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Śmiertelny wypadek przy szkole
LESZNOWOLA Nie minął ty-
dzień, a na ulicy Słonecznej 
w Lesznowoli doszło do ko-
lejnego śmiertelnego wy-
padku, tym razem z udzia-
łem pieszej. Kobieta zgi-
nęła w miejscu, w którym 
zarządca drogi od dawna 
przymierza się do budowy 
sygnalizacji świetlnej

Terytorialsi 
chcą do Tomic
GÓRA KALWARIA/POWIAT Dowództwo Wojsk Obrony 
Terytorialnej stara się pozyskać ukrytą w lesie, opu-
stoszałą jednostkę wojskową w Tomicach, aby uloko-
wać w niej jeden z batalionów lekkiej piechoty

 Sportowa uroczystość upamiętniająca rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpocznie się o godz. 
10.45. Kwadrans później odbędzie się „bieg krasnali” - 
dzieci z rocznika 2011 i młodsze będą rywalizować na dy-
stansie 100 metrów. Następnie na linii startu ustawią się 
dzieci z roczników 2008-2010, które przemierzą 400 metrów. 
Na 800 metrów pobiegną roczniki 2005-2007. Gimnazjali-
ści (rocznik 2002-2004) wystartują o godz. 11.45 na dystan-
sie jednej mili (1609 m). Rozpoczęcie biegu głównego przewi-
dziano na godz. 12.15. Imprezę zwieńczy uroczystość wręcze-
nia medali, które otrzymają wszyscy uczestnicy biegów. Dla 
laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody.
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Trwają zapisy na Milę Konstytucyjną
PIASECZNO XVIII Piaseczyńska Mila Konstytucyjna odbędzie się w niedzielę 6 maja
Zgłoszeń do biegu można dokonywać za pośrednictwem strony internetowej www.kondycja.com.pl 
do 30 kwietnia lub w biurze zawodów (Przystanek Kultura, I piętro) w dniu imprezy w godzinach 9-11

 (fot. WOT)
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Pijany kierowca próbował przekupić funkcjonariuszy

Zatrzymano trójkę poszukiwanych

Sprawca ciężkiego pobicia w rękach policji

 Nad ranem na terenie Piaseczna kierowca opla uderzył w inny samo-
chód i zbiegł z miejsca zdarzenia. Jego śladem ruszyli policjanci z patro-
lówki, którzy zatrzymali opla w jednej z bocznych ulic. Siedzący za kie-
rownicą pojazdu 42-latek był pijany – mężczyzna miał w organizmie po-
nad 1,5 promila alkoholu. Nie zamierzał jednak ponosić konsekwencji 
swojego czynu i... zaproponował funkcjonariuszom kilkaset złotych ła-
pówki. Delikwent został zatrzymany i trafi ł do celi. Odpowie za jazdę pod 
wpływem alkoholu, spowodowanie kolizji i korupcję. O jego dalszym lo-
sie zdecyduje sąd. 

 Kilka dni temu policjanci zatrzymali w domu poszukiwanego 29-latka. 
Przy mężczyźnie znaleziono porcję marihuany oraz 18 gramów amfetaminy. 
Wkrótce potem policyjni wywiadowcy otrzymali informację, że w jednym z 
supermarketów mogą znajdować się osoby podejrzewane o dokonanie kra-
dzieży z włamaniem. Na miejscu ustalili, że 43- letnia obywatelka Gruzji wraz 
ze swoim 34-letnim kompanem z Ukrainy najprawdopodobniej po zniszcze-
niu sejfera zabezpieczającego, ukryli telefon komórkowy o wartości ponad 
1300 zł i próbowali opuścić z nim teren supermarketu. Oni również trafi li do 
policyjnego aresztu. Za kradzież grozi do 5 lat więzienia, za posiadanie nar-
kotyków – do 3 lat.

 Na przejściu granicznym w Hrebennem schwytano poszukiwanego 
przez piaseczyńską policję obywatela Ukrainy. Mężczyzna kilka dni wcze-
śniej podczas zakrapianej alkoholem imprezy ciężko pobił innego Ukraińca. 
Bity krzesłem poszkodowany doznał licznym złamań i w ciężkim stanie tra-
fi ł do szpitala. Zatrzymany 31-latek usłyszał już zarzuty. O jego dalszym losie 
zdecyduje sąd. 
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LESZNOWOLA Nie minął tydzień, a na ulicy Słonecznej w Lesznowoli doszło do kolejne-
go śmiertelnego wypadku, tym razem z udziałem pieszej. Kobieta zginęła w miejscu, 
w którym zarządca drogi od dawna przymierza się do budowy sygnalizacji świetlnej

 W sobotę 14 kwietnia dwie oso-
by zginęły w wypadku drogowym 
na skrzyżowaniu ulic Słonecz-
nej (DW721) i Postępu w Kolonii 
Lesznowola. Do tragedii doszło 
na niezwykle niebezpiecznym i ru-
chliwym skrzyżowaniu, które cze-
ka na przebudowę. Nie wiadomo 
jednak kiedy to nastąpi, bo gmina 
już od czterech lat, na mocy poro-

zumienia zawartego z Mazowiec-
kim Zarządem Dróg Wojewódz-
kich, opracowuje projekt inwesty-
cji. W następną sobotę 21 kwietnia 
1,5 km dalej w stronę Magdalen-
ki doszło do kolejnego koszmarne-
go wypadku. Po godz. 19 jadąca 
od strony Piaseczna toyota auris 
potrąciła na przejściu dla pieszych 
(przy skrzyżowaniu Słonecznej i 

Szkolnej) 62-latkę. Siła uderze-
nia była tak duża, że ciało pieszej 
zostało odrzucone na kilkanaście 
metrów od pasów. Kobieta zginę-
ła na miejscu. Sprawca wypadku, 

34-letni mężczyzna, był trzeźwy. 
Nie został zatrzymany, a proku-
ratura rejonowa w Piasecznie pro-
wadzi postępowanie zmierzające 
do ustalenia okoliczności zdarze-
nia. Są przesłuchiwani świadko-
wie, prokuratura zleciła także sek-
cję zwłok 62-latki. Kiedy wszystkie 
czynności się zakończą, kierowca 
toyoty usłyszy zarzuty. Podobno 
twierdzi, że nie widział na przej-
ściu pieszej, bo oślepiło go zacho-
dzące słońce. 
 Tragedia, do której doszło w 
sobotę przy szkole w Lesznowo-
li być może by się nie wydarzy-
ła, gdyby zarządca drogi – Mazo-
wiecki Zarząd Dróg Wojewódz-
kich - wcześniej zbudował w tym 
miejscu sygnalizację świetlną. 
Już na początku ubiegłego roku, 
w myśl zawartego porozumie-
nia, gmina przeznaczyła na ten 
cel prawie 600 tys. zł. Sygnaliza-
cja miała być zrobiona już jesie-
nią, ale wyłoniona w przetargu 
firma nie wykonała na czas pro-
jektu przebudowy skrzyżowania. 
- Motywowaliśmy tego wykonaw-
cę jak mogliśmy, ustalaliśmy też 
kary umowne – informuje Moni-
ka Burdon, rzeczniczka prasowa 
MZDW. - Aktualnie będziemy po-
szukiwali wykonawcy sygnaliza-
cji. Sam przetarg zostanie ogło-
szony w przyszłym tygodniu. Jeże-
li postępowanie przetargowe za-
kończy się pozytywnie, plac budo-
wy mógłby zostać przekazany wy-
konawcy z końcem czerwca. 
 Od początku roku na drogach 
powiatu doszło do 26 wypadków, 
w których zginęło aż 10 osób a 25 
zostało rannych.

Tomasz Wojciuk

W miejscu potrącenia pieszej obowiązuje
 ograniczenie prędkości do 40 km/h

Teraz prace przy budowie 
sygnalizacji świetlnej powin-

ny nabrać przyspieszenia

K O N D O L E N C J E

Wybierz filmy 
na kino plenerowe

 W ramach tegorocznego kina ple-
nerowego, którego seansy odbędą 
się na wyremontowanym skwerze Ki-
siela od 6 lipca do 31 sierpnia, zosta-
nie pokazanych 9 fi lmów. Do 11 maja 
można głosować na nie, wchodząc 
na stronę internetową urzędu gminy. 
Do wyboru jest 20 pozycji, m.in. „Bo-
ska Florence”, „Carte Blanche”, „La La 
Land”, „Dziewczyna z pociągu”, „Naj-
lepszy”, „Ostatnia rodzina” czy „Sully”. 

TW
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Chodnik do Ciszycy. 
Do trzech razy sztuka?
KONSTANCIN-JEZIORNA Choć projektowanie trasy dla pie-
szych z Mirkowa do Ciszycy trwa od 9 lat, dokumentacji 
wciąż nie ma. Gmina i zarząd dróg postanowiły dać sobie 
jeszcze jedną szansę na dojście do porozumienia

 Samochody mkną trasą woje-
wódzką nr 721, a piesi muszą mieć 
oczy naokoło głowy – tak wygląda 
codzienność w Habdzinie i sąsied-
nich wioskach. Gmina od lat pró-
buje porozumieć się z Mazowiec-
kim Zarządem Dróg Wojewódzkich 
(MZDW) w sprawie budowy 6-kilo-
metrowego chodnika. Aby przyspie-
szyć inwestycję, sfinansowała opra-
cowanie projektu. Jednak pierwsza 
dokumentacja za kilkadziesiąt ty-
sięcy zł trafiła do kosza. Wszystko 
wskazuje, że identyczny los czeka 
także drugą wersję projektu, bo je-
sienią MZDW, uznał ją za komplet-
ny bubel. – Podczas narady tech-
nicznej pracownicy MZDW stwier-
dzili, że gdyby zrealizowali inwesty-
cję na podstawie tego projektu, mie-
liby pielgrzymki niezadowolonych 
mieszkańców wsi, w których chod-
nik powstanie – relacjonuje Agata 
Wilczek, radna z Habdzina. – Ten 
chodnik jest bardzo potrzebny. Ruch 
na drodze wojewódzkiej jest bar-
dzo intensywny, a po obrzeżu szo-
sy idzie dużo młodzieży i starszych 
osób. Pobocza albo nie istnieją, albo 
są bardzo wąskie – dodaje.
 Mija kolejna kadencja samorzą-
du i mieszkańcom wiosek położo-
nych wzdłuż trasy nr 721 nadal po-
zostaje tylko nadzieja, że kiedyś 
chodnik u nich powstanie. W swej 
desperacji w ubiegłym roku wysto-
sowali petycję do władz wojewódz-
twa podpisaną przez 500 osób. – W 
Warszawie nie byli zadowoleni, kie-
dy dostarczyłam te podpisy – za-
uważa Agata Wilczek.
 Kilkanaście dni temu w konstan-
cińskim magistracie doszło do kolej-

nego spotkania „ostatniej szansy” w 
sprawie projektu chodnika. Oprócz 
przedstawicieli gminy, wzięli w niej 
udział pracownicy MZDW oraz wy-
działu infrastruktury urzędu mar-
szałkowskiego. – Wozimy się z tym 
tematem od lat i za każdym razem, 
gdy coś opracujemy, MZDW nie 
chce nam tego zaakceptować – iry-
tuje się burmistrz Kazimierz Jań-
czuk. – Powiedziałem „dość” i zażą-
dałem od zarządcy drogi, aby ustalił 
z nami założenia projektu. I w dniu 
spotkania, po wizji lokalnej, w mo-
jej ocenie to się udało – przekonu-
je. Jego zdaniem ostatnie rozmowy 
„dobrze rokują”. 
 Obecnie władze miasta zastana-
wiają się nad rozwiązaniem umo-
wy z dotychczasowym „mało sku-
tecznym” (jak wyraził się burmistrz)  
projektantem. Być może nowy au-
tor projektu przygotuje najpierw 
koncepcję chodnika, która zosta-
nie przedłożona MZDW do zatwier-
dzenia. Dopiero, gdy zostanie zaak-
ceptowana, przystąpi do opracowa-
nia projektu budowlanego. – Na ko-
niec dokumentacja zostanie przeka-
zana zarządcy drogi, bo to do nie-
go będzie należało wykonanie inwe-
stycji – podkreśla gospodarz gmi-
ny. W MZDW zapewniają, że czeka-
ją na projekt. – Gdy lokalny samo-
rząd przekaże nam kompletną do-
kumentację, zostaną podjęte sta-
rania mające na celu zabezpiecze-
nie odpowiednich środków finanso-
wych na realizację zadania w moż-
liwie najbliższym terminie – zapew-
nia Monika Burdon, rzecznik praso-
wy MZDW.

PC

Zaprojektowanie chodnika m.in. w Habdzinie 
okazało się dotychczas zadaniem niewykonalnym

R E K L A M A

 Prywatna Szkoła Podstawo-
wa „World School” jest kolejną pla-
cówką oświatową rodzinnej fir-
my, która ma już wieloletnie do-
świadczenie w prowadzeniu dzia-
łalności edukacyjno-wychowawczej. 
- Przedszkola, które od lat prowa-
dzimy cieszą się tak dobrą opinią, 
że za namową rodziców postanowi-
liśmy zająć się także edukacją szkol-
ną – mówi Marcin Otręba, dyrektor 
„World School”. 
 Do szkoły obecnie uczęszcza 
około 80 uczniów w siedmiu kla-
sach, które maksymalnie mogą li-
czyć 16 uczniów.  Dzięki małej li-
czebności oddziałów w szkole panu-
je miła, kameralna atmosfera. 
 Szkoła odpowiadając na potrze-
by rodziców i dzieci gwarantuje edu-
kację na najwyższym poziomie.

Każdy uczeń jest ważny 
 Mała liczba uczniów w klasach 
umożliwia nauczycielom indywidual-
ne podejście do każdego z wychowan-
ków. Jest to niezwykle istotne, aby móc 
dostrzec potencjał, ukryte  zdolności 
jak również dostosować metody pracy 
do potrzeb i możliwości uczniów.
 - W takich warunkach  przepro-
wadzenie lekcji, różnych doświad-
czeń i eksperymentów jest przyjem-
nością – zwraca uwagę wicedyrektor 
Jarosław Garbowski. - Jeśli uczeń 
czegoś doświadczy to nie tylko za-

pamięta, ale i zrozumie, a to jest 
dla nas niezwykle cenne. Świado-
ma edukacja rozwija i procentuje w 
przyszłości.
 Uczniowie nie są przełado-
wywani nadmiarem prac do-
mowych, co jest częstym zjawi-
skiem w placówkach publicznych.
- W klasach I-III prace domowe za-
dajemy tylko raz w tygodniu, na 
prośbę rodzica lub ucznia możemy 
tę liczbę zwiększyć  – mówi wicedy-
rektor Dorota Szczęsna. - Praca do-
mowa ma na celu utrwalenie pozna-
nego materiału jak również uczy sys-
tematyczności i odpowiedzialności.
 Szkoła oferuje zajęcia dodatkowe 
m.in. klub młodego odkrywcy, zaję-
cia sportowe, multimedialne, warsz-
taty  polonistyczne czy zajęcia pla-
styczno-manualne.  Wychowanko-
wie „World School” właściwie nie 
potrzebują już innych zajęć – boga-
ta oferta szkoły zapewnia edukację, 
rozwój i wszechstronność na naj-
wyższym poziomie. Zarówno zaję-
cia dodatkowe jak i wycieczki, któ-
re oferuje placówka realizowane są 
w ramach czesnego. 

Angielski skutecznie i bez stresu
W szkole realizowany jest rozszerzo-
ny program nauczania angielskiego. 
W ciągu tygodnia uczniowie mają 
aż 10 godzin tego języka - 5  pod-
stawowych, a także dwujęzyczność, 
speaking, english club, teatr oraz za-
jęcia muzyczne po angielsku. - Bar-
dzo dużą uwagę poświęcamy nauce 
języka angielskiego, wiemy jak istot-
ną rolę będzie odgrywał on w życiu 
każdego z naszych uczniów – pod-
kreśla wicedyrektor  Dorota Szczę-
sna. - Zależy nam na tym, by zdoby-
tą wiedzę uczniowie mogli zastoso-

wać w praktyce. Zajęcia prowadzimy 
więc stosując ciekawe metody i for-
my pracy,  tworząc miłą atmosferę. 
Zdajemy sobie sprawę, że uczeń le-
piej zapamięta i przyswoi materiał, 
kiedy zajęcia wzbudzają w nim po-
zytywne emocje. 
 W szkole zwiększona jest rów-
nież liczba godzin z innych przed-
miotów np. matematyki, historii, 
przyrody i języka polskiego.

Nowoczesne i bogate wyposażenie
 Na szczególną uwagę zasługuje 
znakomite wyposażenie szkoły i do-
skonałe warunki lokalowe. - Siedzi-
ba naszej placówki została zaprojek-
towana jako budynek szkolny  – mówi 
Marcin Otręba.  - Projekt architekto-
niczny oraz zagospodarowanie tere-
nu od początku przewidywały dzia-
łalność oświatową. Pod tym kątem 
został zrealizowany, z salami lekcyj-
nymi, korytarzami, salą gimnastycz-
ną, boiskiem i placem zabaw.
 Uczniowie od najmłodszych klas 
obcują z technologią informacyjną 
i komunikacyjną (TIK). Nauczycie-
le pracują w salach dobrze wyposa-

żonych w sprzęt multimedialny. Dzię-
ki temu zajęcia są interesujące. Wie-
lokrotnie to właśnie uczniowie przy-
gotowują różne prezentacje multime-
dialne, nagrywają filmiki, robią zdję-
cia, którymi dzielą się z rówieśnikami. 
 „World School” jest bogato wypo-
sażona w pomoce dydaktyczne, gry 
edukacyjne, narzędzia umożliwiają-
ce praktyczną naukę. Na uznanie za-
sługuje wyposażenie pracowni języ-
kowej, pracowni multimedialnej oraz 
pracowni przyrodniczej. Placówka 
na bieżąco zaopatrywana jest w nie-
zbędne środki dydaktyczne i sprzęt.  
 Szkoła zapewnia smaczne i zdro-
we posiłki – nie tylko obiady pocho-
dzące ze znakomicie wyposażonej 
stołówki szkolnej, ale także drugie 
śniadanie i dwa podwieczorki. W pla-
cówce zrezygnowano z dzwonka wy-
znaczającego granice pomiędzy lek-
cją, a przerwą. Dzięki temu proces 
edukacji przebiega naturalnie. Na-
uczyciele, szczególnie w młodszych 
klasach dostosowują przerwy do po-
trzeb swoich wychowanków. 
 Cała szkoła objęta jest monitorin-
giem, a nauczyciele czuwają nad pod-
opiecznymi nie tylko podczas lekcji. 

Szkoła dialogu
 „World School” jest  nastawio-
na na słuchanie uczniów i rodziców, 
którzy chętnie dzielą się swoimi spo-
strzeżeniami i refleksjami. Działa-
nia podejmowane przez nauczycieli 
mają za zadanie wzmacnianie więzi 
między rodzicami a ich dziećmi. Do-
brym przykładem tego typu praktyk, 
jest coroczne przedstawienie z okazji 
Dnia Dziecka, w którym to rodzice 
wcielają się w rolę aktorów. Spekta-
kle są zawsze wyczekiwane. Bywa że 
samemu występowi towarzyszy tre-
ma, ale zawsze aktorzy są oklaskiwa-
ni przez młodą widownię - wspomina 
wicedyrektor Jarosław Garbowski. 
 „World School” ma ambitne pla-
ny dalszego rozwoju. - Za wcześnie 
by zdradzać szczegóły – mówi dyrek-
tor Marcin Otręba. - Mamy wspania-
łe grono pedagogiczne, dużo pomy-
słów i energii, by dalej się rozwijać i 
doskonalić naszą ofertę edukacyjną.  
Program nauczania, dobór kadry pe-
dagogicznej, aranżacja przestrze-
ni, budowanie relacji z rodzicami 
oraz tworzenie społeczności szkolnej 
to rezultat osiemnastoletniego do-
świadczenia, a obecnie pasji w pro-
wadzeniu placówek oświatowych.

Edukacja na najwyższym poziomie
Prywatna Szkoła Podstawowa „World School” funkcjonuje już od czterech lat zapew-
niając swoim uczniom doskonałe warunki edukacji i kształcenie na najwyższym pozio-
mie. Czym wyróżnia się na tle innych piaseczyńskich szkół? Zapytaliśmy o to dyrekcję

Od lewej: wcedyrektor Jarosław Garbowski, 
dyrektor Marcin Oręba, wicedyrektor Dorota Szczęsna   

Nauka w kameralnych klasach sprzyja efektywej edukacji

Prywatna Szkoła Podstawowa „World School” 
worldschool .eu, 22 726 72 04, 533 818 888
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Burza o miejsca w „zerówce”
KONSTANCIN-JEZIORNA Rodzice z Czarnowa zaprotestowali przeciwko budzącym ich wątpli-
wości wynikom rekrutacji do „zerówki” w Szkole Podstawowej nr 1 przy Wojewódzkiej
 Mieszkańcy nie kryli zdenerwo-
wania, kiedy okazało się, że dla ich 
dzieci, uczęszczających obecnie  do 
przedszkola przy ul. Oborskiej, od 
września zabraknie miejsca w „Je-
dynce”. Wychodzą z założenia, że 
skoro placówka przy Wojewódzkiej 
jest położona najbliżej Czarnowa, 
dzieci powinny być przyjmowane do 
niej w pierwszej kolejności, a nie kie-
rowane do bardziej odległych szkół 
(gdzie są wolne miejsca w „zerów-
kach”). W poniedziałek grupa zde-
nerwowanych rodziców przybyła 
na posiedzenie Komisji Bezpieczeń-
stwa, Oświaty, Kultury i Sportu, aby 
domagać się wyjaśnień i interwencji 
burmistrza. – Czym moja córka ma 
dowozić wnuczkę do „Dwójki”, do-
kąd  ją skierowano? Kiedy ma to ro-
bić, skoro chodzi do pracy na godz. 
7, a wychowuje córkę sama – pyta-
ła starsza kobieta. – Na Wojewódz-
ką dojeżdżają autobusy z Czarnowa, 
do innych szkół nie ma możliwości 
bezpośredniego dojazdu – mówił z ko-
lei Krzysztof Madejak, jeden z rodziców. 
Hanna Kłębowska, była nauczycielka w 
„Jedynce” zwracała uwagę, że coroczne 
zmiany środowiska, w którym znajdą się 
dzieci, źle odbiją się na ich psychice. Bo 
najpierw maluchy zostaną rozdzielone z 
kolegami, z którymi chodziły do przed-
szkola, a po roku i tak wrócą na Woje-
wódzką do pierwszej klasy.
 Kazimierz Jańczuk w trakcie  ko-
misji próbował wyciszyć emocje. 
Wyjaśniał, że rekrutacja do „zeró-
wek” odbywa się na podstawie prze-
pisów ustawowych oraz uchwalo-
nych lokalnie przez radę miejską, a 
za cały proces odpowiada dyrektor 
placówki. Sam jednak głośno zasta-
nawiał się, na jakiej podstawie komi-
sja rekrutacyjna przyjęła do oddzia-
łu w „Jedynce” dziecko spoza gminy 
(choć takie powinno być przyjmowa-
ne w drugiej kolejności), a odrzuciła 
wniosek samotnej matki, której przy-
sługuje pierwszeństwo. – Pani dyrek-
tor dokona weryfikacji. Poruszyłem 
niebo i ziemię, żeby sprawę wypro-
stować. Interes dziecka i rodziców 
będzie głównym argumentem przy 
weryfikacji listy przyjętych dzieci – 
oznajmił Kazimierz Jańczuk.   
 Przewodnicząca komisji Graży-
na Chojnowska wyjaśniała rodzi-
com, że wkrótce rozpocznie się roz-

budowa „Jedynki” i to dlatego gmi-
na zdecydowała się ograniczyć w 
szkole liczbę oddziałów „0” do jed-
nego (były dotychczas dwa). A to 
spowodowało, że grupie dzieci od-
mówiono przyjęcia. Zdaniem rad-
nego Cezarego Żeglińskiego robo-
ty w szkole można było tak zorgani-
zować, aby jednak utworzyć dwa od-
działy „zerówki”, wówczas nie byłoby 
problemu z niedoborem miejsc. Bur-

mistrz odpowiedział mu, że nad ko-
lejnością prac na Wojewódzkiej my-
śleli specjaliści od budownictwa i już 
nie będzie ona zmieniana. Jednak, jak 
nieoficjalnie ustaliliśmy, pod uwa-
gę brane jest także otwarcie dwóch, 
mniejszych liczebnie oddziałów klas 
„0”, aby do „Jedynki” zostali przyję-
ci wszyscy zapisani zerówkowicze. 

Piotr Chmielewski

Rodzice z Czarnowa byli zdenerwowani tym, że ich dzieci nie 
zostaną przyjęte do najbliżej położonej szkoły

Czy gminą Lesznowola 
rządzi PiS?
LESZNOWOLA Kilkanaście dni temu w sali Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Starej Iwicznej koło Platformy Obywatelskiej Lesznowola chcia-
ło zorganizować spotkanie z Maciejem Laskiem, byłym przewodniczą-
cym Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Do spotkania jednak nie 
doszło, bo sprzeciwił się mu lokalny PiS

 Cała sytuacja pokazuje, że radni powiatowi Prawa i Sprawiedliwości cieszą  
się w gminie Lesznowola dużą estymą. To właśnie oni, a konkretnie przewod-
niczący struktur powiatowych  PiS Sergiusz Muszyński oraz radny powiatowy 
Michał Grzesło na wieść o planowanym spotkaniu z Maciejem Laskiem złoży-
li wójt Marii Jolancie Batyckiej-Wąsik wizytę. - Wręczyliśmy pani wójt petycję 
z prośbą o cofnięcie zgody na najem sali dla Platformy Obywatelskiej Leszno-
wola na organizację spotkania z Maciejem Laskiem – pochwalił się dzień póź-
niej na jednym z portali społecznościowych Sergiusz Muszyński. - Intencją or-
ganizatorów spotkania z pewnością nie było poznanie faktów na temat kata-
strofy smoleńskiej, lecz przeniesienie na nasz lokalny grunt gry politycznej na 
tym bolesnym dla większości Polaków wydarzeniu. Szczególnie bolesną oko-
licznością był fakt, że spotkanie miało się odbyć w bezpośrednim sąsiedztwie 
kościoła w Starej Iwicznej, którego proboszcz ksiądz Andrzej Kwaśnik był jed-
ną z ofi ar katastrofy - dodał. 
 Petycja wręczona wójt została poparta 300 podpisami. Maria Jolanta Ba-
tycka-Wąsik zdecydowała o cofnięciu najmu sali. Próbowaliśmy dopytać o 
szczegóły tej decyzji, jednak na naszego maila skierowanego do pani wójt 
nie otrzymaliśmy odpowiedzi. - Informację o pisemnym proteście części 
mieszkańców otrzymaliśmy od pani wójt natychmiast po jego złożeniu, czy-
li na dzień przed spotkaniem z panem Laskiem – mówi radny Mariusz Socha, 
przewodniczący koła Platformy Obywatelskiej Lesznowola. Jednak, jak twier-
dzi radny, odmowa najmu sali wiązała się „z problemami technicznymi, które 
uniemożliwiały przeprowadzenie prelekcji w przewidzianej formule i właści-
wej atmosferze”. - W związku z zaistniałą sytuacją zgodziliśmy się z panią wójt, 
że należy zrezygnować ze spotkania w Starej Iwicznej i rozważyć jego organi-
zację w innym miejscu. Nie chcąc jednak z niego rezygnować w ogłoszonym 
terminie, przenieśliśmy je do Piaseczna – dodaje radny Socha.
 Decyzja gminy o odwołaniu najmu sali na spotkanie z Maciejem Laskiem 
bardzo ucieszyła Sergiusza Muszyńskiego, który po wszystkim napisał na 
portalu społecznościowym: - Bardzo dziękujemy pani wójt Marii Batyckiej-
Wąsik za zrozumienie dla naszej wrażliwości oraz wykazanie szacunku dla pa-
mięci o ofi arach tragedii.

TW

Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik wertuje listę z podpisami 
mieszkańców, którzy nie zgadzali się na wynajem sali w GOK
na spotkanie z Maciejem Laskiem
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POWIAT

Radna Paprocka dostanie odprawę
 W poprzedni czwartek rada powiatu zmieniła zapisy statutu zmniejsza-
jąc liczbę członków zarządu powiatu do trzech. Ponieważ do tej pory za-
rząd zgodnie ze statutem był czteroosobowy, a w miejsce odwołanej na 
początku stycznia Katarzyny Paprockiej nikogo nie powołano, radna otrzy-
mywała dotychczasową pensję, zgodnie z wolą rady nie świadcząc pracy. 
Wszystko odbyło się w zgodzie z prawem i kosztowało starostwo około 40 
tys. zł. Jak ustaliliśmy, w związku z likwidacją stanowiska pracy, radnej Pa-
prockiej należy się teraz odprawa. Prawnicy urzędu powiatowego analizu-
ją jeszcze, czy powinna ona wynosić równowartość jednomiesięcznej pen-
sji (około 12 tys. zł brutto), czy trzymiesięcznej. 

PC   GÓRA KALWARIA

Odsłonięcie odnowionej tablicy
 We wtorek 8 maja o godz. 11 zostanie uroczyście odsłonięta tablica z na-
zwiskami mieszkańców z rejonu Góry Kalwarii zamordowanych przez hitle-
rowskich i sowieckich ludobójców w latach 1939 – 1945. Z tej okazji odbę-
dzie się apel pamięci oraz wystawa okolicznościowa. Miejsce pamięci przy ul. 
ks. Sajny 4 zostało odnowione za prywatne fundusze członków Stowarzysze-
nia „Razem dla Góry”, ponieważ część nazwisk na tablicy nie była już czytelna.

PC



Nowy standard mycia już na wiosnę
 Nowy standard myjni automatycz-
nej  BP to  system delikatnych gąbek 
obrotowych, który w połączeniu z od-
powiednio dobranymi  środkami che-
micznymi marki Sonax skutecznie 
oczyszcza  powierzchnię samochodu.  
Dodatkowo w  programie  Premium 
Max, na  samochód  nakładana jest 
specjalna ochronna warstwę Sonax 
Molecular, która wypełnia uszkodze-
nia i wizualnie odnawia lakier, nada-
jąc mu wyjątkowy połysk. Dzięki temu 
samochód  błyszczy i  jest chroniony 
przed ponownym zabrudzeniem na-

wet przez 3-4 tygodnie. Na stacjach BP 
klienci mogą również korzystać z myj-
ni bezdotykowych. Mycie przy użyciu 
zmiękczonej wody pod zwiększonym 
ciśnieniem szybko doprowadzą ka-
roserię samochodu do porządku. Dla 
klientów, którzy preferują ten rodzaj 
myjni, oferujemy możliwość płatno-
ści zbliżeniową kartą płatniczą. To pro-
ste i szybkie rozwiązanie, dzięki któ-
remu korzystanie z myjni bezdotyko-
wej jest jeszcze wygodniejsze. Firma 
BP jako jedna z pierwszych na swoich 
myjniach bezdotykowych uruchomiła 
taką funkcjonalność dla klientów.

Kompleksowa oferta: nowoczesne paliwa i sze-
roka oferta pozapaliwowa
 Oprócz nowoczesnej oferty myjni 
na naszych stacjach oferujemy też naj-
wyższej jakości paliwa.  Wiemy, jak waż-
na dla kondycji samochodu jest odpo-
wiednia troska o jego silnik. Ważnym 
elementem dbałości o jego kondycję i 
długi żywot jest dobór paliw - najlepiej 
takich, które oczyszczają silnik, a w dłuż-
szej perspektywie również zabezpiecza-
ją go przed brudem. Gdzie je znaleźć? 
Na stacjach BP. To sprawdzone paliwa z 
zaawansowaną technologią ACTIVE. 
 Odwiedzając nasze stacje warto za-
trzymać się w kawiarni Wild Bean Cafe i 
zrobić zakupy w całodobowym sklepie. 
Szerokie menu, doskonałe kawy jak z ka-
wiarni, korzystne promocje i asortyment 
jak w sklepie osiedlowym sprawiają, że 
codzienne zakupy możemy robić przy 
okazji tankowania. W ofercie sklepów są 
też produkty fi t, bezglutenowe, wyroby 
regionalne i dla diabetyków. Sieć wpro-
wadza też do oferty świeże pieczywo 
wypiekane na miejscu. 

Doskonała kawa
 Bardzo wielu naszych Klientów pije 
kawę podczas wizyty na stacji. Dla nich w 
połowie lipca 2016 wprowadziliśmy pro-

gram „Barista”, który pozwolił Klientom na 
kreowanie smaku swojej kawy oraz wybór 
nowych, spienianych ręcznie kaw,  których 
do tej pory nie mogli zakupić w kawiarniach 
przy stacjach benzynowych. Konsumenci 
wybierają spośród dwóch rodzajów ziarna 
kawy. W ofercie znalazły się dwie mieszanki 
stuprocentowej Arabiki: intensywna Forza – 
ziarno, które cechują nuty ciemnej czekola-
dy, karmelu czy orzechów makadamia i ła-
godna mieszanka Dolce – łagodna w sma-
ku z nutami suszonych moreli oraz prażo-
nych orzechów arachidowych, ale równo-
cześnie ma moc stuprocentowej Arabiki. 
 Oprócz możliwości wyboru ziarna, 
z którego zostanie przygotowana kawa, 
Klient może również wybrać rodzaj mleka. 
Oferujemy trzy rodzaje mleka: pełne, któ-
re jest dostępne w większości kawiarni na 
stacjach paliw, odtłuszczone oraz sojowe. 

 W ofercie pojawiły się również 
nowe style kawowe – mamy na przy-
kład kawę fl at white, która jest bardzo 
popularna w kawiarniach typu high 
street corners, czyli znajdujących się w 
centrach miast. 
 Na BP są też usługi nie kojarzące się 
dotąd z wizytą na stacji: można odebrać 
przesyłkę z paczkomatu InPost, czy ku-
pić świeże kwiaty przez całą dobę. Na 
stacje BP w Piasecznie zapraszają ich kie-
rownicy – Justyna i Krystian.

 Stacja BP Piaseczno 
Ul. Puławska 38, Piaseczno

 Stacja BP Niedźwiadek 
Ul. Okulickiego 5B, Piaseczno
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Piaseczno z innowacyjną myjnią BP
Stacja BP Niedźwiadek i stacja BP Piaseczno w Piasecznie oferują klientom myjnię, dzięki której samochód będzie czysty, a 
karoseria odpowiednio zabezpieczona.  To część rozbudowanej oferty sieci BP, która kompleksowo odpowiada na potrzeby 
klientów. Justyna i Krystian – kierownicy stacji - wraz ze swoimi zespołami czekają na Państwa.
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Skrzyżowanie w Grzędach
znacznie bezpieczniejsze

Sygnalizacja świetlna w Grzędach, założona przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i 
Autostrad (GDDKiA), już działa! Po raz kolejny konsekwentne starania burmistrz Barba-
ry Galicz oraz wspomagających ją na rzecz poprawy bezpieczeństwa Mieszkańców przy-
niosły wymierny efekt.

 Podobna sygnalizacja została wcześniej 
uruchomiona w Pamiątce (przy miejscowym 
Zespole Szkół), a wkrótce zacznie także funk-
cjonować na kolejnym niebezpiecznym skrzy-
żowaniu - w Rembertowie. 
 Na skrzyżowaniu w Grzędach, gdzie sta-
le panuje bardzo intensywny ruch pojazdów, 
jest o wiele bezpieczniej: piesi mogą o wiele 
spokojniej niż dotychczas przejść przez jezd-
nię, a wyjeżdżający z podporządkowanych 
ulic zmotoryzowani bez problemu włączyć się 
do ruchu na drodze krajowej. 

 Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom sterowa-
nia ruchem drogowym, utrudnienia dla ruchu po-
jazdów są zminimalizowane poprzez zastosowa-
nie czujników ruchu (zapewniają optymalny czas 
przejazdu dla pojazdów jadących z każdej strony 
skrzyżowania) oraz przycisków dla pieszych (po 
dotknięciu uruchamiają proces zmiany światła, 
gdy piesi chcą przejść na drugą stronę drogi).
 Takie rozwiązania pomogą znacznie zredu-
kować ilość różnego rodzaju wypadków w wy-
mienionych miejscach. 

SW
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Nowa siedziba straży miejskiej
PIASECZNO Kilka dni temu radni powiatowi wyrazili zgodę na sprzedaż gminie budyn-
ku przy ul. Czajewicza, gdzie kiedyś mieścił się wydział komunikacji. Być może już w 
maju przeniesie się do niego straż miejska. Będzie tu znajdowało się także rozbudowa-
ne centrum monitoringu

 Rada powiatu długo nie mo-
gła zdecydować się na sprzedaż 
gmachu. W końcu jednak zgodzi-
ła się pójść na rękę gminie, któ-
ra od początku chciała umieścić 

przy Czajewicza centrum moni-
toringu, które obecnie znajduje 
się w siedzibie policji (cały czas 
w mieście przybywa nowych ka-
mer, w związku z czym centrum 
ma być modernizowane i rozbu-
dowywane). Z operatu szacun-
kowego przygotowanego na zle-
cenie starostwa wynika, że budy-
nek jest warty 1,95 mln zł. Gmi-
na jest w stanie zaakceptować tę 
cenę. - Rozmawiałem już z rad-
nymi, którzy są przygotowani na 
wydatek w granicach 2 mln zł 
– mówi burmistrz Zdzisław Lis. 
- Starostę zapewniłem, że jestem 
gotów do rozpoczęcia negocjacji 
dotyczących kupna tego gmachu. 
Ustaleniem szczegółów zajmie się 
nasz wydział geodezji.
 Nie jest tajemnicą, że budy-
nek przy Czajewicza wymaga re-
montu. Jednak w tym roku ma on 
być tylko szczątkowy. - Najważ-

niejsze jest dla nas zaadaptowa-
nie go pod kątem centrum mo-
nitoringu, które znajdzie się na 
parterze – podkreśla burmistrz 
Lis. - Na większe remonty, jak 
np. termomodernizacja, przyj-
dzie czas potem. 
 Jak wszystko dobrze pójdzie, 
gmina kupi nieruchomość już w 

maju i od razu przeniesie tam 
straż miejską. Monitoring ma 
być przenoszony sukcesywnie. 
Prawdopodobnie zostanie doku-
piony też dodatkowy sprzęt, na 
który radni zarezerwowali w bu-
dżecie pół miliona złotych.

Tomasz Wojciuk

Budynek przy ul. Czajewicza prawdopodobnie będzie kosztował 
gminę około 2 mln zł

Nowa siedziba straży
 miejskiej będzie większa

i wygodniejsza

Spowolnią ruch w Złotokłosie 
i Henrykowie-Uroczu
PIASECZNO Miesiąc temu w Złotokłosie odbyło się spotkanie, podczas 
którego mieszkańcy podzielili się swoimi obawami dotyczącymi zbyt 
dużej szerokości głównych dróg w tych miejscowościach, co ma sprzy-
jać ruchowi tranzytowemu. Teraz gmina chce temu zaradzić

 Podczas spotkania omawiano projekt planu miejscowego dla Henryko-
wa-Urocza. Mieszkańcy wyrazili swoje zaniepokojenie planem poszerzenia 
do 20 m trzech ulic – Mrokowskiej, 3 Maja i Społecznej. - To będą drogi tran-
zytowe, a przez nasze spokojne miejscowości zaczną jeździć tiry – mówili za-
niepokojeni ludzie. Na nic zdały się zapewnienia gminnych urzędników i sta-
rosty, że proponowana szerokość ma związek tylko i wyłącznie z konieczno-
ścią wykonania przy ulicach infrastruktury towarzyszącej w postaci chodni-
ków czy odwodnienia. – Nie chcemy ro-
bić przez państwa miejscowości dro-
gi tranzytowej, taką drogą będzie S7 
– zapewniał Piotr Kalbarczyk z gmi-
ny. – Szerokość jezdni na ul. 3 Maja czy 
Społecznej pozostanie bez zmian i na-
dal będzie wynosiła 6 lub 7 m. Wiceburmistrz Daniel Putkiewicz podkreślił, że 
gmina nie chce przyjmować nowych planów miejscowych na złość mieszkań-
com, ale w celu poprawy jakości ich życia. Po przeczytaniu złożonych przez 
mieszkańców uwag do projektu planu zagospodarowania, urzędnicy wpa-
dli na pomysł rozwiązania patowej sytuacji. - Jako że środowiska lokalne oba-
wiają się ruchu tranzytowego, chcemy zaprojektować te ciągi, jako drogi ru-
chu uspokojonego – mówi wiceburmistrz Putkiewicz. - Poprosimy starostwo, 
aby zaproponowało koncepcję takiej drogi, tak aby ostatecznie rozwiać oba-
wy mieszkańców.
 Droga ruchu uspokojonego musi obfi tować w elementy wymuszające 
wolne poruszanie się po niej samochodów i skutecznie „odstraszające” duże 
ciężarówki. W tego typu drogach zwykle znajdują się różnego rodzaju progi 
spowalniające, mijanki oraz niewielkie ronda. 

TW

Podczas spotkania szczegółowo omawiano plany gminy. Teraz jed-
nak urzędnicy wpadli na pomysł zastosowania nowych rozwiązań

Urzędnicy chcą stworzyć w 
Złotokłosie i Henrykowie-
Uroczu bariery dla tirów

R E K L A M A
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OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi Kamionka - etap I

 Stosownie do art. 17  pkt. 9 i pkt. 11 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (tj.  Dz. U. z 2017 r.  poz.1073 ze 
zm.),  art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt.1 usta-
wy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 poz. 
1405 ze zm.) , Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie 
Nr 653/XXIV/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.Nr 653/XXIV/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego części 
wsi Kamionka - etap I uchwalonego Uchwałą  Nr 210/
XII/2003  Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 
2003 r. (Dz. Urz. z 2003 r. poz. 5550)  dla terenu ozna-
czonego symbolem 20MN zawiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu zmiany planu

w dniach  od 14 maja   2018 r.  do 15 czerwca  2018 r. w dniach  od 14 maja   2018 r.  do 15 czerwca  2018 r. 
w pokoju  Nr 31  Wydziału Urbanistyki i Architektu-
ry  na  I piętrze, Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. 
Kościuszki  5  w  Piasecznie , w godz. od 9.00 do 15.00 .
  
 Dyskusja publiczna Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie  
planu rozwiązaniami  odbędzie się w dniu 24 maja w dniu 24 maja 
2018 r. od godz. 10.00  do 11.302018 r. od godz. 10.00  do 11.30 - w Urzędzie  Miasta  
i  Gminy  Piaseczno, w sali konferencyjnej. 

 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwe-
stionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejsco-
wego,  może składać  uwagi.
Uwagi do wyłożonego projektu planu należy składać :
1) na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Pia-
seczno 
2) ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Ar-
chitektury. Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy 
ul. Kościuszki 5,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na 
adres e – maill: urzad@piaseczno.eu 

 Uwagi   należy   składać   do  Burmistrza   Miasta 
i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym 
do ich rozpatrzenia,  z podaniem  imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej  i adresu,  ozna-
czenia  nieruchomości,  której  dotyczy,  w  nieprze-
kraczalnym  terminie  do  dnia 06 lipca 2018 r.  do  dnia 06 lipca 2018 r.  

OGŁOSZENIE O III PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) oraz 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września 2004 r. w sprawie sposobu 

i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości 
(t.j. Dz. U. z 2014. poz. 1490)

ogłasza III przetarg pisemny nieograniczonyogłasza III przetarg pisemny nieograniczony na sprze-
dażnieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczo-
nej jako działka nr ewid. 55/6 o powierzchni 
989 m2, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wy-
dział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 
WA5M/00250487/6,  położona w obr. 5 m. Piaseczno 
przy ulicy Mleczarskiej 
i Energetycznej. 
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 06.10.2017 r.  
Drugi przetarg odbył się w dniu 26.02.2018 r.  

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi :  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi :  
238.726,89 zł brutto238.726,89 zł brutto
Wysokość wadium :  11.936,35 złWysokość wadium :  11.936,35 zł

 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego części  miasta Piaseczno przedmiotowa 
działka znajduje się w obszarze urbanistycznym ozna-
czonym symbolem (11.MN/U) – przeznaczonym pod 
zabudowę mieszkaniowa jednorodzinna i usługi nie-
uciążliwe.
Działka posiada dość regularny kształt, jednym bokiem 
przylega do ulicy Mleczarskiej; jest nieogrodzona i nie-
urządzona; teren płaski. 
 Działka posiada dostęp do infrastruktury technicz-
nej miejskiej biegnącej w ulicy Mleczarskiej. Wzdłuż 
północnej granicy działki przeprowadzona jest napo-
wietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 
110KV posiadająca 19m strefę szkodliwego oddziaływa-
nia elektroenergetycznego (po 19 m w każdą stronę od 
osi linii).
 Ponad południową częścią działki przeprowadzona 
jest linia elektroenergetyczna średniego napięcia 15KV 
posiadająca 5 m strefę szkodliwego oddziaływania elek-
troenergetycznego (po 5 m w każdą stronę od osi linii).
 Na terenach położonych w zasięgu tych stref plan 
zakazuje realizacji obiektów kubaturowych przeznaczo-
nych na stały pobyt ludzi (powyżej 4 godz. na dobę).
 Wprowadzone strefy szkodliwego oddziaływania 
elektroenergetycznego uniemożliwiają zabudowę tej 
działki obiektami kubaturowymi przeznaczonymi pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługi 
nieuciążliwe.
  
 Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 29 czerw- Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 29 czerw-
ca 2018 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej przy sekre-ca 2018 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej przy sekre-
tariacie Burmistrza (I piętro, pok. 39) w budynku Urzę-tariacie Burmistrza (I piętro, pok. 39) w budynku Urzę-
du Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.du Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

 Pisemne oferty można składać w Kancelarii Urzę-
du Miasta i Gminy Piaseczno w terminie do dnia  do dnia  
25.06.2018 r. (włącznie) do godz. 18.00 25.06.2018 r. (włącznie) do godz. 18.00 – w zamkniętych 
kopertach.

Oferty składane przez zainteresowanych powinny 
zawierać:
1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę wraz 
z siedzibą
2. Datę sporządzenia oferty,
3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami 
przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4. Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5. Kopię dowodu wniesienia wadium,
6. Podpis(y) oferenta(ów)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie 
wadium w terminie do dnia 25.06.2018 r. 
na rachunek bankowy Gminy Piaseczno nr 12 1060 0076 12 1060 0076 
0000 3310 0018 5094.  0000 3310 0018 5094.  

 Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg 
wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nierucho-
mości. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu 
lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unie-
ważnienia przetargu lub zakończenia  przetargu wyni-
kiem negatywnym. Wadium ulega przepadkowi w razie 
uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od za-
warcia umowy sprzedaży.
 Wygrywający przetarg jest zobowiązany do doko-
nania wpłaty ceny nabycia (pomniejszonej  o wpłacone 
wadium) najpóźniej 2 dni przed zawarciem notarialnej 
umowy sprzedaży. Wszelkie koszty związane z zawar-
ciem umowy ponosi nabywca nieruchomości.
 Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg jedy-
nie z ważnych powodów. Burmistrzowi  przysługuje pra-
wo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek 
z ofert.
 Bliższych informacji o przetargu i szczegółowych 
warunkach sprzedaży udziela Wydział Geodezji i Go-
spodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, 
II piętro, pok. 70, w godz. 8-16, tel. 70-17-523.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Zdzisław Lis

 I  N  F  O  R  M  A  C  J  A
o ogłoszeniu III-ch przetargów 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno działając na podstawie art. 38 ust. 2 usta-
wy   z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 121) informuje,  że w dniu 20.04.2018 r. zostały ogłoszone 
III-e przetargi pisemne ograniczone na sprzedaż:
1. niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ew. 166/2 o powierzchni 
0,04ha, położonej w miejscowości Wola Gołkowska gm. Piaseczno, w rejonie 
ulic Gościniec i Krótka, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg 
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1I/00014155/2.
Przetarg odbędzie się  w siedzibie urzędu w dnia  8 czerwca 2018 r. 
o godz.  10.00
2. niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ew. 282/30 o powierzchni 
200m2, położonej w miejscowości Wólka Kozodawska gm. Piaseczno, w re-
jonie ulicy Bociana Białego, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział 
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00295438/5.
Przetarg odbędzie się  w siedzibie urzędu w dnia  8 czerwca 2018 r
o godz.  11.00
 Ogłoszenie o przetargach zostało podane do publicznej wiadomości po-
przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu (I piętro przy se-
kretariacie Burmistrza) oraz na stronie internetowej:  www.piaseczno.eu
Informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, pok. nr 70, 
tel. 22 70-17-523

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Zdzisław Lis

Ankieta – wybierz 9 fi lmów 
na Kino Plenerowe 2018

Biuro Promocji i Informacji Gminy Piaseczno uruchomiło głosowanie, 
podczas którego każdy może wybrać fi lmy, które chciałby obejrzeć 

podczas tegorocznego Kina Plenerowego. Wspólnie wybierzmy 9 fi l-
mów, które chcecie obejrzeć w wakacyjne piątki (lipiec – sierpień 2018).

 Jak głosować? Na stronie www.piaseczno.eu kliknij na tytuły 9 fi lmów, 
które chciałbyś obejrzeć podczas letnich pokazów. Po ich zaznaczeniu, kliknij 
przycisk głosuj, który znajduje się na samym dole tabelki. Jeśli zaznaczysz nie-
chcący nieodpowiedni tytuł, wystarczy, że drugi raz klikniesz na wybrane pole. 
Głosowanie trwa do 11 maja 2018 roku. 9 fi lmów, które otrzymają najwięcej 
głosów zostaną wyświetlone na kolejnych seansach kina plenerowego.
Zachęcamy do głosowania!
 Tegoroczne Kino Plenerowe, odbędzie się na wyremontowanym Skwerze 
Kisiela. Profesjonalne pokazy “pod chmurką”, będą odbywały się każdego piąt-
kowego wieczoru, począwszy od 6 lipca, aż do 31 sierpnia 2018 roku. Zaplano-
wanych jest 9 projekcji.
 W tym roku dodatkową atrakcją w ramach Kina Plenerowego jest konkurs 
fi lmowy kierowany do młodzieży w wieku od 14 do 18 lat włącznie, miesz-
kającej na terenie gminy Piaseczno lub uczącej się w szkołach zlokalizowanych 
na jej terenie. Zachęcamy młodzież do kręcenia fi lmów i przesyłanie ich na 
konkurs „Czekając na lato”.
 Zwycięski fi lm wyświetlony zostanie podczas pierwszego pokazu Kina Ple-
nerowego w Piasecznie. Na Twoje zgłoszenie czekamy do 15 czerwca 2018 r.
Szczegóły i regulamin konkursu dostępne są na stronie www.piaseczno.eu

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 
działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) informuje, iż 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 – na 
I piętrze przy sekretariacie  Burmistrza oraz na stronie internetowej www.pia-
seczno.eu został udostępniony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomo-
ści gminnych przeznaczonych do sprzedaży - nieruchomość gruntowa nieza-
budowana oznaczona jako działka nr ewid. 2/33 o pow. 16m2, położona w obr. 
34 m. Piaseczno przy ul. Dunikowskiego, przeznaczona do sprzedaży w trybie 
bezprzetargowym

„Wykaz Nieruchomości”
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno  na   podstawie   art. 35   ustawy   z   dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018r. poz. 121 
ze zm. ) informuje,  iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 
przy ul. Kościuszki 5 – na I piętrze przy sekretariacie Burmistrza oraz na stro-
nie internetowej www.piaseczno.eu  zamieszczony został do publicznej wia-
domości  „Wykaz Nieruchomości” przeznaczonych do wydzierżawienia w try-
bie bezprzetargowym części działki ozn. nr 15/36 ,  położonej w Bąkówce przy 
ul. Lipowej  8 , części działki ozn. nr 18/74, obr. 17, położonej w Piasecznie przy 
zbiegu ulic Szkolnej i Wojska Polskiego.

20.04.2018

20.04.2018

30 kwietnia urząd nieczynny

Uprzejmie informujemy, że Urząd Miasta i Gminy Piaseczno 
w poniedziałek 30 kwietnia 2018 r. będzie nieczynny.

Dyżur pełnić będzie tego dnia:
Straż Miejska w godz. 6.00 – 22.00
Urząd Stanu Cywilnego w godz. 8.00 – 16.00

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno był za to czynny w sobotę 7 kwietnia 2018 r. 
w godz. 8.00-16.00.



 Turniej w Łazach jest bardzo 
popularny wśród tancerzy i wyso-
ko oceniany przez sędziów. W so-
botniej rywalizacji sportowej wzięło 
udział 249 par tanecznych z 37 klu-
bów z całej Polski. Tancerze rywali-
zowali 28 kategoriach i klasach ta-
necznych. Z uwagi wysoką rangę za-
wodów – Grand Prix Polski Fede-
racji Tańca Towarzyskiego, turniej 
jest organizowany na bardzo wyso-
kim poziomie i z piękną oprawą ar-
tystyczną. Organizatorami wyda-
rzenia byli: firma PRO-DANCE z 
Nowej Iwicznej wraz z warszawskim 

Studiem Tańca CORTE TOP DAN-
CE, Wójt i Rada Gminy Lesznowo-
la oraz Zespół Obsługi Placówek 
Oświatowych w Gminie Lesznowola. 
 Organizatorzy lubią zaskakiwać 
publiczność i każdego roku przygo-
towują inną niespodziankę. Jubi-
leuszową edycję turnieju GD Dan-
ce Show uświetnił występ tancerzy  
znanych z telewizyjnego programu 
Taniec z Gwiazdami  - Anny Gło-
gowskiej, Rafała Maseraka i Toma-
sza Barańskiego. Taneczny show, 
który zaprezentowali został przy-
gotowany  specjalnie z myślą o tur-
nieju w Łazach. Roli konferansjera 
po raz kolejny podjęła się znakomi-
ta tancerka i osobowość telewizyj-
na - „Czarna Mamba” Iwona Pa-
vlović, której towarzyszyła Katarzy-
na Grzęska – utytułowana tancerka, 
sędzia i trener. O oprawę muzycz-
ną zadbał DJ Piotr Czyżyk z Elblą-
ga. Miłym akcentem dedykowanym 
lesznowolskiemu samorządowi były 
uroczyste podziękowania złożone 
przez organizatorów Wójt Marii Jo-
lancie Batyckiej-Wąsik, Przewodni-
czącej Rady Gminy Bożennie Kor-

lak i Jackowi Bulakowi - Dyrektoro-
wi ZOPO, za wkład w popularyza-
cję tańca towarzyskiego. 
 Z wynikami zawodów oraz z fo-
torelacją z wydarzenia  można się 
zapoznać na stronie turnieju: www.
gddanceshow.pl

Agnieszka Adamus
UG Lesznowola

Roztańczona Lesznowola
W sobotę 14 kwietnia w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łazach 
odbył się turniej sportowego tańca towarzyskiego GD Dance Show 2018. To już 10. 
edycja niezwykle widowiskowej imprezy, którą Honorowym Patronatem objęła Wójt 
Gminy Lesznowola.

 Z tej okazji Wójt Gminy 
Lesznowola zaprasza miesz-
kańców gminy, którzy nie posia-
dają jeszcze swojej flagi, w po-
niedziałek 30 kwietnia do Urzę-
du Gminy po bezpłatny egzem-
plarz. W związku z setną rocz-
nicą odzyskania niepodległości 

do rozdania będzie 100 flag.
 Inną formą świętowania Dnia 
Flagi jest noszenie tzw. kokar-
dy narodowej, czyli niedużego 
kotylionu w formie rozetki. Bia-
ło-czerwone kotyliony również 
będą bezpłatnie dostępne dla 
mieszkańców, którzy odwiedzą 

Urząd 30 kwietnia. Flagi i ko-
tyliony będzie można odebrać 
w pokoju nr 108 na pierwszym 
piętrze. Serdecznie zapraszamy!

Agnieszka Adamus
UG Lesznowola

100 flag na 100 lecie Niepodległości
Nie masz flagi? Przyjdź do Urzędu!

2 maja przypada Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.  To sto-
sunkowo nowe, bo ustanowione w 2004 roku, święto państwowe, 
podczas którego czcimy nasze narodowe barwy. 

 Na stronie można zobaczyć m.in. struk-
turę dochodów i wydatków oraz porównać 
swoją gminę z innym samorządem. Do pro-
jektu przystąpiły różne miasta i gminy z całej 
Polski, z myślą o transparentnym zaprezen-

towaniu swoich finansów i lokalnych dzia-
łań. Wszyscy, którzy chcą sprawdzić „na co 
idą ich pieniądze”, zapraszamy na stronę
 http://nacoidamojepieniadze.pl 

Lesznowola – fi nanse 
jasno i przejrzyście 
„Na co idą moje pieniądze”, to strona internetowa na której mieszkań-
cy Lesznowoli mogą sprawdzić jak wygląda gminny budżet na dany 
rok oraz w jakim stopniu przyczyniają się do rozwoju swojej gminy, 
płacąc w niej podatki.

Gala Wieczorna - Zastępca Dyrektora Turnieju Andrzej Iwanicki dziękuje przedstawicielom 
Samorządu Gminy Lesznowola za współorganizowanie imprezy
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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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Mieszkańcy wciąż 
parkują bez biletów
PIASECZNO Leszek Fruba poskarżył się, że na 15 minut zaparkował samochód przy skle-
pie meblowym w centrum miasta i został ukarany mandatem. Okazuje się, że tego 
typu sytuacje wcale nie są rzadkością
 Strefa płatnego parkowania zo-
stała wprowadzona w centrum mia-
sta w grudniu (od 1 lutego jeszcze ją 
rozszerzono). Od samego początku 
pomysłowi towarzyszyły liczne kon-
trowersje – kierowcy narzekali na 
konieczność ponoszenia dodatko-
wych opłat, za to sklepikarze cieszy-
li się, że przed prowadzonymi przez 
nich punktami wreszcie zwolnią się 
miejsca parkingowe. Koniec koń-
ców okazało się, że pomysł wypa-
lił. Rotacja samochodów sprawia, że 
w centrum o wiele łatwiej niż kiedyś 
zaparkować, zrobić zakupy czy zała-
twić sprawę w urzędzie.

Pierwsze 45 min za darmo
 Każdy kierowca może zostawić 
w strefie samochód na 45 minut w 
ciągu doby bez ponoszenia żadnych 
opłat. Wystarczy wziąć z parkoma-
tu bilet parkingowy i umieścić go 
za szybą. Jeśli mamy do załatwie-
nia sprawunki w różnych miejscach, 
możemy poruszać się w obrębie stre-
fy na tym samym bilecie. Po prze-
kroczeniu bezpłatnych 45 min na-
leży pobrać kolejny, płatny już bilet 
parkingowy (kupując go trzeba się 
jednak liczyć z tym, że do czasu par-
kowania zostanie doliczona opłata 
za pierwsze, bezpłatne 45 min). Nie-
stety, mimo że zasady parkowania 
w centrum miasta są dość przejrzy-
ste, wiele osób wciąż popełnia błędy 
skutkujące – jak nazywają to urzęd-
nicy obsługujący system – koniecz-
nością ponoszenia „opłat dodatko-
wych”. Wielu kierowców albo nie 
zdaje sobie sprawy z istnienia strefy, 
albo, mimo że jest ona dobrze ozna-
czona, nie wie jaki obszar zajmu-
je. - Zaparkowałem kilka dni temu 
samochód przy sklepie meblowym 
obok placu Piłsudskiego i zosta-
łem ukarany mandatem – złości się 
Leszek Fruba z Zalesia Górnego. 
- Mam 76 lat i wiedziałem o istnie-
niu strefy, ale nie sądziłem że do-
tyczy ona także wąskiego łącznika 
przy sklepie. Teraz, mimo że par-
kowałem zaledwie 15 minut, muszę 
zapłacić 50 zł. Złożyłem odwołanie 
do burmistrza, ale nie zostało ono 
uznane. Dodatkowo pan, z którym 
w gminie rozmawiałem, straszył 
mnie komornikiem...

Trzeba zawsze wziąć bilet
 Sprawdziliśmy. Nasz czytelnik 
nie ma racji, bo strefa przed sklepem 
meblowym jest dobrze oznakowana 
z obydwu stron. Trzeba tylko pamię-

tać, aby parkując, wziąć bilet upraw-
niający do bezpłatnego, 45-minu-
towego postoju. Pan Leszek, mimo 
że parkował krótko, tego nie zrobił. 

Zapytaliśmy, ile podobnych przy-
padków zdarza się w ciągu miesią-
ca. - W marcu kontrolerzy wystawi-
li 1742 dokumenty opłaty dodatko-
wej (chodzi o mandaty, choć gmi-
na unika tej nazwy – przyp. red.), 
a w lutym 1244. Łącznie od grud-
nia do końca marca wystawiono 
4757 blankietów opłaty dodatko-
wej – informuje Anna Grzejszczyk 
z gminnego biura promocji. Przy-
padek pana Leszka nie jest więc od-
osobniony, a wielu kierowców albo 
nie bierze biletów, albo przekracza 
dozwolony czas bezpłatnego parko-
wania. Co ciekawe, liczby te wcale 
się nie zmniejszają. Gminni urzęd-
nicy przytaczają też inne ciekawe 
statystyki dotyczące strefy płatne-
go parkowania. Na około 200 miej-
scach postojowych w marcu parko-
wało około 1400 pojazdów. Ozna-
cza to, że na jedno miejsce przy-
pada średnio 7 pojazdów dzien-
nie. Jedynie około 10 proc. kierują-
cych pobierało drugi, płatny bilet.
- Widocznym efektem wprowadze-

nia strefy są wolne miejsca postojo-
we i duża rotacja samochodów – do-
daje Anna Grzejszczyk. - Docierają 
do nas sygnały od kupców z ulic War-
szawskiej, Puławskiej i Sierakowskie-
go, że chcieliby też wprowadzenia stre-
fy przed ich placówkami. W tej chwili 
mają przed swoimi sklepami bezpłat-
ne parkingi, które całymi dniami są 
zajęte przez te same samochody.

Tomasz Wojciuk

Ulica Rynkowa. To tu zostawił samochód pan Leszek, nie pobierając 
biletu uprawniającego do 45-minutowego, bezpłatnego postoju

Tylko co dziesiąty kierowca 
pobiera drugi, płatny bilet 

parkingowy
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Już za tydzień 
Rewia Smaków

 Od 4 do 6 maja na zrewitalizowa-
nym skwerze Kisiela przed urzędem 
gminy zostanie zorganizowany zlot 
food tracków. Do Piaseczna zawita 
17 wyselekcjonowanych ciężarówek 
z jedzeniem, które będą serwowa-
ły zdrowe, smaczne dania w formu-
le slow food. Będzie można spróbo-
wać wspaniałych burgerów, ale tak-
że dań kuchni orientalnej, dań mek-
sykańskich, słodkości czy tajskich lo-
dów. Imprezie będzie towarzyszyć 
muzyka, strefa chilout oraz atrakcje 
dla dzieci. Każdego dnia festiwal bę-
dzie zaczynał się o godz. 12 i trwał do 
godz. 22 (w niedzielę do 20).

TW



Popraw swoją kondycję
Wiosna to czas, w którym często odnosimy wrażenie, że coś chcielibyśmy w sobie zmie-
nić. Po zimie dostrzegamy niejednokrotnie, że przybyło nam kilka zbędnych kilogra-
mów – czujemy się ospali i ociężali, a przecież coraz ładniejsza pogoda zdaje się zachę-
cać do zwiększonej aktywności fi zycznej. To znakomity okres do tego, żeby zacząć pra-
cę nad swoją formą
 Właściwa kondycja fizyczna jest 
jednym z niezbędnych atrybutów 
dobrego i zdrowego życia. Warto za-
dbać o nią już dziś, żeby w przyszło-
ści uniknąć problemów z wykony-
waniem najprostszych czynności ru-
chowych w rodzaju wejścia po scho-
dach. Pamiętajmy o tym, że jeże-
li będziemy regularnie ćwiczyć i do 
tego dołożymy jeszcze dobrze zbi-
lansowaną dietę, znaczenie zwięk-
szymy swoje szanse na lepszy kom-
fort życia na stare lata. To z pewno-
ścią wysiłek, który wart jest naszego 
zachodu.

Pobiegaj dla zdrowia
 Myśląc o kondycji wielu z nas 
podświadomie kojarzy ją z biega-
niem – jedną z najbardziej podstawo-
wych aktywności fizycznych. Z cza-
sów szkolnych pamiętamy zapewne 
sprawdziany, a zwłaszcza bieg na ki-
lometr, którego wynik pozwolił się 
nam zorientować jaką mamy aktual-
nie wytrzymałość. I choć niektórzy 
– z racji naturalnych predyspozycji – 
lepiej niż na kilometr wypadają w te-
stach szybkościowych, to jednak bie-
ganie na dłuższych niż klasyczne 60 
metrów dystansach jest w stanie, w 
dość szybkim czasie, poprawić ogól-
ną wydolność organizmu.
 - Jeśli czujemy, że nasza aktual-
na forma pozostawia nieco do ży-
czenia, zacznijmy najlepiej od mar-
szów – radzi Wiesław Paradow-
ski, trener z piaseczyńskiego Sto-
warzyszenia Kondycja. - Szczegól-
nie dobrze sprawdza się metoda 
3x30x130. Maszerujmy trzy razy w 
tygodniu po 30 minut tak by na-
sze tętno wynosiło 130. Po okresie 
około miesiąca można wprowa-
dzić 15-minutowe przebieżki albo 
spróbować marszobiegów.
 Zdaniem trenera Kondycji naj-
bardziej odpowiednim, głównie ze 
względu na miękkie podłoże, miej-
scem do biegania jest las. Regu-
larne uprawianie tej aktywności 
fizycznej stanowi wręcz gwaran-
cję poprawy kondycji, ale trzeba 
przy tym uważać, żeby nie obcią-
żać nadmiernie stawów.

Pójdź na basen
 Inną wskazaną formą aktywno-
ści ruchowej jest pływanie. Jego za-
lety polegają na tym, że w wodzie 
można się porządnie zmęczyć an-

gażując wiele partii mięśni, a jedno-
cześnie nie obciążać przy tym krę-
gosłupa ani stawów. Dodatkowo ma 
ono korzystny wpływ na układ od-
dechowy, zwiększa pojemność płuc i 
jest znakomitym sposobem na kory-
gowanie wad postawy. 
 Oprócz klasycznego doskona-
lenia pływania czterema stylami 
(grzbietowym, żabką, kraulem i mo-
tylkiem) na basenie warto również 
pomyśleć o wzięciu udziału w za-
jęciach aqua aerobiku, które chyba 
najprościej scharakteryzować moż-
na jako ćwiczenia przeniesione pro-
sto z sal fitness do wody. I choć nie 
obciąża się na nich stawów, to znaj-
dująca się w basenie ciecz stanowi 
dla organizmu naturalny opór, przez 
co wszystkie ruchy wykonuje się od-
czuwalnie trudniej niż na powietrzu, 
przez co mają one świetną efektyw-
ność. To znakomita forma ćwiczeń 
– zwłaszcza dla osób odbywających 
rehabilitację i mających problemy z 
układem kostno-stawowym.

Joga dla każdego
 W poprawie formy pomoże rów-
nież, coraz popularniejsza w Polsce, 
joga. Ta wywodząca się z Dalekiego 
Wschodu metoda stawia nie tylko na 
poprawę wyglądu i funkcjonowania 
ciała, ale również praktykowana jest 
po to, by się wyciszyć, pozbyć stre-
su i uspokoić umysł. Dzięki jodze, 
opartej na stopniowym robieniu po-
stępów i zasadzie „nic na siłę”, moż-
na lepiej poznać własny organizm, 
co przydaje się choćby w uprawianiu 
innych dyscyplin sportu.

 Przygodę z jogą najlepiej za-
cząć pod okiem wykwalifikowane-
go instruktora, który pokaże nam 
jak prawidłowo wykonywać kolejne 
techniki.

Grzegorz Tylec

Nowotwory jelita grubego 
– nie czekaj, przebadaj się.

 Nowotwory jelita grubego są jednymi z najczęstszych chorób nowotworo-
wych u ludzi. Zachorowalność stale wzrasta i na raka jelita grubego umiera ok. 
11 000 osób rocznie. Choroba we wczesnym stadium nie daje żadnych obja-
wów i można ją skutecznie wyleczyć.
 Badaniem diagnostycznym, które pozwala wcześnie wykryć nowotwór w 
jelicie grubym jest kolonoskopia, co znacznie zwiększa szansę na jego wyle-
czenie! Jest to endoskopowe badanie całego jelita grubego, z możliwością po-
bierania wycinków i usuwania polipów jelita grubego. Badanie jest wykony-
wane w krótkim dożylnym znieczuleniu, pod nadzorem anestezjologa.
 Kolonoskopia w medycynie jest jedynym badaniem,  które jest nie tylko 
diagnostyką ale też profi laktyką przeciwnowotworową ponieważ podczas ba-
dania można usunąć polipy, z których często powstają nowotwory złośliwe 
– mówi dr n. med. Wojciech Gackowski, ordynator oddziału chirurgii. Pacjenci, 
którzy ukończyli 40 rok życia powinni profi laktycznie wykonywać badanie ko-
lonoskopii a potem powtarzać w zależności wyniku – dodaje dr Gackowski. 
 W szpitalu św. Anny w Piasecznie wykonujemy kolonoskopię w znieczule-
niu i jest ona całkowicie  bezbolesna. Posiadamy wykwalifi kowany personel 
odpowiedzialny za samo badanie oraz za znieczulenie pacjenta. 

Umów się na badanie.

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

Umawianie wizyt on-line www.emc-sa.pl
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Do parku na spacer i...
po książkę
PIASECZNO Kilka dni temu między ulicami Kusocińskiego i Ale-
ją Róż pojawiła się ogólnodostępna budka z książkami

 Pomysł bookcrossingu nie jest nowy, a podobna budka od kilku lat stoi 
chociażby przy tężni w Konstancinie-Jeziornie. Na piaseczyński grunt ideę 
dzielenia się przeczytanymi książkami przeszczepiła Kinga Krupa, która za-
interesowała pomysłem wiceburmistrza Daniela Putkiewicza. - Wiele książek 
leży po kątach, a przecież można by je puścić w dalszy obieg – uważa miesz-
kanka. Czerwona budka w parku zachodnim została ustawiona pod koniec 
ubiegłego tygodnia. Kosztowała niecałe 7 tys. zł. Każdy mieszkaniec może 
w dowolnej chwili wziąć z niej lub pożyczyć wybraną książkę. Działa to też 
w drugą stronę - do samoobsługowej „wypożyczalni” można przynosić sta-
re lub już przeczytane pozycje. - Zobaczymy z jakim odzewem spotka się 
ten pomysł i czy budka nie będzie dewastowana – mówi Łukasz Wyleziński 
z gminnego biura promocji. - Wtedy zdecydujemy, czy będą następne. Może 
to być też dobry pomysł do kolejnych edycji budżetu obywatelskiego.
 Na razie „wypożyczalnia” budzi ciekawość mieszkańców. Ludzie bacznie 
się jej przyglądają, oglądają też drzwi i wertują pozycje. - Zdecydowaliśmy się 
zrealizować ten pomysł, bo chcemy maksymalnie uatrakcyjnić park zachod-
ni  – mówi wiceburmistrz Daniel Putkiewicz. - Marzymy, aby ten teren pełnił 
także funkcję integracyjną. Jeśli pomysł chwyci, postawimy budki z książka-
mi także w innych parkach.

TW

Czerwona budka pełni funkcję bezobsługowej 
wypożyczalni książek

Konkurs plastyczny inny niż wszystkie
PIASECZNO  We wtorek w Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Piasecznie odbyło się roz-
strzygnięcie VII edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego o tematyce przyrodniczej, 
zatytułowanego „Oczarowani przyrodą”
 Konkurs plastyczny, którego pa-
tronem medialnym jest Kurier Połu-
dniowy, od lat cieszy się  ogromnym 
zainteresowaniem dzieci i młodzie-
ży. - W tym roku stał on na bardzo 
wysokim poziomie, a wszystkie pra-
ce były niezwykle starannie wykona-
ne – cieszy się Bożena Żmuda, któ-
ra od lat zajmuje się organizacją wy-
darzenia (w ubiegłym roku konkurs 
nie odbył się ze względu na remont 

szkoły). - Jury miało naprawdę spo-
ro pracy, ale w końcu udało się wy-
łonić zwycięzców.
 Rywalizacja odbywała się w czte-
rech kategoriach wiekowych: przed-
szkola, klasy I-III,  klasy IV-VI oraz 
klasy VII i gimnazja. Nagrodzo-
no w sumie ponad 100 prac wyko-
nanych w różnych technikach. Pod-
czas uroczystej gali, którą otwo-
rzyła dyrektor placówki  Renata 
Walewska-Sajdak, laureaci kon-
kursu otrzymali atrakcyjne na-
grody ufundowane przez staro-
stwo, w tym książki, sprzęt spor-
towy, plecaki, karty podarun-
kowe, karnety na zajęcia lego i 

druk 3-D. Trzeba przyznać, że 
prestiż konkursu cały czas ro-
śnie. Znalazł się on nawet w 
wykazie konkursów kuratoryj-
nych, za które laureaci mogą 
uzyskać dodatkowe punkty pod-
czas rekrutacji do szkół średnich. 

- Serdecznie dziękujemy naszym 
sponsorom i liczymy na dalszą 
współpracę – mówi Bożena Żmu-
da. - Wszystkim nagrodzonym gra-
tulujemy i zapraszamy do udziału 
w kolejnych edycjach konkursu.

TW

Nagrodzone prace młodych  artystów można było podziwiać 
podczas gali wręczania nagród na specjalnie przygotowanej wy-
stawie, którą umieszczono przy głównym wejściu do szkoły

Wśród nagrodzonych 
znalazło się również 10 

wychowanków 
Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 
1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1405 z późn.  zm.), w związku z uchwałą Rady Miejskiej 
Konstancin-
-Jeziorna nr 304/VII/20/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi 
Bielawa - część północno-zachodnia, zmienionej uchwałą nr 
553/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia  
6 września 2017 r.  zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów wsi 
Bielawa – część północno-zachodnia – etap 1, wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 
4 maja 2018 r. do 24 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w Wydziale 
Planowania Przestrzennego przy ul. Mirkowskiej 39A 
w Konstancinie-Jeziornie w godz. od 900 do 1530.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 maja 
2018 r. (piątek) w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy 
Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1, o godz. 1700 .

Projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów wsi Bielawa - część północno-
zachodnia – etap 1 wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, będzie dostępny na stronie internetowej  
bip.konstancinjeziorna.pl.  

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się 
w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta 
i Gminy Konstancin-Jeziorna, przy ul. Mirkowskiej 39A 
w Konstancinie-Jeziornie, od poniedziałku do piątku 
w godz. od 900 do 1530.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy 
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy 
Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin- 
-Jeziorna, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 

organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  
7 czerwca  2018 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi 
wniesione w postaci elektronicznej skrzynki podawczej, 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. 
poz. 352 i 1579):

1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
albo
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem 
zaufanym ePUAP.

Adres poczty elektronicznej: urzad@konstancinjeziorna.pl  
– w przypadku uwag opatrzonych kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy Konstancin-
Jeziorna na platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP 
– w przypadku opatrzonych podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.
Organem właściwym do rozpatrzenia ww. uwag jest 
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna.

Konstancin-Jeziorna, dnia 25.04.2018 r.

 Burmistrz  
/-/ Kazimierz Jańczuk

R E K L A M A
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Czy trzeba bać się zmian 
na Chyliczkowskiej?
PIASECZNO Zdaniem Ksawerego Guta z zarządu powiatu, kiedy samochody zaczną jeź-
dzić Chyliczkowską w obu kierunkach i zakończy się przebudowa jej skrzyżowania z 
obwodnicą, ruch w tej części miasta usprawni się

 Przypomnijmy: od przeszło roku 
przeciwko rewolucji na obecnie jed-
nokierunkowej Chyliczkowskiej pro-
testują mieszkańcy osiedla przy ul. 
Młynarskiej. W petycji podpisanej 

przez setki osób twierdzą, że zdecy-
dowanie pogorszy im się codzienny 
wyjazd w kierunku Warszawy. Na 
początku kwietnia do obawiających 
się zmian mieszkańców dołączyła 
gmina i wystosowała do Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad stanowczy protest krytycznie 
odnoszący się do przebudowy skrzy-
żowania z obwodnicą, która umożli-
wi wprowadzenie ruchu dwukierun-
kowego na Chyliczkowskiej. GDD-
KiA odpowiada, że jest za póź-
no na takie kroki. – Na obecnym 
etapie nie ma możliwości wpro-
wadzania zmian z uwagi na pozy-
skane stosowane decyzje, umożli-
wiające realizację prac – tłumaczy 
Małgorzata Tarnowska, rzecznik 
prasowy warszawskiego oddziału 
GDDKiA. Pani rzecznik podkre-
śla, że projekt trwającej przebudo-
wy skrzyżowania został pozytyw-
nie zaopiniowany przez Starostwo 
Powiatowe w Piasecznie (zarząd-
cę ul. Chyliczkowskiej), a w mar-
cu podpisano umowę z wykonaw-
cą w systemie „projektuj i buduj”.   
Termin zakończenia prac upływa 
31 sierpnia tego roku. 

Na „zielonym” wyjedzie więcej aut
 Władze powiatu przekonują, że o 
wprowadzeniu ruchu dwukierunko-
wego na Chyliczkowskiej było wia-
domo przynajmniej od 2 lat, kie-
dy starostwo oraz ratusz rozpoczę-
ły rozmowy z GDDKiA o przebudo-
wie skrzyżowania. – Przedstawiłem 
wówczas projekt obejmujący ruch 
dwukierunkowy i władze gminy nie 
zgłaszały sprzeciwu. Nie po to wło-
żyliśmy w ten projekt tyle pracy, aby 
w połowie inwestycji się wycofywać 
– zaznacza Ksawery Gut z zarządu 
powiatu. Gut nie zgadza się z zarzu-

tami, że inwestycja i cała rewolucja 
nie została odpowiednio przygoto-
wana i poprzedzona odpowiednimi 
analizami. – Pomiary ruchu prze-
prowadziliśmy na Chyliczkowskiej 
i sąsiednich ulicach trzykrotnie, 
ostatnie ze szczególnym uwzględ-
nieniem ul. Młynarskiej – podkreśla 
członek zarządu powiatu. – Z na-
szych danych wynika, że z ul. Kró-
lewskie Lipy w Chyliczkowską w go-
dzinach szczytu wyjeżdża zaled-
wie 98 aut, to ledwo jedna dziewią-
ta wszystkich samochodów, które w 
tym czasie przejeżdżają Chyliczkow-
ską. Te dane wskazują, że Chylicz-
kowskiej nie można uznawać za dro-
gę osiedlową i mieszkańcy jednego 
osiedla nie mogą decydować o no-
wej organizacji ruchu na zbiorczej 
ulicy – argumentuje.
 Ksawery Gut przekonuje rów-
nież, że przebudowa skrzyżowania 
z obwodnicą zdecydowanie upłyn-
ni ruch. Ma to nastąpić za spra-
wą wprowadzenia bezkolizyjnych 
cykli sygnalizacji świetlnej. Dzię-
ki temu z Chyliczkowskiej w kie-
runku Warszawy będzie mogło na 
jednym „zielonym” wyjechać wię-
cej samochodów (wedle wyliczeń 
inżynierów teraz na godzinę jest to 
275 aut, po zmianach 426). Sytu-
acja poprawi się też na lewoskręcie 
od strony Konstancina. Do tego na 
skrzyżowaniu zostaną zamontowa-
ne tzw. pętle indukcyjne, które będą 
dostosowywały długość cyklu świateł 
do liczby samochodów na krzyżów-
ce. Płynność zapewni też więcej pa-

sów na skrzyżowaniu, co sprawi, że 
skręcający nie będą blokowali jadą-
cych prosto.

Kierowcy nie będą kluczyli  
 – Domyślam się, że skoro setki 
mieszkańców wyjeżdżają rano Chy-
liczkowską, to po południu będą 
chcieli tą samą drogą wrócić. A to 
sprawi, że zupełnie inaczej rozłoży 
się także ruch na skrzyżowaniu z ul. 
Okulickiego – tłumaczy Ksawery Gut. 
 Z protestującymi przeciwko 
dwukierunkowej Chyliczkowskiej 
nie zgadza się także Robert Widz, 
przewodniczący Komisji Polityki 
Gospodarczej piaseczyńskiej rady 
miejskiej. – Sceptycy zadają pyta-
nie, kto wymyślił, żeby ul. Chylicz-
kowska stała się ulicą dwukierun-
kową, a ja zadaję pytanie: kto wy-
myślił, aby ulica powiatowa, jedyna 
„prosta” droga, która łączy wschod-
nią i zachodnią część Piaseczna sta-
ła się na małym fragmencie ulicą 
jednokierunkową? Kto się zastano-
wił nad konsekwencjami tego roz-
wiązania, z którym od lat się bory-
kają się kierowcy? – pyta. Zdaniem 
Widza zmiana organizacji ruchu na 
Chyliczkowskiej sprawi, że na ul. 
Puławskiej w mieście, Żeromskiego, 
Sierakowskiego będzie mniej samo-
chodów, a kierowcy nadjeżdżający 
od strony Józefosławia czy Chylic, 
zamiast jeździć dookoła po lokal-
nych ulicach Piaseczna, pojadą pro-
sto do parku, starostwa czy na par-
king przy ul. Zgody. 

Piotr Chmielewski

Gmina Piaseczno zaprotesto-
wała przeciwko dwukierun-

kowej Chyliczkowskiej.
 Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad 
odpowiada, że na takie ruchy 

jest za późno

Wprowadzenie dwóch kierunków na Chyliczkowskiej jest 
planowane na przełomie sierpnia i września  

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

 NA WOLNE STANOWISKO:

Kierownika
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Skocz na inną planetę.
Planetę Zalesie
PIASECZNO/POWIAT Filmowe auta, bajkowe postaci, instrumenty mu-
zyczne, po których można skakać, nowy park linowy i inne atrakcje – 
jutro z zimowego snu budzi się Planeta Zalesie

 W dawnym ośrodku „Wisła” w Zalesiu Górnym cały czas pracują ekipy koń-
czące przygotowania do otwarcia rodzinnego parku rozrywki, parku linowe-
go z trzema stopniami trudności (oraz specjalną ścieżką dla dzieci) i atrakcji na 
wodzie. – Nie ze wszystkim zdążymy na majówkę, między innymi trwa budowa 
ogromnego placu zabaw, w którym jednocześnie zmieści się 200 dzieci. Przygo-
towujemy też karuzelę, która będzie kołysała się nad wodą, na mostach wojsko-
wych – zdradza Rafał Karwowski, dzierżawca liczącego 50 ha kompleksu.
 Jego oczkiem w głowie jest ukryty w lesie rodzinny park tematyczny 
(„dzielnica fi lmowa”). Gości przy bramie wejściowej wita postać wielkiego ry-
czącego niedźwiedzia. To przedsmak dalszych niespodzianek. Idąc ścieżką 
napotkamy monster trucki, auta znane z dużego ekranu (m.in. z fi lmów o Jame-
sie Bondzie i Harrym Potterze), oryginalne samochody z lat 30. ubiegłego wie-
ku. Ale są też ogromne grzyby, wielkie postacie z żołędzi, bohaterowie bajek 
animowanych, roboty, a także prawdziwy dwupłatowiec, helikopter i mnóstwo 
innych ciekawostek. Co ważne – wszystkiego można dotykać, a do pojazdów 
wsiadać. Dzieci ucieszy też nowy „małpi gaj”, dmuchańce, zjeżdżalnia igielito-
wa czy „dom muzyki” - przywieziona z Wielkiej Brytanii wystawa 30 urządzeń 
wydających dźwięki, wśród nich jest laserowa harfa i wielka klawiatura forte-
pianu, po której można skakać. Wszystko to jest dostępne w cenie biletu (22 zł 
normalny, 17 zł ulgowy, 1 zł osoba niepełnosprawna i dziecko do lat 3 oraz 66 
zł rodzina 2+2). W przyszłości kompleks ma być powiększony o m.in. park tram-
polin i ninja park (z torem przeszkód). – Robię wszystko, aby w ciągu dwóch lat 
było u nas ciekawiej niż w Bałtowie – przekonuje Rafał Karwowski.
 Poza „dzielnicą fi lmową” na wielbicieli wody czeka w tym roku ponad 100 
sprzętów pływających – dużo nowych rowerów w kształcie samochodów 
oraz kajaki. Rozwijane są też punkty gastronomiczne. Niestety, nie poprawił 
się stan odkrytego basenu i jeszcze szybko to nie nastąpi. Dzierżawca tłu-
maczy, że pływalnia pod chmurką wymaga kosztownych inwestycji i czaso-
chłonnych formalności. Tradycyjnie mogą być również trudności z zaparko-
waniem przy ośrodku, warto więc wybrać się w to miejsce pociągiem, stacja 
PKP w Zalesiu Górnym jest tuż obok.  

PC

W „dzielnicy filmowej” spotkamy 
m.in. pojazdy z filmu „Mad Max”

GÓRA KALWARIA

„Orfeusz” śpiewająco uczci jubileusz
 W najbliższą sobotę 5-lecie będzie obchodziła jedyna i niepubliczna 
szkoła muzyczna I stopnia w gminie. Z tej okazji uczniowie, absolwenci 
oraz nauczyciele i goście dadzą koncert o godz. 17 w kinie Uciecha (ul. ks. 
Sajny 14). Wstęp jest wolny.

PC
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Ostatni szwoleżer odszedł na wieczną wartę
GÓRA KALWARIA W wieku 101 lat w środę zmarł Henryk Prajs, człowiek – historia, jeden z 
najbardziej znanych i rozpoznawalnych mieszkańców Góry Kalwarii
 Prajs urodził się 30 grudnia 1916 
r. w biednej żydowskiej rodzinie. Gdy 
miał 2 lata, stracił ojca (zabili go 
bandyci). Odtąd rodzinę utrzymy-
wała matka – uboga krawcowa. Za 
jej radą też zdobył wykształcenie kra-
wieckie. W wieku 21 lat został szwo-
leżerem, ukończył szkołę podoficer-
ską. We wrześniu 1939 roku pod Ol-
szewem poprowadził swoją sekcję 
kawalerzystów do boju z Niemcami. 
Został ranny w głowę, lecz bił się da-
lej, aż do utraty przytomności. Tra-
fił do niewoli sowieckiej, gdzie despe-
racko walczył o życie. 
 Kiedy w styczniu 1940 roku po-
wrócił do Góry Kalwarii, rozpo-
czął się nowy koszmar w jego życiu 
– holokaust, w którym stracił całą 
rodzinę i prawie wszystkich przy-
jaciół z rodzinnego miasta. Przez 
cztery lata był zmuszony ukrywać 
się i jak sam mówi „prowadzić ży-
cie obok śmierci”. Natrafił na go-
spodarzy po drugiej stronie Wi-
sły, którzy – mimo iż groziła im 
śmierć – dali mu schronienie. Ro-
dzina Pokorskich za ten ogromny 
akt odwagi, po wojnie otrzymała 

odznaczenie Sprawiedliwy Wśród 
Narodów Świata.
 Henryk Prajs przez ostatnie lata 
bardzo chętnie rozmawiał z mło-
dzieżą i dziennikarzami, mówił o 
potrzebie pojednania i pokoju, opo-
wiadał o swoich dramatycznych 
przeżyciach i bogatej historii Góry 
Kalwarii. W styczniu 2017 roku ob-
chodził w kościele parafialnym w 
Górze Kalwarii setne urodziny. 
Kiedy z tej okazji od władz miasta 
otrzymał szablę, w jego oczach poja-
wiły się łzy. – Przed wojną i w czasie 
okupacji miałem ciężkie chwile. Jed-
nak spotkałem bardzo miłych ludzi. 
Niech Bóg da tym ludziom szczęście 
i zdrowie – mówił łamiącym się gło-
sem. W swoich wystąpieniach prze-
mawiający podkreślali, że dla Hen-
ryka Prajsa, przez całe życie „Bóg, 
Honor i Ojczyzna były najważniej-
sze”. – Pan Henryk dowiódł to swo-
im życiem – oznajmił gen. bryg. Jaro-
sław Gromadziński, dowódca 15. Gi-
życkiej Brygady Zmechanizowanej, 
formacji współczesnych szwoleżerów. 
A rtm. Piotr Szakacz, założyciel kon-
nego ochotniczego Szwadronu Ho-

norowego 3. Pułku Szwoleżerów Ma-
zowieckich im. płk. J. Kozietulskiego 
przekonywał z kolei, że pan Hen-
ryk jest dla młodych kawalerzystów 
„ojcem, dziadkiem oraz przyjacie-
lem i nie wyobrażają sobie, aby go 
zabrakło”. – Gdybym miała określić 
mojego tatę w trzech słowach, po-
wiedziałabym: Polak, żołnierz, pa-
triota – oznajmiła natomiast cór-
ka stulatka Małgorzata Blicharz. 
Burmistrz Dariusz Zieliński gra-
tulował jubilatowi, że „tak pięknie 
przeżył sto lat swojego życia”. – Jest 
pan dla nas wzorem – dodawał. 
Sam jubilat zapytany jak udało mu 
się dożyć tak sędziwego wieku od-
powiedział receptą: – Nie palić pa-
pierosów, nie pić wódki, skromnie 
jeść, mieć dobre usposobienie i po-
zytywne nastawienie do życia. I nic 
więcej nie trzeba.
 Na zakończenie uroczystości 
współcześni kawalerzyści dali pokaz 
musztry na cześć ostatniego żyjącego 
żołnierza 3. Pułku Szwoleżerów Ma-
zowieckich im. płk. J. Kozietulskiego.
 Zmarły dochował się jednej cór-
ki, sześciorga wnucząt i pięcior-
ga prawnucząt. Pamięć po Henry-
ku Prajsie nie zaginie. Jak sam opo-
wiadał, już wcześniej przekazał wie-
le swoich pamiątek do Muzeum Hi-
storii Żydów Polskich POLIN, po-
wstało o nim także wiele artyku-
łów oraz filmów dokumentalnych. 
Ostatni można było obejrzeć 26 lu-
tego w kalwaryjskim kinie.

Piotr Chmielewski

Henryk Prajs, porucznik kawalerii, na setne urodziny otrzymał 
od władz miasta szablę

GÓRA KALWARIA

Turystyczne przetarcie szlaku
 Kalwaryjskie Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej (CIKiT) wy-
cieczką rowerowo-kajakową 5 maja otworzy sezon turystyczny 2018. 
Uczestnicy wystartują o godz. 10 sprzed siedziby CIKiT (ul. ks. Sajny 1) i po-
jadą do Czerska, gdzie popływają w kajakach po Jeziorze Czerskim, zwie-
dzą zamek i wezmą udział w ognisku i zabawach w gospodarstwie agrotu-
rystycznym Dworek Czersk. Wpisowe 5 zł, zapisy do 30 kwietnia pod nr tel. 
508 677 581. Centrum zapowiada, że w tym roku zorganizuje cykl wycie-
czek skierowanych nie tylko do mieszkańców miasta i gminy, ale także tu-
rystów z zewnątrz. 

PC   
KONSTANCIN-JEZIORNA

Z Garażu na scenę i po sławę
 W niedzielę 6 maja o godz. 15 w Konstancińskim Domu Kultury odbę-
dzie się pierwszy koncert pod nazwą Garaż. To inicjatywa, mająca na celu 
wsparcie lokalnych talentów muzycznych. Dzieci, młodzieży, dorosłych, któ-
rzy zarówno tworzą własną muzykę jak i doskonalą się w sztuce interpretacji 
utworów innych autorów. Na scenie wystąpią niezwykle utalentowani i róż-
norodni artyści z Konstancina-Jeziorny i okolic. Natomiast gwiazdą koncertu 
będzie wokalistka Ina West tworząca transową, nowofalową muzykę z ele-
mentami folku i jazzu. Koncert z poczuciem humoru poprowadzą komicy z 
grupy BCA Flash. Wstęp wolny.

PC



 Ideą wyjątkowego festiwalu jest 
odbudowa mazursko-orylsko-olę-
derskiej tożsamości mikroregio-
nu Urzecza (w którym znajduje się 
część gmin Konstancin-Jeziorna i 
Góra Kalwaria) oraz popularyzacja 
kulturowego dziedzictwa regionu. 
 W sobotę organizatorzy zapra-
szają nad rzekę w godz. 14.30–21. 
Można będzie nie tylko obejrzeć 
tradycyjne łodzie, poznać histo-
rię i tajniki dawnej żeglugi rzecz-
nej, lecz także dawne obrzędy czy 
też usłyszeć wyjątkową, regional-
ną i folkową muzykę, którą na sce-
nie zaprezentują m.in. grupy Bum 
Bum Orkestar  (godz. 17.30), Ho-
verla (godz. 19) oraz lokalne ze-
społy ludowe Sołtysi, Powsinianie 
i 30+, Łurzycanki, URZECZEni 
i Kalwarki oraz Majtki Pana Ka-
pitana. Swoistą żywą lekcją hi-
storii będą natomiast warsztaty 
dawnych, nadwiślanych zawodów. 
Każdy będzie mógł odwiedzić zre-
konstruowaną flisacką wioskę, by 
zobaczyć jak niegdyś żyli ludzie 
nad rzeką, a także poznać pracę 
np. żaglomistrza wiślanego, okrę-
towego cieśli, garncarza, powroź-

nika, wikliniarza, snycerza i zie-
larka. Odbędą się także warszta-
ty i pokazy zielarskie oraz wyci-
nanki ludowej. Podczas jarmarku 
nie zabraknie również prelekcji i 
wykładów prezentujących najnow-
sze okrycia naukowców dotyczące 
unikalnego regionu. Na scenie zo-
baczymy wyjątkowy spektakl plene-
rowy „Opowieści znad Wisły” w wy-

konaniu Teatru Baza (godz. 16.45). 
Sobotę zwieńczy wieczorny Flislajt 
(godz. 20.30) czyli efektowna para-
da oświetlonych łodzi na Wiśle.
 W niedzielę o godz. 8 odbędzie 
się w Gassach uroczysta flisacka 
msza św. polowa, a w południe ło-
dzie wypłyną do Warszawy i Góry 
Kalwarii. 

PC
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Terytorialsi chcą do Tomic
GÓRA KALWARIA/POWIAT Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej stara się pozyskać ukrytą w lesie, opusto-
szałą jednostkę wojskową w Tomicach, aby ulokować w niej jeden z batalionów lekkiej piechoty
 O przekazanie byłego kompleksu 
koszarowego (umiejscowionego na 
przeszło 6  hektarach) dowództwo 
Wojsk Obrony Terytorialnej niespeł-
na miesiąc temu zwróciło się do sta-
rosty piaseczyńskiego, który jest jed-
noosobowym przedstawicielem skar-
bu państwa w powiecie. – Ponieważ 
WOT chciałyby pozyskać ten obiekt 
nieodpłatnie, nie mogę samodzielnie 
podjąć decyzji w tej sprawie i o opinię 
zwróciłem się do wojewody. Obecnie 
czekam na jego odpowiedź – infor-
muje starosta Wojciech Ołdakowski. 
– Jestem za tym, aby wojska teryto-
rialne przejęły ten ośrodek. Obiekt na 
pewno by na tym zyskał, bo potrze-
buje on stałego gospodarza – dodaje.  
Dla batalionu lekkiej piechoty
 Wojsko odeszło z koszar w Tomi-
cach w latach 90-tych. Obiekt przez 
lata niszczał, aż wzięła go pod opie-
kę Komenda Stołeczna Policji. Za-
inwestowała w tym miejscu kil-
ka milionów złotych tworząc ośro-
dek szkoleniowy z kilkudziesięcio-
ma miejscami noclegowymi, a tak-
że m.in. strzelnicą. Jednak po kil-
ku latach policja rozmyśliła się i 
po opuszczeniu dawnej  jednost-
ki, zwróciła kompleks do zasobów 
skarbu państwa. W ubiegłym roku 
gospodarzem obiektu próbowała 
stać się fundacja Animal Rescue Po-
land, zajmująca się (głównie w na-
szym powiecie) ratowaniem dzi-
kich zwierząt, które uległy wypad-
kom. Oferta organizacji jednak nie 
spodobała się lokalnej społeczno-
ści. Do tej pory fundacja nie zyska-
ła też konkretnej odpowiedzi od lo-
kalnych władz i wojewody. Wyglą-
da jednak na to, że propozycja WOT 
podległych Ministerstwu Obrony 
Narodowej, będzie rozpatrywana w 
pierwszej kolejności. 
 WOT próbują pozyskać ośrodek 
w Tomicach, ponieważ cały czas roz-
wijają swoją bazę m.in. w naszym wo-
jewództwie, gdzie funkcjonuje już za-

czątek 6. Mazowieckiej Brygady Obro-
ny Terytorialnej. W sumie w Polsce 
działa już około 70 podobnych koszar 
dla terytorialsów. Jak wyjaśnia ppłk. 
Marek Pietrzak, rzecznik prasowy do-
wództwa WOT, ukryty w lesie kom-
pleks w Tomicach byłby dobrym miej-
scem na ulokowanie batalionu lekkiej 
piechoty składającego się z 700-750 
żołnierzy zamieszkujących okoliczne 
powiaty. – Koszary są miejscem po-
trzebnym na zmagazynowanie bro-
ni i innego sprzętu, m.in. samocho-
dów i zaopatrzenia, wokół nich sku-
pia się życie batalionu. W nich również 
stacjonuje stała załoga składająca się 
z żołnierzy zawodowych pełniących 
służbę w WOT – tłumaczy ppłk. Pie-
trzak. – Dodam, że taka jednostka to 
dodatkowe miejsca pracy dla okolicz-
nych mieszkańców, jak i korzyść dla 
okolicznych firm i sklepów.

W Grójcu już się szkolą
 Żołnierze pełniący terytorial-
ną służbę wojskową w lwiej części są 
ochotnikami, na co dzień wykonu-
ją swoje zawody, i przynajmniej dwa 
dni w miesiącu spędzają na szko-
leniach wojskowych. Na począt-
ku przechodzą 16-dniowe szkolenie 

podstawowe (lub krótsze tzw. wy-
równawcze). W kolejnych trzech la-
tach spędzą na kursach minimum 
124 dni. Na początku kwietnia do-
szło do pierwszych szkoleń żołnierzy 
WOT z południowego Mazowsza 
wcielonych w struktury 61. batalio-
nu lekkiej piechoty w Grójcu. Tery-
torialsi są testowani fizycznie i ucze-
ni praktycznych umiejętności posłu-
giwania się bronią, zasad zachowa-
nia na polu walki oraz przetrwania, 
pierwszej pomocy przedmedycznej 
czy też topografii. – Średnia wieku 
żołnierza obrony terytorialnej to 31 
lat, 9 proc. spośród nich to kobie-
ty – podaje Aleksandra Wic, rzecz-
nik prasowy 6. Mazowieckiej Bryga-
dy Obrony Terytorialnej. 
 Obecnie terytorialsów jest w kra-
ju około 9 tys., w tym roku ich licz-
ba ma się niemal podwoić. Założe-
nie jest takie, że formowane w po-
wiatach kompanie będą uczyły się 
wojennego rzemiosła w stałych rejo-
nach odpowiedzialności, czyli okoli-
cy, w której je sformowano. Bo hasło 
terytorialsów brzmi: „Zawsze goto-
wi, zawsze blisko!”

Piotr Chmielewski

Czy do byłych koszar w Tomicach wróci wojsko -
okaże się w najbliższych tygodniach

Spójna różnorodność
LESZNOWOLA Do połowy maja w fi lii GOK Lesznowola w Mysiadle czynna 
będzie debiutancka indywidualna wystawa malarstwa Urszuli Bąkowskiej
 W Galerii Pasaż oglą-
dać można różnorodne 
prace artystki, które sta-
nowią podsumowanie 
jej kilkuletniej aktywno-
ści malarskiej. Nie brakuje 
pejzaży, zwierząt czy abs-
trakcji. - Wystawa jest jed-
nak bardzo spójna – mówi 
Jan Drewicz, opiekun eks-
pozycji. - Wszystkie obrazy 
łączy kolorystyka, sposób 
malowania plamą iluzyjną 
oraz stosowanie uprosz-
czeń. Niektóre prace no-
szą także cechy malarstwa minimalistycznego.
 Urszula Bąkowska (rocznik 1982) jest z wykształcenia socjologiem, a za-
wodowo związana jest z marketingiem internetowym i kreacją grafi czną. Od 
ponad dwóch lat uczestniczy w warsztatach plastycznych prowadzonych w 
Gminnym Ośrodku Kultury w Lesznowoli.

Otrzymali dofinansowanie na park miejski
PIASECZNO

 W ramach umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Ochrony Środo-
wiska gmina otrzymała 1,08 mln unijnego dofi nansowania na rewitalizację 
parku miejskiego. Większość prac zostało już zrealizowanych. 
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Daj się porwać flisakom
KONSTANCIN-JEZIORNA W weekend 12 i 13 maja w Gassach nad Wisłą pod patronatem 
Kuriera Południowego odbędzie się Flis Festiwal - Jarmark Kultury Urzecza

Flis Festiwal to przede wszystkim tradycyjne łodzie, 
ale także muzyka, taniec, rzemiosło i dobra kuchnia Grzegorz Tylec

Mistrzostwa 
Polski w 
kickboxingu
LESZNOWOLA W najbliższy 
weekend w Centrum Eduka-
cji i Sportu w Mysiadle przy ul. 
Kwiatowej 28 odbędą się Mi-
strzostwa Polski w Kickboxin-
gu. Zostaną rozegrane w kon-
kurencjach kick light kadetów, 
pointfighting kadetów, junio-
rów i seniorów. Uroczystość 
otwarcia mistrzostw odbę-
dzie się w sobotę 28 kwietnia 
o godz. 14.30.

AB

Milczący Wieczór z Mimem
LESZNOWOLA

 Już dziś w siedzibie GOK Lesznowola w Starej Iwicznej (ul. Nowa 6) odbę-
dzie się Milczący Wieczór z Mimem Ireneuszem Krosnym - z okazji Międzyna-
rodowego Dnia Świadomości Zagrożenia Hałasem. Bilety w dniu imprezy - 35 
złotych. Organizatorzy honorują Lesznowolską Kartę Dużej Rodziny oraz Kar-
tę Seniora. Początek o godzinie 20.

Klub Podróżnika
 W środę 9 maja w fi lii GOK Lesznowola w Mysiadle (ul. Topolowa 2) odbę-
dzie się spotkanie z Tomaszem Tulejem, który opowie o podróży do Jordanii. 
Początek o godzinie 18.30. Wstęp wolny.

Rocznica uchwalenia konstytucji
 W czwartek 3 maja odbędą się obchody 227. rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja. W programie: Msza Święta za Ojczyznę z udziałem Chóru Lira 
w kościele Św. Anny, złożenie wiązanek, przemówienia okolicznościowe oraz 
koncert Piaseczyńskiej Orkiestry Dętej. Początek obchodów o godzinie 10.

Rusza Nightskating!
 Już dziś o godzinie 19:30 na Rynku odbędzie się pierwszy w tym sezonie 
przejazd Nightskating Piaseczno, który ruszy na ulice punktualnie o godzi-
nie 20. Udział w imprezie jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji. Wymagana 
jest umiejętność jazdy w tempie 15 km/h i hamowania. Więcej informacji na 
www.nightskating.org.pl. 

Tyl

Tyl



Mistrzowie recytacji
POWIAT W kwietniu w sali konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego w Piasecznie odbyła się dziesiąta edycja 
Powiatowego Konkursu Recytatorskiego

 Celem konkursu pozostaje rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz 
kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia po-
przez ochronę i popularyzację lokalnej tradycji i historii. W tegorocznym fi -
nale, który odbył się pod hasłem „Jest takie miejsce, taki kraj…”, swoje umie-
jętności zaprezentowało 23 najzdolniejszych recytatorów z ośmiu szkół po-
wiatowych. Wystąpienia oceniała komisja w składzie: Jan Zdziarski, Katarzyna 
Sioćko i Zofi a Zawadzka-Misiowiec.
 Laureatami tegorocznej edycji konkursu zostali: Paulina Śliwińska z Ze-
społu Szkół  Ponadgimnazjalnych im. I. Sendlerowej  w Tarczynie (pierwsze 
miejsce), Paweł Tomala z Zespołu Szkół nr 2 im. E. Plater w Piasecznie (drugie 
miejsce) i Antoni Sosnowski z Liceum Ogólnokształcącego im. I Dywizji Ko-
ściuszkowskiej w Piasecznie (trzecie miejsce). Ponadto wyróżniono Michała 
Zacheję  z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pia-
secznie i Karolinę Krzyżanowską z Zespołu Szkół nr 2 im. E. Plater w Piasecz-
nie, wyróżnienia honorowe otrzymali Gabriela Dudek z Zespołu Szkół  Po-
nadgimnazjalnych im. I. Sendlerowej w Tarczynie, Katarzyna Rutka z Zespołu 
Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie i Julia Musia-
łek z Liceum Ogólnokształcącego im. I Dywizji Kościuszkowskiej w Piasecznie.
 - Poziom był wysoki i bardzo wyrównany, w związku z tym mieliśmy trud-
ne zadanie przy wyborze tylko pięciu osób do nagród i wyróżnień – mówi Ka-
tarzyna Sioćko. - Dlatego też, poza regulaminem, przyznaliśmy jeszcze dwa 
dodatkowe wyróżnienia.

Grzegorz Tylec

Projekt „koszary” zmierza do finału
GÓRA KALWARIA Przedsiębiorca z Lesznowoli wynajął niewielki budynek dawnej wojsko-
wej poczty w centrum miasta. Zdradza, że to wstęp do dzierżawy... sąsiedniego, więk-
szego „koszarowca”

Choć dawna poczta liczy zaledwie 41 m kw., znalazł się chętny 
na jej dzierżawę

R E K L A M A

R E K L A M A
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 Na należącym do powiatu pia-
seczyńskiego terenie powojskowym 
ciągnącym się wzdłuż ul. Domini-
kańskiej do ubiegłego tygodnia były 
jeszcze dwa budynki do wydzierża-
wienia. W tej chwili pozostał tylko 
jeden – obiekt nr 3, dawna siedziba 
łącznościowców. Krzysztof Urban, 
właściciel firmy Allegis z Leszno-
woli kilka dni temu podpisał 30-let-
nią umowę dzierżawy liczącej 41 m 
kw. byłej wojskowej poczty (a potem 
sklepiku). W pakiecie wziął również 
sąsiadujący z budynkiem las liczą-
cy 1200 m kw. W starostwie cieszą 
się, ponieważ obiekt ten poprzed-
ni zarząd powiatu w 2013 roku wy-
najął przedsiębiorcy, który komplet-
nie nic z nim nie zrobił (płacąc przy 
tym 1500 zł rocznie). – Mając takie 
doświadczenie, w kolejnej umowie 
zapisaliśmy konieczność wykona-
nia remontu w ciągu 2 lat – informu-
je wicestarosta Arkadiusz Strzyżew-
ski. Do tego nowy dzierżawca zapła-
ci powiatowi 6800 zł rocznie. 
 Krzysztof Urban współpracu-
je z dużymi bankami, magazynuje i 
sprzedaje przedmioty, które windy-
katorzy odebrali dłużnikom. Mówi 
nam, że planuje rozbudowę nieduże-
go powojskowego budynku o prze-
szklony pawilon i otwarcie niewiel-
kiej restauracji. – A może pizzerii? 
Muszę skonsultować się jeszcze ze 
specjalistami w tej kwestii. Nie wiem 
też, na ile pozwoli mi konserwator 
zabytków, który trzyma pieczę nad 

tym terenem – tłumaczy. Inwestor 
zdradza, że dzierżawa dawnej pocz-
ty jest tylko wstępem do najmu są-
siedniego, znacznie większego bu-
dynku. 14 maja starostwo planuje 
rozstrzygnąć kolejny już przetarg na 
dzierżawę parteru i pierwszego pię-
tra dawnej koszarowej „trójki”. Wła-
ściciel firmy Allegis już myśli o przy-
gotowaniu w niej lokali użytkowych 
do wynajęcia. Najwyżej położo-
ną kondygnację „trójki” powiat za-
mierza wyremontować samodziel-
nie i stworzyć w niej większą siedzi-
bę dla warsztatów terapii zajęciowej 
(WTZ) dla dorosłych osób niepeł-
nosprawnych.

 Jeśli rzeczywiście władzom po-
wiatu uda się wydzierżawić daw-
ną siedzibę wojsk łączności, to już 
wszystkie budynki powojskowe w 
centrum Góry Kalwarii będą mia-
ły swoich gospodarzy. Jeden z 
głównych „koszarowców” został 
wyremontowany na hotel, w dru-
gim powstaną mieszkania na wy-
najem. Przebudowę ma przejść 
także dawna hydrofornia (po-
wstaną tu sklepy i lokale biuro-
wo-użytkowe), a także była sto-
łówka i areszt (Polsport zamierza 
w nich umieścić swój dział handlo-
wy i magazyn).

Piotr Chmielewski
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Nasze koszykarki w walce o fi nał

KOSZYKÓWKA Już w ten weekend w SP nr 5 w Piasecznie odbędą się ćwierć-
fi nały mistrzostw Polski w koszykówce kobiet U14. MUKS Piaseczno, drużyna 
prowadzona przez Magdę Lewandowską i Michała Walczuka, już dziś o godzi-
nie 18.30 zmierzy się z zespołem GTS Pruszcz Gdański, w sobotę o 13.30 za-
gra z ekipą Basket 25 Bydgoszcz, a w niedzielę o 13.30 zakończy turniej poje-
dynkiem z UKS Lider Swarzędz. Organizatorzy zapraszają kibiców do gorące-
go wspierania naszych zawodniczek.

Tyl.

Finał mistrzostw Polski!
KOSZYKÓWKA Wszystkich sympatyków koszykówki na wóz-
kach oraz drużyny IKS GTM Konstancin miejscowy klub 
serdecznie zaprasza na fi nałowy turniej mistrzostw Pol-
ski sezonu 2017/2018
 W sobotę (28.04) - pierwszym dniu turnieju, walka będzie się toczyć o 
awans do fi nału MP. Zagrają IKS GTM Konstancin z ŁTRSN Łódź oraz aktualny 
Mistrz Polski Akces Med START Rzeszów z KSS Mustang Konin. Drugi dzień za-
wodów (niedziela 29.04) to już fi nały. Przegrani dnia poprzedniego zagrają o 
brązowy medal mistrzostw, natomiast zwycięscy zmierzą się w walce o naj-
wyższe trofeum – złote medale mistrzostw Polskiej Ligi Koszykówki na Wóz-
kach sezonu 2017/2018. Gospodarzem zawodów, po raz pierwszy w historii, 
będzie drużyna IKS GTM Konstancin, a mecze odbędą się w hali sportowej 
GOSiR Konstancin, przy ul. Stefana Żeromskiego 15 (wejście od ul. Piasta).
 W sobotę 28 kwietnia o godzinie 16 Akces Med START Rzeszów podejmie 
KSS Mustang Konin, a o godzinie 18 IKS GTM Konstancin zmierzy się z zespo-
łem ŁTRSN Łódź. Następnego dnia o godzinie 10 odbędzie się mecz o brązo-
we medale, a o godzinie 12 – wielki fi nał.

Grzegorz Tylec

Najlepsi oldboye z Otwocka
PIŁKA NOŻNA W trakcie ostatniego turnieju o Puchar Piaseczna oldboyów w 
Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji rywalizowało ze sobą osiem zespołów. 
Ostatecznie najlepsza okazała się drużyna Startu Otwock

 W zawodach nie zabrakło tym razem kilku niespodzianek. Pierwsza z nich 
zaskoczyła niemiło organizatorów – na kilka dni przed imprezą wycofały się 
bowiem cztery ekipy i trzeba było zmienić pierwotną formułę turnieju. Drugą 
była postawa faworyzowanych Abstynentów z Piaseczna, którzy – typowani 
przez wielu na zwycięzców – zajęli na koniec tylko czwarte miejsce.   
 Po rywalizacji systemem każdy z każdym w dwóch grupach o wszystkich decydo-
wała, tradycyjnie, faza pucharowa. W meczu o trzecie miejsce Abstynenci ulegli 1:4 KW 
PSP Warszawa (strażackiej reprezentacji Mazowsza oldboyów), a w wielkim finale po-
między Startem Otwock a Jeziorką Prażmów do wyłonienia triumfatora potrzebny był 
konkurs rzutów karnych. Po 1:1 w regulaminowym czasie gry próbę nerwów lepiej wy-
trzymali zawodnicy z Otwocka. Warto podkreślić, że w imprezie wzięła również udział 
drużyna MKSN Mazowsze Warszawa - reprezentacja Warszawy Niesłyszących. Najlep-
szym bramkarzem imprezy został Dariusz Pingielski (Start Otwock), najlepszym zawod-
nikiem – Rafał Wierzbicki (KW PSP Warszawa), a królem strzelców (z sześcioma golami 
na koncie) – Marek Fąfara z Jeziorki Prażmów.
 A już w sobotę 28 kwietnia na Orliku przy ulicy Mirkowskiej 39 odbędzie 
się III edycja Turnieju Piłki Nożnej Konstancin Cup. Poprzez udział w zawodach 
wpiera się dodatkowo potrzebujące dzieci z okolic powiatu piaseczyńskiego, 
podopiecznych Fundacji dla Dzieci. Zapisy mailowo (zapisy@copafootball.pl) 
lub telefonicznie (505 575 320). Patronem medialnym imprezy jest Kurier Po-
łudniowy i portal PiasecznoNews.pl.

Grzegorz Tylec

Nokaut w kwadrans
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA, MKS PIASECZNO – BŁONIANKA BŁONIE 1:5 Tego spotkania podopieczni Igo-
ra Gołaszewskiego z pewnością nie będą miło wspominać. Przez zdecydowaną więk-
szość meczu biało-niebiescy zagrali słabo i zasłużenie przegrali z dobrze dysponowa-
nym rywalem
 Losy rywalizacji rozstrzygnę-
ły się już w zasadzie w ciągu pierw-
szych 15 minut. Najpierw w zamie-
szaniu w polu karnym celnie przy-
mierzył Michał Kempka, chwilę 
później Maciej Rybaczuk –  pozo-
stawiony bez krycia – bez proble-
mów skierował głową piłkę do siatki, 
a wyprowadzanie piłkarskiego no-
kautu zakończył ładnym technicz-
nym uderzeniem Rafał Włodarczyk. 
Po takim ciosie goście cofnęli się i 
z każdą minutą zaczęli sobie śmielej 
poczynać gospodarze. Nadzieje na 
korzystny wynik przywrócił Łukasz 
Krupnik, który bardzo przytomnie 
wykończył świetne zagranie Filipa 
Jadackiego. 
 Po zmianie stron znów strzelała 
jednak Błonianka. Najpierw Dawid 
Jarczyk nie pomylił się w sytuacji 
sam na sam, a w 64. minucie piękną 

akcją popisał się rezerwowy Tomasz 
Sieński. Zawodnik gości po profe-
sorsku „dziubnął” zagraną do niego 
futbolówkę i przelobował bezradne-

go Wąszewskiego. Po tym golu na-
wet niektórzy kibice Piaseczna bili 
strzelcowi w pełni zasłużone brawa.

Grzegorz Tylec

IV liga

Kolejka 21 - 21-22 kwietnia
Energia Kozienice 2-0 Pilica Białobrzegi  
Broń Radom 2-0 LKS Promna  
Mszczonowianka Mszczonów 1-0 Wilga Garwolin  
MKS Piaseczno 1-5 Błonianka Błonie 
Naprzód Skórzec 0-3 Znicz II Pruszków  
Perła Złotokłos 0-6 Pogoń Grodzisk Mazowiecki  
Sparta Jazgarzew 0-2 LKS Jedlińsk  
Oskar Przysucha 0-1 Mazur Karczew 

Tabela grupy południowej IV ligi
1.  Mszczonowianka Mszczonów 
  21 47 15 2 4 45-27
2.  Broń Radom 20 40 12 4 4 50-25
3.  Pilica Białobrzegi 20 40 12 4 4 38-16
4.  Błonianka Błonie 21 39 12 3 6 46-27
5.  Energia Kozienice 20 37 12 1 7 40-29
6.  Oskar Przysucha 21 37 11 4 6 45-26
7.  Mazur Karczew 21 35 10 5 6 41-29
8.  Pogoń Grodzisk Mazowiecki 
  21 34 10 4 7 46-22
9.  Sparta Jazgarzew 21 33 11 0 10 41-39
10.  MKS Piaseczno 21 28 8 4 9 42-35
11.  LKS Jedlińsk 20 26 8 2 10 30-29
12.  Wilga Garwolin 21 26 7 5 9 26-44
13.  Znicz II Pruszków 21 17 4 5 12 23-40
14.  Perła Złotokłos 21 10 2 4 15 12-58
15.  LKS Promna 20 10 2 4 14 19-51
16.  Naprzód Skórzec 20 9 2 3 15 23-70

Liga okręgowa

Kolejka 21 - 21-22 kwietnia
Józefovia Józefów 2-1 Naprzód Brwinów  
Grom Warszawa 8-0 KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna)  
KS Teresin 3-0 KS Raszyn  
Ursus II Warszawa 4-0 Pogoń II Grodzisk Mazowiecki  
AP Żyrardów 2-0 LKS Chlebnia  
Naprzód Stare Babice 4-2 Sparta II Jazgarzew  
SEMP Ursynów (Warszawa) 5-0 Przyszłość 
Włochy (Warszawa)  
Błękitni Korytów 2-0 Piast Piastów 

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej
1.  Grom Warszawa 21 46 14 4 3 63-21
2.  KS Raszyn 21 45 14 3 4 51-32
3.  Józefovia Józefów 21 45 14 3 4 62-23
4.  SEMP Ursynów (Warszawa) 
  20 43 13 4 3 48-20
5.  AP Żyrardów 21 42 13 3 5 60-35
6.  LKS Chlebnia 21 38 11 5 5 45-29
7.  KS Teresin 20 33 10 3 7 39-39
8.  Ursus II Warszawa 20 31 9 4 7 39-26
9.  Przyszłość Włochy (Warszawa) 
  21 29 8 5 8 37-36
10.  Piast Piastów 21 22 7 1 13 37-45
11.  KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 
  20 21 6 3 11 30-55
12.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 
  21 20 5 5 11 29-56
13.  Sparta II Jazgarzew 20 16 4 4 12 46-60
14.  Błękitni Korytów 21 15 4 3 14 34-77
15.  Naprzód Stare Babice 21 14 3 5 13 31-61
16.  Naprzód Brwinów 20 6 1 3 16 26-62

A klasa

Kolejka 18 - 21-22 kwietnia
FC Lesznowola 3-2 Rozwój Warszawa  
UKS Siekierki (Warszawa) 1-3 Okęcie Warszawa  
Gwardia Warszawa 0-2 MKS II Piaseczno  
Świt Warszawa 2-0 Tur Jaktorów  

GLKS Nadarzyn 3-0 Grom II Warszawa  
Anprel Nowa Wieś 2-2 Nadstal Krzaki Czaplinkowskie  
Jedność Żabieniec 1-4 Laura Chylice 

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy
1.  Laura Chylice 18 41 13 2 3 59-31
2.  MKS II Piaseczno 17 39 12 3 2 55-17
3.  Okęcie Warszawa 18 37 12 1 5 55-21
4.  Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 
  18 34 10 4 4 55-34
5.  Jedność Żabieniec 17 33 10 3 4 50-28
6.  GLKS Nadarzyn 18 32 10 2 6 56-33
7.  Świt Warszawa 18 29 9 2 7 38-37
8.  FC Lesznowola 17 24 7 3 7 42-51
9.  UKS Siekierki (Warszawa) 
  18 24 7 3 8 35-37
10.  Rozwój Warszawa 18 17 5 2 11 32-51
11.  Anprel Nowa Wieś 18 15 4 3 11 32-57
12.  Gwardia Warszawa 17 15 4 3 10 28-42
13.  Grom II Warszawa 18 9 2 3 13 21-54
14.  Tur Jaktorów 18 4 0 4 14 20-85

II liga kobiet

Kolejka 15 - 21-22 kwietnia

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

Tabela grupy mazowieckiej drugiej ligi kobiet
1.  Piastovia Piastów 14 34 11 1 2 37-11
2.  Loczki Wyszków 14 30 9 3 2 41-14
3.  Stomil Olsztyn 13 28 9 1 3 35-12
4.  Ząbkovia Ząbki 14 28 9 1 4 45-21
5.  GOSiR Piaseczno 13 19 6 1 6 22-28
6.  Pogoń Zduńska Wola 13 18 5 3 5 18-22
7.  Akademia 2012 Suwałki 14 18 6 0 8 27-42
8.  Wilga Garwolin 14 12 3 3 8 16-30
9.  Jantar Ostrołęka 13 12 3 3 7 16-31
10.  KU-AZS UW Warszawa 14 8 2 2 10 13-31
11.  UMKS Zgierz 14 8 2 2 10 9-37

Ligowe zapowiedzi
IV liga

Kolejka 22 - 28-29 kwietnia
Wilga Garwolin - Oskar Przysucha 
Mazur Karczew - Sparta Jazgarzew 28 kwietnia, g.16
LKS Jedlińsk - LKS Promna 
Broń Radom - Perła Złotokłos 28 kwietnia, g.17
Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Naprzód Skórzec 
Znicz II Pruszków - MKS Piaseczno 28 kwietnia,
 g.11:15
Błonianka Błonie - Pilica Białobrzegi 
Energia Kozienice - Mszczonowianka Mszczonów 

Kolejka 23 - 5-6 maja
Błonianka Błonie - Mszczonowianka Mszczonów 
Energia Kozienice - Wilga Garwolin 
Pilica Białobrzegi - Znicz II Pruszków 
MKS Piaseczno - Pogoń Grodzisk Mazowiecki 
5 maja, g.17
Naprzód Skórzec - Broń Radom 
Perła Złotokłos - LKS Jedlińsk 5 maja, g.17 
LKS Promna - Mazur Karczew 

Sparta Jazgarzew - Oskar Przysucha 5 maja, g.11

Liga okręgowa

Kolejka 22 - 28-29 kwietnia
Naprzód Brwinów - Błękitni Korytów 
Piast Piastów - SEMP Ursynów (Warszawa) 
Przyszłość Włochy (Warszawa) - Naprzód Stare Babice 
Sparta II Jazgarzew - AP Żyrardów 28 kwietnia, g.11
LKS Chlebnia - Ursus II Warszawa 
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki - KS Teresin 
KS Raszyn - Grom Warszawa 
KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) - Józefovia 
Józefów 28 kwietnia, g.11
 
Kolejka 23 - 5-6 maja
Przyszłość Włochy (Warszawa) - AP Żyrardów 
KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) - Naprzód 
Brwinów 5 maja, g.11
Józefovia Józefów - KS Raszyn 
Grom Warszawa - Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 
KS Teresin - LKS Chlebnia 
Ursus II Warszawa - Sparta II Jazgarzew 6 maja, g.11 
Naprzód Stare Babice  - Piast Piastów 
SEMP Ursynów (Warszawa) - Błękitni Korytów

A klasa

Kolejka 19 - 28-29 kwietnia
Jedność Żabieniec - FC Lesznowola 28 kwietnia, g.11
Laura Chylice - Anprel Nowa Wieś 28 kwietnia, g.11
Nadstal Krzaki Czaplinkowskie - GLKS Nadarzyn 
28 kwietnia, g.16
Grom II Warszawa - Świt Warszawa 
Tur Jaktorów - Gwardia Warszawa 
MKS II Piaseczno - UKS Siekierki (Warszawa) 
29 kwietnia, g.17
Okęcie Warszawa - Rozwój Warszawa 28 kwietnia, 11:00

Kolejka 20 - 5-6 maja
FC Lesznowola - Okęcie Warszawa 5 maja, g.13 
Rozwój Warszawa - MKS II Piaseczno 6 maja, g.19.30 
UKS Siekierki (Warszawa) - Tur Jaktorów 
Gwardia Warszawa - Grom II Warszawa 
Świt Warszawa - Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 
6 maja, g.17.30 
GLKS Nadarzyn - Laura Chylice 6 maja, g.11 
Anprel Nowa Wieś - Jedność Żabieniec

II liga kobiet

Kolejka 16 - 28-29 kwietnia

Pauza: Wilga Garwolin.
 
Stomil Olsztyn - Loczki Wyszków 
Ząbkovia Ząbki - Akademia 2012 Suwałki 
UMKS Zgierz - Piastovia Piastów 
KU-AZS UW Warszawa - Pogoń Zduńska Wola 
Jantar Ostrołęka - GOSiR Piaseczno 29 kwietnia, g.17

Kolejka 17 - 5-6 maja

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

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

Wyniki naszych zespołów ligowych

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

 NA WOLNE STANOWISKO:
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18 AKTUALNOŚCI
KURIER POŁUDNIOWY

R E K L A M A

GÓRA KALWARIA

PIASECZNO

100 lat, 10 km, 200 biegaczy

New Bone zagra w Piasecznie

 Góra Kalwaria jest w setce miast, w których 11 listopada o godz. 11.11 
wystartuje Bieg Stulecia (niepodległości Polski – przyp. red.). Właśnie za-
częły się zapisy, liczba miejsc jest ograniczona do 200. Wszyscy uczestnicy 
otrzymają takie same koszulki i medale pamiątkowe. I będą sklasyfi kowa-
ni zarówno w kalwaryjskim biegu jak i generalnej klasyfi kacji ze wszystkich 
stu biegów w całej Polsce. W Górze Kalwarii listopadowe biegi mają już li-
czącą ćwierć wieku tradycję, jednak dopiero w tym roku uczestnicy kate-
gorii open pokonają dystans 10 km i to po trasie atestowanej przez Polski 
Związek Lekkiej Atletyki (start i meta będzie na ul. ks. Sajny). Regulamin i 
więcej informacji można znaleźć tutaj: www.osirgorakalwaria.pl.

PC

 We wtorek 8 maja w Domu Kultury w Piasecznie wystąpi New Bone - 
kwintet jazzowy złożony z młodych, utytułowanych muzyków, który czte-
rema płytami (w tym trzema autorskimi) utwierdził swoją pozycję na pol-
skim rynku jazzowym. Zespół występuje w składzie: Tomasz Kudyk - trum-
pet, fl ugelhorn, Bartłomiej Prucnal - alto sax, Dominik Wania – piano, Ma-
ciej Adamczak - double bass i Dawid Fortuna – drums. Początek koncertu 
o godzinie 20. Bilety w cenie 20zł dostępne w sprzedaży od 24 kwietnia w 
kasie Domu Kultury lub na www.kulturalni.pl.

Polscy szpiedzy 
w Hugonówce

 „Polscy szpiedzy” – specjal-
ny pokaz serialu dokumentalnego 
o takim tytule odbędzie się w pią-
tek 11 maja o godz. 19 w Konstan-
cińskim Domu Kultury (ul. Mosto-
wa 15). To seria, w której na świa-
tło dzienne wychodzą tajemnice 
operacji polskiego wywiadu. Po-
znajemy fascynujące i skompliko-
wane życiorysy szpiegów oraz nie-
publikowane wcześniej materia-
ły wideo. Seans obejmie dwa od-
cinki poświęcone szpiegom Wła-
dysławowi Mrozowi oraz Tomaszo-
wi Turowskiemu. Po seansie odbę-
dzie się spotkanie z twórcami, m.in. 
reżyserem Radosławem Dunaszw-
skim. Wstęp wolny, wejściówki do 
odbioru w recepcji od 8 maja.

PC

KONSTANCIN-JEZIORNA
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www.kurierpoludniowy.pl/ogloszenia
Zamieść ogłoszenie drobne przez internet

SPRZEDAM 
ZAGĘSZCZARKĘ 

ok 90 kg, z nowym silnikiem GX160, 

tel. 698 698 839

W dniach 30 kwietnia - 4 maja redakcja Kuriera Południowego będzie nieczynna, 
zapraszamy od 7 maja w godzinach 8:00-18:00

KOLEJNE WYDANIE KURIERA POŁUDNIOWEGO UKAŻE SIĘ 11 MAJA

DAM PRACĘ

Samodzielnego mechanika od zaraz, wysokie wyna-
grodzenie, Gołków, tel. 791 143 517

Poszukujemy kobiety do prowadzenia biura, wy-
kształcenie minimum średnie, znajomość pakietu of-
fice, sumienność i zaangażowanie. Praca na terenie 
Piaseczna w godzinach 8.00-15.00, tel. 602 692 964, 
607 230 418

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

Serwis samochodowy w Gołkowie przyjmie od zaraz 
mechanika samochodowego, kogoś do obsługi ogu-
mienia oraz ucznia, tel. 22 757 41 18

Zatrudnię elektromonterów z uprawnieniami, 
tel. 602 253 763

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

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

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

Firma sprzątająca zatrudni mężczyzn do prac porząd-
kowo-ogrodniczych, tel. 503 173 868

Przedszkole Niepubliczne w Piasecznie pilnie zatrudni 
Nauczycielkę Wych. Przedszkolnego. Atrakcyjne wa-
runki zatrudnienia. Tel. 503 171 741

Poszukujemy do współpracy zgranej EKIPY BRUKAR-
SKIEJ, płatne z metra, wynagrodzenie wypłacane re-
gularnie, w systemie tygodniowym! ok. Piaseczna, 
tel. 698 698 839

Zatrudnię stolarza meblowego z doświadczeniem. Bar-
dzo dobre zarobki.  Praca w Raszynie tel. 606 336 543 

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

Zatrudnię stolarza meblowego z doświadczeniem. 
Bardzo dobre warunki, Praca w Raszynie, tel. 606 336 543

Do starszej Pani z zamieszkaniem, Piaseczno, tel. 501 571 574

Panią do pracowni krawieckiej, tel. 605 081 740

Firma budowlana poszukuje pracowników do wykończeń 
i glazurników, tel. 601 304 250

Przyjmę do pracy w sklepie spożywczym w Bogatkach, 
tel. 601 970 036

Pracownik ochrony na monitoring  w Piasecznie. Stawka 
12,50 netto. Praca dzienna po 10 h,  661 360  078

Piekarnia w Prażmowie zatrudni piekarzy, cukierników 
oraz osoby do przyuczenia, możliwość zakwaterowania. 
tel 22 727 05 80

Pracownika do prac ogrodowych, tel. 696 039 978

Ocieplenia, remonty, wykończenia, tel. 607 030 129

Pracownika do prac remontowych, tel. 606 975 447

Panów do sprzątania terenu zewnętrznego i ogrodnictwa 
na osiedlu w Grodzisku Mazowieckim, tel. 502 501 302

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

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

Panie do sprzątania w Piasecznie, tel. 608 673 131

Zatrudnię pracowników firma produkcyjna Henryków Uro-
cze, tel. 502 221 859

Pracownika do prac ogrodowych, tel. 696 039 978

Nauczycielka do przedszkola i żłobka, Nowa Wola k. Pia-
seczna, tel. 501 423 413

Dekarza, tel. 692 194 998

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

Zatrudnię Mechanika Góra Kalwaria +20km, 
tel. 884 850 535 

Opiekunkę do żłobka/przedszkola w Piasecznie zatrud-
nię. Tel.506 12 52 82, 504 022 284, CV przedszkolefan-
tazja@interia.pl

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

Zatrudnię prac. budowlanych. Tel. 698 831 814

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

Frezer, tokarz, ślusarz, teren Piaseczna.6.00-14.00. 
Tel. 22 756 10 05

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

Zatrudnię krawcowe szwaczki prasowaczkę. Praca w Ste-
fanowie. Tel. 698 430 781

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

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 

Fryzjerce z doświadczeniem na bardzo dobrych warun-
kach, Puławska 534, tel. 501 143 827

Robotników budowlanych, tel. 601 20 98 98

Mechanik, złota rączka, samodzielny, wiek bez znaczenia, 
prawo jazdy, Baniocha, tel. 793 344 600

Zatrudnię ekspedientkę na cały etat oraz pół etatu,
Konstancin, tel. 602 122 313

Kierowca kat. C+E na transport krajowy, tel. 601 097 505

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

Pana do obsługi magazynu roślin, Piaseczno, 
tel. 22 756 20 65 poniedziałek - piątek w godz. 7.00-15.00.

Elektryka do prac w laboratorium ogrodniczym,
tel. 22 756 20 65 poniedziałek - piątek w godz. 7.00-15.00

Policja w Piasecznie zatrudni na stanowisku monter-kon-
serwator. Pensja: 2700 brutto. Szczegóły na stronie KPP 
Piaseczno. 

Zatrudnię pomocników brukarza, tel. 509 069 235

Stolarzy meblowych, pomocników, Tarczyn, 
tel. 608 207 265, 668 495 001

Pomoc nauczyciela/opiekunę do przedszkola przedszko-
la w Łazach zatrudnię, tel. 506 12 52 82, 504 022 284, CV: 
przedszkolefantazja@interia.pl

Opieka nad starszymi ludźmi, tel. 731 129 311

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie, tel. 508 848 599

KUPIĘ

Drzewo z wycinki kupię okazyjnie, tel. 666 924 505

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

SPRZEDAM

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

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

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

Sprzedam tokarkę E3N-750 i przyczepkę do 400kg 
z kwasówki, tel. 513 576 422

Tuje, bukszpany i inne, tel. 880 479 679

Sosna opałowa, tel. 602 77 03 61

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

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

Audi A3, 2003r. 2l TDI 238.000 km bezwypadkowy, cena 
do negocjacji, 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

Sklep 20 mkw. Bazarek, ul. Szkolna, tel. 501 176 542

Działka Budowlana w Tomicach 1060 mkw., 
tel. 504 179 415

Działkę, 400 mkw. 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 mkw., w gminie Prażmów, 30 km od War-
szawy, 65 zł/mkw., tel. 604 823 665

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

Sprzedam działki budowlane, bezpośrednio, Uwieliny, 
tel. 514 613 788

Działki rolne Mirowice, Dobrzenica, tel. 607 073 906

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

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

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

Edwardów k.Chynowa budowlana 1540 m2 + droga 300 
m2, zalesiona, woda, prąd, tel. 781 953 879

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

Sprzedam super działkę w Konstancinie  TANIO!,
tel. 604 624 875 

Działka budowlana w Siedliskach, tel. 602 340 549

Sprzedam działkę budowlaną w Słomczynie, 
tel. 604 624 875

Zamienię duży dom z działką ok. Piaseczna na segment, 
mieszkanie, domek lub sprzedam, tel. 502 380 472

Działka w ROD w Kuleszówce, tel. 660 149 171

Osiedle senioralne działki 500 m kw.-25 tyś. I 600 m kw-42 
tyś.607 869 775

Budowlane blisko Park of Poland tanio, tel. 601 372 140

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

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Mieszkanie w okolicy Tarczyn-Piaseczno, 
tel. 502 870 325

Mieszkanie, 1p, 75 m kw. w Żabieńcu, tel. 609 797 350

Dwupokojowe, 48 m kw. Piaseczno, tel. 505 82 82 14 

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

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

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

Pokój z kuchnią w prywatnym domu w Górze Kalwarii, 
tel. 602 217 883

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

Mieszkanie pokój z kuchnią, Konstancin, 
tel. 22 717 38 98, 536 723 132

Odstąpię lokal o powierzchni 200 m kw. Zalesie Górne, 
tel. 607 685 803

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

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

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

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

STUDNIE, tel. 601 231 836 

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
Tel. 504 008 309

Brukarstwo, terminowo, gwarancja, 
www.dobrybrukarz.pl, tel. 698 698 839

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

Krycie dachów, tel. 511 928 895

Malowanie, gładzie, tel. 798 828 783

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

Elektryk, tel. 666 890 886

Elektryk oraz naprawa urządzeń elektrycznych i spali-
nowych, 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

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Tynki maszynowe tel.722 139 868 

POMOC KOMPUTEROWA, NAPRAWA I KONFIGURACJA 
KOMPUTERÓW, SIECI LAN, WI-FI, URZĄDZEŃ PERYFE-
RYJNYCH, KONTAKT PO GODZ. 15-STEJ, 
TEL. 607 317 074

Hydroizolacje, tel. 690 61 30 31

Remonty i inne, tel. 667 356 939

KUCHNIE, SZAFY, www.ADWID.pl

Złom, posprzątamy, wywieziemy, tel. 502 898 418

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

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

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

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

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

Układanie kostki brukowej,  tel. 604 174 152

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

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

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)

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

Pielęgnacja tui i żywopłotów, tel. 510 694 550

Wycinka i skracanie drzew, tel. 510 694 550

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

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

Tynki wewnętrzne, tel. 533 125 444

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

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

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

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Budowa domów, rozbudowy, tel. 730 358 998

Pokrycia dachowe, ocieplenia, elewacje, tel. 730 358 998
Dachy, pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Dachy papą termozgrzewalną, tel. 502 473 605

Wylewki agregatem, styrobeton, tel. 668 327 588

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Sprzątanie, tel. 536 043 434 

Ogrodnictwo, tel. 536 043 434

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96 

Przeprowadzki, tel. 505 591 721
Układanie kostki brukowej,  tel. 509 069 235

 RÓŻNE 

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

Mężczyzna uczciwy, sprawny, doświadczony zaopiekuje 
się posesją, pomoże w biznesie, tel. 519 719 302

Autoholowanie, tel. 503 471 422

NAUKA 

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

Matematyka, dojeżdżam, tel. 519 470 497

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

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 

MASAŻ BIOENERGOTERAPIA, TEL. 516 490 542

Pomoc w kuchni, Piaseczno, tel. 508 383 525

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

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

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

Kasjer kasjerka do sklepu w mrokowie, 
tel. 502 251 356

Pracownik do zakładu betoniarskiego, mile widziane 
doświadczenie, tel. 600 284 250

Zajazd w Tarczynie zatrudni: - kelnerkę, na stałe, doryw-
czo -panią do sprzątania pokoi, tel. 509 198 920

Przyjmę do pracy kobiety – sprzątanie biur i salonu sa-
mochodowego na ul. Poznańskiej (Warszawa – Mory). 
Zgłoszenia pod tel. 501 190 442

Zatrudnię uczciwą panią do pracy w sklepie spożyw-
czym, pełen etat, Złotokłos, tel. 889 129 234, 
787 848 898

Sprzedawca do sklepu ogólnospożywczego 
w Piasecznie, umowa o pracę, tel. 606 237 552

Pracownik magazynu do hurtowni spożywczej, 
Góra Kalwaria, tel. 510 197 142

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

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

Przyjmę do pracy kobiety. Sprzątanie biur i salonu sa-
mochodowego na ul. Poznańskiej (Warszawa-Mory)  
Zgłoszenia pod tel. 501 190 442

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

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

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

Motorower „ŚCIGACZ”, ZIPP PRO 50, 
TEL. 698 698 839

Wypożyczalnia samochodów osobowych 
i dostawczych, ul. Pułaskiego 40 Konstancin-Jezior-
na tel. 736 149 149

AUTO KAŻDE KUPIĘ, TEL. 603 903 405

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

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

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

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

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

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

NADZORY BUDOWLANE, TEL. 501 129 679

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

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

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

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

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Usługi ogrodnicze, tel. 512 00 99 66

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

Porządkowanie posesji, koszenie trawy, wywóz liści, 
odbiór złomu, wycinka drzew, tel. 791 265 

Tarot, tel. 516 490 542

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

Manicure Hybrydowy od 60 zł z dojazdem, 
tel. 793 213 493



 W ciągu trzech dni imprezy za-
prezentowały się, w trzech kate-
goriach wiekowych (przedszkola-
ki, dzieci i młodzież), aż 32 zespo-
ły – z czego każdy liczył średnio po 
15 osób. W tym roku można śmiało 
napisać, że EFFKA miała charakter 
ogólnopolski, bo pojawiły się na niej 
teatry z Piotrkowa Trybunalskiego i 
Sokołowa Podlaskiego.
 - Ogarnąć organizacyjnie taką 
„zgraję” to niezłe wyzwanie – mówi 
Ewa Kłujszo, inicjatorka festiwa-
lu. - Na szczęście, oprócz pracowni-
ków Centrum Kultury, mogłam rów-
nież liczyć na nieocenioną pomoc 30 
młodych wolontariuszy.
 W kategorii dziecięcej jury w 
składzie: Sławomir Holland, Mar-
cin Masztalerz i Krzysztof Plewa-
ko-Szczerbiński przyznało pierw-
sze miejsce Studiu Teatralnemu Julii 
Kotarskiej-Rekosz za spektakl „Klu-
seczka czyli niech mnie ktoś poko-
cha”, drugie miejsce - Teatrowi Bzik 
za spektakl „Brzydkie Kaczątko”, a 
trzecie - Teatrowi Kacperek za spek-
takl „Pokolenia” i Teatrowi Horro-
rek za spektakl „Dyrektor Krupp na 
tropie”. W kategorii młodzieżowej 
po raz drugi zwyciężyło studio Ju-
lii Kotarskiej-Rekosz za monodram 

„Jaskółka”. Drugie miejsce przypa-
dło w udziale Młodzieżowemu Te-
atrowi Profilaktyki „Farsa”, a trze-
cie - Teatrowi „Expoart”. Oprócz 
nagród głównych jury przyznało rów-
nież cały szereg wyróżnień indywidu-
alnych, a uczestnicy mogli wziąć rów-
nież udział w – cieszących się dużym 
powodzeniem - warsztatach teatral-
nych prowadzonych przez Ziemowita 
Kłujszo i Marcina Masztalerza.
 - Największe wrażenie wywar-
ły na jury monodramy w wykona-
niu, bądź co bądź, dzieci – zazna-
cza Ewa Kłujszo. - To bardzo trud-
na forma, nawet dla dojrzałych ak-

torów, a obie dziewczynki stanęły na 
wysokości zadania, skupiając uwagę 
widza - młodsza przez 30, a druga 
przez 45 minut!
 Jak można się było dowiedzieć 
na miejscu, EFFKA stanowi ważny 
moment dla wielu grup teatralnych. 
Część z nich wręcz nie wyobraża so-
bie roku bez przyjazdu do Piasecz-
na i już we wrześniu zaczyna przy-
gotowywać spektakle specjalnie na 
tę imprezę.
 - Niektóre z historii uczestników 
i ich opiekunów są naprawdę poru-
szające – podkreśla Ewa Kłujszo. 
- Wiem, że dla takich osób warto da-
lej robić EFFKę. A już za rok stuknie 
nam dwudziestka i mam nadzieję, że 
z tej okazji uda się nam przygotowy-
wać coś naprawdę specjalnego.
 Organizatorzy serdecznie dzię-
kują sponsorom, którzy obdarowa-
li festiwal. Warto podkreślić, że Bi-
blioteka Publiczna Miasta i Gminy 
w Piasecznie (filia w Józefosławiu) 
przekazała dwa wielkie pudła war-
tościowych, interesujących książek, 
które posłużyły jako nagrody indy-
widualne,  Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Wsi Łazy II i okolic „O 
kurcze!” sprezentowało kilkadzie-
siąt nagród w postaci ręcznie wy-
konanej ceramiki, a Teatr Po 20tej 
ufundował trzy nagrody specjalne 
„Kwiat Teatru” wykonane przez Jo-
annę Jagodzińską.
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Pędzlem państwa Kurków
PIASECZNO Do 10 maja w w 
Domu Parafi alnym św. Anny w 
Piasecznie oglądać można wy-
stawę malarstwa Teodory i Stani-
sława Kurków - artystów od wielu 
lat zaangażowanych w utrwalanie 
piękna ziemi piaseczyńskiej. Urzę-
dy Miasta i Gminy Piaseczno oraz 
Konstancina-Jeziorny doceniły do-
robek Stanisława Kurka wydając 
dwa albumy - „Ziemia Piaseczyńska 
w akwarelach Stanisława Kurka” i 
„Konstancin w akwarelach”. Aktualna wystawa pt. „Kapliczki i Kościoły” skupia się 
na nastrojowych, pełnych zadumy obrazach związanych z architekturą sakralną. 
Wystawiane prace to przeważnie akwarele oraz obrazy olejne.

Tyl.

Mały wielki teatr
PIASECZNO EFFKA, czyli Festiwal Małych Form Teatralnych jest imprezą, która już od 19 
lat jest stałym punktem programu Centrum Kultury w Piasecznie. Jego niezmiennym 
celem jest konfrontacja dorobku zespołów teatralnych z województwa mazowieckie-
go oraz inspirowanie młodych ludzi do pracy nad małą formą sceniczną

R E K L A M A

R E K L A M A

Do zamku wracają
zbrojni. Zostaną dłużej
GÓRA KALWARIA Od jutra na dziedzińcu czerskiego Zamku Książąt Ma-
zowieckich będzie można poczuć realia życia w średniowieczu. Rekon-
struktorzy będą gościli w warowni w każdy weekend

 Od soboty do 6 maja gospodarzem zamku staną się Poczet Rycerski Her-
bu Fastolf oraz  Stowarzyszenie Promocji i Odtwórstwa Kultury i Sportów 
Dawnych „Hanza”. Wszyscy przybyli będą mogli codziennie w godz. 11-19 
zwiedzić zamek, w tym Komnatę Kasztelana i Tronową, i posłuchać, jak się 
niegdyś na zamku żyło. Zaplanowano także inne atrakcje: pokazy bojowe, na-
miot rycerski,  zwiedzanie zbrojowni, tor łuczniczy i szermierka bezpieczną 
bronią treningową, średniowieczne gry planszowe i zabawy plebejskie, pre-
zentacje wybranych rzemiosł, pokazy średniowiecznej mody,  lektura roman-
sów rycerskich, a dla najmłodszych - rysowanki. 
 Od majówki na zamku rozpoczną się weekendowe spotkania z „żywą” 
historią, podczas których  rekonstruktorzy będą prezentowali kolejne epo-
ki - od wczesnego średniowiecza (X wiek) po potop szwedzki (XVII w.). Majo-
wym punktem kulminacyjnym będzie wielki turniej na dworze księcia Konra-
da, który odbędzie się  12 i 13 maja. Wstęp na zamek kosztuje 8 zł (bilet nor-
malny) i 5 zł (ulgowy). Na turniej 10 i 5 zł. 

PC

Rekonstruktorów do września spotkamy 
na zamku w każdy weekend

Słoneczny Wrak Race
LESZNOWOLA W niedzielnej, już 21. edycji Wrak Race’u w Mysiadle wystartowało 120 za-
łóg, które ścigały się w trzech klasach. W celu podniesienia bezpieczeństwa zawodów, 
kibice zostali umieszczeni w specjalnie wydzielonych sektorach

 Do klas seria i madmax doszła 
w marcu jeszcze specjalna katego-
ria stworzona tylko dla pań (załoga 
może być wprawdzie mieszana, ale 
za kierownicą zawsze musi siedzieć 
kobieta). W niedzielę okazało się, że 
pomysł się przyjął i będzie kontynu-
owany. Wszystkie biegi, które odby-
wały się od samego rana, były nie-
zwykle emocjonujące. Było głośno, 
a nad torem unosiły się tumany ku-
rzu. Jednak z tymi niedogodnościa-
mi organizatorzy zamierzają poradzić 
sobie już podczas kolejnej edycji za-
wodów, która odbędzie się 17 czerw-
ca. - Chcemy wyciszyć imprezę, dla-
tego każda załoga będzie musiała 
mieć sprawny tłumik i układ wyde-
chowy – mówi Łukasz Cabaj. - Po-
nadto zamówimy polewaczkę, któ-
ra będzie zwilżała tor wodą. Dzię-
ki temu auta będą się ślizgać i bę-
dzie jeszcze bardziej widowiskowo.
 W marcu kibice często biegali 
między samochodami, co powodo-

wało wiele niebezpiecznych sytuacji. 
Teraz stworzono specjalne strefy, w 
których można było oglądać zawo-
dy, co okazało się dobrym pomy-
słem. Biegi obserwowało także wię-
cej sędziów. Wśród pań triumfowa-
ła Dorota Rynkiewicz (pilotem był 
jej mąż Przemysław) jadąca oplem 

astrą, w klasie seria pierwsze miej-
sce zajął Michał Karwicki, a w klasie 
madmax – załoga Adam Maksym i 
Mariusz Laskowski, jadąca hondą 
civic. Ten sam team triumfował tak-
że w handicapie. 

Tomasz Wojciuk

Mimo że od niedawna impreza jest biletowana, 
cieszy się niesłabnącą popularnością

Grzegorz Tylec


