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Starostwo broni dwóch kierunków
PIASECZNO Zwolennicy
jednokierunkowej 
Chyliczkowskiej nie 
składają broni. 
Próbują przekonać 
do swoich racji 
zarządcę drogi, 
czyli powiat. Ten 
pozostaje nieugięty

Irytacja i przerażenie, 
czyli debata 
o bezpieczeństwie
GÓRA KALWARIA – Wychodzę z psem wcze-
śniej, żeby wieczorem w łeb nie dostać – to 
jeden z głosów, jakie padły w poprzednią 
środę na spotkaniu włodarzy miasta z po-
licjantami
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Kradną samochody na potęgę

Włamywali się do pojazdów, okradli też sklep

Na spacer z mefedronem

Poszukiwani świadkowie wypadku

Wybił butelką szybę i uciekł

Zatrzymali Wietnamczyka z fałszywym paszportem

Odkręcał tablice rejestracyjne

 8 maja między godz. 7 a 8.30 na ulicy Wiktorii w Józefosławiu (gmina 
Piaseczno) została skradziona czerwona mazda CX5 z 2015 roku o warto-
ści około 120 tys. zł. Z kolei w nocy z 8 na 9 maja na ul. Do Rynku w Nowej 
Iwicznej (gmina Lesznowola) skradziono błękitną toyotę auris z 2016 roku 
o wartości 77 tys. zł. Policja prosi o kontakt świadków tych zdarzeń. 

Samodzielny jak sołtys?
PIASECZNO Gmina chce zmienić status sołectw, zwiększyć ich samo-
dzielność i przydzielić im nowe zadania

 – Nie chcemy już zatwierdzać zakupu benzyny do sołeckiej kosiarki – mówi 
wprost wiceburmistrz Daniel Putkiewicz. – A teraz sytuacja wygląda tak, że 
sołtysi muszą konsultować z gminą wszystkie wydatki. Chcemy to zmienić.
 Gmina przymierza się do przerzucenia na sołectwa odpowiedzialności 
za zadania realizowane w poszczególnych miejscowościach. Proponuje, aby 
sołectwa miały swoje konta i same decydowały o wydatkowaniu funduszu 
sołeckiego, a także dysponowały swoimi budynkami oraz pozyskiwały pie-
niądze na realizację konkretnych zadań jako stowarzyszenia. – Sołtysi muszą 
być bardziej samodzielni – uważa Daniel Putkiewicz. – Możemy rozmawiać o 
zwiększeniu im ekwiwalentu, ale niech odciążą gminę. 
 Zmiany być może nie ominą także miasta. Jest bowiem pomysł, aby po-
dzielić je na dzielnice. Wówczas zostaną powołane do życia także rady dziel-
nic, które będą pełniły podobną rolę jak sołectwa. Zanim pomysły te wejdą w 
życie, gmina planuje przeprowadzenie konsultacji społecznych.

TW

URSYNÓW

Poznaj Cichociemnych
 W najbliższą niedzielę odbędzie się 6. edycja Dnia Cichociemnych. W tym 
roku wydarzenie odbędzie się pod Kopą Cwila w Parku im. Romana Kozłow-
skiego. Impreza rozpocznie się o godz. 13. W jej trakcie koncerty zagrają orkie-
stry dęte oraz dudziarska Pipes & Drums (godz. 16.30). Podczas festynu wyeks-
ponowane będą m.in. wyposażenie i uzbrojenie Cichociemnych oraz histo-
ryczne pojazdy wojskowe, sprzęt współczesnych jednostek specjalnych i in-
nych formacji. Zaprezentowane będą techniki survivalowe, dynamiczne sztu-
ki walki oraz pokazy grup rekonstrukcyjnych. W programie również: gry tere-
nowe, strzelnice ASG, poligon laserowy i projekcje fi lmów.

PC

 Tydzień temu na terenie Piaseczna policjanci zatrzymali dwóch Gru-
zinów w wieku 53 i 25 lat. Mężczyźni mogą mieć na koncie kilka włamań 
do pojazdów na terenie centrum handlowego w Wólce Kosowskiej. Praw-
dopodobnie odwiedzili też przed kilkoma miesiącami jeden z marketów, 
kradnąc w nim kilka laptopów. Mężczyznom może grozić nawet do 8 lat 
pozbawienia wolności. O ich dalszym losie zdecyduje sąd.

 W ubiegły piątek rano na ulicy Mirkowskiej policjanci zatrzymali 
dwóch młodych mężczyzn, którzy byli wyraźnie zdenerwowani. Okazało 
się, że mają przy sobie pięć działek mefedronu. Obydwaj trafi li do aresz-
tu i usłyszeli zarzut posiadania środków odurzających, za co grozi do 5 lat 
pozbawienia wolności. 

 Policja poszukuje świadków wypadku, do którego doszło w sobotę 5 
maja około godz. 13 w Wólce Kosowskiej. 71-letnia kobieta została potrą-
cona przez niezidentyfi kowany do tej pory samochód, którego kierowca 
nie udzielił poszkodowanej pomocy, tylko odjechał. Wszystkie osoby mo-
gące pomóc w ustaleniu szczegółów tego zdarzenia są proszone o kon-
takt z policją pod nr tel. 22 60 45 257.

 Kiedy kierowca miejskiego autobusu dojechał do pętli Kabaty i stał 
oczekując na kolejny kurs, nagle usłyszał huk tłuczonej szyby. Zauwa-
żył, że jeden z mężczyzn, którego wcześniej wiózł, rzucił w szybę tylnych 
drzwi butelką po piwie i uciekł. Wezwani na miejsce ursynowscy policjan-
ci ustalili okoliczności zdarzenia, otrzymali od kierowcy rysopis podejrza-
nego i ruszyli na jego poszukiwania. Kilka minut później na jednej z ulic 
zatrzymali odpowiadającego opisowi 48-latka. Ryszard K. przyznał się, że 
wybił szybę, ale nie potrafi ł wyjaśnić dlaczego to zrobił. Mężczyzna tra-
fi ł do policyjnego aresztu. Następnego dnia usłyszał zarzut umyślnego 
uszkodzenia mienia o wartości około 600 zł, za co grozi mu kara do 5 lat 
pozbawienia wolności.

 Nocą funkcjonariusze zauważyli jadący bez włączonych świateł samo-
chód. Kierowcą kii okazał się 42-letni Wietnamczyk legitymujący się pod-
robionym paszportem, w którym nie zgadzały się daty i brakowało stron. 
Mężczyzna został zatrzymany. Niedługo potem okazało się, że wydano za 
nim list gończy. Wietnamczyk na trzy miesiące trafi ł do aresztu tymczaso-
wego. Przestępstwo, którego się dopuścił jest zagrożone karą do 5 lat po-
zbawienia wolności. 

 Kilka minut po północy ursynowscy policjanci patrolujący rejon ul. 
Dzierzby zauważyli ubranego na ciemno mężczyznę, stojącego w pobliżu 
samochodów z tablicą rejestracyjną w ręku. Na widok radiowozu podej-
rzany rzucił się do ucieczki. Funkcjonariusze zatrzymali go po krótkim po-
ścigu. 24-latek od samego początku był bardzo agresywny. Trafi ł do poli-
cyjnej celi. Okazało się, że Michał K. oderwał także tablice rejestracyjne z 
innych samochodów, a łączne straty właścicieli pojazdów sięgnęły 3000 
zł. Mężczyzna już usłyszał zarzuty. Grozi mu do 5 lat więzienia. Będzie mu-
siał też naprawić wyrządzone szkody. 
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Ukłony dla strażaków. 
„Zostawiacie rodziny, by nieść pomoc”
KONSTANCIN-JEZIORNA Strażackie święto w Parku Zdrojowym przyciągnęło tłumy. Najwię-
cej frajdy w niedzielę miały dzieci. Mogły do woli zaglądać do 20 wozów gaśniczych 
czy trafi ać do celu wodą ze strażackiej sikawki
 Największym hitem w niedzie-
lę okazał się jednak bohater kre-
skówek – Strażak Sam. Niemal bez 
przerwy stała do niego kolejka chęt-

nych by wykonać pamiątkowe zdję-
cie. Samowi nie brakowało poczu-
cia humoru. Kiedy podczas uroczy-
stego apelu, na placu przy amfite-
atrze strażacy z jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych ustawili się 
w szeregu, on stanął obok nich. Ko-
niec końców doczekał się także ofi-
cjalnego powitania ze strony burmi-
strza Kazimierza Jańczuka, który 
nazwał Sama „najważniejszym go-
ściem, w ocenie dzieci”.

Młodzieżowych orkiestr czar  
 Gminny Dzień Strażaka od kil-
ku lat jest w Konstancinie-Jezior-
nie obchodzony wyjątkowo hucz-
nie. Z centrum miasta do parku naj-
pierw przeszła strażacka parada, a 
po polowej mszy św. w amfiteatrze, 
czas spacerowiczom uprzyjemniał 
pokaz musztry paradnej w wykona-
niu dwóch młodzieżowych orkiestr 
dętych – ze Zwolenia i Wyszkowa. 
Młodzi instrumentaliści z towarzy-
szeniem marżoretek wzbudzili po-
dziw, gdyż grając przebojowe melo-
die jednocześnie wykonywali skom-
plikowane ewolucje.
 Przez kilka godzin wśród parko-
wych alejek odbywały się pokazy ra-
townictwa medycznego, sprzętu stra-
żackiego i zabawy, w których chętnie 
uczestniczyły dzieci. Dużym zainte-
resowaniem cieszył się też kiermasz.
 W trakcie obchodów świę-
ta wręczono strażakom branżowe 
odznaczenia i wyróżnienia. Naj-
wyższym – Złotym Medalem „Za 
zasługi dla pożarnictwa” udekoro-
wano Jacka Barana (OSP Czerni-
dła), srebrnymi Marię Sadowską i 
Agnieszkę Pruśniewską (obydwie 
z OSP Bielawa), a brązowymi: 
Grzegorza Barcikowskiego (OSP 
Konstancin-Jeziorna), Marka Ka-
czorowskiego (OSP Opacz), Mi-
chała Krzyżewskiego (OSP Bie-
lawa) i Grzegorza Glegołę (OSP 
Bielawa). Dekoracji dokonali Zbi-
gniew Kaliszyk, członek zarządu 
głównego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP oraz Grze-
gorz Szewczyk z zarządu oddzia-
łu wojewódzkiego ZOSP RP. 
 Niedzielny apel był sposobno-
ścią do mnóstwa podziękowań i 
pochwał za poświęcenie i zaan-
gażowanie. –  Na dźwięk syreny 
strażackiej zawsze reagujecie tak 
samo, niezależnie czy to jest dzień 
czy noc. Zostawiacie swoje rodzi-
ny, by ratować życie i dobytek in-
nych – mówił burmistrz. – Dzisiaj 
dziękujemy wam za waszą służ-
bę i niesienie pomocy tym, którzy 
ucierpieli w pożarach, wypadkach 
samochodowych, nawałnicach i 
huraganach. Dziękuję również wa-
szym rodzinom za to, że zawsze 
was wspierają i zawsze na was cze-
kają. Życzę wam, abyście nie mu-

sieli wyjeżdżać, ale gdy konieczność 
to powoduje, abyście zawsze szczęśli-
wie wracali do swoich domów i rodzin  
 – Wydawałoby się, że dziś jest 
dzień szczególny dla strażaków z 
gminy Konstancin-Jeziorna. Otóż 
nie, dziś jest dzień szczególny dla 
mieszkańców, ponieważ mają oka-
zję zobaczyć twarze osób, które na 
co dzień dbają o ich bezpieczeństwo 
– podkreślał z kolei st. bryg. Leszek 
Szcześniak, komendant powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej w Pia-
secznie. – Na co dzień widzicie pań-
stwo druhów ratowników z perspek-
tywy syren i dużych czerwonych sa-
mochodów – dodawał. Szef straży w 
powiecie nie szczędził też miłych słów 
władzom gminy za to, że nie skąpią 
funduszy na zakup sprzętu dla straży 
pożarnej. – Czasem nie wystarczy już 
nasze przygotowanie, musimy mieć 
czym działać – stwierdził.   

Skrzyknęli się i założyli straż
 W niedzielę 30-lecie istnienia ob-
chodziła najmłodsza w gminie jed-

nostka - OSP z Kawęczynka. Zało-
żyli ją pracownicy Rolniczej Spół-
dzielni Produkcyjnej (RSP) w Boro-
winie: Ryszard Wiśniak, Jacek Wi-
śniak, Andrzej Utrata oraz Karol 
Milewski (pierwszy prezes). Stra-
żacy byli potrzebni w spółdzielni, 
ponieważ składowano w niej duże 
ilości słomy, były też rozległe kur-
niki. Kiedy spółdzielnia została 
zlikwidowana, jednostkę udało się 
uratować. – Obecnie mamy dwa 
samochody, 10-letniego mercede-
sa  i 40-letniego steyra, najwięk-
szy superciężki, 13-tonowy samo-
chód gaśniczy w powiecie. Tam 
gdzie potrzeba dużo wody, za-
wsze jesteśmy – mówi Jacek Am-
brozik, prezes jednostki. OSP Ka-
węczynek jest w Krajowym Syste-
mie Ratowniczo-Gaśniczym, czy-
li strażackiej elicie. Rocznie bierze 
udział w około 120 akcjach. Obec-
nie zrzesza 25, w większości mło-
dych, druhów. 

Piotr Chmielewski

W trakcie swojego święta kilkudziesięciu druhów otrzymało 
strażackie odznaczenia 

Strażak Sam, bohater filmów 
dla dzieci, doczekał się 

w niedzielę powitania pod-
czas uroczystego apelu. 
Najmłodsi go tego dnia

 nie odstępowali



 Choć Grażyna Turel-Włoczewska 
została zwolniona z pracy w czerwcu 
2016 roku i zgodnie z wyrokiem POIK 
wypłacił jej prawie 10 tys. zł odszkodo-
wania, sprawa nadal jest w sądzie.

Znalazłam się 
w poważnej sytuacji kryzysowej
 Po niespełna dwóch latach od 
utraty pracy kobieta zdecydowała 
się opowiedzieć o tym, w jaki spo-
sób się z nią pożegnano, ponieważ 
do tej pory ma poczucie krzywdy. 
– Zostałam zwolniona dyscypli-
narnie z pracy, na dodatek w cza-
sie trwania zwolnienia lekarskie-
go, przez świeżo mianowanego p. 
o. dyrektora POIK w Górze Kal-
warii, pana Łukasza Kopytowskie-
go. Powodem m.in. było to, że za 
wcześnie przychodziłam do pra-
cy – mówi kobieta. – Istotnie przy-
chodziłam, ponieważ tak przy-
jeżdżał PKS z Warszawy, któ-
rej jestem mieszkanką. Do wybo-
ru miałam albo godzinne spóźnie-
nie, albo przyjechanie o niespełna 
godzinę wcześniej. Nigdy nie żąda-
łam za to zapłaty – dodaje. 
 – Mimo że w środowisku po-
mocy społecznej obracałam się od 
dziesięcioleci, znalazłam się w bar-
dzo poważnej sytuacji kryzysowej. 
Nie tylko emocjonalnej, zdrowot-
nej, ale również finansowej - moje 
trudności w tej dziedzinie były po-
wszechnie znane - mam kredyt we 
frankach szwajcarskich. Jestem już 

w wieku emerytalnym – kontynu-
uje Grażyna Turel-Włoczewska. 
– Konsekwencją była nie tylko po-
ważna arytmia, ale również depre-
sja. Przez przeszło rok prawie nie 
opuszczałam domu. Ponieważ po-
magałam innym, postanowiłam że 
pomogę również sobie. Długo to 
trwało, ale udało się. Nie mogłam 
pogodzić się z faktem, że tuż przed 
jubileuszem 40-lecia mojej pracy 
zostaję bezwzględnie wyrzucona, 
jak jakiś śmieć – mówi. 
 Była pracownica POIK przy-
znaje, że zawsze czuła się oso-
bą docenianą. Wylicza, że m.in. w 
swoim czasie zainicjowała powsta-
nie Powiatowej Poradni Obywatel-
skiej, redagowała i pisała porad-
nik „Jesteśmy”, przyczyniła się 
do powstania oddziału „Powro-
tu z U” i była zapraszana na po-
siedzenia komisji sejmowych, do 
udziału w nowelizacji ustawy o 
uchodźcach i innych. – Wyrzu-
cając mnie tak brutalnie, p.o. 
dyrektora przyczynił się do po-
głębienia moich trudności ży-
ciowych. Może nie miał świado-
mości tego, co robi, no ale insty-
tucja, którą zaczął kierować prze-
cież ma pomagać ludziom. To jest 
bardzo poważna sprawa, bo samo 
przyjście w takie miejsce jest już 
trudne, a ludzie niejednokrotnie 
przychodzą nie tylko po pomoc, 
ale i po życie – przekonuje Graży-
na Turel-Włoczewska.

Pozew odpowiedzią na pozew
 – Nie zgadzam się ze stwier-
dzeniem, że skrzywdziliśmy tę pa-
nią – odpowiada za zarzuty byłej 
podwładnej Łukasz Kopytowski. 
– Pracowałem z nią zaledwie mie-
siąc od czasu, kiedy zacząłem peł-
nić obowiązki dyrektora POIK – do-
daje. Szef ośrodka przyznaje, że prze-
grał w sądzie pracy i POIK musiał za-
płacić zwolnionej prawie 10 tys. zł, ale 
tylko z tego względu, iż otrzymała ona 
wypowiedzenie w trakcie przebywania 
na zwolnieniu lekarskim. Jak ustalili-
śmy, powodem zwolnienia długolet-
niej pracownicy stały się wyniki audy-
tu sporządzonego przez niezależne-
go biegłego. Kontrolę zlecił zarząd 
powiatu. W przypadku Grażyny Tu-
rel-Włoczewskiej audytor stwierdził 
nieprawidłowości w ewidencji czasu 
pracy. Kobiecie zarzucono, że wyko-
nywała czynności służbowe, kiedy nie 
miała do tego prawa. Dyrektor POIK 
ocenił, że było to „ciężkie naruszenie”, 
stąd zwolnienie dyscyplinarne.
 Była pracownica POIK nie re-
zygnuje z drogi sądowej, wierząc że 
uzyska sprawiedliwość. – Ponieważ 
pani Grażyna Turel-Włoczewska 
w ubiegłym roku skierowała do 
sądu pracy kolejny pozew, w któ-
rym zawarła niezgodne z prawdą i 
oszczercze twierdzenia na mój te-
mat, czym naruszyła moje dobra 
osobiste, składam do sądu od-
powiedni wniosek w tej sprawie. 
Domagam się wycofania oczer-

niających mnie, wyssanych z pal-
ca, oskarżeń i przeprosin – infor-

muje Łukasz Kopytowski.

Piotr Chmielewski
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Zostałam potraktowana jak śmieć
GÓRA KALWARIA/POWIAT – Jak instytucja, która mnie skrzywdziła może zajmować się po-
mocą ofi arom przemocy? – pyta Grażyna Turel-Włoczewska, była pracownica Powiato-
wego Ośrodka Interwencji Kryzysowej z siedzibą w Górze Kalwarii

Szef POIK nie zgadza się ze stwierdzeniem, 
że skrzywdził byłą już pracownicę ośrodka 

KONSTANCIN-JEZIORNA

Zielone Świątki z Norbim
 W najbliższą niedzielę odbędą się Zielone Świątki w Ciszycy. Festyn 
rodzinny łączy w sobie zabawę, obchody kościelnego święta, a także na-
wiązuje do ludowych obyczajów, kultywowanych kiedyś na nadwiślanych 
terenach. Piknik zacznie się o godz. 15. Rozpocznie go msza św. Na sce-
nie wystąpią różnorodni artyści. Dzieci będą mogły wziąć udział w wielu 
grach i zabawach. Nie zabraknie również kiermaszu, regionalnych przy-
smaków, dmuchańców, grilla oraz zabawy tanecznej. O godz. 20 rozpocz-
ną się przeloty śmigłowcem Sky Poland, a o godz. 21 wystąpi gwiazda 
wieczoru – Norbi.

PC
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LESZNOWOLA 

Odpust parafi alny
 Przy kościele w Starej Iwicznej w niedzielę 20 maja odbędzie się od-
pust parafi alny poprzedzony mszą świętą, która rozpocznie się o godz. 
13.00. Wśród wielu atrakcji dla dzieci i dorosłych nie zabraknie znakomi-
tej muzyki. Dużą atrakcją będzie występ Iwony Manisty-Kutryś z zespo-
łem. O godz. 19.30 rozpocznie się koncert gwiazdy wieczoru, którą będzie 
Andrzej Sikorowski, lider Grupy pod Budą, wraz z córką Mają Sikorowską.

PC
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Starostwo broni dwóch kierunków
PIASECZNO Zwolennicy jednokierunkowej Chyliczkowskiej nie składają broni. Próbują 
przekonać do swoich racji zarządcę drogi, czyli powiat. Ten pozostaje nieugięty

 Jeszcze przed długim majowym 
weekendem przedstawiciele oko-
ło 400 mieszkańców protestujących 
przeciwko zmianom na Chyliczkow-
skiej oraz gminy spotkali się z Lesz-
kiem Sekulskim, zastępcą dyrektora 
mazowieckiego oddziału Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad. Nakłaniali go do takiego sko-
rygowania projektu przebudowywa-
nego obecnie skrzyżowania obwod-
nicy Piaseczna z ul. Chyliczkowską, 
aby wprowadzenie ruchu dwukie-
runkowego było na niej niemoż-
liwe. Przypomnijmy, że takiemu 
rozwiązaniu przeciwni są miesz-
kańcy przede wszystkim osiedla 
przy Młynarskiej, burmistrz gmi-
ny Piaseczno oraz rada rodziców 
Liceum Ogólnokształcącego poło-
żonego przy Chyliczkowskiej. Oba-
wiają się, że ulica zostanie całko-
wicie zakorkowana i pogorszy się 
na niej bezpieczeństwo. – Dyrektor 
Sekulski oznajmił, że jest możliwe 
takie namalowanie pasów na prze-
budowanym skrzyżowaniu, aby 
ruch na Chyliczkowskiej pozostał 
jednokierunkowy. Postawił jednak 
jeden warunek: musi o to wystąpić 
zarządca tej ulicy, czyli władze po-
wiatu – relacjonuje biorący udział 
w rozmowach Artur Maicki, pia-
seczyński radny i lider protestują-
cych. Jak dodaje, problem jest w 
tym, że starostwo nie chce rozma-
wiać z mieszkańcami, ani zrobić 
kroku w tył. – Bo dla nas pozosta-
wienie jednokierunkowej Chylicz-
kowskiej po przebudowie jej skrzy-
żowania z obwodnicą jest totalną 
bzdurą. Nie po to tak długo pra-
cowaliśmy nad tym rozwiązaniem, 
aby teraz się wycofywać – odpo-
wiada Ksawery Gut z zarządu po-
wiatu. – Ludziom trzeba ułatwiać 
życie, a nie utrudniać – argumen-
tuje.

 Zdaniem Guta, planując nową 
organizację ruchu na Chyliczkow-
skiej, trzeba brać pod uwagę więk-
szą część miasta, a nawet gminy, a 
nie tylko jedno, czy dwa osiedla. 
W jego ocenie przygotowywane 
zmiany wpłyną korzystnie na płyn-
ność ruchu w rejonie Chyliczkow-
skiej. Pomoże w tym m.in. przebu-
dowana sygnalizacja świetlna na 
obwodnicy. Maicki uważa z kolei, 
że starostwo zafunduje mieszkań-
com chaos. – Zanim wprowadzimy 
ruch dwukierunkowy, przygotujmy 
ul. Chyliczkowską, na przykład do-
dając jeden pas ruchu na całej dłu-
gości, zróbmy lewoskręty, zapla-
nujmy, przystanki dla komunika-
cji miejskiej, ewentualną sygnaliza-
cję świetlną i przeprowadźmy kon-
sultacje z mieszkańcami, a wtedy 

będę za rozsądnymi rozwiązania-
mi – deklaruje radny.
 W starostwie trwają obecnie 
prace nad nową organizacją ruchu 
na Chyliczkowskiej, która przewi-
duje m.in. dodatkową sygnalizację 
świetlną na skrzyżowaniu z War-
szawską oraz nową z ul. Puław-
ską (projekt świateł opracowu-
je gmina). – Jeszcze nie potrafię 
powiedzieć, kiedy zostanie przy-
gotowany projekt organizacji ru-
chu. Na pewno ul. Chyliczkowska 
będzie gotowa na przyjęcie ru-
chu dwukierunkowego, kiedy w 
na przełomie sierpnia i września 
zakończy się przebudowa skrzy-
żowania z obwodnicą – zapowia-
da Ksawery Gut.

Piotr Chmielewski

Wedle dotychczasowych planów z obwodnicy w Chyliczkowską 
będzie można skręcić od września

R E K L A M A

„Nowe Obrazy” 
Jacka Ziemińskiego
PIASECZNO W niedzielę w Galerii Przystanek odbył się wernisaż wysta-
wy najnowszych prac Jacka Ziemińskiego. Obrazy będzie można oglą-
dać do końca czerwca

 Ostatnia wystawa tego artysty w Galerii Przystanek przy rynku miała 
miejsce w 2014 roku. Prezentowany był wówczas przekrój minimalistycz-
nych prac, których głównym motywem była linia oraz możliwość konstru-
owania obrazu za jej pomocą.  – W najnowszych obrazach Jacek Ziemiński 
konsekwentnie rozwija swój malarski język  – mówi Olek Ryszka, kurator wy-
stawy.  –  Obrazy sprawiają wrażenie rozmytych, drgających, ,,rozpikselizo-
wanych”, ale mają swoją wewnętrzną logikę i konstrukcję. Z jednej strony są 
zapisem przemyślanej, artystycznej wizji, a z drugiej - konstruowane są za 
pomocą gestu, który wprowadza zaburzenie, tworzy malarską strukturę i na-
daje im osobliwą energię. 
 Jacek Ziemiński urodził się w 1953 roku w Warszawie i ukończył studia na 
Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP. Jego prace znajdują się w zbiorach Ga-
lerii Narodowej Zachęta, w Muzeum Narodowym w Warszawie, w CSW Za-
mek Ujazdowski, galerii Studio i kolekcjach prywatnych. Artysta mieszka i 
tworzy w Czarnowie pod Konstancinem.

Grzegorz Tylec

PIASECZNO

Patriotycznie w Henrykowie-Uroczu
 W piątek 25 maja, o godzinie 12.00 przy mogile powstańców stycznio-
wych w Henrykowie-Uroczu, przy ul. Gromadzkiej 16 w asyście honoro-
wej Wojska Polskiego odbędzie się uroczystość z okazji 100. rocznicy od-
zyskania niepodległości. 
 - Zachęcam do udziału nie tylko mieszkańców naszego sołectwa – 
mówi sołtys Henrykowa-Urocza Anna Kostyrka. - To wyjątkowa rocznica 
w wyjątkowym miejscu. Warto ten czas przeżyć razem, dbając o tożsa-
mość historyczną naszego regionu.  

PC
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Tarczyńskie Talenty najlepsze 
w Polsce, gmina wygrywa 
Podwórko NIVEA!
Gmina Tarczyn wywalczyła Podwórko Talentów NIVEA 2018, bez konieczności długiej, wielotygodniowej 
rywalizacji w ramach głosowania internetowego. Zajęliśmy 1. miejsce w gronie najlepszych fi lmów i pre-
zentacji! Za nami znalazły się takie miasta jak: Śrem, Warszawa, Wrocław i Poznań.

 - Informację o wygranej przyję-
liśmy z ogromną radością. Nie tylko 
dlatego, że wygraliśmy nowoczesny 
i funkcjonalny plac zabaw, lecz tak-
że ze względu na fakt, iż niezależne 
jury tak wysoko oceniło umiejętno-
ści naszych dzieci i młodzieży zapre-
zentowane w filmie pt. „Z talentem 
za Pan Brat” – zaznacza burmistrz 
Tarczyna Barbara Galicz. – Cie-
szę się, że zaangażowanie, poświę-
cenie oraz wielka ambicja wszyst-
kich osób pracujących przy produk-
cji tego filmu, w którym doskonale 
widać dbałość o każdy szczegół, zo-
stały zwieńczone tak wspaniałą na-
grodą. Dodatkowo jest to unikalna 
promocja wielkiego potencjału na-
szej gminy i jej mieszkańców w skali 
Polski – dodaje. 

NIVEA: Wygrać można raz 
na dwa lata
 Warto również zaznaczyć, iż zwy-
cięstwo w opisywanym konkursie jest 
tym trudniejsze, że na przestrzeni 
ostatnich dwóch lat Podwórko NI-
VEA można było wygrać tylko raz. 

Zgodnie z sekcją 2 ust. 2 regulaminu 
konkursu - w tegorocznym konkur-
sie „nie mogły wziąć udziału gminy, 
na terenie których znajduje się zwy-
cięska Lokalizacja w konkursie Po-
dwórko Talentów NIVEA 2017”. 
 Przy wyborze zwycięzcy, Jury 
wzięło pod uwagę w szczególno-
ści kryteria artystyczne  (m.in.  fa-
buła, kreatywność, zaangażowanie, 
innowacyjność i oryginalność  pra-
cy  konkursowej),  a także  kryteria  
techniczne  (m.in. montaż, efekty 
wizualne, kompozycja ogólna).

Trwają dalsze zmagania
 Należy podkreślić, że - w prze-
ciwieństwie do gminy Tarczyn - dla 
pozostałych uczestników przedsię-
wzięcia to dopiero początek zma-
gań. Od 11 maja wystartował bo-
wiem następny etap tego znanego, 
ogólnopolskiego plebiscytu, tj. gło-
sowanie internautów, w ramach któ-
rego wyłonionych zostanie kolejnych 
15 zwycięskich lokalizacji.

Szymon Woźniak
Gmina Tarczyn wygrała plac zabaw NIVEA już po raz trzeci! Tym razem bez konieczności 
głosowania internetowego

R E K L A M A
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Wady postawy - kiedy szukać 
pomocy lekarza?

 Wady postawy są obecnie
tak powszechne, że można
uznać je wręcz za chorobę
cywilizacyjną. Bardzo często
kojarzone są wyłącznie z wie-
kiem dziecięcym, ale coraz
więcej młodych ludzi lub 
nawet osób w średnim wie-
ku, boryka się z problemami 
z kręgosłupem, które są niczym
 innym jak efektem długotrwa-
łego i nieleczonego przyjmo-
wania niewłaściwej postawy.  
O prawidłową postawę warto 
zatem dbać przez całe życie. 
 Niezwykle ważne jest roz-
różnienie wad fi zjologicznych, 
które nie zmienią jakości ży-
cia dziecka w przyszłości od  
wad, które należy pilnie obserwować i w optymalnym momencie włączyć 
odpowiednie leczenie, np. ortezą czy gorsetem albo rehabilitację czy zabieg 
operacyjny.  Wadę postawy, jej charakter oraz dalsze postępowanie diagno-
styczne i terapeutyczne ocenia i zleca lekarz ortopeda podczas konsultacji. Gdy 
rodzice zauważą u dziecka jakąś asymetrię w postawie np. jak ustawienia 
barków lub łopatek na różnych poziomach, garb przy przechyleniu przednim, 
różnicę kątów talii lub inne zaburzenia wyżej wymienionych cech prawidło-
wej postawy, zalecana jest konsultacja u lekarza - najlepiej specjalizującego 
się w deformacji kręgosłupa.
 Część wad postawy jak np. hiperlordoza lub plecy okrągłe wynika 
z zaburzonego napięcia mięśniowego. W takich przypadkach prawdopo-
dobieństwo cofnięcia powstałych zmian lekarze oceniają jako duże jednak 
ostateczny efekt zależy od zaangażowania chorego w proces korekcji i jego 
sumienności w wykonywaniu zaleconych ćwiczeń. 
 Znacznie trudniejsze do leczenia są nieprawidłowości na poziomie 
kości. W tym przypadku niekiedy może być za późno na cofnięcie powstałych 
deformacji, a leczenie zachowawcze dlatego jak najwcześniejsze wykrycie 
np. skrzywienia kręgosłupa i podjęcie odpowiedniej terapii jest kluczowe 
dla naszego zdrowia – mówi doktor Jacob Halpern-Nadel, ortopeda z przy-
chodni przy Szpitalu św. Anny w Piasecznie. 
 - Plecom okrągłym może towarzyszyć boczne skrzywienie kręgosłupa 
w postaci łagodnej. Gdy trafi ają się zmiany głębsze/strukturalne określa się 
je chorobą Scheuermann’a, lub skoliozą w przypadku bocznego skrzywienia 
kręgosłupa. Nie da się ich odwrócić przez leczenie zachowawcze, które ma 
zatrzymać dalszy progres choroby. Czasami w przypadku pleców okrągłych 
włącza się leczenie gorsetem ortopedycznym – głownie przy dolegliwościach 
bólowych lub w skoliozie przy progresji i z kątem skrzywienia przekraczającym 
20-25 stopni. W ten sposób zmiany można powstrzymać gorsetem i ćwicze-
niami. Nie dojdzie wówczas do znacznych dolegliwości w przyszłości. Niestety 
niektóre skrzywienia nadal postępują i trzeba je leczyć operacyjnie. 
 Nasza wiedza i podejście do leczenia wad postawy cały czas się rozwi-
jają i zmieniają np. według aktualnej wiedzy większość chorych na płasko-
stopie nie wymaga specjalnego obuwia czy wkładek, ale trzeba tu również 
uwzględnić zaburzenia na wyższych poziomach, szczególnie asymetrie, np. 
koślawość kolan, rotację bioder jak i długość kończyn dolnych. Poważniejsze 
przypadki leczy się operacyjnie – zauważa doktor Halpern-Nadel.

Informacja i rejestracja:
 Poradnia ortopedyczna, Szpital św. Anny, 
ul. A. Mickiewicza 39 Piaseczno,
 tel.: tel. 22 73 54 100

P R O M O C J A

Po każdej konsultacji ortopedycznej pacjent może skorzystać z bezpłatnej konsultacji 
u fi zjoterapeuty lub z bezpłatnego badania RTG kręgosłupa, jeżeli będą takie wskazania 

medyczne - decyzję podejmuje lekarz specjalista podczas konsultacji. 

Ostatnie szlify 
i rusza przeprowadzka
KONSTANCIN-JEZIORNA Dziś burmistrz ma podpisać z wykonawcą protokół kończący budo-
wę ratusza. Z kilkumiesięcznym poślizgiem ruszyło już przenoszenie magistratu z sze-
ściu budynków w mieście
 Najpierw pracownicy gminy 
opuszczą galerię Lima przy War-
szawskiej 31. Umowa z właścicie-
lem obiektu obowiązuje do końca 
maja. Następnie urzędnicy opusz-
czą w znacznej części wynajmowa-
ne pomieszczenia przy ul. Mirkow-
skiej 39, Warszawskiej 23, Warszaw-
skiej 32, Sobieskiego 5 i Świetlico-
wej 1. W obecnej siedzibie burmi-
strza powstanie centrum monitorin-
gu oraz zarządzania kryzysowego, 
czyli m.in. siedziba straży miejskiej.
 Odbiór nowego ratusza ruszył 
pod koniec minionego roku. Bur-
mistrz Kazimierz Jańczuk powo-
łał 13-osobową komisję, która po-
mieszczenie po pomieszczeniu oglą-
dała budynek i wytykała błędy lub 
niedoróbki. W ostatnim czasie oka-
zało się, że w trakcie prac podwyko-
nawców zostały zarysowane szyby w 
wielkich oknach ratusza. Firma zle-
ciła ich wyszlifowanie (czy udało się 
to ukończyć, dziś się okaże). Zagad-
ką pozostaje także, czy nie trzeba 
będzie poprawiać elewacji. Na klin-
kierowych cegłach pojawiły się za-
cieki. – Jeżeli ustalimy, że zabrudzeń 
nie udało się zlikwidować, dopusz-
czamy możliwość, by zostały usu-
nięte latem, gdy będzie odpowied-
nia temperatura. Jeżeli i to nie od-
niesie skutku, będziemy domagali 
się wymiany części elewacji – zazna-
cza burmistrz Kazimierz Jańczuk.
 Kiedy już inwestycja była w 
toku, wyszło również na jaw, że na 
parterze przewidziano zbyt wiele 
pomieszczeń usługowych do wy-
najęcia. Na pewno znajdzie się w 
nich bank, ale już poczta nie była 
zainteresowana. Gmina obecnie 
negocjuje również stawkę czyn-
szu z kancelarią notarialną. Praw-
dopodobnie pomocy w zagospo-
darowaniu nadmiaru miejsca na 
parterze udzieli starostwo. Wło-
darze Konstancina-Jeziorny ty-
dzień temu zwróciły się do samo-
rządu powiatu o umieszczenie w 
ratuszu filii wydziałów komuni-
kacji i transportu oraz budownic-
twa, geodezji i katastru starostwa, 
w których będzie można załatwić 
to samo, co w Piasecznie. Gmina 
zapowiedziała nieodpłatne uży-
czenie pomieszczeń. 
 Przygotowanie i budowa ratusza 
trwały w sumie kilkanaście lat. Dłu-
go spierano się nad projektem siedzi-
by władz przy oczku wodnym (obok 
Starej Papierni). Ostatni etap, czy-

li inwestycja pomiędzy ulicami Pia-
seczyńską i Kolejową, trwa od nie-
co ponad 3 lat. Firma, która obecnie 
kończy prace jest już drugim wyko-
nawcą ratusza, poprzedni porzucił 
plac budowy. Problemy sprawiły, że 

łączne koszty inwestycji wzrosły do 
około 33 mln zł. 
 W ramach budowy siedziby władz 
powstała też ul. Kolejowa oraz około 
130 miejsc parkingowych. 

Piotr Chmielewski

Przez ostatnie tygodnie wykonawca szlifował wielkie 
okna podrapane podczas prac budowlano-montażowych

Gwiazdą będzie Kapela Praska
 Na trzeźwo, zdrowo i sportowo – do takiego życia 26 maja w godz. 14-21 
w Parku Zdrojowym będzie przekonywała lokalna organizacja abstynenc-
ka. Gwiazdą będą Kapela Praska oraz iluzjonista Szymon Krzysztoszek. Kon-
stancińskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Constans 2010” oraz 
Gminny Punkt Konsultacyjny Profi laktyki i Rozwiązywania Problemów Uza-
leżnień organizują imprezę już po raz piąty. Tradycyjnie dla wszystkich, któ-
rzy odwiedzą festyn przygotowano wiele rozrywek i atrakcji. Będą konkur-
sy dla dzieci, pokazy tańca, zabawy sportowe dla rodzin, mobilne miastecz-
ko ruchu drogowego oraz słodki poczęstunek ze „szczęśliwymi” ciastkami za-
wierającymi nagrody. Główną będzie rower ufundowany przez Polskie Sieci
Elektroenergetyczne. Festynowi patronują Kurier Południowy i Piasecznonews.pl.
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Będzie las kijków w  Pucharze Polski
 Jutro w Parku Zdrojowego zostaną rozegrane zawody w ramach Pucharu 
Polski Nordic Walking. Dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna start w 
zawodach jest bezpłatny. Zawodnicy zmierzą się ze sobą indywidualnie oraz 
drużynowo na trzech dystansach: 5, 10 oraz 21 km, z podziałem na płeć oraz 
kategorie wiekowe. Start przewidziany jest na godz. 10 (21 km), a zmagania 
na krótszych trasach rozpoczną się ok. godz. 11 (10 km) i 11.40 (5 km). Dla 
wszystkich uczestników imprezy przewidziano liczne, bezpłatne atrakcje, w 
tym m.in.: zawody dziecięce i festyn sportowy. Jak szacują organizatorzy w 
zawodach udział wezmą reprezentanci ponad 120 miast Polski, a także go-
ście z zagranicy. Uczestnicy będą mogli zapisać się na miejscu dziś (w godz. 
17-19) lub w dniu imprezy, od godz. 8. Więcej informacji na stronie interne-
towej www.pucharpolskinw.pl.
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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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Mateusz, duma szkoły w Mrokowie
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LESZNOWOLA Mateusz Sierżęga z mrokowskiej podstawówki zwyciężył w Ogólnopolskim 
Konkursie Plastycznym „Orzeł Biały - nasza duma”, organizowanym przez Senat RP

 Gala finałowa odbyła się 7 maja 
w siedzibie wyższej izby parlamen-
tu. W konkursie skierowanym do 
uczniów klas IV-VII szkół podsta-
wowych oraz szkół ponadpodsta-
wowych wzięło udział ponad 10 tys. 
uczniów z 2,5 tys. placówek z całego 
kraju! Senat RP zorganizował wy-
darzenie w ramach obchodów 100. 
rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Tematem prac było 
polskie godło od czasów Mieszka I 
do czasów współczesnych. 
 Utalentowany uczeń z Mrokowa 
został wcześniej zwycięzcą w etapie 
okręgowym tegoż konkursu, zorga-
nizowanym przez  Konstantego Ra-
dziwiłła, senatora z naszego terenu. 
Rysunek chłopca wykonany w forma-
cie A3 przedstawia centralnie godło 
Polski z czasów piastowskich, uno-
szące się nad husarzami, kosyniera-
mi, powstańcami, żołnierzami, nad 
którymi powiewa biało-czerwona 
flaga. Kompozycję dopełnia średnio-
wieczny zamek oraz białe chmury 
na niebieskim tle. Wielobarwna pra-
ca wykonana jest ekspresyjnie, z uży-
ciem różnych rodzajów kresek. 
 Mateusz wykonał obrazek w 
szkole, na lekcjach plastyki i zaję-
ciach koła plastycznego pod kie-
runkiem Elżbiety Kuczary, dyplo-
mowanej nauczycielki plastyki, któ-
ra od trzech lat sprawuje pieczę nad 
jego edukacją artystyczną. – Już 
po pierwszych zajęciach lekcyjnych 
w piątej klasie zwróciłam na niego 

uwagę – przyznaje pani Elżbieta. – 
Wyróżniał się niezwykłą wyobraź-
nią i oryginalnym, własnym sposo-
bem obrazowania świata, wykazu-
jąc się przy tym dobrym wyczuciem 
kompozycji i kolorystyki. Ma także 
w sobie „lekkość” tworzenia. 
 Talent Mateusza doceniono tak-
że poza szkołą w innych konkursach, 
co cieszy nauczycielkę. Został lau-
reatem II miejsca w Ogólnopolskim 
Konkursie Plastycznym „Magiczne 
Okienko”. Wyróżniono go również w 
VII Ogólnopolskim Biennale Malar-

stwa – „Niech żyje kolor!” oraz na-
grodzono w I Międzynarodowym 
Konkursie Plastycznym ”Polska w 
kolorze biało-czerwonym”. 
 W bieżącym roku szkolnym 
inni uczniowie starszych klas szko-
ły w Mrokowie odnieśli także wiele 
znaczących sukcesów plastycznych. 
Wśród nich byli: Gao Juye, Dawid 
Leszczyński, Dominika Makowska, 
Martyna Popadiak, Nikola Ilec-
ka, Natalia Gozdek, Maria Suliga, 
Yuting Shen i Aleksander Rak.

PC

Sukces jest spektakularny biorąc pod uwagę, że Mateusz 
(na zdjęciu z dyplomem, podczas gali w Senacie) miał tysiące
konkurentów  (fot. Elżbieta Sierżęga)

R E K L A M A
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Remont mostu,
koszmar na dojazdach
GÓRA KALWARIA Władze gminy zaapelowały do drogowców o skrócenie czasu trwania ro-
bót na przeprawie, a do policji o pomoc w rozładowywaniu korków. Przedsiębiorcy na-
rzekają, że obecna sytuacja uderza ich po kieszeni
 Od 7 maja, kiedy na moście roz-
począł się remont dylatacji, ruch na 
nim odbywa się wahadłowo po 
jednym pasie jezdni. Powoduje to 
ogromne utrudnienia w ruchu na 
trasie krajowej nr 50, ale i prosto-
padłej szosie nr 79. Korkują się też 
objazdy. O złagodzenie tego dra-
matu na drogach do Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad (GDDKiA) zaapelowały 
władze gminy. Najpierw zwróci-
ły się o przesunięcie prac remon-
towych na moście na wakacje, kie-
dy ruch jest nieco mniejszy. – Ponie-
waż takie rozwiązanie sytuacji okaza-
ło się niemożliwe, zaapelowaliśmy o 
zintensyfikowanie prac na przeprawie 
– mówi burmistrz Dariusz Zieliński. 
Włodarz spotkał się także z komen-
dantem policji w powiecie, aby pro-
sić o regulowanie ruchem na rondzie 
przede wszystkim w godzinach szczy-
tu. – Dochodzi do nas wiele sygna-
łów, że rondo jest często blokowane 
przez ciężarówki jadące w kierun-
ku mostu. To powoduje zatrzymanie 
ruchu na ul. Dominikańskiej i Woj-
ska Polskiego – tłumaczy Dariusz 
Zieliński. Gmina chciałaby również, 
aby policja częściej pojawiała się na 
lokalnych drogach, które są dewasto-
wane przez tiry, próbujące ominąć 
korki. – Nasze załogi doraźnie, w go-
dzinach szczytu, będą kierowały ru-
chem na rondzie – zapowiada kom. 
Jarosław Sawicki, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Policji w Pia-
secznie.  
 O reakcję do drogowców zwra-
cają się też właściciele firm. – Zaist-
niała sytuacja powoduje duże stra-
ty w czasie dojazdu do pracy osób 
zatrudnionych w mojej firmie, a za-
mieszkujących w gminie Otwock i 
Celestynów. Pokonują 25 km w dwie 
godziny! Sytuacja jest bardzo trudna 
– skarży się Stefan Cymerman, wła-
ściciel firmy z Tomic. Przypomina, 
że  kiedy przed dekadą prowadzone 
były roboty na moście, dyrekcja dróg 
zadbała o most pontonowy na Wiśle. 

 Małgorzata Tarnowska, rzecz-
niczka warszawskiego oddziału 
GDDKiA odpowiada, że przeprawę 
pontonową przerzucono przez rzekę, 
kiedy most był przebudowywany i za-
mknięty całkowicie . – Niestety, nie ma 
obecnie innej możliwości prowadze-
nia  remontu mostu. Wykonawca za-
czyna prace o godz. 6 i kończy je wie-
czorem. Zgodnie z umową, ma je sfi-
nalizować do połowy czerwca – tłu-

maczy pani rzecznik. – Aby zmniej-
szyć utrudnienia, zamontowaliśmy 
znaki ostrzegające, że most w Górze 
Kalwarii jest remontowany i zaleca-
my objazd. Jako zarządca dróg mu-
simy dbać o bezpieczeństwo w ruchu 
i przeprowadzić remont mostu. Z na-
szych doświadczeń wynika, że z punk-
tu widzenia społeczeństwa nigdy nie 
jest dobry czas na takie roboty – mówi.  

Na dodatek w niedzielę na zwężonym moście doszło 
do wypadku. Powstał gigantyczny korek

LIST DO REDAKCJI

GOPS pomawia zamiast pomagać
TARCZYN W nawiązaniu do artykułu „Ciężko z synami” w numerze 707 Kuriera 
Południowego chciałabym odnieść się do wypowiedzi kierownictwa Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pani burmistrz Tarczyna. Podając publicznie in-
formacje niezgodne z prawdą naraziły moją rodzinę na wiele przykrości 
 Urzędnicy w Tarczynie nie czytają pism, które do nich piszę, nie wiedzą, o co pro-
szę i nie chcą nawet o tym wiedzieć. Nie mają pojęcia, jak wygląda życie osób niepeł-
nosprawnych. Nie wiedzą, co to niepełnosprawność i jakie problemy mają osoby nie-
pełnosprawne oraz ich rodzina. Wywiad środowiskowy w domu trwa kilka minut, co 
wiąże się tylko ze spisaniem dowodu, a nigdy mnie się nie zapytano, jak sobie radzimy, 
co synom jest potrzebne. To nie jest instytucja pomocy tylko bezduszni urzędnicy.
 Nieprawdą jest, że nie współpracuję z urzędnikami. Dostarczam im zawsze żą-
dane dokumenty. Często jest tak, że urzędnicy sami nie wiedzą jakich dokumentów 
chcą i ciągle wymyślają nowe, wprowadzają mnie w błąd, nie tłumaczą, bo chcą, 
abym nie otrzymała pomocy dla synów. Każde zaświadczenie, które doręczałam 
było albo „złe” albo nie takie jak chcieli. Moi synowie nie mogą otrzymać pomo-
cy, choć wcześniej była im przydzielana. Ich stan zdrowia i nasza sytuacja rodzinna 
pogorszyła się, a nie polepszyła. Zdaniem Magdaleny Burzyńskiej, kierownik GOPS 
nie można przydzielić usług opiekuńczych moim synom, ponieważ: mój syn To-
masz przebywa w internacie od poniedziałku do piątku (tak, ale w soboty i nie-
dziele, wakacje, ferie zimowe, przerwy świąteczne, w czasie choroby przebywa w 
domu. I właśnie wtedy potrzebujemy dla niego pomocy); natomiast syn Sławomir 
uczęszcza na warsztaty terapii zajęciowej (tak, ale te warsztaty to kilka godzin, a na 
warsztaty trzeba go przygotować: umyć, ubrać, nakarmić, itp.). Często też z powo-
du organizatorów zajęcia warsztatowe są odwołane. To trwa czasem kilka tygodni. 
Syn przebywa w domu także w czasie choroby. 
 Zarzucono mojej rodzinie, że pracownik socjalny wykonujący usługi opiekuńcze 
wykorzystywany był do palenia w piecu w moim domu. Jest to obrzydliwe kłam-
stwo i pomówienie ze strony Magdaleny Burzyńskiej. Nie doszło do żadnych naru-
szeń z mojej strony, ponieważ wszystkie prace, które wykonywał związane były z 
pomocą moim niepełnosprawnym synom. Podobno także ukrywam fakt, że moi sy-
nowie są podopiecznymi Fundacji Zdążyć z Pomocą. Co roku rozdaję ulotki z proś-
bą o przekazanie na jej rzecz 1% podatku. Środki te wpływają na subkonto moich sy-
nów jako efekt wysyłanych przez nas apeli. Ilość przekazanych środków pieniężnych 
ma charakter dobrowolny i zależy od dobrej woli darczyńców. To jest moja ciężka 
praca, aby uzyskać pomoc pieniężną od darczyńców. Zgodnie z prawem opiekuno-
wie mogą wydatkować zgromadzone środki na podstawie przedło żonych Fundacji 
oryginałów faktur VAT. Refundacje z Fundacji nie podlegają wliczeniu do dochodu 
rodziny. GOPS w Tarczynie zamiast ludziom pomagać, na każdym kroku kłamie. Bo-
wiem to, że moi synowie otrzymują co roku 20 tys. na rehabilitację z Fundacji Zdążyć 
z Pomocą to jest kolejne wielkie kłamstwo Ośrodka.
 Kłamstw i zaniechań w stosunku do moich synów jest wiele. Urzędnicy z Tarczy-
na robią tak, aby dokuczyć mi i mojej rodzinie. Ich niechęć skupia się jednak na mo-
ich niepełnosprawnych synach. Urzędnicy GOPS wraz burmistrzem gminy Tarczyn 
powinni chociaż raz zobaczyć jak wygląda dzień lub tydzień życia moich synów. 
GOPS oraz pani Barbara Galicz twierdzą, że pomoc od gminy jaką otrzymujemy jest 
szeroka. To kolejne kłamstwo! Moi synowie od dłuższego czasu nie mają pomocy w 
formie usług opiekuńczych. Wcześniej takie usługi otrzymywali.
 Moi synowie nie otrzymali pomocy w zakupie opału na zimę, a przecież osoby 
niepełnosprawne, nie mające ruchu i często chorujące powinny przebywać w cie-
płych pomieszczeniach. Moi synowie z GOPS otrzymują tylko pomoc w postaci 
łącznie 200 zł miesięcznie na specjalistyczną rehabilitację, choć wymagają stałej 
rehabilitacji, a jej godzina w domu to koszt 120 zł na jednego syna. Lekarze spe-
cjaliści zalecają ciągłą rehabilitację, a GOPS twierdzi, że nasza rodzina ma wystar-
czające dochody, żeby zapewnić synom leczenie i rehabilitację.
 Patrząc na zakres pomocy z GOPS jestem oburzona, wypowiedzią kierownika 
GOPS, że udzielają nam szerokiego wsparcia!!! Gdzie jest to wsparcie, bo moi sy-
nowie tego nie widzą. W odniesieniu do nieprawdziwej wypowiedzi kierownika 
GOPS w Kurierze Południowym, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze zakwe-
stionowało pomoc dla moich synów informuję, że SKO zakwestionowało złą de-
cyzję GOPS, a nie zasadność pomocy. GOPS nie dostosował pomocy do potrzeb 
moi synów, jedna z decyzji GOPS o przyznaniu pomocy została bardzo mocno 
skrytykowana przez SKO. Dlaczego? GOPS przydzielił pomoc wtedy, kiedy moje-
go syna Tomasza nie było w domu. Potrzeba była dla niego pomoc w soboty, nie-
dziele, ferie, wakacje, a GOPS uparcie przyznawał pomoc w tygodniu. I o tej decy-
zji w Kurierze pani kierownik nie wspomina. 

Małgorzata Domasiewicz

PIASECZNO

Pierwszy taki memoriał
 W najbliższą niedzielę na stadionie w Piasecznie odbędzie się I Memo-
riał Sławomira Rosłona. Głównym celem imprezy jest uczczenie pamięci 
prekursora lekkoatletyki w gminie Piaseczno, działacza sportowego, wie-
lokrotnie odznaczonego tytułem „Trener roku” przez PZLA oraz prezen-
tacja mieszkańcom czołowych zawodników Polski. Początek imprezy o 
godz 15.

Tyl

LESZNOWOLA

Spotkanie z Jadwigą Ślawską-Szalewicz
 W środę 23 maja w fi lii GOK Lesznowola w Mysiadle (ul. Topolowa 
2) zorganizowane zostanie  spotkanie autorskie z Jadwigą Ślawską-Sza-
lewicz - kobietą aktywną - sekretarzem generalnym Polskiego Związku 
Szermierczego i Badmintona, wiceprezydentem Europejskiej Unii Bad-
mintona i autorką książki „Moje podróże z lotką”. Początek o godz. 18.30.

Tyl
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Czytaj on-line!

Jesteśmy
 również na: 

www.facebook.com
/kurierpoludniowy

www.kurierpoludniowy.pl

Piotr Chmielewski 



Remont 
to nie przelewki
Wiosna i lato sprzyjają mniejszym i większym remontom mieszkania. Co zrobić, aby 
przy okazji prowadzenia prac nie stracić zdrowia i nerwów?

 Do malowania, czy bardziej 
gruntownej przebudowy mieszka-
nia, należy dobrze się przygotować. 
To zaoszczędzi nam późniejszego 
stresu. Na początek musimy sobie 
zadać pytanie, czy jesteśmy w stanie 
przeprowadzić remont własnymi siła-
mi, czy raczej wynajmiemy brygadę. 
Jeśli wybierzemy pierwszą opcję, mu-
simy zastanowić się, ile czasu jeste-
śmy w stanie poświęcić na przepro-
wadzenie remontu. Jeżeli zamierza-
my robić to po pracy, przez 1-2 godzi-
ny dziennie, to lepiej sobie odpuścić. 
Nic tak nie denerwuje, jak wlekący się 
remont, szczególnie jeśli z mieszka-
nia musimy korzystać (kobiece porta-
le piszą, że remont bywa ciężką pró-
bą dla trwałości związków). Bowiem 
roboty wiążą się przede wszystkim z 
brudem – remontujemy jeden pokój, 
a kurz wdziera się do innych. Z dru-
giej strony właściciel mieszkania – je-
śli jest „złotą rączką” jako wykonawca 
ma więcej czasu na dopieszczenie de-
tali (firmy różnie do tego podchodzą, 
często się spieszą). Oczywiście, waż-
ny jest też zakres prac – jeśli mamy 
dokonać przeróbek hydraulicznych, 
elektrycznych albo murarskich lepiej 
wynająć fachowca, który chociażby 
posiada odpowiednią wiedzę, upraw-
nienia, doświadczenie i dysponuje 
specjalistycznym sprzętem. Proble-
mem jest też duży zakres robót, kiedy 
trzeba nosić ciężki gruz i worki z kle-
jami i zaprawami.

Plan to podstawa
 Remont trzeba zaplanować. 
Choćby po to, aby przeprowadzić 

prace w odpowiedniej kolejności. 
Dzięki temu unikniemy niszczenia 
tego, co już zostało zrobione. Plan to 
również ocena kosztów, które mają 
to do siebie, że w czasie każdego re-
montu lubią rosnąć. Aby dobrze oce-
nić, ile będą nas kosztowały prace, 
najpierw trzeba wszystko dokładnie 
pomierzyć. Warto też zastanowić się, 
gdzie będą stały meble po malowa-
niu. Bo może się to wiązać z koniecz-
nością przełożenia gniazd elektrycz-
nych i innych. Czasem warto zapytać 
fachowca „czy to się da zrobić”.
 W przypadku większych remon-
tu domów, najpierw musimy ocenić 
stan dachu i ścian zewnętrznych, a 
dopiero w drugiej kolejności przyj-
rzeć się wnętrzom. W przypadku 
mieszkań najpierw oceniamy, czy nie-
zbędne są przeróbki w instalacji wod-
no-kanalizacyjnej (tak jest, gdy chce-
my zmienić położenie wanny w ła-
zience, czy zlewozmywaka w kuch-
ni). W starych budynkach może się 
okazać, że do wymiany jest cała in-
stalacja, a to już spore koszty. Podob-
nie oceniamy instalacje elektryczną i 
grzewczą. Stare przewody mogą jesz-
cze działać (jak np. stara, aluminio-
wa instalacja elektryczna), ale w trak-
cie używania nagle się zepsuć. A to 
oznacza wówczas ponowny remont.

Na czym nie oszczędzać
 Jeśli chodzi o kolejność prac – 
dobrze przemyślana przyczynia się 
do znacznego skrócenia remontu. 
Zazwyczaj zaczynamy od wszelkich 
prac rozbiórkowych: kucia ścian, 
zbicia starych płytek, wiercenia, wy-

miany instalacji. Następnie na-
prawiamy ubytki i kładziemy na 
ściany gładzie, montujemy płyty, 
a na podłogi płytki. Wtedy przy-
chodzi także czas na cyklinowa-
nie drewnianych podłóg i ewen-
tualnie malowanie okien. Malo-
wanie ścian i podłóg to kolejny 
etap. Na koniec zostawiamy so-
bie układanie paneli, wykładzin 
i tapet oraz odnawianie koryta-
rzy i schodów. 
 Oczywiście przed przystąpie-
niem do prac należy dokonać za-
kupów, a do tego przydatne będą 
wspomniane wcześniej obliczenia. 
Chcąc ogarnąć remont jak najniż-
szym kosztem warto się jednak za-
stanowić czy kupować najtańsze 
materiały. Szczególnie w przypadku 
np. farb może się to wiązać z niską 
jakością, która szybko nam o sobie 
przypomni, ponieważ nie będziemy 
chociażby w stanie zmyć zabrudzeń 
ze ściany. Warto też zainwestować 
w dobre narzędzia, na lata. W skle-
pie należy też czytać etykiety, pod-
pytywać personel. Aby nie okaza-
ło się, że kupiliśmy farbę do ma-
lowania mebli, itp. która ma nie-
przyjemny zapach utrzymujący się 
w mieszkaniu przez przynajmniej 
kilka dni. Pamiętajmy również, 
żeby materiałów kupić nieco wię-
cej niż wynika z pomiarów – cho-
ciażby płytki są potrzebne na do-
cinki. Nie warto też oszczędzać 
na folii i taśmach klejących, dzięki 
temu po remoncie będziemy mieli 
dużo mniej sprzątania.
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Do prac remontowych warto się przygotować, 
aby uniknąć niespodzianek 



 Policja do tej pory nie potrafi do-
kładnie wyjaśnić okoliczności zdarze-
nia. – Do ustalenia szczegółów są nam 
potrzebne zeznania pokrzywdzonego, 
a ten nadal znajduje się w szpitalu w 
stanie uniemożliwiającym rozmowę 
z policjantami – tłumaczy kom. Jaro-
sław Sawicki, rzecznik Komendy Po-
wiatowej Policji w Piasecznie.
 Ze wstępnych ustaleń funkcjona-
riuszy poczynionych na miejscu zda-
rzenia wynika, że 32-latek szedł bli-
sko torów, kiedy został potrącony 
przez pociąg Intercity relacji Kraków 
– Warszawa. To cud, że pieszy prze-
żył. Z naszych informacji wynika, że 
siła uderzenia była tak duża, iż wygię-
ły się metalowe schodki prowadzące 
do jednego z wagonów. Mężczyzna w 
ciężkim stanie, ale przytomny, został 
przewieziony do szpitala. 
 Ruch pociągów na linii radom-
skiej całkowicie wstrzymano na 
czas wykonywania czynności przez 
śledczych, w sumie na kilkadziesiąt 
minut. Czasowo zablokowana zo-
stała także droga wojewódzka prze-
cinająca tory.
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Najbardziej zakurzona 
droga Głoskowa
PIASECZNO Pył wzniecany przez auta na gruntowym odcinku ul. Mille-
nium wdziera się wszędzie. Mieszkańcy bronią się przed nim jak mogą 
w oczekiwaniu na asfalt

 Fragment ulicy łączący ul. Radnych z mostem na Jeziorce stał się w ostat-
nich tygodniach popularnym objazdem remontowanej ul. IV Pułku Ułanów w 
Gołkowie. Wielu kierowców nie zważa na to, że w suche dni pokonując półki-
lometrowy odcinek ul. Millenium wznieca tumany kurzu. – Mieszkańcy leją na 
drogę wodę, ale to na długo nie pomaga. Pył jest wszędzie, na roślinach, do-
mach, wdziera się do mieszkań – narzeka pan Rafał. Wielu właścicieli posesji 
dodatkowo ogrodziło się od jezdni matami. 
 Na Millenium ograniczono prędkość do 30 km/h. – Ludzie nie patrzą na te 
znaki – macha ręką pan Rafał. 
 Droga spowita chmurą pyłu należy do powiatu. – Doskonale wiemy, jaka 
sytuacja panuje na  ul. Millenium. Niestety, niewiele obecnie możemy zrobić 
– rozkłada ręce starosta Wojciech Ołdakowski. – Ustawiliśmy znaki ogranicza-
jące prędkość, dodamy jeszcze znaki ograniczenia tonażu do 3,5 tony – zapo-
wiada. Włodarz informuje, że obecnie urząd powiatowy prowadzi procedu-
rę wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, ponieważ możliwie 
szybko chce ułożyć na feralnym odcinku ulicy nakładkę asfaltową. – Niestety, 
to trwa. Ponieważ są komplikacje związane z własnością gruntów pod drogą, 
musieliśmy wystąpić do ministerstwa o zgodę na odstępstwo w przepisach 
[chodzi o rezygnacje z budowy tzw. trójkąta widoczności – przyp. red.] i cze-
kamy na decyzję – wyjaśnia Wojciech Ołdakowski. 
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Mieszkańcy ul. Millenium chronią się przed kurzem wszelkimi 
sposobami, m.in. zakładając maty na ogrodzeniach  

Przeżył potrącenie przez Intercity
PIASECZNO Wieczorem 9 maja na torowisku w stronę  Warszawy, tuż przed stacją PKP w Zalesiu Górnym, 
doszło do wypadku kolejowego. Ranny mężczyzna przeżył, ale pozostaje w ciężkim stanie

 Policja czeka, aż będzie mogła 
przesłuchać 32-letniego uczestnika wypadku

R E K L A M A

R E K L A M A

Ostatnie pożegnanie „Stacha”
KONSTANCIN-JEZIORNA We Francji, w wieku 95 lat, zmarł Stanisław Likiernik, powstaniec 
warszawski, jeden z ostatnich żołnierzy Kedywu Armii Krajowej. Uroczystości pogrze-
bowe odbędą się w najbliższy poniedziałek na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

 Stanisław Likiernik ps. 
„Stach” urodził się 25 czerwca 
1923 roku w Garwolinie. Był sy-
nem  rotmistrza kawalerii. Miesz-
kał w Konstancinie i Warszawie. 
W czasie okupacji służył w Ar-
mii Krajowej, w grupie stanowią-
cej trzon Kedywu Kolegium A. 
Uczestniczył w wielu akcjach sa-
botażowo-dywersyjnych, w Po-
wstaniu Warszawskim walczył 
na Woli, Starówce i Czerniako-
wie, kilkakrotnie odniósł rany. 
Był jednym z dwóch pierwowzo-
rów Kolumba – Staszka Skierni-
ka z powieści Romana Bratnego 
„Kolumbowie. Rocznik 20.” 
 W 2011 roku jako podporucz-
nik AK, został mianowany przez 
ministra obrony narodowej na sto-
pień podpułkownika Wojska Pol-
skiego. Uhonorowano go również 
Srebrnym Krzyżem Orderu Virtu-
ti Militari, Krzyżem Walecznych 
oraz Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski – Polonia Re-
stituta. Przez większość życia Sta-
nisław Likiernik mieszkał w Saint-
Germain-en-Laye pod Paryżem, 

mieście partnerskim Konstanci-
na-Jeziorny.
 Uroczystość pogrzebowa roz-
pocznie się o godz. 12 w poniedzia-
łek 21 maja w Domu Pogrzebowym 

na Cmentarzu Wojskowym na Po-
wązkach. Prochy Stanisława Likier-
nika zostaną złożone w Panteonie 
Żołnierzy Polski Walczącej.

AB

fot. www.1944.pl
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Lesznowola liderem
na Mazowszu!

 Gmina Lesznowola zajęła pierw-
sze miejsce w regionalnej – mazo-
wieckiej edycji Rankingu Zrównowa-
żonego Rozwoju Jednostek Samorzą-
du Terytorialnego 2017. Lista liderów 
lokalnego rozwoju została ogłoszona 
10 maja w Warszawie, podczas Kon-
ferencji „Zrównoważony rozwój spo-
łeczno-gospodarczy jednostek samo-
rządu terytorialnego” zorganizowa-
nej na Uniwersytecie Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego. Dyplomy i gra-
tulacje dla włodarzy najdynamicz-
niej rozwijających się gmin przekazał 
Marszałek Adam Struzik wraz z auto-
rem rankingu - profesorem Eugeniu-
szem Sobczakiem z Politechniki War-
szawskiej. Dyplomy otrzymali wło-
darze 10 najlepszych gmin wiejskich, 
miejsko-wiejskich i miejskich.  Gmina 
Lesznowola uplasowała się na pierw-
szym miejscu w kategorii gmin wiej-
skich, zdobywając laury zarówno 
w rankingu ogólnym  Zrównoważo-
nego Rozwoju Jednostek Samorządu 
Terytorialnego za rok 2017  jak i  ran-
kingu Dynamiki Wskaźnika Przedsię-
biorczości w okresie 2003-20016.  
 Rankingi oceniają samorządy za 
pomocą 15 różnych wskaźników, któ-

re dotyczą obszarów rozwoju gospo-
darczego, społecznego i ochrony śro-
dowiska. Biorą pod uwagę m.in.  wy-
datki majątkowe i inwestycyjne sa-

morządu, liczbę podmiotów gospo-
darczych działających na terenie da-
nej gminy, odpływ i napływ ludności 
czy procent mieszkańców korzystają-

cych z kanalizacji i wodociągów. 
 Lesznowola na tle innych samo-
rządów wyróżnia się przede wszystkim 
wysoką liczbą podmiotów gospodar-
czych w przeliczeniu na 1000 miesz-
kańców oraz wydatkami inwestycyjny-
mi w przeliczeniu na mieszkańca. Od-
bierając dyplom za dynamikę przed-
siębiorczości Gmina Lesznowola zna-
lazła się na podium obok Warszawy 
- laureata  w kategorii gmin miejskich 
i Ożarowa Mazowieckiego, który zdo-
był 1 miejsce w kategorii gmin miej-
sko-wiejskich. W kategorii gmin wiej-
skich w rankingu dynamiki przedsię-
biorczości za Lesznowolą uplasowa-
ły się gminy  Stare Babice (III miejsce) 
oraz Nadarzyn (II pozycja).
 Konferencja w Warszawie była rów-
nież okazją do rozmów o ważnych dla 
samorządowców tematach – polityce 
spójności po roku 2020, polityce miej-
skiej czy finansowaniu jednostek samo-
rządu terytorialnego.  Ciekawej dysku-
sji Marszałka i zaproszonych eksper-
tów przysłuchiwali się przedstawiciele 
samorządów z całego Mazowsza.  

Agnieszka Adamus 
UG Lesznowola

Najlepsze gminy wiejskie na Mazowszu,  przedstawicielka Lesznowoli  pierwsza z prawej. 
Fot. Michał Słaby, Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

I miejsce dla Lesznowoli w Rankingu  Dynamiki Wskaźnika Przedsiębiorczości w okresie 2003-20016.  Tabela wyników udostępniona 
przez Biuro Współpracy i Promocji Gospodarczej Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Co, 

gdzie, 

kiedy? 

Bezpieczny Senior
 Najstarszych mieszkańców gminy Lesznowola zapraszamy na  bez-
płatne spotkania w ramach akcji Bezpieczny Senior. W  programie wykła-
dy i zajęcia praktyczne – spotkania z policjantem i strażakiem oraz zajęcia 
z podstaw samoobrony i ratownictwa medycznego.  Zajęcia będą się od-
bywały w maju i czerwcu w różnych placówkach na terenie gminy. Naj-
bliższe spotkanie  obędzie się 23 maja w świetlicy OSP w Mrokowie, w 
godz. 18.00 – 20.00. Serdecznie zapraszamy – szczegółowe informacje na 
stronie Gminnego Ośrodka Kultury www.gok-lesznowola.pl 

Lokalny Klub Kodowania 
 Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza miłośników gier komputero-
wych i programowania, którzy  ukończyli 10 lat do Lokalnego Klubu 
Kodowania. Spotkania będą odbywały się w każdą środę o godz. 16.00 
w Bibliotece w Mysiadle przy ul. Topolowej 2. Zajęcia ruszają 23 maja, 
szczegóły na: www.bp-lesznowola.pl 

Warsztaty komputerowe
 Mieszkańców, którzy ukończyli 60 lat i chcieliby  zaprzyjaźnić się 
z komputerem zapraszamy na warsztaty z podstaw obsługi kompu-
tera. Przewidziano 10 spotkań z częstotliwością raz w tygodniu. Za-
jęcia będą odbywały się  w bibliotekach w Łazach, Mrokowie, Mag-
dalence i w Mysiadle. Informacje i zapisy na miejscu w wymienionych 
placówkach. 

Kastracja i czipowanie zwierząt domowych 
 W poniedziałek 21 maja rusza akcja kastracji zwierząt domowych. 
Gmina Lesznowola pokryje 50 % kosztów tego zabiegu. Świadczenie 
przysługuje właścicielom psów lub kotów zameldowanym na terenie 
gminy lub rozliczającym się w US Piaseczno na rzecz Gminy Lesznowola. 
Również od 21 maja rusza akcja czipowania zwierząt. Wykonanie tego za-
biegu jest bezpłatne, jednak podobnie jak w przypadku kastracji należy 
udokumentować zamieszkanie na terenie gminy. Wykaz lecznic  i  szcze-
gółowe informacje na stronie internetowej Urzędu: www.lesznowola.pl 

Dla wędkarzy
 Centrum Sportu w Gminie Lesznowola i lokalne koła wędkarskie 
zapraszają na majowe zawody wędkarskie. W sobotę 19 maja zawody 
odbędą się nad stawem w Mysiadle. Otwarcie biura zawodów nastąpi 
o godz. 5.30.  Połowy zaczną się o godz. 6.00 i będą trwały do 8.00.  Pół 
godziny później  zaplanowano ważenie ryb i dekoracje zwycięzców. 
Tydzień później – 26 maja- zawody odbędą się na stawem rekreacyj-
no-wędkarskim w Łazach II przy ul. Wirażowej. Biuro zawodów będzie 
czynne od 6.00, a o 6.30 ruszy rywalizacja wędkarzy w kategorii powy-
żej 16 lat. Młodsi wędkarze zaczną połowy o godz. 9.00. Regulaminy za-
wodów dostępne na stronie: www.sportlesznowola.pl

Kobieta Roku Gminy Lesznowola
 Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik zaprasza mieszkanki gminy Lesz-
nowola do udziału w I edycji konkursu Kobieta Roku Gminy Leszno-
wola. Tytuły będą przyznawane w czterech równorzędnych katego-
riach konkursowych: Kobieta Społeczna, Kobieta Przedsiębiorcza, Ko-
bieta Rodzinna i Kobieta Kreatywna. Kandydatki do tytułu mogą zgła-
szać m.in. sołectwa, kluby, stowarzyszenia i grupy mieszkańców liczące 
min. 3 osoby. Szukamy pań, które wyróżniają się w danej kategorii, in-
spirują innych i są wzorem do naśladowania. Regulamin konkursu i for-
mularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie Urzędu www.lesznowo-
la.pl Na zgłoszenia czekamy do 6 czerwca. 

Opracowała 
Agnieszka Adamus

UG Lesznowola

w gminie Lesznowola
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Biało-czerwone skoki
TARCZYN W tegorocznych zawodach w skokach jeździeckich przez przeszkody z okazji 
Dnia Flagi, wzięło udział 78 par jeźdźców i koni. W przerwie zawodów rycerze dali po-
pis władania kopią i mieczem w pełnym galopie

 Majowy konkurs dla jeźdźców i 
koni Towarzystwo Przyjaciół Tar-
czyna zorganizowało po raz pią-
ty. Prezes organizacji – Kazimierz 
Porębski, przed laty nazwał to wy-
darzenie świętem flagi i tak już 
pozostało. W tym roku, zorgani-
zowany 6 maja festyn, cieszył się 
wyjątkową popularnością nie tyl-
ko wśród jeźdźców, ale i publicz-
ności. Dla podkreślenia, że jest to 
feta z okazji Dnia Flagi, każdy z 
przybyłych otrzymał na wejściu 
biało-czerwony kotylion, a miejsce 
zawodów zostało również boga-
to udekorowane w tej kolorystyce. 
Tym razem dopisali również go-
ście honorowi: Grażyna Wiśniew-
ska-Sas - wiceburmistrz Tarczyna, 
Włodzimierz Rasiński - przewod-
niczący rady powiatu piaseczyń-
skiego, Andrzej Cieślawski - prze-
wodniczący rady miejskiej Konstan-
cina-Jeziorny i Stanisław Kiliań-
czyk, zasłużony samorządowiec. 
 Zanim na otwarcie wciągnię-
to f lagę na maszt i zaśpiewano 
hymn, ulicami Tarczyna przeje-
chali dwaj zbrojni na koniach, 
aby zachęcić mieszkańców do 
przyjścia na łąkę przy Dolnej. 
Rekonstruktorzy z klubu PaTa-
Taj (w barwach krzyżackich) zo-
stali na dłużej, by pokazać pu-
bliczności, jak przed wiekami ry-
cerze ścierali się w boju.

 Jeźdźcy wzięli udział w pięciu 
konkursach. Najmłodsi, a często de-
biutujący skakali przez przeszkody o 
wysokości 60, 70 i 80 cm. Bardziej 
doświadczeni zawodnicy dostarczali 
widzom emocji pokonując przeszko-
dy zawieszone na wysokości 100 i 
110 cm. Wszystkie biorące udział w 
konkursie pary (jeździec i koń) zo-
stały udekorowane biało-czerwony-
mi kotylionami, a zwycięzcy kon-
kursów otrzymali nagrody ufundo-
wane przez burmistrza Tarczyna, 
starostę piaseczyńskiego, marszałka 

województwa, Warszawsko-Mazo-
wiecki Związek Jeździecki oraz To-
warzystwo Przyjaciół Tarczyna. 
 – Nie mogę nie wspomnieć, iż istotną 
pomoc organizatorom wniosła 6-oso-
bowa grupa uczniów z Technikum Ho-
dowli Koni z Piaseczna. Młodzież z wiel-
kim zaangażowaniem pomagała gospo-
darzowi toru w ustawianiu przeszkód, 
bardzo dziękujemy RCKU w Piasecz-
nie – mówi Kazimierz Porębski. 
 Wydarzeniu patronował Kurier 
Południowy

 Tarczyński konkurs skoków
 to świetne miejsce dla debiutantów (fot. Alfred Kohn)

Na rolkach przez miasto
PIASECZNO Pierwszy w tym sezonie przejazd Nightskating Piaseczno 
już za nami. W imprezie wzięło udział ponad 200 uczestników

 Zanim w ostatni weekend kwietnia wszyscy ruszyli z pl. Piłsudskiego, 
można było spróbować swoich umiejętności przejeżdżając pod specjalnie 
ustawioną na rynku przeszkodą oraz posłuchać Michała Kisielewskiego i jego 
projektu muzycznego Kolorofonia. Przypominamy, że udział w imprezie jest 
bezpłatny i nie wymaga rejestracji. Wielce pożądana jest natomiast umiejęt-
ność jazdy w tempie 15 km/h i hamowania. – Ze względu na bardzo dużo re-
montów dróg w Piasecznie nie udało nam się ułożyć jednej, kilkunastokilo-
metrowej trasy, ale dwukrotnie pojechaliśmy krótszą pętelką, za drugim ra-
zem nieco szybciej – mówi Marcin Myszkowski, organizator Nightskating Pia-
seczno. – Za każdym razem trasa przejazdu ma być inna.
 Nowością w tej edycji jest nowe nagłośnienie – jeszcze mocniejsze niż w 
zeszłym roku. – Przepraszamy więc wszystkich, którym generowany przez 
nas hałas przeszkadzał – zaznacza Marcin Myszkowski. – 28 lipca planujemy 
również po raz pierwszy zrobić przejazd rowerowy.
 Kolejne nocne przejazdy na rolkach odbędą się: 27 maja, 30 czerwca, 31 
sierpnia i 22 września (w zależności od pogody). Organizatorzy podkreślają 
jednak, że terminy mogą ulec zmianie - potwierdzeniem daty i miejsca będzie 
utworzenie wydarzenia na portalach społecznościowych. Więcej informacji o 
imprezie znaleźć można na stronie internetowej www.nightskating.org.pl.

Grzegorz Tylec

R E K L A M A
PC
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Bogu na chwałę, 
ludziom na pożytek
PIASECZNO W sobotnie popołudnie 
na rynku odbyły się obchody Dnia Strażaka

 W uroczystości wzięły udział gminne jednostki Ochotniczej Straży Pożar-
nej oraz drużyna OSP Dobra Wola z gminy Lesznowola, składająca się z osób 
niepełnosprawnych. Po mszy św. w intencji strażaków w kościele św. Anny, 
wydarzenie przeniosło się na pobliski pl. Piłsudskiego. Wszystkich zaproszo-
nych powitał druh Józef Zalewski, prezes zarządu oddziału gminnego OSP. W 
imieniu władz gminy za codzienny trud ochotniczej pracy na rzecz społecz-
ności lokalnej podziękował strażakom wiceburmistrz Piaseczna Daniel Put-
kiewicz. Następnie przedstawicielom wszystkich okolicznych jednostek wrę-
czono dyplomy z podziękowaniem „za aktywny udział w działaniach ratow-
niczych oraz promowanie bezpiecznych zachowań wśród mieszkańców gmi-
ny Piaseczno”.
 – Pamiętajmy, że oprócz codziennych działań strażacy włączają się rów-
nież w akcje społeczne i  edukacyjne – podkreślała Hanna Kułakowska-Micha-
lak, wiceburmistrz Piaseczna. 
 Ważną częścią imprezy było przekazanie sprzętu i umundurowania dla 
OSP Jazgarzew zakupionego ze środków samorządu województwa mazo-
wieckiego. – Dostaliśmy cztery komplety ubrań bojowych o wartości około 8 
tys. zł – mówi Tomasz Radzyński, naczelnik jednostki OSP w Jazgarzewie. – Z 
roku na rok jesteśmy coraz bogatsi w wyposażenie, chociaż potrzeby wciąż są 
duże, bo chcemy się rozwijać. Przyznam, że brakuje trochę rąk do pracy. Im 
więcej osób będzie wstępować do OSP, tym lepiej. Generalnie przychodzi do 
nas mniej młodych ludzi niż kiedyś, ale problem jest bardziej z tymi starszymi 
druhami, którym jest bardzo trudno pogodzić służbę z pracą.
 W zeszłym roku druhowie mieli sporo pracy związanej z przejściami gwał-
townych burz – lokalnymi podtopieniami i połamanymi drzewami, które trze-
ba było usuwać. Nie zabrakło przy tym akcji ratowania zwierząt, a nawet poda-

wania – w wypadku awarii – prądu do 
urządzeń podtrzymujących ludzi przy 
życiu. Przy okazji obchodów przypo-
mniano też o bezsensowności i szkodli-
wości – wciąż popularnego u nas – wy-
palania traw, które jest nie tylko zabój-
cze dla środowiska, ale również stwa-
rza ogromne zagrożenie pożarowe. 
 Dzień Strażaka był, jak co 
roku, znakomitą okazją do przedsta-
wienia druhów okolicznym miesz-
kańcom i bezpośredniego spotkania 
z nimi. Na zakończenie imprezy dzie-
ci mogły obejrzeć ustawione na pla-
cu wozy strażackie „od środka” i zrobić 
sobie pamiątkowe zdjęcia. O oprawę 
muzyczną uroczystości zadbała Piase-
czyńska Orkiestra Dęta.

Grzegorz Tylec

Władze Piaseczna wyróżniły wszystkie gminne jednostki OSP

Nie podwyższam, tylko równam
PIASECZNO – On jest gminnym urzędnikiem i myśli, że mu wszystko wolno – zarzuca są-
siadowi Janusz Pałka ze Złotokłosu. Mężczyzna twierdzi, iż jego posesja jest podtapia-
na z powodu podwyższenia działki za płotem. – Czuję się nękany – odpowiada urzędnik

 – Przez miesiąc nie mogłem wje-
chać na podwórko, bo było zalane – 
narzeka mieszkaniec. Spór przy ul. 
Staszica trwa od trzech lat. Jak opo-
wiada Janusz Pałka, wtedy na są-
siednią działkę zaczęły być zwożone 
ziemia, kruszywo oraz – w jego oce-
nie – „różne odpady”. Wówczas na-
pisał do gminy z prośbą o interwen-
cję. Przyjechała komisja z Wydziału 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Rolnej magistratu i po oględzinach 
orzekła, że jedynie doszło do wyrów-
nania poziomu gruntu na wskazanej 
działce z poziomem sąsiednich nie-
ruchomości. Komisja nie stwierdziła 
na działce nawiezionych odpadów, 
ani szkód powstałych na sąsiedniej 
posesji skarżącego. – Gmina mnie 
zignorowała – uważa Janusz Pałka. 
– Wizyta urzędników przypomina-
ła bardziej spotkanie towarzyskie u 
kolegi z pracy. Były uśmiechy, żarty. 
Mam wrażenie, że mój sąsiad, jako 
urzędnik gminy czuje, że prawo go 
nie obowiązuje, a tymczasem zmie-
nił ukształtowanie terenu – wska-
zuje  mężczyzna. Ponieważ nie ufa 
urzędnikom, poprosił naszą redak-
cję o nagłośnienie sprawy. 
 Od kilku dni jego niepokój bu-
dzi to, że na położonej obok dział-
ce znów pracuje ciężki sprzęt i jest  
plantowany teren. – Sąsiad cały czas 
robi sobie żarty. Mówi, że nie pod-
wyższa swojego terenu – irytuje się 
mężczyzna.
 We wtorek na miejscu okazało 
się, że rzeczywiście ładowarka i ko-
parka przerzucały duże ilości zie-
mi zgromadzone na hałdach. Gmin-
ny urzędnik zarządzający tą rodzin-
ną nieruchomością (prosił o nie-
podawanie nazwiska) stwierdził 
w rozmowie z naszym dziennika-
rzem, że poziom gruntu na dział-

ce nie jest podwyższany, a jedynie 
jest ona równana. – Wszystkie są-
siednie posesje, w tym należąca do 
pana, który na mnie skarży, są poło-
żone wyżej. Przez lata to moja dział-
ka była zalewana. Też nie mogłem 
na nią wjechać, ale utwardziłem so-
bie podjazd, bo to mi wolno – tłu-
maczy. – Dodam, że mam świado-
mość konsekwencji, jakie groziłyby 
mi w związku z podwyższeniem po-
ziomu działki. 
 Mężczyzna wyjaśnia, że równa 
swoją nieruchomość, ponieważ być 
może stanie się ona bazą dla firmy, 
która będzie budowała kanalizację 
w Złotokłosie. Natomiast spór z są-
siadem chciał rozwiązać raz na za-
wsze i zaproponował mu, że odkupi 
od niego posesję. Jednak ten odmó-

wił. – Takie sąsiedztwo jest dla mnie 
psychicznie wykańczające. Woj-
na między nami zaczęła się w 2015 
roku, kiedy okazało się, że sąsiad 
spuszcza na moją działkę nieczysto-
ści. Gdy doniosłem na niego do gmi-
ny, zaczął mnie oczerniać. Trwa to 
do dziś – stwierdza urzędnik.   
 W sobotę stan działki, na któ-
rej prowadzone są roboty na proś-
bę Janusza Pałki skontrolowała Ewa 
Urbańska, sołtys Złotokłosu. – Dla 
mnie to burza w szklance wody – ko-
mentuje przedstawicielka wsi. – Te-
ren nie jest podwyższany, to rzeczy-
wiście najniżej położona posesja na 
ulicy. Nie stwierdziłam także zako-
pywania odpadów – oznajmia Ewa 
Urbańska. 

Piotr Chmielewski  

– Sąsiad zmienia ukształtowanie terenu i twierdzi, 
że nic nie robi – skarży się mieszkaniec ul. Staszica       

K O N D O L E N C J E
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Zwierzęta mistrza Józefa
PIASECZNO Lwica spoczęła przed ratuszem, a tur przystanął w parku. W poniedziałek w 
centrum miasta rozpoczął się montaż aluminiowych odlewów drewnianych rzeźb Jó-
zefa Wilkonia 
 Na głównym placu miasta oraz 
sąsiednim skwerku na tyłach Przy-
stanku Kultura przewidziano miej-
sca dla piesków, biegnących lisków, 
jagnięcia, dzika i pantery. Punkty, 
w których zostaną przytwierdzone 
do kamiennych płyt wskazuje Józef 
Wilkoń. To również on decydował, 
gdzie metalowe zwierzęta zastygną 
w parku miejskim. Przypatrywali-
śmy się montażowi ważącego 800 
kg tura. Zdecydowano, że ozdobą 
zielonej przestrzeni w środku mia-
sta staną się jeszcze niedźwiedź, 
dwa dziki i hipopotam. W sumie, na 
podstawie umowy gminy z Funda-
cją Arka im. Józefa Wilkonia w cen-
trum Piaseczna ma zostać wyekspo-
nowanych 18 dzieł artysty z Zalesia 
Dolnego. Najbardziej okazałe z nich 
– łoś jeszcze nie zostało ukończone, 
w odlewni w Niwach Ostrołęckich 
koło Warki trwa nad nim praca.  
 Jako pierwsza, przed ratuszem, 
została w poniedziałek zamontowa-
na lwica z małym lwiątkiem. Prze-
chodnie przystawali na chwilę i z 
ciekawością się jej przyglądali. – Do-
brze, że w Piasecznie przybywa de-
koracji – komentowała pani Janina, 
piasecznianka od 65 lat.
 – Moim zdaniem te rzeźb na tle 
kamiennej nawierzchni rynku znik-
ną, dużo ładniej będą prezentowały 
się w parku – stwierdziła z kolei pani 
Agnieszka przyglądająca się lwicy.
 Rzeźby mają fakturę drewna, 
ale kolor aluminium. I tak pozo-
stanie. Ostatniego malowania tak-
że dokonywał mistrz Józef. Wyko-
nanie odlewu rzeźby to nie lada 
zadanie, praca tylko nad turem 
trwała 2,5 miesiąca. – Najpierw 
zdejmujemy silikonową formę z 
drewnianego oryginału, następ-
nie robimy odlew z wosku i tniemy 
go na kawałki, aby następnie wy-

konać metalowe odlewy fragmen-
tów rzeźby, zespawać je w całość, 
wycyzelować i pomalować – opo-
wiada o żmudnym procesie odlew-
nik z Niw Ostrołęckich. Rzeźby są 
puste w środku. 
 Józef Wilkoń, artysta o między-
narodowej sławie jest uznawany za 
skarb i symbol gminy Piaseczno. 
– Dotychczasowe piaseczyńskie wy-
stawy Józefa Wilkonia spotykały się 
z dużym zainteresowaniem miesz-
kańców i mediów. Dlatego korzysta-
jąc z tego, że światowego formatu 

wielki artysta jest mieszkańcem na-
szej gminy, zdecydowaliśmy się wy-
konać i ustawić na głównych pla-
cach, skwerach oraz w parku odle-
wy jego rzeźb. W ten sposób chce-
my poprawiać jakość przestrzeni pu-
blicznej i nadać markę centrum na-
szego miasta, aby stało się bardziej 
atrakcyjne zarówno dla mieszkań-
ców jak i gości odwiedzających Pia-
seczno – mówi Daniel Putkiewicz, I 
zastępca burmistrza.

Piotr Chmielewski

Lwica, pierwsza zamontowana rzeźba, wzbudziła duże 
zainteresowanie przechodniów 

Być jak Lewandowski, 
być jak Glik
GÓRA KALWARIA Emocje znów będą potężne. Za tydzień, na stadionie 
miejskim odbędzie się 23. edycja Piłkarskiego Turnieju Dzieci do lat 13 
im. Kazimierza Górskiego o puchar burmistrza Góry Kalwarii

 25 maja na boiskach zobaczymy reprezentacje ponad dwudziestu szkół 
między innymi z Mińska Mazowieckiego, Grójca , Warki, Tarczyna, Chynowa 
oraz drużyny z wszystkich podstawówek z gminy Góra Kalwaria. Na murawę 
wybiegnie około 250 młodych piłkarzy. Rywalizacja odbywać się będzie za-
równo w kategoriach dziewcząt jak i chłopców.
 W piątek na trybunach - jako goście specjalni - pojawią się byli i znani pił-
karze z ekstraklasy: Marcin Mięciel, Grzegorz Szamotulski, Maciej Bykowski, 
Jacek Kacprzak. Tradycyjnie nie zabraknie również syna legendarnego trene-
ra Kazimierza Górskiego – Dariusza. 
 Mecze eliminacyjne rozpoczną się o godz. 9.15, a walka o medale i pucha-
ry potrwa od godz. 14.30 do 16. Główny organizator – Ośrodek Sportu i Rekre-
acji zaprasza wszystkich do kibicowania.
 W ubiegłej edycji tak się złożyło, że główne trofeum trafi ło w ręce druży-
ny... szczypiornistów z Bikówka koło Grójca. – Zgrania i taktyki moi chłopcy 
nauczyli się grając w piłkę ręczną, nasza szkoła jest mistrzem powiatu w tej 
dyscyplinie – zdradzał trener Kazimierz Kołodziej. W kategorii dziewcząt wy-
grały reprezentantki szkoły w Hucie Mińskiej, podopieczne Marka Kalinow-
skiego oraz Katarzyny Liwanowskiej, byłej zawodniczki ekstraligowych Go-
sirek Piaseczno. Z miejscowych drużyn najwyżej dotarła ekipa z kalwaryjskiej 
szkoły „Dwójki”, której trzon stanowili gracze MKS Korona Góra Kalwaria.
 Turniej odbędzie się pod patronatem Kuriera Południowego i portalu Pia-
secznonews.pl

PC

Paweł Grzelak (w zielonej koszulce) z kalwaryjskiej szkoły „Dwójki” 
został najlepszym zawodnikiem ubiegłorocznego turnieju
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PIASECZNO

Fanatic zagra na Wolprezie
 W sobotę 2 czerwca na parkingu przy ulicy Sierakowskiego w Piasecz-
nie odbędzie się kolejna edycja Wolprezy – wydarzenia będącego formą 
podziękowania dla wolontariuszy działających na rzecz Stowarzyszenia 
Dobra Wola. Gwiazdą imprezy będzie klasyka disco-polo – zespół Fanatic. 
Początek o godzinie 16.

Tyl
R E K L A M A
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Najlepsze miejsce 
do modlitwy
GÓRA KALWARIA W najbliższą niedzielę abp Kazimierz Nycz obwie-
ści podczas uroczystej mszy św. na Mariankach, że Wieczernik stał się 
sanktuarium św. Stanisława Papczyńskiego
 Dekret w tej sprawie metro-
polita warszawski wydał już w 
ubiegłym roku. Odpowiedział w 
ten sposób m.in. na prośbę Prze-
łożonego Prowincji Polskiej Zgro-
madzenia Księży Marianów. 
 Sanktuarium nazywamy miej-
sce kultu związanego z nadprzyro-
dzonym wydarzeniem, relikwiami 
lub cudownym wizerunkiem. Do 
tego miejsca przyjeżdżają wierni, 
aby modlić się, prosić o łaski, prze-
baczenie, czy też dziękować. Ko-
ściół na Mariankach otrzyma god-
ność sanktuarium przede wszyst-
kim dlatego, że spoczywa w nim 
zmarły w 1701 roku św. Stanisław, a 
pielgrzymi bardzo chętnie za jego 
pośrednictwem wznoszą modły 
do Boga. Zaledwie dwa lata temu 
założyciel pierwszego męskiego 
zgromadzenia na ziemiach pol-
skich został kanonizowany. Wów-
czas świat usłyszał o cudach, do któ-
rych doszło za jego przyczyną, a któ-
re zostały uznane przez Stolicę Apo-
stolską w trakcie wynoszenia ojca Papczyńskiego do świętości. Pierwszym było nie-
wytłumaczalne dla medycyny ożywienie nienarodzonego dziecka, drugim – uzdro-
wienie śmiertelnie chorej kobiety. Obecnie tysiące osób rocznie przybywa do jego 
grobu, gdyż założyciel zgromadzenia marianów czczony jest jako patron nienaro-
dzonych dzieci i małżeństw starających się o potomstwo.
 Sanktuarium w Górze Kalwarii będzie szerzyło kult św. Stanisława Papczyńskie-
go oraz jego przesłanie: szczególną cześć do Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny, niesienie duchowej pomocy zmarłym i umierającym oraz wspieranie 
Kościoła w prowadzeniu wszystkich do świętości. Opiekunami Wieczernika oraz to-
warzyszącego mu muzeum świętego pozostaną marianie, a pierwszym kustoszem 
sanktuarium zostanie ks. Jan M. Rokosz, dotychczasowy kustosz grobu św. Stani-
sława. Szczególnie uroczystym dniem w nowym sanktuarium będzie obchodzona 
18 maja uroczystość św. Stanisława Papczyńskiego. Właśnie w tym czasie marianie 
spodziewają się najliczniejszych pielgrzymek do grobu „białego zakonnika”.
 W niedzielę, podczas uroczystej mszy św., która rozpocznie się o godz. 12 
kard. Kazimierz Nycz odczyta dekret o utworzeniu sanktuarium, a następnie bę-
dzie można otrzymać indywidualne błogosławieństwo relikwiami św. Stanisława. 

PC

Uroczystości na Mariankach
 rozpoczną się o godz. 12. 

Pomóż Dominice i Filipowi
GÓRA KALWARIA W sobotę 26 maja Ośrodek Kultury zaprasza na koncert „Bądź Narzę-
dziem”, podczas którego będą zbierane fundusze na dalsze leczenie i rehabilitację 
dzieci Dominiki i Filipa
 Dominika to wielka wojownicz-
ka, która pomimo wszystkich swo-
ich chorób i diagnoz lekarzy walczy 
o każdy dzień swojego życia. Uro-
dziła się w czerwcu 2016 roku (2,5 
miesiąca przed terminem) i cier-
pi na dziecięce porażenie mózgo-
we oraz cały zespół schorzeń roz-
wojowych i wad ortopedycznych. 
Do tego wszystkiego pół roku temu 
przeszła sepsę, ale cały czas dziel-
nie walczy.
 Natomiast Filip tuż po zda-
niu matury uległ wypadkowi, któ-
ry całkowicie zmienił życie jego, 
najbliższej rodziny oraz przy-
jaciół. 26 maja ubiegłego roku 
mama znalazła 19-latka w domu, 
leżącego pod schodami bez od-
dechu i tętna. Do przyjazdu ka-
retki, w wyniku reanimacji, kobie-
ta zdołała przywrócić synowi akcję 
serca. Obecnie Filip jest w śpiączce, 
ale to właśnie w tym stanie zmienia 
on serca tysięcy ludzi. – Gorąco li-
czymy na wasze liczne przybycie i 
otwarte serca – mówi Grzegorz Do-

bkowski, jeden z organizatorów wy-
darzenia. – Wierzymy głęboko, że 
tegoroczny Dzień Mamy będzie na-
szym wspólnym prawdziwym świę-
tem radości i miłości.
 Koncert przy ul. Białka 9 roz-

pocznie się o godz. 17. Zagrają ze-
społy Kurs, LewRohi i Poison 777. 
Wystąpi również tancerka Agata 
Chmielewska. Koncertowi patronu-
je Kurier Południowy.

Tyl.

R E K L A M A

LESZNOWOLA

Muzyka łączy - 100 lat niepodległości
 W najbliższą niedzielę w fi lii GOK Lesznowola w Łazach (ul. Przyszłości 
8) odbędzie się koncert akordeonowy organizowany przez SP w Łazach. 
Wystąpią wspólnie Accolori - orkiestra akordeonowa z Berlina i Muzyczna 
Podróż ze Szkoły Podstawowej w Łazach. Początek o godz. 17.

Tyl

Spotkanie z klasyką
PIASECZNO W ostatni weekend ruszyła kolejna, 17. edycja Piaseczyńskiej Wiosny Muzycznej - cyklu koncer-
tów muzyki poważanej – chóralnej i kameralnej - uzupełnionego prelekcjami z zakresu historii muzyki
 W ramach koncertu 
„Perły Muzyki Kameral-
nej” w kościele pw. NMP 
Wspomożenia Wiernych 
w Zalesiu Dolnym wy-
stąpił kwartet smyczko-
wy w składzie: Marta Ry-
chlik-Stanula – skrzyp-
ce, Izabela Szlachta-Dow-
giałło – skrzypce, Karoli-
na Tomasik – altówka i Jo-
anna Stasiak – wioloncze-
la, Paweł Łukasik – altów-
ka. W programie znala-
zły się dzieła takich kom-
pozytorów jak Józef El-
sner, Krzysztof Penderec-
ki i Dymitr Szostakowicz. 
Piaseczyńska Wiosna Mu-
zyczna, oprócz wrażeń ar-
tystycznych, oferuje rów-
nież ciekawe informacje o 

wykonywanej muzyce i ich 
twórcach, które prezentuje 
prowadząca imprezę Ma-
lina Sarnowska.
 A już w najbliższą so-
botę o godz. 19.15 w ko-
ściele pw. Świętej Anny 
wystąpi zespół Il Canto 
w składzie: Wanda Lad-
dy – sopran, Marta Law-
rence – alt, Sławomir Ło-
baczewski – tenor i Le-
szek Kubiak – bas. W pro-
gramie: Anonim – Bogu-
rodzica, Anonim - Gau-
de Mater Polonia, psalmy 
Mikołaja Gomółki i Wa-
cława z Szamotuł, pieśni 
Fryderyka Chopina, Sta-
nisława Moniuszki, Mi-
chała Świerzyńskiego oraz 
piosenki Henryka Warsa i 

Jerzego Wasowskiego. Te-
goroczną edycję Piase-
czyńskiej Wiosny Muzycz-
nej zwieńczy zaś koncert w 
kościele pw. Matki Bożej 
Różańcowej w Piasecznie. 
Warszawski Chór Chło-
pięcy pod batutą Krzysz-
tofa Kusiel-Moroza wy-

kona dzieła Mikołaja Zie-
leńskiego, Stanisława Mo-
niuszki, Stanisława Wie-
chowicza, Tadeusza Sygie-
tyńskiego i Andrzeja Pa-
nufnika. Początek o godz. 
20.15. Wstęp na wszystkie 
koncerty jest wolny.

Grzegorz Tylec



Bractwo miecza, 
garnka i podpłomyka
GÓRA KALWARIA Kto nie był, niech żałuje. W sobotę i niedzielę na zamku w Czersku 
odbyła się największa w Polsce - i prawdopodobnie w Europie 
- impreza historyczna osadzona w XIII wieku
 Jubileuszowa, dziesiąta edycja 
Wielkiego Turnieju Rycerskiego na 
dworze księcia Konrada Mazowiec-
kiego przyciągnęła rekordową licz-
bę 350 rekonstruktorów, wśród któ-
rych byli zarówno zakuci w stal ry-
cerze (polscy, białoruscy oraz łotew-
scy przybyli pieszo oraz konno), jak 
i piękne białogłowy. Razem z nimi 
podróż do średniowiecza przeżyło 
7,2 tys. widzów, którzy korzystając 
ze słonecznej aury, zawitali w mury 
warowni.

W obozowisku brakuje już miejsca
 Michał „Misza” Prokopiak, któ-
rego śmiało można nazwać ojcem 
czerskiego turnieju, przyznaje, że 
10 lat temu nie wierzył w to, że uda 
się zorganizować największą XIII-
wieczną imprezę w Polsce. – Kiedy 
zaczynaliśmy, w turnieju walczyło 
120 rycerzy. Teraz przyjeżdża do nas 
około 90 proc. wszystkich polskich 
rekonstruktorów, którzy wcielają się 
w postaci z czasów rozbicia dzielni-
cowego w naszym kraju i końca kru-
cjat w Europie. Dobrze się tu czują. 
Cieszy też, że wracają do nas widzo-
wie, bo to o ich uznanie walczymy 
– mówi. Na tegorocznym rekordzie 
Smocza Kompania, bractwo rycer-
skie, dla którego czerski turniej jest 
sztandarową imprezą, nie zamierza 
poprzestać. Byli już w Czersku ry-
cerze z Samarkandy (jechali 2,3 tys. 

km) i Izraela, teraz „Misza” i jego 
ekipa chcieliby zaprosić rekonstruk-
torów z zachodniej Europy. – Ma-
rzy nam się, aby najpóźniej za pięć 
lat było nas, zbrojnych, na turnie-
ju dwa razy więcej. To jest możliwe, 
choć niestety ogranicza nas miejsce. 
Sad, w którym bractwa rozbijają na-
mioty, stał się za mały. Szukamy in-
nego, bliskiego miejsca na dodatko-
we obozowisko – mówi.
 Pomysłów na historyczne tło ko-
lejnych turniejów organizatorom do-
starczył jego patron – Konrad Ma-
zowiecki. Jego życie było niezwykle 
barwne – prowadził ciągłe boje z po-
ganami, sprowadził Krzyżaków do 
Polski, pojął za żonę księżniczkę z 
Rusi (miał z nią kilkanaścioro dzie-
ci), uwięził szwagierkę w Czersku, w 
końcu – został objęty ekskomuniką. 
– To postać na przynajmniej 30-od-
cinkowy serial – uważa Prokopiak. 

Cukierki ze złotem dla królowej
 Jednak turniej to nie same wal-
ki, ale także pokaz życia w epoce 
sprzed blisko 800 lat. Tak jak przed 
wiekami i współcześnie za zbrojny-
mi podążają kramarze i rzemieślni-
cy. Podczas weekendowego turnie-
ju można było podpatrzeć, jak w śre-
dniowieczu wytapiano żelazo. Ma-
ciej Tomaszczyk, na co dzień geolog 
naftowy z okolic Warszawy (oraz ko-
wal-amator), ulepił z gliny dymar-
kę, załadował ją rudą żelaza oraz wę-
glem drzewnym i podsycając mie-
chem temperaturę (do 1300 st. C!) po 
6 godzinach otrzymał żelazną gru-

dę. – Przeprowadziłem kiedyś ekspe-
ryment ile czasu zajmie mi wytopie-
nie żelaza, a następnie wykucie noża. 
Trwało to pięć dni – opowiada. 
 Natomiast Małgorzata Krasno-
Korycińska za „co łaska” sprzeda-
wała upieczone na kamieniu pod-
płomyki oraz miodownik. Miesz-
kanka Milanówka już zawodowo 
zajmuje się rekonstrukcją historycz-
ną: szyje dawne stroje i gotuje dania 
wedle przepisów sprzed setek lat. 

– Miodownik to najstarsze polskie 
ciasto, pochodzące z czasów kie-
dy jeszcze nie był u nas powszech-
nie dostępny cukier. W epoce rene-
sansu dodano do niego przypra-
wy korzenne i tak powstał piernik 
– tłumaczy. – Cukier trzcinowy w 
epoce średniowiecza był tak dro-
gi, że trzymano go w skarbczyku. 
Nadworny aptekarz Władysła-
wa Jagiełły przygotował dla jego 
żony Jadwigi bardzo drogie cu-
kierki ze złota i cukru na odświe-
żenie oddechu. Ale nie odświeża-
ły, a do tego szybciej psuły się od 
nich zęby – snuje opowieść. 

Ewenement na skalę kraju
 Spod Radzymina przybyła z ko-
lei Anna Wojcieszuk, współczesna 
garncarka. – Wytwarzam garnki z 
gliny, na której mieszkam. Zajęłam 
się tym, kiedy znudziło mi się pro-
wadzenie szkoły tańca. Zawsze mnie 
do garncarstwa ciągnęło – opowia-
da uśmiechając się.
 Od 10 lat stałym bywalcem tur-
nieju jest Tomasz Serwa aż z Za-
chodniopomorskiego. Wielkim sa-
mochodem terenowym na dzie-
dziniec przyciąga przyczepę, któ-
ra zamienia się w średniowiecz-
ny bar z piecem chlebowym opa-
lanym drewnem. Wypieka w nim 
proste, robione na miejscu cia-
sto nadziewane szpinakiem, se-
rem i boczkiem. Do tego oferu-
je kwas chlebowy. To wystarczy, 
żeby przed karczmą stale stał wę-
żyk głodnych. Jak w ukropie ob-
sługuje ich czteroosobowa ekipa. 
– Mam sentyment do imprezy w 
Czersku. Tak naprawdę mało jest 
w Polsce turniejów na tak wyso-
kim poziomie. To ewenement na 
skalę kraju – zachwala. 
 Współorganizatorem turnieju był 
Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii, 
patronował mu Kurier Południowy.

Piotr Chmielewski

Tegoroczny turniej przyciągnął do Czerska 350 
rekonstruktorów historycznych

Dusza turnieju, Michał Prokopiak przyznaje: Nie liczyliśmy 10 lat 
temu, że uda nam się zorganizować tak popularną imprezę   

PIASECZNO

Spotkanie z kulturą na placu Piłsudskiego
 W najbliższą niedzielę na rynku odbędzie się Krótka Przerwa. Orga-
nizatorami wydarzenia są piaseczyńskie Centrum Kultury oraz biblioteka 
publiczna. W programie znajdzie się spektakl dla dzieci „Domisie na wa-
kacjach”, koncert zespołu Foliba, warsztaty bębniarskie, występ teatru im-
prov „Akt VIII” oraz kabaretu Czwarta Fala. Początek o godz. 12. 

TW

  

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

 NA WOLNE STANOWISKO:

 Inspektora w Biurze 
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IV liga

Kolejka 24 - 12-13 maja

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

Tabela grupy południowej IV ligi
1.  Broń Radom 24 50 15 5 4 67-27
2.  Mszczonowianka Mszczonów
  24 49 15 4 5 51-34
3.  Pilica Białobrzegi 24 47 14 5 5 44-20
4.  Oskar Przysucha 24 46 14 4 6 54-28
5.  Mazur Karczew 24 44 13 5 6 48-31
6.  Pogoń Grodzisk Mazowiecki
  24 43 13 4 7 55-25
7.  Energia Kozienice 24 43 13 4 7 44-32
8.  Błonianka Błonie 24 42 12 6 6 48-29
9.  Sparta Jazgarzew 24 36 12 0 12 47-46
10.  LKS Jedlińsk 24 33 10 3 11 43-32
11.  MKS Piaseczno 24 29 8 5 11 48-44
12.  Wilga Garwolin 24 27 7 6 11 27-49
13.  Znicz II Pruszków 24 21 5 6 13 29-48
14.  LKS Promna 24 12 2 6 16 21-58
15.  Perła Złotokłos 24 10 2 4 18 13-77
16.  Naprzód Skórzec 24 9 2 3 19 27-86

Liga okręgowa

Kolejka 24 - 12-13 maja

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

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej
1.  KS Raszyn 24 54 17 3 4 62-33
2.  Józefovia Józefów 24 49 15 4 5 67-27
3.  SEMP Ursynów (Warszawa) 
  24 49 15 4 5 55-24
4.  AP Żyrardów 24 49 15 4 5 71-38
5.  Grom Warszawa 24 49 15 4 5 69-30
6.  LKS Chlebnia 23 41 12 5 6 50-33
7.  KS Teresin 23 37 11 4 8 44-42
8.  Ursus II Warszawa 24 35 10 5 9 43-32
9.  Przyszłość Włochy (Warszawa)
  24 33 9 6 9 44-42
10.  KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna)
  24 28 8 4 12 35-61
11.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 
  24 26 7 5 12 35-63

12.  Naprzód Stare Babice 24 23 6 5 13 38-64
13.  Piast Piastów 24 22 7 1 16 38-56
14.  Błękitni Korytów 24 19 5 4 15 38-81
15.  Naprzód Brwinów 24 10 2 4 18 33-70
16.  Sparta II Jazgarzew 24 16 4 4 16 46-72

A klasa

Kolejka 21 - 12-13 maja

Anprel Nowa Wieś 3-4 FC Lesznowola  
Jedność Żabieniec 3-6 GLKS Nadarzyn  
Laura Chylice 4-3 Świt Warszawa  
Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 2-0 Gwardia Warszawa  
Grom II Warszawa 2-4 UKS Siekierki (Warszawa)  
Tur Jaktorów 4-1 Rozwój Warszawa  
MKS II Piaseczno 1-0 Okęcie Warszawa 

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy
1.  MKS II Piaseczno 21 51 16 3 2 71-20
2.  Laura Chylice 21 50 16 2 3 76-36
3.  Okęcie Warszawa 21 43 14 1 6 66-22
4.  Nadstal Krzaki Czaplinkowskie
  21 40 12 4 5 63-40
5.  GLKS Nadarzyn 21 38 12 2 7 68-40
6.  Jedność Żabieniec 21 34 10 4 7 57-43
7.  FC Lesznowola 21 31 9 4 8 54-59
8.  UKS Siekierki (Warszawa) 
  21 30 9 3 9 44-48
9.  Świt Warszawa 21 29 9 2 10 42-46
10.  Anprel Nowa Wieś 21 18 5 3 13 38-72
11.  Rozwój Warszawa 21 17 5 2 14 34-69
12.  Gwardia Warszawa 21 15 4 3 14 33-58
13.  Grom II Warszawa 21 15 4 3 14 27-60
14.  Tur Jaktorów 21 10 2 4 15 33-93

II liga kobiet

Kolejka 18 - 12-13 maja

Pauza: UMKS Zgierz.
Stomil Olsztyn - Akademia 2012 Suwałki (przełożony)
Loczki Wyszków 0-1 Piastovia Piastów  
Ząbkovia Ząbki 2-4 Pogoń Zduńska Wola  
KU-AZS UW Warszawa - GOSiR Piaseczno 
(przełożony na 7 czerwca)
Wilga Garwolin - Jantar Ostrołęka (przełożony)

Tabela grupy mazowieckiej drugiej ligi kobiet
1.  Piastovia Piastów 17 43 14 1 2 43-12
2.  Loczki Wyszków 17 36 11 3 3 45-17
3.  Ząbkovia Ząbki 17 31 10 1 6 52-29
4.  Stomil Olsztyn 15 29 9 2 4 39-17
5.  Pogoń Zduńska Wola 16 24 7 3 6 25-27
6.  GOSiR Piaseczno 15 22 7 1 7 28-32
7.  Akademia 2012 Suwałki 
  16 18 6 0 10 29-47
8.  Wilga Garwolin 15 15 4 3 8 20-32
9.  Jantar Ostrołęka 15 13 3 4 8 18-37
10.  KU-AZS UW Warszawa 15 11 3 2 10 16-31
11.  UMKS Zgierz 16 8 2 2 12 9-43

Ligowe zapowiedzi
IV liga

Kolejka 26 - 19-20 maja

Wilga Garwolin - LKS Promna 
Sparta Jazgarzew - Perła Złotokłos 20 maja, g.11 
Oskar Przysucha - Naprzód Skórzec 
Mazur Karczew - MKS Piaseczno 19 maja, g.17 
LKS Jedlińsk - Pilica Białobrzegi 
Broń Radom -Mszczonowianka Mszczonów 
Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Energia Kozienice 
Znicz II Pruszków - Błonianka Błonie

Liga okręgowa

Kolejka 25 - 19-20 maja

KS Raszyn - Naprzód Brwinów 
KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) - Pogoń II Grodzisk 
Mazowiecki 19 maja, g.17 
Józefovia Józefów - LKS Chlebnia 
Grom Warszawa - Sparta II Jazgarzew (walkower) 
KS Teresin - Przyszłość Włochy (Warszawa) 
Ursus II Warszawa - Piast Piastów 
AP Żyrardów - Błękitni Korytów 
Naprzód Stare Babice - SEMP Ursynów (Warszawa) 

 A klasa

Kolejka 22 - 19-20 maja

FC Lesznowola - MKS II Piaseczno 19 maja, g.12
Okęcie Warszawa - Tur Jaktorów 
Rozwój Warszawa - Grom II Warszawa 
UKS Siekierki (Warszawa) - Nadstal Krzaki Czaplinkow-
skie 19 maja, g.14 
Gwardia Warszawa - Laura Chylice 22 maja, g.19 
(mecz w Chylicach)
Świt Warszawa - Jedność Żabieniec 19 maja, g.11 
GLKS Nadarzyn - Anprel Nowa Wieś

II liga kobiet

Kolejka 19 - 19-20 maja

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

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

Wyniki naszych zespołów ligowych

Dzień Świerczka
TENIS STOŁOWY W trakcie ostatniego turnieju Grand Prix Piaseczna 
w tenisie stołowym nie brakowało emocji
 Salę Gminnego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji odwiedził czterokrotny me-
dalista igrzysk paraolimpijskich Piotr 
Grudzień. Spotkanie z tak utytułowa-
nym zawodnikiem było ogromną fraj-
dą dla dzieci, które chętnie próbowa-
ły swoich sił przy stole z mistrzem. Do 
tego sportowiec wziął ze sobą olimpij-
skie medale, a możliwość zobaczenia 
ich z bliska powodowała niemałą eks-
cytację zarówno wśród młodych, jak i 
tych starszych uczestników zawodów. 
 W imprezie wystartowało łącz-
nie 93 zawodników, którzy rywali-
zowali ze sobą w pięciu kategoriach. 
W kategorii kobiet po raz siódmy (!) 
zwyciężyła Alicja Walasek, a tuż za 
nią sklasyfikowana została, trenują-
ca na co dzień w Piasecznie, Kami-
la Klich. Kategoria dzieci tym razem 
padła łupem dziewczynki - Julii Bal-
cerzak. W finale wygrała ona z Pa-
trykiem Dubiniakiem, który dzięki 
zajęciu drugiego miejsca jest jednak 
w tej chwili liderem w kategorii dzie-
ci. W juniorach Borys Massalski w 
decydującym meczu pokonał Kami-
la Dmowskiego z GKTS Wiązowna. 
Reprezentant Returnu po tym zwy-
cięstwie wskoczył na pudło w „ge-
neralce” i jest już na trzeciej pozycji. 
Kategoria mężczyzn, pod nieobec-
ność Rafała Suszyckiego, należała do 
dwóch panów – Damiana Świerczka 
i Krystiana Marka. Z dużą przewagą 
nad rywalami doszli oni do finału, w 
którym ostatecznie lepszy okazał się 
Świerczek. Nie lada niespodzianką 
okazał się fakt, że w kategorii open, 
czyli tej, w której mogą grać zawod-
nicy występujący w profesjonalnych 
rozgrywkach ligowych, w finale rów-
nież zagrała ze sobą ta sama para. W 

tyle pozostawili między innymi wy-
stępujących w drugiej lidze Kami-
la Sitka i Jacka Szachnowskiego. W 
drugim pojedynku znów triumfował 
Świerczek i to on został największym 
wygranym 8 Grand Prix Piaseczna w 
tenisie stołowym. 
 – Poza tym w ostatnim miesiącu 
w loterii mieliśmy wyjątkowo dużą 
liczbę nagród do rozdania, a wśród 
nich były: voucher do restauracji 
Szara Eminencja, koszulka Toma-
sza Lewandowskiego (mistrz Pol-
ski, 2016), koszulka Filipa Szymań-
skiego (ćwierćfinalista Mistrzostw 
Świata w Ping-Pongu) czy szalik 
drużyny Bogoria Grodzisk Mazo-
wiecki – mówi Maciej Chojnicki, or-
ganizator zawodów z UKS Return 
Piaseczno. – Pamiątką po spotkaniu 
z gościem specjalnym była reprezen-

tacyjna koszulka, którą wylosował 
Marek Słodkowski, a indywidual-
ny trening z gwiazdą rozegrał Jakub 
Szczypek. 
 A już w najbliższą niedzielę w 
sali GOSiR odbędzie się kolejny tur-
niej. Tym razem do Piaseczna, jako 
gość specjalny, zawita Piotr Cho-
dorski - zawodnik drużyny Spójnia 
Warszawa występującej w Lotto Su-
perlidze. Chodorski to wielokrotny 
medalista Mistrzostw Europy i Mi-
strzostw Świata w kategoriach mło-
dzieżowych. Dla zawodników bę-
dzie to ostatnia okazja na zdobycie 
punktów przed czerwcowym turnie-
jem TOP-12, do którego awans uzy-
ska 12 najlepszych zawodników z 
każdej kategorii.

Grzegorz Tylec

 Piotr Grudzień zabrał ze sobą na turniej medale olimpijskie
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Mistrzowie z Konstancina!
KONSTANCIN-JEZIORNA Po raz pierwszy w historii koszykarze na wóz-
kach IKS GTM Konstancin zdobyli mistrzostwo Polski!

 W turnieju fi nałowym rozegranym w Konstancinie gospodarze najpierw 
zmierzyli się w pojedynku o wielki fi nał z drużyną ŁTRSN Łódź. O zwycięstwie 
(63:56) zdecydowała, w dużej mierze, lepsza pierwsza połowa w wykonaniu 
podopiecznych Wojciecha Makowskiego, którzy do końca meczu – mimo 
gorszej postawy po przerwie - nie pozwolili już dać się dogonić rywalom. 
 Mecz z Akces Med START Rzeszów, decydujący o tytule najlepszej ekipy z 
w kraju, miał  kolei bardziej dramatyczny przebieg. Tym razem kluczowa była 
druga kwarta, w której – po nerwowym początku – Konstancin wyregulował 
w końcu jak trzeba celowniki i zaczął punktować, wychodząc na prowadze-
nie. Po przerwie minimalnie lepszy był wprawdzie Rzeszów, ale próbę ner-
wów w końcówce lepiej wytrzymał IKS i ostatecznie wygrał wielki fi nał dwo-
ma punktami (60:58). Radość zawodników Konstancina była wielka, bo od kil-
ku sezonów są w ścisłej czołówce krajowej, ale – jak dotąd – zawsze czegoś 
brakowało do końcowego sukcesu. Triumf wywalczony u siebie i to w takich 
okolicznościach z pewnością miał wyjątkowo słodki smak.
 – Bardzo się z tego mistrzostwa cieszymy – nie krył swojej radości trener IKS GTM 
Konstancin Wojciech Makowski. – Niektórzy zawodnicy czekali na tę chwilę 25 lat, ale 
warto było. Wygraliśmy po bardzo ciężkim, zaciętym meczu. Po meczu zawodnicy ze-
brali się w kole i triumfalnie odśpiewali „Kto najlepszy w Polsce jest? IKS, IKS, IKS!”.
 Dodatkowo do najlepszej piątki turnieju fi nałowego zostali wybrani Piotr 
Pawełko i Marek Kacprzak (IKS GTM Konstancin), choć należy podkreślić, że 
każdy z zawodników miał swój udział w zdobyciu mistrzostwa: Paweł Kantor-
ski, Tomasz Dobek, Rafał Tyburowski, Karol Staręga, Arkadiusz Garbacz, Arka-
diusz Pilch, Rafał Treter i Paweł Jaszczołt.
 Redakcja Kuriera Południowego serdecznie gratuluje koszykarzom z Kon-
stancina sukcesu, życząc jednocześnie powtórki za rok i udanej postawy w 
rozgrywkach europejskich.

Siatkarze Perły w finale
SIATKÓWKA Młodzi zawodnicy ze Złotokłosu radzą sobie znakomicie w 
turniejach mini siatkówki chłopców w kategorii dwójek
 W ostatni weekend zespół w składzie 
Karol Kucharski, Tymek Pasak i Maksymi-
lian Grzegrzółka wygrał ostatni z trzech 
cykli turniejów mini siatkówki. Co więcej, 
w każdym z trzech turniejów zawodnicy 
Perły zwyciężyli wszystkie mecze w swo-
jej grupie, a w całym cyklu aż 25 spotkań 
- nie ponosząc żadnej porażki i awansu-
jąc dalej z pierwszego miejsca w swojej 
dywizji.  2 czerwca wezmą udział w tur-
nieju fi nałowym w Mrozach, w którym 
wystąpi osiem najlepszych zespołów na 
Mazowszu.

Tyl.

Grzegorz Tylec
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DAM PRACĘ

Zatrudnię mechanika lub pomocnika mechanika 
Piaseczno, tel 602 230 618

Pracownik do przeprowadzek, tel. 602 226 147

Firma sprzątająca zatrudni kobiety i mężczyzn do pra-
cy w Wólce Kosowskiej k. Mrokowa , tel. 519 112 478

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

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

Kierowca kat. C+E, kraj, tel. 605 324 287

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

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

Firma sprzątająca poszukuje osoby do sprzątania kla-
tek w nowym budynku wielorodzinnym na terenie Ursy-
nowa (okolice ul. Poleczki). Tel. 505 969 569

Zatrudnię osobę do działu sprzedaży. Mile widziana 
znajomość Symfonii lub Comarch. Praca w Tarczynie. 
CV na e-mail: info@ekospan.pl, lub tel. 22 727 71 22 

Zatrudnię ekspedientki Ustanów, tel. 601 95 34 32

Ekspedientkę do sklepu spożywczego w Ustanowie, 
tel. 602 119 041

Zatrudnimy Panie do pracowni garmażeryjnej. Umo-
wa o pracę. Konkurencyjne zarobki. Dobra atmosfera. 
Mysiadło, tel. 603 68 65 61

Poszukujemy do współpracy doświadczonej i zgranej 
EKIPY BRUKARSKIEJ lub samodzielnych BRUKARZY, 
ok. Piaseczna, tel. 698 698 839

Kasjerów, kasjerki do nowo otwartego sklepu Żabka 
w Piasecznie, tel. 505 493 018

Zatrudnię sprzedawcę do sklepu spożywczego, 
Piaseczno, tel. 602 199 832

Kierowca kat C+E (wywrotka), dorywczo, stała trasa, 
tel. 696 025 563

Pilnie! Przyjmę do pracy na stanowisko Kierowca 
magazynier, Wola Gołkowska, tel. 509 030 813, 
606 644 210

Pracownik do prac remontowych, tel. 606 975 447

Tokarza, Nowa Iwiczna, tel. 604 902 058

Do pracy przy zakładaniu ogrodów i układaniu kost-
ki brukowej, dniówki lub tygodniówki, tel. 698 698 839 

KASJER/KASJERKA DO SKLEPU W MROKOWIE, 
TEL. 502 251 356

Zatrudnię ślusarza, Wola Prażmowska, atrakcyjne
wynagrodzenie, tel. 884 665 865

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

Pana do sprzątania terenu zewnętrznego w Józefosławiu 
z okolic Piaseczna, tel. 505 465 961

Do dociepleń tel. 507 191 295

Pracownika do szatni, Konstancin, tel. 502 475 075

Firma zatrudni do sprzątania, Janki ul. Mszczonowska,
tel. 509 375 085 

Firma zatrudni do sprzątania Piaseczno, ul. Jana Pawła II, 
praca zmianowa, wym. ks. sanepid, tel. 512 117 967 

Podnajmę stanowisko fryzjerskie, Piaseczno, 
tel. 607 230 981

Remonty, osoby doświadczone i do przyuczenia,
tel. 601 21 27 63

Praca biurowa min. z 2 letnim doświadczeniem fakturo-
wania i pracy z obiegiem dokumentów biurowych. Zakres 
zadań: wprowadzanie danych do komputera, korzystanie 
z programów: Word, Excel i WF Mag, współpraca z dzia-
łem księgowości, prowadzenie dokumentacji dostaw i wy-
jaśnianie niezgodności, bieżące zadania biurowe. Wyma-
gania: wykształcenie minimum średnie, preferowane z 
obszaru finansów i księgowości, znajomość programów 
magazynowych, idealnie WF-Mag, znajomość j. Angiel-
skiego (do kontaktów mailowych i telefonicznych), pod-
stawy znajomości j. Rosyjskiego. Oferujemy: stabilne za-
trudnienie w oparciu o umowę o pracę. Praca w powie-
cie piaseczyńskim. Kontakt: dk@bjc.pl Tel. 500 167 401 

Zatrudnię kucharza, pomoc kuchni, kierowcę. Konstan-
cin-Jeziorna, także w weekendy, święta. Tel. 600 250 437

Skład materiałów budowlanych zatrudni magazyniera 
oraz kierowcę kat. C+E z HDS, Henryków Urocze, 
tel. 509 509 067

Panie do sprzątania dwóch obiektów biurowych w miej-
scowości Łubna i Konstancin-Jeziorna. Prosimy o kontakt 
pod numerem 503 418 578

Zatrudnię pomocników brukarza, tel. 509 069 235

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

Panią do pracowni krawieckiej, tel. 605 081 740

Pracownika do prac ogrodowych, tel. 696 039 978

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

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

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

Dekarza, tel. 692 194 998

Pomoc nauczyciela/opiekunkę do przedszkola w Łazach za-
trudnię. Tel. 506 12 52 82, CV przedszkolefantazja@interia.pl

Przedszkole w Piasecznie poszukuje pomocy nauczyciela/
opiekunki, tel. 506 12 52 82, CV przedszkolefantazja@interia.pl

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72 przy ul. Okrężnej 25a w 
Zalesiu Dolnym- Jazgarzewszczyźnie poszukuje sprzątacz-
ki. Pełne ubezpieczenie ZUS, godziny pracy 13.30-20.30. 
Tel. 22 750 07 87 

Agenta ochrony, do 55 lat. Konstancin. Tel. 506 158 658

Poszukuję opiekunki do doraźnej opieki w weekendy nad 
starszą panią (80 lat) zam. k. Góry Kalwarii. Zakres opieki: 
podawanie posiłków i leków, pomoc w ubieraniu i higienie, 
spacery. Opieka całodobowa z zamieszkaniem. Potrzeb-
ne doświadczenie w opiece nad osobami z chorobą Al-
zheimera. Tel. 601 330 928 (po godz. 16-ej)

Mechanika samochodowego, tel. 660 388 940 

Hotel Dwór Konstancin w Konstancinie Jeziorna. Zatrudni 
od zaraz Kelnera,  Recepcjoniste/ke. Pomoc kuchni z do-
świadczeniem, tel. 509 994 568 

Piekarza zatrudnię, Łazy gm.Lesznowola, tel. 506 595 555

Przyjmę do pracy pomocnika tapicera na szkolenie. 
Więcej info pod numerem tel. 787 002 273

Kierowca C+E w kółkach Polska-Włochy wolne 
weekendy. Tel. 600 389 218

Zatrudnię prac. Budowlanych. Tel. 698 831 814

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

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

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

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

Salon fryzjerski nawiąże współpracę z kosmetyczką, ma-
nicurzystką, Piaseczno, tel. 502 66 77 53

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

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu mięsnego Warszawa, 
tel. 22 726 83 42 
 
Ślusarza – operatora prasy krawędziowej, spawacza 
i do przyuczenia, 602 253 180, jozefmalecki@wp.pl 

Robotników budowlanych, tel. 601 20 98 98

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

Fryzjerkę na dobrych warunkach zatrudnię, 
ul. Puławska 534, tel. 501 143 827

Zatrudnię na stałe, pracownik fizyczny - magazynier.
Obsługa wózka widłowego + szykowanie zamówień. 
PIASECZNO. Tel. 609 115 711 

Firma ogrodnicza zatrudni doświadczonych ogrodników, 
a także kierownika ekipy zakładania ogrodów, 
tel. 500 268 463

Zatrudnię fryzjera/kę, tel. 608 58 94 12

Bajka – hurtownia piwa z Gołkowa, Al. Lipowa 65 zatrudni 
młodych z kat.B lub C,  bajwid@bajwid.pl

Panią do sprzątania biur, dodatkowa, Konstancin, 
tel. 660 720 764

Stolarza i pomocnika stolarza, tel. 504 410 578

Ekspedientkę Piaseczno, tel. 606 391 592

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

Konsalnet Ochrona zatrudni do pracy na obiektach han-
dlowych. Na terenie Piaseczna i Jabłonowa. Elastyczny 
grafik, dobre wynagrodzenie. Tel. 605 954 979

Stolarza lub pomocnika stolarza, Gabryelin,tel. 694 949 949

Zlecę wykonanie przyłącza elektrycznego budowlanego, 
tel. 504 617 128

Zatrudnię kierowcę kat. C , jazda po mazowieckim, samo-
chód MAN TGL z windą. Kierowca emeryt mile widziany 
oraz osoba bez doświadczenia . Kontakt pod nr 
tel. 509 089 736 Krzysztof Piaseczno

Sklep Lewiatan przyjmie do pracy na stanowisko kasjer 
sprzedawca umowa o pracę, tel. 503 435 217

SZUKAM PRACY 

Przewiozę busem, towary, tel. 699 84 07 01

Sprzątanie, tel. 880 255 904

Kiosk lub mały sklepik, tel. 782 102 100

Opieka nad starszymi ludźmi, tel. 731 129 311

Kobieta z Ukrainy szuka pracy jako opiekunka 
do starszej osoby, Piaseczno i okolice, z zamieszkaniem, 
tel. 666 972 365

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, 5.5 kM, tel. 698 698 839

Kosiarkę, 5.5 kM, szerokość 53 cm, napęd, wyrzut 
boczny, kosz, duże koła, tel. 698 698 839

Agregat prądotwórczy, 3 kW,tel. 698 698 839

Tuje, bukszpany i inne,  tel. 880 479 679

Sosna opałowa, tel. 602 77 03 61

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Sprzedam Volkswagen Lupo, stan dobry, tel. 504 297 538

Sprzedam Tico, stan bardzo dobry, tel. 504 297 538

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup aut w każdym stanie, tel. 514 658 029

Skup aut, tel. 737 312 465

Skup aut, tel. 793 304 091

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Sprzedam działkę budowlaną w Kątach, 1,1ha media, 
blisko szkoła i przedszkole, tel. 720 912 611

Działkę budowlaną 6000 m kw, Dąbrówka, tel. 667 797 094

Działkę 1445 m kw. Siedliska, tel. 510 322 437

Mieszkanie 2 pokojowe,40 m kw. dobrze skomunikowane 
w Piasecznie, bezpośrednio, tel. 574 350 155

Budowlana, 2400 m kw., z WZ, Kulały gm. Chynów, 79 tys. 
zł, tel. 509 019 603

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

Atrakcyjne działki budowlane w Tarczynie, 
tel. 601 236 928

Działka budowlana w Ustanowie. 966 m kw., 
wszystkie media, bezpośrednio. Tel. 601 244 096

Działki rolne Mirowice, Dobrzenica, tel. 607 073 906

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

Sprzedam działki w RUDEJ k/ Tarczyna. Tanio, 
tel. 602 340 549

Super działka w Słomczynie, tel. 604 624 875

Do sprzedania ładna, tania działka w SIEDLISKACH 
k /Piaseczna, tel. 604 624 875

Sprzedam działki budowlane koło Piaseczna, bardzo 
tanio, tel. 602 340 549

Sprzedam studio fryzjersko-kosmetyczne, Piaseczno, 
tel. 608 58 94 12

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

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

Dom – promocja, tel. 535 487 338

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Kwatery dla grup pracowniczych, Józefosław,
tel. 604 274 417

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

Współlokatora do pokoju w Dąbrówce, 280 zł, 
tel. 667 797 094

Garaż na warsztat- Dąbrówka, tel. 667 797 094

Wynajmę domek, Szczaki, 400 m placu, 
tel. 506 33 76 85

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

Oddam w dzierżawę 8 ha w Górze Kalwarii,
 tel. 501 340 983

Wynajmę lokal handlowo- usługowy, 40 m kw., 
centrum Góry Kalwarii, tel. 500 14 66 77

Pokój z kuchnią - w budynku z osobnym wejściem, 
tel. 602 217 883

Mieszkanie 52 m kw., centrum Piaseczna, 
tel. po południu: 510 907 860

Wynajmę lub sprzedam lokal użytkowy w Piasecznie, 
107 m kw. Tel. 602 253 180

Dwupokojowe, 42 m kw. Piaseczno,  tel. 505 82 82 14 

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

Kwatery- domy, tel. 728 899 673

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Działkę w Jastrzębiu, tel. 576 844 544

USŁUGI

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

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

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

Malowanie, gładzie, tel. 798 828 783

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

Glazura, gres, spieki, tel. 601 21 94 82

Hydraulik tel. 886 576 148

Układanie kostki brukowej,  tel. 604 174 152

Elektryk, tel. 666 890 886

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

Otwórz bramę telefonem, tel. 790 331 339

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

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Usługi podnośnikiem koszowym do 22 metrów,
tel. 514 175 350

KUCHNIE, SZAFY, www.ADWID.pl

Naprawa pralek i zmywarek, tel. 605 112 216

Roboty ziemne, kop-ład „Volvo”, tel. 603 932 235

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

Instalacje elektryczne w nowych budynkach,
tel. 501 277 407

Ocieplenia, tel. 532 587 599

Wykończeniówki, tel. 507 191 295

Przewiozę busem, towary, tel. 699 84 07 01

Ogrodnictwo, tel. 536 043 434

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

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Koszenie, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

Układanie kostki brukowej,  tel. 509 069 235

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

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

Malarskie, tel. 696 120 208

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96 

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

Hydraulik, tel. 535 872 455

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

Pielęgnacja tui i żywopłotów, tel. 510 694 550

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

Skracanie i wycinka drzew, tel. 510 694 550

Tynki, tel. 533 125 444

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

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

Tynki wewnętrzne, tel. 533 125 444

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

Złom, posprzątamy, wywieziemy, tel. 502 898 418

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

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

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

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

Roboty ziemne, kop-ład „Volvo”, tel. 603 932 235

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

 RÓŻNE 

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

Autoholowanie, tel. 503 471 422

Przyjmę zwałkę, gruz, tel. 602 77 03 61

NAUKA 

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

Świetlica Marzeń obok szkoły podstawowej nr 5, 
tel. 571 373 118

Matematyka, dojeżdżam, tel: 519 470 497

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

Hashimoto, Borelioza, Candida, alergie i inne. Diagno-
zowanie i leczenie. Tel. 602 793 303

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

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

ZWIERZĘTA

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

Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040

MATRYMONIALNE

Poznam wdowca 60 lat, 661 678 682

GAZETA KURIER POŁUDNIOWY POSZUKUJE 
KOLPORTERA Z WŁASNYM SAMOCHODEM, 
WYMAGANA ZNAJOMOŚĆ POWIATU PIASECZYŃ-
SKIEGO, PRACA RAZ W TYGODNIU (PIĄTKI), 
TEL. 692 488 278 

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

Sprzedam bezpośrednio kawalerkę w Piasecznie. 
17 m kw., Kusocińskiego 6, tel. 601 271 740

AUTO KAŻDE KUPIĘ, TEL. 603 903 405

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

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

GLAZURA, TERAKOTA, REMONTY, TEL. 600 604 547

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

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

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

NADZORY BUDOWLANE, TEL. 501 129 679

ELEKTRYK, TEL. 518 123 084

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

Introligatorów, również do przyuczenia, 
tel. 22 750 21 17 

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

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

Pomoc w kuchni, Piaseczno, tel. 508 383 525

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

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

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Pracownia tapicerska, tel. 502 908 661

Elewacje, remonty, dachy. Budowa domów. 
Tel. 602 238 620
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Fontanna to nie kąpielisko
PIASECZNO Wraz z nadejściem ciepłych dni, które zbiegły się z urucho-
mieniem fontanny na zrewitalizowanym Skwerze Kisiela pojawia się 
tam regularnie sporo amatorów kąpieli

 Co można robić w gorące dni w centrum Piaseczna? Na przykład zażyć 
wodnego orzeźwienia, które jest atrakcją głównie dla najmłodszych. Na 
Skwer Kisiela przychodzą regularnie całe rodziny z dziećmi. Niektórzy dorośli 
nie widzą nic złego w tym, że ich pociechy wykorzystują fontannę jak kąpielisko.
 Pozwalanie dzieciom na zabawę w wodzie w tym miejscu nie jest jed-
nak zgodne z prawem, a już po kilku dniach od uruchomienia wodotrysku na 
skwerze pojawiła się tabliczka „Zakaz kąpieli”. – Fontanna na skwerze jest ele-
mentem ozdobnym i nie jest przeznaczona do kąpieli czy zabawy w wodzie 
– tłumaczy Łukasz Wyleziński z Biura Promocji i Informacji Gminy Piaseczno. 
– Ze względu na jej kaskadową konstrukcję wchodzenie do fontanny, a 
zwłaszcza na jej górną nieckę, jest niebezpieczne i grozi wypadkiem. Dlatego 
rodzice powinni mieć świadomość konsekwencji jakie związane są z pozwa-
laniem dzieciom na wchodzenie do fontanny. Oprócz kwestii bezpieczeń-
stwa w grę wchodzi też niszczenie mienia, uszkodzenia poszczególnych ele-
mentów fontanny czy zapchanie fi ltrów poprzez nanoszenie piachu i ziemi.
 Osobom nieprzestrzegającym zakazu grożą konsekwencje. – Straż miej-
ska ukarać może osoby wchodzące do fontanny mandatem w wysokości do 
500 zł lub skierować sprawę do sądu – informuje Wyleziński. – Wszystko zale-
ży od okoliczności.
 Zdania mieszkańców w tej sprawie są diametralnie różne. „To patologia” 
– twierdzą jedni. „Cóż złego w tym, że dzieci mają radochę?” – oponują inni.

Grzegorz Tylec

Dzieci ciągnie do wody. Za złamanie zakazu grozi mandat

Irytacja i przerażenie, 
czyli debata o bezpieczeństwie
GÓRA KALWARIA – Wychodzę z psem wcześniej, żeby wieczorem w łeb nie dostać – to je-
den z głosów, jakie padły w poprzednią środę na spotkaniu włodarzy miasta z lokalny-
mi mundurowymi
 O rozmowę z policją i stra-
żą miejską dopominał się pod-
czas marcowej sesji rady miejskiej 
Krzysztof Rychlewski, radny i pre-
zes kalwaryjskiej Spółdzielni Miesz-

kaniowej (SM). W ubiegłym roku 
grupa radnych spotkała się z ko-
mendantem policji w Górze Kalwa-
rii, podinsp. Tomaszem Jeżewskim, 
żeby uczulić go na przypadki łama-
nia prawa przez - najczęściej - mło-
de osoby, które między blokami czę-
sto piją, hałasują i dewastują wszyst-
ko na swojej drodze, skutecznie przy 
tym zastraszając mieszkańców. Po 
roku prezes chciał usłyszeć od sze-
fa miejscowej policji, co jego jed-
nostka zrobiła w tej sprawie i powie-
dzieć o kolejnych skandalicznych sy-
tuacjach, m.in. samochodowych raj-
dach po chodnikach osiedla „Pijar-
ska”. Jednak wyszedł ze środowe-
go spotkania rozczarowany i zrezy-
gnowany. – Szkoda czasu – machnął 
ręką. Nie tylko on opuszczał magi-
strat w minorowym nastroju. 

Prawda jest bolesna
 Kiedy w trakcie debaty padła pro-
pozycja rozbudowy monitoringu 
miejskiego, m.in. o kamerę spogląda-
jącą na teren za przystankiem autobu-
sowym obok dawnego młyna przy Pi-
jarskiej (gdzie wieczorami gromadzi 
się „element”), Aleksandra Fedynicz–
Komosa, wiceszefowa rady miejskiej, 
nie wytrzymała. – Możemy dodawać 
kamer, ale ktoś powinien patrzeć na 
rejestrowany obraz. Na ul. Kalwaryj-
skiej samochody notorycznie stają na 
zakazie zastawiając wysepkę dla auto-
busu szkolnego i straż miejska nie re-
aguje – wytknęła. 
 – Monitoring jest ułomny. Praw-
da jest bolesna, bo ani w straży miej-
skiej, ani w policji nie ma osoby, któ-
ra patrzyłaby stale na obraz z kamer 
– przyznał jej rację Robert Durka, 
komendant straży miejskiej. – Roz-
budowa monitoringu nie rozwią-
że problemu, bo trzeba mieć patrol, 
który zareaguje na łamanie prawa. 
Obraz z kamery nie jest dla nas pod-
stawą do wystawienia mandatu dla 
źle parkującej osoby – dodał. 
Burmistrz Dariusz Zieliński stwier-
dził z kolei, że kamery, owszem, po-
prawiają poczucie bezpieczeństwa, 
ale przesuwają teren zagrożony w 
inne miejsce, gdzie kamer nie ma.

Nikogo się nie boją 
 Z tematu monitoringu rozmo-
wa szybko zeszła na młodzież często 
gromadzącą się wieczorami w oko-
licy basenu. Mimo że teren ośrod-
ka sportu po godz. 22 jest zamyka-
ny, nieproszeni goście dostają się za 
ogrodzenie, piją alkohol i niszczą 
m.in. elewacje pływalni. – Wystar-
czy, że patrol policji, czy straży miej-
skiej odjedzie, a oni wracają. Niko-
go się nie boją – skarżyła się Czesła-
wa Książek, radna z osiedla Parce-
la. – Wzywamy ochroniarzy, ale oni 

mówią, że to sprawa policji – wtóro-
wał jej Wojciech Kochański, radny i 
pracownik zespołu basenowego. 
 Robert Durka wyliczył ile razy 
strażnicy interweniowali na terenie 
przybasenowym i prosił: – Jeżeli coś 
złego się dzieje, reagujcie, dzwońcie 
pod numery alarmowe, korzystajcie z 
policyjnej, internetowej mapy zagro-
żeń. Wszystkim nam zależy, żeby w 
mieście było bezpiecznie – podkreślił. 
 – Czekać, aż ktoś coś zgłosi, to 
bardzo słabe – obruszyła się Alek-
sandra Fedynicz–Komosa. Niedaw-
ny wybuch bankomatu w pobliżu 
komisariatu nazwała „kpiną z poli-
cji”. – Jak ktoś szaleje po chodnikach 
osiedla, 200 metrów od policji, to też 
z niej kpi. Bo policji nie ma – kry-
tykowała. Zebrani wskazywali, że 
mundurowi w ogóle przestali uży-
wać słowa „prewencja”.

Patrole są tam, gdzie powinny
 Podkom. Jeżewski odparł, że 
użycie mundurowych jest obec-
nie bardzo drogie, bo ich brakuje. 
– Chodzenie dla chodzenia, cho-
ciażby po osiedlu, mija się z celem. 
Musimy być w miejscach, gdzie coś 
się dzieje. Patrole są tam, gdzie po-
winny być – oznajmił.  Obaj komen-
danci narzekali na niedostatki ka-
drowe w ich formacjach.
 – Społeczeństwo boi się zgłaszać 
i informować. Ludzie obawiają się o 
własne rodziny, są zastraszeni – mó-
wiła mieszkanka osiedla przy Pijar-
skiej uczestnicząca w spotkaniu. 
 Zebrani mieli żal do policji 
przede wszystkim o to, że „dosko-
nale wie”, kto spędza sen z powiek 
mieszkańcom osiedla SM. – Składa-

łem zawiadomienia, przekazywałem 
filmy z osiedlowego monitoringu, 
sprawy umarzano. Problem dotyczy 
cały czas tych samych osób – stwier-
dził Krzysztof Rychlewski. – Sa-
modzielnie próbowaliśmy utrudnić 
wjazd na chodniki, ale słupki, kosze 
i betonowe donice zostały rozjecha-
ne. Po tych chodnikach w dzień cho-
dzą dzieci – alarmował.

Przerażony burmistrz 
 Burmistrz stwierdził, że to, co do 
tej pory usłyszał podczas debaty „było 
smutne”. – Słyszę, że nazwiska osób, 
które dopuszczają się łamania prawa 
są znane. Przeraża mnie ta bezrad-
ność. Jeśli nie będzie stanowczej reak-
cji teraz, to ci młodzi ludzie chociażby 
gromadzący się przy basenie wyrosną 
na bandziorów – powiedział. 
 Szybko okazało się, iż nie tylko w 
mieście nie mogą doczekać się reak-
cji policji. Zbigniew Adamczyk, soł-
tys Czaplina również oświadczył, że 
„jest coraz gorzej”, bo młodzi ludzie 
gromadzą się wieczorami i nocami 
na placu zabaw w jego wsi, dewastu-
ją wyposażenie i są coraz bardziej 
bezczelni. A patrolu nie ma. – Dosyć 
mam słuchania tych zdartych płyt, 
że nie było zgłoszenia – powiedział 
zrezygnowanym głosem. 
 Spotkanie nie zakończyło się 
podsumowaniem, z którego wy-
nikałoby, że będzie poprawa. Nikt 
nie składał też obietnic, z których 
można byłoby go potem rozliczyć. 
– Może przydałaby się akcja spo-
łeczna, żeby ludzie przestali się bać 
i zaczęli reagować – proponowała 
radna Fedynicz–Komosa. 

Piotr Chmielewski 

Komendanci straży miejskiej i policji 
nie usłyszeli podczas debaty pochwał       

 Spotkanie nie zakończyło 
się podsumowaniem, z któ-
rego wynikałoby, że będzie 

poprawa. Nikt nie składał też 
obietnic, z których można 
byłoby go potem rozliczyć

KONSTANCIN-JEZIORNA

47 projektów na łącznie 2,2 mln zł
 Zakończył się etap przyjmowania wniosków konstancińskiego bu-
dżetu obywatelskiego 2019. W piątej edycji mieszkańcy złożyli 47 projek-
tów na łączną kwotę ponad 2,2 mln zł. Teraz propozycje zostaną poddane 
weryfi kacji formalno-merytorycznej, której dokona powołana przez bur-
mistrza komisja. Ostateczną listę projektów, które zostaną poddane pod 
ocenę mieszkańców poznamy najpóźniej 6 czerwca. Na projekty będzie 
można głosować od 1 do 16 września br.
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Noc muzeów z piaseczyńską wąskotorówką
 Już jutro, 19 maja w godzinach 16.00-24.00 odbędzie się Noc Muzeów 
na piaseczyńskiej wąskotorówce. W programie przewidziano historyczną 
grę rodzinną (godz. 16.00-19.00), wystawę pojazdów zabytkowych, zwie-
dzanie zabytkowej stacji oraz hal wraz z przewodnikiem, przejażdżki dre-
zyną ręczną, zwiedzanie modelarni, zwiedzanie pracowni złotniczej, pra-
cowni krawieckiej oraz wernisaż wystawy Ateleier21 (godz. 18.00-24.00). 
Od 18.30 do północy będą odbywały też przejazdy kolejką wąskotoro-
wą na trasie Piaseczno – Tarczyn. Bilety w cenie 10 zł. W godzinach 19-
24 przewidziano  koncerty zespołów Centrum Kultury w Piasecznie, a w 
godz. 20.00-22.00 miejski spacer historyczny z przewodnikiem pod ha-
słem „Ulicami Piaseczna. Po torach piaseczyńskiej ciuchci”. O godz. 21.00 
odbędzie się nocne wypalanie Raku zorganizowane przez pracownię „Bia-
łą”. Posilić będzie się można w restauracji „Odjazd”, „Zawrotnica” lub korzy-
stając z Food Trucka. Zapraszamy. Stacja Kolei Wąskotorowej w Piasecznie 
przy ul. Sienkiewicza 14. 
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