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Dwie ofiary wypadku w Lesznowoli
LESZNOWOLA  W sobotę 
przed północą na skrzyżo-
waniu ul. Słonecznej i Po-
stępu w Kolonii Leszno-
wola doszło do koszmar-
nego wypadku, w którym 
zginęły dwie kobiety. To 
jedno z najniebezpiecz-
niejszych miejsc na terenie 
powiatu, które od lat cze-
ka na przebudowę

Radna zgarnęła 40 tys zł. Za nic!

Szlaban na ziemi 
niczyjej do likwidacji?
PIASECZNO Gmina chce usunąć szlaban, który został sześć lat temu ustawiony na 
przedłużeniu ul. Świętojańskiej przy Jeziorce. – Wystąpimy do Powiatowego In-
spektoratu Nadzoru Budowlanego żeby sprawdził, na jakiej podstawie ten teren 
został zagrodzony – zapowiada Włodzimierz Rasiński, naczelnik gminnego wy-
działu infrastruktury i transportu publicznego str. 12

fot. WPI Taxi Piaseczno
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KRONIKA POLICYJNA
PIASECZNO

LESZNOWOLA

KONSTANCIN-JEZIORNA

Zaatakował kompana piłą łańcuchową

Włamanie na prima aprilis

Odnaleziono Kanadyjczyka 
poszukiwanego przez... Norwegów

Fałszował książeczki zdrowia

Skradziono 60 gołębi

Zginął kolejny „japończyk”

Handlował narkotykami?

Rozbito gang Gruzinów

 Kilka dni temu w Głoskowie 49-latek zaatakował piłą mechaniczną 
28-latka. Napadnięty doznał poważnych obrażeń prawego przedramienia 
i po udzieleniu pierwszej pomocy przez załogę karetki pogotowia został 
przewieziony do szpitala. Policjanci zatrzymali 49-latka, a także jego 37-let-
nią konkubinę, która jak się okazało była poszukiwana do odbycia kary po-
zbawienia wolności. Zarekwirowali też piłę mechaniczną. - Sprawca brutal-
nego ataku usłyszał zarzut zabójstwa – informuje kom. Jarosław Sawicki z 
Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. - Najbliższe trzy miesiące spędzi 
w areszcie tymczasowym.

 W niedzielę 1 kwietnia około godz. 22 nieznani sprawcy włamali się do 
domu jednorodzinnego w Wólce Kosowskiej. Weszli do środka nawiercając 
okno tarasowe. Z domu skradziono biżuterię, straty oszacowano na około 
25 tys. zł. Policja prosi o kontakt świadków oraz osoby, mogące znać perso-
nalia złodziei.

 Kilka dni temu późnym wieczorem na policję zadzwonił 43-latek infor-
mując, że zauważył nad Wisłą ciemnoskórego, mówiącego w obcym języku 
mężczyznę. Wkrótce został on przewieziony do komisariatu. Funkcjonariu-
sze ustalili, że jest poszukiwanym Kanadyjczykiem, którego zaginięcie zgło-
siła rodzina mieszkająca w Norwegii. Tego dnia miał odlecieć do innego kra-
ju, ale z niewyjaśnionych przyczyn znalazł się w rejonie Gassów. Mundurowi 
jeszcze tego samego dnia odnaleźli znajomych Kanadyjczyka w Warszawie, 
którzy natychmiast się nim zaopiekowali.

 Śledząc transakcje dokonywane poprzez jeden z portali aukcyjnych, po-
licjanci wpadli na trop 21-latka, który fałszował książeczki zdrowia. Kupujący 
mogli nabyć wypełnione książeczki z kompletem badań lekarskich. Wystar-
czyło umieścić w nich nazwisko nowego właściciela. Sfałszowane książeczki 
były rozsyłane po terenie całego kraju. 21-latek został zatrzymany. Za prze-
stępstwo, którego się dopuścił, grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

 W nocy z 11 na 12 kwietnia na posesję przy ul. Mazowieckiej wtargnął 
włamywacz, który po przecięciu siatki ukradł z gołębnika 60 ptaków o łącz-
nej wartości około 3,5 tys. zł. Policja prosi o pomoc osoby, które widziały mo-
ment przestępstwa lub znają personalia złodzieja. 

 W piątek 13 kwietnia nad ranem z ulicy Złotej Jabłoni na terenie osie-
dla w Józefosławiu skradziono ciemnoniebieskiego mitsubishi outlandera z 
2017 roku o wartości 130 tys. zł. Policja prosi o kontakt wszystkie osoby, któ-
re widziały moment przestępstwa.

 Podczas patrolu policjanci zauważyli młodego mężczyznę, który na ich 
widok wsiadł szybko do swojego bmw i próbował odjechać. Jak się po chwi-
li okazało, miał w aucie marihuanę. Kolejne porcje narkotyku oraz sporą ilość 
gotówki znaleziono w jego mieszkaniu. 23-latek został zatrzymany. Sprawa 
jest rozwojowa.

 Funkcjonariusze z Konstancina od pewnego czasu tropili sprawców wła-
mań do budynków mieszkalnych. W końcu trafi li do jednego z hoteli robot-
niczych na terenie Warszawy, gdzie zatrzymali trzech obywateli Gruzji w 
wieku od 23 do 36 lat. Na miejscu zabezpieczyli też sporo przedmiotów i bi-
żuterii pochodzących z dokonywanych przestępstw. Sprawa ma charakter 
rozwojowy, policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. 

Redakcja: 05-500 Piaseczno, ul. Ludowa 2; tel./fax: (22) 737 23 48; e-mail: redakcja@kurierpoludniowy.pl

Redaktor naczelny: Kamil Staniszek

Redaguje zespół: Tomasz Wojciuk, Adam Braciszewski,
Grzegorz Tylec, Piotr Chmielewski

Dział reklamy: Piaseczno tel. (22) 756 79 39 e-mail: reklama@kurierpoludniowy.pl. 
Dyrektor: Anna Staniszek, Katarzyna Paradowska (z-ca dyrektora ds. reklamy i promocji), 
Marek Marciniuk, Michał Deryngowski, Przemek Matyjasiak, Daria Matulka

Wydawca: Kamil Staniszek Skład: Galia Reklama Poligrafia

Nakład: 50 tys. egz. (powiat piaseczyński i Ursynów), 30 tys. egz. (powiat pruszkowski i grodziski)

ISSN: 1643 - 2843

www.kurierpoludniowy.pl
Re dak cja nie zwra ca ma te ria łów nie za mó wio nych i  za strze ga so bie pra wo do ich skra ca nia 
i  re da go wa nia. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych zarówno w formie elektronicznej, 
jak i papierowej bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione 

Dwie ofiary wypadku w Lesznowoli
LESZNOWOLA  W sobotę przed północą na skrzyżowaniu ul. Słonecznej i Postępu w Kolonii 
Lesznowola doszło do koszmarnego wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. To jedno 
z najniebezpieczniejszych miejsc na terenie powiatu, które od lat czeka na przebudowę

 Do poważnych wypadków na 
skrzyżowaniu przy przychodni To-
lek dochodzi od kilkunastu lat. Do 
tej pory jednak nikt w tym miejscu 
nie zginął. Wszystko zmieniło się w 
ubiegłą sobotę. To właśnie wtedy 
na skrzyżowanie od strony Bobrow-
ca wjechała wioząca pięć osób toyo-
ta yaris. Pech chciał, że ul. Słonecz-
ną od strony Magdalenki jechał tir, 

który uderzył osobówkę centralnie w 
bok. Siła zderzenia była tak duża, że 
toyota wystrzeliła w powietrze, lądu-
jąc na boku kilkanaście metrów od 
skrzyżowania. W wypadku śmierć 
na miejscu poniosły dwie pasażerki 
yarisa w wieku 30 i 36 lat. Nie pomo-
gła natychmiastowa pomoc świad-
ków zdarzenia, w tym wracającego 
z rodziną do domu bramkarza war-
szawskiej Legii, Arkadiusza Mala-
rza. Dwaj mężczyźni w wieku 33 i 31 
lat zostali ranni, w tym jeden ciężko. 
Najmniej ucierpiał 24-letni kierowca 
yarisa, który już został przesłucha-
ny przez prokuraturę w charakterze 
świadka. 

Za wcześnie 
na postawienie zarzutów
 W poniedziałek kierujący yari-
sem miał zostać zatrzymany, jed-
nak Prokuratura Rejonowa w Pia-
secznie – ku zdziwieniu policji – w 

ostatniej chwili zmieniła swoje pla-
ny. – Zgromadzony materiał dowo-
dowy nie pozwalał na postawienie 
tej osobie zarzutów, 24-latek został 
przesłuchany w charakterze świad-
ka – informuje Łukasz Łapczyński, 
rzecznik Prokuratury Okręgowej w 
Warszawie, pod którą podlega pro-
kuratura rejonowa. – Będziemy da-
lej kompletować i pogłębiać ma-
teriał dowodowy i przesłuchiwać 
świadków. Poprosimy też o opinię 
biegłych z zakresu wypadków dro-
gowych i zlecimy wykonanie sekcji 
zwłok ofiar. 
 Prokuratura zamierza także 
sprawdzić, czy na skrzyżowaniu była 
włączona sygnalizacja świetlna. Je-
śli światła nie działały, wówczas yaris 
powinien ustąpić tirowi pierwszeń-
stwa. Jeśli sygnalizacja działała (od 
jakiegoś czasu jest włączona przez 
całą dobę), któryś z kierowców wje-
chał na krzyżówkę przy czerwonym 
świetle. Czy był to kierowca yarisa, 
czy może ciężarówki, który nie zdą-
żył na czas zatrzymać kilkudziesię-
ciotonowego tira? Odpowiedź na to 
pytanie powinna być znana po skom-
pletowaniu przez prokuraturę mate-
riału dowodowego, co może potrwać 
nawet kilka tygodni.

Od lat planują przebudowę 
skrzyżowania...
 Na skrzyżowaniu Słonecznej i 
Postępu do niebezpiecznych zda-
rzeń dochodzi regularnie. Nie dzi-
wi więc, że od dawna gmina i Ma-
zowiecki Zarząd Dróg Wojewódz-
kich, zarządca ul. Słonecznej (DK 
721) przymierzają się do przebudo-
wy tego miejsca. Niestety, prace nad 

projektem wleką się niemiłosiernie. 
– Kilka lat temu podpisaliśmy po-
rozumienie, na mocy którego upo-
ważniliśmy gminę Lesznowola do 
wykonania projektu tego skrzyżo-
wania – informuje Monika Burdon, 
rzeczniczka MZDW. – Nie wiem, 
na jakim etapie są te prace. Słysza-
łam natomiast, że gmina ma proble-
my z uzyskaniem zgody na realiza-
cję inwestycji drogowej. Jak ten pro-
jekt już powstanie, podejmiemy roz-
mowy na temat dalszych działań na 
tym skrzyżowaniu.

 - Gmina Lesznowola przejęła na 
siebie firmowanie wykonania pro-
jektu rozbudowy skrzyżowania ul. 
Słonecznej z ul. Postępu wraz z sy-
gnalizacją świetlną. Porozumienie 
w tej sprawie zostało podpisane w 
2014 roku – potwierdza Agniesz-
ka Adamus z gminnego biura pro-
mocji. - Trwa procedura związa-
na z wydaniem decyzji ZRID przez 
starostę piaseczyńskiego. Obec-
nie oczekujemy na decyzję pozwo-
lenia wodno-prawnego. Moder-
nizacja skrzyżowania ma polegać 
na budowie ciągu pieszo-rowero-
wego, chodnika, zatok autobuso-
wych, kanalizacji deszczowej, sy-
gnalizacji świetlnej oraz przebudo-
wie urządzeń będących w kolizji.

Tomasz Wojciuk

Tragiczny wypadek w Kolonii Lesznowola wydarzył się tuż przed północą.
Biegli badają, czy na skrzyżowaniu działała sygnalizacja świetlna

Yarisa, wbrew plotkom któ-
re pojawiły się w interne-

cie, prowadził 24-letni Polak. 
Mężczyzna w chwili 

wypadku był trzeźwy
Projekt przebudowy 

skrzyżowania przygotowy-
wany jest już od 4 lat. 

Nie wiadomo, kiedy doczeka 
się realizacji

K O N D O L E N C J ER E K L A M A
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Nakazali gminie sprzątanie
GÓRA KALWARIA Składowanie odpadów na gminnych działkach w Moczydłowie i Zakal-
warii było nielegalne. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska właśnie zakończył 
kontrolę gospodarki śmieciowej w kalwaryjskim ratuszu
 WIOŚ wszczął kontrolę po na-
szym grudniowym artykule „Gmi-
na zbiera odpady, żeby zgniły”. Na-
pisaliśmy w nim, że na pograniczu 
Góry Kalwarii i Moczydłowa służ-
by gminne zrobiły kompostownik 
na tony suchych liści i trawy odda-
wanych w listopadzie przez właści-
cieli posesji. Sprawą zainteresował 
nas pan Piotr zbulwersowany tym, 
że mieszkańcy zapłacili za utylizację 
odpadów, zapakowali je do worków, 
aby potem pracownicy gminy sa-
mowolnie wyrzucili je na komunal-
ną działkę. – Czy to w ogóle jest le-
galne? – dociekał. Obecnie, po kon-
troli WIOŚ możemy odpowiedzieć: 
to nie było zgodne z prawem. Śmie-
ci nie powinny trafiać w miejsce nie-
przeznaczone do ich magazynowa-
nia, nawet jeśli to trawa i liście.  
 Wiceburmistrz Marek Ruto-
wicz przyznał w rozmowie z nami, 
że część z gnijącej hałdy będzie roz-
ciągnięta po działce, aby uległa bio-
degradacji, a pozostałe szczątki „zo-
staną przetransportowane do Punk-
tu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Górze Kalwarii”, 
gdzie powinny trafić od razu. Jed-
nak PSZOK miał chwilowe proble-
my z nadmiarem odpadów, które na-
stępnie wywozi się do kompostowni. 
 W rezultacie kontroli inspektora-
tu, do 12 marca wszystkie odpady z 
Moczydłowa zostały wywiezione we 

właściwe miejsce. Ponadto jak infor-
muje WIOŚ, burmistrz Góry Kalwa-
rii „wszczął z urzędu postępowanie w 
sprawie nałożenia kary pieniężnej na 
Zakład Gospodarki Komunalnej (...) 
w związku z nieprzekazaniem ode-
branych od właścicieli nieruchomości 
odpadów zielonych bezpośrednio do 
regionalnej instalacji do przetwarza-
nia odpadów komunalnych”.
 Ponieważ ZGK – jak stwierdza 
WIOŚ – „wbrew zakazom” zma-
gazynował w listopadzie odpady w 
Moczydłowie, inspektorat przepro-
wadzi w spółce osobną kontrolę. 
Gmina natomiast otrzymała nakaz, 
aby do końca maja uprzątnąć niele-
galne składowisko – przy ul. Zakal-
waria, gdzie w nieodległej przyszło-

ści ma powstać nowe targowisko. 
Podczas wizji lokalnej pod koniec 
lutego inspektorzy WIOŚ stwierdzi-
li również niezgodne z prawem skła-
dowanie odpadów zielonych oraz 
niewielkiej ilości opakowań ze szkła 
i tworzyw sztucznych. – Przedmio-
towe odpady zostały potraktowa-
ne przez gminę jako tzw. dzikie wy-
sypisko, gmina zobowiązała się do 
jego usunięcia – informuje Tomasz 
Skuza, p.o. kierownika delegatury 
WIOŚ w Radomiu. Jak dodaje, ma-
gistrat otrzymał nakaz usunięcia 
odpadów z miejsca do tego nieprze-
znaczonego i poinformowania o tym 
inspektoratu do 30 maja.     

Piotr Chmielewski

Kontrolerzy nakazali gminie usunięcie ton odpadów 
z nielegalnych składowisk (na zdjęciu Moczydłów). 
Zostało to już w znacznej części wykonane 

Seniorzy popływają taniej
PIASECZNO Od 1 kwietnia do Ogólnopolskiej Karty Seniora dołączył 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, udzielając seniorom 50 proc. zniż-
ki na bilet wstępu na basen

 Wprowadzenie karty było postulatem Piaseczyńskiej Rady Seniorów 
(PRS), która zgodnie z umową z władzami gminy odpowiada za jej dystrybu-
cję. Od 1 kwietnia po okazaniu karty seniora przysługuje 50-procentowa zniż-
ka na miejski basen. Dotychczas tylko mieszkańcy gminy, którzy ukończyli 75 
lat, mogli korzystać z pływalni nieodpłatnie. Wprowadzona zniżka jest ukło-
nem w kierunku osób między 60. a 75. rokiem życia. 
 Od początku lutego wydano już ponad 1000 Ogólnopolskich Kart Senio-
ra. Karta wydawana jest nieodpłatnie w urzędzie gminy przy ul. Kościuszki 5 
w trakcie dyżurów PRS w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 9-11 
oraz w każdy trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 16-18. – Ogromne zainte-
resowanie seniorów oraz podmiotów honorujących kartę mówi samo za sie-
bie – uważa Krzysztof Kasprzycki, pracujący z PRS z ramienia gminy. – Dowo-
dzi również, że powołanie rady seniorów było potrzebne, bo spełnia ona swo-
ją rolę, trafnie diagnozując i skutecznie przedstawiając potrzeby starszych lu-
dzi lokalnym władzom. 
 Zniżki dla posiadaczy karty seniora oferuje już ponad 30 punktów na te-
renie Piaseczna. Sięgają one od 5 nawet do 90 proc., a miejsc dających rabaty 
starszym mieszkańcom cały czas przybywa.

TW
R E K L A M ACzy przy cmentarzu 

powstanie płatny parking?
PIASECZNO Radny Zbigniew Mu-
cha zwrócił uwagę na problem 
braku miejsc parkingowych w re-
jonie cmentarza komunalnego 
przy ulicy Julianowskiej
 Przy cmentarzu komunalnym znaj-
duje się osiedle, którego mieszkańcy 
często zostawiają samochody po dru-
giej stronie Julianowskiej, naprzeciwko 
nekropolii. Dlatego osoby odwiedzają-
ce groby często nie mają gdzie zapar-
kować. - Można by rozważyć wydzie-
lenie kilkunastu miejsc z ograniczo-
nym czasem parkowania lub ustawić w 
tamtym miejscu parkometry – propo-
nował podczas sesji radny Mucha.
 Problem braku wolnych miejsc nie 
występuje przy cmentarzu parafialnym w 
centrum miasta, gdzie od grudnia obo-
wiązuje strefa płatnego parkowania.

TW
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GÓRA KALWARIA Włodarze zdecydowali, że podczas letniego święta miasta uhonorują tytułami Zasłużony 
dla Góry Kalwarii kolejne osoby i instytucje, które wpisały się w historię grodu

 W ten sposób mieszkańcom 
miasta zostanie przypomniane 
nazwisko zmarłego w 1948 roku 
Szymona Adamca. A postać to 
była nietuzinkowa i szczególnie 
w roku obchodów 100-lecia od-
zyskania przez Polskę niepodle-
głości będzie częściej wspomi-
nana. Adamiec był nauczycielem 
i przed wybuchem I wojny świa-
towej kierował w mieście tzw. po-
czątkową szkołą męską, a po od-
zyskaniu niepodległości założył 
Publiczną Szkołę Powszechna i 
stanął na jej czele. Swego czasu 
Szymon Adamiec był jednocze-
śnie komendantem Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Górze Kalwa-
rii i członkiem Polskiej Organiza-
cji Wojskowej (tajnej formacji mi-
litarnej utworzonej w 1914 r. przez 
Józefa Piłsudskiego). 11 listopa-
da 2018 roku strażacy wywołali 
w mieście fałszywy alarm i dzięki 
temu – bez jednego strzału – naj-
pierw rozbroili żandarmów, a na-
stępnie żołnierzy niemieckich sta-
cjonujących w koszarach. Na ko-
niec pilnowali jednostki do przy-
bycia polskiego wojska.
 Tytuł zasłużonej wręczo-
ny będzie także Irenie Chołuj, 
długoletniej położnej (pomo-
gła przyjść na świat około 12 
tys. dzieci), nazywanej „matką 
porodów domowych”. Pani Ire-
na przez ponad pół wieku pra-
cy propagowała „serdeczne po-
łożnictwo”, w którym jest dużo 

miejsca na wrażliwość i empatię 
dla rodzących kobiet. We wrześniu 
zeszłego roku, kiedy Irena Chołuj 
jako położna obchodziła jubile-
usz, otrzymała m.in. list gratula-
cyjny od papieża Franciszka.
 Kolejnym wyróżnionym miesz-
kańcem Góry Kalwarii będzie 
Bogdan Szewczyk. Przez 25 lat or-
ganizował życie kulturalne w mie-
ście jako dyrektor ośrodka kultury 
i nauczyciel muzyki. Był również 
komendantem miejscowego huf-
ca Związku Harcerstwa Polskiego. 
Za swoją działalność odebrał licz-
ne odznaczenia. O uznanie zasług 
Bogdana Szewczyka wystąpiło do 
rady miejskiej Towarzystwo Miło-
śników Góry Kalwarii i Czerska.  
 Na uhonorowanie – zdaniem 
władz – zasłużył również Zespół 
Chóralny Coniew, obchodzący w 
tym roku 30-lecie działalności. 
W repertuarze zespołu przewa-
żają pieśni patriotyczne (głów-
nie legionowe), religijne i ludo-
we. Reprezentując Górę Kal-
warię zespół koncertuje przede 
wszystkim  na Mazowszu. Obec-
nie chór liczy 13 osób, w tym 
pięć śpiewa w nim od początku. 
 Miano zasłużonego dla mia-
sta uzyska również Gminna Spół-
dzielnia „Samopomoc Chłopska” 
obecna na rynku Góry Kalwa-
rii od 1948. Przez wiele lat – do 
1990 roku – spółdzielnia była 
jednym z większych pracodaw-
ców w Górze, ale w czasach go-

spodarki rynkowej dosięgnął ją 
kryzys. Obecnie nadal prowadzi 
pięć sklepów i piekarnię. 

Piotr Chmielewski

Pośmiertnie przyznany 
tytuł dla Szymona Adamca 
(na portrecie) odbierze jego 
wnuk Adam Marchocki

Przybędzie zasłużonych dla gminy
Błyszczące, zdrowe włosy
Wiosna już zawitała do nas na dobre. Zadbajmy o nasze 

włosy, abyśmy mogły się nimi cieszyć w te piękne dni

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

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

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

przed laminacją po laminacji
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od zł/m3 250 2

Mieszkania w Lesznowoli

Apartamenty Koniczyna.pl

3 - 4 pokoje + ogródek

od zł.279 900
tel. 881 436 036

Góra Kalwaria

Sąsiedzkie odwiedziny

W Baniosze wspomnimy
elitę naszej armii

Ostatnie dni upłynęły pod znakiem współpracy naszego samorządu z sąsiadami z Ukrainy. Najpierw kalwaryjska 
delegacja gościła w Szarogrodzie, a następnie Górę Kalwarię odwiedzili samorządowcy z pięciu ukraińskich gmin.

Samorząd Góry Kalwarii i parafi a w Baniosze zapraszają na obchody 
rocznicy zrzutu polskich żołnierzy – cichociemnych – w ramach operacji 
„Weller 12”.

 Góra Kalwaria zyskała kolejne 
miasto partnerskie. To Szarogród na 
Ukrainie, położony niedaleko grani-
cy z Mołdawią, liczący 7 tys. miesz-
kańców (połowę stanowią katolicy, 
połowę prawosławni). Burmistrzowie 
Dariusz Zieliński i Igor Mikhailovich 
Vinokur podpisali umowę o współ-
pracy 13 kwietnia w siedzibie szaro-
grodzkich władz.
 Szarogród – założony w XVI w. przez 
polskiego kanclerza Jana Zamoyskiego 
– przypomina nieco Górę Kalwarię. Leży 
na wzgórzu, znajdują się tam kościół po-
dobny do naszego przy ul. ks. Sajny oraz 
stary cmentarz żydowski. Ponadto bu-

dowane są stacje drogi krzyżowej w po-
staci kaplic (taki kompleks istniał u nas 
kilka wieków temu).
 Nasza delegacja oglądała rów-
nież m.in. ruiny zamku, cerkiew, sy-
nagogę oraz szkołę, a także zwie-
dzała pobliską Winnicę i Kijów. Spo-
łeczność Szarogrodu gościła nas nie-
zwykle serdecznie, witając chlebem 
i solą oraz występem artystycznym 
w wykonaniu przedszkolaków i... 
przedszkolanek.
 Co ciekawe, kilka godzin po po-
wrocie do Polski to my przyjęliśmy 
delegację z Ukrainy. Szesnastego 
kwietnia ponad 20 osób odwiedziło 

Górę Kalwarię w ramach kilkudnio-
wej wizyty w Polsce. Goście obejrzeli 
halę sportową oraz nowe przedszko-
le, a w Ośrodku Kultury odbyło się 
spotkanie z miejscowymi władzami, 
podczas którego m.in. burmistrz Da-
riusz Zieliński odpowiadał na pyta-
nia. – Cieszę się, że mogliśmy podzie-
lić się z naszymi sąsiadami doświad-
czeniami dotyczącymi funkcjonowa-
nia samorządu. Jestem przekonany, 
że wiedza, którą ukraińscy samorzą-
dowcy nabyli w Polsce, okaże się cen-
na i zostanie wykorzystana w ich pra-
cy – mówi burmistrz.

 Uroczystość odbędzie się 21 kwietnia (sobota) w pobliżu miejsca lądowa-
nia skoczków – pod pamiątkową tablicą przy ul. Wiejskiej w Baniosze. O godz. 
14 zostanie odprawiona msza św., po której wysłuchamy koncertu dudziarzy 
z zespołu Częstochowa Pipes and Drums, obejrzymy występ uczniów miej-
scowej szkoły oraz posilimy się wojskową grochówką.
 Czterej spadochroniarze, przeszkoleni w Wielkiej Brytanii, wyskoczyli nad 
wsią w nocy z 16 na 17 kwietnia 1944 roku. W Polsce prowadzili działalność 
konspiracyjną, służąc w Armii Krajowej. Jeden z nich, ostatni żyjący z ponad 
300 cichociemnych – kpt. Aleksander Tarnawski – w zeszłym roku odsłonił ta-
blicę w Baniosze.

R E K L A M A

Burmistrzowie Góry Kalwarii i Szarogrodu podpisują umowę o partnerstwie.

Goście z Ukrainy zwiedzili m.in. przedszkole integracyjne.
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Dobra marka 
piaseczyńskiego tenisa
PIASECZNO W niedzielę w klubie Smecz odbyło się 40 Grand Prix Pia-
seczna w tenisie ziemnym seniorów, podczas którego podsumowano 
ubiegłoroczny sezon oraz wręczono nagrody w turnieju masters

 Zawody odbywały się pod patronatem burmistrza Piaseczna Zdzisła-
wa Lisa, który sam sporo gra w tenisa. – Tak naprawdę te turnieje organizo-
wane są w Piasecznie już od lat 60. Jednak na początku graliśmy na betono-
wych kortach na stadionie i miały one raczej rangę lokalną – mówi Krzysz-
tof Ludwicki, dyrektor imprezy. – Od 40 lat zawody odbywają się już jednak 
w ramach Polskiego Związku Tenisowego, a zgromadzone przez uczestników 
punkty liczą się do klasyfi kacji generalnej. 
 Andrzej Hubl, jeden z bardziej utytułowanych piaseczyńskich tenisistów 
podkreśla, że w ciągu ostatnich 8 lat przez Piaseczno przewinęło się około 10 
tys. zawodników z całej Polski. – A i my jesteśmy rozpoznawani, gdy jeździmy 
po kraju – dodaje Hubl. – Piaseczyński tenis ma dobrą markę.
 Na niedzielny turniej w Smeczu, który podsumowywał 2017 rok przyje-
chało ponad 60 tenisistów-seniorów. Nagrody otrzymali ci, którzy zgroma-
dzili najwięcej punktów w klasyfi kacji generalnej (podobnych imprez w trak-
cie sezonu odbywa się w całej Polsce około 300). Na imprezie zjawiła się tak-
że Magdalena Rejniak, dyrektor biura PZT, która wręczyła Zdzisławowi Lisowi 
puchar za sympatię do tenisa i grających. 

TW

Zakończeniu sezonu zawsze towarzyszy miła, 
rodzinna atmosfera

Filmowe Oscary pojechały do Prażmowa
POWIAT Oscarowa gala z czerwonym dywanem i złotymi balonikami w starostwie zwieńczy-
ła konkurs „Włącz się. Wyłącz przemoc” dla starszych uczniów podstawówek i gimnazjów

 Powiatowy Ośrodek Interwen-
cji Kryzysowej (POIK) zorganizo-
wał wydarzenie po raz pierwszy, aby 
przełamać swego rodzaju tabu. – Te-
mat przemocy rówieśniczej budzi 
wstyd i zażenowanie – mówiła Ka-
tarzyna Gąsińska, koordynatorka 
konkursu, która razem z Łukaszem 
Kopytowskim (dyrektorem POIK) 
witała we wtorek młodych filmow-
ców. – Widząc wasze filmy, byliśmy 
naprawdę poruszeni. 
 Nastolatki chętnie wzięły udział 
produkcji filmów (powstało ich 15, 
wyróżnione pokazano w środę na 
gali). Miały przy tym wolną rękę i 
mogły pokazać drzemiące w nich ta-
lenty. Jedni świetnie czuli się za ka-
merą, inni pisząc scenariusz, a jesz-
cze inni jako aktorzy. Część scen po-
wstało spontanicznie. – Po prostu 
takie pomysły czasem nam do głowy 
przychodzą – mówiła nam jedna z 
pięciu dziewcząt z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Prażmowie, któ-
rym wicestarosta Arkadiusz Strzy-
żewski wręczył połyskujące statuet-
ki, łudząco podobne do tych przy-
znawanych co roku przez Amery-
kańską Akademię Sztuki i Wie-
dzy Filmowej. Ida Kosek, Julia Jar-
dzioch, Martyna Przywała, Domi-
nika Adaszewska i Zuzanna Kłosie-
wicz pracowały nad filmem trzy ty-
godnie, kręciły dwiema kamerami. 
– Zebrałyśmy ekipę bardzo szyb-
ko – zdradzały dziewczęta. Zdaniem 
jury „film zawiera bardzo głęboką 
analizę stanu emocjonalnego ofiary. 
Ukazuje ofiarę jako osobę, w której 
niemoc rodzi agresję wobec siebie. 
(...) Niezwykle poruszający przekaz 
dopełnia muzyka”. 
 Drugie miejsce zajęła ekipa fil-
mowa ze Szkoły Podstawowej im. 
Kawalerów Orderu Uśmiechu w 
Czersku składająca się z: Martyny 
Mroziak, Natalii Trzcińskiej, Zu-
zanny Łudzień i Julii Wiśniewskiej. 

Ich obraz zdaniem komisji „zawiera 
ciekawe efekty wizualne i uwzględ-
nia różne formy przemocy”. Na trze-
cie miejsce zasłużyły uczennice ze 
Szkoły Podstawowej im. Feliksa Ka-
packiego w Cendrowicach: Nata-
lia Matysiak, Estera Hulanicka, Ju-
lia Chmielewska, Oliwia Załuska i 
Nina Skopiak. Nakręciły film, który 
„podkreśla pozytywne emocje towa-
rzyszące reagowaniu na przemoc”. 
Jury przyznało także jedno wyróż-
nienie – dla uczniów Szkoły Podsta-
wowej  nr 2 im. Stefana Żeromskie-
go w Konstancinie-Jeziornie. 

 Nastolatki otrzymały cenne na-
grody, a ich produkcje zostaną opu-
blikowane na stronach interneto-
wych POIK oraz starostwa, na płyt-
kach trafią też do wszystkich szkół 
w powiecie jako materiał przydatny 
do prowadzenia lekcji o przemocy. 
– Postaramy się, aby wasze fil-
my obejrzało jak najwięcej miesz-
kańców, ale i cały świat w interne-
cie – obiecał wicestarosta. – Dzięku-
ję, że pokazaliście temat, który jest 
dla was bardzo ważny. Nikt nie ma 
prawa nikogo krzywdzić – dodawał. 

Piotr Chmielewski

Szczęśliwe uczennice szkoły z Prażmowa z Oscarami 
za wyprodukowany przez siebie film 

R E K L A M A

Gruszki na Wierzbie
LESZNOWOLA

 W najbliższą niedzielę w siedzibie GOK Lesznowola w Starej Iwicznej (ul. 
Nowa 6) obędzie się wielki przegląd twórczości uczestników zajęć cyklicz-
nych w GOK Lesznowola „Gruszki na Wierzbie 2018”. Raz w roku wszyscy 
uczestnicy zajęć we wszystkich placówkach Gminnego Ośrodka Kultury w 
Lesznowoli mają okazję spotkać się razem i zaprezentować swoje umiejęt-
ności oraz talenty sceniczne i manualne. Początek o godz. 16.

Tyl.

Muzyka sfer w Hugonówce
KONSTANCIN-JEZIORNA 

 W piątek 27 kwietnia o godz. 19 w Konstanciński Dom Kultury (ul. Mosto-
wa 15) stanie się sceną niezwykłego widowiska. Koncert nietuzinkowego 
artysty Macieja Hanuska jest wyjątkową kombinacją uzdrawiających, tybe-
tańskich gongów i mis dźwiękowych z muzyką elektroniczną; to połączenie 
najstarszych instrumentów w naszej cywilizacji z syntezatorami, looperami 
czy gitarą elektryczną. Dopełnieniem muzyki będzie gra światła. Tytułowa 
muzyka sfer to biblijne odgłosy ciał niebieskich. Bilety w cenie 25 zł do ku-
pienia w kasie KDK i na www.konstancinskidomkultury.pl.

PC
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Przybywa urzędników. Gmina poszukuje nowych lokali
PIASECZNO Trwa remont budynku przy ulicy Warszawskiej 1, kupionego przez gminę 
dwa lata temu za około 6 mln zł. Teraz trwają przymiarki do kupna  kolejnej nierucho-
mości przy ul. Wojska Polskiego 54, której cena ma być podobna. Radni jednak na ra-
zie są temu zakupowi przeciwni
 Wraz z rozwojem gminy przyby-
wa urzędników pracujących w piase-
czyńskim magistracie. Urząd znajdu-
jący się przy remontowanym skwerze 
Kisiela już dawno stał się za ciasny. 
Dlatego dwa lata temu radni podję-
li decyzję o kupnie budynku przy ul. 
Warszawskiej 1 o powierzchni 800 m 
kw. Obecnie trwa remont kamienicy. 
Modernizacja obejmuje przebudowę 
części magazynowej, w której mają 
znaleźć się pomieszczenia biurowe 
oraz pomieszczeń na kondygnacjach 
nadziemnych, przystosowanie czę-
ści piwnicy do funkcji magazynowej, 
przebudowę klatki schodowej i szy-
bu windowego, montaż windy przy-
stosowanej dla osób niepełnospraw-
nych, a także adaptację części piwni-
cy na stołówkę. Prace mają zakoń-
czyć się jesienią tego roku.

Wciąż za ciasno
 Jednak to niejedyny budynek, na 
który ma chrapkę gmina. Jakiś czas 
temu pisaliśmy o pomieszczeniach 
przy ul. Kościuszki po drugiej stro-
nie skweru, gdzie kiedyś mieściło się 
pogotowie. Ta lokalizacja jest już jed-
nak nieaktualna. Podobnie zresztą 
jak budynek po dawnym wydziale ko-
munikacji przy ul. Czajewicza, gdzie 
chciano przenieść straż miejską. 
– Budynek, który obecnie zajmuje-
my, ma powierzchnię zaledwie 100 
m kw. Pracuje w nim aż 21 osób. 
Nie mamy też pod ręką monitorin-

gu, który znajduje się w siedzibie po-
licji – uzasadniał kilka miesięcy temu 
potrzebę zmiany lokalu Mariusz Ło-
dyga, komendant jednostki. W za-
mian za przestronny budynek przy 
ul. Czajewicza, gmina początkowo 

chciała odstąpić powiatowi budy-
nek dawnego miejskiego żłobka przy 
ul. Chyliczkowskiej 47. Miała zostać 
przeniesiona do niego poradnia psy-
chologiczno-pedagogiczna, która 
obecnie dzieli budynek z internatem 
przy Rolniczym Centrum Kształce-
nia Ustawicznego przy ul. Chylicz-
kowskiej. Nic z tego jednak nie wy-
szło. Potem mówiło się o dzierżawie 
gmachu, a na końcu o jego zbyciu. 
W końcu jednak radni powiatowi nie 
zdecydowali się na żaden wariant, a i 
burmistrz Piaseczna stracił podobno 
finalnie do tej transakcji cierpliwość. 

Chcą kupić budynek 
przy Wojska Polskiego
 Tymczasem na horyzoncie poja-
wił się kolejny możliwy do przejęcia 
adres. Chodzi o gmach znajdujący 
się między ulicami Wojska Polskie-
go, a Kniaziewicza, w którym miesz-
czą się Miejsko-Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej, Wydział Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Rolnej 
oraz Wydział Gospodarki Odpada-
mi. - Budynek ten jest przez gminę 
wynajmowany, rocznie płacimy za 
niego około 0,5 mln zł – informuje 
Arkadiusz Czapski, sekretarz urzę-
du. Uchwała umożliwiająca jego 
nabycie pojawiła się w porząd-
ku obrad ostatniej sesji rady miej-
skiej, ale nie została podjęta przez 
radnych. - Priorytetem powinny 
być zadania, które są już w budże-
cie i po ogłoszeniu wyników prze-
targów wymagają dofinansowania 
– mówił radny Antoni Rosłon. - W 
pierwszej kolejności powinniśmy 
skupić się na zadaniach remonto-
wo-inwestycyjnych.
 Podobne zdanie miał burmistrz 
Zdzisław Lis. - Wydatek 7 mln zł 
na kupno nowego budynku jest na 
dzień dzisiejszy rzeczywiście zbędny 
– podsumował. Oczywiście nie ozna-
cza to, że gmina w przyszłości nie 
kupi kamienicy przy Wojska Polskie-
go, ponieważ w dłuższej perspekty-
wie ta inwestycja ma jednak swoje 
ekonomiczne uzasadnienie.
 - Jeśli gminie kiedyś uda się na-
być tę kamienicę, straż miejska zo-
stanie przeniesiona do budynku 
przy ul. Warszawskiej – mówi Arka-
diusz Czapski. W przyszłym roku 
planowany jest duży remont urzę-
du gminy przy ul. Kościuszki. Wią-
że się on z tym, że część urzędni-

ków na czas prowadzenia robót bę-
dzie musiała przenieść się do innych 
lokali. Być może tymczasową siedzi-
bą urzędu stanie się wówczas na ja-
kiś czas budynek przy Warszawskiej. 
Przyglądając się tym wszystkim dzia-
łaniom można zadać sobie pytanie, 
dlaczego gmina nie rozbuduje stare-
go urzędu gminy przy ul. Kościusz-
ki. Okazuje się, że takie pomysły były 
już analizowane, jednak wyszło z 

kosztorysu, że rozbudowa magistra-
tu pochłonęłaby przynajmniej kilka-
dziesiąt milionów złotych. - To dużo 
pieniędzy – mówi wiceburmistrz Da-
niel Putkiewicz. - A za kilka lat, kie-
dy wiele spraw będzie załatwiało się 
przez internet może okazać się, że ta 
inwestycja wcale nie była taka po-
trzebna...

Tomasz Wojciuk 

Wynajem budynku przy ul. Wojska Polskiego rocznie 
kosztuje gminę około 0,5 mln zł

Rozbudowa urzędu gminy 
byłaby zbyt kosztowna i wie-
le osób zadaje sobie pytanie, 
czy aby na pewno potrzebna

R E K L A M A

Dla hobbystów i pasjonatów
GÓRA KALWARIA

 Jutro w godz. 12-17 w Ośrodku Kultury odbędzie się 4. wystawa mode-
larska. W programie konkursy z nagrodami, pokazy latających modeli oraz 
atrakcje dla dzieci. Wstęp wolny.

PC
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Bezpieczniejsze 
przejścia dla pieszych
URSYNÓW Rada Warszawy przeznaczyła kilka milionów złotych na bu-
dowę sygnalizacji świetlnej przy każdym z przejść dla pieszych na alei 
Komisji Edukacji Narodowej. Kolejnych 26 przejść na Ursynowie ma zo-
stać doświetlonych w ramach środków z budżetu partycypacyjnego

 Budowa świateł przy przejściach ma poprawić bezpieczeństwo na głównej 
ulicy Ursynowa, o co od dawna zabiega Zarząd Dróg Miejskich. Powód? W cią-
gu ostatnich lat na KEN doszło do kilku śmiertelnych wypadków, których ofi a-
rami padali głównie piesi. Konieczność budowy świateł dodatkowo potwier-
dził wykonany jesienią ubiegłego roku audyt. Widocznie przekonał od radę 
Warszawy, która na początku roku przyznała na ten cel pieniądze. Teraz ZDM 
wykona dokumentację projektową i przystąpi do budowy. Wszystkie przejścia 
dla pieszych w al. KEN zostaną wyposażone w nowoczesną instalację sygnali-
zacyjną wraz z detekcją oraz zostaną skoordynowane z istniejącymi światłami. 
W ramach prac zostaną obniżone krawężniki na przejściach, skorygowana geo-
metria skrzyżowań i wyremontowane chodniki w ich sąsiedztwie.
 Niedługo ruszą też prace związane z doświetleniem 29 najbardziej nie-
bezpiecznych przejść dla pieszych na terenie całej dzielnicy. Za 719 tys. zł w 
ramach budżetu obywatelskiego do grudnia mają zostać doświetlone przej-
ścia m.in. na ul. Tanecznej, Braci Wagów, Rybałtów, Cynamonowej, Dere-
niowej, Romera. – Jestem przekonany, że dzięki realizowanym inwestycjom 
przejścia dla pieszych staną się jeszcze bezpieczniejsze – mówi burmistrz Ur-
synowa Robert Kempa.
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Być jak mistrz, być jak model mistrza
GÓRA KALWARIA Żart, świetna zabawa, sztuka – tak liczni uczestnicy wernisażu komento-
wali fotografi e składające się na wystawę „Zdjęcia jak malowane”

 W pracowni plastycznej Ośrod-
ka Kultury (OK) przy Pijarskiej 40 
w poprzednią niedzielę można było 
poczuć się jak w galerii sztuki z ob-
razami światowej sławy. Uczestnicy 
warsztatów fotograficznych w studiu 
OK, po nauce podstaw, za cel pierw-
szego wspólnego projektu wzięli jak 
najwierniejsze odwzorowanie zna-
nych dzieł malarskich. W ten sposób 
powstało 18 ciekawych i klimatycz-
nych zdjęć. – To wszystko było ro-
bione z przymrużeniem oka. Jednak 
musieliśmy włożyć dużo pracy, żeby 
przygotować „obrazy”. Nie kupo-
waliśmy żadnych strojów, wszyscy 
z domu przynieśli to, co mieli: ma-
teriały i dodatki. Spinaliśmy je naj-
częściej na agrafki – mówi Justyna 
Kamińska, instruktorka na warszta-
tach i fotografka.

Starzec z malowaną brodą Mikołaja
 Pani Justyna tłumaczy, że z przy-
gotowaniami do każdego ze zdjęć 
wiąże się ciekawa anegdota. Hen-
ryk Chromiński, który wcielił się w 
„Starego mężczyznę piszącego przy 
świecy” z obrazu Gotfrieda Schalc-
kena, przywdział... brodę św. Miko-
łaja zabarwioną na szaro plaka-
tówką. A Mariusz Rubaszyński w 
roli bohatera obrazu „Mężczyzna 
w turbanie” Jana van Eycka zało-
żył na głowę odpowiednio zwinię-
tą... czerwoną kurtkę. – To impro-
wizowanie i kombinowanie, aby 
osiągnąć założony cel, było naj-
ciekawszą częścią zadania. Przy 
moim obrazie dużo czasu zajęło 
nam szukanie stolika we właści-
wej wysokości, przy którym mógł-
bym usiąść – opowiada Szymon 
Kaliciński z Czerska, który dał 
się sfotografować jako chory Ba-
chus z dzieła Caravaggia. Szymon 
z kolei zrobił zdjęcie wzorowane na 
„Autoportrecie z zabandażowanym 
uchem” Vincenta van Gogha. Jego 
modelem był Mikołaj Ogrzywalski, 
który  wcielił się też w Narcyza z ob-
razu Caravaggia. Narcyzem pró-
bowało zostać kilku modeli, jemu 
to wyszło najlepiej. – Nie lada pro-
blemem okazało się odwzorowanie 
pozy Narcyza z nienaturalnie wygię-
tą nogą – zdradza Monika Zachar-
kiewicz, autorka fotografii. Moni-
ka została z kolei modelką Magda-

leny Kozłowskiej. Jest brunetką, ale 
na zdjęciu z siwiejącymi włosami w 
roli „Zaczytanej” (z obrazu Teodo-
ra Axentowicza) nawet znajomi nie 
mogli jej rozpoznać.

Pozowanie jest trudniejsze?   
 Rodzinnie kopiowaniem dzieł 
mistrza zajęły się Anna i Marcjan-
na Cybulskie. Pani Anna wykona-
ła zdjęcie córce, aby przypominała 
postać z „Dziewczyny w chuście” 
Aleksandra Dobrowolskiego. Z 
kolei Marcjanna uwieczniła swo-
ją młodszą siostrę Antoninę jako 
bohaterkę „Porteru dziewczyny w 
oknie” Rembrandta. – Chyba jed-
nak trudniejsze było pozowanie, 
niż stanie za obiektywem, bo trze-
ba było spełnić wszystkie oczeki-
wania fotografa – zastanawia się 
głośno Marcjanna. – Jestem bar-
dziej zadowolona ze zdjęcia, któ-
re zrobiłam siostrze niż z tego ze 
mną – dodała. 
 – Dobrze, że spróbowaliśmy 
jak to jest znajdować się z jednej i 
drugiej strony obiektywu. To do-
bre dla zrozumienia, co czuje fo-
tografowana osoba. Przyznam, że 
w obu przypadkach potrzeba dużo 
wytrwałości – komentuje Mariusz 
Rubaszyński, który sfotografował 
dwie koleżanki w warsztatów, spo-
glądając na obraz „Dwie kobiety w 
oknie” Pereza Murillo. Podczas se-
sji zdjęciowych w studio bywało wie-

le zabawnych momentów, np. kiedy 
przy pracy nad obrazem „Żydówka z 
pomarańczami” okazało się, że nikt 
nie kupił pomarańczy. 

Pozytywnie zakręceni 
 Na wernisaż przybyło wiele osób 
i nie kryły zachwytu zdjęciami, któ-
re na koniec na swój komputero-
wy warsztat wzięła Justyna Kamiń-
ska. To jej najbardziej dziękowano 
w niedzielę za pomysłowość. Jed-
nak kwiaty (całe mnóstwo!), wrę-
czane m.in. przez wicestarostę  Ar-
kadiusza Strzyżewskiego i Dariusza 
Falanę, dyrektora OK, trafiły rów-
nież do młodych, zdolnych fotogra-
fów. – Fotografowanie, głównie ko-
mórką, dla wielu osób stało się dziś 
czymś naturalnym, odruchowym. 
Jednak to, co dziś tu możemy po-
dziwiać jest sztuką. Uczestnicy za-
jęć przemienili pasję i zamiłowanie 
w coś niezwykłego – zachwalał Da-
riusz Falana. 
 Wystawę można oglądać do koń-
ca kwietnia w Ośrodku Kultury przy 
ulicy Białka. Potem zdjęcia zawi-
sną w wieży bramnej zamku w Czer-
sku, aby mogli je podziwiać turyści. 
A blisko dwadzieścioro „pozytywnie 
zakręconych osób” (jak mówi o nich 
Justyna Kamińska) z zajęć fotogra-
ficznych już pracuje nad nową wy-
stawą, tym razem ze zdjęciami czar-
no-białymi. 

Piotr Chmielewski

Antonina Cybulska (z lewej) została „dziewczyną z okna” na zdjęciu 
jej siostry Marcjanny wzorowanym na obrazie Rembrandta 

Piknik zdrowy, 
bo sportowy
KONSTANCIN-JEZIORNA Bokser Łukasz Maszczyk był gwiazdą pikniku 
rodzinnego „Na sportowo jest zdrowo” zorganizowanego w sobotę w 
szkole „Piątce”

 Zawodowy pięściarz nie zasiadł jednak w loży honorowej, lecz poprowa-
dził pokaz walk bokserskich. Z kolei Mikołaj Krzymień szkolił w technice gry 
w tenisa stołowego, a Katarzyna Krzymień, trener personalny, przygotowy-
wała do treningu funkcjonalnego wszechstronnie wzmacniającego mięśnie. 
Nie brakowało także gier i zabaw ruchowych na dużych planszach, rzutów 
do celu, toru przeszkód oraz prób walk karate poprzedzonych pokazem kon-
stancińskiego Klubu Karate Kyokushion IPPON. Z kolei miłośnicy piłki nożnej 
mogli pokibicować gimnazjalistom, którzy zagrali przeciwko swoim ojcom. 
Było też miejsce na porady dietetyczne.  Eksperci zachęcali do prowadzenia 
zdrowego trybu życia, a dzieci układały nową piramidę żywieniową i aktyw-
ności fi zycznej. Rodzice zadbali natomiast o zdrowe przekąski – głównie na 
bazie warzyw i owoców 
 W sumie w imprezie uczestniczyło około 300 osób – uczniów i ich rodzin. 
Wszyscy, którzy  zaliczali „stacje sportowe” w trakcie pikniku wzięli udział w 
losowaniu blisko 200 nagród. A te były nietuzinkowe – oprócz sprzętu sporto-
wego można było wygrać m.in. książki o sporcie, a także wejściówki do obiek-
tów uzdrowiskowych oraz na zabiegi kosmetyczne.
 Piknik był zwieńczeniem projektu „Na sportowo jest zdrowo” przygotowane-
go przez Monikę Kozicką, Izabelę Kuś, Edytę Modzelewską i Annę Rembowską.
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Blisko 300 osób mogło popróbować sił w różnych dyscyplinach

Najlepsza rada w Polsce
PIASECZNO Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno otrzymała tytuł „Młodzieżowej Rady 
Roku 2018”. Wyróżnienie, w imieniu piaseczyńskiej młodzieży, odebrała w Sejmie RP 
przewodnicząca MRGP Karolina Hołownia-Malinowska
 Nagrodę wręczyła naszej prze-
wodniczącej sekretarz stanu w 
Ministerstwie Edukacji Narodo-
wej Marzena Machałek. Przyzna-
nie prestiżowego tytułu uzasad-
niono działaniami, które młodzie-
żowa rada w Piasecznie podejmu-
je na rzecz młodzieży i swoich lo-
kalnych społeczności oraz sposo-
bem pełnienia przez nią funkcji 
konsultacyjnej. – Jesteśmy bardzo 
szczęśliwi z otrzymanej nagrody 
– mówi Karolina Hołownia-Ma-
linowska. – To dla nas prawdzi-
wy zaszczyt, ale też i ogromna od-
powiedzialność, by dalej pracować 
na rzecz mieszkańców gminy Pia-
seczno. Cieszę się, że zostaliśmy 
docenieni. Na pewno doda nam to 
jeszcze więcej pozytywnej energii 
do działania.

 A o tym czym zajmuje się na co 
dzień MRGP można się dowiedzieć 
oglądając najnowszy spot filmowy, 

który dostępny jest w internecie na 
youtube.com.

Grzegorz Tylec



Pokazała jak żyć po ludzku 
w nieludzkich czasach
TARCZYN Ekipa z piaseczyńskiego Liceum Ogólnokształcącego wygrała pierwszy konkurs wiedzy 
o Irenie Sendlerowej. Gala z okazji finału konkursu obfitowała we wzruszające chwile
 Wydarzenie dla uczniów szkół z 
powiatu piaseczyńskiego zorgani-
zowała społeczność Liceum Ogól-
nokształcącego im. Ireny Sendlero-
wej w Tarczynie, wespół z Towarzy-
stwem Przyjaciół Tarczyna, a patro-
nował mu Kurier Południowy. 
 Okazją do wspomnień o boha-
terce, która z narażeniem życia w 
czasie wojny uratowała z warszaw-
skiego getta około 2500 żydowskich, 
skazanych na zagładę dzieci, była 
uchwała Sejmu RP o ustanowieniu 
roku 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej 
w związku z 10. rocznicą jej śmier-
ci. W poprzednią środę, w sali wido-
wiskowej Gminnego Ośrodka Kul-
tury chętnie przypomniano słowa 
pani Ireny, będące niejako mottem 
jej życia: „każdemu, kto tonie, na-
leży podać rękę” czy „żyć po ludz-
ku w nieludzkich czasach jest najcię-
żej”.  – Rok Ireny Sendlerowej, to rok 
człowieczeństwa, najlepiej pojmo-
wanego – napisała w liście do uczest-
ników gali córka bohaterki Janina 
Zgrzębska. Los tak zrządził, że pani 
Irena była rodzinnie związana z Tar-
czynem (mieszkali tu jej dziadkowie ze 
strony ojca), przed II wojną światową 
trochę w nim pomieszkiwała. Stąd sa-
morząd miasta w 2007 roku nadał jej 
honorowe obywatelstwo, stąd od 3 lat 
patronuje ona miejscowemu liceum.
 Zanim drużyny starły się w fina-
le konkursu, uczniowie LO wprowa-
dzili widzów w mroczną atmosferę 
czasów, w których przyszło żyć nie-
zwykłej kobiecie. Opowiedzieli po-
ruszającymi piosenkami, wierszami 
i prozą o wojennym dramacie dzie-
ci, o matkach oddających malutkich 
synów i córki w ręce obcej kobiety, 
aby przeżyły. Spektakl był hołdem 

dla pani Ireny, która nigdy nie mó-
wiła o sobie, nie domagała się orde-
rów i po wojnie niemal została zapo-
mniana. Z cienia wydobyły ją dopie-
ro amerykańskie gimnazjalistki.
 Turniej przypominał telewizyj-
ny quiz. Uczniowie z pięciu placó-
wek odpowiadali na zestawy pytań. 
Ostatecznie, po dogrywce, najwięk-
szymi specjalistami z wiedzy o życiu 
i działalności bohaterki okazał się ze-
spół z piaseczyńskiego IV LO w skła-
dzie: Mateusz Nowak, Wiktoria Sy-
skowska i Paulina Puk. Drugie miej-
sce zajęli gospodarze, a trzecie LO 
im. Szarych Szeregów w Tarczynie.
 Rozstrzygnięto również konkurs 

na prezentację multimedialną o bo-
haterce, a publiczność obejrzała naj-
lepszą z nich, wykonaną przez Kac-
pra Czajkowskiego ze Szkoły Pod-
stawowej im. J. Stępkowskiego w 
Tarczynie. Drugie miejsce w katego-
rii uczniów w wieku 14-15 lat przy-
padło Patrykowi Kujawowiczowi 
(SP w Mrokowie), natomiast trzecie 
Michałowi Dryllowi z gimnazjum w 
Prażmowie. W kategorii 16-19 lat nie 
przyznano I miejsca, a dwa kolejne 
zajęli: Ewa Antos z konstancińskiego 
„Reymonta” i Kamil Boguszewski z 
LO im. Sendlerowej w Tarczynie. 

Piotr Chmielewski

Uczniowie tarczyńskiego liceum dali poruszający koncert 
„Jestem z cienia” o patronce szkoły

Dwie szkoły mają 
nowych patronów
PIASECZNO Do nazwy szkoły przy Świętojańskiej wraca Jó-
zef Piłsudski, a placówka w Józefosławiu będzie miała na 
sztandarze nazwisko Janusza Korczaka

 O przymiarkach do zmiany patrona w Szkole Podstawowej nr 1 pisaliśmy 
już półtora miesiąca temu. – Obecna nazwa (4. Pomorskiej Dywizji Piechoty 
im. Jana Kilińskiego – przyp. red.) jest długa i nieco kłopotliwa – przyznawała 
wówczas dyrektorka placówki Krystyna Łęcka. – Pierwszym patronem szko-
ły, która w tym roku będzie obchodziła swoje 100-lecie, był Józef Piłsudski. 
Chcemy do tego powrócić. 
 W szkole przy Świętojańskiej odbyły się konsultacje dotyczące wyboru 
patrona. Do wyboru oprócz Józefa Piłsudskiego i Jana Pawła II była jeszcze 
nazwa Obrońców Ojczyzny.  Społeczność szkolna opowiedziała się jednak za  
marszałkiem. W środę do tego pomysłu przychyliła się rada miejska, podej-
mując uchwałę zmieniającą nazwę placówki. Nowa zacznie obowiązywać od 
3 września. Podczas tej samej sesji nową nazwę nadano także szkole podsta-
wowej przy ul. Kameralnej w Józefosławiu. Tu również nauczyciele, ucznio-
wie i ich rodzice do wyboru mieli kilka kandydatur, nad którymi zastanawia-
no się od jesieni ubiegłego roku. Pod uwagę brano Wisławę Szymborską, 
Janusza Korczaka, Władysława Bartoszewskiego, Marię Skłodowską-Curie, 
Jana Pawła II i Mikołaja Kopernika. Zwyciężył wybitny pedagog, który całe 
życie podporządkował pracy i opiece nad dziećmi. Nowa nazwa szkoły w Jó-
zefosławiu ma obowiązywać od 8 czerwca. – Dziękuję szkolnej społeczności, 
że wybrała na swojego patrona tak szlachetną postać – mówił po podjęciu 
uchwały radny Jerzy Mościcki.

TW

Od czerwca patronem szkoły 
w Józefosławiu będzie Janusz Korczak
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Ładna przestrzeń 
miejska. Trwają 
konsultacje społeczne

Nagrodzono 
medalistów 
mistrzostw Polski

 W czwartek 26 kwietnia w 
urzędzie gminy odbędą się kolej-
ne warsztaty, poświęcone przy-
gotowywanej uchwale krajobra-
zowej. Podczas spotkania zosta-
ną przedstawione propozycje 
konkretnych rozwiązań, mają-
cych wpłynąć na poprawę estety-
ki przestrzeni miejskiej. Początek 
o godz. 18.

TW

 Podczas ostatniej sesji rady 
miejskiej burmistrz Piaseczna 
Zdzisław Lis pogratulował suk-
cesów sportowych i wręczył dy-
plomy medaliście Mistrzowi Pol-
ski Juniorów w pływaniu osób 
niepełnosprawnych Huberto-
wi Lewińskiemu oraz Mistrzowi 
Polski Młodzików w łucznictwie 
Jakubowi Kultysowi. 

TW



Koza wróciła do mamy
PIASECZNO W nocy z 16 na 17 kwietnia Służba Ochrony i 
Ratownictwa Zwierząt otrzymała nietypowe zgłosze-
nie. Okazało się, że na ul. Geodetów w Józefosławiu 
znaleziono... kozę

 I choć funkcjonariusze 
początkowo powątpiewa-
li w prawdziwość sygnału, 
to na miejscu przekonali się, 
że faktycznie czeka na nich 
młode, przestraszone zwie-
rzę. Okazało się, że koza od-
daliła się od swojego sta-
da przy pobliskim planeta-
rium, ale dzięki interwencji 
jest już przy mamie. – Takie 
zgłoszenia trafi ają się rzadko 
– przyznaje Dawid Fabjań-
ski ze Służby Ochrony i Ra-
townictwa Zwierząt. – Spo-
wodowane jest to tym, że na 
terenie powiatu mamy co-
raz mniej zwierząt gospo-
darskich. Koźlątko było wy-
straszone, ale też grzeczne. 
Cała interwencja odbyła się 
po godzinie pierwszej w nocy. Udało nam się zlokalizować miejsce gdzie było 
stado, do którego maluch wrócił w podskokach. 

Grzegorz Tylec

Nie chcą gastronomii na Górkach Szymona
PIASECZNO Radni nie zgodzili się na wydzierżawienie gminnej działki przy Alei Brzóz, 
gdzie prywatny przedsiębiorca chciał pobudować pawilon gastronomiczno-handlowy
 Niewielka działka o powierzchni 
150 m kw. miałaby zostać wydzier-
żawiona na okres 10 lat. Zabiegał o 
to sam przedsiębiorca, zaintereso-
wany budową w tym miejscu nowo-
czesnego pawilonu gastronomicz-
no-handlowego o powierzchni 35 
m kw. oraz urządzeniem obok nie-
go ogródka dla klientów. Tak dłu-
gi okres dzierżawy zasugerował 
sam zainteresowany, który tłuma-
czył go koniecznością amortyza-
cji poniesionych kosztów, do któ-
rych zaliczył zakup pawilonu, urzą-
dzenie ogródka oraz doprowadze-
nie niezbędnych mediów. Okazało 
się jednak, że rada miejska nie jest 
przychylna temu pomysłowi. - Wy-
dzierżawienie miejsca przy Gór-
kach Szymona na tak długi czas 
pod gastronomię i to nie wiadomo 
komu jest dość ryzykowne – stwier-
dził radny Robert Widz. - Powinni-
śmy najpierw określić, czego w tym 
miejscu oczekujemy. 
 Podobnego zdania był Piotr Ob-
łoza. - Ten teren powinien przede 
wszystkim ładnie wyglądać, bo jest 
chętnie odwiedzany przez miesz-
kańców – mówił. - Z jednej strony 
taki pawilon by się przydał, z dru-
giej jednak powinniśmy zastano-
wić się może nad usytuowaniem go 
w nieco innym miejscu. - Każda in-
gerencja w Górki Szymona jest sze-
roko komentowana przez mieszkań-
ców – argumentowała radna Mag-
dalena Woźniak. - Może więc war-
to zacząć od koncepcji zagospoda-

rowania tego terenu. To gmina po-
winna określić co widziałaby w tym 
miejscu, a potem skonsultować swo-
je propozycje z mieszkańcami. 
 Ze wszystkimi opiniami zgodził 
się burmistrz Zdzisław Lis, który 
zamknął dyskusję stwierdzeniem,  

że na razie nie ma co wydzier-
żawiać działki, tylko zacząć od 
przygotowania koncepcji umiesz-
czenia w rejonie Górek punktów 
usługowych.

Tomasz Wojciuk

Wszystko wskazuje na to, że gmina zleci przygotowanie
koncepcji zagospodarowania terenu Górek Szymona
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Antonina Krzysztoń zagra dla Andrzeja
PIASECZNO

 We wtorek 24 kwietnia w Domu Kultury w Piasecznie odbędzie się kon-
cert charytatywny na rzecz leczenia chorującego na nowotwór Andrzeja 
Orlińskiego. Wystąpi Antonina Krzysztoń w duecie z Marcinem Majerczy-
kiem. Partnerem wydarzenia jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaw-
czy w Piasecznie. Zbiórkę prowadzi Fundacja „Pomóż Dorosnąć”. Wstęp - 
cegiełki od 25 zł. Początek o godz. 20.

Tyl.

Bajkowa niedziela z Teatrem Baj
KONSTANCIN-JEZIORNA 

 W najbliższą niedzielę o godz. 16 w Hugonówce przy ul. Mostowej 
15 zostanie wystawione przedstawienie dla najmłodszych „Tymote-
usz wśród ptaków”. Przygoda Misia Tymoteusza, który wiosną posta-
nawia zaopiekować się… jajkiem. Co się z tego wykluje? Odpowiedź 
podczas spektaklu. Bilety w cenie 25 zł do kupienia w kasie KDK i na 
www.konstancinskidomkultury.pl.

PC
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Na rekreację 
tylko amfibią
PRAŻMÓW Właściciele działek w Woli Prażmowskiej miesiącami nie 
mogą dostać się na swoje parcele, ponieważ jedyny dojazd zamienia 
się w wielkie bajoro. Nie mogą przy tym doprosić się pomocy gminy

 – Wypadałoby w tej sytuacji kupić helikopter – śmieje się przez łzy Barba-
ra Blicharz. Problem z dojazdem do działek położonych na uboczu Woli Praż-
mowskiej, w rejonie ul. Leśniej, trwa od co najmniej 5 lat, jednak cały czas się 
nasila. – Część osób w ogóle przestała przyjeżdżać na swoje działki, ponieważ 
nie ma do nich dostępu. Suchą nogą można do nich dotrzeć tylko przez oko-
ło 3,5 miesiąca w roku – mówi Ryszard Jankowski, jeden z działkowiczów.
Jak podejrzewają właściciele przeszło 20 działek (w większości seniorzy), kilka 
lat temu doszło do uszkodzenia melioracji na polu sąsiadującym z działkami. 
Z tego względu spływająca z okolicy woda zaczęła zatrzymywać się na niżej 
położonej drodze. W ubiegłym i bieżącym roku zastoisko przybrało ogrom-
ne rozmiary. Teren tak bardzo podmókł, że część drzew poprzewracała się. 
Już pięć lat temu działkowcy zwracali się do gminy o pomoc. – Jedyna uli-
ca prowadząca do działek stała się trudno przejezdna. Powoduje to zniechę-
cenie do pracy na działkach, oburzenie i niezadowolenie ze strony działkow-
ców. Teren nie nadaje się do upraw. Posadzone drzewa i krzewy zamierają i 
usychają – narzekali. Ówczesny wójt Grzegorz Pruszczyk odpisał, że dbanie 
o sprawność urządzeń melioracyjnych to obowiązek właściciela prywatnego 
gruntu i kropka. Od tamtej pory nic się nie wydarzyło. – Nie ma komu zająć się 
całościowo i fachowo tym problemem, urzędnicy gminy nas zbywają – mówi 
Roman Blicharz. – Nie ma gospodarza na tym terenie, nie ma ze strony urzęd-
ników nawet dobrej woli. Człowiek jest bezradny – macha ręką. 
 W gminie Prażmów nie istnieje obecnie spółka wodna, która doglądałaby 
odwodnienia prywatnych terenów (jej reaktywacja w ostatnich latach się nie 
udała). A gmina do tej pory umywała ręce. – Nie znam tej sprawy, pracownik 
odpowiedzialny za meliorację mnie o niej nie informował. Zlecę mu jednak, 
aby się nią zajął. Gmina nie może naprawiać drenów na prywatnych gruntach, 
może natomiast nakazać to właścicielowi nieruchomości, na której doszło do 
awarii – argumentuje wójt Sylwester Puchała.

PC

– Nikt nie chce zająć się naszym problemem, jesteśmy 
zbywani – skarżą się działkowcy

R E K L A M A

Czy w Konstancinie-Jeziornie powstaną 
filie wydziałów starostwa powiatowego?
KONSTANCIN-JEZIORNA W najbliższym czasie gmina Konstancin-Jeziorna  przejmie od wy-
konawcy budynek nowego ratusza. Wszystkie wymagane pozwolenia na użytkowanie 
obiektu zostały już wydane, a przesunięcia odbioru budynku wynikają z faktu likwida-
cji usterek, czego gmina jako zamawiający, wymaga od wykonawcy
 Burmistrz Konstancina-Jezior-
ny Kazimierz Jańczuk z własnej ini-
cjatywy zwrócił się do starosty piase-
czyńskiego, przedstawiając propozy-
cje, których realizacja znacznie uła-
twi życie mieszkańcom gminy Kon-
stancin-Jeziorna. Podczas spotkania 
ze starostą Wojciechem Ołdakow-
skim w dniu 17 kwietnia burmistrz 
Kazimierz Jańczuk zaproponował, 
aby starostwo powiatowe umieściło 
w nowym ratuszu gminy Konstan-
cin-Jeziorna stanowiska Wydziału 
Komunikacji i Transportu, Wydziału 
Architektoniczno-Budowlanego oraz 
Wydziału Geodezji i Katastru. Takie 
rozwiązanie stworzyłoby zdecydo-
wanie lepszą obsługę i ułatwienia dla 
mieszkańców gminy Konstancin-Je-
ziorna. Burmistrz przedstawił staro-
ście piaseczyńskiemu swoją propozy-
cję w formie pisemnej, a ten zobowią-
zał się ją rozpatrzyć.
 Warto dodać, iż w rozmowie ze 
starostą burmistrz gminy Konstan-
cin-Jeziorna wnioskował o nawiąza-
nie współpracy w zakresie przebudo-
wy drogi przywałowej między Gas-

sami a Obórkami tak, aby mogła 
być alternatywą dla kierowców jadą-
cych w kierunku Warszawy, i tym sa-
mym odblokować ulicę Warszawską 
w Konstancinie-Jeziornie. Ponadto 
burmistrz zabiegał o przyspieszenie 
terminu wydania decyzji na budowę 
przystanku  i stacji ładowania auto-
busu elektrycznego na osiedlu Grapa. 

Rozwiązanie to, zapewniające szyb-
ki przejazd do stacji metra Kabaty, 
skłoni kierowców do pozostawiania 
samochodów i przesiadki do komu-
nikacji publicznej, przez co zmniej-
szeniu ulegnie emisja gazów spalino-
wych do atmosfery. 

AB

Nie odchodź albo zostań
PIASECZNO Drugą edycję festiwa-
lu Przystanek Komiks zwieńczył 
wernisaż wystawy malarstwa 
Szawła Płóciennika „Nie odchodź 
albo zostań”. Ekspozycja w Przy-
stanku Kultura będzie otwarta do 
10 maja

 Szaweł Płóciennik jest uznanym 
twórcą komiksowym, który ma na 
swoim koncie pięć autorskich pozycji 
graficznych, wśród których znajdu-
ją się takie tytuły jak „Pinki” i „Pa-
pierowy Rewolwer”. Obecnie jest on 
również studentem Wydziału Malar-
stwa warszawskiej ASP. W jego twór-
czości świat komiksu łączy się więc 
w sposób naturalny ze światem ma-
larstwa. 
 Na wystawie w galerii przy pl. 
Piłsudskiego wystawione zostały 
jego najnowsze prace. Koncentru-
ją się one na świecie wewnętrznym 
artysty – pełne są tajemniczej sym-
boliki i wykorzystują różne techniki 
malarskie. Szaweł Płóciennik tworzy 
malarskie obiekty poprzez przykleja-
nie do płócien różnych przedmiotów 
(np. rękawic). – Mimo nakierowania 
do środka, można odczuć pewną li-
terackość najnowszych prac – uwa-
ża Olek Ryszka, kurator wystawy. 
– Artysta, świadomy autonomii far-
by i płótna, wprowadza kolejne wąt-
ki, buduje konteksty i relacje, próbuje 
opowiedzieć historię o sobie poprzez 
obraz i jego znaczenie.

Grzegorz Tylec

Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ
tel. 22 756 79 39
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Magia tkaniny pani Anny
KONSTANCIN-JEZIORNA Żmudna i mozolna to sztuka. Jeden gobelin po-
wstaje bowiem ponad pół roku! Artystka tworzy sięgając nie tylko po 
tradycyjne surowce, ale w wełnę, konopie czy jedwab wplata też folię 
czy gąbkę, a nawet... wałki do włosów

 W Konstancińskim Domu Kultury jeszcze do 6 maja można oglądać wy-
stawę prac Anny Buczkowskiej „Magia tkaniny”, na którą składają się zarówno 
gobeliny jak i obrazy z różnych okresów twórczości autorki. Mieszkanka Kon-
stancina-Jeziorny jest jedną z najwybitniejszych polskich artystek, zajmują-
cych się tkaniną. 
 W swojej pracy pani Anna wykorzystuje tradycyjną metodę tkania na 
krośnie. Tworząc gobelin sięga po naturalne surowce jak wełna, bawełna, 
len, konopie czy jedwab, ale też inne materiały: fi zelinę, folię, gąbkę, któ-
rym wcześniej nadaje charakter włókna. Swoje stonowane kolorystycznie 
prace artystka uzupełnia o przedmioty codziennego użytku. Pośród nich 
znajdziemy wieszaki, klisze fotografi czne, a nawet wałki do włosów. Nie 
waha się również wychodzić poza ramy dwuwymiarowości tkaniny, two-
rząc z niej reliefy i rzeźbiarskie obiekty. Anna Buczkowska należy do gro-
na tych artystów, którzy w swojej twórczości odważnie przekraczają gra-
nice gatunku, po to by osiągnąć większą swobodę twórczą. Powtarzają-
cym się tu motywem jest natura, jej piękno, ale i zagrożenia płynące dla 
niej z działalności człowieka. Kompozycje o znaczących tytułach: „Zadep-
tana ziemia”, „Osady, Dymy, Osmoza” to jej apel o poszanowanie przyro-
dy i zmianę dotychczasowej hierarchii wartości, w której człowiek zajmu-
je uprzywilejowaną pozycję. Ważnym tematem jej prac jest również refl ek-
sja nad codziennością, powtarzalnością towarzyszących jej rytuałów, pro-
za egzystencji obserwowanej z kobiecej perspektywy. Artystka krytykuje 
tym samym model człowieka we współczesnej cywilizacji, nadmiernie na-
kierowanego na samorealizację a w rezultacie wyobcowanego i doprowa-
dzającego do rozpadu więzi społecznych.
 Anna Buczkowska urodziła się w 1943 r. Jest dyplomowaną artystką, 
wielokrotnie nagradzaną w konkursach sztuki w Polsce i za granią. Jej pra-
ce oglądane były w wielu krajach podczas 110 wystaw. Gobeliny i obrazy 
znajdują się w zbiorach kilku muzeów, a także prywatnych kolekcjach na 
całym świecie. 
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Hanna Kaniasta (z lewej) z Konstancińskiego Domu Kultury 
wita Annę Buczkowską podczas wernisażu jej prac

Szlaban na ziemi 
niczyjej do likwidacji?
PIASECZNO Gmina chce usunąć szlaban, który został sześć lat temu ustawiony na prze-
dłużeniu ul. Świętojańskiej przy Jeziorce. – Wystąpimy do Powiatowego Inspektora-
tu Nadzoru Budowlanego żeby sprawdził, na jakiej podstawie ten teren został zagro-
dzony – zapowiada Włodzimierz Rasiński, naczelnik gminnego wydziału infrastruktu-
ry i transportu publicznego
 Za postawionym przy Jeziorce 
szlabanem leśnym, który znajduje się 
tuż przy kładce prowadzącej do Ża-
bieńca, kryje się trwający od lat spór 
sąsiedzki. Szlaban postawił w 2012 
roku właściciel pobliskiej posesji, To-
masz Szumiński. 350 m dalej znajdu-
je się nieruchomość państwa Ogro-
dzińskich. Bariera stoi na począt-
ku prowadzącej do nich drogi, któ-
ra nie ma właściciela. Po dwóch stro-
nach polnego, nieutwardzonego trak-
tu znajdują się dobra Szumińskich.

Gmina chce zdjęcia szlabanu
 Jednym z orędowników usunię-
cia szlabanu, który utrudnia dojazd 
do domu Ogrodzińskich jest gminny 
radny Adam Marciniak. To on zor-
ganizował we wtorek na miejscu wi-
zję lokalną, na którą zaprosił m.in. 
gminnych urzędników, straż miej-
ską i policję. – Cała sytuacja jest 
o tyle niepokojąca, że zagraża ży-
ciu i bezpieczeństwu ludzi – uważa 
Adam Marciniak. – Postawiony bez-
prawnie szlaban utrudnia dojazd do 
domu państwa Ogrodzińskich ka-
retce pogotowia, straży pożarnej czy 
gminnym służbom. Trzeba jak naj-
szybciej go zdemontować.
 Na miejscu spotkania zjawiły się 
także same zainteresowane – Natalia 
Ogrodzińska i jej wnuczka, Edyta, 
która mimo młodego wieku ma wsz-
czepiony rozrusznik serca. – Często 
do mojego syna Krzysztofa i Edyty 
przyjeżdża pogotowie – mówi pani 
Natalia. – Nie są w stanie wjechać na 
posesję, bo szlaban jest wiecznie za-

mknięty. Czasami odjeżdżają, a cza-
sami chorzy, strasznie cierpiąc, mu-
szą sami podejść do ambulansu. 

Stary trakt warecki
 – Zagrodzona szlabanem droga 
to stary trakt warecki, którego wła-
ściciel jest nieznany – mówi Adam 
Marciniak. Włodzimierz Rasiń-
ski dodaje, że gminny wydział geo-
dezji podejmie niebawem starania 
zmierzające do przejęcia tego grun-
tu. – Zgłosimy też sprawę do PINB, 
aby sprawdził jakim prawem ten te-
ren został zagrodzony – zapowiada 
Włodzimierz Rasiński. Na miejscu 

spotkania zjawił się także Tomasz 
Szumiński, który akurat wyjeżdżał 
ze swojej posesji. – Szlaban posta-
wiłem za pozwoleniem pana Ogro-
dzińskiego, mam na to świadków – 
wyjaśniał. – Wcześniej panoszyła się 
tu mafia, dochodziło do morderstw i 
kradzieży. Teraz wszystko ustało. 
 26 kwietnia w urzędzie ma od-
być się kolejne spotkanie w sprawie 
spornego szlabanu i drogi, podczas 
którego będą analizowana m.in. 
mapy geodezyjne. 

Tomasz Wojciuk

Postawiony na niczyjej ziemi szlaban utrudnia dojazd 
do posesji państwa Ogrodzińskich
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Festiwal Piosenki Angielskiej
PIASECZNO

 W najbliższy wtorek w Domu Kultury w Piasecznie po raz trzynasty od-
będzie się piaseczyński fi nał konkursu dla wokalistów-amatorów śpiewają-
cych piosenki w języku angielskim. Laureaci wybrani przez jury otrzyma-
ją nagrody ufundowane m.in. przez gminę Piaseczno. Impreza odbywa się 
pod patronatem burmistrza Piaseczna, a jej organizatorem jest Szkoła Ję-
zyków Obcych SPOT przy udziale Centrum Kultury w Piasecznie. Początek 
o godz. 10.

Tyl.
Hip-Hop Style
 Już dziś w Domu Kultury w Piasecznie zagrają HMZ i Krasy. Początek o 
godz. 19. Wstęp wolny. 

Tyl.



Błotokłos czy Złotokłos?
PIASECZNO Mieszkańcy narzekają na zły stan gminnych dróg w Złotokłosie. – Potrzebuje-
my systemowych rozwiązań – uważa Ewa Urbańska, sołtys wsi. – Niestety, zarówno ja, 
jak i wielu mieszkańców mamy wrażenie, że gmina traktuje nas po macoszemu
 – Kiedy wreszcie gmina wyas-
faltuje nieutwardzony odcinek ul. 
Grottgera, tamtędy nie da się przeje-
chać! – zaalarmowała nas kilka dni 
temu Alicja Seredyńska, mieszkan-
ka Złotokłosu. W równie złym sta-
nie jest Polna. Jakimi kategoriami 
kierują się drogowcy, wyznaczając 
ulice przeznaczone do remontu?
 Niestety, okazuje się że w tym 
roku nowej nawierzchni doczeka się 
w Złotokłosie tylko ulica Staszica. 
– Wcześniej zrobiliśmy na tej dro-
dze odwodnienie, taka jest kolej rze-
czy – wyjaśnia Włodzimierz Rasiń-
ski, szef gminnego wydziału infra-
struktury i transportu publicznego. 
– Na Polnej i Grottgera też będzie-
my chcieli zacząć od odprowadzenia 
wody. Dopiero po tym będzie moż-
na pomyśleć o ich utwardzeniu. Na 
razie drogi będą profilowane w ra-
mach bieżącego utrzymania.
 Sołtys Ewa Urbańska uważa, że 
gmina od lat zapomina o mieszkań-
cach Złotokłosu. – Pewnie dlatego, 
że jesteśmy ostatni w alfabecie – do-
daje z przekąsem. – Nasz problem 
polega na tym, że cała miejscowość 
jest położona na podmokłych tere-

nach. Sypanie tłucznia nic nie daje, 
a nawet pogarsza sytuację, bo woda 
nie ma gdzie wsiąkać. Efekt jest taki, 
że w czasie roztopów albo po deszczu 
wiele dróg zamienia się w bajora. Jó-
zefosław od lat dostaje grube milio-
ny na drogi, a u nas nie doprowadza 
się ich nawet do stanu używalności. 

Mieszkańcy są tym oburzeni.
 Sołtys przekonuje, że starała się 
namówić gminę na inwentaryza-
cję systemu odwodnienia, od które-
go należałoby zacząć, ale – jak sama 
mówi – póki co bezskutecznie. 

Tomasz Wojciuk

Grottgera (na zdj.), Polna, Lipowa, Topolowa, Tysiąclecia 
– błotnistych dróg jest w Złotokłosie przynajmniej kilkanaście

Uczniowie „Budowlanki”
mistrzami kraju
GÓRA KALWARIA Adrian Krawczyk był najlepszy w części teoretycznej 
spośród wszystkich 32 fi nalistów VII Olimpiady Buduj z Pasją! Z Seba-
stianem Sową nie ustępowali konkurentom także w części praktycznej

 Dwaj czwartoklasiści z technikum budowlanego w Górze Kalwarii (i tego-
roczni maturzyści)  w Zabrzu reprezentowali Mazowsze. Bo wcześniej zakwa-
lifi kowali się do fi nału, stając na podium w eliminacjach regionalnych. Ucie-
szyli się wówczas z nagrody specjalnej ufundowanej przez piaseczyńskie sta-
rostwo – dwumiesięcznego, wakacyjnego stażu w Wydziale Inwestycji, Re-
montów i Drogownictwa urzędu powiatowego. W poprzednią środę, po 
dwóch dniach zmagań, oprócz pokaźnego pucharu obaj zwycięzcy odebrali 
m.in. po 32-calowym telewizorze.
 Droga do sukcesu nie była jednak łatwa. Podopieczni Elżbiety Smereczyń-
skiej (wicedyrektorki Zespołu Szkół Zawodowych im. Marsz. Franciszka Bie-
lińskiego w Górze Kalwarii) musieli dać popis swoich umiejętności praktycz-
nych oraz wiedzy teoretycznej. Przyklejali trójwymiarową tapetę, a następnie 
ją malowali, a także gipsowali ścianę, aby również ją pomalować. W tym zada-
niu zajęli 5. pozycję spośród 16 ekip, jednak wyjątkowo dobry wynik z części 
teoretycznej sprawił, że wskoczyli na najwyższe miejsce na podium.

PC

Adrian Krawczyk i Sebastian Sowa z wychowawczynią
Elżbietą Smereczyńską
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Hanna Śleszyńska jako Judy Garland
KONSTANCIN-JEZIORNA 

 „Własność znana jako Judy Garland” - tak zatytułowany przebój Billy’e-
go Van Zandta święcący sukcesy na Broadwayu zostanie wystawiony jutro 
o godz. 19  w Hugonówce (ul. Mostowa 15). 
 W Garland, jedną z najlepszych fi lmowych aktorek w historii amery-
kańskiego kina, wcieli się Hanna Śleszyńska. Spektakl podgląda artystkę 
w momentach jej wzlotów i największych upadków. Akcja rozgrywa się 
w garderobie przed występem aktorki, który jak się okazało, był ostatni 
przed jej śmiercią. Jest to szokująca, zabawna i wzruszająca historia z ak-
torstwem na najwyższym poziomie. Bilety w cenie 50 i 45 zł do kupienia w 
kasie KDK i na www.konstancinskidomkultury.pl.

PC

Zmiany na miejskim rynku
PIASECZNO Latem piaseczyński 
rynek zawsze zmienia swoje ob-
licze. W tym roku pojawią się na 
nim m.in. nowe nasadzenia

 Kilka dni temu na rynku odpa-
lono fontannę. W ubiegły weekend 
pojawiły się też kolorowe krzeseł-
ka. Na pomysł ich zakupu wpadł 
radny Robert Widz, który podpa-
trzył podobne w paryskich Ogro-
dach Luksemburskich. Krzesełka 
można dowolnie przestawiać i łą-
czyć, a ich żywe barwy nadały pla-
cowi Piłsudskiego kolorytu. Nie-
stety, z krzesełek można korzystać 
tylko w soboty i niedziele do godz. 
20, w tygodniu – pewnie z obawy 
przed złodziejami – są one cho-
wane. 1 maja ma zostać zamknię-
ty przejazd przez rynek od stro-
ny północnej i kierowcy, chcąc za-

wrócić, będą musieli jechać aż do 
ulicy Młynarskiej. Z kolei w przy-
szłym tygodniu na placu mają po-
jawić się donice z nasadzeniami. 
- Chcemy posadzić także kilka du-
żych, dorodnych drzew – mówi wi-

ceburmistrz Daniel Putkiewicz. 
-  Znajdą się one w miejscach, w 
których pozwala na to podziemna 
infrastruktura.

TW



Uczniowie z Józefosławia
odwiedzili Kretę
PIASECZNO W ramach unijnego projektu Erasmus+, w którym biorą 
udział uczniowie ze szkoły podstawowej w Józefosławiu, nasza młodzież 
gościła w mieście Chania na Krecie, gdzie poznawała grecką kulturę

 Projekt Erasmus+ skupia się na działaniach związanych ze zdrowym sty-
lem życia, promocją zdrowej żywności oraz propagowaniem sportu. Jego 
partnerami są Grecja, Austria i Hiszpania. Oprócz integracji i nauki języka, 
młodzież nabywa i rozwija umiejętności, które mają ułatwić jej zakładanie 
niewielkich biznesów w środowisku lokalnym. Ponadto, przy okazji licznych 
wyjazdów, może wymieniać doświadczenia z kolegami z innych państw. 
 Pierwszy w tym roku wyjazd w ramach projektu uczniowie z Józefosławia 
odbyli w lutym. Odwiedzili Navas w Katalonii, gdzie uczyli się m.in. robić szczu-
dła i szyć do nich spodnie. Pracowali także nad doskonaleniem umiejętności po-
sługiwania się technikami komputerowymi. Kolejny wyjazd, tym razem na grec-
ką Kretę, odbył się w drugiej połowie marca. Nie tylko poznawali tam miejscową 
kulturę, ale także uczyli się produkować mydło z oliwy z oliwek i tworzyć własne 
strony internetowe przy współpracy z kolegami z krajów partnerskich. W paź-
dzierniku uczniowie z Grecji, Austrii i Hiszpanii przyjadą do Piaseczna z rewizy-
tą. – Będziemy uczyć ich m.in. jak robić zdrowe soki i kiszonki – zdradza Agniesz-
ka Kozak, nauczycielka angielskiego ze szkoły w Józefosławiu.

TW

Pozbawiona pracy, ale nie dochodu
POWIAT Katarzyna Paprocka, która 8 stycznia została odwołana z zarządu powiatu, na-
dal otrzymuje 12 tys. zł brutto pensji. Jej pobieranie jest zgodne z prawem, ale zda-
niem wiceszefa rady powiatu Sergiusza Muszyńskiego „to kwestia przyzwoitości”
 Radna Paprocka, mimo że nie 
świadczy pracy, jest wciąż wyna-
gradzana, ponieważ nikt nie został 
powołany w jej miejsce do zarzą-
du powiatu piaseczyńskiego. W lu-
tym czwartym członkiem tego gre-
mium miał zostać Sergiusz Muszyń-
ski z klubu Prawo i Sprawiedliwość, 
ale nie zgodził się na to koalicjant 
PiS, czyli Platforma Obywatelska. 
Po przesileniu, na początku marca 
radni PO-PiS ustalili, że w imię ra-
towania dotychczasowej współpra-
cy, obecny zarząd do końca kaden-
cji (czyli do jesieni) pozostanie trzy-
osobowy. Jednak aby konto Kata-
rzyny Paprockiej przestało być co 
miesiąc zasilane, do statutu powia-
tu trzeba wprowadzić zapis o trzy-
osobowym składzie zarządu. W po-
przedni czwartek radni mieli to zro-
bić, ale... zabrakło jednego głosu do 
podjęcia uchwały. To efekt nieobec-
ności kilku radnych PO i PiS, a tak-
że tego, że klub Nasza Gmina Nasz 
Powiat (do którego radna Paprocka 
właśnie wstąpiła) w całości zagłoso-
wał przeciwko zmianie w statucie. 
Później Józef Zalewski, lider klubu 
NGNP wyjaśniał, że była to forma 
protestu przeciwko złemu i późnemu 
przygotowaniu uchwały, czyli niepo-
ważnemu traktowaniu radnych.
 – Nie chciałbym używać ostrych 
słów, choć powinienem, ale chciał-
bym zwrócić się do państwa sumień 
– oznajmił pod koniec sesji rady po-
wiatu Sergiusz Muszyński. – Jestem 
bardzo zszokowany i zdziwiony wy-
nikiem głosowania w sprawie wpro-
wadzenia zmian w statucie. Niektó-
rzy z państwa mówią dużo o gospo-
darności, a zagłosowaliście za tym, 
aby państwa koleżanka pobierała w 
dalszym ciągu za nicnierobienie 12 
tys. zł miesięcznie. A do pani Kasi 
chciałbym się zwrócić z apelem, 
żeby poszła do pracy i zrezygnowa-

ła z pobierania tego świadczenia. A 
koszt, bo od odwołania kosztowałaś 
pracodawcę ze świadczeniami bli-
sko 40 tys. zł, abyś może przekaza-
ła na OSP, które wnioskują do nas 
o wsparcie lub na podwyżki dla na-
uczycieli – powiedział. 
 Wezwana do tablicy radna wy-
tknęła Muszyńskiemu, że doprowa-
dzając do jej odwołania nie przemy-
ślał konsekwencji swojego działa-
nia, tylko liczył, że zostanie powo-
łany w jej miejsce. – Dlaczego kie-
dy mnie odwoływano, nie złożył pan 
wniosku o zmniejszenie zarządu do 
trzech osób – pytała Paprocka. 
 – To kwestia pani przyzwoitości. 
Ja nie byłbym w stanie brać 12 tys. 
zł za nicnierobienie – odpadł radny 
Muszyński. 
 Dyskusję próbował przerwać 
przewodniczący rady Włodzimierz 
Rasiński. – Temat jest niezręcz-
ny, może niepotrzebnie wywoła-
ny... – jęknął. Katarzyna Paprocka 
nie odniosła się podczas sesji bez-
pośrednio do krytyki wiceszefa rady, 
iż pobiera pieniądze, mimo że nie 
świadczy pracy. Natomiast w ostat-
ni wtorek przesłała do naszej redak-
cji oświadczenie, w którym uzna-

ła wystąpienie Muszyńskiego pod-
czas obrad za „polityczne, manipu-
lacyjne i mocno niestosowne”. Wy-
jaśnia w nim ponadto, że po odwo-
łaniu ze stanowiska była gotowa do 
świadczenia pracy do czasu powo-
łania nowego członka zarządu, lecz 
rada powiatu – na wniosek starosty 
Wojciecha Ołdakowskiego – zwol-
niła ją z tego obowiązku. „Nic wię-
cej nie trzeba oświadczać. Ani to, że 
powyższe jest zgodne z obowiązują-
cymi przepisami prawa, które chro-
nią przed manipulacjami i ciągły-
mi zmianami w organach powiato-
wych, ani to, że posiadam na swo-
im utrzymaniu dwoje dzieci, które 
sama wychowuję, ani to, że posta-
wione mi zarzuty były jedynie pre-
tekstem do ustąpienia z członka za-
rządu na rzecz Pana Sergiusza Mu-
szyńskiego czy też to, że nadal mogę 
chętnie wrócić do pracy” - pisze au-
torka oświadczenia. 
 Wczoraj, już po zamknięciu tego 
numeru, rada powiatu na sesji nad-
zwyczajnej miała zmienić zapisy sta-
tutu, aby świadczenie dla Katarzyny 
Paprockiej przestało być wypłacane.

Piotr Chmielewski

Radny Muszyński wytknął radnej Paprockiej, 
że od odwołania pobrała łącznie 40 tys. zł
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Derbowo w A klasie
PIŁKA NOŻNA, A KLASA, LAURA CHYLICE – FC LESZNOWOLA 4:0, KS NADSTAL KRZAKI CZAPLINKOWSKIE – JED-
NOŚĆ ŻABIENIEC 1:1 W ostatni weekend w trzeciej grupie warszawskiej A klasy rozegrano 
dwa spotkania derbowe z udziałem zespołów z powiatu piaseczyńskiego
 W pierwszym sobotnim meczu 
lider z Chylic przystąpił do meczu 
z nowym szkoleniowcem. Łukasza 
Kopczyńskiego, po dwóch kolej-
nych ligowych porażkach, zastą-
pił grający trener Tomasz Grzyw-
na, który wcześniej dał się po-
znać z prowadzenia czwartoligo-
wego MKS Piaseczno. Lesznowo-
la dzielnie broniła się do przerwy, 
ale po zmianie stron Laura strze-
liła cztery gole i ostatecznie pew-
nie sięgnęła po trzy punkty. Na 
listę strzelców wpisali się kolej-
no: Maciej Jagiełło, Robert Po-
doliński, Jacek Wąsik i Konrad 
Rajkowski.
 W Krzakach Czaplinkowskich 
zagrano z kolei na remis, który na 
pewno bardziej może cieszyć dru-
żynę gości, która od 23. minuty 
spotkania grała w osłabieniu po 
dwóch żółtych kartkach Adama 
Borowskiego. Dla Jedności trafił 

najpierw Tomasz Jamorski, a dla 
Nadstalu wyrównał Łukasz Po-
kropek z rzutu karnego. Oba ze-

społy mogą mieć jednak po tym 
meczu spory niedosyt.

Grzegorz Tylec

W swoim pierwszym meczu w roli trenera, Tomasz Grzywna 
poprowadził Laurę Chylice do zwycięstwa

IV liga

Kolejka 20 - 14-15 kwietnia
Wilga Garwolin 2-1 Mazur Karczew  
LKS Jedlińsk 1-3 Oskar Przysucha  
Broń Radom 3-2 Sparta Jazgarzew  
Pogoń Grodzisk Mazowiecki 3-0 LKS Promna  
Znicz II Pruszków 0-1 Perła Złotokłos  
Błonianka Błonie 5-0  Naprzód Skórzec  
Energia Kozienice 1-3 MKS Piaseczno  
Mszczonowianka Mszczonów 3-2 Pilica Białobrzegi 

Tabela grupy południowej IV ligi
1.  Mszczonowianka Mszczonów 
  19 41 13 2 4 42-26
2.  Pilica Białobrzegi 19 40 12 4 3 38-14
3.  Broń Radom 19 37 11 4 4 48-25
4.  Błonianka Błonie 20 36 11 3 6 41-26
5.  Energia Kozienice 19 34 11 1 7 38-29
6.  Oskar Przysucha 19 34 10 4 5 42-25
7.  Sparta Jazgarzew 20 33 11 0 9 41-37
8.  Mazur Karczew 20 32 9 5 6 40-29
9.  Pogoń Grodzisk Mazowiecki 
  19 31 9 4 6 39-20
10.  MKS Piaseczno 20 28 8 4 8 41-30
11.  Wilga Garwolin 20 26 7 5 8 26-43
12.  LKS Jedlińsk 18 20 6 2 10 26-28
13.  Znicz II Pruszków 19 14 3 5 11 20-37
14.  Perła Złotokłos 19 10 2 4 13 11-50
15.  LKS Promna 19 10 2 4 13 19-49
16.  Naprzód Skórzec 19 9 2 3 14 23-67

Liga okręgowa

Kolejka 20 - 14-15 kwietnia
Naprzód Brwinów 1-4 Piast Piastów  
Przyszłość Włochy (Warszawa) 2-2 Błękitni Korytów  

Sparta II Jazgarzew 1-4 SEMP Ursynów (Warszawa)  
LKS Chlebnia 2-0 Naprzód Stare Babice  
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 1-3 AP Żyrardów  
KS Raszyn 2-0 Ursus II Warszawa  
KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 1-3 KS Teresin  
Józefovia Józefów 1-1 Grom Warszawa 

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej
1.  KS Raszyn 20 45 14 3 3 51-29
2.  Grom Warszawa 20 43 13 4 3 55-21
3.  Józefovia Józefów 20 42 13 3 4 60-22
4.  SEMP Ursynów (Warszawa) 
  19 40 12 4 3 43-20
5.  AP Żyrardów 20 39 12 3 5 58-35
6.  LKS Chlebnia 20 38 11 5 4 45-27
7.  KS Teresin 19 30 9 3 7 36-39
8.  Przyszłość Włochy (Warszawa)
  20 29 8 5 7 37-31
9.  Ursus II Warszawa 19 28 8 4 7 35-26
10.  KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 
  19 21 6 3 10 30-47
11.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 
  19 20 5 5 9 29-49
12.  Piast Piastów 19 19 6 1 12 34-43
13.  Sparta II Jazgarzew 19 16 4 4 11 44-56
14.  Błękitni Korytów 20 12 3 3 14 32-77
15.  Naprzód Stare Babice 20 11 2 5 13 27-59
16.  Naprzód Brwinów 19 6 1 3 15 25-60

A klasa

Kolejka 17 - 14-15 kwietnia

Laura Chylice 4-0 FC Lesznowola  
Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 1-1 Jedność Żabieniec  
Grom II Warszawa 2-2 Anprel Nowa Wieś  
Tur Jaktorów 1-2 GLKS Nadarzyn  

MKS II Piaseczno 2-1 Świt Warszawa  
Okęcie Warszawa 2-0 Gwardia Warszawa  
Rozwój Warszawa 3-5 UKS Siekierki (Warszawa)

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy
1.  Laura Chylice 17 38 12 2 3 55-30
2.  MKS II Piaseczno 16 36 11 3 2 53-17
3.  Okęcie Warszawa 17 34 11 1 5 52-20
4.  Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 
  17 33 10 3 4 53-32
5.  Jedność Żabieniec 16 33 10 3 3 49-24
6.  GLKS Nadarzyn 17 29 9 2 6 53-33
7.  Świt Warszawa 16 26 8 2 6 35-35
8.  FC Lesznowola 16 21 6 3 7 39-49
9.  UKS Siekierki (Warszawa) 
  16 21 6 3 7 32-33
10.  Rozwój Warszawa 17 17 5 2 10 30-48
11.  Gwardia Warszawa 16 15 4 3 9 28-40
12.  Anprel Nowa Wieś 17 14 4 2 11 30-55
13.  Grom II Warszawa 17 9 2 3 12 21-51
14.  Tur Jaktorów 17 4 0 4 13 20-83

II liga kobiet

Kolejka 14 - 14-15 kwietnia

Pauza: GOSiR Piaseczno.
 
Stomil Olsztyn 6-2 Ząbkovia Ząbki  
UMKS Zgierz 0-3Loczki Wyszków (wo)
KU-AZS UW Warszawa 2-3 Akademia 2012 Suwałki  
Wilga Garwolin 1-4 Piastovia Piastów  
Jantar Ostrołęka 0-1 Pogoń Zduńska Wola 

Tabela grupy mazowieckiej drugiej ligi kobiet
1.  Piastovia Piastów 13 34 11 1 1 37-8
2.  Loczki Wyszków 13 30 9 3 1 41-12

3.  Stomil Olsztyn 12 28 9 1 2 34-10
4.  Ząbkovia Ząbki 13 25 8 1 4 43-21
5.  Pogoń Zduńska Wola 12 17 5 2 5 18-22
6.  GOSiR Piaseczno 12 16 5 1 6 20-27
7.  Akademia 2012 Suwałki 13 15 5 0 8 24-42
8.  Jantar Ostrołęka 13 12 3 3 7 16-31
9.  Wilga Garwolin 13 11 3 2 8 16-30
10.  KU-AZS UW Warszawa 13 5 1 2 10 10-31
11.  UMKS Zgierz 13 8 2 2 9 9-34

Ligowe zapowiedzi
IV liga

Kolejka 21 - 21-22 kwietnia
Energia Kozienice - Pilica Białobrzegi
Broń Radom - LKS Promna 
Mszczonowianka Mszczonów - Wilga Garwolin 
MKS Piaseczno - Błonianka Błonie 21 kwietnia, g.17 
Naprzód Skórzec - Znicz II Pruszków 
Perła Złotokłos - Pogoń Grodzisk Mazowiecki 21 kwiet-
nia, g.17  
Sparta Jazgarzew - LKS Jedlińsk 21 kwietnia, g.11 
Oskar Przysucha - Mazur Karczew

Liga okręgowa

Kolejka 21 - 21-22 kwietnia
Józefovia Józefów - Naprzód Brwinów 
Grom Warszawa - KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 
21 kwietnia, g.11 
KS Teresin - KS Raszyn 
Ursus II Warszawa - Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 
AP Żyrardów - LKS Chlebnia 
Naprzód Stare Babice - Sparta II Jazgarzew  

20 kwietnia, g.20
SEMP Ursynów (Warszawa) - Przyszłość Włochy 
(Warszawa) 
Błękitni Korytów - Piast Piastów

A klasa

Kolejka 18 - 21-22 kwietnia

FC Lesznowola - Rozwój Warszawa 21 kwietnia, g.11 
UKS Siekierki (Warszawa) - Okęcie Warszawa 
Gwardia Warszawa - MKS II Piaseczno 21 kwietnia, g.17 
Świt Warszawa - Tur Jaktorów 
GLKS Nadarzyn - Grom II Warszawa 
Anprel Nowa Wieś - Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 21 
kwietnia, g.16.15 
Jedność Żabieniec - Laura Chylice  21 kwietnia, g.14
Spotkanie zaległe: Jedność Żabieniec - MKS II Piasecz-
no 25 kwietnia, g.17 

II liga kobiet

Kolejka 15 - 21-22 kwietnia

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

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

Wyniki naszych zespołów ligowych

Porażka z Polonią
KOSZYKÓWKA, III LIGA, MUKS PIASECZNO – POLONIA WARSZAWA 68:72 Po kilku zwycięstwach w drugiej fazie 
rozgrywek o miejsca 7-14 trzeciej ligi drużyna Cezarego Dąbrowskiego zaliczyła serię porażek
 Przegrana w ostatnim spotka-
niu u siebie z młodym zespołem Po-
lonii Warszawa musiała być jednak 
szczególnie dotkliwa – zwłaszcza, 
że udało się wcześniej ograć ten ze-
spół na wyjeździe (64:74). Tym ra-
zem MUKS Piaseczno przystąpił do 
meczu z kilkoma poważnymi osła-
bieniami kadrowymi, grając choćby 
bez Kamila Banowicza i Tomasza 
Wójcikowskiego. 
 W pierwszej połowie raziła 
szczególnie indolencja strzelecka go-
spodarzy, którym ani razu nie uda-
ło się rzucić celnej trójki. Po zmianie 
stron MUKS rzucił się z powodze-
niem do odrabiania strat (wyszedł 
nawet na dwupunktowe prowadze-
nie), ale końcówka meczu należała 

znów do gości, którzy – z problema-
mi – ale zdołali ostatecznie pokonać 
kiepsko dysponowanych tego dnia 
piasecznian.

 – Złapaliśmy jakiś dołek rzuto-
wy – skomentował na gorąco po me-
czu trener MUKS Piaseczno Ceza-
ry Dąbrowski. – Cały czas ćwiczymy 
te rzuty i na treningach nie wygląda 
to najgorzej, ale od kilku meczy tra-
fiamy na pewno gorzej. Myślę, że to 
siedzi gdzieś w głowach moich za-
wodników. Zabrakło nam też z Po-
lonią dużych zawodników i skutecz-
niejszej walki na tablicach.

Grzegorz Tylec

Tabela drugiej rundy trzeciej ligi o miejsca 7-14
1 KU AZS Uniwersytet Warszawski  24 12 12 - 0 6 - 0 6 - 0 1171 - 704
2 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski  22 12 10 - 2 5 - 1 5 - 1 995 - 834
3 MUKS Piaseczno  20 12 8 - 4 4 - 3 4 - 1 921 - 807
4 MKS Grójec  14 10 4 - 6 2 - 2 2 - 4 733 - 765 
5 NOSiR  13 10 4 - 6 3 - 1 1 - 5 644 - 708
6 Polonia Warszawa  13 10 3 - 7 1 - 4 2 - 3 702 - 818
7 Pultovia  12 10 2 - 8 2 - 3 0 - 5 643 - 789
8 Pułaski Warka  12 12 1 - 11 1 - 6 0 - 5 600 - 984

Walczyli przyszli mistrzowie
PIASECZNO W ostatni weekend już po raz szósty odbył się coroczny 
ogólnopolski turniej kicboxingu kadetów i dzieci „Piaseczno open”. 
Imprezie patronował Kurier Południowy

 Do turnieju w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji zgłosiło się łącznie 340 za-
wodników z 16 klubów z całej Polski, którzy przez cały dzień rywalizowali równo-
legle na czterech planszach w różnych kategoriach wiekowych. Impreza z roku na 
rok się rozrasta (na 6. edycję przyjechało prawie pięć razy tylu kickboxerów, co na 
pierwszą) i organizatorzy myślą już wstępnie o... piątej, kolejnej planszy za rok, bez 
której zawody trudno będzie zapewne zmieścić w ciągu jednej doby. 
 Jak to wśród młodych sportowców, na Piaseczno Open nie zabrakło eks-
presyjnych wybuchów radości przy zwycięstwach i łez w przypadku porażek. 
Każdy dał z siebie wszystko, ale szczęśliwie obeszło się bez poważniejszych kon-
tuzji. – Turniej ma na celu przetrzeć te pierwsze szlaki – mówi Marcin Pałuba, orga-
nizator imprezy z X Fight Piaseczno. – Chcemy, żeby dzieci miały na własnym po-
dwórku swoją pierwszą przygodę z zawodnikami, którzy są w naszym kraju znani 
i żeby było im potem łatwiej wejść w rywalizację ogólnopolską.
 Piaseczno nie jest organizatorem tego turnieju z przypadku, bowiem od 
lat jest czołowym (w zeszłym roku numer jeden w rankingu klubów) ośrod-
kiem kick-boxingu w kraju. – Kładziemy  duży nacisk na szkolenie dzieci oraz 
młodzieży, co skutkuje dużą liczbą medali i sukcesów – podkreśla Marcin Pa-
łuba. – Działamy konsekwentnie już przez prawie ćwierć wieku, a utytułowa-
ni zawodnicy zostają u nas i szkolą z powodzeniem kolejne kadry.

Grzegorz Tylec

Krótka kończy sezon

SIATKÓWKA, II LIGA Siatkarki Krótkiej Mysiadło przegrały dwa spotkania w 
ćwierćfi nałach play off  rozgrywek drugiej ligi i odpadły z dalszej gry o awans. Pod-
opieczne Michaliny Tokarskiej musiały uznać wyższość rywalek z Mazovii Warsza-
wa, przegrywając dwa spotkania po 0:3 (15:25, 14:25, 8:25) i (25:20, 25:10, 25:19).
 – Wprawdzie nie gramy dalej, ale zostajemy w drugiej lidze – mówi 
Agnieszka Sola-Manowska z MUKS Krótkiej Mysiadło. – Jak na pierwszy sezon 
w tych rozgrywkach to i tak dobry wynik.

Tyl.
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Zawody przyszłości
Rynek pracy nie znosi stagnacji. Wraz z rozwojem nowych technologii pojawiają się 
więc nieznane wcześniej zawody, a niektóre z popularnych niegdyś profesji z wolna 
odchodzą do lamusa. Kogo współcześnie najbardziej poszukują pracodawcy i jakiego 
typu specjalistów będą najprawdopodobniej potrzebować w najbliższej przyszłości?

 Od kilku lat, zamiast tradycyj-
nych narzekań na wysoką stopę bez-
robocia, coraz częściej słyszy się ra-
czej o braku rąk do pracy. Jedną z 
przyczyn takiego stanu rzeczy jest 
emigracja zarobkowa. Po wejściu 
polski do Unii Europejskiej wielu 
Polaków zdecydowało się bowiem na 
wyjazd i zarabianie większych pienię-
dzy za granicą. 
 Obecnie ofert pracy jest więc na 
naszym rynku sporo i dostępne są 
one w zasadzie niezależnie od wy-
kształcenia pracowników. Jednym 
słowem – praktycznie każdy chętny 
może dziś znaleźć zajęcie zarobko-
we na miarę swoich potrzeb, ambicji 
i kwalifikacji. Czy lepsze wykształce-
nie gwarantuje lepszą pracę? Nieko-
niecznie, bo dla pracodawców waż-
niejsze od dyplomu jest zwykle to, co 
ktoś prezentuje sobą w praktyce i czy 
ma odpowiednią motywację do dal-
szego rozwoju. 
 Pamiętajmy przy tym, że przy 
wyborze studiów nasze oczekiwania 
względem późniejszego zatrudnie-
nia niekoniecznie muszą się nieste-
ty pokrywać z aktualnym i przyszłym 
zapotrzebowaniem na rynku pra-
cy. Współcześnie cenieni są przede 
wszystkim fachowcy w swoich dzie-
dzinach – od pracowników fizycz-

nych (np. hydraulików, spawaczy czy 
tokarzy), aż po dobrze płatne profe-
sje związane z branżą informatyczną. 

Automatyzacja wymusza zmiany
 W niedalekiej przyszłości postęp 
technologiczny będzie sprzyjać re-
dukcji etatów, a wiele zdaje się wska-
zywać na to, że czeka nas stopniowa 
likwidacja pewnych zawodów. Dzię-
ki rozwijającym się systemom infor-
matycznym już wkrótce zbędni mogą 
stać się na przykład bibliotekarze, re-
cepcjoniści czy księgowi. A kto wie, 
być może za kilka lat nie spotkamy 
już w hipermarkecie żadnych kasje-
rów? Żeby się o tym przekonać wy-
starczy wybrać się choćby do pia-
seczyńskiego Kauflandu gdzie wię-
cej jest obecnie zautomatyzowanych 
kas samoobsługowych niż „klasycz-
nych” kasjerek. Czy przyszłościowe 
trendy dla świata wyznaczy, stawia-
jąca wciąż na nowe technologie, Ja-
ponia? Już teraz wiele sklepów czy 
nawet restauracji nie wymaga w Kra-
ju Kwitnącej Wiśni w zasadzie żad-
nej ludzkiej obsługi. 
 Pracy jednak, póki co, na pew-
no nie zabraknie, bo ktoś musi prze-
cież te wszystkie komputerowe syste-
my obsługiwać i nadzorować. Pewną 
inwestycją wydaje się być więc sektor 

IT (technologii informatycznych), 
który obecnie jest jednym z najbar-
dziej dynamicznie rozwijających się 
sektorów w Europie. Stale poszuki-
wani są programiści i webmasterzy, 
a firmy ich zatrudniające kuszą wy-
sokimi, jak na polskie standardy, za-
robkami, elastycznym czasem pracy 
czy darmowymi szkoleniami.
 
Pracuj mniej, ale wydajniej
 Ludzie, według prognoz więk-
szości specjalistów, powinni w 
przyszłości pracować mniej (roz-
waża się już, między innymi, wpro-
wadzenie czterodniowego tygodnia 
pracy) i w efekcie mieć więcej czasu 
wolnego. Spowoduje to naturalnie 
wzrost miejsc pracy w branży roz-
rywkowej i turystycznej. Przy mniej-
szych nakładach osobowych i jed-
nocześnie porównywalnej, a stop-
niowo (dzięki wdrażaniu innowacji) 
nawet coraz lepszej wydajności pra-
cowników, wzrośnie również kon-
sumpcja, co powinno skutkować 
analogicznym wzrostem zatrud-
nienia w branży reklamowej. Przy 
coraz większej konkurencji w wal-
ce o klienta w cenie będzie przede 
wszystkim kreatywność – umiejęt-
ność zaoferowania pracodawcy nie-
standardowych rozwiązań.
 W przyszłości przewiduje się 
także coraz więcej zajęcia dla fre-
elancerów, czyli wolnych strzelców. 
Ciekawym zjawiskiem jest również 
rozwój tzw. job sharingu - uzgodnie-
nia, w ramach którego dwaj pracow-
nicy dzielą pracę na jednym stanowi-
sku pełnoetatowym.

Grzegorz Tylec
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Zjedz jabłko i płać podatki 
w miejscu zamieszkania
POWIAT PIASECZYŃSKI Członkowie zarządu powiatu piaseczyńskiego w czwartkowy pora-
nek próbowali zachęcić mieszkańców do płacenia podatku w miejscu zamieszkania. 
Na piaseczyńskim dworcu PKP rozdawano jabłka w ramach akcji „Pit daje owoce”
 Akcja zorganizowana po godz. 7 
rano na piaseczyńskim dworcu spo-
tkała się z ciepłym przyjęciem. Od 
lat problemem wielu samorządów 
jest to, że ludzie nie płacą podatków 
w miejscu zamieszkania. To powo-
duje, że mniej środków zasila budże-
ty gmin i powiatów.
 Członkowie zarządu powia-
tu piaseczyńskiego, oprócz często-
wania owocami, chętnie rozmawia-
li również ze stojącymi na peronie 
ludźmi, tłumacząc im ile tracą nie 
dokładając się do wspólnego budże-
tu. Oprócz względów czysto ekono-
micznych padały również argumen-
ty odnoszące się do lokalnego pa-
triotyzmu.
 – W tym roku w naszej akcji po-
stawiliśmy na zdrową żywność, czy-
li jabłka – mówi starosta piaseczyń-
ski Wojciech Ołdakowski. – Widzi-
my zmianę na plus w ostatnich la-
tach. Coraz więcej ludzi się u nas 
rozlicza z podatków i mam nadzie-
ję, że jest to efekt naszych akcji, a nie 
tylko możliwości oddania dzieci do 

przedszkola. Jeżeli chcemy mieć do-
bre drogi, dobre szkoły i ogólnie do-
brą infrastrukturę, to musimy wy-
korzystać możliwość zwiększenia 
środków na nasz rozwój. Jeżeli ktoś 

rozlicza się gdzie indziej, a ma pre-
tensje np. że u nas są słabe drogi i 
nie ma ścieżek rowerowych, to tro-
chę jest sam sobie winien.

Grzegorz Tylec
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Elektroniczna autostrada
PIASECZNO Hipnotyzujące, oparte w dużej mierze na elektronice brzmienie wywodzącego się z Piaseczna 
zespołu Autobahn nie jest nastawione na masowego odbiorce, ale ma swoje wierne, stale się powiększa-
jące, grono fanów
  Projekt Autobahn (łączący in-
die rock i elektronikę), choć nie od 
samego początku pod tą nazwą, ist-
nieje już, mniej więcej, od 10 lat. 
Tworzą go instrumentaliści wywo-
dzący się – jak sami podkreślają – z 
różnych muzycznych światów.  Z 
początku próby odbywały się niere-
gularnie, ale od czterech lat, po wy-
krystalizowaniu się obecnego składu, 
zespół spotyka się regularnie, koncer-
tuje i nagrywa płyty. Pierwsza z nich 
- „Trip” ukazała się dzięki wsparciu fi-
nansowemu gminy Piaseczno w 2016 
roku. Drugi album, zatytułowany 
„Electricity”, jest już nagrany i cze-
ka właśnie na swoje wydanie. W tym 
przypadku zespół mógł liczyć na po-
moc ze stypendium twórczego Cen-
trum Kultury w Piasecznie. Tym ra-
zem postawiono na jeszcze wię-
cej elektroniki, a oprócz autorskie-
go materiału na płycie znaleźć moż-
na również cover słynnego przeboju 
grupy Kraftwerk - „Das Model”. 
 Muzycznym liderem zespołu jest 
Chorwath (instrumenty klawiszowe, 
wokal, gitara), który zwykle przynosi 
pomysły kolejnych utworów na pró-
bę. Autobahn działa jednak demo-
kratycznie na tej zasadzie, że każdy z 
muzyków dokłada swoją cegiełkę do 
końcowego efektu. – Rozumiemy się 
instynktownie i generalnie zgadza-
my się ze sobą artystycznie – przy-
znaje Kapka, gitarzystka grupy.

 Za warstwę liryczną odpowia-
da z kolei wokalistka Joka Kabić. 
A jaką grają muzykę? O tym naj-
lepiej przekonać się samemu, bo 
Autobahn jest projektem mocno 
eklektycznym. W ich twórczości od-
naleźć można wpływy takich wyko-
nawców jak Foals, Massive Attack 
czy Depeche Mode. Hipnotyzujące, 
lekko transowe granie nie pozbawio-
ne jest jednak rockowego pazura.
 W przeszłości muzycy nie gra-
li zbyt wielu koncertów na żywo 
– głównie z powodu braku cza-
su. Obecnie inwestują oni w pro-
jekt jeszcze więcej energii niż wcze-

śniej. – Do gry w zespole podchodzi-
my na poważnie – mówi basista Lu-
bosz. – Nie możemy tego nazwać je-
dynie hobby. Zależy nam na odnie-
sieniu z naszą muzyką sukcesu, choć 
na pewno nie za wszelką cenę. Na-
sza druga płyta powinna ukazać się 
za kilka miesięcy.
 Autobahn, działający na ryn-
ku sceny niezależnej bez managera, 
prawdopodobnie zwiąże się wkrótce 
z wytwórnią SP Records, co przede 
wszystkim powinno pomóc w lepszej 
promocji materiału i samej grupy.

Grzegorz Tylec

 Autobahn podczas niedawnego koncertu w Piasecznie 
zagrał kompozycje z obu swoich płyt
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DAM PRACĘ

Firma zatrudni panią do sprzątania na terenie gminy 
Konstancin-Jeziorna, od 13,70 zł brutto/1h, 
tel. 533 281 247

Przedszkole w Piasecznie zatrudni nauczycielkę. 
CV na: przedszkole@koala.com.pl

Firma sprzątająca zatrudni mężczyzn do pracy, 
tel. 519 112 478

Szukam dziewczynę do kawiarni w Konstancinie, 
Tel. 22 754 68 21, 601 24 49 19

Kierowca magazynier, Góra kalwaria. Tel. 535 007 747

Krawcowej do poprawek krawieckich i pasmanterii, 
Piaseczno, bazarek, tel. 787 936 906

Zatrudnię elektromonterów z uprawnieniami, 
tel. 602 253 763

Kierowca kat. C na samochód asenizacyjny, 
tel. 600 426 673

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

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

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

Prężnie rozwijająca się firma cateringowa zatrudni ku-
charza/kę i pomoc kuchenną, Żelechów, tel 570 126 411

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

Poszukujemy kobiety do prowadzenia biura, wykształ-
cenie minimum średnie, znajomość pakietu office, su-
mienność i zaangażowanie. Praca na terenie Piaseczna 
w godzinach 8.00-15.00, tel. 602 692 964, 607 230 418

Panią do pomocy w kuchni na pół lub cały etat w ma-
łej szkole w Józefosławiu (Piaseczno), tel.882 008 720

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

Kucharkę (od sierpnia) do kuchni w prywatnej szkole 
w Józefosławiu (Piaseczno), tel.882 008 720

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

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

Panie do sprzątania w Piasecznie, tel. 608 673 131

Zatrudnię kierowcę kat. C, jazda po kraju, samochód 
solówka. Tel. 509 089 736

Zatrudnię mechanika samochodowego, może być
bez doświadczenia, Piaseczno, tel. 509 089 736

Zatrudnię pracowników firma produkcyjna Henryków 
Urocze, tel. 502 221 859

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

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

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

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

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

Praca dla hydraulika, tel. 691 056 402

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

Dam pracę przy remontach, wykończeniach - może być 
do przyuczenia, tel. 604 972 900

Pani do sprzątania w Julianowie raz w tygodniu,
tel. 697 515 989

Opiekunkę do żłobka/przedszkola w Piasecznie 
zatrudnię. Tel.506 12 52 82,504 022 284, CV 
przedszkolefantazja@interia.pl

Zatrudnię na sortownię.Miejsce pracy: Stefanowo k.
Wólki Kosowskiej. Mile widziane uprawnienia na wózki 
widłowe. Tel: 503 460 726

Zatrudnię Ekspedientkę w sklepie spożywczym Nowa 
Wola tel. 502 985 287

Zatrudnię prac. budowlanych. Tel. 698 831 814

Zatrudnię pracownika myjni ręcznej. Praca w Konstanci-
nie-Jeziornie od zaraz, bardzo dobre zarobki. 
Tel. 798 66 77 88

Poszukujemy osoby do obsługi grilla. Doświadczenie mile 
widziane.Hotel Solec niedaleko Piaseczna. 
Tel: 601 236 271

Zatrudnię kucharkę, pomoc kuchni, zmywającą,
 tel. 505 989 502

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

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

Firma produkcyjna poszukuje pracownika biurowego. 
CV prosimy przesyłać na adres: biuro@kesur-palety.pl 

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

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

Cukiernika i pomoc, tel. 608 079 659
 
Ślusarza – operatora prasy krawędziowej i do przyucze-
nia, 602 253 180, jozefmalecki@wp.pl 

Do małych budów, do kostki, tel. 504 008 309

Fryzjerce z doświadczeniem na bardzo dobrych 
warunkach, Puławska 534, tel. 501 143 827

Ślusarz - spawacz i pomocnik, tel. 887 545 254

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

Zatrudnię kierowcę do piekarni w Piasecznie, 
tel. 603 848 582

Nawiąże współpracę i poszukuje firmy budowlanej 
do podpisania kontraktu na terenie Austrii i Niemiec 
w dziedzinie Karton gips, elewacje, stawianie budynków 
od podstaw i prace rusztowaniowe. Posiadam zlecenia 
bezpośrednio od wykonawcy. Wszelkie informacje drogą 
mailową i telefonicznie, tel: 518 346 455 
E-mail  9876radekk9876@wp.pl

Babik Transport sp. z o.o. zatrudni spedytora do obsługi 
zleceń transportowych. Wymagana dobra znajomość ję-
zyka angielskiego. Tel. 532 467 341

SZUKAM PRACY 

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

Podejmę pracę chałupniczą, tel. 695 972 130

Sprzątanie, tel. 508 848 599

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

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

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

QUADA 80 cm3, młodzieżowy, tel. 698 698 839

Agregat prądotwórczy, 3 kW, tel. 698 698 839

Kultywator grudziądzki 2.10 z wałkiem, tel. 601 319 684

Quad na pedały, tel. 508 298 134

Quad akumulatorowy (traktor), tel. 508 298 134

Łóżko piętrowe – stan idealny, tel. 508 298 134

Tuje, bukszpany i inne,  tel. 880 479 679

Kucyka. Tel 515 486 338

Sosna opałowa, tel. 602 77 03 61

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Motorower Ścigacz Zipp pro 50, tel. 698 698 839

Opel Astra 99r. Benzyna, gaz, tel. 723 706 295

Sprzedam Renault Thalia, 2003r. Klimatyzacja, stan igła. 
Tel. 698 354 743 

Audi A4 1995r. Tel. 735 050 261

Poloneza Atu, pierwszy właściciel, tel. 606 903 381 

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

Audi A3, 2003r. c. 15.200 zł, tel. 508 421 225

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

Działkę, 400 m kw.,  nr 92, w ROD Stefanowo, gm. Leszno-
wola, tel. 510 258 961, 571 475 500

Atrakcyjne działki budowlane w Tarczynie, 
tel. 601 236 928

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

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

Działka w centralnej Magdalence, tel. 662 784 606

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

Mieszkanie 2 pok. Piaseczno, tel. 735 037 247

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

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

Budowlana, 1000 m kw., Robercin, ul. Krótka, 
tel. 722 135 346

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

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

Wynajmę od 1 czerwca lokal z przeznaczeniem na sklep 
wielobranżowy, z pełnym wyposażeniem, o powierzch-
ni użytkowej 103 m kw., Krępa, warunki do uzgodnienia,
tel. 510 167 747, 22 727 69 28

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

Mieszkanie 60m dla pracowników w Baniosze 510 427 063

Wolnostojące 2 pokoje, kuchnia łazienka, ogrzewanie gazo-
we, wszystkie media, ogródek. Baniocha. Tel. 509 455 229

Pokój 25 m  kw., cicha okolica, Gołków: Tel. 530 095 682

Do wynajęcia nowe mieszkanie 45 m kw. na I piętrze 
+ garaż w Górze Kalwarii, kontakt: 603 870 872

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

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

Dwupokojowe, 48 m kw. i trzypokojowe 56 m kw.,
Piaseczno,  tel. 505 82 82 14 

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

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Kupię działkę przy głównych ulicach, Piaseczno i okolice, 
tel. 605 577 682

Kupię dom Piaseczno i okolice, tel. 605 577 682

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

USŁUGI

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

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

TARASY, BALKONY, REMONTY, BUDOWA, 
HYDROIZOLACJE, TEL. 690 61 30 31

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

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

Malowanie, gładzie, tel. 798 828 783

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Krycie dachów, tel. 511 928 895

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

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

Malowanie, tel. 602 688 403

Elektryk, tel. 666 890 886

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

Otwórz bramę telefonem, tel. 790 331 339

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

Hydraulik tel. 886 576 148

KUCHNIE, SZAFY, www.ADWID.pl

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

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

Pranie dywanów, tapicerki meblowej, tel. 535 994 114

Sprzątanie tel. 536 043 434 

Ogrodnictwo tel. 536 043 434

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

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

Ocieplenia, tel. 532 587 599

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

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

Ogrody-Koszenie Trawnika-Zarośli, tel. 603 315 531

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

Tynki gipsowe i tradycyjne, tel. 604 415 352

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

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

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

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

Hydroizolacje, tel. 690 61 30 31

 RÓŻNE 

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

Wynajmę lub sprzedam studio fryzjersko-kosmetyczne, 
Piaseczno, tel. 608 58 94 12

Autoholowanie, tel. 503 471 422

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

Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040
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GAZETA KURIER POŁUDNIOWY POSZUKUJE KOL-
PORTERA Z WŁASNYM SAMOCHODEM, WYMAGA-
NA ZNAJOMOŚĆ POWIATU PRUSZKOWSKIEGO, 
PRACA W CO DRUGI PIĄTEK, TEL. 692 488 278 

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

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

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

Panią do sprzątania klatek schodowych w Wilanowie, 
umowa o prace,  tel. 696 215 018

Ośrodek tenisowy w Mysiadle zatrudni na pół etatu do 
prac gospodarczych, tel. 508 433 311

Sprzedawca do sklepu ogólnospożywczego w Piasecz-
nie, umowa o pracę, tel. 606 237 552

Brukarzy i pomocników, tel. 789 388 716

Pracownika fizycznego, Piaseczno, tel. 22 756 81 85

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

Sklep spożywczy w Głoskowie zatrudni ekspedientkę, 
tel. 785 992 745

Zatrudnię Panią w wieku do 50 lat, do sprzątania klatek 
schodowych, praca w Piasecznie. Tel. 503 514 774

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

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

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

 AUTO KAŻDE KUPIĘ, TEL. 603 903 405

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

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

Różne tanie powierzchnie biurowo-usługowe w Piasecz-
nie, ul. 17 stycznia 6,  tel. 690 082 754

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

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

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

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

ANTENY TV/SAT - MONTAŻ – SERWIS, 
TEL. 502 129 161

TRANSPORT, TEL. 506 448 906

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Anteny, serwis, montaż, gwarancja, 
tel. 883 434 737, 537 777 181

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

Usługi ogrodnicze,  tel. 512 00 99 66

Pracownia tapicerska, tel. 502 908 661

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

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

MASAŻ BIOENERGOTERAPIA, TEL. 516 490 542

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

 NA WOLNE STANOWISKO:

 

największy nakład 
największa skuteczność 

w każdy piątek

cena od 3 zł za słowo

Zamów 
ogłoszenie drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2
tel. 22 756 79 39 pon-pt 8:30-18
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Triathlon w lipcu, MTB
Marathon już w czerwcu
PIASECZNO Już niedługo rusza popularny cykl triathlonowy Garmin Iron 
Triathlon. 14 i 15 lipca zaplanowano rywalizację na Górkach Szymona w 
Zalesiu Dolnym. Wcześniej, bo 17 czerwca, na terenie Piaseczna będą ści-
gać się kolarze przełajowi
 Po raz pierwszy w Piasecznie 
zawody triathlonowe będą trwa-
ły dwa dni. Po raz pierwszy odbę-
dą się też w połowie lipca. Cykl roz-
pocznie się 20 maja w Płocku. Po-
tem zawodnicy zmierzą się w Ślesi-
nie (3 czerwca), Elblągu (17 czerw-
ca), Stężycy na Kaszubach (1 lipca), 
Piasecznie, Gołdapi (12 sierpnia), a 
zmagania zakończą wielkim fina-
łem w Augustowie (25 sierpnia). W 
każdych zawodach, na każdym z 
dystansów będzie można wystarto-
wać indywidualnie lub w 3-osobo-
wej sztafecie. Imprezie będą też to-
warzyszyły biegi dla dzieci. 
 W Piasecznie po raz pierwszy na Gór-
kach Szymona odbędzie się Triathlonowy 
Ekiden, czyli firmowa sztafeta. W sobo-
tę 14 lipca zawodnicy wystartują na dy-
stansie 1/8 Iron Mana (0,475 km pływa-
nia, 22,5 km jazdy na rowerze i 5,275 km 
biegu), a w niedzielę 15 lipca na dystan-
sie 1/4 IM (0,95 km, 45 km, 10,55 km).
 Drugą cykliczną imprezą, któ-
ra od kilku lat odbywa się na terenie 
Piaseczna i cieszy niesłabnącą popu-
larnością jest fi rmowany przez byłe-
go kolarza Cezarego Zamanę Mazo-
via MTB Marathon. Cykl 14 wyścigów 
przełajowych zaczął się w tym roku 
8 kwietnia w Legionowie, a do Piaseczna kolarze zawitają 17 czerwca. Start i 
meta, tradycyjnie już, zostaną usytuowana na stadionie w Żabieńcu.

TW

Na sygnale sprzed Stocera do... Stocera
KONSTANCIN-JEZIORNA Kiedy lekarze z lecznicy przy Wierzejewskiego jeden do drugiego 
odsyłali 17-letnią córkę pana Mariusza, mężczyzna zatelefonował po pogotowie. Wte-
dy miejsce dla pacjentki w kolejce do lekarza dyżurnego się znalazło
 – Czy tak to powinno wyglądać? 
Czy w naszej służbie zdrowia lekarz 
jest drugi po Bogu? – pyta pan Ma-
riusz (prosił o niepublikowanie na-
zwiska). Uważa, że to, co w ponie-
działek wydarzyło się z jego udzia-
łem, swoim absurdem nie ustępuje 
komediom Stanisława Barei. 
 W poprzednią środę 17-letnia 
Kamila doznała urazu stopy. Nie 
mogła chodzić. Mama zawiozła ją 
do poradni chirurgii urazowej w 
Stocerze. Tam zrobiono jej na miej-
scu prześwietlenie i lekarz po obej-
rzeniu orzekł, że doszło do stłucze-
nia. Jak jednak podkreśla mama na-
stolatki, medyk kazał przyjechać po-
nownie do przychodni, gdyby stan 
nogi dziewczyny się pogorszył. 
 W następnych dniach stopa Ka-
mili zaczęła puchnąć, 17-latka mia-
ła coraz większe trudności z cho-
dzeniem. W poniedziałek pani Do-
rota z nastolatką oraz półtorarocz-
nym synkiem ponownie przyjechała 
do Stocera. Tu dziewczyna usłysza-
ła, że lekarz jej nie przyjmie, ponie-
waż w poczekalni jest już zbyt wielu 
pacjentów. Nastolatka ze spuchniętą 
nogą została odesłana na znajdujący 
się w tym samym budynku ostry dy-
żur. Jednak tam o przyjęciu Kamili 
lekarz również nie chciał słyszeć, po-
nieważ „nie był to nagły przypadek” 
(ale sprzed kilku dni) i kazał wrócić 
do przychodni. Stamtąd ponownie 
odesłano ją na ostry dyżur, i tak da-
lej. Te przepychanki trwały przeszło 
dwie godziny. – Kiedy przyjechałem 
na miejsce,  żona powiedziała, że już 
nie wie, co ma zrobić. Córka nie mo-
gła chodzić, opuszczała lekcje. Ju-
tro znów musielibyśmy ze spuchnię-
tą stopą pojechać do lekarza. Do-
kąd? Znów do Stocera? – pyta pan 
Mariusz nie kryjąc emocji. W ponie-
działek postanowił „narobić wsty-
du Stocerowi” i z ulicy przed bra-

mą szpitala zatelefonował po ka-
retkę pogotowia. – Nasi ratownicy 
stwierdzili, że według nich pacjent-
ka wymaga konsultacji ortopedycz-
nej i przekazali ją dyżurnemu le-
karzowi izby przyjęć Stocera. In-
terwencja przebiegła sprawnie, bez 
utrudnień ze strony personelu szpi-
talnego – informuje Wojciech Jóź-
wiak, rzecznik prasowy firmy Falck. 
Pracownicy pogotowia „pożyczyli” ze 
Stocera wózek inwalidzki i przewieź-
li Kamilę na ostry dyżur. Po odczeka-

niu w kolejce, co trwało około 2,5 go-
dziny, jej stopa została prześwietlona 
i okazało się, że u dziewczyny doszło 
do złamania kości śródstopia. Stopa 
została włożona w gips i pacjentka 
mogła wrócić do domu.
 We wtorek poprosiliśmy dyrekcję 
Mazowieckiego Centrum Rehabili-
tacji Stocer o odniesienie się do po-
niedziałkowych wydarzeń, ale jesz-
cze nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Piotr Chmielewski

Kiedy dzięki pomocy pogotowia Kamila została przyjęta
przez lekarza, okazało się, że ma złamanie kości śródstopia 

Częściowo zamknięto skrzyżowanie przy cmentarzu
PIASECZNO

 W związku z pracami prowadzonymi przez fi rmę Skanska w rejonie cmenta-
rza komunalnego, od wczoraj zamknięto wlot w ul. Julianowską w kierunku Ju-
lianowa i Józefosławia. Ulica Okulickiego z Konstancina-Jeziorny w kierunku Pia-
seczna jest przejezdna. Częściowej  likwidacji uległa natomiast pętla komunika-
cji publicznej przy cmentarzu. Autobusy 739 i L39 jeżdżą teraz ul. Geodetów, Wi-
lanowską i Kameralną, z krótkim postojem na pętli przy szkole w Józefosławiu. 
Zmiany w komunikacji mają obowiązywać do odwołania. 

TW
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Piaseczno coraz częściej 
staje się areną dużych wy-
darzeń sportowych


