, że oto mi-
nister edukacji wolnej Rzeczypospo-
litej zawitała do tej skromnej, ale za-
razem niezwykłej wiejskiej szkoły 
z tradycjami – tymi słowami wita-
ła gościa. – Organizujemy Festiwal 
Patriotyczny, by krzewić wśród mło-
dych przekonanie, że Polska to naj-
wyższa wartość, a polskość i przy-
wiązanie do tradycji to nie tylko nor-
malność, ale też wielki obowiązek i 
splendor  – dodawała pani dyrektor. 

 Burmistrz Barbara Galicz wrę-
czyła Annie Zalewskiej specjal-
nie wybity dla niej medal upamięt-
niający Wojciecha Górskiego. – To 
ogromny zaszczyt, że pani mi-
nister zechciała być tu dzisiaj z 
nami, podnosząc rangę święta mi-
łości ojczyzny, jakim jest corocz-
nie Festiwal Patriotyczny. Cieszy 
nas, że pani minister przykłada 
tak wielką wagę do procesu eduka-
cyjnego i podnoszenia warunków 
pracy dzieci i nauczycieli – mówiła 
pani burmistrz. 
 Anna Zalewska nie pozostawa-
ła dłużna: – Czuję się zaszczyco-
na, że pozwoliliście mi  uczestniczyć 
w waszym święcie. To bardzo waż-
ny rok dla Rzeczypospolitej, ale wy 
o tej niepodległej pamiętacie. Cie-
szy mnie, że tak szeroko traktujecie 
dbałość o polską tożsamość i trady-
cję – mówiła. 

Piotr Chmielewski

 Minister edukacji chętnie pozowała 
do wspólnych zdjęć z laureatami konkursów

Po występie Michała Zachei, 
Anna Zalewska poderwała 

się z miejsca, żeby go 
uściskać
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Remont Śląskiej
jeszcze w tym roku?

PIASECZNO Mieszkańcy od lat skarżą się na fatalny stan nawierzchni 
ul. Śląskiej w Zalesiu Dolnym, która jest powybijana, a przez większą 
część roku tonie w błocie. Gmina planowała gruntowną przebudowę 
arterii, jednak okazała się ona zbyt kosztowna

 Równoległa do Pomorskiej Śląska jest o tyle ważną drogą, że zapewnia do-
jazd do domów, znajdujących się przy ul. Długosza, Kochanowskiego, Batore-
go, Żółkiewskiego i Sobieskiego. Tymczasem jej stan od lat woła o pomstę do 
nieba. Na kompleksowy remont ponad 800-metrowego odcinka drogi gmi-
na już w zeszłym roku zabezpieczyła w budżecie około 1,8 mln zł. Śląska mia-
ła zyskać za te pieniądze odwodnienie, chodnik i zostać utwardzona. Od listo-
pada do lutego odbyły się dwa przetargi na wykonawcę inwestycji. W pierw-
szym najniższa zaproponowana kwota wynosiła 4,7 mln zł, w drugim – 5,5 
mln zł. Jako że było to dużo więcej niż wynikało z kosztorysów, obydwa prze-
targi unieważniono. Podczas ostatniej sesji rady miejskiej radni zdecydowa-
li o przeniesieniu zadania z kategorii „inwestycje” do kategorii „remonty”. Z 
naszych informacji wynika, że zakres planowanych wcześniej robót zostanie 
„odchudzony”. – W tym tygodniu zostanie podpisana umowa na prace pro-
jektowe w zakresie realizacji koncepcji remontowej – informuje Anna Grzejsz-
czyk z gminnego biura promocji. – Planujemy ogłosić w kwietniu trzeci prze-
targ, tym razem na remont ul. Śląskiej. Jeśli w maju uda się wyłonić wykonaw-
cę, realizacja zadania powinna potrwać około trzech miesięcy.

Tomasz Wojciuk

Śląska jest dziurawa i tonie w błocie. Skrzyżowanie
z ulicą Batorego

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

 NA WOLNE STANOWISKO:

Aplikanta 
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Wieczór sowich 
piosenek
GÓRA KALWARIA W ośrodku kultury w Górze Kalwarii wystąpił Grzegorz Turnau – jeden z 
najciekawszych polskich kompozytorów i wykonawców muzyki rozrywkowej. W du-
ecie z gitarzystą Jackiem Królikiem dał znakomity show, który wypełniona po brzegi 
sala nagrodziła kilkoma owacjami na stojąco
 Grzegorz Turnau od wielu lat ma 
swoją wierną publiczność. Niestety, ze 
względu na ograniczoną pojemność 
sali przy ulicy por. Jana Białka 9, już 
na tydzień przed imprezą wszystkie bi-
lety (pomimo wysokiej, jak na impre-
zy w ośrodkach kultury, ceny – 80 zło-
tych) zostały sprzedane i nie każdemu 
chętnemu było dane obejrzeć koncert.
 Warto podkreślić, że cała impre-
za została znakomicie nagłośniona, 
przez co można było w pełni i bez 
żadnych przeszkód docenić kunszt 
wykonawczy artystów. Grzegorz 
Turnau od samego początku nawią-
zał świetny kontakt z publicznością, 
przybliżając genezę cyklu swoich 
kameralnych występów w duetach. 
Okazało się, że „sowie” piosenki na-
rodziły się przez błąd na jednym z 
plakatów zapowiadających koncert 

artysty. Zamiast „swoich” ktoś napi-
sał na nim „sowich”, a nazwa ta tak 
spodobała się pochodzącemu z Kra-
kowa wykonawcy, że została do dziś. 
 Oprócz najnowszych dokonań 
autorskich (pochodzących z płyty 
„7 widoków w drodze do Krakowa”) 
Grzegorz Turnau zaprezentował w 
Górze Kalwarii kilka swoich nieza-
pomnianych przebojów (jak „Brac-
ka”, „Naprawdę nie dzieje się nic” 
czy „Między ciszą a ciszą”) oraz 
utwory innych wykonawców – mię-
dzy innymi Billy Joela, Johna Len-
nona, Marka Grechuty, a także Je-
remiego Przybory i Jerzego Wasow-
skiego. W trakcie koncertu nie bra-
kowało charakterystycznego dla ar-
tysty, często zabarwionego nutką 
autoironii, humoru, a nawet kilku 
aluzji do aktualnej sytuacji politycz-

nej w naszym kraju. Z kolei Jacek 
Królik po raz kolejny potwierdził 
status czołowego polskiego instru-
mentalisty, wykazując się mistrzow-
skim opanowaniem swojego instru-
mentu i zaskakując partią wokal-
ną w piosence „Pompa”. Zaskoczył 
również i sam Turnau – w pewnym 
momencie „wyjąc” niczym... syrena 
alarmowa i bezbłędnie wcielając się 
w Sebastiana Karpiela Bułeckę z ze-
społu Zakopower. 
 Półtorej godziny spotkania z 
muzyką na najwyższym poziomie 
zleciało jak z bicza strzelił. Miejmy 
nadzieję, że nie było to ostatnie spo-
tkanie z artystą w powiecie piase-
czyńskim, który w ostatnich latach 
wystąpił również w Konstancinie, 
Piasecznie i w Lesznowoli.

Grzegorz Tylec

Gminy Konstancin-Jeziorna
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Jak mógłby porównać pan pracę nad muzyką filmową do pracy nad muzyką w 
teatrze? Co daje większą satysfakcję?
 Moja praca zaczęła się w ogóle od teatru, bo jako uczeń liceum byłem człon-
kiem, dość dobrze działającego, teatru szkolnego, a moje pierwsze kroki były w ja-
kimś sensie zdeterminowane marzeniem o zostaniu aktorem, a nie piosenkarzem. 
No ale jakoś tak wyszło. Pracuję od wielu lat w teatrze i myślę, że moje fi lmowe, nie-
wielkie przygody, a jednocześnie dużo zrealizowanych ilustracji muzycznych do 
teatrów w proporcji świadczą o tym co mnie bardziej pociąga. Teatr to jest zdarze-
nie, które – podobnie jak koncert – zamyka się zawsze w jednym czasie. Film to przed-
sięwzięcia, które wymagają znaczenie większej adaptacji do wyobrażeń wielkiej grupy 
ludzi o tym jak powinna wyglądać muzyka. Myślę, że teatr daje mi znacznie więcej swo-
body. Od dwóch sezonów jestem kierownikiem muzycznym w Teatrze Lalka, a obec-
nie zdecydowałem się wziąć większą odpowiedzialność i realizuję adaptację baśni Lu-
dwika Jerzego Kerna „Karampuk” - sztuki dla młodych widzów, której premiera będzie 
2 czerwca w Lalce. Będę jej reżyserem, nie tylko autorem muzyki.

Czy jako kompozytor lubi mieć pan pełną i absolutną kontrolę nad własną muzy-
ką? Czy podczas nagrań np. solowych partii gitar Jacek Królik ma do zagrania kon-
kretne nuty czy pozwala pan muzykom na odrobinę własnego wkładu i ekspresji?
 Partie solowe są zawsze, podobnie jak w muzyce klasycznej kadencje, otwar-
ciem formy dla popisu wirtuoza. Oczywiście, w moich piosenkach, tam gdzie są so-
lówki, są to partie autorskie Jacka Królika czy saksofonisty Leszka Szczerby. Natomiast 
sama budowa utworu i harmonia jest zawsze zaplanowana i są to rzeczy, które są już 
nadane wcześniej. Nie każda piosenka zakłada, tak jak w formie jazzowej, przebieg im-
prowizowany. Nie każdy utwór tego wymaga i nie w każdym jest na niego miejsce. No 
ale jeśli już takowe jest, to oczywiście oddaje je moim przyjaciołom.

Mariusz Pędziałek nazwał pana – podobnie jak Jana Sebastiana Bacha - mi-
strzem kontrapunktu. Skąd wzięło się u pana zamiłowanie do tej techniki kom-
pozytorskiej?
 Wydaję mi się, że Mariusz Pędziałek ma godne podziwu poczucie humoru. To 
wybitny muzyk, od wielu lat związany z Filharmonią Krakowską i z wieloma kom-
pozytorami, którzy dla niego specjalnie pisali. Jest bardzo otwarty –  i na ekspery-
menty, i na klasykę i na – nazwijmy to – muzykę popularną, którą ja reprezentuję. Czy 
stosowanie kontrapunktu mnie wyróżnia? Może tak jest. Zawsze pociągały mnie formy 
skomplikowane, choć sam nie jestem dokładnie wykształconym kompozytorem. Szko-
ła muzyczna była dla mnie bardziej obowiązkiem, a potem zacząłem odkrywać różne 
przyjemne strony wymyślania skomplikowanych, nieco bardziej niż zwykłe piosenki, 
faktur. I to mi zostało, ale też nie przesadzałbym z tym Bachem.

Gra pan na wielu instrumentach klawiszowych, ale stosunkowo rzadko sięga 
pan po instrumenty analogowe w stylu mini mooga. Kiedy jednak już pan to 
robi, efekt jest bardzo ciekawy – np. w solówce w piosence Tutaj Jestem czy 
utworze Nie oglądaj się na niebo. Czemu tak rzadko korzysta pan z brzmień 
analogowych?
 Robiłem to tylko przy okazji nagrań płytowych, a nie koncertowych. Od jakie-
goś czasu, w związku z wydaniem moich archiwalnych nagrań na płycie „L”, gram 
też na klawiszu. Mogę więc wreszcie stanąć, bo znudziło mi się już trochę to sie-
dzenie. Człowiek odczuwa czasem pewną powtarzalność różnych swoich działań, 
tymczasem potrzebna jest tzw. dywersyfi kacja. Myślę, że brzmienie moogowe czy 
analogowe, związane z tym co było popularne w latach 70. ubiegłego wieku, bę-
dzie się u mnie pojawiać częściej.

Gdyby mógł pan wymienić jednego artystę (niekoniecznie żyjącego), z którym 
chciałby pan nagrać płytę i wystąpić na żywo, to kto by to był i dlaczego?
 Wielu jest takich muzyków, których podziwiam, ale w pierwszym odruchu za-
wsze powiem, że albo Paul McCartney albo Billy Joel. To są artyści niosący w swo-
ich utworach i – mam takie wrażenie – również w swoim życiu całą wielowieko-
wą tradycję muzyczną. Tyle tylko, że przetwarzają ją przez swój czas, ale robią to z 
wielką świadomością. Ja tak samo sądzę, że jestem takim dzieckiem we mgle, ale 
cały czas czuję, że mam za sobą klasykę. Jesienią ukaże się moja płyta, którą na-
grałem już w zeszłym roku i na której śpiewam po angielsku, w moich aranżacjach, 
piosenki moich ulubionych artystów. Będzie nosić tytuł „For no one”. Znajdą się na 
niej kompozycje, między innymi, Paula McCartneya, Donalda Fagena czy Queen.

Czy myślał pan kiedykolwiek o próbie wyjścia poza polski rynek i spróbowa-
nia sił na międzynarodowym rynku muzycznym z piosenkami nagranymi w ję-
zyku angielskim?
 To by wymagało dość dużych starań. Osób śpiewających po angiel-
sku jest znacznie więcej niż mogłoby się nam wydawać. Nie miałem nigdy 
aspiracji do podbijania całego świata. Nie jestem Gombrowiczem, ale na 
moim małym podwórku miałem zawsze poczucie, że są ludzie, których in-
teresuje to co robię. Zobaczymy jak to będzie. Na nowej płycie śpiewam 
kilka piosenek, które ludzie znają. Mam nadzieję, że ktoś to zauważy i że 
nie uzna tego tylko za kalkę i tzw. covery. Zacząłem śpiewać po angiel-
sku i dopiero potem pisać piosenki do polskich wierszy. Moje dzieciństwo 
skończyło się, mniej więcej, w 1981 roku w Anglii i tam zacząłem w ogó-
le mieć pomysł na to żeby śpiewać. Wcześniej tego w ogóle nie robiłem. 
Potem zaczął się teatr i wszystkie te sprawy, które doprowadziły do tego, 
że rozmawiamy dziś w Górze Kalwarii. Jestem trochę z prowincjonalnego, 
małego miasta Krakowa, a jednocześnie nie boję się tego, że mam jakąś 
tam skłonność związaną z piosenkami śpiewanymi po angielsku.

Jestem dzieckiem we mgle
Z Grzegorzem Turnauem rozmawia Grzegorz Tylec



Biblioteka 
szuka wolontariuszy
PIASECZNO Filia biblioteki przy ul. Szkolnej 9 poszukuje wolontariuszy 
w wieku od 16 lat, którzy chcieliby pomóc w pracach przy księgozbiorze
 Biblioteka zachęca wszystkich zainteresowanych obietnicą ciekawej pra-
cy oraz możliwością nawiązania nowych znajomości. – Zapraszamy zarówno 
młodzież, jak i osoby dorosłe, które mają trochę wolnego czasu i chciałyby na-
być nowe umiejętności – namawia Agnieszka Deja z biblioteki. 
Wolontariusze mieliby zajmować się m.in. okładaniem i oznaczaniem książek 
specjalnymi naklejkami. – Nie oczekujemy, że wolontariusze będą spędzać u 
bibliotece całe dnie, będziemy wdzięczni za każdy poświęcony nam czas – 
mówi Agnieszka Deja.
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Nie chcą nowego mostu 
i szerszych dróg
PIASECZNO Tydzień temu w szkole w Złotokłosie odbyło się spotkanie, podczas które-
go omawiano m.in. projekt planu miejscowego dla części Henrykowa-Urocza oraz po-
mysł budowy mostu przez Jeziorkę, który miałby połączyć Henryków z Bogatkami
 Na spotkanie przybyli miesz-
kańcy Henrykowa-Urocza i Zło-
tokłosu, którzy obawiają się pla-
nów gminy związanych z – jak mó-
wią – planowanym poszerzeniem 
do 20 m trzech dróg: Mrokowskiej, 
3 Maja i Społecznej oraz budową 

mostu przez Jeziorkę. Ostatnio tak 
duże wzburzenie mieszkańców tych 
miejscowości wywołały plany fir-
my Las Palm, która chciała rzeko-
mo (firma od początku była niewia-
rygodna) wybudować w Złotokłosie 
park wodny. Było to jednak siedem 
lat temu, a i sytuacja była wówczas 
nieco inna, bo zarówno gmina, jak i 
mieszkańcy mówili jednym głosem.

Boją się tranzytu 
przez spokojne miejscowości
 Spotkanie, w którym oprócz miesz-
kańców wzięli udział przedstawicie-
le gminy, poprowadzili Michał Pilkie-
wicz i Paweł Smyka związani z reakty-
wowanym portalem miejscovi.pl.
 - Jesteśmy jak najbardziej za bu-
dową drogi S7, która poprawi sytu-
ację komunikacyjną na naszym te-
renie i doprowadzi do wzrostu war-
tości gruntów – mówił Michał Pil-
kiewicz. - Popieramy też dalsze in-
westycje gminy, związane z budową 
dróg, chodników czy kanalizacji. Ale 
sprzeciwiamy się zapisom w nowym 
planie miejscowym, które umoż-
liwiają budowę mostu na Jezior-
ce oraz drogi tranzytowej o szero-
kości 20 m przez nasze miejscowo-
ści. Chcemy pokazać jakie te zmia-
ny będą miały dla naszej wsi skutki.
 Obaj zwrócili uwagę na fakt, że 
plany gminy są „szkodliwe” zarów-
no dla mieszkańców, jak i środowi-
ska. Największe oburzenie i poru-
szenie wśród obecnych na sali ludzi 
wzbudziły plany budowy nowego 
mostu (w 2014 roku został on wpi-
sany w studium, jednak nie do koń-
ca wiadomo, kto o to wnioskował). 
- Dlaczego na odcinku 4,5 km gmi-
na chce mieć aż tyle mostów, prze-
cinających cenne przyrodniczo te-
reny? – pytali mieszkańcy. Kolejną 
kontrowersję wzbudził projekt pla-
nu miejscowego dla Henrykowa-
Urocza, zakładający znaczne posze-
rzenie kilku ulic, w tym Społecznej. 
Na końcu sprecyzowano oczekiwa-
nia w stosunku do gminy. Zapropo-
nowano, aby oceniła ona zasadność 
budowy mostu i pociągnięcia drogi 
o szerokości 20 m  do węzła „Złoto-
kłos”. Ponadto poproszono o wpro-
wadzenie zmian z planie miejsco-
wym, uniemożliwiających, puszcze-
nie przez Henryków ruchu tranzy-
towego (chodziło o zachowanie sze-
rokości ulic nie większej niż 12 m). 
Kolejnym postulatem było wprowa-
dzenie powyższych zmian do przy-
jętych jakiś czas temu planów miej-
scowych dla Szczaków i Złotokło-
su. Argumentowano że poszerzenie 
w przyszłości ul. 3 Maja zabije lo-
kalny handel i usługi oraz zaszkodzi 
mieszkańcom. - W celu reprezento-

wania naszych interesów została 
wynajęta kancelaria prawna – dodał 
na zakończenie prezentacji Michał 
Pilkiewicz. - Osoby chcące wesprzeć 
naszą inicjatywę prosimy o wpłaca-
nie darowizn na konto Stowarzysze-

nia Miejscovi.
Poszerzanie dróg 
to wymóg konieczny
 Do wszystkich pytań, wątpli-
wości oraz oczekiwań przybyłych 
na spotkanie mieszkańców odnie-
śli się reprezentanci gminy Piasecz-
no z wydziału urbanistyki i archi-
tektury oraz starosta Wojciech Oł-
dakowski. - Ulica 3 Maja jest wyko-
nana, my jako powiat nie będziemy 
nic tu zmieniać, nie planujemy po-
szerzania istniejących dróg, potrze-
bujemy tylko pasa na odwodnienie 
i chodnik – przekonywał starosta. 
– Ale pana następca może mieć inne 
zdanie, chcemy się przed tym zabez-
pieczyć – zabrał głos jeden z miesz-
kańców. - A co sądzi pan o pomyśle 
budowy mostu? - Uważam, że ten 
most nie jest tu konieczny – przy-
znał Wojciech Ołdakowski. 
 Nieco inna sytuacja jest z sze-
rokością dróg. Naczelnik wydzia-
łu urbanistyki Anna Pakulińska-At-
tia poinformowała obecnych na spo-
tkaniu, że mogą składać swoje uwa-
gi do planu miejscowego dla Hen-
rykowa do 2 kwietnia. - Nie chce-
my robić przez państwa miejsco-
wości drogi tranzytowej, taką dro-
gą będzie S7 – zapewniał Piotr Kal-
barczyk z gminy. - Szerokość jezdni 
na ul. 3 Maja czy Społecznej pozo-
stanie bez zmian i nadal będzie wy-
nosiła 6 lub 7 m. Chodzi o pas dro-
gowy, w którym chcemy zmieścić 

m.in. systemy odwodnienia w po-
staci odkrytych rowów i ciągi pie-
szo-rowerowe. W Henrykowie część 
ogrodzeń będzie znajdowało się w 
tym pasie, co najwyraźniej niepokoi 
mieszkańców. W Złotokłosie w rejo-
nie ul. 3 Maja sytuacja jest inna, bo 
istniejący podział został zapropono-
wany już w 1928 roku. Proszę zwró-
cić uwagę, że posesje są tam odsu-
nięte od drogi. Dlatego straszenie 
ludzi ruchem tranzytowym jest w 
mojej ocenie dużym nadużyciem. 
Chcemy po prostu uniknąć takiej 
sytuacji jaka panuje w Józefosławiu 
i zarezerwować miejsce pod nie-
zbędną infrastrukturę. Mieszkańcy 
powinni mieć też świadomość, że w 
Henrykowie-Uroczu i Złotokłosie 
mieszka około 3 tys. osób, a doce-
lowo może być ich nawet 25 tysię-
cy. Trzeba zawczasu przygotować 
pod to infrastrukturę.
 - Planów nie robi się na złość 
mieszkańcom, ale w celu poprawy 
jakości i wygody ich życia – ko-
mentuje całą sytuację wicebur-
mistrz Daniel Putkiewicz. - Dlate-
go nie możemy popełniać błędów 
polegających na dopuszczeniu za-
budowy bez zapewnienia właści-
wej obsługi komunikacyjnej. Zda-
ję sobie sprawę z obaw właścicie-
li działek przy ul. Społecznej, war-
to jednak podkreślić, że pas zare-
zerwowany pod drogę to nie tylko 
jezdnia, ale także miejsce na chod-
niki, ścieżki rowerowe, odwodnie-
nie, oświetlenie i pozostałą infra-
strukturę. Szczegółowo przeanali-
zujemy każdy z tych przypadków. 
Mamy już sporo doświadczenia w 
pracy nad trudnymi i wymagają-
cymi planami miejscowymi, dlate-
go rozumiem niepokój mieszkań-
ców związany z ruchem tranzyto-
wym. Jesteśmy otwarci na wszel-
kie uwagi do projektu planu. Za-
pewniam, że będziemy je szczegó-
łowo omawiali.

Tomasz Wojciuk

- Jesteśmy za budową drogi S7, ale nie chcemy kolejnego mostu 
na Jeziorce - mówił w imieniu mieszkańców Michał Pilkiewicz

Do 2 kwietnia mieszkańcy 
mogą składać uwagi do 
planu miejscowego dla 

Henrykowa Urocza
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KONSTANCIN-JEZIORNA

W świecie magii tkaniny
 Goście Hugonówki (ul. Mostowa 15) od soboty 7 kwietnia, godz. 17 (kie-
dy odbędzie się wernisaż) będą mieli możliwość podziwiania prac Anny 
Buczkowskiej. Autorka wystawy „Magia tkaniny” jest mieszkanką Konstan-
cina-Jeziorny i jedną z najwybitniejszych polskich artystek zajmujących się 
tkaniną. Jej twórczość jest wyrazem połączenia kunsztu z żywą reakcją na 
otaczający świat. Plastyczka wielokrotnie nagradzana w kraju i za granicą 
wykorzystuje w swojej twórczości także  fl izelinę, folię i gąbkę oraz przed-
mioty codziennego użytku. Wystawa jest pokazem tkanin z różnych okre-
sów jej twórczości uzupełnionym o kilka obrazów. Można ją zwiedzać do 6 
mają, wstęp jest wolny.

PC

Największym zaskoczeniem 
dla mieszkańców był 

znajdujący się na mapie 
most przez rzekę Jeziorkę
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Tak upamiętnią „Jaskółkę”,
ofiarę Urzędu Bezpieczeństwa
KONSTANCIN-JEZIORNA Trwają ostatnie procedury związane z umieszczeniem tablicy upa-
miętniającej st. strz. Henryka Stokowskiego, zamęczonego w konstancińskiej kaźni 
bezpieki – Białym Dworku
 Włodarze wybrali projekt miej-
sca pamięci spośród trzech propo-
zycji zaprezentowanych  przez Pra-
cownię Rzeźby – Bieniewo z War-
szawy. Wygrał najprostszy pomysł 

– stalowa kuta krata „rozdarta” w 
centralnej, górnej części. W wyrwie 
między wygiętymi prętami osadzo-
na ma być płyta z napisem. Na upa-
miętnienie zostanie przeznaczony 
tzw. trójkąt bezpieczeństwa u zbie-
gu ulic Jagiellońskiej i Wierzejew-
skiego. Przed tablicą, z kostki gra-
nitowej, zostanie wykonany niewiel-
ki trójkątny plac, na którym będzie 
można składać kwiaty i ustawiać 
znicze. – Zgodnie z przepisami wysła-
liśmy propozycję treści tablicy do In-
stytutu Pamięci Narodowej do zaopi-
niowania. Obecnie czekamy na odpo-
wiedź, aby wystąpić o pozwolenie na 
budowę – informuje burmistrz Ka-
zimierz Jańczuk. Projekt – który naj-
prawdopodobniej zostanie zrealizo-
wany w najbliższych miesiącach – za-
kłada wycięcie dwóch suchych drzew 
rosnących w rogu posesji przy naroż-
niku Wierzejewskiego i Jagiellońskiej, 
przebudowę odcinka ogrodzenia oraz 
usunięcie lub przestawienie znaków 
drogowych i informacyjnych.

Poddany okrutnym torturom
 Miejsce, w którym zostanie zamon-
towana tablica nie jest przypadkowe. Bę-
dzie wbudowana w parkan otaczający 
Biały Dworek, owiane złą sławą gniaz-
do Urzędu Bezpieczeństwa (UB). To w 
jego – obecnie pustych – murach za-
kończył życie  st. strz. Henryk Stokow-
ski ps. Jaskółka. Nikt nie wie, ile osób 
poza nim było pobitych, torturowa-
nych i zabitych w stylowej willi. Do tej 
pory nie odnaleziono żadnych doku-
mentów będących dowodem zbrodni 
funkcjonariuszy UB, którzy ulokowali 
się tu w połowie 1945 roku.
 O upamiętnienie „Jaskółki” od 
2013 roku starał się Janusz Kłos z 
Konstancina-Jeziorny. Urodzony 
w 1914 roku Stokowski był pierw-
szym mężem matki Janusza Kło-

sa. – Nigdy nie spotkałem tego czło-
wieka, ale jestem z nim emocjonal-
nie związany. Jako małe dziecko wi-
działem, jak mama przeżywała jego 
śmierć, pokazywała zdjęcia z albu-
mu i opowiadała, że walczył w Po-
wstaniu Warszawskim i w wielkiej 
bitwie partyzanckiej w Piskórce w 
Lasach Chojnowskich. To wszystko 
utkwiło mi w pamięci. Dlatego kie-
dy mama zmarła, postanowiłem do-
kończyć jej dzieło – mówił nam w 
ubiegłym roku 68-latek. 
 Henryk Stokowski brał udział w 
kampanii wrześniowej i trafił do nie-
woli niemieckiej. Po powrocie w ro-
dzinne strony związał się z Armią 
Krajową. Dlatego w 1945 roku na 
celownik wzięli go ubecy z powstałej 
w Konstancinie-Jeziornie placów-
ki UB, dowodzonej przez szkolone-
go w Związku Radzieckim Romana 
Jabłońskiego. Zabrali „Jaskółkę” z 
domu w Nowym Wierzbnie pod ko-
niec września 1945 r. AK-owca pod-
dano okrutnym torturom i wielogo-
dzinnym przesłuchaniom, w wyniku 
których najprawdopodobniej w nocy 
z 28 na 29 września zmarł. 

Nie doczekała sprawiedliwości
 – UB zniszczyło całą dokumen-
tację na ten temat. Jednak w archi-

wach IPN, chyba przez przypadek, 
zachowały się akta śledztwa pro-
kuratorskiego przeprowadzonego w 
sprawie mordu. Dotarłem do nich 
dopiero niedawno. Z zeznań mat-
ki wynikało, że ciało Henryka Sto-
kowskiego było zmasakrowane. 
Miał zmiażdżone palce, powyrywa-
ne paznokcie, boki i całe stopy sine, 
a na przegubach rąk pozostały śla-
dy spętania i wieszania. Jako oficjal-
ny powód śmierci podano atak ser-
ca – opowiadał Kurierowi Południo-
wemu Janusz Kłos. Henryk Stokow-
ski osierocił pięciomiesięczną córkę 
i dwuletniego syna. 
 Żona „Jaskółki” od władz Pol-
skiej Rzeczpospolitej Ludowej (PRL), 
w tym prezydenta Bolesława Bieru-
ta, domagała się ukarania winnych 
śmierci męża. Jednak śledztwa w tej 
sprawie dwukrotnie umorzano. Do 
śmierci w 1992 roku nie doczekała się 
sprawiedliwości. W kwietniu ubiegłe-
go roku st. strz. Henryk Stokowski zo-
stał pośmiertnie Krzyżem z Miecza-
mi Orderu Krzyża Niepodległości „za 
wybitne zasługi poniesione z niezwy-
kłym poświęceniem w walce o suwe-
renność i niepodległość Państwa Pol-
skiego”, a następnie awansowano go 
na stopień podporucznika.

Piotr Chmielewski

Tablica zostanie zamontowana na narożniku 
ulic Wierzejewskiego i Jagiellońskiej 

Żona „Jaskółki” od władz 
PRL, w tym prezydenta 

Bolesława Bieruta, domagała 
się ukarania winnych śmierci 

męża. Jednak śledztwa 
w tej sprawie dwukrotnie 

umorzono

Nieczystości z myjni płyną 
do rowu. „Tylko dorywczo”
PRAŻMÓW Mieszkaniec Ustanowa zauważył, że ścieki z myjni samo-
chodowej przy ul. Głównej są wylewane ze zbiornika na sąsiednią 
działkę. Właściciel obiektu tłumaczy, że to zdarza się  sporadycznie, a 
nieczystości są wstępnie oczyszczone

 Nasz czytelnik (prosił, żeby nie podawać jego nazwiska) był zbulwer-
sowany tym, że kierowcy płacą za mycie aut (a ostatnio samoobsługowa 
myjnia klientów ma sporo), a jej właściciel pompuje zużytą wodę do rowu. 
– Przecież to są środki chemiczne, a tyle się mówi o ekologii. Gmina po-
winna chyba kontrolować, ile ta myjnia pobrała wody i ile wywieziono z 
niej nieczystości – powiedział. 
 W środę rano na miejscu zauważyliśmy, że rzeczywiście jeden z włazów 
studzienki ściekowej przy myjni jest uchylony i wystają z niego rurka oraz 
przewód elektryczny. Sąsiednia działka wyglądała, jakby dopiero co wylano 
na nią dużą ilość wody. Sąsiednie pole również przypominało bagno. 
 – Właściciel myjni musi mieć szczelne szambo. A jeśli wypuszcza nieczy-
stości ze zbiornika na zewnątrz, robi to nielegalnie. Skontrolujemy to – oznaj-
mia wójt Sylwester Puchała. 
 Stanisław Rolski, właściciel myjni i pobliskiej stacji paliw przyznaje, że 
zdarza mu się „sporadycznie wypuścić wodę na swoją sąsiednią działkę”. 
– Ratuję się tak doraźnie, kiedy zbiornik się przepełnia, bo klientów jest 
dużo, a właściciel szambiarki, z którym mam podpisaną umowę, mówi 
mi, że nie jest w stanie przyjechać w ciągu jednego-dwóch dni. Nie chcę 
tego robić, ale czasem nie mam wyjścia, bo nie jestem w stanie przewi-
dzieć, kiedy zbiornik się wypełni – wyjaśnia. – Dodam, że to co spusz-
czam, to woda, która została wstępnie oczyszczona w separatorze. In-
spektor ochrony środowiska tłumaczył mi, że bez problemu mogę nią 
podlewać trawnik i drzewka. 
 Przedsiębiorca liczy, że jego problemy z przepełnianiem zbiornika zakoń-
czą się, kiedy do myjni, wedle planów za kilka miesięcy, dotrze kanalizacja.

Piotr Chmielewski 

Właściciel myjni przekonuje, że wypuszcza nieczystości 
w awaryjnych sytuacjach, gdy zbiornik się przepełni     
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Zatkał odpływ ze stawu 
i jest awantura
KONSTANCIN-JEZIORNA Mieszkaniec narzeka, że z powodu spiętrzenia wody na stawie w 
Opaczy-Borku, będzie mu zalewać piwnicę. – Gdybym nie zablokował odpływu, wygi-
nęłyby ryby – odpowiada dzierżawca zbiornika
 Dom mieszkańca Opaczy-Bor-
ku (chciał pozostać anonimowy) 
od brzegu starorzecza dzieli tyl-
ko droga. Mężczyzna twierdzi, że 
przybór wody w stawie powoduje 
zalewanie jego piwnicy. Teraz jed-
nak mokro w niej nie jest, nasz czy-
telnik obawia się „na przyszłość”. 
– Przyjdą roztopy, poziom wody 
się podniesie i będę wyciągał gnój 
z piwnicy z powodu widzimisię tego 
pana, a mam tam warzywa. Ryby są 
ważne, ale trzeba też myśleć o lu-
dziach – narzeka nasz rozmówca. 
– Jeszcze kilka tygodni temu woda 
ze zbiornika swobodnie spływała do 
Kanału Habdzińskiego. Przyjechał 
ten pan i szczelnie zatkał odpływ 
workami z piaskiem – wskazuje. 
 Ponieważ mieszkaniec uważa, że 
działanie dzierżawcy stawu było nie-
zgodne z prawem, wezwał na miej-
sce straż miejską i urzędników z 
gminnego wydziału ochrony środo-
wiska. – Opady tej zimy były słabe 
i poziom wody w starorzeczu musi 
być chociaż minimalny, aby prze-
żyły ryby – tłumaczy Jadwiga Le-
narczyk z owego wydziału – Jed-
nak skoro wspólnota gruntowa wy-
dzierżawiła ten zbiornik, to ona po-
winna ustalić zasady korzystania ze 
zbiornika. Gmina nic do tego nie ma 
–  tłumaczy. 
 – Bo niby bogatemu wolno wię-
cej? – zżyma się na obojętność urzęd-
ników mieszkaniec Opaczy-Borku. 
 Bogdan Komosa, przewodniczą-
cy zarządu wspólnoty gruntowej z 
Opaczy tłumaczy, że jest zadowo-
lony z tego, co robi dzierżawca, bo 
zadbał on o brzegi starorzecza, kosi 
je i porządkuje. – Zatamowany od-

pływ zapobiega także wpływaniu 
wody z kanału do zbiornika, bo czę-
sto w kanale jest wysoki stan wody 
– tłumaczy Komosa. – Jestem prze-
konany, że powodem zalewania piw-
nicy u tego pana nie jest woda w sta-
wie, ale wysoki poziom wód grun-
towych w Borku. Tam u nich ciągle 
woda stoi na polach – dodaje. Elż-
bieta Rychlicka, sołtys Opaczy rów-
nież chwali postępowanie dzierżaw-
cy i podkreśla, że do tej pory żad-
nych skargi na jego działanie nie 
było. – Ten pan dba o staw. Zrobiło 
się ładnie – komentuje.
 Dzierżawca – Janusz Odoliński 
przekonuje, że zatamował odpływ, 
aby ze zbiornika nie uciekała  woda 

do pogłębionego kanału. – Wyginę-
łyby ryby, a niedawno wpuściłem ich 
więcej. Nie robię tego dla siebie i zy-
sku, ale dla dobra wspólnego, żeby 
wszyscy mieszkańcy mogli je łowić 
– argumentuje. – Narzeka tylko ten 
jeden pan. Pytałem go, o co mu cho-
dzi, ale mi nie odpowiedział. Myślę, 
że gdyby woda odpłynęła ze stawu, 
powstałoby bagno, byłby smród i 
wtedy jeszcze bardziej by mu to prze-
szkadzało – dodaje i przypomina, że 
były lata, kiedy w stawie było i metr 
więcej wody niż obecnie. – Nikomu 
to wtedy nie wadziło. Nie rozumiem, 
skąd teraz ta cała awantura.

Piotr Chmielewski

Dzierżawca stawu tłumaczy, że musiał ograniczyć odpływ wody, 
żeby przeżyły ryby
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Nie ma plebiscytu, 
są podziękowania
GÓRA KALWARIA W środę lokalne władze podziękowały sportowcom i 
ich szkoleniowcom za ubiegłoroczne sukcesy

 O nagrodzenie 10 wyróżniających się zawodników i 6 trenerów zwróciła 
się do burmistrza Gminna Rada Sportu, która przez kilka lat organizowała ple-
biscyty na najlepszego sportowca, trenera i nadzieję roku. – W tym roku nie 
było chętnych, dlatego wybraliśmy inne rozwiązanie – mówi Paweł Maciejew-
ski, dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.   
 Wśród uhonorowanych znalazło się troje zawodników zapaśniczego UKS 
Akademia Sportu Baniocha-Coniew: Amela Pindelska, która w ubiegłym roku 
zwyciężczyła w dwóch ogólnopolskich turniejach, Wiktoria Udenyi – zdo-
bywczyni m.in. złota i brązu w XVI Międzynarodowym Memoriale Stanisła-
wa Redy, a także Julia Kańska – wielokrotna medalistka na ogólnopolskich za-
wodach zapaśniczych. Ambitnie poczynali sobie w minionym roku karatecy 
trenujący w gminie. Hanna Zienkowicz, która trenuje karate kyokushin w klu-
bie Fighters Dojo Góra Kalwaria, w ubiegłym roku zdobyła drugie miejsce w 
Międzynarodowym Turnieju Karate Kyokushin w Ostródzie, a reprezentujący 
ten sam klub Maciej Lewandowski triumfował na matach pucharu Polski, za-
wodów międzynarodowych i ogólnopolskich i został  reprezentantem kadry 
narodowej. Kamil Jeziorek, który z kolei od 6 lat  trenuje w Klubie Karate Ky-
okushinkaikan Góra Kalwaria KIME, w ubiegłym roku zdobył złote medale na 
trzech ogólnopolskich imprezach.  Statuetka trafiła także w ręce Zenona 
Klimka grającego w tenis stołowy w UKS Budowlani Góra Kalwaria. W 
2017 roku brał dział w rozgrywkach V ligi mężczyzn i  wywalczył kilka pu-
charów w regionalnych turniejach tenisowych. Tak samo nagrodzono Sta-
nisława Nowickiego trenującego tang soo do (sztuki walki), czynnego za-
wodnika Mazowieckiego Centrum Tang Soo Do i medalistę zawodów kra-
jowych oraz międzynarodowych. Jednymi z najjaśniej świecących gwiazd 
kalwaryjskiego sportu są natomiast Michał Adamek (to najbardziej uty-
tułowany zawodnik klubu Tom Bee team, wielokrotny mistrz Polski w 
kickboksingu, dwukrotny mistrz Europy oraz dwukrotny mistrz świata) 
oraz Kacper Dubiniak (pływak reprezentujący klub UKS Skalar w Górze Kal-
warii, pod koniec roku pobił rekord Polski wśród 11-latków na 50, 100 oraz 200 
metrów stylem grzbietowym).
 Wyróżnieni trenerzy to: Emil Szcześniak i Dariusz Kański (judo, UKS Aka-
demia Sportu Baniocha-Coniew), Bartosz Gazda (karate kyokushin, Klubie 
Karate Kyokushinkaikan Góra Kalwaria KIME), Ryszard Molak (tenis stołowy, 
UKS Budowlani), Tomasz Bąk (kickboksing, UKS Tom Bee Team), Andrzej Janas 
(pływanie, UKS Skalar). 

Piotr Chmielewski

Podziękowania i gratulacje wręczono 
10 sportowcom i 6 trenerom   
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IV liga

Kolejka 17 - 24-25 marca
MKS Piaseczno 10-1 Wilga Garwolin  
Naprzód Skórzec - Pilica Białobrzegi 
(odwołany z powodu złego stanu boiska)
Perła Złotokłos - Mszczonowianka Mszczonów 
(odwołany z powodu złego stanu boiska)
LKS Promna - Energia Kozienice 
(odwołany z powodu złego stanu boiska)
Sparta Jazgarzew 2-1 Błonianka Błonie  
Oskar Przysucha - Znicz II Pruszków 
(odwołany z powodu złego stanu boiska)
Mazur Karczew 2-1 Pogoń Grodzisk Mazowiecki 
LKS Jedlińsk - Broń Radom 
(odwołany z powodu złego stanu boiska)

Tabela grupy południowej IV ligi
1.  Pilica Białobrzegi 15 35 11 2 2 32-9
2.  Mszczonowianka Mszczonów 
  16 34 11 1 4 36-22
3.  Broń Radom 15 30 9 3 3 40-20
4.  Sparta Jazgarzew 16 30 10 0 6 37-31
5.  Mazur Karczew 17 29 8 5 4 37-22
6.  Błonianka Błonie 17 29 9 2 6 35-26
7.  Oskar Przysucha 16 27 8 3 5 36-23
8.  Energia Kozienice 15 25 8 1 6 28-26
9.  MKS Piaseczno 17 24 7 3 7 35-25
10.  Pogoń Grodzisk Mazowiecki 
  16 24 7 3 6 34-19
11.  Wilga Garwolin 16 21 6 3 7 23-40
12.  LKS Jedlińsk 15 17 5 2 8 22-22
13.  Znicz II Pruszków 16 13 3 4 9 19-34
14.  LKS Promna 16 8 2 2 12 18-45
15.  Naprzód Skórzec 16 8 2 2 12 22-57
16.  Perła Złotokłos 15 7 1 4 10 10-43

Liga okręgowa

Kolejka 17 - 24-25 marca
KS Teresin 2-1 Naprzód Brwinów  
Ursus II Warszawa 2-2 Grom Warszawa  
AP Żyrardów 1-0 Józefovia Józefów  
Naprzód Stare Babice 1-3 KS Konstancin 
(Konstancin-Jeziorna)  
SEMP Ursynów (Warszawa) 2-2 KS Raszyn  
Błękitni Korytów 5-1 Pogoń II Grodzisk Mazowiecki  
Piast Piastów 0-2 LKS Chlebnia  
Przyszłość Włochy (Warszawa) 3-0 Sparta II Jazgarzew 

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej
1.  KS Raszyn 17 39 12 3 2 46-26
2.  Józefovia Józefów 17 38 12 2 3 54-18
3.  SEMP Ursynów (Warszawa) 
  16 37 11 4 1 37-15
4.  Grom Warszawa 16 36 11 3 2 47-13
5.  AP Żyrardów 16 30 9 3 4 47-29
6.  LKS Chlebnia 17 29 8 5 4 38-24
7.  Ursus II Warszawa 16 25 7 4 5 32-21
8.  KS Teresin 16 24 7 3 6 28-33
9.  Przyszłość Włochy (Warszawa) 
  17 22 6 4 7 28-27
10.  KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 
  16 18 5 3 8 26-39
11.  Sparta II Jazgarzew 16 16 4 4 8 39-43
12.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 
  16 16 4 4 8 26-45
13.  Piast Piastów 16 13 4 1 11 24-38
14.  Naprzód Stare Babice 17 10 2 4 11 26-54
15.  Błękitni Korytów 17 8 2 2 13 24-69
16.  Naprzód Brwinów 16 6 1 3 12 22-50

A klasa

Kolejka 14 - 24-25 marca
Gwardia Warszawa - FC Lesznowola 
(odwołany z powodu złego stanu boiska) 
Świt Warszawa - UKS Siekierki (Warszawa) 
(odwołany z powodu złego stanu boiska) 
GLKS Nadarzyn 5-0 Rozwój Warszawa  
Anprel Nowa Wieś 1-6 Okęcie Warszawa  
Jedność Żabieniec - MKS II Piaseczno 
(odwołany z powodu złego stanu boiska) 
Laura Chylice 7-0 Tur Jaktorów 
Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 4-0 Grom II Warszawa

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy
1.  Laura Chylice 14 35 11 2 1 49-24
2.  Okęcie Warszawa 14 31 10 1 3 48-14
3.  MKS II Piaseczno 13 27 8 3 2 42-15
4.  Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 
  14 26 8 2 4 45-29
5.  Jedność Żabieniec 13 26 8 2 3 41-21
6.  GLKS Nadarzyn 14 23 7 2 5 46-29
7.  FC Lesznowola 13 21 6 3 4 36-38
8.  Świt Warszawa 13 20 6 2 5 29-33
9.  Rozwój Warszawa 14 17 5 2 7 26-37
10.  UKS Siekierki (Warszawa) 
  13 14 4 2 7 24-28
11.  Gwardia Warszawa 13 11 3 2 8 26-37
12.  Anprel Nowa Wieś 14 10 3 1 10 23-42
13.  Grom II Warszawa 14 5 1 2 11 15-46
14.  Tur Jaktorów 14 4 0 4 10 15-72

II liga kobiet

Kolejka 12 - 24-31 marca

GOSiR Piaseczno 0-3 Piastovia Piastów

Tabela grupy mazowieckiej drugiej ligi kobiet
1.  Piastovia Piastów 11 28 9 1 1 28-6
2.  Stomil Olsztyn 10 22 7 1 2 25-8
3.  Loczki Wyszków 10 21 6 3 1 31-9
4.  Ząbkovia Ząbki 10 19 6 1 3 35-15
5.  GOSiR Piaseczno 11 16 5 1 5 18-22
6.  Pogoń Zduńska Wola 10 11 3 2 5 12-20
7.  Wilga Garwolin 10 11 3 2 5 12-21
8.  Jantar Ostrołęka 10 9 2 3 5 12-23
9.  Akademia 2012 Suwałki 
  10 9 3 0 7 17-36
10.  UMKS Zgierz 10 8 2 2 6 9-25
11.  KU-AZS UW Warszawa 10 5 1 2 7 7-21

Ligowe zapowiedzi

IV liga

Kolejka 18 - 30-31 marca
Wilga Garwolin - LKS Jedlińsk 
Broń Radom - Mazur Karczew 
Pogoń Grodzisk Mazowiecki  - Oskar Przysucha 
Znicz II Pruszków - Sparta Jazgarzew 30 marca, g.15 
Błonianka Błonie - LKS Promna 
Energia Kozienice - Perła Złotokłos 30 marca, g.16.30 
Mszczonowianka Mszczonów - Naprzód Skórzec 
Pilica Białobrzegi - MKS Piaseczno 30 marca, g.15

Liga okręgowa

Kolejka 18 - 30-31 marca
Naprzód Brwinów - Przyszłość Włochy (Warszawa) 
Sparta II Jazgarzew - Piast Piastów 30 marca, g.16
(mecz w Piastowie)

LKS Chlebnia - Błękitni Korytów 
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki - SEMP Ursynów 
(Warszawa) 
KS Raszyn - Naprzód Stare Babice
KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) - AP Żyrardów 
30 marca, g.16
Józefovia Józefów - Ursus II Warszawa 
Grom Warszawa - KS Teresin

A klasa

Kolejka 15 - 30-31 marca
Nadstal Krzaki Czaplinkowskie - FC Lesznowola 
30 marca, g.16
Grom II Warszawa - Laura Chylice 31 marca, g.14
Tur Jaktorów - Jedność Żabieniec 31 marca, g.11
MKS II Piaseczno - Anprel Nowa Wieś 31 marca, g.12
Okęcie Warszawa - GLKS Nadarzyn 
Rozwój Warszawa - Świt Warszawa 
UKS Siekierki (Warszawa) - Gwardia Warszawa

II liga kobiet

Kolejka 12 – 24-31 marca

Pauza: Pogoń Zduńska Wola.
 
Stomil Olsztyn - UMKS Zgierz 
KU-AZS UW Warszawa - Ząbkovia Ząbki 
Wilga Garwolin - Loczki Wyszków 
Jantar Ostrołęka - Akademia 2012 Suwałki

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

Wyniki naszych zespołów ligowych

Wyszarpali trzy punkty
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA, SPARTA JAZGARZEW – BŁONIANKA BŁONIE 2:1 Bardzo ciekawe i emocjonujące wido-
wisko obejrzeli kibice licznie zgromadzeni tego popołudnia na stadionie w Piasecznie. Ostatecznie wygrali 
je nominalni gospodarze, choć nie brakowało głosów, że było to zwycięstwo szczęśliwe
 Podopieczni Marka Gołębiew-
skiego zaczęli to spotkanie wyraźnie 
ostrożnie, przez większość pierwszej 
połowy przyjmując rywali na wła-
snej połowie i czyhając na kontrata-
ki. Błonianka grała dobrze i mogła 
wyjść na prowadzenie, ale raz stanął 
im na przeszkodzie słupek, a raz po-
przeczka. A o tym, że niewykorzy-
stane sytuacje lubią się mścić, wia-
domo nie od dziś. W 30. minucie dy-
namicznie popędził skrzydłem Ja-
kub Pastusiak i dośrodkował w pole 
karne, a tam piłkę głową skierował 
do siatki Bartosz Orłowski. Niestety, 
w tej sytuacji popularny „Orło” ude-
rzył również boleśnie dłonią w słu-
pek, ale na szczęście mógł kontynu-
ować grę. Po golu Sparta wyraźnie 
nabrała wiatru w żagle i tuż przed 
przerwą zdołała podwyższyć prowa-
dzenie. W 44. minucie Tomasz Ćwil 
wypatrzył świetnie Orłowskiego, który 
precyzyjnym uderzeniem strzelił swoją 
drugą bramkę na wiosnę.
 Po zmianie stron piłkarze z Ja-
zgarzewa mogli szybko zamknąć 
wszelkie nadzieje gości na powrót 
do meczu. Szansę na skompletowa-
nie hat-tricka miał „Orło”, ale tym 
razem źle trafił w piłkę i zamiast 
pewnego zwycięstwa zaczęły się... 
coraz większe nerwy. Błonianka z 
każdą minutą osiągała coraz więk-
szą przewagę nad broniącą wyniku 
Spartą. W 58. minucie Kamil Sten-
cel ograł w polu karnym Kamila Do-

mańskiego i silnym uderzeniem po 
długim rogu zdobył gola kontakto-
wego. Do końca zawodów przyjezd-
ni mieli przynajmniej kilka bardzo 
dogodnych sytuacji na doprowadze-
nie do wyrównania. W decydującym 
momencie albo minimalnie zawo-
dziła ich jednak skuteczność, albo 
na posterunku był bardzo dobrze 
dysponowany w bramce Przemysław 
Ryczko. Zwycięstwo odniesione po 
tak trudnym, ale i stojącym na wy-
sokim poziomie meczu ma z pewno-
ścią wyjątkowo słodki smak.

Grzegorz Tylec

W tej sytuacji sędziowie nie dopatrzyli się przewinienia 
i gra była kontynuowana

Marek Gołębiewski, 
trener Sparty Jazgarzew
 Wygraliśmy mecz z bardzo do-
brym zespołem. Nie było lekko, bo 
to pierwsze spotkanie w rundzie, 
które zawsze jest lekką niewiado-
mą. Moja drużyna zagrała jednak 
bardzo dobrze taktycznie, czekali-
śmy na błędy przeciwnika. Czy było 
to zwycięstwo szczęśliwe? Chyba 
nie, bo my też mieliśmy swoje oka-
zje na podwyższenie wyniku, ale na 
pewno było to zwycięstwo, które 
przyszło bardzo ciężko wywalczo-
ne dzięki pracy całego zespołu.

Laura gromi na inaugurację
PIŁKA NOŻNA, A KLASA, LAURA CHYLICE – TUR JAKTORÓW 7:0 W spotkaniu pierwszej z ostatnią drużyną 
w tabeli nie było trudno wskazać faworyta
 Do niespodzianki na 
stadionie w Piasecznie nie 
doszło. Od początku do 
końca warunki dyktował li-
der z Chylic, strzelając ry-
walom aż siedem goli i nie 
tracąc żadnego. Na listę 
strzelców wpisali się: Jacek 
Wąsik, Robert Podoliński i 
Mateusz Tkaczyk (po dwie 
bramki) oraz – wracający do 
klubu – Piotr Madetko.
 - Trudno jest mi powie-

dzieć coś o naszej formie, bo 
graliśmy z zespołem z ostat-
niego miejsca, ale wydaje mi 
się, że zagraliśmy dobrze – 
mówi Max Litka, bramkarz 
Laury Chylice. - Cały mecz 
cisnęliśmy i mogliśmy wygrać 
dużo wyżej. Zdajemy sobie 
sprawę, że przed nami jeszcze 
dużo pracy. Mamy nadzieje, 
że krok po kroku osiągniemy 
swój cel.

Grzegorz Tylec

Nieudany rewanż
PIŁKA NOŻNA, II LIGA KOBIET, KS GOSIRKI PIASECZNO – PIASTOVIA PIA-
STÓW 0:3 Nie udał się rewanż za pierwszy mecz w tym sezonie ligo-
wym, w którym Gosirki uległy na wyjeździe Piastovii Piastów 5:0. Tak-
że na własnym boisku zmuszone były uznać wyższość rywalek

 Kolejna wysoka porażka z liderkami z 
pewnością nie jest jednak powodem do 
wstydu. Piastovia jest zespołem, który w 
tym sezonie mierzy w awans do pierwszej 
ligi i w swoim składzie ma doświadczone w 
Ekstralidze zawodniczki, które – póki co – 
górują umiejętnościami nad naszymi mło-
dymi piłkarkami. Przyjezdne strzeliły tego 
dnia trzy gole – dwie bramki zdobyła Ur-
szula Wasil, a jedną Beata Cabaj. Mecz był 
jednak z pewnością bardziej wyrównanym 
widowiskiem niż spotkanie z jesieni, choć 
trzeba uczciwie przyznać, że gdyby nie do-
bra postawa w bramce Kai Ożgo, Piastovia 
mogła wygrać wyżej. 

Grzegorz Tylec

Karolina 
Sobala, 
zawodniczka 
KS Gosirki 
Piaseczno

 Myślę, że zagra-
łyśmy nie na miarę 

swoich możliwości. Oczywiście fakt, że był 
to nasz pierwszy mecz po rundzie jesiennej 
z najlepszym zespołem w tabeli, nie ułatwił 
nam zadania. Dziewczyny z Piastovii z pew-
nością mogą pochwalić się większym do-
świadczeniem i precyzją w rozgrywaniu pił-
ki. Sądzę, że spotkanie było wyrównane, ale 
nasze własne błędy doprowadziły nas do po-
rażki. W następnym meczu postaramy się je 
zniwelować i zawalczyć o trzy punkty z kolej-
nym  przeciwnikiem.

Siedem goli w kwadrans
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA, MKS PIASECZNO – WILGA GARWOLIN 10:1 Po 
efektownym, czterobramkowym zwycięstwie na otwarcie rundy wio-
sennej, biało-niebiescy nie zwalniają tempa. Kolejnemu ligowemu ry-
walowi strzeli w ostatni weekend aż 10 goli!
 Co ciekawe, zwycięstwo nie byłoby aż tak okazałe gdyby nie ostatni kwa-
drans spotkania. Piaseczno zaczęło mecz od zdobycia dwóch goli. Najpierw, już 
w 4. minucie gry rzut karny wykorzystał Łukasz Krupnik, a w 11. minucie ten 
sam zawodnik dośrodkował z rzutu rożnego na głowę Marcina Oleksiaka i było 
2:0. Wilga odpowiedziała wprawdzie golem Sebastiana Papiernika z jedenastki, 
ale tuż przed przerwą kolejną bramkę dla Piaseczna zdobył Kewin Przygoda.
 Po zmianie stron goście mogli, a nawet powinni zdobyć gola kontakto-
wego. Jeśli jednak nie trafia się w czwartej lidze do pustej bramki, to moż-
na spodziewać się surowej kary. I tak właśnie było, choć trudno było prze-
widzieć, że w ciągu ostatnich 15 minut meczu MKS strzeli aż siedem goli. 
A jednak! Hat-trick skompletować zdążył Dominik Witkowski, a bramkarza 
Garwolina pokonali jeszcze dwukrotnie Filip Jadacki, Kamil Włodarczyk 
i – na zakończenie – Kamil Ziemnicki. 
 Chyba mało który kibic pamięta równie okazałe zwycięstwo Piaseczna, ale 
prawdziwy test czeka zawodników Igora Gołaszewskiego już w ten weekend, kie-
dy to zmierzą się na wyjeździe z liderem rozgrywek – Pilicą Białobrzegi.

Grzegorz Tylec
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DAM PRACĘ

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

Bank Spółdzielczy w Tarczynie zatrudni pracownika 
do działu finansowo-księgowego. Aplikacje proszę 
składać na poniższy adres e-mail: info@bstarczyn.pl

Firma zatrudni pracownika lub brygadę
 do wykonywania elewacji, tel. 667 117 888

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

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

Ekspedientki „Groszek” Ustanów i Gołków, 
tel. 508 23 85 86

Uzdrowisko Konstancin Zdrój S.A. zatrudni do ho-
telu i restauracji na stanowiska: recepcjonista, re-
cepcjonista w strefie wellness, kelner, pokojowa, po-
moc kuchenna. 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

Krawcową do poprawek sukni ślubnych, praca 
w Piasecznie, tel. 504 100 806

W gospodarstwie rolnym, mężczyźnie na stałe, 
z zamieszkaniem, tel. 574 162 964

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

Do wymiany opon z doświadczeniem, Piaseczno,
 tel. 501 277 407

Pracownik monitoringu Stawka 12,50 zł netto, 
System 10h, tel. 661 360 078

Zatrudnię fryzjera/kę, Zalesinek, tel. 608 58 94 12

Sprzedawcę do sklepu meblowego UFO, zgłoszenia 
osobiste pl. Piłsudskiego 6,  Piaseczno

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

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 do-
piskiem stanowiska prosimy wysyłać na adres: rekruta-
cja@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

Dekarza, tel. 692 194 998

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

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

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 Habdzinie k/Konstancina-Jeziorny, na stanowisku 
sprzedawca, tel. 667 978 911

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

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

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

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

Zatrudnię kuriera, firma medyczna, tel. 602 637 732

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 mężczyznę - kierowca/ magazynier. Wymagane 
prawo jazdy, wózek widłowy, tel. 662 249 835

Stolarz, pomocnik stolarza, tel. 604 094 034, 
matulka@2mstyl.pl

Przy zakladaniu i pielegnacji ogrodow. Tel. 696 039 978 
Podkowa Leśna

Kierowcy C,C+E,ADR, kraj, tel. 691 742 949

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 

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

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72 przy ul. Okrężnej 25a 
w Zalesiu Dolnym-Jazgarzewszczyźnie poszukuje sprzą-
taczki od maja 2018r.Umowa zlecenie, pełne ubezpiecze-
nie ZUS, godziny pracy 13.30-20.30. Tel. 22 750 07 87 

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

Szkoła Podstawowa w Mysiadle (ul. Kwiatowa 28) zatrudni od 
zaraz na stanowisko nauczyciela j. hiszpańskiego (na zastęp-
stwo, 18 godzin). CV proszę przesyłać na adres e-mail: sekre-
tariat@spwmy.edu.pl , telefon kontaktowy - (22) 462-85-20

Zatrudnię panie do sprzątania przedszkola i żłobka w 
Baszkówce, tel. 22 757 80 83

SZUKAM PRACY 

Kobieta 30 lat poszukuje pracy, tel. 798 746 808

Sprzątanie, tel. 727 824 358

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

KUPIĘ

Drzewo z wycinki przyjmę okazyjnie, tel. 666 924 505

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

SPRZEDAM

Wertykulator firmy SABO, 5.5 kM, tel. 698 698 839
Drewno kominkowe,  opałowe, każda ilość, tanio, 
tel.  502 544 959

Nowy 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

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

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

Mercedes ciężarowy 12 t., 1997 r., przebieg 360 000 km, 
tel. 602 407 719

Opel Corsa, 2009r, 1.3d, tel. 695 58 48 53

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 mieszkanie przy metrze 48 m kw., 
Warszawa – Bielany, tel. 602 407 719

Działka, mazury w pobliżu jezior, tel: 513 774 311

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

Działki budowlane sprzedam lub zamienię na dom,
mieszkanie. Tel. 607 869 775

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

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

Centrum Żyrardowa- sklep 60 m kw., tel. 607 869 775

Osiedle Senioralne działki 600 m kw./39 tys. Lub 500 m 
kw./25 tys., tel. 607 869 775

Działki 500 m kw./25 tys. blisko Park of Poland-Suntago, 
tel. 601 372 140

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

Sprzedam działkę budowlaną. Władysławów, 
gm.Leszmowola. Pow.916 m kw. Atrakcyjna Lokalizacja. 
Cena 185 tys. zł..Tel. 512 650 632

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

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

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

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

Kwatery- domy, tel. 728 899 673

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Mieszkanie do 400 000 zł, Konstancin, Piaseczno, 
okolice, tel. 602 407 719

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

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

Układanie kostki brukowej,  tel. 509 069 235

Kostka brukowa 604-174-152

Tynki maszynowe tel.722 139 868 

Hydraulik tel. 886 576 148

Elektryk, tel. 666 890 886

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

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

KUCHNIE, SZAFY, www.ADWID.pl

Remonty i inne, tel. 667 356 939

Dachy - krycie, naprawa, tel. 511 928 895

Pranie dywanów, tapicerki meblowej, tel. 535 994 114

Prace ogrodowe, tel. 518 745 782

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

Glazura, hydraulika, malowanie, elektryka, 
tel. 604 404 254

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

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

Pranie dywanów, tel. 669 445 400

Instalacje elektryczne, tel. 604 94 36 92

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Malarskie, tel. 696 120 208

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

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Hydraulik, tel. 535 872 455

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

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

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

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

Dachy, pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Dachy papą termozgrzewalną, tel. 502 473 605

Wylewki agregatem, styrobeton, tel. 668 327 588

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

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

 RÓŻNE 

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

Przyjmę gruz Prażmów, tel. 602 77 03 61

NAUKA 

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

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

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

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, zaszczepione i 
wysterylizowane. Przebywają w Piasecznie i okolicach. 
Chętnie pomożemy przy doborze zwierzaka. Tel. w 
sprawie adopcji: 503 069 502, 502 906 532, 604 531 952,
608 504 380

Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040

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

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

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

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

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

Zatrudnię fryzjera do salonu w Zalesiu Górnym,
tel. 515 233 014

Pilne, elektryk, pomocnik, tel. 503 031 091

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

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

 AUTO KAŻDE KUPIĘ, TEL. 603 903 405

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

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

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

Usługi transportowe, przeprowadzki  tel. 516 856 115 

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Wycinka drzew, tel. 883 658 328

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

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

Usługi ogrodnicze, tel. 512 00 99 66

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ 1000 METRÓW 
W JEZIÓRKU.

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

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

 NA WOLNE STANOWISKO:

 

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

największy nakład 
największa skuteczność 

w każdy piątek

cena od 3 zł za słowo

Zamów 
ogłoszenie drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2

tel. 22 756 79 39 pon-pt 8:30-18




