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W busie jak w beczce ze śledziami
PIASECZNO/GÓRA KALWARIA Firma 
Stalko obsługująca linię L32, 
wbrew umowie, wysłała na 
trasę bus bez miejsca nawet 
na wózek dziecięcy. – Po-
traktowali mojego synka jak 
zbędny śmieć – żali się pani 
Jolanta Kacprzak

str. 5

Worek medali 
naszych siłaczy
PIASECZNO W Cieszynie odbyły się XVIII Mistrzo-
stwa Polski w Armwrestlingu (w siłowaniu na 
rękę). Przez dwa dni najlepsi zawodnicy w 
kraju rywalizowali o tytuł mistrza Polski. Aż 
11 zawodników piaseczyńskiego Teamu Arm-
fi ght zostało powołanych do kadry narodo-
wej na zbliżające się mistrzostwa Europy
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Ukrainiec z promilami

Tajemnicze podpalenia

Jechał na podwójnym gazie

Oszukiwał klientów przez internet

Zatrzymano damskich bokserów

 W sobotę wieczorem na ulicy Dworskiej w Piasecznie policjanci zatrzyma-
li niepewnie jadącego forda. Okazało się, że siedzący za kierownicą mężczyzna, 
obywatel Ukrainy, jest pijany. W trakcie badania ustalono, że ma on w organizmie 
ponad 2 promile alkoholu. Mężczyzna stracił prawo jazdy, a ze swojego zachowa-
nia będzie tłumaczył się przed sądem. Grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności. 

 Na terenie jednej z fi rm przy ul. Klonowej w Konstancinie-Jeziornie spło-
nęły nocą dwa samochody dostawcze iveco o łącznej wartości około 220 
tys. zł. Policja nie wyklucza podpalenia. Do równie tajemniczej sytuacji do-
szło dobę później w Przypkach w gminie Tarczyn, gdzie zapalił się budynek 
magazynowo-biurowy stojący przy ul. Leśnej. Nadpaleniu uległo około 50 
m kw. elewacji, a straty oszacowano na około 50 tys. zł. Pożar wybuchł oko-
ło godz. 4 nad ranem.

 Po zmroku na ul. Oszkiela policjanci zatrzymali mężczyznę, który wsiadł 
za kierownicę vw, mając w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. 22-letni 
Ukrainiec stracił już prawo jazdy i stanie przed sądem. 

 Funkcjonariusze z wydziału kryminalnego zatrzymali 21-latka, który za po-
średnictwem jednego z portali aukcyjnych kupował elektronikę, zgłaszał się 
po sprzęt, a sprzedającym przekazywał sfałszowane kopie przelewów banko-
wych, na podstawie których odbierał towar. Trop doprowadził piaseczyńskich 
śledczych do jednego z warszawskich lombardów, w którym sprzedano wy-
łudzony sprzęt. Wkrótce potem wpadli na trop posługującego się fałszywym 
nazwiskiem oszusta. 21-latek, mieszkaniec Łowicza, usłyszał już zarzuty, jed-
nak funkcjonariusze nie wykluczają, że może on mieć związek także  z innymi 
przestępstwami.

 W drugi dzień świąt zatrzymano i osadzono w areszcie dwóch mężczyzn z 
Piaseczna i Bronisławowa w gminie Prażmów, którzy wykorzystali okres zmar-
twychwstania pańskiego, aby... pastwić się nad swoimi najbliższymi. Obydwaj 
usłyszeli zarzuty i staną przed sądem. Grozi im do 5 lat więzienia.
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Serdeczne wyrazy współczucia  
i słowa otuchy z powodu śmierci

Wojciecha Miętusiewicza
składają rodzinie i bliskim

Kazimierz Jańczuk
Burmistrz 

Gminy Konstancin-Jeziorna

Andrzej Cieślawski 
Przewodniczący  
Rady Miejskiej
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Dwa kierunki na Chyliczkowskiej
oprotestowane
PIASECZNO Choć przebudowa skrzyżowania ul. Chyliczkowskiej i obwodnicy już trwa, korzystający z tej ar-
terii kierowcy oraz burmistrz Piaseczna liczą, że zapowiadaną rewolucję uda się zatrzymać

 W poprzedni czwartek w staro-
stwie spotkało się około 50 mieszkań-
ców miasta przeciwnych wprowadze-
niu ruchu dwukierunkowego na ul. 
Chyliczkowskiej (co jest zapowiadane 
na przełomie lata i jesieni). Zwołali ich 
Artur Maicki i Jacek Rutkowski, człon-
kowie zarządu jednej ze wspólnot 
mieszkaniowych przy ul. Młynarskiej, 
w których ocenie osiedle zamieszkałe 
przez około 1100 rodzin najdotkliwiej 
odczuje zapowiadaną zmianę. 

Kto winny temu zamieszaniu?
 Podczas dyskusji mieszkańcy de-
nerwowali się tym, że nikomu nie 
przyszło do głowy skonsultować re-
wolucji z lokalną społecznością, a 
badania ruchu na Chyliczkowskiej 
starostwo przeprowadziło... w poło-
wie lipca, gdy ruch na niej jest zde-
cydowanie mniejszy. Uczestnicy 
spotkania usłyszeli także, że włoda-
rze powiatu (zarządcy Chyliczkow-
skiej) do tej pory wypierają się, że 
chciały dwukierunkowego ruchu i 
odsyłają protestujących do General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad. Z kolei GDDKiA twierdzi (o 
czym pisaliśmy na naszych łamach), 
że to właśnie starostwo zwróciło się 
do niej o taką przebudowę skrzyżo-
wania Chyliczkowskiej z obwodni-
cą, aby było możliwe wprowadze-
nie dwukierunkowości na tej ulicy. 

– Czemu nie ma tu nikogo ze sta-
rostwa? – pytali poirytowani tymi 
sprzecznymi informacjami uczestni-
cy spotkania. – Nie chciałem, żeby 
to było spotkanie polityczne, dlatego 
nie zapraszałem urzędników – od-
parł Artur Maicki, który jest piase-
czyńskim radnym. 

 Włodzimierz Rasiński, szef wy-
działu infrastruktury i transportu pu-
blicznego gminy i jednocześnie szef 
rady powiatu przypomniał, że ratusz 
namawiał dyrekcję dróg krajowych 
do usprawnienia ruchu na skrzyżo-
waniu Chyliczkowskiej z obwodni-
cą, ale o dwukierunkowy ruch na tej 
pierwszej ulicy nie zabiegał. – Tłu-
maczono nam jednak, że starostwo 
i mieszkańcy Konstancina chcą mieć 
łatwiejszy dojazd do urzędów w cen-
trum Piaseczna – mówił. 
 – 40 lat był ruch jednokierunko-
wy, wszyscy się przyzwyczaili. Trzeba 
wyrzucać ruch poza miasto, a nie od-
wrotnie. Propozycja gminy była naj-

lepsza, ale pan Ksawery Gut z zarządu 
powiatu to popsuł, to on jest z Kon-
stancina-Jeziorny – nie owijał w ba-
wełnę Józef Zalewski, były burmistrz.
 Wspomniany Ksawery Gut w 
ostatnim piśmie do Artura Maickiego 
przekonywał, że przy zmianie organi-
zacji ruchu na Chyliczkowskiej brany 
jest pod uwagę także „ważny interes 
społeczny” mieszkańców okolicznych 
osiedli, a poza głosami sprzeciwu do 
starostwa docierają również „głosy 
pozytywnie wypowiadające się o rela-
cji dwukierunkowej na tej ulicy”. 

Jeszcze nie jest za późno?
 Organizatorzy spotkania nama-
wiali zebranych przede wszystkim 
do składania podpisów pod petycją 
do starostwa i GDDKiA. Do zeszłe-
go tygodnia poparło ją już około 500 
osób. Liderzy protestu wierzą, że jesz-
cze uda się zapobiec spodziewanemu 
chaosowi komunikacyjnemu na Chy-
liczkowskiej. Zdaniem mieszkańców 
rewolucja na jednej arterii doprowa-
dzi do paraliżu ruchu w znacznej czę-
ści miasta. Setkom aut wyjeżdżają-
cych z poprzecznych uliczek: Królew-
skie Lipy, Zgoda i Warszawskiej bę-
dzie dużo trudniej włączyć się do ru-
chu na Chyliczkowskiej. Z kolei samo-
chody jadące od strony Konstancina i 
skręcające chociażby do starostwa za-
blokują ruch i powiększą korki. – Licz-

ba wypadków na pewno się zwiększy, 
bo ludzie będą na siłę skręcać – prze-
strzegał Artur Maicki.
 W poprzednią środę swój sta-
nowczy protest przeciwko wpro-
wadzeniu ruchu dwukierunkowego 
na Chyliczkowskiej skierowała do 
GDDKiA i starostwa gmina. – Pod-
kreślamy, że zaplanowano ten ruch 
bez odpowiednich badań ruchu i 
analizy skutków – mówi naszemu 
dziennikarzowi burmistrz Zdzisław 
Lis. – Obecnie na Chyliczkowskiej 
są dwa pasy, które często się korku-
ją. Jeżeli w stronę obwodnicy będzie 

tylko jeden pas, korek się spotęguje, a 
rozwiązania, które planuje wprowa-
dzić GDDKiA podczas przebudowy 
skrzyżowania z drogą krajową tego 
problemu nie rozwiążą – dodaje.
 Mieszkańcy zamierzają namówić 
drogowców, aby wycofali się z wy-
znaczania na obwodnicy pasów do 
skrętu w Chyliczkowską. Józef Za-
lewski przekonywał, że „nie jest jesz-
cze za późno”. – Szykować flagi na 
protesty, chyba bez tego się nie obej-
dzie – namawiał wychodzący ze spo-
tkania starszy mężczyzna. 

Piotr Chmielewski

Mieszkańcy nie mają wątpliwości, że zmiana organizacji ruchu 
na wschodnim wylocie z centrum Piaseczna sparaliżuje ruch 
w tej części miasta  

W poprzednią środę gmina 
skierowała do GDDKiA

i starostwa swój stanowczy 
protest przeciwko wprowa-
dzeniu ruchu dwukierunko-

wego na Chyliczkowskiej

R E K L A M A

R E K L A M A
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Gmina porządkuje Nadarzyńską
PIASECZNO Przed tygodniem gmina wyburzyła kolejny budynek mieszkalny przy ulicy 
Nadarzyńskiej. - Chcemy przywrócić mieszkańcom historyczną pierzeję – zapowiada 
wiceburmistrz Daniel Putkiewicz

 Program porządkowania cen-
trum miasta trwa już od ładnych 
kilku lat. W 2015 roku gmina wybu-
rzyła wykwaterowane wcześniej ka-
mienice przy ul. Nadarzyńskiej 4 i 8. 

Wiceburmistrz Putkiewicz już wte-
dy mówił o konieczności rewitali-
zacji tego cieszącego się nie najlep-
szą opinią obszaru. Poproszono o 
opinie architektów, którzy zapropo-
nowali koncepcję zagospodarowa-
nia terenu wzdłuż Nadarzyńskiej, 
uzgodnioną wcześniej z konser-
watorem zabytków. Zagospoda-
rowanie miałoby być dwuetapowe. 
W pierwszym etapie zostałaby od-
tworzona historyczna pierzeja uli-
cy Nadarzyńskiej z podkreśleniem 
dawnych parceli, na czym podob-
no bardzo zależało konserwatoro-
wi. - Na parterach budynków moż-
na by wprowadzić funkcje usługo-
wo-handlowe, co spowodowałoby, 
że ulica zyskałaby nowe, atrakcyj-
ne oblicze – przekonywał wówczas 
radnych Przemysław Wielądek z 
firmy PDV Architekci. Drugi etap 
polegałby na wybudowaniu otwar-
tego, ogólnodostępnego parkin-
gu w północnej części terenu, od 
strony kanału Perełki.

Pozostał jeszcze jeden dom
 Na razie gmina zbudowała przy 
Nadarzyńskiej tymczasowy parking, 
utwardzany betonowymi płytami. 
Jednak dawnych pomysłów nie za-
rzuciła. Żeby można było je zre-
alizować, konieczne jest wyburze-

nie pozostałych budynków. Jeden z 
nich, oznaczony numerem 10, za-
kończył swój żywot kilkanaście dni 
temu. - Dom ten znajdował się w 
złym stanie, dlatego został wyłączo-
ny z użytkowania – informuje Łu-
kasz Wyleziński z gminnego biura 
promocji. - Nie był objęty ochroną 
konserwatorską.
 Ostatni lokatorzy zostali  wy-
kwaterowani z Nadarzyńskiej 10 w 
listopadzie ubiegłego roku. Rozbiór-
ka domu trwała raptem dwa dni i 
kosztowała gminę niecałe 20 tys. zł.

Dwa mieszkania do pięknej 
Nadarzyńskiej?
 Przy Nadarzyńskiej pozostała 
jeszcze częściowo zrujnowana ka-
mienica oznaczona numerem 4. Ona 
również przeznaczona jest do wybu-
rzenia. Niestety, tam sytuacja jest 
nieco inna, bo część mieszkań zo-

stało wykupionych przez lokatorów 
na własność. Gmina cały czas mo-
zolnie odkupuje od ludzi kolejne lo-
kale. - Obecnie w rękach prywatnych 
pozostają dwa mieszkania, ale kon-
takt z ich właścicielami, którzy tam 
zresztą nie mieszkają, jest utrudnio-
ny – mówi wiceburmistrz Putkie-
wicz. Gmina jednak nie poddaje się 
i robi wszystko, aby przejąć ostat-
nie dwa lokale. Do tej pory z budyn-
ków przy ul. Nadarzyńskiej 4, 6, 8 i 
10 zostało wykwaterowanych 66 ro-
dzin, łącznie 147 osób. -  Chcemy w 
przyszłości przywrócić ten fragment 
miasta mieszkańcom – zapowiada 
Daniel Putkiewicz. - Jesteśmy wła-
śnie w trakcie opracowywania kon-
cepcji ciągu spacerowego wzdłuż 
Perełki na wysokości ulicy Nada-
rzyńskiej.

Tomasz Wojciuk

Łącznie z wszystkich wyburzonych przy Nadarzyńskiej 
budynków wykwaterowano do tej pory 147 osób

Przy Nadarzyńskiej 
do wyburzenia pozostała 

tylko jedna kamienica

Ścięte gałęzie zaśmiecają miasto
PIASECZNO Mieszkańcy alarmują, że na osiedlach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową 
„Jedność” od tygodni piętrzą się stosy obciętych gałęzi.  - Sukcesywnie je usuwamy, ale naraz nie zrobimy 
wszystkiego – wyjaśnia Stanisław Zawadzki, prezes spółdzielni
 - Gałęzie na naszym osiedlu 
SM „Jedność” podcięła już półto-
ra miesiąca temu – mówi pan Józef, 
mieszkający w bloku przy ul. Puław-
skiej 32. - Do tej pory nie miał kto 
ich sprzątnąć. W bloku obok, w któ-
rym zawiązała się wspólnota, gałę-
zie zostały zabrane zaraz po ścię-
ciu. I to jest właśnie ta różnica. Naj-
pierw dwa lata prosiliśmy, żeby nam 
podcięli drzewa, a teraz dwa kolej-
ne będziemy czekać aż posprzątają... 
- bulwersuje się nasz czytelnik. 
 Jak się okazuje, podobny problem 
mają także ludzie mieszkający w re-
jonie ul. Kusocińskiego. - Wszystkie 
obcięte gałęzie po kolei są sprząta-
ne – zapewnia Stanisław Zawadzki, 
prezes SM „Jedność”. - Zakontrakto-
wana przez nas firma rozdrabnia je, 
ładuje na samochód i wywozi, sta-
rannie wygrabiając cały teren. Przed 
świętami mieliśmy mnóstwo pracy z 
wycinką i nie nadążaliśmy z uprząta-
niem gałęzi. Mogliśmy wynająć dru-
gą firmę, ale to znacznie podniosło-
by koszty. Dlatego mieszkańcy mu-
szą uzbroić się w cierpliwość. W re-
jonie ulicy Sikorskiego gałęzie zosta-
ły już uprzątnięte, obecnie trwają pra-
ce przy Kusocińskiego, a w przyszłym 
tygodniu powinniśmy posprzątać po-
zostałości w rejonie ul. Puławskiej. 

TW

Gałęzie usuwane są po kolei. W przyszłym tygodniu powinny 
zniknąć z rejonu bloków przy ulicy Puławskiej

PIASECZNO

Wielkie święto tańca
 W sobotę 14 kwietnia w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ła-
zach (ul. ks. Słojewskiego) odbędzie się doroczny GD Dance Show 2018, czy-
li Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Lesz-
nowola. W programie m.in. pokaz tancerzy znanych z programu „Taniec z 
gwiazdami”. Impreza rozpocznie się o godz. 9 i potrwa do wieczora. 

TW

PIASECZNO

Turniej kick boxingu! Piaseczno Open
 W najbliższą sobotę w hali GOSiR odbędzie się turniej kick boxingu – Pia-
seczno Open. Impreza rozpocznie się o godz. 10.30 od rywalizacji dzieci w 
formule soft contact. O godzinie 13 nastąpi ofi cjalne otwarcie zawodów, a o 
godz. 14 i 16 będzie można obejrzeć walki kadetów. Wstęp wolny!

AB

Bilet metropolitalny? 
Lepsza I strefa
KONSTANCIN-JEZIORNA Stołeczny ratusz proponuje, by włodarze pod-
warszawskich gmin na nowych zasadach dopłacali mieszkańcom do 
biletów miesięcznych sprzedawanych przez ZTM. Włodarze gminy 
uzdrowiskowej mówią „nie”, bo są zwolennikami innego rozwiązania

 Warszawski ratusz pracuje nad nowym biletem metropolitalnym zwa-
nym inaczej kartą metropolitalną, która umożliwiałaby mieszkańcom pod-
warszawskich gmin jazdę ze zniżką autobusami ZTM, metrem, tramwajami 
i pociągami Kolei Mazowieckich. Rabat byłby uzależniony od kwoty dopłat 
wnoszonych przez poszczególne samorządy. Odpowiadająca za komunikację 
publiczną wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska oraz szef Zarządu Trans-
portu Miejskiego Wiesław Witek zaproponowali włodarzom miast i gmin trzy 
stawki. Mogliby oni dopłacać 14 złotych do jednego biletu miesięcznego 
(Konstancin już tak robi w ramach tzw. Warszawy+), 30 zł lub 60 zł. – Gdyby-
śmy zgodzili się na to rozwiązanie, w każdej opcji byłoby ono tańsze od kosz-
tów wprowadzenia I strefy biletowej na terenie całej naszej gminy, która też 
przyniesie znaczące zniżki dla mieszkańców – tłumaczy Kazimierz Jańczuk. 
– Po naradzie podjęliśmy jednak decyzję, że odrzucamy najnowszą propozy-
cje stolicy i trzymamy się stanowiska rady miejskiej, która jest zainteresowana 
I strefą biletową w całej gminie.
 Burmistrz tłumaczy, że I strefa w całej gminie będzie cieszyła wszystkich 
mieszkańców, natomiast dopłatę do biletów okresowych dostałaby tylko 
określona grupa osób, a pozostali mieszkańcy nic by z tego nie mieli, choć też 
płacą podatki. Włodarze Konstancina-Jeziorny już wystosowały pismo do sto-
łecznego ratusza i ZTM, że nie są zainteresowani biletem metropolitalnym, 
ale rozszerzeniem I strefy. Uchwałę w tej sprawie ma podjąć Rada Miasta st. 
Warszawy. – Aby mocno wyartykułować nasze zdanie, 18 kwietnia zamierza-
my spotkać się z jej przewodniczącą – zapowiada burmistrz miasta uzdrowi-
skowego. 
 Gmina już zarezerwowała na ten rok i kolejne niezbędne pieniądze na do-
płaty dla ZTM tytułem wprowadzenia I strefy. – Zależy nam, aby zaistniała ona 
w całej naszej gminie od 1 września – tłumaczy Kazimierz Jańczuk.

Piotr Chmielewski

Konstancińscy samorządowcy naciskają ZTM, 
aby I strefa biletowa objęła gminę od 1 września

R E K L A M A
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W busie jak w beczce ze śledziami
PIASECZNO/GÓRA KALWARIA Firma Stalko obsługująca linię L32, wbrew umowie, wysłała 
na trasę bus bez miejsca nawet na wózek dziecięcy. – Potraktowali mojego synka jak 
zbędny śmieć – żali się pani Jolanta Kacprzak
 Kobieta ze swoim 3,5-letnim 
synkiem Antosiem chorym na ze-
spół Downa co kilka dni jeździ do 
Łbisk na terapię. Ich podróż zaczy-
na się w Czersku. Przesiadają się w 
Górze Kalwarii, a następnie w Pia-
secznie. Pani Jolanta już dwukrotnie 
na przystanku przy Sierakowskie-
go miała problem z umieszczeniem 
dziecięcego wózka Antosia w bu-
sie. – W poprzedni czwartek doszło 
do kuriozalnej sytuacji. Dlatego nie 
mogę tak tego zostawić, bo na tera-
pię do Łbisk będę jeździła z synkiem 
przez kolejne pięć lat. Inni pasaże-
rowie również komentowali, że trze-
ba coś z tą sytuacją zrobić – mówi 
Jolanta Kacprzak. Jak relacjonuje, 
na przystanku okazało się, iż ciasny 
bus L32 nie ma luku bagażowego. 
Nie otwierały się także tylne drzwi 
(nie miały klamki). Nie było moż-
liwości pozostawienia złożonego 
wózka w korytarzu, ponieważ nikt 
wówczas nie mógłby przejść. Wózek, 
dzięki pomocy innych pasażerów, do 
góry kołami udało się w końcu wci-
snąć między fotele. Tyle, że powy-
padały z niego na podłogę ubran-
ka dziecka i bułeczki. – Wszystko 
było na wariackich papierach. Wy-
jechaliśmy z kilkuminutowym opóź-
nieniem, bo powiedziałam kierow-
cy, że nie ustąpię i musi nas zabrać. 
Do tego człowieka nie mam preten-
sji, jemu było wstyd, wyjechał na tra-
sę tym, co mu dał pracodawca – ko-
mentuje pani Jolanta.

 Mama Antosia głośno zasta-
nawia się, czy tak powinien wyglą-
dać godny przewóz osób niepełno-
sprawnych w XXI wieku. – Tyle się te-
raz mówi o przełamywaniu barier, je-
śli chodzi o niepełnosprawność, a tu 
taka sytuacja. Nie wiem, kto był tak 
mądry i podjął decyzję, żeby na trasę 
linii dojeżdżającej do szkoły specjal-
nej puścić bus nieprzystosowany do 
przewozu osób jeżdżących na wóz-
kach – komentuje Jolanta Kacprzak. 
– Jak  można tak potraktować malut-
kie dziecko? Ja w autobusie poczułam 
się poniżona – dodaje rozżalona.
 Z naszych ustaleń wynika, że 
wygrywając przeprowadzony przez 
warszawski Zarząd Transportu Miej-
skiego przetarg na obsługę m.in. li-
nii L32 firma z Zielonki zobowiązała 
się, że będzie  wysyłać  na trasę „auto-
busy częściowo lub w pełni niskopo-
dłogowe”. – A to oznacza, że muszą 
być one przystosowane do przewozu 

osób niepełnosprawnych na wózkach, 
a także wózków dziecięcych – tłuma-
czy Bogdan Krawczyk, zajmujący się 
komunikacją publiczną w piaseczyń-
skim ratuszu (gmina dopłaca ZTM-
owi do jazdy „elek”). – Podejrzewam, 
że bus, który nie spełnia tych wymo-
gów pojawił się na trasie zastępczo, ze 
względu na awarię właściwego auto-
busu. Stan techniczny taboru firmy 
Stalko pozostawia wiele do życzenia 
– przyznaje urzędnik.
 Próbowaliśmy wczoraj kilku-
krotnie skontaktować się z przewoź-
nikiem (z kierownikiem zajmującym 
się transportem publicznym, do któ-
rego nas skierowano), ale jego tele-
fon komórkowy milczał. Pani Jolan-
ta natomiast kilka dni temu została 
przeproszona przez przedstawiciel-
kę Stalko i zapewniona, że „sprawa 
zostanie wyjaśniona”. 

PC
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Na czym polega armwrestling?
 Armwrestling to profesjonalna 
forma siłowania się na ręce, w któ-
rej niezbędny jest specjalistyczny 
stół oraz wykwalifikowani sędzio-
wie. W Polsce zrzeszonych jest oko-
ło 40 klubów, w których trenuje po-
nad 1000 licencjonowanych zawod-
ników. Co roku w Polsce odbywa się 
kilkadziesiąt turniejów siłowania się 
na ręce. Najważniejszymi wydarze-
niami są Mistrzostwa Polski, które 
wyłaniają kadrę narodową oraz Pu-
char Polski, w którym wszyscy naj-
silniejsi zawodnicy w Polsce walczą 
o tytuł najlepszego z najlepszych.

Jakie są twoje wrażenia po Mistrzo-
stwach Polski, w których twoi za-
wodnicy zdobyli tyle medali?
 Wielu zawodników sprawiło mi 
ogromną radość. Szczególnie mło-
dzi adepci tacy jak Kuba Świecki 
(złoty medal w kat. junior), młody 
Michał Kaczorowski, który po okre-
sie juniorskim pierwszy raz wystar-
tował w seniorach i zdobył złoty me-
dal w kat. 75 kg. Medale przywieź-
li także zawodnicy niepełnospraw-
ni Kostek Królik oraz Sebastian Wi-
śniewski, wielkie brawa dla nich za 
wolę walki. Zdominowaliśmy cał-
kowicie kategorie ciężkie, gdzie na 
6 pierwszych zawodników, 5 było 
z naszego klubu. Niezapomniane 
wrażenia pozostawiły walki finało-
we, gdzie rywalizowali ze sobą nasi 
klubowicze na przemian Alex Kur-
decha, Marek Majak oraz Waldek 
Neryng. 

Wspomniałeś o zawodnikach nie-
pełnosprawnych. Jak radzą sobie z 
tak wymagającym sportem?
 Armwrestling to sport dla każde-
go. Szalenie się cieszę, że coraz wię-
cej zawodników niepełnosprawnych 
wkracza do tego sportu. Dla wie-
lu z nich jest to niesamowita przy-
goda oraz niekiedy jedyna alterna-
tywa dla przeciwności losu z jakimi 
się zmagają. Czymś niezwykłym jest, 
że wola walki  i hektolitry potu wylane 
na treningu potrafią doprowadzić do 
tego, że aktualnym Mistrzem Polski 
w kategorii 60 kg senior zdrowych za-
wodników jest niepełnosprawny Ma-
ciej Gralak, który od urodzenia zma-
ga się z następstwami dziecięcego po-
rażenia mózgowego. 

Jak wygląda trening siłowania
 się na rękę?
 Zajęcia odbywają się 3 razy w 
tygodniu po 2-2,5 godziny. Trening 
polega na optymalnym przygoto-
waniu rąk do trudów walk turnie-
jowych. Na specjalistycznych ma-
szynach trenujemy niemalże każdą 
część ramienia (palce, nadgarstek, 
przedramię, biceps, barki oraz przy-
czepy łokciowe. W zależności od 
fazy przygotowań, zawodnicy sku-
piają się na sile, technice, ćwicze-
niach izometrycznych oraz walce.

Z tego co wiem przez ostatnie lata 
macie trochę pod górkę jeżeli cho-
dzi o pomoc gminy. Jak udaje się 
wam zdobywać tyle medali nie ma-
jąc do tego warunków?

 Rzeczywiście, przez kilka lat mo-
gliśmy liczyć na minimalną pomoc 
gminy w zakresie szerzenia armwre-
stlingu na obszarze powiatu piase-
czyńskiego oraz poza jego granica-
mi. Na treningach potrafiłem mieć 
po 20 młodych adeptów, którzy za-
miast na ulicy hartowali swoją oso-
bowość na treningu. Na tę chwilę sy-
tuacja wygląda bardzo słabo. Jakiś 
znawca sportu uznał, że posiada-
nie setek medali, w tym Mistrzostw 
Świata, Europy i reprezentowanie 
Piaseczna na niemalże wszystkich 
kontynentach nie wystarczy i usu-
nął zadanie związane z armwre-
stlingiem z corocznych konkursów 
(wysokość finansowania 10 tys zł 
rocznie). Może za małe lobby… nie 
wiem. Z ulg na treningi w GOSiR 
Piaseczno nie pozostało nic. A nie-
dawno otrzymaliśmy informację, że 
są plany pozbycia się naszej sekcji z 
siłowni oraz dokonywania dodatko-
wych opłat za trzymanie tam sprzę-
tu.  Przyznam, że nie wiem czemu 
ma służyć takie działanie, gdyż w 
znakomitej większości gmin w Pol-
sce armwrestling i jego medaliści są 
doceniani i wielokrotnie zdobywają 
tytuły najpopularniejszego sportow-
ca a o pomocy finansowej gminy już 
nie wspominając. Od lat treningi są 
bezpłatne, jedyny koszt to opłaty na 
rzecz GOSiR Piaseczno, jakie musi 
ponieść zawodnik, ale pomimo tego 
koszty ew zawodów i podróży często 
demotywują młodych ludzi do tre-
ningów. Gdyż to właśnie zawody są 
clou tego sportu. 

Co w takim razie zamierzasz, skoro 
sytuacja wydaje się na tyle trudna?
 Klub ma już swoją historię, za-
łożyłem go 14 lat temu i do tej pory 
propozycje niedaleko położonych 
gmin o zmianie bandery wydawa-
ły mi się abstrakcyjne, ale kto wie 
jak sytuacja się potoczy. Nie wy-
obrażam sobie, aby moi zawodni-
cy, którzy są zapraszani w najod-
leglejsze zakątki globu( m.in. na 
początku marca Alex Kurdecha 
totalnie zdominował walkę wie-
czoru z Mistrzem Włoch, która 
odbyła się w Brescii),  aby wal-
czyć z najlepszymi byli przega-
niani. Dlatego jak pojawi się cie-
kawa oferta, to przeniosę klub 
oraz postaram się pozyskać ja-
kiś sponsorów.   

W jaki sposób zachęciłbyś miesz-
kańców gminy Piaseczno do upra-
wiania armwrestlingu?
 Myślę, że jest to znakomita al-
ternatywa spędzania czasu dla 
wszystkich. Do trenowania zapra-
szam również kobiety oraz osoby 
niepełnosprawne. Podsumowując, 
zapraszam wszystkich chętnych, 
a w szczególności młodzież i oso-
by niepełnosprawne do uprawia-

nia armwrestlingu. Zapewniam, 
że w rodzinnej atmosferze każdy 
znajdzie coś dla siebie. Wszystkich 
chętnych do uprawiania armwre-
stlingu proszę o kontakt pod nr. te-
lefonu 503-155-898

Adam Braciszewski

 Wystartowało ponad 250 zawod-
ników z 22 klubów z całej Polski. Na 
zawodach nie mogło zabraknąć jed-
nej z najbardziej utytułowanych 
ekip, Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego Armfight Piaseczno. Zawod-
nicy z Piaseczna wyruszyli do Cie-
szyna w mocnym składzie (21 za-
wodników) i wywalczyli łącznie 29 
medali w niemalże każdej kategorii, 
w której występowali (juniorów, se-
niorów, mastersów i niepełnospraw-

nych). Są to kolejne sukcesy piase-
czyńskich siłaczy. W ubiegłorocz-
nym Pucharze Polski wręcz zdomi-
nowali kategorię open. Zwyciężył 
Alex Kurdecha a drugi był Michał 
Węglicki. Alex tym samym został 
wpisany do „Księgi Polskich Osobli-
wości” jako „Najsilniejszy człowiek 
w Polsce w siłowaniu się na rękę”. 
Można powiedzieć, że Piaseczno od 
lat jest kuźnią talentów w armwre-
stlingu. Jako jedyny klub w Polsce 

może poszczycić się wychowaniem 
pięciu zawodników, którzy zdoby-
li tytuł „Najsilniejszego człowieka 
w Polsce” w kategorii open. W 2005 
roku tytuł zdobył Zbigniew Chmie-
lewski a w kolejnych latach Marcin 
Lachowicz, który jest w tej chwi-
li trenerem UKS Armfight Piasecz-
no, Marcin Skalski, Michał Węglicki 
oraz Alex Kurdecha.
 

Adam Braciszewski
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Worek medali naszych siłaczy
PIASECZNO W Cieszynie odbyły się XVIII Mistrzostwa Polski w Armwrestlingu (w siłowa-
niu na rękę). Przez dwa dni najlepsi zawodnicy w kraju rywalizowali o tytuł mistrza Pol-
ski. Aż 11 zawodników piaseczyńskiego Teamu Armfi ght zostało powołanych do kadry 
narodowej na zbliżające się mistrzostwa Europy

Niepełnosprawny Sebastian Wiśniewski oraz jeden z jego idoli Alex 
Kurdecha, mistrz Polski w kategorii super ciężkiej. Obaj reprezen-
tują Piaseczno (fot. Armfight Piaseczno)

PIASECZNO

Wtorek teatralny

Rewia Smaków 
na skwerze Kisiela

 We wtorek 17 kwietnia w Domu 
Kultury w Piasecznie będzie moż-
na obejrzeć monodram „Nie lubię 
pana, panie Fellini” o Giuliettcie 
Masinie w wykonaniu Małgorza-
ty Bogdańskiej i w reżyserii Marka 
Koterskiego.  Bilety w cenie 20 zło-
tych dostępne w kasie Domu Kul-
tury oraz na www.kulturalni.pl. Po-
czątek o godzinie 20.

Tyl

LESZNOWOLA

Koncert „Alleluja”
 W najbliższą niedzielę w koście-
le w Magdalence zostanie zapre-
zentowany koncert „Alleluja” Jerze-
go Fryderyka Haendela w wykona-
niu Towarzystwa Śpiewaczego Kul-
turalny Komorów pod dyrekcją Wi-
tolda Błaszczyka. Początek o godzi-
nie 19. Wstęp wolny.

Tyl

 W dniach 4-6 maja na skwe-
rze Kisiela naprzeciwko urzędu 
gminy odbędzie się Rewia Sma-
ków – impreza, w której weźmie 
udział 20 food trucków. Podczas 
wydarzenia będzie można spró-
bować tradycyjnych dań z róż-
nych rejonów świata, m.in. kana-
pek pastrami, hiszpańskich chu-
rosów, kuchni tex-mex, żydow-
skiej, japońskiej, słodkości na 
azocie, burgerów z wołowiną czy 
szarpaną wieprzowiną gotowa-
ną 8 godzin w niskiej temperatu-
rze. Wydarzenie powiązane jest 
z otwarciem wyremontowanego 
skweru Kisiela, podczas które-
go zaplanowano wiele dodatko-
wych atrakcji zarówno dla dzieci, 
jak i dla dorosłych.

TW

Z Marcinem Lachowiczem , trenerem oraz zawodnikiem klubu 
UKS Armfight Piaseczno rozmawia Adam Braciszewski
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Mieszkanie pewną inwestycją
Ruch na rynku nieruchomości przypomina ten sprzed 12 lat. Mieszkania rozchodzą się 
jak świeże bułeczki i to nie tylko w dużych miastach. Na terenie powiatu piaseczyńskie-
go najlepiej sprzedają się lokale małe, które przeważnie kupowane są pod wynajem
 W tej chwili dużo inwestycji re-
alizowanych jest nie tylko na tere-
nie Piaseczna (tu cena metra kw. 
mieszkania zawiera się w przedziale 
6-7 tys. zł), ale również gmin Lesz-
nowola, Góra Kalwaria i Tarczyn, 
gdzie cały czas jest jednak sporo ta-
niej. W Piasecznie, Górze Kalwarii 
i Tarczynie powstają budynki wielo-
mieszkaniowe, na terenach podmiej-
skich deweloperzy budują głównie 
domy wolnostojące, segmenty oraz 
budynki w zabudowie szeregowej. 

Boom mieszkaniowy w Zamieniu
 Intensywnie zabudowują się w 
tej chwili tereny wzdłuż planowa-
nej trasy S7, która  - zgodnie z rzą-
dowymi zapowiedziami – ma po-
wstać do 2021 roku. Sporo inwesty-
cji powstaje zwłaszcza w Zamieniu, 
gdzie buduje m.in. firma White Sto-
ne Development (inwestycja Zielo-
ne Zamienie). - Zakończyliśmy bu-
dowę trzech pierwszych budynków 
mieszkalnych, w których znajduje 
się w sumie 66 lokali – mówi Leszek 
Chłuda z WSD. - Do końca 2020 
roku chcemy zbudować  13 trzypię-
trowych domów. Mamy tam 18 ha 
terenu,więc potem będziemy pewnie 
budować dalej.
 Inwestycja White Stone Deve-
lopment jest realizowana w rejonie 
ul. Waniliowej i Zakładowej, gdzie 
wkrótce gmina Lesznowola wybu-
duje szkołę podstawową. Osiedle 

jest otoczone starodrzewem i ma 
być ogrodzone. Proponowane klien-
tom mieszkania mają powierzchnię 
od 36 do 75 m kw., a średnia cena 
jednego metra nie przekracza 5 tys. 
zł. W budynkach są windy, miejsca 
postojowe dla samochodów znajdu-
ją się na zewnątrz. Lokale oddawa-
ne są w stanie deweloperskim – bez 
podłóg, drzwi wewnętrznych i białe-
go montażu. Aneksy kuchenne połą-
czone są z pokojami dziennymi.
 Przy ulicy Jedności w Lesznowo-
li powstają natomiast Apartamen-
ty Koniczyna, które spełniają wymo-
gi rządowego programu „Mieszkanie 
dla Młodych”. Lokale o powierzchni 
od 82 do 88 m kw. mają od trzech do 
pięciu pokoi. Ich ceny w programie 
„MdM” zaczynają się już od 280 tys. 
zł (od 3250 zł za m kw.). Mieszkania 
mają balkony lub ogródki. Za miej-
sce postojowe dla samochodu należy 
dopłacić dodatkowo 15 tys. zł. 

A może Góra Kalwaria?
 Wiele nowych mieszkań powstaje 
także w rejonie Góry Kalwarii. Jed-
nym z prężniej działających na tam-
tejszym rynku deweloperów jest fir-
ma Ekodom. W mieście stawia ona 
budynki wielorodzinne, pod mia-
stem (m.in. w Kątach i Sierzchowie) 
preferuje segmenty i zabudowę szere-
gową. - Mieszkania w mieście odda-
wane są tylko w stanie deweloperskim 
– informuje Joanna Musiałek z firmy 

Ekodom. - Najlepiej sprzedają się lo-
kale o powierzchni do 40 m kw., któ-
re kupowane są przeważnie pod wy-
najem. Dla siebie klienci szukają jed-
nak nieco większych mieszkań. Ceny 
za metr kwadratowy zawierają się w 
przedziale 4-4,2 tys. zł. W każdym lo-
kalu są wnęki szafowe oraz salony z 

aneksem kuchennym. Oddzielnych 
kuchni nie mamy w ofercie, bo klienci 
o nie nie pytają. 
 Mimo dużego zainteresowania 
mieszkaniami na terenie Góry Kal-
warii i okolic, tu ceny są jeszcze w 
miarę przystępne. Pewną barierą po-
wstrzymującą kupujących może być 
jednak nienajlepsze skomunikowanie 
gminy z Warszawą. Sytuacja zmieni 
się pewnie, kiedy zapowiadanej przebu-
dowy doczeka się wreszcie droga 79.

Tanga buduje w Tarczynie
 O wiele lepszą lokalizacją pod 
względem szybkiego dostania się do 
stolicy jest bez wątpienia Tarczyn. 
Buduje tam m.in. firma Tanga, ofe-
rująca mieszkania w zabudowie 

wielorodzinnej (3-piętrowe domy 
z podziemnymi garażami) przy ul. 
Pocztowej. - Mamy w ofercie loka-
le o powierzchni od 45 do 74 m kw. 
- mówi Rafał Chrzanowski z Tangi. 
- Najlepiej sprzedają się oczywiście 
te najtańsze. Ceny za metr wynoszą 
od 4,1 do 4,4 tys. zł.
 Lokale dostępne są w stanie de-
weloperskim, w większości z nich 

kuchnie łączone są z salonem, we 
wszystkich zostawiono miejsce na 
szafy wnękowe. W budynkach są za-
instalowane windy zjeżdżające do 
poziomu podziemnego garażu. Za 
miejsce w garażu trzeba dopłacić 
20 tys. zł, a poza budynkiem (na ze-
wnętrznym parkingu) – 8 tys. zł.

TW

W podwarszawskich miejscowościach 
przeważają segmenty i zabudowa szeregowa

W Górze Kalwarii i Tarczy-
nie średnia cena metra kw. 

mieszkania wynosi niewiele 
ponad 4 tys. zł. 

W Piasecznie jest co najmniej 
o 50 proc. drożej

R E K L A M A
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od zł/m3 250 2

Mieszkania w Lesznowoli

Apartamenty Koniczyna.pl

3 - 4 pokoje + ogródek

od zł.279 900
tel. 881 436 036

R E K L A M A
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„Budowlanka” gwarancją dobrej pracy
GÓRA KALWARIA/POWIAT Szkoła budowlana w Górze Kalwarii ruszy z kształceniem specjalistów, których 
bardzo brakuje na rynku pracy. Młodzież nauczy się fachu m.in. w nowej pracowni, nie ustępującej wypo-
sażeniem biurom projektowym
 – Pracuję w tej branży od kilku-
nastu lat i obserwuję, że na rynku bu-
dowlanym brakuje fachowej kadry, w  
ostatnim czasie panuje wręcz drama-
tyczna sytuacja – podkreśla Ksawery 
Gut z zarządu powiatu piaseczyńskie-
go, absolwent technikum budowlane-
go w Górze Kalwarii. – Z drugiej stro-
ny do techników nie ma za wielu chęt-
nych, bo krąży stereotyp, że po „Bu-
dowlance” pójdziesz na budowę i bę-
dziesz machał łopatą, co jest bardzo 
mylnym stwierdzeniem. 
 Gut przyznaje, że po skończe-
niu technikum w Górze Kalwarii ni-
gdy łopatą na budowie nie pracował. 
– Większość moich kolegów ma wła-
sne firmy budowlane i nimi zarzą-
dza – dodaje.

Dla osób z duszą artysty
 Aby jeszcze bardziej zachęcić 
młodzież do nauki w technikum bu-
dowlanym w Górze Kalwarii, po-
wiat ruszył z akcją promocyjną pod 
hasłem „Dobrą pracę zaczynasz od 
zdobycia zawodu”. – Chcemy zwró-
cić uwagę na to, że po technikum 
bez problemu można zacząć do-

brze płatną i ciekawą pracę w zawo-
dzie, gdyż ma się odpowiednie przy-
gotowanie teoretyczne i praktycz-
ne. Oczywiście naturalny jest dalszy 
rozwój i podjęcie studiów, ale mogą 
one być np. finansowane przez pra-
codawcę – tłumaczy Ksawery Gut. 

 Od września przyszłego roku w 
szkole zostaną wprowadzone innowa-
cyjne kierunki. Pierwszy to technik bu-
downictwa i architektury z rozszerzo-
nym programem projektowania CAD. 
Po tym kierunku absolwent jest przy-
gotowany do pracy przy projektowaniu 
komputerowym architektury i konstruk-
cji budowlanych, organizacji budowy, 
sporządzania obmiarów i kosztorysów. 
Natomiast drugi to technik robót wy-
kończeniowych w budownictwie i archi-
tektury wnętrz - idealny dla tych, którzy 
mają bardziej duszę artysty i chcą pro-
jektować wnętrza  zamiast obliczać kon-
strukcje budynków. 

 Poza nazwami zmieni się zakres 
nauki w placówce oraz jej wyposaże-
nie. Powiat przeznaczył 70 tys. zł na 
uruchomienie całkowicie nowej pra-
cowni komputerowej z najnowszym 
programowaniem AutoCad i Norma, 
czyli z programami do projektowania 
i kosztorysowania, które są najpopu-
larniejsze na rynku, a ich znajomość 
zagwarantuje pracę w biurach projek-
tów czy na budowach. 

Wielkie firmy proponują współpracę
 Nowości będą też w szkole bran-
żowej I stopnia, tzw. zawodówkach. 
Placówka rozpocznie kształcenie  de-
karzy, którzy specjalizują się w wyko-
nywaniu pokryć dachowych i obró-
bek dekarskich, montażu okien dacho-
wych, wyłazów i świetlików. „Budow-
lanka” przygotuje do pracy także mon-
terów stolarki budowlanej, czyli drzwi, 
okien, parapetów, schodów, balustrad, 
witryn bram garażowych oraz wyko-
nawców prac tynkarsko – malarskich. 
W ofercie szkoły pozostaje nadal kieru-
nek monter zabudowy i robót wykoń-
czeniowych, gdzie młodzież uczy się 
montowania systemów suchej zabu-

dowy, robót malarskich, tapeciarskich, 
okładzinowych i posadzkarskich. 
 – Jesteśmy w trakcie rozmów z ko-
lejnymi dużymi firmami w celu pod-
jęcia współpracy, aby uczniowie z 
„Budowlanki” mogli odbywać prak-
tyki i zajęcia zawodowe a może po 

zakończeniu szkoły podjąć pracę. Już 
podpisaliśmy umowę ze spółką Ar-
che,  a kolejne rozmowy są prowa-
dzone z PGE Dystrybucja, Polskimi 
Sieciami Elektroenergetycznymi oraz 
FAKRO – informuje Ksawery Gut. 

PC

Dziś w godz. 17-18.30 
w „Budowlance” odbędzie 

się dzień otwarty

Uczniowie „Budowlanki” będą uczyć się fachu m.in. w firmie 
Arche, która buduje mieszkania oraz otwiera hotele w zabyt-
kach (m.in. w „koszarowcach” w Górze Kalwarii)
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63. edycja Targów Nowy DOM Nowe MIESZKANIE
Szukasz mieszkania, domu, działki? Potrzebujesz fachowej porady kredytowej? Brakuje ci inspiracji i pomysłu jak wykończyć wnętrze? Przyjdź na Targi Nowy DOM Nowe MIESZKA-
NIE, które odbędą się 14 i 15 kwietnia na PGE Narodowym. To ostatnia przed wakacjami edycja Targów Mieszkaniowych, na której swoją ofertę zaprezentują: deweloperzy, pośred-
nicy kredytowi a także pośrednicy w obrocie nieruchomościami. Wstęp wolny
 Targi Nowy DOM Nowe 
MIESZKANIE w jednym miejscu i 
czasie gwarantują dostęp do aktual-
nej oferty mieszkań i niezbędnej wie-
dzy potrzebnej przy bezpiecznym 
zakupie własnego M. Na zaintere-
sowanych czekać będzie blisko 15 
niezależnych ekspertów służących 
radą i pomocą w podjęciu właści-
wej decyzji o zakupie nowego lokum 
z dziedziny m.in.: prawa, finansów, 
podatków oraz aranżacji wnętrz i 
architektury.
 Na 63. edycji Targów Nowy 
DOM Nowe MIESZKANIE inwe-
stycje przedstawią znane warszaw-
skie i ogólnopolskie firmy dewelo-
perskie m.in.: APM Development, 
Bouygues Immobilier Polska, Kone-
ser, Marvipol, PHN Development, 
Port Praski czy Radius Projekt. 
 Ekspozycję wystawców dopeł-

ni bogaty program edukacyjny i roz-
budowane Centrum Porad, w któ-
rym goście mogą korzystać z indy-
widualnych, bezpłatnych konsulta-
cji. Warto odwiedzić Targi, wybrać 
mieszkanie i rozpocząć procedu-
rę kredytową - zainteresowani będą 
mogli przeprowadzić analizę kosz-
tów kredytu hipotecznego, zbadać 
wstępnie swoją zdolność kredyto-
wą, uzyskać pomoc w wypełnieniu 
wniosku oraz informacje o wyma-
ganych dokumentach potrzebnych 
do jego rozpatrzenia, ocenić ryzy-
ko zakupu mieszkania. Z projektan-
tami wnętrz odwiedzający targi za-
aranżują własny dom czy mieszka-
nie, dostosują do własnych potrzeb 
mieszkanie od dewelopera, przebu-
dują mieszkanie z rynku wtórnego. 

Będzie można dowiedzieć się jak 
uniknąć błędów przy projektowaniu 
własnego mieszkania czy jak optycz-
nie powiększyć wnętrze. 
 Dyżurujący w targowym Cen-
trum prawnicy pomogą w sformuło-
waniu prawidłowej umowy o zakup 
mieszkania, zaoferują kompleksową 
obsługę realizacji procesu budow-
lanego, zagwarantują pomoc w za-
wieraniu umów w obrocie nierucho-
mościami, opodatkowaniu trans-
akcji na rynku nieruchomości, po-
datku od nieruchomości, rozstrzy-
ganiu sporów z organami podatko-
wymi (odwołania od decyzji, skargi 
na decyzje administracyjne, wnioski 
o zwrot nadpłaty i inne pisma z za-
kresu postępowania podatkowego, 
w tym wnioski o wydanie interpre-
tacji podatkowej).

WSTĘP NA TARGI
14 i 15 kwietnia 

(sobota-niedziela) 
w godzinach: 10.00–17.00

PGE Narodowy, 
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1

Wszyscy odwiedzający targi otrzymają czaso-
pisma o tematyce wnętrzarskiej oraz mapy in-
westycji mieszkaniowych, ekskluzywny kata-
log targowy z obszernym działem prezentu-
jącym inwestycje mieszkaniowe, dokładne in-
formacje o lokalizacji, cenie, metrażu, ter-
minie zakończenia budowy, kontakt do biu-
ra sprzedaży i wizualizację budynku. Oraz 
przewodnik targowy – czytelną broszu-
rę ułatwiającą poruszanie się po stoiskach 
wystawców i programie wydarzeń towarzy-
szących.

R E K L A M A

R E K L A M A
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Przegląd ofert deweloperów
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Eksmisja XXL. Starocie za bramę
GÓRA KALWARIA Właściciel dawnego biurowca kombinatu Hortex stracił cierpliwość i wy-
eksmitował z niego bezdomnego Ryszarda Wasiaka wraz z należącymi do mężczyzny 
setkami mebli i bibelotów
 Mężczyzna płakał, kiedy w po-
przedni piątek pracownicy właści-
ciela budynku przy Pijarskiej wyno-
sili przedmioty przed bramę. Zaczął 
też dzwonić do wielu osób w poszu-
kiwaniu pomocy, czyli miejsca gdzie 
mógłby przechować swoje bibeloty. 
– Nie wiem co będzie w nocy, będę 
pilnował tych wszystkich rzeczy. To 
moje życie – powiedział nam w dniu 
eksmisji. W stercie rzeczy można 
było znaleźć niemal wszystko: me-
ble, drewniane beczki, skrzynie, sa-
nie, instrumenty muzyczne, obrazki, 
ceramikę, figurki.
 Pomieszczenia w dawnym biu-
rowcu (obecnie do wynajęcia) Ry-
szard Wasiak wynajął cztery lata 
temu. Przyznaje, że przez trzy lata 
płacił ponad 4 tys. zł, potem – ze 
względu na „słabe przychody” – 
przestał. – Zima była, słabo szła 
sprzedaż. Poza tym lokal był w coraz 
gorszym stanie, dach zaczął prze-
ciekać i zalewało mi rzeczy – twier-
dzi. W końcu dostał wypowiedzenie. 
– Od pół roku mnie tu nie powinno 
być – nie kryje bezdomny. W daw-
nym biurowcu zrobił sobie „kajutkę” 
(jak sam mówi) i w niej spał, cza-
sem u znajomych. Teraz nie ma do-
kąd pójść. Mieszkał w jednej z oko-
licznych wsi, ma dzieci. Jednak życie 
tak mu się skomplikowało, że został 

sam i trafił na ulicę. Gmina propo-
nowała mu mieszkanie w kontenerze 
socjalnym, ale odrzucił tę propozy-
cję. – Bo co ja zrobię z tymi wszyst-
kimi rzeczami? W biurowcu zostało 
ich jeszcze drugie tyle – zdradza.
 Skąd ma tyle staroci? – Wiele 
osób w Polsce mnie zna, przywozi-
li te rzeczy, żebym je okazyjnie ku-
pił. Założyli mi też stronę w interne-
cie „Galeria u Ryszarda”, nawet jej 
nie widziałem.
 Górze antyków przyglądali się po 
eksmisji zaciekawieniem potencjalni 
klienci, od piątku są ich dziesiątki. 
W czasie burzy wszystko zmokło.

– To już nie był pierwszy raz, kie-
dy prosiliśmy tego pana, aby dobro-
wolnie opuścił nasz budynek. Na-
wet oferowaliśmy mu pomóc w prze-
wiezieniu tych rzeczy w inne miejsce  
– tłumaczy przedstawicielka fir-
my, do której należy niebieski biuro-
wiec. – Nie mogliśmy pozwolić, aby 
ten pan u nas pozostał, chociażby ze 
względu na kwestie bezpieczeństwa 
pożarowego. Poza tym chcemy ten 
obiekt wynająć albo sprzedać i za-
leży nam na jego opróżnieniu – tłu-
maczy.

Piotr Chmielewski

Ryszard Wasiak: W budynku nadal pozostała połowa mebli, 
ceramiki i innych przedmiotów

R E K L A M A

Łączą siły przed 
wyborami samorządowymi  
PIASECZNO Do jesiennych wyborów w Piasecznie wspólnie pójdą Platforma Obywatel-
ska, Nowoczesna, Komitet Obrony Demokracji, Wspólne Razem, Nasz Sport i Kultura 
oraz Kobiety Piaseczna
 Ugrupowania w niedzielę pod-
pisały Piaseczyńską Deklarację Sa-
morządową (PDS), która jest sym-
bolem ich sojuszu przed najbliższy-
mi wyborami. – Łączy nas miłość do 
demokracji i miłość do naszej małej 
ojczyzny – zapewniała przed pod-
pisaniem deklaracji Zofia Sanejko 
z KOD Piaseczno. – Ta deklaracja 
jest zobowiązaniem do współpracy 
o współdziałaniu w obronie naszej 
małej ojczyzny przed odebraniem jej 
prawa do samostanowienia w samo-
rządach. W obronie przed scentrali-
zowaniem decyzji, które mają prawo 
podejmować mieszkańcy. Może na 
obecnym etapie nie jest to małżeń-
stwo z miłości, może jest to małżeń-
stwo z rozsądku, ale to małżeństwo 
ma świadomość odpowiedzialności 
za wspólne dziecko jakim jest nasza 

mała ojczyzna – przekonywała.
 Głos zabrali między innymi po-
słowie – Andrzej Halicki z PO oraz 
Kamila Gasiuk-Pihowicz z Nowo-
czesnej. Podkreślano konieczność 
obywatelskiego nadzoru nad prawi-
dłowością przebiegu czekających nas 
wyborów samorządowych oraz gra-
tulowano piaseczyńskiej inicjatywy.
 – Nasze rozmowy trwały kilka 
miesięcy – powiedział Piotr Kan-
dyba z Nowoczesnej. – To pierw-
szy etap, to dopiero początek. Przed 
nami program dla mieszkańców i 
to czego najbardziej się obawiam 
– przyjdzie moment ustawiania lu-
dzi na listach (wyborczych – przyp. 
red). Mam nadzieję, że wygrają nie 
osobiste ambicje, ale mała ojczyzna, 
wygra nasze dobro. To jest zobo-
wiązanie wobec mieszkańców. Każ-

dy człowiek – czy ten, który stoi pod 
sklepem, czy ten, który korzysta z 
mieszkań socjalnych czy komunal-
nych, będzie też czuł się częścią na-
szej społeczności. 
 Kulminacyjnym punktem spo-
tkania było podpisanie PDS. – Bę-
dziemy bronić prawa i instytucji 
państwa przed ich instrumentalnym 
wykorzystywaniem – czytamy w de-
klaracji. – Będziemy bronić praw sa-
morządów do określonej w konsty-
tucji niezależności od władzy cen-
tralnej i prawa mieszkańców do 
swobodnego wyboru swoich przed-
stawicieli.
 Przedwyborczy sojusz, który zo-
stał zawarty w Piasecznie, wyda-
je się być wyrazem braku pewno-
ści lokalnej PO, która widząc moc-
ną pozycję PiS na arenie ogólnopol-

skiej chce zapewnić sobie poparcie 
nie tylko wśród własnych zwolenni-
ków, ale także antagonistów Prawa i 
Sprawiedliwości. 
– W Piasecznie PO zawsze była 
mocna, ale trzeba brać pod uwagę, 
że siła PiS urosła także u nas – po-
wiedział nam kilka tygodni temu je-
den członków piaseczyńskiej Plat-
formy. – W wyborach na burmistrza 
w najgorszym wypadku do dru-

giej tury może wejść kandydat PiS 
i wciąż mocny były burmistrz Józef 
Zalewski. Elektorat PiS będzie zdy-
scyplinowany, ale głosy ich przeciw-
ników mogą się rozdrobnić, gdy zo-
staną podzielone na kilka list wy-
borczych. Nie możemy do tego do-
puścić. Trzeba się skonsolidować.

Kamil Staniszek

Posadzili hektar lasu
LESZNOWOLA W sobotę w Magdalence przyjaciele i podopieczni stowa-
rzyszenia Dobra Wola w trzech przygotowanych przez Nadleśnictwo 
Chojnów gniazdach zasadzili w sumie ponad 10 tysięcy buków

 Była to już czwarta wiosenna akcja sadzenia lasu z Dobrą Wolą (wcześniej sto-
warzyszenie organizowało na naszym terenie wielkie akcje sprzątania). Do tej pory 
drzewa sadzono w Magdalence, Sękocinie Starym na terenie gminy Raszyn oraz 
na Górkach Szymona w Zalesiu Dolnym, gdzie przy okazji karczowano niezwy-
kle inwazyjną czeremchę amerykańską. Teraz nasadzenia odbywały się w rejo-
nie kościoła, przy ul. Wiejskiej i Słojewskiego. W akcji, która rozpoczęła się wcze-
snym rankiem, wzięło udział około 200 osób: wolontariuszy, harcerzy, strażaków, 
policjantów, samorządowców, a także mieszkańców, którzy przybywali na miej-
sce zbiórki z własnymi łopatami i... ciastami. Drzewa sadzono niecałe trzy godzi-
ny w trzech kwartałach. Po zakończeniu pracy rozpalono ognisko i pieczono kieł-
baski. – Gmina zabezpieczyła nam tojtoje oraz sadzonki krzewów i kwiatów, któ-
re rozdawaliśmy w zamian za zużyty sprzęt rtv i agd – mówi Jacek Zalewski, prezes 
stowarzyszenia Dobra Wola. – Browar Jabłonowo dostarczył ławki, Nadleśnictwo 
Chojnów przygotowało kwatery oraz buki, a starostwo sfi nansowało kiełbaski.
 Na miejscu, także dzięki wspaniałej pogodzie, panowała radosna atmos-
fera, o którą zadbał m.in. piaseczyński muzyk Michał Kisielewski z Kolorofonii, 
który zaserwował wszystkim „leśny” rap.

Po wykonanej pracy można było odpocząć 
i posilić się kiełbaską pieczoną nad ogniskiem

TW



12 nr 14 (714)/2018/W1AKTUALNOŚCI
KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Kranówka 
zamiast źródełka?
GÓRA KALWARIA Do końca kwietnia ma być gotowy projekt zagospo-
darowania otoczenia źródełka św. Antoniego. Wedle niego ciek ma być 
zastąpiony... kranikiem z wodą miejską
 Gmina zabrała się za 
porządkowanie niewiel-
kiego placu na skarpie, do 
którego dojście prowa-
dzi stromą ul. św. Anto-
niego, na życzenie miesz-
kańców. W roku 2016 za-
gospodarowanie otocze-
nia źródła było jednym z 
pomysłów na wykorzysta-
nie puli pieniędzy z budże-
tu obywatelskiego. Propo-
zycję „nadania odpowied-
niego znaczenia i wizerun-
ku miejscu na skarpie, z 
którego wypływa źródeł-
ko św. Antoniego” złoży-
ła grupa o nazwie „miesz-
czanie Góry Kalwarii”. Do-
pominali się oni wykona-
nia od nowa ujęcia źródła, 
a także zagospodarowa-
nia jego otoczenia. „Nale-
ży dążyć do utworzenia w 
tym miejscu bezpieczne-
go przystanku dla pieszych i rowerzystów, wyłączając zabytkową ul. św. An-
toniego z ruchu samochodów” – sugerowali. – Niestety, woda w źródełku jest 
niezdatna do picia. Dlatego jednym z głównych elementów naszej propozycji 
jest przeprowadzenie badań, które pokażą, skąd pochodzą zanieczyszczenia 
w wodzie i jak te źródła nieczystości odciąć – tłumaczy Marcin Niedziółka, je-
den z „mieszczan”. Zdaniem Niedziółki miejsce, obok którego przed wiekami 
znajdowała się wschodnia brama do miasta (i przechodził szlak handlowy w 
kierunku Wisły), powinno stać się obecnie skrzyżowaniem szlaków turystycz-
nych i spacerowych. Propozycja „mieszczan” spotkała się z zainteresowaniem 
mieszkańców i dlatego ratusz zabrał się za jej realizację. 
 Urzędnicy długo pracowali nad tym, jak rozwiązać przede wszystkim pro-
blem ścieków z szamb przedostających się do wody źródlanej. Uznali jednak w 
końcu, że nie ma możliwości dotarcia do źródła zanieczyszczenia i sprawienia, 
aby woda ze źródełka była zdatna do picia. Dlatego projektant kończy obecnie 
opracowywanie innego rozwiązania. Do miejsca, gdzie źródło ma ujście zosta-
nie doprowadzony wodociąg. Z zamontowanego kranika będzie można swo-
bodnie pić wodę miejską, a źródełko za kratką będzie przepływało poniżej i 
spływało w dół skarpy, jednak nie będzie do niego dostępu. Duże zmiany cze-
kają też plac, gdzie znajduje się ciek. Zostanie utwardzony, obsadzony zielenią, 
oświetlony i wyposażony m.in. w ławki i kamerę monitoringu.
 Burmistrz Dariusz Zieliński zapowiada, że jak tylko ratusz będzie dyspono-
wał projektem i pozwoleniem na budowę, zwróci się do radnych o przezna-
czenie pieniędzy na realizację tego nowego miejsca spotkań. Z puli na reali-
zację budżetu obywatelskiego 2017 pozostało jeszcze ponad 200 tys. zł.
Z projektu nie jest zadowolony Marcin Niedziółka. – Absolutnie nie o to cho-
dziło w naszej propozycji. Zależało nam przede wszystkim na oczyszczeniu 
źródła, a nie na doprowadzeniu w to miejsce wodociągu. Dla nas czyste źró-
dło jest warunkiem odnowy tego zapomnianego miejsca – komentuje. 

Piotr Chmielewski 

 Stan źródełka nie zachęca obecnie 
do korzystania z wody     

Pokazali mieszkańcom, jak 
powinno wyglądać ładne miasto
PIASECZNO W urzędzie gminy odbyło się spotkanie z mieszkańcami, poświęcone przygo-
towywanej właśnie uchwale krajobrazowej. Mówiono m.in. o planowanych zasadach 
sytuowania reklam, ogrodzeń i małej architektury na terenie miasta
 Spotkanie, na które przybyło w 
sumie kilkunastu mieszkańców, roz-
poczęło się od projekcji filmu „Kra-
jobraz Mojego Miasta” ukazujące-
go, jak powinna wyglądać prawidło-
wo zaaranżowana przestrzeń miej-

ska. W filmie była omawiana m.in. 
kwestia umieszczania w mieście re-
klam. Jako wzorcowy przykład zo-
stał podany park kulturowy, obej-
mujący teren starego miasta we 
Wrocławiu. W jego obrębie zakaza-
ne są żywe kolory, banery reklamo-
we, graffiti i wszelka „pstrokacizna”. 
Szyldy sklepów i restauracji zostały 
tam wkomponowane w elewację bu-
dynków, a jedyną w zasadzie formę 
reklamy stanowią stojaki (tzw. ko-
ziołki) zapraszające turystów do ka-
wiarni lub knajpek. W dalszej czę-
ści filmu pokazano jak powinna wy-
glądać miejska zieleń (należy unikać 
iglaków i sadzić jak najwięcej drzew 
liściastych, odpornych na zasole-
nie i niekorzystne warunki pogodo-
we), rynki i place (przybliżono za-
sady utwardzania ich kostką bruko-
wą, która powinna być  przyjazna 
dla osób niepełnosprawnych i matek 
z wózkami), a także mała architek-
tura, pomniki oraz fontanny. Oka-
zało się, że wiele zaproponowanych 
w materiale rozwiązań zostało już z 
powodzeniem zastosowanych w Pia-
secznie. 

Stawiają na zieleń
 - Cały czas prowadzimy szerokie 
działania na rzecz poprawy estetyki 
naszego miasta – mówił po projekcji 
filmu wiceburmistrz Daniel Putkie-
wicz. - Powstają nowe parki, skwe-
ry, ulice. Poprawiamy także to, co 
zostało źle zrobione w przeszłości. 

W tym roku chcemy przywrócić zie-
leń na placu Piłsudskiego, a w roku 
ubiegłym posadziliśmy aż 500 no-
wych drzew. 
 Następnie głos zabrali doradcy 
z firmy konsultingowej TwC Polska, 
którzy na zlecenie gminy przygoto-
wują projekt uchwały krajobrazowej. 
- Chcemy podzielić się z państwem 
naszymi przemyśleniami i pomysła-
mi, ale też poznać wasze zdanie na 
temat aranżacji miejskiej przestrze-
ni – mówił Daniel Wołowik z TwC 
Polska. - Na początku jednak chce-
my opowiedzieć, czym w ogóle jest 
uchwała krajobrazowa.

Cel: wyeliminowanie 
niechcianej reklamy
 Podczas swojej prezentacji Da-
niel Wołowik pokazywał przykłady 
jak chaotyczna, dzika reklama może 
oszpecić przestrzeń miejską, zasło-
nić cenne zabytki czy ciekawą archi-
tekturę. Określił też cele, jakie ma 
nieść za sobą uchwała krajobrazo-
wa. Przede wszystkim chodzi o wy-
eliminowanie chaosu reklamowe-

go, poprawę estetyki i jakości ogro-
dzeń, wyeliminowanie barier za-
gradzających przestrzeń publiczną 
oraz zamontowanie na terenie mia-
sta ładnych ławek i koszy na śmie-
ci. Uchwała ma określać m.in. roz-
miary, lokalizację, kolorystykę oraz 
odległości między reklamami, pa-
rametry ogrodzeń i małej architek-
tury, kolorystykę elewacji i dachów 
budynków. Jej projekt powstaje we 
współpracy z gminnym wydziałem 
architektury. - Ma on zostać wyło-
żony do publicznego wglądu 1 lip-
ca – informuje Łukasz Wyleziński z 
gminnego biura promocji. - Potem 
rozpoczną się dalsze konsultacje. 
 Do 12 sierpnia ma zakończyć się 
zbieranie uwag do projektu uchwa-
ły krajobrazowej, a sama uchwała 
ma zostać podjęta przez radę miej-
ską pod koniec roku. Jej przyjęciu 
będzie towarzyszyło także podjęcie 
uchwały określającej wysokość opłat 
reklamowych. 

Tomasz Wojciuk

Na pierwszych konsultacjach dotyczących uchwały
 krajobrazowej było obecnych kilkanaście osób

W lipcu projekt uchwały 
krajobrazowej ma być kon-
sultowany z mieszkańcami

Coraz więcej biletomatów
PIASECZNO/LESZNOWOLA W Piasecznie i Lesznowoli są już cztery samoobsługowe, stacjonarne 
biletomaty. W najbliższym czasie kolejny ma pojawić się przy stacji PKP w Nowej Iwicznej
 W ubiegłym roku biletomat zo-
stał ustawiony obok sądu w Piasecz-
nie, a niedawno także przy ul. Pu-
ławskiej w Mysiadle (gmina Leszno-

wola). Oprócz tego podobne urzą-
dzenia znajdują się przy dworcu 
PKP oraz przystanku Szkolna 01 w 
Piasecznie. – Na terenie tych dwóch 
gmin funkcjonuje także kilkanaście 
punktów handlowo-usługowych, w 
których można kupić bilety karto-
nikowe oraz doładować bilet długo-
okresowy – informuje Michał Gro-
belny z Zarządu Transportu Miej-
skiego w Warszawie. 
 Jednak, jak się okazuje, organi-
zujący transport zbiorowy na terenie 
Piaseczna i Lesznowoli ZTM wcale 
nie jest właścicielem biletomatów. 
Kupują je, ustawiają, a potem także 
serwisują zewnętrzne firmy. ZTM 

wskazuje tylko lokalizacje. – Obec-
nie prowadzimy rozmowy z Menni-
cą Polską, która deklaruje współpra-
cę z ZTM w kwestii zainstalowania 
automatów biletowych – zdradza 
Michał Grobelny. – Mamy nadzie-
ję, że dzięki temu kolejny biletomat 
znajdzie się wkrótce na terenie stacji 
PKP Nowa Iwiczna.
 O tę konkretną lokalizację od 
jakiegoś czasu, na wniosek miesz-
kańców, zabiegał lesznowolski rad-
ny Marcin Kania. – Z tego co wiem 
ZTM rozmawia w tej sprawie także 
z Kolejami Mazowieckimi – mówi 
radny. – Chodzi o to, aby można 
było kupić w urządzeniu także bilety 
na pociągi. 
 Jednak stacjonarne biletoma-
ty to nie jedyne miejsca, w których 
można samodzielnie zaopatrzyć 
się w bilet. – Mamy także 1900 bi-
letomatów w pojazdach i dążymy 
do tego, aby docelowo znalazły się 
one we wszystkich naszych środkach 
transportu – dodaje Michał Grobel-
ny. – Bilety można nabyć także po-

przez aplikacje mobilne na telefo-
nach komórkowych. 

TW

Biletomat w centrum 
Piaseczna. Na terenie 
miasta są jeszcze trzy 
podobne urządzenia

Biletomaty ustawiają 
zewnętrzne firmy, ZTM 

wskazuje tylko ich lokalizacje

R E K L A M A
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Szczury jak koty 
przy Kusocińskiego
PIASECZNO  – Na naszym osiedlu nigdy nie było tylu szczurów – skar-
ży się Maria Zalewska, mieszkająca przy ul. Kusocińskiego 8. - Wszyst-
kiemu winni są mieszkańcy, wyrzucający ptakom pieczywo, bo stary 
chleb stanowi też świetne pożywienie dla tych gryzoni

 Pani Maria mieszka przy Kusocińskiego od 50 lat. Nigdy jednak szczurów 
nie było tam tak dużo, jak teraz. - Chodzą między blokami i niczego się nie 
boją – mówi mieszkanka. - Ostatnio nawet jeden dostał się rurą kanalizacyjną 
na trzecie piętro i wyszedł przez sedes. Jak lokatorki mieszkania to zobaczyły, 
narobiły strasznego rabanu... Musiałam biec im na ratunek.
 Pani Maria uważa, że panoszeniu się szczurów są winni sami mieszkańcy, 
którzy nieświadomie je dokarmiają. - Wiele osób wyrzuca przez okno na traw-
nik chleb dla gołębi. Jest on jedzony też przez szczury – mówi. - Proszę sąsia-
dów, żeby tego nie robili, ale mało kto reaguje na moje wyjaśnienia. Prezes 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedność” kazał porozkładać w piwnicach trutki. 
Na osiedlu mają też pojawić się wkrótce karmniki dla ptaków, do których bę-
dzie można wrzucać pieczywo. Mam nadzieję, że to pomoże...
 Stanisław Zawadzki, prezes SM „Jedność”, która administruje blokami 
przy Kusocińskiego poinformował nas, że spółdzielnia zatrudniła dwie fi rmy 
deratyzacyjne. - W budynkach nie ma już szczurów, gnieżdżą się natomiast na 
zewnątrz – wyjaśnia Stanisław Zawadzki. - Cały czas staramy się wypłoszyć je 
z zajmowanych siedlisk, umieszczając w jamach trutki. Apeluję do mieszkań-
ców, aby nie rozrzucali po osiedlu chleba, co dzieje się nawet nocą. Będą za to 
kary administracyjne.

TW

Nocna dewastacja na szkolnym boisku
GÓRA KALWARIA Powyginane bramki, porwany piłkochwyt i rozbite kopniakami przęsła 
parkanu – taki widok zastali w poniedziałkowy ranek uczniowie i nauczyciele szkoły 
podstawowej w Czachówku
 Od kilku dni we wsi (a także in-
ternecie) wrze, bo rodzice dzieci, 
jak i pracownicy placówki zdają so-
bie sprawę, że zniszczeń nie dokonał 
prawdopodobnie nikt z zewnątrz, 
ale miejscowi, być może absolwen-
ci placówki. Efekt ich weekendowe-
go najścia od strony lasu jest taki, że 
młodsze dzieci nie mają gdzie grać w 
piłkę. Mniejsze bramki, które służy-
ły do ograniczania powierzchni tra-
wiastego boiska zostały powyginane 
i nie nadają się do użytku. Część ru-
rek dużych bramek, zamontowanych 
przez rodziców na stałe, również po-
krzywiono. Wandale nie oszczędzili 
również piłkochwytu – podarli siat-
kę i rozrzucili jej elementy po boisku
– a także tablic do koszykówki. 
 Prawdopodobnie nietrzeźwi 
– tak wynika z liczby puszek i bu-
telek, które sprawcy pozostawili na 
miejscu – z dużą siłą wyżyli się tak-
że na betonowych elementach szkol-
nego ogrodzenia. Połamali łącznie 
elementy 15 przęseł. – Nasi policjan-
ci po przyjęciu zgłoszenia odwiedzi-
li wszystkie domy znajdujące się w 
pobliżu szkoły. Okazuje się, że nikt 
niczego nie słyszał. Funkcjonariu-
sze dokonali również oględzin i ze-
brali ślady. Swoimi kanałami próbu-
ją obecnie wejść  na trop sprawców 
– informuje kom. Jarosław Sawic-
ki, oficer prasowy Komendy Powia-
towej Policji. – Ze swej strony ape-
luję do wszystkich, którzy mają ja-
kiekolwiek informacje mogące po-

móc w ustaleniu wandali, aby nas 
informowali, nawet anonimowo. Ta-
kie zachowania trzeba tępić i napięt-
nować. Stan bezpieczeństwa, a tak-
że takich miejsc jak szkolne boisko 
to nasza wspólna sprawa – dodaje. 
 O pomoc w ustaleniu sprawców 
zaapelowała również placówka. Po-

nadto dyrektor szkoły w Czachówku 
rozmawiała z burmistrzem gminy o 
możliwości zamontowania monitorin-
gu na terenie szkoły, gdzie obecnie po-
wstaje sala gimnastyczna. Jest szansa, 
że kamery zostaną zamontowane.

PC

Sprawcy zniszczyli bramki, kosze do gry, piłkochwyty 
i duży odcinek ogrodzenia

PIASECZNO

Jakub Kultys Mistrzem Polski w Łucznictwie
 Pod koniec marca w Tyczynie odbyły się VIII Halowe Mistrzostwa Pol-
ski Młodzików w łucznictwie. W kategorii młodzików młodszych triumfo-
wał zawodnik Klubu Sportowego Hubertus z Zalesia Górnego, Jakub Kul-
tys. 14-latek od sześciu lat trenuje w Hubertusie łucznictwo pod okiem tre-
nera Pawła Solińskiego. Zawody w Tyczynie polegały na oddaniu 90 strza-
łów do tarczy (w trzech rundach) z odległości 18 m. Jakub Kultys domino-
wał od początku, zdobywając 852 punkty na 900 możliwych. 

TW
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Zyskamy 82,3 mln złotych, jeśli wszyscy mieszkańcy, 
zadeklarują płatność podatku za rok 2017 na rzecz gminy Konstancin-Jeziorna.

To pieniądze na edukację, pomoc społeczną i rodzinną, budowę nowych dróg, 
kulturę, transport i kulturę fizyczną.

Twój PIT
poprawi BYT

Wypełniony
zgodnie 

z miejscem
zamieszkania

Twój
i innych 

mieszkańców
gminy

mlnPONAD82
Co trzeba zrobić?

Wystarczy wskazać w formularzu PIT-37, Gminę Konstancin-Jeziorna  
jako miejsce zamieszkania oraz dołączyć wypełniony druk aktualizacyjny ZAP-3.
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edukacja

2,9 mln
 

5,5 mln
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Program  
„500+”

 

w 2018 

12,1 mln

kultura
Gmina  



Na podstawie art. 63 ust. 1 i ust. 10 w zw. z art. 
29 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) 
oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze 
zm.) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Eduka-
cji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 
regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora 
publicznego przedszkola, publicznej szkoły pod-
stawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej 
lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji 
konkursowej (Dz. U. 2017 poz. 1587).

§ 1. 
1. Ogłasza konkurs w celu wyłonienia kandy-
data na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 5 
„Kolorowe kredki” Obory 22 05-520 Konstancin- 
-Jeziorna.
2. Treść ogłoszenia o konkursie zawarta jest w za-
łączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 
Postępowanie konkursowe przeprowadzone 
zostanie zgodnie z zasadami określonymi w roz-
porządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkur-
su na stanowisko dyrektora publicznego przed-
szkola, publicznej szkoły podstawowej, publicz-
nej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej 
placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

§ 3.
 Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie 
internetowej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin- 
-Jeziorna oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

§ 4. 
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierowniko-
wi Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia.

§ 5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Ogłoszenie o konkursie
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna 

ogłasza konkursy na stanowisko dyrektora:
Przedszkola nr 5 „Kolorowe kredki” 

05-520 Konstancin-Jeziorna, Obory 22

1. Do konkursu może przystąpić osoba speł-
niająca następujące wymagania
- określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie 
wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba 
zajmująca stanowisko dyrektora lub inne stano-
wisko kierownicze w publicznym przedszkolu, 
publicznej szkole podstawowej oraz publicznej 
placówce (Dz.U. 2017 poz. 1597) t.j:

1) NAUCZYCIEL MIANOWANY LUB DYPLOMO-
WANY, KTÓRY SPEŁNIA ŁĄCZNIE NASTĘPUJĄ-
CE WYMAGANIA:
a)   ukończył studia magisterskie i posiada przy-

gotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do 
zajmowania stanowiska nauczyciela w danym 
przedszkolu,

b)   ukończył studia wyższe lub studia podyplo-
mowe z zakresu zarządzania albo kurs kwa-
lifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, 
prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie 
placówek doskonalenia nauczycieli,

c)    posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pe-
dagogicznej na stanowisku nauczyciela lub 
pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stano-
wisku nauczyciela akademickiego,

d)   uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy 
w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozy-

tywną ocenę dorobku zawodowego w okresie 
ostatniego roku albo w przypadku nauczy-
ciela akademickiego pozytywną ocenę pracy 
w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole 
wyższej- przed przystąpieniem do konkursu 
na stanowisko dyrektora,

e)   spełnia warunki zdrowotne niezbędne do 
wykonywania pracy na stanowisku kierowni-
czym,

f )   ma pełną zdolność do czynności prawnych 
i korzysta w pełni z praw publicznych;

g)    nie był karany karą dyscyplinarną, o której 
mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1189 ze zm.) , a w przypadku nauczyciela 
akademickiego – karą dyscyplinarną, o której 
mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 
2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. 
U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.) oraz nie toczy się 
przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

h)    nie był skazany prawomocnym wyrokiem za 
umyślne przestępstwo lub umyślne przestęp-
stwo skarbowe,

i)       nie toczy się przeciwko niemu postępowanie      
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicz-
nego,

j)   nie był karany zakazem pełnienia funkcji zwią-
zanych z dysponowaniem środkami publiczny-
mi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy 
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności 
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1311 ze zm.),

k)    w przypadku cudzoziemca-posiada znajomość 
języka polskiego poświadczona na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 7 października 
1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 
i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz 2017 r. poz. 60).

2) NAUCZYCIEL MIANOWANY LUB DYPLOMO-
WANY, KTÓRY SPEŁNIA ŁĄCZNIE NASTĘPUJĄ-
CE WYMAGANIA:
a)    posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodo-

wy licencjata, inżynier lub równorzędny, oraz 
przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do 
zajmowania stanowiska nauczyciela w danym 
przedszkolu,

b)   ukończył studia wyższe lub studia podyplo-
mowe z zakresu zarządzania albo kurs kwa-
lifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, 
prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie 
placówek doskonalenia nauczycieli,

c)    posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pe-
dagogicznej na stanowisku nauczyciela lub 
pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stano-
wisku nauczyciela akademickiego,

d)    uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy 
w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozy-
tywną ocenę dorobku zawodowego w okre-
sie ostatniego roku albo w przypadku na-
uczyciela akademickiego pozytywną ocenę 
pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy 
w szkole wyższej- przed przystąpieniem do 
konkursu na stanowisko dyrektora,

e)    spełnia warunki zdrowotne niezbędne do 
wykonywania pracy na stanowisku kierow-
niczym,

f )    ma pełną zdolność do czynności prawnych 
i korzysta w pełni z praw publicznych;

g)      nie był karany karą dyscyplinarną, 
o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia  
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. 
U. z 2017 r., poz. 1189 ze zm.), a w przypadku 
nauczyciela akademickiego – karą dyscypli-
narną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 
wyższym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.) 
oraz nie toczy się przeciwko niemu postępo-
wanie dyscyplinarne,

h)   nie był skazany prawomocnym wyrokiem za 
umyślne przestępstwo lub umyślne przestęp-
stwo skarbowe,

i)    nie toczy się przeciwko niemu postępowanie 
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicz-
nego,

j)   nie był karany zakazem pełnienia funkcji zwią-
zanych z dysponowaniem środkami publiczny-
mi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy 
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności 
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1311 ze zm.),

k)   w przypadku cudzoziemca-posiada zna-
jomość języka polskiego poświadczona 
na zasadach określonych w ustawie z dnia  
7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. 
U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 
oraz 2017 r. poz. 60).

3) NAUCZYCIEL MIANOWANY LUB DYPLOMO-
WANY zatrudniony na stanowisku wymagającym 
kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu 
administracji rządowej, kuratorium oświaty, Cen-
trum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzami-
nacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplo-
mowany urlopowany lub nauczyciel mianowany 
lub dyplomowany zwolniony z obowiązku świad-
czenia pracy na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych 
(Dz. U. z 2015 r. poz.1881), spełniający wymagania 
określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymo-
gu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy 
albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

2. Oferty osób przystępujących do konkursu 
powinny zawierać - zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 
2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna od-
powiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora 
lub inne stanowisko kierownicze w publicznym 
przedszkolu, publicznej szkole podstawowej oraz 
publicznej placówce (Dz.U. 2017 poz. 1597) t.j:

1)  uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz 
koncepcję funkcjonowania i rozwoju Przed-
szkola nr 5 „Kolorowe kredki”;

2)  oświadczenie zawierające następujące dane 
osobowe kandydata:

 - imię (imiona) i nazwisko,
 - datę i miejsce urodzenia,
 - obywatelstwo,
 - miejsce zamieszkania 
 (adres do korespondencji).
3)  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodo-

wej, zawierający w szczególności informację o:
 - stażu pracy pedagogicznej - w przy 
 padku nauczyciela lub
 - stażu pracy dydaktycznej - w przy 
 padku nauczyciela akademickiego,  
 albo
 - stażu pracy, w tym stażu pracy na  
 stanowisku kierowniczym- w przypad 
 ku osoby niebędącej nauczycielem;
4)  poświadczone przez kandydata za zgodność 

z oryginałem kopie dokumentów potwierdza-
jących posiadanie wymaganego stażu pracy, 
o którym mowa w pkt 3, świadectwa pracy, 
zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne doku-
menty potwierdzające okres zatrudnienia,

5)  poświadczone przez kandydata za zgodność 
z oryginałem kopie dokumentów potwier-
dzających posiadanie wymaganego wykształ-
cenia, w tym dyplomu ukończenia studiów 
wyższych lub świadectwa ukończenia studiów 
podyplomowych z zakresu zarządzania albo 
świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjne-
go z zakresu zarządzania oświatą;

6)  poświadczone przez kandydata za zgodność 
z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego 
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wy-
konywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7)  oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie 
toczy się postępowanie o przestępstwo ściga-
ne z oskarżenia publicznego lub postępowa-
nie dyscyplinarne;

8)  oświadczenie, że kandydat nie był skazany pra-
womocnym wyrokiem za umyślne przestęp-
stwo lub umyślnie przestępstwo skarbowe;

9)  oświadczenie, że kandydat nie był karany za-
kazem pełnienia funkcji związanych z dyspo-
nowaniem środkami publicznymi, o którym 
mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia  
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za na-
ruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. 
U. z 2017, poz. 1311);

10)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, 
o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy 
z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu 
informacji o dokumentach organów bez-
pieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz 
o treści tych dokumentów (Dz.U. z 2016 r., 
poz. 1721 ze zm.) - w przypadku kandydata 
urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

11)  poświadczoną przez kandydata za zgodność 
z oryginałem kopię aktu nadania stopnia na-
uczyciela mianowanego lub dyplomowane-
go- w przypadku nauczyciela;

12)  poświadczoną przez kandydata za zgodność 
z oryginałem kopię karty oceny pracy lub 
oceny dorobku zawodowego- w przypadku 
nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13)  oświadczenie, że kandydat nie był karany 
karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 
ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.) 
lub w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 
2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. 
U. z 2016r., poz. 1842 ze zm.) w przypadku na-
uczyciela i nauczyciela akademickiego;

14)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdol-
ność do czynności prawnych i korzysta z peł-
ni praw publicznych;

15)  poświadczoną przez kandydata za zgodność 
z oryginałem kopię dokumentu potwierdza-
jącego znajomość języka polskiego, o któ-
rym mowa w ustawie z dnia 7 października 
1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 
224 ze zm.)- w przypadku cudzoziemca.

3. Oferty należy składać w zamkniętych koper-
tach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem 
„Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszko-
la nr 5 „Kolorowe kredki”, w terminie do dnia 
27 kwietnia 2018 r. w kancelarii (pokój nr 4) 
Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna  
ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna, 
w poniedziałki w godz. 9.00-17.00, wtorki-piątki 
w godzinach 8.00-16.00.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa po-
wołana Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kon-
stancin-Jeziorna. O terminie i miejscu przeprowa-
dzenia postępowania konkursowego kandydaci 
zostaną powiadomieni indywidualnie w formie 
pisemnej. Na żądanie Burmistrza gminy Kon-
stancin-Jeziorna kandydaci obowiązani są przed-
stawić oryginały dokumentów. Ponadto przed 
przystąpieniem do rozmowy z kandydatem do-
puszczonym do postępowania konkursowego 
komisja konkursowa ma prawo żądać przedsta-
wienia dowodu osobistego kandydata lub inne-
go dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz 
posiadane obywatelstwo.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu 
można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Kon-
stancin-Jeziorna pod tel. 22 484-25-70.

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

 NA WOLNE STANOWISKO:

Kierownika
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BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

 NA WOLNE STANOWISKO:

Portiera w Wydziale
 Administracyjno-Gospodarczym – 2 etaty

 

Spotkanie z komiksem
PIASECZNO W ostatni weekend w Przystanku Kultura odbył się II Festi-
wal Przystanek Komiks

 Organizatorzy z Centrum Kultury w Piasecznie postawili na podobną for-
mułę imprezy jak rok temu.
- Dalej pozostajemy małym, kameralnym festiwalem – mówi Olek Ryszka, ini-
cjator Przystanku Komiks. - Nie mamy takich potrzeb i możliwości żeby kon-
kurować z wielkimi komiksowymi imprezami, które odbywają się w Warsza-
wie i w Łodzi. Wydaję mi się jednak, że takie mniejsze inicjatywy w mniejszych 
miastach też są potrzebne.
 W tym roku oferta festiwalowych atrakcji została poszerzona o spotkania 
z autorami komiksów. Zanim jednak zdążyły się one odbyć, z wykładem ,,Od 
pomysłu do komiksu” wystąpił Kuba Ryszkiewicz. Następnie Olek Ryszka popro-
wadził spotkanie z Henrykiem Glazą, autorem wydanego w zeszłym roku przez 
Kulturę Gniewu komiksu ,,Tylko Spokojnie” - opowiadającego trochę o chorobie 
nowotworowej, a trochę o radzeniu sobie ze śmiertelnością, a Olga Wróbel po-
rozmawiała z Janem Mazurem - autorem komiksu ,,Tam, gdzie rosną mirabelki” 
(Wydawnictwo Komiksowe). Najmłodsi mogli z kolei wziąć udział w darmowych 
warsztatach komiksowych dla dzieci z Danielem Chmielewskim.
 Ważnym momentem imprezy było również rozstrzygnięcie konkursu na 
stworzenie własnego komiksu, do którego mogli przystąpić młodzi twórcy w 
różnych w kategoriach wiekowych.
- Zgłosiło się 40 twórców i uważam, że wygrały bardzo ciekawe prace – pod-
kreśla Olek Ryszka. - Jesteśmy zadowoleni nie tylko z tego, że konkurs się 
przyjął, ale również z poziomu najlepszych komiksów. 

Grzegorz Tylec

Jest w czym wybierać

R E K L A M A

Rozmowa z Maciejem Pietrasikiem z wydawnictwa komiksowego Taurus Media z Piaseczna
Kiedy zaczął się pan interesować ko-
miksami?
 - To już zamierzchłe czasy, ze 40 
lat temu, więc można powiedzieć, że 
była to moja pasja w zasadzie od dzie-
ciństwa. Pierwszym komiksem, któ-
ry świadomie nabyłem był „Tytus, Ro-
mek i A’tomek” (pierwsza księga), póź-
niej czytałem, tak jak wtedy wszyscy, 
„Kapitana Żbika”, „Kapitana Klossa” 
czy też „Podziemny front”. Następnie 
był długi czas posuchy. Komiksy wy-
chodziły bowiem bardzo rzadko. Czy-
tało się wówczas takie pisma jak „Re-
lax” czy „Alfa”, potem była krótka 
przygoda z pismem „CDN”. 

Skąd się wzięła ta pasja?
 - Sama z siebie. Nikt u mnie w 
domu nigdy nie czytał historyjek ob-
razkowych. Pamiętam, że pierwsze-
go „Tytusa” kupiłem w kiosku gdy by-
łem na wakacjach z rodzicami, mam 
go zresztą do dziś. Wówczas nie był to 
jednak jakiś wielki rarytas, można go 
było nabyć w wielu miejscach. W tych 
czasach nie myślałem jednak w ogóle, 
że stanę się kolekcjonerem komiksów. 
Interesowały mnie raczej książki.

Jakie komiksy lubi pan najbardziej?
 - Moje preferencje zmieniają się z 
biegiem czasu. Obecnie coraz mniej 
bawi mnie np. komiks superbohater-
ski. Od czas do czasu czytuje jeszcze 
„Batmana” czy „Punishera”, ale naj-
bardziej interesuje mnie komiks oby-
czajowy, głównie europejski, chociaż 
amerykański też. Generalnie szukam 
w komiksie rozrywki i odpoczynku, 
ale nie infantylizmu i „mordobicia”.

Czy komiks dzieli się na różne gatunki?
 - Dokładnie tak samo jak inne 
gatunki sztuki, takie jak książka czy 
film. Można też mówić o komiksie 
amerykańskim, europejskim czy też 
japońskim. Kiedyś były one znacz-
nie bardziej hermetyczne niż dziś – 
np. tworzono amerykańskie komik-
sy o superbohaterach tylko na rynek 
USA. Teraz jest tam jednak znacz-
nie więcej scenarzystów i rysowni-
ków nieamerykańskich. W latach 80. 
zaczęło tam tworzyć, dając zupeł-
nie nowe spojrzenie na komiks, wie-
lu uznanych artystów brytyjskich, 
np. Alan Moore czy Neil Gaiman. 
Obecnie różnica między rodzaja-

mi komiksów zacie-
ra się, gdyż poszcze-
gólne kultury w coraz 
to większym stopniu 
mieszają się ze sobą. 
Komiks europejski 
różni się jednak cały 
czas mocno od ame-
rykańskiego stylisty-
ką i tematyką jaką się 
on zajmuje (głównie 
sensacja, science-fic-
tion, fantasy) oraz 
inną formą wydawa-
nia. W USA wyda-
je się co miesiąc (lub 
co dwa – w zależności 
od popularności se-
rii) zeszyty 24-stroni-
cowe, a w Europie wy-
daje się raczej albumy 
(minimum) 48-stronicowe. Mówiąc 
zresztą o komiksie europejskim, 
mam na myśli głównie komiks fran-
kofoński, bo w zasadzie poza Belgią 
i Francją jest to na naszym konty-
nencie zjawisko niszowe.

A jak to jest u nas w Polsce? Czy jako 
fan komiksów spotkał się pan np. ze 
stwierdzeniem, że jest to hobby nie-
poważne? Wydaje się, że ciągle po-
wszechne jest u nas przekonanie, że 
są to tylko i wyłącznie historyjki dla 
dzieci.
 - Jakiś czas temu pani w radio za-
pytała mnie dlaczego czytam komik-
sy, na co ja ją spytałem: dlaczego czyta 
pani książki? Nie można powiedzieć, 
że jest to hobby niepoważne. Dla nie-
których ludzi będzie to może śmiesz-
ne, ale znajdą się i tacy, co będą zbiera-
nie komiksów traktować zupełnie se-
rio. Na pewno nie jest to rozrywka tylko 
dziecięca, bo jest masę komiksów prze-
znaczonych wyłącznie dla czytelników do-
rosłych. Występuje w nich przemoc, seks, 
a poruszana jest taka tematyka jak choćby 
molestowanie czy przemoc w rodzinie. Tak 
jak filmy czy książki. Są i te adresowane dla 
dzieci, ale i dla dorosłych, są i dla intelektu-
alistów i jest taka typowa pulpa.

Taurus Media istnieje już od 2005 
roku. Na jakie komiksy stawiacie jako 
wydawnictwo?
 Profil naszego wydawnictwa mi-
nimalnie ewoluował, ale główna myśl 
pozostała taka sama jak w chwili po-

wstania - wydawać te tytuły, które 
nam podobają się najbardziej, nie-
zależnie od „mody”. Ogólnie rzecz 
biorąc trzon naszej oferty rynkowej 
to europejski komiks „przygodowy” 
przeznaczony raczej do czytelnika 
dojrzałego. Staramy się wybierać z 
tego rynku największe bestsellery, nie 
tylko klasyczne („Valerian” czy „Luc 
Orient”), ale zapoznawać czytelni-
ków z nowymi seriami, które we Fran-
cji okupują czołowe miejsca na listach 
przebojów („Katanga”, „Shi” czy „Po-
żoga”). Oczywiście nie unikamy ko-
miksów amerykańskich, ale ich wyda-
wanie ograniczamy obecnie do trzech 
serii, czyli: „Żywe Trupy”, „Lazarus” 
i „Black Science”. W niedalekiej przy-
szłości planujemy uruchomić imprint, 
w którym wydawali będziemy komik-
sy tzw. „niegłówno-nurtowe”.

Jak porównałby pan obecną sytuację 
na rynku komiksowym w Polsce do 
tego jak wyglądała ona kiedy zaczy-
naliście?
 W obecnej chwili rynek komik-
sowy w Polsce to czysta „bonanza” 
- liczba premier w jednym tylko mie-
siącu jest taka jak kiedyś w półroczu. 
Ogólnie rzecz biorąc czytelnicy mogą 
przebierać w tytułach jak w ulęgałkach 
i każdy znajdzie po kilka albumów tra-
fiających w jego gust. Jedynym ograni-
czeniem są tylko finanse, czas na czy-
tanie i … ilość miejsca na półce. Sami 
jesteśmy trochę ciekawi czy taka sytu-
acja jest przejściowa czy to stały trend.
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SKM kupi pociągi, 
które pojadą do Piaseczna
PIASECZNO W poprzednią środę podpisano umowę, na mocy której 
Szybka Kolej Miejska otrzyma fundusze unijne na zakup pociągów do 
obsługi przyszłego połączenia do Piaseczna

 – Podniesiemy standard podróżowania pociągami SKM w metropolii. 
Nowy tabor wzmocni istniejące połączenia w godzinach szczytu i pozwoli 
na uruchomienie nowych połączeń do Piaseczna i Ożarowa Mazowieckiego – 
mówiła podczas uroczystego podpisania umowy Renata Kaznowska, zastęp-
ca prezydenta m.st. Warszawy. 
 W sumie, etapami, do końca 2023 SKM ma otrzymać 21 nowoczesnych po-
ciągów. – To ważny krok w kierunku przedłużenia linii S9 z Legionowa do Pia-
seczna – przekonuje Kamil Migała, rzecznik prasowy SKM. – Jednak wprowa-
dzenie tego połączenia do rozkładu nie będzie możliwe bez przygotowania 
niezbędnej infrastruktury przez PKP Polskie Linie Kolejowe – dodaje. 
 PKP PLK zapowiada, że uruchomienie pociągów SKM na trasie Piaseczno-
Legionowo będzie realne po przebudowie Dworca Zachodniego w Warsza-
wie oraz linii średnicowej, aby była w stanie przyjąć większą liczbę pociągów. 
Projektowanie kosztownej modernizacji stacji już trwa, wedle zapowiedzi dy-
rekcji PKP PLK roboty w terenie mają rozpocząć się w w połowie 2019 roku i 
potrwać do końca 2021 roku.
 Warto dodać, że dzień później umowę na fundusze unijne, które zosta-
ną przeznaczone na zakup nowoczesnych pociągów podpisały Koleje Mazo-
wieckie. Wedle zapowiedzi KM, spośród nowych składów, 15 będzie obsługi-
wało połączenie Góra Kalwaria – Piaseczno – Warszawa – Modlin. Jego rów-
nież nie ma jeszcze w rozkładzie, ale po modernizacji torowiska w stolicy i 
Modlinie ma zafunkcjonować najpóźniej w 2022 roku.

PC   

Wedle obecnych zapowiedzi, pasażerowie pojadą 
Szybką Koleją Miejską do Piaseczna w roku 2022   (fot. SKM)

Zastawiają pobocza. Zarządca drogi 
zastanawia się, jak to rozwiązać
PIASECZNO Przy ulicy Pod Bateriami w Zalesinku mieści się wiele fi rm usługowych. Nie-
które z nich zajmują także pobocze ruchliwej drogi, utrudniając przejście pieszym i 
ograniczając widoczność kierowcom wyjeżdżającym z sąsiednich posesji
 - Najtrudniej przejść poboczem 
obok przedszkola Delfinek – uważa 
pan Marek. - Z drugiej strony drogi 
stoi natomiast przez cały sezon na-
czepa z drewnem. Można się obok 
niej przecisnąć, ale jest strasznie 

wąsko. Pobocze tak ruchliwej dro-
gi powinno być puste, chociażby ze 
względu na pieszych – uważa nasz 
czytelnik.
 Udało nam się skontaktować 
z właścicielami firm, zajmujących 
pobocze drogi wojewódzkiej. - Sa-
mochody, które parkują przed na-
szym przedszkolem nie ogranicza-
ją widoczności i nikomu nie prze-
szkadzają – uważa Sylwia Kowal-
czyk, właścicielka przedszkola Del-
finek. - Poza tym auta parkują tam 
tylko kilka minut, rodzice odbierają 
swoje dzieci i odjeżdżają. Co innego 
nasz sąsiad, jego naczepa rzeczywi-
ście może stanowić problem. 
 Andrzej Mizerski, właściciel 
składu budowlanego z naprzeciwka 
twierdzi, że wcześniej nie docierały 
do niego żadne skargi pieszych bądź 
kierowców. - Nie słyszałem, aby 
moja naczepa komuś przeszkadza-
ła – mówi. - Znacznie gorzej jest po 
drugiej stronie drogi, gdzie parku-
jące przed ogrodzeniem przedszko-
la samochody kompletnie uniemoż-
liwiają pieszym przejście. Myślę, że 
problem rozwiązałoby ustawienie 
znaków z zakazem zatrzymywania 
się i postoju na poboczu. Jak tylko 
się one pojawią, w trybie natychmia-

stowym usunę sprzed placu wszyst-
kie swoje samochody.
 Okazuje się, że o problemie 
zajmowanego pobocza doskona-
le wie także zarządca ul. Pod Ba-
teriami – Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich. - Aby po-
godzić interesy zarówno parkują-
cych, jak i pieszych dokonamy do-
kładnej analizy sytuacji – zapew-
nia Monika Burdon, rzecznicz-

ka prasowa MZDW. - W miarę
możliwości postaramy się jak naj-
szybciej rozwiązać ten problem. 
Dziś trudno jednak jednoznacznie 
odpowiedzieć, jakie rozwiązanie by-
łoby najlepsze. Obecna organizacja 
ruchu zezwala na zatrzymywanie 
się w tamtym miejscu samochodów.

Tomasz Wojciuk

Parkujące przed przedszkolem samochody utrudniają 
przejście pieszym. Po drugiej stronie część pobocza zajmuje 
naczepa z drewnem

Na razie można zajmować 
pobocze drogi wojewódz-

kiej. Być może wkrótce 
jednak się to zmieni

PIASECZNO

Bobrowiecka wyprzedaż garażowa
 Już w sobotę w Bobrowcu odbędzie się pierwsza bobrowiecka wy-
przedaż garażowa. Rozpocznie się ona o godz. 10, a organizatorzy za-
praszają nie tylko sąsiadów, ale także mieszkańców Piaseczna. Mapka 
z dojazdem do domów, w których będzie prowadzona wyprzedaż, jest 
dostępna na stronie www.garazowki.pl

TW
R E K L A M A
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IV liga

Kolejka 19 - 7-8 kwietnia
Pilica Białobrzegi 0-0 Wilga Garwolin  
MKS Piaseczno 1-2 Mszczonowianka Mszczonów  
Naprzód Skórzec 0-4 Energia Kozienice 
Perła Złotokłos 0-1 Błonianka Błonie  
LKS Promna 1-1 Znicz II Pruszków  
Sparta Jazgarzew 1-2 Pogoń Grodzisk Mazowiecki  

Oskar Przysucha 3-1 Broń Radom  
Mazur Karczew 2-1 LKS Jedlińsk 

Tabela grupy południowej IV ligi
1.  Pilica Białobrzegi 18 40 12 4 2 36-11
2.  Mszczonowianka Mszczonów
  18 38 12 2 4 39-24
3.  Sparta Jazgarzew 18 33 11 0 7 39-33
4.  Broń Radom 17 33 10 3 4 45-23
5.  Błonianka Błonie 19 33 10 3 6 36-26
6.  Mazur Karczew 19 32 9 5 5 39-27
7.  Energia Kozienice 17 31 10 1 6 36-26
8.  Oskar Przysucha 18 31 9 4 5 39-24
9.  Pogoń Grodzisk Mazowiecki
  18 28 8 4 6 36-20
10.  MKS Piaseczno 19 25 7 4 8 38-29
11.  Wilga Garwolin 18 22 6 4 8 24-42
12.  LKS Jedlińsk 17 20 6 2 9 25-25
13.  Znicz II Pruszków 18 14 3 5 10 20-36
14.  LKS Promna 18 10 2 4 12 19-46
15.  Naprzód Skórzec 18 9 2 3 13 23-62
16.  Perła Złotokłos 18 7 1 4 13 10-50

Liga okręgowa

Kolejka 19 - 7-8 kwietnia
Grom Warszawa 2-1 Naprzód Brwinów  
KS Teresin 3-2 Józefovia Józefów  
Ursus II Warszawa 3-0 KS Konstancin 
AP Żyrardów 2-0 KS Raszyn  
Naprzód Stare Babice 0-0 Pogoń II Grodzisk Mazowiecki  
SEMP Ursynów (Warszawa) 1-2 LKS Chlebnia  
Błękitni Korytów 4-3 Sparta II Jazgarzew  
Piast Piastów 1-3 Przyszłość Włochy (Warszawa) 

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej
1.  Grom Warszawa 18 42 13 3 2 52-16
2.  KS Raszyn 19 42 13 3 3 49-29
3.  Józefovia Józefów 19 41 13 2 4 59-21
4.  SEMP Ursynów  18 37 11 4 3 39-19
5.  LKS Chlebnia 19 35 10 5 4 43-27
6.  AP Żyrardów 18 33 10 3 5 51-32
7.  Ursus II Warszawa 18 28 8 4 6 35-24
8.  Przyszłość Włochy 19 28 8 4 7 35-29
9.  KS Teresin 18 27 8 3 7 33-38
10.  KS Konstancin  18 21 6 3 9 29-44
11.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 
  18 20 5 5 8 28-46
12.  Piast Piastów 18 16 5 1 12 30-42
13.  Sparta II Jazgarzew 18 16 4 4 10 43-52
14.  Błękitni Korytów 19 11 3 2 14 30-75
15.  Naprzód Stare Babice 19 11 2 5 12 27-57
16.  Naprzód Brwinów 18 6 1 3 14 24-56

A klasa

Kolejka 16 - 7-8 kwietnia
FC Lesznowola 2-3 UKS Siekierki (Warszawa)  

Gwardia Warszawa 2-1 Rozwój Warszawa  
Świt Warszawa 1-0 Okęcie Warszawa  
GLKS Nadarzyn 0-1 MKS II Piaseczno  
Anprel Nowa Wieś 4-3 Tur Jaktorów  
Jedność Żabieniec 2-1 Grom II Warszawa  
Laura Chylice 1-3 Nadstal Krzaki Czaplinkowskie

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy
1.  Laura Chylice 16 35 11 2 3 51-30
2.  MKS II Piaseczno 15 33 10 3 2 51-16
3.  Nadstal Krzaki Czaplinkowskie
  16 32 10 2 4 52-31
4.  Jedność Żabieniec 15 32 10 2 3 48-23
5.  Okęcie Warszawa 15 31 10 1 4 48-15
6.  Świt Warszawa 15 26 8 2 5 34-33
7.  GLKS Nadarzyn 15 23 7 2 6 46-30
8.  FC Lesznowola 15 21 6 3 6 39-45
9.  UKS Siekierki 15 18 5 3 7 27-30
10.  Rozwój Warszawa 16 17 5 2 9 27-43
11.  Gwardia Warszawa 15 15 4 3 8 28-38
12.  Anprel Nowa Wieś 16 13 4 1 11 28-53
13.  Grom II Warszawa 16 8 2 2 12 19-49
14.  Tur Jaktorów 16 4 0 4 12 19-81

II liga kobiet

Kolejka 13 - 7-8 kwietnia
Pauza: Stomil Olsztyn.
 KU-AZS UW Warszawa 1-4 Loczki Wyszków  
Pogoń Zduńska Wola 5-2 GOSiR Piaseczno  
Piastovia Piastów 5-1 Jantar Ostrołęka  
Akademia 2012 Suwałki 2-1 Wilga Garwolin  
Ząbkovia Ząbki 3-0 UMKS Zgierz (wo) 

Tabela grupy mazowieckiej drugiej ligi kobiet
1.  Piastovia Piastów 12 31 10 1 1 33-7
2.  Loczki Wyszków 12 27 8 3 1 38-12
3.  Stomil Olsztyn 11 25 8 1 2 28-8
4.  Ząbkovia Ząbki 12 25 8 1 3 41-15
5.  GOSiR Piaseczno 12 16 5 1 6 20-27
6.  Pogoń Zduńska Wola 11 14 4 2 5 17-22
7.  Jantar Ostrołęka 12 12 3 3 6 16-30
8.  Akademia 2012 Suwałki
  12 12 4 0 8 21-40
9.  Wilga Garwolin 12 11 3 2 7 15-26
10.  KU-AZS UW Warszawa 12 5 1 2 9 8-28
11.  UMKS Zgierz 12 8 2 2 8 9-31

Ligowe zapowiedzi
IV liga

Kolejka 20 - 14-15 kwietnia
Wilga Garwolin - Mazur Karczew 
LKS Jedlińsk - Oskar Przysucha 
Broń Radom -Sparta Jazgarzew 14 kwietnia, g.17 
Pogoń Grodzisk Mazowiecki - LKS Promna 
Znicz II Pruszków - Perła Złotokłos 
14 kwietnia, g.11.30 
Błonianka Błonie - Naprzód Skórzec 
Energia Kozienice - MKS Piaseczno 14 kwietnia, g.15 
Mszczonowianka Mszczonów - Pilica Białobrzegi

Liga okręgowa

Kolejka 20 - 14-15 kwietnia
Naprzód Brwinów - Piast Piastów 

Przyszłość Włochy (Warszawa) - Błękitni Korytów 
Sparta II Jazgarzew - SEMP Ursynów (Warszawa) 
15 kwietnia, g.11
LKS Chlebnia- Naprzód Stare Babice 
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki - AP Żyrardów 
KS Raszyn - Ursus II Warszawa 
KS Konstancin  - KS Teresin 14 kwietnia, g.11
Józefovia Józefów - Grom Warszawa

A klasa

Kolejka 17 - 14-15 kwietnia
Laura Chylice- FC Lesznowola 14 kwietnia, g.11 
Nadstal Krzaki Czaplinkowskie - Jedność Żabieniec 14 
kwietnia, g.16 
Grom II Warszawa - Anprel Nowa Wieś 
Tur Jaktorów - GLKS Nadarzyn 
MKS II Piaseczno - Świt Warszawa 15 kwietnia, g.10
Okęcie Warszawa - Gwardia Warszawa 
Rozwój Warszawa - UKS Siekierki (Warszawa)

II liga kobiet

Kolejka 14 - 14-15 kwietnia
Pauza: GOSiR Piaseczno.
 Stomil Olsztyn - Ząbkovia Ząbki 
UMKS Zgierz- Loczki Wyszków 
KU-AZS UW Warszawa - Akademia 2012 Suwałki
Wilga Garwolin - Piastovia Piastów 
Jantar Ostrołęka - Pogoń Zduńska Wola

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

Wyniki naszych zespołów ligowych

Są błędy, nie ma punktów
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA, PERŁA ZŁOTOKŁOS – BŁONIANKA BŁONIE 0:1 W 
dwóch pierwszych spotkaniach na wiosnę walcząca o 
utrzymanie w czwartej lidze Perła zaprezentowała się 
nieźle. Niestety, proste błędy w obronie sprawiły, że nie 
udało jej się zdobyć punktów
 Po porażce 0:2 na wyjeździe 
z Pilicą Białobrzegi piłkarze Jac-
ka Rzeplińskiego chcieli poszukać 
swojej szansy na własnym boisku 
z Błonianką Błonie. I choć zagra-
li ambitnie, to jednak trzeba uczci-
wie przyznać, że to goście mie-
li tego dnia więcej piłkarskiej ja-
kości. Jedyny gol padł w 24. minu-
cie, kiedy to Rafał Włodarczyk wy-
korzystał błąd obrony i uderzył do 
siatki po długim rogu. Ten sam za-
wodnik miał w pierwszej połowie 
jeszcze jedną świetną okazję, ale z 
trzech metrów fatalnie przestrzelił. 
 Oprócz tego na boisku domi-
nowała walka – żaden z piłkarzy nie 
odstawiał nogi. W efekcie Perła kończyła mecz w dziewiątkę – po dwie żółte kartki 
i w konsekwencji czerwone obejrzeli Dominik Rzepliński i Mariusz Jakubiak.

Grzegorz Tylec

Było na co popatrzeć
TENIS STOŁOWY W marcowym Grand Prix Piaseczna udział wzięło aż 118 zawodników, któ-
rzy w pięciu kategoriach walczyli o nagrody oraz punkty w klasyfi kacji generalnej. Dwu-
dziesta edycja turnieju już dawno minęła półmetek i coraz bliżej na horyzoncie widnie-
je czerwcowy turniej TOP-12, w którym zmierzą się najlepsi zawodnicy z całego sezonu
 W kategorii dzieci wystąpiło 20 
zawodników, a czołowa ósemka to 
młodzi sportowcy, którzy w klasyfi-
kacji żaków i skrzatów odnosi spo-
re sukcesy na arenie wojewódzkiej, 
a nawet ogólnopolskiej. Triumfa-
torem w tej grupie wiekowej (dzie-
ci urodzone w roku 2006 i młodsze) 
został Mateusz Sakowicz (KS Spój-
nia Warszawa), który w finale poko-
nał Konrada Burakowskiego (UKS 
Return Piaseczno). Na najniższym 
stopniu podium stanął z kolei Adam 
Smoter. 
 Do kategorii juniorów (dzie-
ci urodzonych w latach 2005-2000) 
zgłosiło się 25 uczestników i po raz 
pierwszy jej zwycięzcą został Ma-
teusz Burakowski z UKS Return. 
- Mati w zeszłym roku kilka razy wy-
grał turniej kategorii dzieci – mówi 
Maciej Chojnicki, organizator tur-
nieju w Piasecznie. - Sukces w junio-
rach odniósł jednak po raz pierwszy, 
pokonując w finale Karolinę Sadow-
ską (również UKS Return). 
 Brązowy medal trafił z kolei 
do zwycięzcy poprzednich zawo-
dów, kolejnego zawodnika Retur-
nu, Mateusza Prokopka. Wśrod 
kobiet ponownie na dwóch naj-
wyższych miejscach podium sta-
nęły Alicja Walasek oraz Monika 
Borewicz. Dla Alicji był to już szó-
sty triumf w siedmiu turniejach. 
Trzecie miejsce wywalczyła Alek-
sandra Gołąb (GKTS Wiązowna).
 Kategoria mężczyzn, w której 
zagrało 28 graczy, od samego po-
czątku zdominowana jest przez 
trzech zawodników: Damiana 
Świerczka, Rafała Suszyckiego i 
Krystiana Marka. - Poziom tych 
panów w żaden sposób nie od-
biega od zawodników, którzy na 
co dzień występują w rozgryw-
kach ligowych i naprawdę jest na 
co popatrzeć, obserwując decydu-
jące mecze w kategorii amatorów 
– podkreśla Maciej Chojnicki. 
 Tym razem najlepszy okazał się 
Damian Świerczek, który w finale 
wygrał z Rafałem Suszyckim. Kry-
stian Marek musiał zadowolić się 
trzecią lokatą.
 Najwięcej uczestników wystarto-
wało w kategorii open, w której za-
grać mógł każdy – dziecko, doro-
sły, amator czy zawodowiec. Wśród 

40 uczestników nie zabrakło dru-
goligowców, którzy znacząco pod-
nieśli poziom zawodów. Finał, jak 
można było oczekiwać, okazał się 
być rywalizacją pomiędzy dwój-
ką z nich - Jackiem Szachnowskim 
(Fructoplant Gąbin) i Mateuszem 
Stawikowskim (GKTS Wiązowna). 
Pomimo prowadzenia 2:0 w setach 
zawodnika z Wiązowny cały turniej 
wygrał jednak ostatecznie Szach-
nowski, który odwrócił losy meczu 
i zgarnął główną nagrodę. Mecz o 
trzecie miejsce w kategorii open był 
powtórką finału kategorii mężczyzn. 
Także i tym razem Damian Świer-
czek pokonał Rafała Suszyckiego.
 Jak co miesiąc na Grand Prix nie 
zabrakło losowania nagród, wśród 
których do zdobycia były koszulki 
mistrza Polski z 2016 roku Toma-
sza Lewandowskiego. Trafiły one 
do Wojciecha Granata i Tomasza 
Ogrodnika. W losowaniu pomagał 
najmłodszy zawodnik turnieju, dzie-
więcioletni Patryk Dubiniak. Z dru-
giej strony - najstarsza uczestnicz-
ka imprezy w tym roku skończy 70 

lat. To najlepszy dowód na to, że te-
nis stołowy to dyscyplina nie znają-
ca żadnych barier. 
 Najbliższy turniej, organizowa-
ny przy finansowym wsparciu gmi-
ny Piaseczno, odbędzie się w naj-
bliższą niedzielę 15 kwietnia. Go-
ściem specjalnym zawodów będzie 
multimedalista Igrzysk Paraolimpij-
skich Piotr Grudzień. W trakcie im-
prezy będzie możliwość zobacze-
nia olimpijskich medali, zagrania z 
gwiazdą i zrobienia sobie z nim pa-
miątkowego zdjęcia. Do tego jedna 
osoba wylosuje indywidualny tre-
ning z paraolimpijczykiem, a loteria 
obfitować będzie w więcej atrakcyj-
nych nagród. Do wylosowania będą 
koszulki reprezentantów polski, sza-
lik klubu Lotto Superligi, Bogorii 
Grodzisk Mazowiecki oraz vouche-
ry do restauracji Szara Eminencja. 
Na najlepszych zawodników czeka-
ją atrakcyjne nagrody ufundowa-
ne, między inymi, przez sponsorów 
- firmy Centrosan, Dazar i Stawo. 

Grzegorz Tylec

Piaseczno drugie w Krakowie
PIŁKA NOŻNA Młodzi piłkarze z rocznika 2006 MKS Piaseczno zdobyli 
srebro w silnie  obsadzonym turnieju Sportini Skotniki Cup

 Tak dobry wynik nie jest niespodzianką jeśli wziąć pod uwagę fakt, że pię-
ciu zawodników z tego zespołu zostało powołanych na konsultację szkoleniową 
reprezentacji Mazowsza. W fazie grupowej podopieczni trenera Mariusza Araka 
odnieśli komplet zwycięstw, pokonując kolejno Wisłę Kraków (3:2), a w kolejnych 
starciach - ukraiński DjuSSz Berdiańsk (7:0), Stal Brzeg (7:0) i Calisię Kalisz (3:1). 
 W fi nałach, mimo ponownego pokonania gospodarzy (2:1), zanotowali 
tym razem serię remisów: z Jaguarem Gdańsk (1:1),  AP Jasło (2:2) i BKS-em 
Lublin (1:1). Niestety, wystarczyło to jedynie do zdobycia srebrnych medali. 
Złoto odebrali ostatecznie gospodarze, którzy – oprócz meczu z Piasecznem 
– wygrali wszystkie swoje spotkania. Królem strzelców Sportini Skotniki Cup 
został zawodnik MKS - Olivier Pogorzelski, który w ośmiu spotkaniach zdobył 
aż 12 goli.
 W turnieju wziął również udział drugi zespół biało-niebieskich, który za-
jął ósme miejsce. - Moi zawodnicy mieli świetną zabawę biorąc udział w tym 
turnieju, co miało wpływ na naszą grę – mówi Mariusz Arak, trener rocznika 
2006 MKS Piaseczno. - To fantastyczny zespół z wartościowymi zawodnikami. 
Miejsca, które zajęliśmy są bardzo dobre z punktu szkoleniowego, bo zmu-
szają do jeszcze większej determinacji i zaangażowania na treningach.

Grzegorz Tylec
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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

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

DAM PRACĘ

Montażysta placów zabaw, wymagane prawo jazdy. 
Piaseczno, tel: 505 141 804

Do produkcji placów zabaw z drewna, wymagane 
prawo jazdy. Piaseczno, tel: 505 141 804

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

Kelnera/kę do pracy w restauracji w Żabieńcu, 
cały etat, tel. 692 165 855

Firma ogrodnicza zatrudni: ogrodnik, pomocnik,
brukarz, tel: 607 811 727

Nowe Delikatesy Centrum, Zalesie Górne, Zatrudnię 
pracowników, tel.: 797 188 368

Zatrudnię monterów okien, z doświadczeniem lub do 
przyuczenia, atrakcyjne wynagrodzenie, tel. 503 046 668

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

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

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

Pielęgniarka, dodatkowa, bardzo dobre warunki 
finansowe. Tel. 602 793 303

Poszukujemy do współpracy zgranej EKIPY BRUKAR-
SKIEJ i samodzielnych BRUKARZY, współpraca na cały 
sezon 2018, wynagrodzenie wypłacane regularnie, w 
systemie tygodniowym! ok. Piaseczna, tel. 698 698 839

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni pracowników 
do piekarni w nocy l/lub w dzień, do przyuczenia, 
tel. 666 023 283

Zatrudnię Panią do sprzątania klatek schodowych, 
praca w Piasecznie, tel: 503 514 774

Kosmetyczce- manikiurzystce, wynajmę gabinet 
w salonie fryzjerskim, Piaseczno,  tel. 502 66 77 53

Osobę na parking w weekendy-Kolejka Wąskotorowa
tel. 781 995 901

POSZUKUJE BYSTREGO PRACOWNIKA DO PRAC 
ELEWACYJNYCH, TEL. 785 199 183

Ekspedientkę do sklepu spożywczego w Józefosławiu, 
tel: 503 706 115

Budowlanych fachowców do remontów. Możliwe także 
małe zlecenia. Atrakcyjne wynagrodzenie tel. 602 23 04 52

Ogrodników, mile widziana  umiejętność układania kostki 
brukowej, tel. 698 698 839 

Młodą energiczną umowa o pracę 1/2 lub cały etat Piasecz-
no praca w godz. pon-pt 10-18, sobota 10-14, tel: 603 991 288

Pana do prac porządkowo-ogrodniczych, Piaseczno 
Tel. 608 673 131

Pracownika do prac ogrodowych, tel: 696 039 978

Panie do magazynu w Piasecznie, do oklejania towaru, 
tel. 695 909 304

Montażystę, płyta warstwowa, obróbki blacharskie 
tel. 601 259 714

Nauczycielka do przedszkola i żłobka, Nowa Wola
k. Piaseczna, tel. 501 423 413

Dekarza, tel. 692 194 998

Stolarza zatrudnię, okolice Piaseczna, tel. 504 166 952

Pilnie poszukujemy osób z orzeczeniem o niepełnospraw-
ności do pracy w charakterze: sprzątaczka i pracownik 
gospodarczy. Zapewniamy umowę o pracę. Praca w Pia-
secznie, tel. 797 197 836

Praca dla hydraulika, tel. 691 056 402

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

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

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

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

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

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego Kon-
stancin, tel. 602 126 840

Cukiernika i pomoc, tel. 608 079 659

Pomoc kuchenna, do pracowni garmażeryjnej. Mysiadło, 
603 68 65 61
 
Ślusarza – operatora prasy krawędziowej i do przyucze-
nia, 602 253 180, jozefmalecki@wp.pl 

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

Operator na koparko - ładowarkę JBC, tel. 602 771 320

Zatrudnię pracownika w warsztacie w Zalesiu Górnym (ro-
bimy spirale, grzałki).Wynagrodzenie  docelowo 15 zł/godz. 
na  rękę. CV na adres  termek@termek.pl,  Tel.662 228 239 

Frezer,tokarz,ślusarz, teren Piaseczna.6,00-14,00. 
Tel. 22 756 10 05

Przyjmę Panią do robienia pierogów - praca dorywcza. 
Kontakt 508 931 866 w godz. 7-11, 16-18

Szukam osoby z Piastowa i okolic do pomocy w handlu 
obwoźnym. Tel. 664 132 533

Zatrudnię stolarza z doświadczeniem.Janki, tel. 601 897 727

Zatrudnię krawcowe szwaczki prasowaczkę.Praca 
w Stefanowie. Tel. 698 430 781

Przy zakladaniu i pielegnacji ogrodow. 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

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 

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

Firma budowlana poszukuje glazurników, tel. 601 304 250

Piekarza, cukiernika oraz osoby chętne do pracy w piekar-
ni, Piaseczno – Zalesie, tel. 536 002 001

Pomocnik do remontów, tel. 667 356 939

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni pracowników 
do prac porządkowych i/lub do przyuczenia, praca na 
piekarni w nocy i/lub w dzień, tel. 534 140 941

Panią do sprzątania 2 lub 4 razy w tygodniu, Polkę 
tel: 535 122 224

Sprzątaczkę do hotelu, Konstancin, tel. 663 06 56 76

SZUKAM PRACY 

Emeryt, biurowej na cały lub część etatu, 
tel. 515 830 140

Kierowca, lat 40, kat. B, C , C+E, tel. 516 123 768

Podejmę pracę chałupniczą, tel. 695 972 130

Sprzątanie, tel. 508 848 599

Sprzątanie, tel. 727 824 358

Szukam pracy fizycznej, tel: 694 821 495

KUPIĘ

Drzewo z wycinki kupię okazyjnie, tel. 666 924 505
 
Kupię piłę stołową krajzegę na 220V, tel. 509 447 601

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

SPRZEDAM

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

Kosiarkę, 5.5 kM, szerokość 53 cm, bez napędu, 
tel. 698 698 839

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

Wózek dla bliźniaków Bebetto 42, niebieski (w zesta-
wie dwie gondole i dwie spacerówki) + dwa nosidełka 
z adapterami (Kiddy Evolution pro 2, turkusowe), uży-
wane, tel. 502 898 418

Tanio wiatę metalową 5m x 8,5m x 2,5m, tel. 535 122 224

QUADA 80 cm3, młodzieżowy, tel. 698 698 839

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

Agregat prądotwórczy, 3 kW,tel. 698 698 839

Sprzedam sadzarkę do kapusty 2 – rzędową, brony 3, 
walec 4 - rzędowy, krajzegę, tel. 662 869 977

Tuje, bukszpany i inne,  tel. 880 479 679

Sprzedam kopaczkę ciągnikową i inne sprzęty,
tel. 508 493 707

Sprzedam rodziny pszczele, tel. 664 695 444

Sosna opałowa, tel. 602 77 03 61

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Opony używane – hurtowo, tel. 505 040 047 

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

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

Audi A4 1995r. Tel: 735 050 261

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup aut, tel. 737 312 465

Skup aut, tel. 793 304 091

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Sprzedam tanią działkę budowlaną w Henrykowie Urocze 
tel 501 610 072 

Super tanie działki budowlane tel  501 610 072

Działka budowlana w Tomicach pow. 1060m.kw. 
Tel 504 179 415

Działka 1500 m kw., Krupia Wólka k. Zalesia Górnego, 
tel. 692 144 829

Działkę 1000 m kw, w Sułkowicach, tel. 692 144 829

Atrakcyjne działki budowlane w Tarczynie, 
tel. 601 236 928

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

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

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

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

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

Działki rekreacyjno - budowlane, leśne, Prażmów, 
tel. 602 77 03 61

Działki Lasy Jeziora, poj.dobrzynskie,warunki zabudo-
wy Huta k/Rypina,15zl/m kw. dzialkiosadamlynnik.pl 
Tel. 601 540 436

Działka w centralnej Magdalence, tel. 662 784 606

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.Leszno-
wola. Pow.916 m kw. Atrakcyjna Lokalizacja. Cena 185 tys. 
zł..Tel. 512 650 632

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

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

Pomieszczenia warsztatowo – magazynowe, 
Piaseczno, tel. 505 040 047

Lokal 200  m kw (parter)  okolice Łaz, przy trasie Krakow-
skiej tel. 512 70 30 27

2 pokoje z kuchnią, 60 m kw., Chylice, tel. 516 228 558

Mieszkanie 2pokojowe, 38 mkw, Kusocińskiego 
tel: 513 626 068

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

46 m kw, trzypokojowy, w Konstancinie, 1750zł + media, 
tel:507 813 765

Wynajmę magazyn, 120 m kw.,Lesznowola,  tel. 508 493 707

Pomieszczenia warsztatowe z wyposażeniem (podnośni-
ki dwukolumnowe, kompresor i drobne wyposażenie), 2 sta-
nowiska z zapleczem socjalnym, Piaseczno, tel. 506 125 181

Pokoje Chylice, tel. 698 896 421

Magazyny w Antoninowie, ochrona całodobowa, 
tel. 604 470 270, 604 470 370

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

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

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

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

Kupię dwupokojowe, Piaseczno, tel. 664 695 444

Zamienię M2 na M4 lub dom, tel. 506 281 153

USŁUGI

ANTENY TV – SAT, MONTAŻ, SERWIS, TEL. 508 329 491

TARASY, TEL. 690 61 30 31

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

Malowanie, tel. 602 688 403

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

Elektryk, tel. 666 890 886

Krycie dachów, tel. 511 928 895

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

Automatyka do bram: przesuwnych, dwuskrzydło-
wych, garażowych –  sprzedaż, montaż, serwis, 
tel. 790 331 339

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

Hydraulik tel. 886 576 148

Malarskie, tel. 696 120 208

Remonty mieszkań i domów – malowanie, gładzie gip-
sowe, adaptacja poddaszy, glazura, terakota, zabudo-
wy k/g – solidnie, tel. 504 786 100

Tynki maszynowe tel.722 139 868

WIOSENNA WERTYKULACJA TRAWNIKÓW, 
TEL. 698 698 839

Hydroizolacje, tel. 690 61 30 31

Ogrodnictwo tel. 536 043 434

KUCHNIE, SZAFY, www.ADWID.pl

Sprzątanie tel. 536 043 434 

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

Kominki, tel. 609 644 757

Mycie i malowanie elewacji, dachów i kostki brukowej,
tel. 609 828 998

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

Ocieplenia, tel: 532 587 599

Remonty, wykończenia, glazura, instalacje – wolny termin, 
tel. 880 880 690

Układanie kostki brukowej,  tel. 604 174 152

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

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

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

Instalacje elektryczne, tel. 604 94 36 92

Malarskie, tel. 696 120 208

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

Hydraulik, tel. 535 872 455

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

Dachy, pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Dachy papą termozgrzewalną, tel. 502 473 605

Wylewki agregatem, styrobeton, tel. 668 327 588

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

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

Transport i usługi HDS, wywrotka. Tel. 531 021 359

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

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Pranie dywanów, tapicerki meblowej, tel. 535 994 114

Kuchnie, szafy, garderoby, tel. 509 960 316

Tynki gipsowe i tradycyjne, tel. 604 415 352

 RÓŻNE 

Autoholowanie, tel. 503 471 422

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

NAUKA 

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

Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040

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

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

Przyjmę pomoc w kuchni oraz Panią bufetową, 
Piaseczno, tel. 508 383 525

Mechanik samochodowy Konstancin-Jeziorna,
atrakcyjne zarobki, kwatera, tel. 509 449 706

Blacharza samochodowego, atrakcyjne zarobki, 
kwatera, tel. 501 311 130

Uczennicę do salonu fryzjerskiego w Zalesiu Dolnym, 
tel. 507 600 570 

Zatrudnię Pana do sprzątania osiedla w Piasecznie,
tel. 728 373 935

Pilne, elektryk, pomocnik, tel. 503 031 091

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

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni kierowców, 
tel. 534 140 941

Kierowca kat. B (samochód dostawczy do 3,5t) do hur-
towni spożywczej, mile widziana książeczka Sanepidu, 
Góra Kalwaria, tel. 510 197 142

Uczennicę do salonu fryzjerskiego w Zalesiu Dolnym, 
tel. 507 600 570

Przedszkole w Piasecznie pilnie zatrudni nauczyciela 
wych.przedszkolnego. Atrakcyjne warunki zatrudnie-
nia. Tel. 503 171 741

 AUTO KAŻDE KUPIĘ, TEL. 603 903 405

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

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

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

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

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

Tynki gipsowe i tradycyjne, tel. 604 415 352

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

TRANSPORT, TEL. 506 448 906

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

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

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




