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Bobrowa rodzina skłóciła Łoziska
LESZNOWOLA Jesienią ubiegłe-
go roku w sąsiedztwie ze-
psutego przepustu na Ka-
nale Piaseczyńskim w Łozi-
skach zaczęła bytować ro-
dzina bobrów. Część okolicz-
nych mieszkańców chce się 
pozbyć niechcianych lokato-
rów z obawy przed podtopie-
niami. Ssaków broni jednak 
grupa lokalnych ekologów

Cudowne pojawienie
się lustra
PRAŻMÓW Po wypadku z udziałem dziecka, 
do którego doszło w poprzedni czwartek na 
skrzyżowaniu ulic Ryxa i Biesiadnej w Prażmo-
wie, mieszkaniec na własną rękę zdecydował 
się poprawić na nim bezpieczeństwo



KRONIKA POLICYJNA
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Ukradli... 320 biustonoszy

Nieletni okradł supermarket

Odpowie za włamania do samochodów

Na spacer z marihuaną

Powstrzymali rozbójnika

Jadąc skuterem zderzył się z Łosiem

Kierowca ciężarówki dokonał rozboju

 Policjanci z wydziału kryminalnego wytropili dwie osoby podejrzane 
o kradzież 320 biustonoszy. 42-letni mężczyzna i 23-letnia kobieta, prze-
chodząc sklepową aleją, zabrali sprzed butiku wypełniony bielizną kar-
ton. Na szczęście moment kradzieży zarejestrowały kamery monitoringu. 
Kilka dni później policjanci z wydziału kryminalnego wybrali się do Grój-
ca, gdzie dokonali zatrzymania. Kobieta i mężczyzna trafi li do celi i usły-
szeli zarzuty. Okazało się, że 42-latek jest poszukiwany do odbycia kary 
pozbawienia wolności. Zarówno on, jak i jego partnerka mogą mieć zwią-
zek także z innymi przestępstwami. Sprawa jest rozwojowa.

 Kilka dni temu po północy policjanci zauważyli, jak spod jednego z su-
permarketów szybkim krokiem oddala się chłopak. Kiedy nastolatek za-
uważył jadący za nim radiowóz, rzucił torby i zaczął uciekać. Kilkaset me-
trów dalej został jednak zatrzymany. Okazało się, że w niesionych przez 
niego torbach znajdował się skradziony ze sklepu alkohol, słodycze i dwie 
kasetki z pieniędzmi. Chłopak trafi ł do policyjnej izby dziecka. Teraz zaj-
mie się nim sąd rodzinny. 

 Seryjnego włamywacza udało się zatrzymać dzięki czujności jedne-
go z mieszkańców. To on zobaczył nocą mężczyznę, który świeci latarką 
po samochodach, aby w końcu w jednym z nich wybić szybę. O incyden-
cie natychmiast zostali powiadomieni policjanci, którzy kilka minut póź-
niej ujęli włamywacza. 47-letni Andrzej S. odpowie za włamania do kilku-
nastu samochodów, w których wybijał szyby, zabierając następnie radia 
i cenniejsze przedmioty. Fanty zbywał przypadkowym osobom. Mężczy-
zna usłyszał już zarzuty, do których się przyznał. Grozi mu do 10 lat pozba-
wienia wolności.

 Podczas nocnego patrolu policjanci z wydziału prewencji zatrzyma-
li w rejonie ul. Geodetów 28-letniego mężczyznę, który na ich widok wy-
raźnie zaczął się denerwować, a po chwili odrzucił za siebie niewielką pa-
czuszkę. Po sprawdzeniu, funkcjonariusze znaleźli w niej marihuanę i am-
fetaminę. 28-latek trafi ł do celi. Odpowie za posiadanie środków odurza-
jących, za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności. 

 40-letni mężczyzna chodził od sklepu do sklepu, kradnąc z półek alko-
hol i papierosy, a ponadto grożąc pobiciem pracownikom marketów. Jed-
nemu z poszkodowanych ukradł też pieniądze, a w jeszcze innym sklepie 
dokonał zniszczenia mienia. W końcu mężczyzna został zatrzymany i tra-
fi ł do celi. 40-latek usłyszał łącznie cztery zarzuty karne, w tym rozboju. 
Jako że już w przeszłości dopuszczał się podobnych przestępstw, najbliż-
sze trzy miesiące spędzi w areszcie tymczasowym. 

 Do zdarzenia doszło wczoraj rano w Chojnowie na drodze 79. Przed ja-
dącego skuterem 62-latka niespodziewanie wyskoczył z lasu łoś. Mężczy-
zna nie zdążył zahamować. Doszło do zderzenia, w wyniku którego 62-la-
tek spadł ze skutera, doznając licznych urazów. Łosiowi  prawdopodobnie 
nic się nie stało.

 Kilka dni temu w Górze Kalwarii został zaatakowany młody mężczyzna. 
Napastnik wyrwał mu teczkę i ciężko go pobił. Sprawą zajęli się funkcjona-
riusze z Góry Kalwarii i Piaseczna. To właśnie ci ostatni jakiś czas później za-
trzymali do kontroli ciężarowe volvo. Jak się okazało, siedzący za kierow-
nicą mężczyzna odpowiadał za napaść w Górze Kalwarii. 33-latek trafi ł do 
celi, usłyszał zarzut rozboju i najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie tym-
czasowym. Grozi mu do 12 lat więzienia, o jego dalszym losie zdecyduje 
sąd.

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

Redaktor naczelny: Kamil Staniszek

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

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

Wydawca: Kamil Staniszek Skład: Galia Reklama Poligrafia

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

ISSN: 1643 - 2843

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

2 nr 19 (719)/2018/W1AKTUALNOŚCI
KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Cudowne pojawienie się lustra
PRAŻMÓW Po wypadku z udziałem dziecka, do którego doszło w poprzedni czwartek na 
skrzyżowaniu ulic Ryxa i Biesiadnej w Prażmowie, mieszkaniec na własną rękę zdecy-
dował się poprawić na nim bezpieczeństwo
 Było około godz. 13.40, kiedy 
12-latek wracający na rowerze ze 
szkoły w Prażmowie nie zdążył za-
hamować i uderzył w bok nissana, 
który nagle wyjechał z ul. Biesiad-

nej. Chłopiec i jego kolega  jecha-
li chodnikiem wzdłuż ul. Franciszka 
Ryxa i nie zauważyli auta. Kierowca 
samochodu również nie widział zbli-
żających się nastolatków. Wszystko 
przez gęste zarośla ograniczające wi-
doczność na skrzyżowaniu. – Sytu-
ację oceni sąd dla nieletnich, do któ-
rego zostały skierowane akta doty-
czące tej kolizji – informuje kom. Ja-
rosław Sawicki, rzecznik prasowy Ko-
mendy Powiatowej Policji w Piasecz-
nie. Sprawa trafiła do sądu, ponieważ 
12-latek jechał po chodniku, czyli nie-
zgodnie z przepisami. Policjanci za-
znaczyli jednak, że do zdarzenia do-
szło na zakrzaczonym skrzyżowaniu. 
W wyniku kraksy dziecko trafiło do 
szpitala na obserwację. 

Wszyscy jeżdżą chodnikiem
 – Z tym trzeba coś zrobić, gdzie 
jest zarządca drogi? Dlaczego nie 
widzi, że widoczność na tej krzy-
żówce jest zerowa? – pyta Marek 
Utracki, ojciec 12-latka. – O tym 
się oficjalnie nie mówi, ale po tym 
chodniku codziennie przejeżdża na 
rowerach wielu uczniów prażmow-
skiej podstawówki, w tym małe dzie-
ci. Jadą drogą dla pieszych, ponie-
waż nawierzchnia ul. Ryxa jest w 
fatalnym stanie, do tego na drodze 
panuje duży ruch – podkreśla.
 O to, kiedy w końcu poprawi się 
bezpieczeństwo na wyjeździe z ul. 
Biesiadnej zapytaliśmy Stanisława 
Pawlaka, dyrektora piaseczyńsko-

otwockiego rejonu drogowego Ma-
zowieckiego Zarządu Dróg Woje-
wódzkich. –  Jesteśmy przygotowa-
ni do przebudowy dwukilometrowe-
go odcinka ul. Ryxa w Prażmowie. 
Niestety, w piątek okazało się, że je-
dyna złożona w postępowaniu ofer-
ta firmy przekracza o 2,5 mln zł na-
sze możliwości finansowe – mówi. 
– Kolejny przetarg na tę inwesty-
cję będziemy mogli rozstrzygnąć za 
około 2 miesiące – ubolewa. 
 Dyrektor dodaje, że po inter-
wencji naszego dziennikarza, „jesz-
cze w tym tygodniu zostaną zlikwi-
dowane zakrzaczenia”, co poprawi 
widoczność na skrzyżowaniu Ryxa 
z Biesiadną. We wtorek, w Praż-
mowie przekonaliśmy się, że ktoś... 
uprzedził MZDW. W niebezpiecz-
nym miejscu podcięto gałęzie, wy-
koszono trawę porastającą pobocza 
i rów, ale przede wszystkim pojawi-
ło się lustro drogowe, które znacz-
nie ułatwia wyjazd z Biesiadnej, bo 
widać w nim, czy ktoś nie nadjeż-
dża chodnikiem. – To było cudow-
ne pojawienie lustra – komentuje 
jedna z mieszkanek ulicy, która kil-
ka lat temu przeżyła identyczny wy-
padek, jak ten czwartkowy, tyle że o 
bok jej auta rozbił się dorosły rowe-
rzysta. – Wszyscy jeżdżą tym chod-
nikiem – przyznaje. 

Lustro nie jest niebezpieczne
 – To nie my ustawiliśmy to lu-
stro, to prywatna inicjatywa miesz-
kańca – mówi wójt Sylwester Pucha-
ła. – Mężczyzna zatelefonował do 
naszego urzędnika odpowiedzial-
nego za drogi i zapytał, czy może 
postawić lustro, ponieważ dziecko 
uderzyło rowerem o bok jego samo-
chodu. Nasz pracownik wyjaśnił, że 
to powinien zrobić zarządca drogi i 
najpierw przygotować zmianę stałej  
organizacji ruchu na skrzyżowaniu 
i ją zatwierdzić – relacjonuje wójt. 
Stanisław Pawlak rozumie zniecier-
pliwienie mieszkańca, który na wła-
sną rękę ustawił lustro. – Zgodnie 
z procedurami na pewno nie odby-
łoby się to tak szybko. Przyjrzymy 
się sprawie, ale lustro to nie jest ele-
ment, który może wprowadzać za-
grożenie w ruchu – dodaje z wyro-
zumiałością.   
 Kierowcy jeżdżący Biesiadną ża-
łują, że lustro pojawiło się dopiero 
teraz. – Z powodu złej widoczno-
ści  może dojść do tragedii. Kurie-
rzy, którzy ciągle się spieszą, w koń-
cu kogoś zabiją wyjeżdżając z Bie-
siadnej – przestrzega mieszkanka 
ulicy.
 Z osobą, która postawiła lustro 
nie udało nam się skontaktować. 

Piotr Chmielewski

 Na feralnym skrzyżowaniu zrobiło się bezpieczniej, 
choć zarządca drogi o niczym nie wie 

– Z powodu złej widoczności  
może dojść do tragedii. 

Kurierzy, którzy ciągle się 
spieszą, w końcu kogoś zabi-
ją wyjeżdżając z Biesiadnej 

– ostrzega mieszkanka ulicy

Odsuwa się budowa linii 400 kV
TARCZYN Realizacja linii najwyższego napięcia 2 x 400 kV, przeciwko której protestowali 
także mieszkańcy gminy Tarczyn, została odsunięta poza rok 2027
 Jak poinformowała nas Beata 
Jarosz-Dziekanowska, rzeczniczka 
prasowa Polskich Sieci Elektroener-
getycznych, obecnie spółka pracu-
je „nad analizami wykonalności tej 
inwestycji”.  – Spodziewamy się, że 
wyniki analiz będą znane jeszcze w 
tym roku. Termin ewentualnej bu-
dowy linii jest przesunięty poza ho-
ryzont 2027 roku – dodaje.
 Linia miała zapewnić bezpie-
czeństwo energetyczne dla aglo-
meracji warszawskiej poprzez do-
starczenie prądu o wysokim napię-
ciu z nowego bloku energetycznego 
powstałego w elektrowni Kozieni-
ce. Wybrano już nawet wykonawcę. 
Jednak procedury związane z wyty-
czeniem pasa inwestycji przy bardzo 
silnym proteście społecznym okaza-
ły się nie do przejścia i jesienią 2016 
roku PSE rozwiązały umowę z fir-
mą. Mieszkańcy obawiali się, że bli-
skość linii odbije się na ich zdrowiu. 
 Analizy, którędy linia 2x400 kV 
powinna być poprowadzona trwają 
do dziś i prawdopodobnie szybko się 

nie zakończą. Rok temu prezes PSE 
zapowiedział, że w II połowie bieżą-
cego roku PSE przeprowadzą kon-
sultację społeczne, aby można było 
wybrać optymalny wariant dla tego 
połączenia. Czy tak się rzeczywiście 

stanie, PSE milczą. Inwestor zapew-
nia jedynie, że zgodnie ze złożoną 
deklaracją, nie zignoruje opinii sa-
morządów i lokalnych społeczności. 

PC

Jedna z blokad trasy krajowej w Pamiątce. 
Protesty odniosły skutek
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Dzień Mamy i Taty w „Nutce”
Jak co roku dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Nutka” przygotowały dla swoich rodzi-
ców niezapomnianą akademię z okazji ich święta

 W dniach 22 - 24 maja w fi-
lii Niepublicznego Przedszkola 
„Nutka” w Nowej Iwicznej, zapro-
szeni goście mogli podziwiać ar-
tystyczne występy przedszkola-
ków. Na scenie swe pierwsze kro-
ki stawiały dzieci 2,5-letnie, które 
śmiało recytowały wiersze dla ro-
dziców. Starsze dzieci licznie ze-
braną widownię czarowały piękny-
mi strofami, humorem i muzyką. 
Podczas balu u króla nasze pocie-
chy zatańczyły pierwszego w swo-
im życiu poloneza. W kolejnych 
przedstawieniach zaprezentowano 
również tańce towarzyskie i nowo-
czesne. Na scenie pojawiły się rów-
nież bajkowe postacie, które wy-
mieszały się robiąc niemałe zamie-
szanie, czym wywołały na widowni 
salwy śmiechu, bisy i oklaski.
 Podczas wszystkich występów 
dzieciaczki pokazały swój talent 

muzyczny wybitnie grając, niczym 
w prawdziwej orkiestrze, na szere-
gu znanych jak i zupełnie nowych 
instrumentach, takich jak: dzwonki 
chromatyczne, Bum Bum Rurki, tar-
ka, tamburyn, chimes, pudełko aku-

styczne, trójkąt, keyboard i kuranty. 
Ponadto nauczyciele muzyki przed-
szkola Nutka przygrywali na piani-
nie, gitarze i saksofonie.
 Najstarsza grupa sama wręcz po-
prowadziła swe przedstawienie, włą-
czając do niego również swych naj-
bliższych. Na twarzach gości moż-
na było zauważyć wdzięczność i po-
dziw. Uroczystość uświetniły jak za-
wsze starannie przygotowane stro-
je, rekwizyty oraz wyjątkowa deko-
racja dedykowana superbohaterom, 
jakimi są rodzice. Na zakończe-
nie otrzymali oni od swych pociech 
upominki, własnoręcznie wykonane 
podczas zajęć w przedszkolu.
 Trzy dni uroczystych akademii 
obfitowały w wiele emocji i doznań 
artystycznych od zachwytu przez łzy 
wzruszenia, a na koniec powodując 
serdeczny uśmiech wszystkich ze-
branych.

„Górale” zawładną ulicami
GÓRA KALWARIA W niedzielę do miasta i gminy zawitają miłośnicy jaz-
dy na rowerach górskich, biorący udział w cyklu wyścigów LOTTO Po-
land Bike Marathon

 Biuro zawodów, start i meta szóstego etapu LOTTO PBM 2018 znajdą się, 
tak jak przed rokiem, na ul. ks. Sajny. – Każdy może wystartować. Bez względu 
na wiek – zachęca Grzegorz Wajs, organizator cyklu wyścigów. – Jestem prze-
konany, że zmodyfi kowana trasa w Górze Kalwarii sprawi wielką przyjemność 
amatorom dwóch kółek. Zjazdy przeplatają się z podjazdami, a fi nisz prowa-
dzi po bruku pod górę. Niczym w słynnym wyścigu Paryż – Roubaix.
 Rywalizacja odbędzie się na trzech dystansach: Max (50 km), Mini (30 km) 
oraz Fan (8 km). Na terenie Miasteczka Poland Bike swoje wyścigi Mini Cross 
będą mieli też najmłodsi w wieku 2-4 i 5-6 lat. 
 Zapisy rozpoczną się o godz. 8.30. Dzieci będą ścigały się o godz. 10.45, a 
na głównym dystansie rowerzyści wystartują o godz. 12.30. 

PC

Ku pamięci pomordowanych
LESZNOWOLA

 W poniedziałek 28 maja o godz. 14 odbędą się uroczystości związane z 76. 
rocznicą rozstrzelania więźniów Pawiaka na wzgórzach Magdalenki. W progra-
mie msza św. polowa i uroczystości przy Miejscu Pamięci w lesie w Magdalence.

Tyl.
R E K L A M A
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Imprezy motoryzacyjne w Henrykowie

PIASECZNO

 Już w najbliższą niedzielę kilkanaście samochodów biorących udział w IV 
Piaseczyńskim Rajdzie Pojazdów Zabytkowych zrobi pit-stop w Parku Uro-
czym. Z kolei 17 czerwca w tym samym miejscu planowane jest motoryza-
cyjne powitanie lata. W programie pokazy samochodów luksusowych, tere-
nowych i sportowych, parada sąsiedzkich motocykli i quadów, przejazd sa-
mochodem rajdowym, koncert, a także konkursy i gry dla dzieci. Imprezę ma 
zwieńczyć dancing.

TW
Spotkanie z Kingą Facon

 Dziś o godz. 18.30 w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Piasecznie odbę-
dzie się spotkanie autorskie z Kingą Facon, autorką książki „Samulka”. 

TW

Mini Mistrzostwa Świata w piłce nożnej 
W dniach od 1 do 3 czerwca na stadionie miejskim przy ul. 3 Maja w 
Piasecznie odbędą się Mini Mistrzostwa Świata w piłce nożnej dla 
dzieci. Impreza jest realizowana w ramach ubiegłorocznej edycji bu-
dżetu obywatelskiego. Organizatorem zawodów jest MKS Piaseczno
 Turniej ma być rozgrywany na boiskach ze sztuczną nawierzchnią. Impre-
za rozpocznie się w piątek 1 czerwca o godz.12. Wystąpią w niej 32 drużyny 
(po 16 z roczników 2007 i 2008) – łącznie 400 zawodników plus opiekunowie, 
rodzice i kibice. Mecze będą rozgrywane na połowie pełnowymiarowego bo-
iska oraz treningowym orliku. W tym samym czasie będą rozgrywane aż czte-
ry mecze, w sumie zostanie ich rozegranych aż 96. Każde spotkanie będzie 
trwało 20 minut. Zawodnicy mają występować w koszulkach państw, które 
zakwalifi kowały się do fi nałów Mistrzostw Świata w piłce nożnej.  

TW

R E K L A M A



Ratusz otworzy podwoje za 3 dni
KONSTANCIN-JEZIORNA Od najbliższego poniedziałku urząd miejski rozpocznie pracę przy 
ul. Piaseczyńskiej 77. W poprzedni piątek ofi cjalnie odebrano nowy ratusz od wykonawcy

 W ostatnich dniach ruszyło 
intensywne przenoszenie doku-
mentów do nowej siedziby władz. 
– Konstancin doczekał się godne-
go ratusza w 120 roku od utworze-
nia miasta – podkreśla burmistrz 
Kazimierz Jańczuk. Nowoczesny 
budynek pozwoli na zgromadze-
nie urzędników gminy pod jednym 
adresem. Bo teraz trzeba ich szu-
kać pod sześcioma. I już nikogo nie 
dziwi, że niektóre wydziały mieści-
ły się w galerii handlowej przy ul. 
Warszawskiej, gdzie lokale użytko-
we przerobiono na gabinety. 
 Burmistrz w piątek podpisał z 
wykonawcą ostateczny protokół 
kończący nieco ponad 3-letnią bu-
dowę ratusza i trwający od pół roku 
odbiór budynku. W najbliższych 
dniach do firmy realizującej kon-
trakt trafi ostatnia transza zapłaty 
– około 2,5 mln zł. 
 Zgodnie z zapowiedziami go-
spodarza gminy, urząd zacznie pra-
cować w nowej siedzibie od 28 maja, 
ale z powodu intensywnej przepro-
wadzki m.in. dziś magistrat będzie 
nieczynny. Burmistrz również będzie 
urzędował w nowym budynku, choć... 
jego gabinet do tej pory nie zostanie 
jeszcze umeblowany. – Nie tragizuję, 
bo wiem, że meble w końcu się pojawią 
– mówi żartem Kazimerz Jańczuk.
 Oficjalne otwarcie ratusza na-
stąpi 7 czerwca, a dzień otwarty dla 
mieszkańców, podczas którego będą 
mogli zajrzeć do zakamarków cie-

kawego architektonicznie budyn-
ku, zapowiedziano na niedzielę 24 
czerwca (rozpocznie się o godz. 15). 
Będzie mu towarzyszył piknik z naj-
różniejszymi atrakcjami na ratuszo-
wym parkingu. Jeśli chodzi o radę 
miejską, jej pierwsza sesja w ratuszu 
również odbędzie się w drugiej poło-
wie czerwca.
 Nie od razu, ale przy Piaseczyń-
skiej 77 zostaną także otwarte filie 
piaseczyńskiego starostwa. Włoda-
rze Konstancina-Jeziorny niespełna 

dwa tygodnie temu zwrócili się do 
samorządu powiatu o umieszczenie 
w ratuszu filii wydziałów komunika-
cji i transportu oraz budownictwa, 
geodezji i katastru, w których będzie 
można załatwić niemal to samo, co 
w Piasecznie. – Jak najbardziej je-
steśmy zwolennikami uruchomienia 
tych filii. Pracujemy nad szczegó-
łami – zapewnia starosta Wojciech 
Ołdakowski.

Piotr Chmielewski

 Budowa siedziby władz kosztowała około 33 mln zł
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Łódki mają płynąć 
nawet 130 km/h
LESZNOWOLA Od 1 do 3 czerwca na stawie przy OSP w Nowej Woli odbędą 
się międzynarodowe zawody zdalnie sterowanych ślizgów elektrycznych

 W organizację imprezy, w której swój udział zapowiedziało do tej pory kilku-
dziesięciu zawodników z Belgii, Niemiec, Ukrainy, Białorusi, Rosji i Polski zaanga-
żowało się nie tylko gminne Centrum Sportu i Ochotnicza Straż Pożarna, ale tak-
że kółka modelarstwa sportowego. – Zamierzamy przeprowadzić cztery kolejki 
startów – mówi Maciej Kozłowski, koordynator wydarzenia. – Pierwszy bieg od-
będzie się w piątek po południu. Dwa kolejne w sobotę, a fi nałowy - w niedzielę. 
 Zawodnicy będą ścigać się w klasach eco, mono i hydro. Wszystkie wyścigi 
będą trwały po 6 minut, w każdym wystartuje po 6 zawodników. Wygra ten, 
który zrobi w tym czasie jak najwięcej okrążeń. Prędkość łódek ma dochodzić 
nawet do 130 km/h. – Liczymy na naprawdę dużo emocji. Tym bardziej, że są 
to zawody rozgrywane w ramach Pucharu Świata, w których startują najlepsi 
w tej dyscyplinie – dodaje Maciej Kozłowski.

TW
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Na was zawsze można liczyć
PIASECZNO Uroczystym apelem zawodowi strażacy uczcili 
w środę swoje święto oraz 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

 – Praca strażaka to wciąż nie-
zwykłe wyzwanie, to służba i ciągła 
praca nad sobą – mówił st. bryg. Le-
szek Szcześniak, komendant powia-

towy Państwowej Straży Pożarnej 
(PSP) witając gości zebranych przed 
komendą przy ul. Staszica. – Dziś 
strażak musi wykazywać się nie tyl-
ko sprawnością fizyczną, posiadać 
wysokie kwalifikacje zawodowe, ale 
też ciągle doskonalić swoją wiedzę 
i umiejętności – uświadamiał. Bo – 
jak dodał – gaszenie pożarów to tyl-
ko część obowiązków współczesnej 
straży. Jej zadanie to również ratow-
nictwo chemiczno-ekologiczne, dro-
gowe, techniczne, wodne medyczne 
i prowadzenie poszukiwań, a tak-
że udzielanie pomocy zwierzętom. 
– Powiat piaseczyński jest wymaga-
jący. Regułą stał się fakt, że w kolej-
nych latach,  razem z jednostkami 
OSP odnotowujemy ponad 3000 in-
terwencji, co klasyfikuje nas w czo-
łówce najczęściej interweniujących 
jednostek na Mazowszu – oznajmił. 
Wyrażając wdzięczność m.in. samo-
rządom za wsparcie, dodał: – Szcze-
gólne podziękowania kieruję do 
mieszkańców, za ich wielokrotnie 
okazywaną życzliwość.

Nieujarzmione żywioły
 „Bohaterami, na których zawsze 
można liczyć” strażaków nazwał ka-
pelan, ks. prałat Zbigniew Pruchnic-
ki. – Żywioły choćby ognia, wody 

czy wichru są nadal nieujarzmio-
ne i nieprzewidywalne, a człowiek 
tak często staje wobec nich zupełnie 
bezradny. To chyba dlatego służba 
strażacka jest tak szlachetna i doce-
niana. Dlatego w to dzisiejsze święto 
dziękujemy Bogu za każdego straża-
ka – stwierdził. 
 Podziękowania i gratulacje pia-
seczyńscy strażacy usłyszeli także 
od bryg. Pawła Pomorskiego, przed-
stawiciela komendanta mazowiec-
kiego PSP. Z racji 100-lecia odzy-
skania przez Polskę niepodległości 
przypomniał on rolę strażaków w 
okresie zaborów i 1918 roku. – Roz-
brajali okupantów i tworzyli podsta-
wy nowego państwa polskiego, po-
nieważ w niezorganizowanym spo-
łeczeństwie byliśmy jedyną zdyscy-
plinowaną formacją w budzącym 
się kraju – tłumaczył. Zawodowcom 
dziękował również Jan Dąbek, pre-
zes zarządu powiatowego Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych. 
– Dzięki doskonałej współpracy z 
waszej strony, ochotnicy są coraz le-
piej wyszkoleni, a to przekłada się na 
bezpieczeństwo – zauważył. Nato-
miast starosta Wojciech Ołdakowski 
dziękując za „dbanie o społeczeń-
stwo i pomaganie w sytuacjach, w 
których niejednemu puściłyby ner-
wy” zapowiedział, że samorząd po-

wiatu dofinansuje komendzie straży 
zakup nowego wozu bojowego  (za-
planował na ten cel 500 tys. zł).

Puchar dla Mikołaja Hodyry
 Zwyczajowo podczas uroczyste-
go apelu wręczono strażakom od-
znaczenia i awanse zawodowe. Je-
śli chodzi o najwyższe odznaczenia, 
mł. bryg. Karolowi Kurasowi oraz 
mł. bryg. Albertowi Klausowi Pre-
zydent RP przyznał brązowe Meda-
le za Długoletnią Służbę. Natomiast 
mł. bryg. Mieczysław Pękala został 
odznaczony przez ministra spraw 
wewnętrznych srebrną Odznaką 
„Zasłużony dla Ochrony Przeciw-
pożarowej”. 
 W środę wyróżniono jeszcze 
dwie osoby. Dariusza Malarczy-
ka, prezesa piaseczyńsko-grójec-
kiego oddziału rejonowego Polskie-
go Czerwonego Krzyża za pomoc 
w organizacji akcji krwiodawstwa 
„Spokrewnieni służbą”. Gratula-
cje otrzymał też najmłodszy uczest-
nik uroczystości – Mikołaj Hodyra, 
uczeń piaseczyńskiej szkoły „Piąt-
ki”. Zdobył III miejsce w wojewódz-
kim etapie ogólnopolskiego konkur-
su „Młodzież zapobiega pożarom”, 
wcześniej wygrywając eliminacje 
powiatowe i gminne. 

Piotr Chmielewski

 Podczas apelu strażacy odebrali odznaczenia 
i awanse zawodowe 

Straż pożarna w powiecie 
piaseczyńskim interweniuje 

rocznie ponad 3000 razy 
i jest pod tym względem
w czołówce Mazowsza za 

Warszawą, Radomiem
i Płockiem

Kari na 
otwarcie sezonu

KONSTANCIN-JEZIORNA Karolina Bis, znana jako Kari, 27 maja zaśpiewa 
w Parku Zdrojowym na inaugurację tegorocznego letniego sezonu ar-
tystycznego w Konstancinie-Jeziornie

 Wokalistka, kompozytor-
ka i producentka został uzna-
na przez dziennikarzy za obja-
wienie i nadzieję polskiej sceny 
alternatywnej. Kari ma w swo-
im dorobku trzy płyty świet-
nie przyjęte przez publiczność 
i krytyków. Jej ostatni krążek „I 
Am Fine” ukazał się w czerwcu 
zeszłego roku. 
 Charyzma Kari i  jej unikal-
na melodyka są doskonale do-
pełnione brzmieniami analogo-
wych syntezatorów, oryginalnie 
skomponowanymi partiami sek-
cji rytmicznej i gitar, dając za-
razem przemyślaną i dopraco-
waną całość. Dla poszukujących 
nowych brzmień koncert będzie 
okazją do odkrycia jednej z naj-
bardziej oryginalnych polskich 
artystek muzyki pop. 
 Początek koncertu w amfi teatrze 
o godz. 20. Wstęp wolny. Imprezie pa-
tronuje Kurier Południowy.

PC

Wokalistka jest uznawana 
za objawienie polskiej 
sceny alternatywnej
 (fot. Z. Krajewska)

KONSTANCIN-JEZIORNA

Niezwykły Dzień Dziecka
 W niedzielę 3 czerwca w Parku Zdrojowym odbędzie się piknik rodzin-
ny z okazji Dnia Dziecka. Program rozpocznie się o godz. 12 w amfi teatrze 
od koncertu Stwora Głodomora, a następnie spektaklu o Koziołku Matołku. 
Ponadto przewidziano: zabawy z klaunem, koncert z piosenkami z musica-
lu „Planeta Podwórko”, dmuchane zabawki, liczne warsztaty, spotkanie z Ma-
szą i Niedźwiedziem, gry bez prądu, zawody sportowe, gry i zabawy z kara-
binkami NERF dla dzieci 7-14 lat, miasteczko drogowe i tor przeszkód, ani-
macje rycerskie oraz prezentację modeli latających oraz zwierzaków do ad-
opcji. Nie zabraknie też stoisk handlowych i gastronomicznych. To wszystko 
potrwa do godz. 17. Patronat medialny sprawuje Kurier Południowy.

PC 
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Ojciec Papczyński
zaprasza do sanktuarium
Wieczernik w Górze Kalwarii wyniesiono do godności sanktuarium diecezjalnego. 
Swoją decyzję metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz ogłosił w ostatnią nie-
dzielę podczas uroczystej mszy świętej na Mariankach.

 Wobec kilku tysięcy osób zgro-
madzonych na placu przy koście-
le, w którym spoczywa święty o. 
Stanisław Papczyński, kard. Nycz 
odczytał podpisany przez siebie 
dekret. „Mając na względzie po-
trzeby duchowe wiernych Archi-
diecezji Warszawskiej oraz przy-
chylając się do prośby Przełożone-
go Prowincji Polskiej Zgromadze-

nia Księży Marianów [...], usta-
nawiam Sanktuarium Diecezjal-
ne Świętego Stanisława Papczyń-
skiego z siedzibą w kościele rektor-
skim Opatrzności Bożej na Ma-
riankach” – brzmi fragment aktu.

Od Ełku do Podegrodzia
 – Po beatyfikacji oraz kanoni-
zacji ojca Papczyńskiego dziś sta-

wiamy kropkę nad „i” – stwierdził 
w kazaniu metropolita. I dodał: 
– Święty Stanisław nie potrzebuje 
sanktuarium. Ono jest potrzebne 
nam. Potrzebujemy przychodzić 
tu, aby się modlić i uświadamiać 
sobie, jak bardzo aktualne jest na-
uczanie tego zakonnika w dzisiej-
szych czasach.
 – To pierwsze na świecie sank-
tuarium o. Papczyńskiego. Myślę, 
że będzie w szczególny sposób od-
działywać na nasze miasto, gmi-
nę i całe Mazowsze – podkreślił 
w przemówieniu burmistrz Góry 
Kalwarii Dariusz Zieliński. Po-
dziękował kardynałowi za podjętą 
decyzję, a księżom marianom – za 
szerzenie kultu świętego Stanisła-
wa (założyciela zakonu).
 W czasie mszy św. przeka-
zano jego relikwie pięciu dele-
gacjom – reprezentującym dwie 
parafie ukraińskie, dwie polskie 
(Otwock i Rzekuń k. Ostrołę-
ki) oraz misję katolicką w chiń-
skim Harbinie. Wśród zebra-
nych przed nowym ołtarzem 
polowym nie zabrakło wiernych 
z małopolskiego Podegrodzia, 

w którym S. Papczyński się uro-
dził, oraz z Ełku, gdzie wyda-
rzyły się dwa najgłośniejsze 
cuda za jego przyczyną w XXI 
wieku. Przybyli też przedstawi-
ciele okolicznych samorządów, 
a marszałkowie Sejmu, Senatu 
i województwa przesłali organi-
zatorom uroczystości listy gra-
tulacyjne.

Skuteczny orędownik
 Co kryje się pod słowem 
„sanktuarium”? – Do tej rangi 
może zostać podniesione miej-
sce, w którym Pan Bóg jakby hoj-
niej udziela łask, a ludzie bar-
dziej otwierają się na Jego dzia-
łanie – wyjaśnia ks. Jan M. Ro-

kosz, kustosz grobu o. Papczyń-
skiego. – Nasz kościół otrzymał 
godność sanktuarium ze względu 
na spoczywającego w nim święte-
go Stanisława, który jest skutecz-
nym pośrednikiem między przy-
bywającymi tu wiernymi a Bo-
giem – uzupełnia ks. Rokosz.
 Nadając Wieczernikowi rangę 
sanktuarium, nadano mu statut. 
Mówi on, że w świątyni ma być 
szerzony kult o. Papczyńskiego i 
popularyzowane jego przesłanie, 
a wszystkim pielgrzymom powin-
na zostać zapewniona duchowa 
opieka.
 Więcej o sanktuarium na no-
wej stronie internetowej – pap-
czynski.pl.

Dekret o ustanowieniu sanktuarium odczytuje
 kard. Kazimierz Nycz

Na Mariankach nie mogło zabraknąć mieszkańców
Podegrodzia, gdzie założyciel marianów przyszedł na świat

Góra Kalwaria
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Zwierzęta z terenu 
Piaseczna do adopcji
Od września 2017 roku bezdomne zwierzęta z terenu gminy Piaseczno trafi ają do war-
szawskiego schroniska „Na Paluchu”.

 Schronisko to ma bardzo dobrze 
rozwinięty system adopcyjny i z re-
guły zwierzęta nie czekają długo na 
nowy dom. Pamiętajmy jednak, że 
zwierzęta z naszego terenu mieszkają 
także w schronisku dla psów i kotów 
w Czaplinku, z którym nasza gmina 
kiedyś współpracowała – i im rów-
nież chcielibyśmy pomóc. Zwierzę-
ta są w różnym wieku i kondycji, jed-
nak wszystkie z utęsknieniem czeka-
ją na nowy dom. Zapraszamy do za-
poznania się z krótką charakterysty-
ką niektórych czworonogów czekają-
cych na adopcję. Kontakt w sprawie: 
nr tel. 509 996 549 lub fb.com/Pri-
maVetAdopcje.

• Wagon – 2-letni kot żyjący 
w zgodzie z innymi przedstawicie-
lami swojego gatunku. Ludzi tole-
ruje, choć zdecydowanie woli cho-
dzić własnymi ścieżkami. Znaleziony 
w Zalesiu Górnym. Do adopcji pole-
cają się także Mazi i Armek.

• Siela – sunia około 2 lat. W pełni 
gotowa do roli towarzysza spacerów, 
zabaw i bycia przyjacielem na dobre 
i na złe. Pogodna, lgnąca do człowie-
ka. Umie docenić okazane serce.

• Amor – pies emeryt. Wita czło-
wieka z radością, chodzi z trudem. 
Czeka na dobrą duszę, która pozwo-
li mu spędzić końcówkę życia w at-
mosferze miłości i szacunku.

• Kajak – około 3-letni pies znale-
ziony na przystani kajaków przy Gór-
kach Szymona. Nie ma dobrych rela-
cji z innymi zwierzętami, czeka więc 
na dom, gdzie będzie jedynym pupi-
lem. Chętny do wszelkiej aktywności.

• Szyn – pies około 4-letni. Ra-
czej do ogrodu niż do domu. Chęt-
nie przebywa z innymi zwierzętami. 
W stosunku do ludzi jest jeszcze nie-
ufny, szczególnie w pierwszych kon-
taktach. Wymaga cierpliwego i mą-
drego prowadzenia.

• Jesek – ma około 4 lata, to mały, 
żwawy psiak. Chętnie mieszka z in-
nymi psami, jest bezkonfliktowy i za-
wsze gotowy do wyjścia na spacer.

• Garcio – nestor psów schronisko-
wych. Toleruje inne psiaki. „Starość 

nie radość” – a może jednak w do-
brych rękach zaprzeczyłby tej tezie?

• Reber – 4-letni psiak w pełni 
sił. W schronisku wyleczony z ob-

rażeń, chętnie podejmuje sportowe 
– i nie tylko – wysiłki. Nie dogaduje 
się z każdym zwierzakiem. Z ludźmi 
w dobrej komitywie.

Amor Garcio

Reber

Siela

Wagon

Jesek

Kajak

Szyn

Przebudowa ul. Szkolnej
Od 24 maja 2018 roku rusza przebudowa ulicy Szkolnej w Pia-
secznie. Prace będą podzielone na 2 etapy. Planowane zakoń-
czenie remontu to 30 lipca.

 Pierwsze prace rozpoczną się 24 maja a ich zakończenie, prze-
widziane zostało na 30 czerwca 2018 r. Etap ten będzie obejmował 
ul. Szkolną od Poczty Polskiej w kierunku Powstańców Warszawy.
 Kolejny etap  prac rozpocznie się od 1 lipca, zakończenie przewi-
duje się do 30 lipca 2018 r.  Remont  na tym etapie będzie obejmował 
ul. Szkolną od Poczty Polskiej do Wojska Polskiego.
 W ramach przebudowy ulicy Szkolnej zaplanowano przebudowę 
jezdni, chodników, kanału deszczowego i oświetlenia, zwiększenie 
liczby miejsc postojowych oraz przesunięcie ogrodzenia przy szkole.

Szczegóły na stronie:  www.piaseczno.eu

Zakończone inwestycje
drogowe w Józefosławiu
Zakończone zostały dwie inwestycje: remont fragmentu ul. 
Ogrodowej oraz budowa minironda przy skrzyżowaniu ulic Cyra-
neczki z Wilanowską w Józefosławiu.
 Dynamiczny rozwój terenów Józefosławia i Julianowa wymaga 
zmian w organizacji ruchu w ciągu ul. Cyraneczki, która stała się jedną 
ze zbiorczych dróg miejscowości.

Minirondo
 W związku z tym w miejscu istniejącego skrzyżowania ulic Cyra-
neczki i Wilanowskiej zaprojektowano skrzyżowanie z ruchem okręż-
nym typu minirondo. Wloty ronda zostały podłączone do istniejących 
ulic. Na wschodnim wlocie remontowanej ulicy zaprojektowany został 
pas ruchu poza rondem o szerokości 4,5 m, ułatwiający skręt pojazdów 
poruszających się w kierunku północnym.
 Na obu wlotach ul. Cyraneczki zaprojektowano wyspy o szeroko-
ści 2,5 m, rozdzielające pasy ruchu. Na wszystkich czterech wlotach 
rond zaprojektowano przejścia dla pieszych, dodatkowo na północ-
nym wlocie ul. Cyraneczki powstał przejazd dla rowerzystów. Skrzy-
żowanie zaprojektowano w istniejącym pasie drogowym. Wykonawcą 
robót była fi rma FAL-BRUK Sp. z o.o. Sp. k. z Warszawy. Koszt zrealizo-
wanej inwestycji to 389 tys. zł brutto. Roboty zostały wykonane zgod-
nie z terminem umownym.

Nowy asfalt i chodnik
 W zakresie remontu 520 m.b. ul. Ogrodowej, od ul. Geodetów do al. 
Bzów, był remont nawierzchni ulicy wraz z chodnikami i zjazdami indy-
widualnymi, a także budowa kanalizacji deszczowej i urządzeń bezpie-
czeństwa ruchu drogowego. Prace prowadzone były bardzo sprawnie 
i zostały zakończone miesiąc przed zaplanowanym terminem. Jezd-
nia otrzymała nową nawierzchnię asfaltową. W ramach inwestycji po-
wstały również: chodnik po stronie zachodniej, ciąg pieszo-rowerowy 
o szerokości 3 m oraz elementy bezpieczeństwa ruchu, czyli spowal-
niacze w nawierzchni jezdnej. Wykonawcą robót była fi rma Budownic-
two Drogowe JARPOL S.A. z Warszawy. Koszt zrealizowanej inwestycji 
wyniósł około 1 mln zł brutto.
 Planowany jest remont dalszej części ul. Ogrodowej. Ogłoszony zo-
stał przetarg na budowę ul. Prymulki (uliczki odchodzącej po stronie 
zachodniej od ul. Ogrodowej) oraz budowę odwodnienia wraz z prze-
budową ul. Ogrodowej na odcinku do ul. Cyraneczki – według schema-
tu „zaprojektuj i wybuduj”. Przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty.

Wykaz Nieruchomości
 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno  na   podstawie   art. 35   usta-
wy   z   dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. 
U. z 2018r. poz. 121 ze zm. ) informuje,  iż na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 – na I piętrze przy se-
kretariacie Burmistrza oraz na stronie internetowej www.piaseczno.eu  
zamieszczony został do publicznej wiadomości  „Wykaz Nieruchomo-
ści” przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym  
działki ozn. nr 157/3 ,  położonej w Wólce Prackiej  przy ul. Zdrojowej, 
z przeznaczeniem pod użytkowanie rolnicze i działalność rekreacyjno-
wypoczynkową.  

Dzień Energii 
27 maja zapraszamy na rynek miejski w Piasecznie, gdzie 
w godzinach od 10.00 do 16.00 odbędzie się Dzień Energii.

 W programie między innymi: pokazy prowadzone przez ekspertów 
z Muzeum Energetyki, stanowiska pomiarowe turbin wodnych i wia-
trowych, prezentacja systemu do pomiary zanieczyszczeń, gry, zaba-
wy, quizy. Będzie można także przyjrzeć się TESLI – czyli w pełni elek-
trycznemu samochodowi

Od 1 czerwca rusza głosowanie na projekty 
zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 

 Zakończył się proces weryfika-
cji projektów do Budżetu Obywa-
telskiego na rok 2019. W tym roku 
mieszkańcy Piaseczna zgłosili 69 
pomysłów na zmiany w mieście.
 Weryfikację przeszły pozytyw-
nie 44 projekty, w tym 24 w katego-
rii ogólnomiejskiej (projekty dotyczą 
potrzeb wszystkich mieszkańców 
Piaseczna) i 20 projektów w kate-
gorii lokalnej (projekty dotyczą po-

trzeb mniejszych rejonów miasta).
1 czerwca wystartuje głosowanie, 
w którym każdy z mieszkańców bę-
dzie miał możliwość oddania gło-
su na wybrane projekty. Głosowanie 
trwać będzie do 15 czerwca. Głosy 
będzie można oddać zarówno inter-
netowo, na stronie: piaseczno.bu-
dzet-obywatelski.org, jak i tradycyj-
nie, za pomocą kart papierowych. 
Wybrane projekty zostaną wpisane 

do budżetu Gminy Piaseczno na rok 
2019. Na ich realizację przeznaczo-
no 1,4 mln złotych, w tym 400 tys. zł 
na projekty ogólnomiejskie i po 250 
tys. zł na każdy z czterech obszarów 
terytorialnych.

 Szczegółowych informacji doty-
czących głosowania oraz projektów 
można szukać na stronie www.pia-
seczno.eu
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Festyn z Andrzejem Sikorowskim
LESZNOWOLA Piękna pogoda, uśmiechnięci ludzie i różnorodne atrakcje dla całych rodzin 
– tego wszystkiego nie zabrakło na dorocznym festynie na terenie parafi i pw. Zesłania 
Ducha Świętego w Starej Iwicznej

R E K L A M A

 Imprezę poprzedziła msza św. Na 
uczestników czekały liczne konkursy, 
zabawy i smakołyki, a w organizację 
imprezy włączyły się również GOK 
Lesznowola i gminny samorząd. 
 Na profesjonalnie przygotowa-
nej scenie wystąpiła najpierw Iwo-
na Manista-Kutryś z zespołem, ale 
gwiazdą wieczoru był tego dnia An-
drzej Sikorowski wraz z córką Mają. 
Artyści związani z Krakowem dali 

znakomity muzyczny show, podkre-
ślając – zarówno w zapowiedziach 
kolejnych piosenek, jak i charakte-
rystycznych tekstach  lidera gru-
py Pod Budą – przywiązanie do 
ogólnie pojętych wartości konser-
watywnych. Publiczność chętnie 

zaśpiewała razem z nimi zwłasz-
cza wielki przebój Maryli Rodo-
wicz „Ale to już było” - piosenkę 
specjalnie napisaną dla wokalistki 
przez Andrzeja Sikorowskiego.

Grzegorz Tylec

GÓRA KALWARIA

POWIAT

PIASECZNO/POWIAT

Muzyka dla mam
i nie tylko

Dzień Prawa na
Uczelni Łazarskiego

Kiedy dwa kierunki
na Chyliczkowskiej?

Wyśmienita zabawa
plus niespodzianki

 Na koncert „Dla Ciebie Mamo” 
zaprasza do sali konferencyjnej 
DPS (ul. Szpitalna 10) I Niepublicz-
na Szkoła Muzyczna „Orfeusz” i 
Fundacji PiEA „Promotus”. Wyda-
rzenie odbędzie się w najbliższą 
niedzielę o godz. 15. Wstęp jest 
wolny. 

PC

 Jutro w godz. 9.30-14 na tere-
nie Uczelni Łazarskiego (ul. Świe-
radowska 43, 10 minut marszu od 
stacji Metro Wilanowska) odbędzie 
się 7. edycja akcji, której celem jest 
bezpłatna pomoc prawna dla osób 
będących w trudnej sytuacji fi nan-
sowej. Wykładowcy, absolwenci 
wydziału prawa oraz przedstawi-
ciele kancelarii współpracujących 
z uczelnią pomogą zinterpretować 
dokumenty i rozwiązać prawne za-
wiłości. Specjaliści reprezentować 
będą różne dziedziny, m.in.: prawo 
pracy, spadkowe, rodzinne, admini-
stracyjne, gospodarcze, karne, czy 
prawo ochrony konsumentów. Ak-
cji patronuje Kurier Południowy. 

PC

 Ze środowej narady technicznej 
drogowców w starostwie wynika, że 
dwukierunkowy ruch na ul. Chylicz-
kowskiej zostanie wprowadzony naj-
prawdopodobniej podczas długie-
go weekendu w połowie sierpnia. O 
ile gmina Piaseczno zdąży z wybu-
dowaniem sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu Chyliczkowskiej i War-
szawskiej. Przeciwnicy zmian w orga-
nizacji ruchu na tej ulicy cały czas li-
czą, że uda się ich zaniechać, a przy-
najmniej odsunąć w czasie. 

PC

 Sołtys i społeczność Czaplina 
zaprasza na „Imprezę rozrywkową 
dla młodszych i starszych”, która 
odbędzie się obok miejscowej re-
mizy OSP 2 czerwca w godz. 16-23. 
W programie miasteczko z dmu-
chanymi zabawkami, różne specja-
ły z grilla i inne, a od godz. 18 zaba-
wa taneczna. Wstęp wolny.

PC
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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

P R O M O C J A

Piękne, jędrne ciało na lato
Jędrna gładka skóra, piękna zgrabna sylwetka bez cellulitu to marzenie każdej kobiety

 Cellulit jest złożonym proble-
mem zdrowotnym, wynika z róż-
nych przyczyn i wykazuje kilka 
postaci oraz stopni zaawansowa-
nia. Dotyka większość kobiet, nie-
zależnie od masy ciała. Dwa głów-
ne typy obejmują cellulit wodny i 
tłuszczowy. Świetnym, nie inwa-
zyjnym sposobem pozbycia się 
cellulitu a jednocześnie ujędrnie-
nia, zagęszczenia skóry jest masaż 
bańką chińską. 
 Masaż bańką może obejmować 
całe ciało lub tylko strefy objęte cel-
lulitem – najczęściej powłoki brzusz-
ne, biodra, uda i pośladki. Przed za-
biegiem w ciało należy wsmarować 
środek poślizgowy w postaci oliw-
ki, najlepiej specjalnej do masażu 
antycellulitowego, co dodatkowo 
wzmocni rezultaty terapeutyczne.

 Same ruchy masujące nie są trud-
ne – wykonuje się długie pociągnięcia 
bańką po skórze, jak i delikatne ruchy 
koliste. Masując brzuch zgodnie z ru-
chem wskazówek zegara dodatkowo 
usprawnimy procesy trawienia. 
 Tajemnica efektu antycellulitowe-
go podczas masażu bańką polega na 
zwiększeniu ukrwienia, dzięki działa-
niu podciśnienia. Bańka aplikowana 
jest na skórze po wcześniejszym wy-
ssaniu z niej powietrza. Tkanka jest 
zasysana do wnętrza bańki. Następnie 
przesuwając bańkę po ciele wykonuje 
się masaż. Działanie próżni powodu-
je przekrwienie tkanki, szybsze usuwa-
nie toksyn, uelastycznienie skóry. Do-
chodzi również do rozbijania tkanki 
tłuszczowej. Początkowo po masażu 
mogą pojawić się niewielkie siniaki i 
zaczerwienienia. 

 Masaż antycellulitowy bań-
ką chińską powinno się wykony-
wać kilka razy w tygodniu, gdyż 
kluczem do sukcesu jest syste-
matyczność. Dodatkowo nale-
ży wprowadzić umiarkowaną ak-
tywność fizyczną oraz specjalną 
dietę, która pomoże w redukcji 
cellulitu. Efekty masażu widocz-
ne będą już po kilku zabiegach, 
co świadczy o dużej skuteczno-
ści tej metody terapii.

EFEKTY:
-wyszczupla

-podnosi pośladki
-zmniejsza cellulit

-ujędrnia
-usuwa toksyny

R E K L A M A
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Oczyść swoje ciało
Z toksynami, które mają niebagatelny wpływ na nasze zdrowie i funkcjonowanie organizmu, mamy do 
czynienia w zasadzie przez całe życie. Przyjmujemy je zarówno w powietrzu, którym oddychamy, jak i w 
spożywanych przez nas pokarmach. I choć nasze ciało pozbywa się ich w większości w sposób naturalny, to 
jednak – od czasu do czasu – dobrze jest mu w tym dodatkowo pomóc

 Zakłada się, że oczyszczanie or-
ganizmu z nadmiaru toksyn warto 
jest przeprowadzić przynajmniej raz 
w roku – a zwłaszcza wówczas, gdy 
czujemy, że nasze ciało nie funkcjo-
nuje prawidłowo. Najlepszą metodą 
będzie wówczas zastosowanie die-
ty opartej na warzywach, owocach 
i ziołach. Dzięki prawidłowo prze-
prowadzonemu detoksowi powinni-
śmy odzyskać dawną energię i wital-
ność oraz poprawić funkcjonowanie 
wszystkich organów.

Zatrucie toksynami
 Najczęściej jesteśmy narażeni 
na działanie pestycydów (znajdują-
cych się w żywności produkowanej 
przemysłowo), ftalanów (wchodzą-
cych w skład plastikowych pojem-
ników czy opakowań na żywność) 
oraz dioksyn (których nie brakuje w 
tłuszczach pochodzenia zwierzęce-
go). Do tego wszystkiego dochodzą 
jeszcze pleśń, metale ciężkie i chlor.
 Ale jak w ogóle rozpoznać, że 
możemy mieć problem ze zbyt dużą 
ilością toksyn w naszym ciele? Mogą 
na to wskazywać różne symptomy. 
Przy zatruciu nimi pojawiają się 
choćby problemy z trawieniem, cerą, 
przybieraniem na wadze, nieświe-
żym oddechem czy brakiem energii 
do działania.

Zanim zaczniemy
 Żeby bezpiecznie przejść przez 
proces oczyszczania organizmu 
należy się do niego wpierw odpo-

wiednio przygotować. Niezbędne, 
na kilka dni przed startem detok-
su, będzie usunięcie z diety kofe-
iny, mleka, białej mąki, czerwone-
go mięsa, jajek i innych produktów 
pochodzenia zwierzęcego. Należy 
przy tym zaprzestać palenia pa-
pierosów oraz picia alkoholu i na-
pojów energetycznych. Zamiast 
tego wskazane będą lekkostrawne 
posiłki (np. zupy), koktajle i sałat-
ki owocowo-warzywne czy też np. 
spożywanie kaszy jaglanej. 
 Każdy dzień dobrze będzie 
z kolei rozpocząć od wypicia na 
czczo szklanki wody z sokiem wy-
ciśniętym z cytryny. Nie tylko od-
kwasza się dzięki temu organizm, 
ale również przyspiesza perystal-
tykę jelit. W przygotowaniu do 
oczyszczenia ciała niezwykle po-
mocne będzie też wypijanie du-
żych ilości niegazowanej wody mi-
neralnej oraz ziołowych naparów.

Dieta kluczem do sukcesu
 Istnieje wiele diet oczyszczają-
cych organizm, ale jak wybrać tę 
najbardziej właściwą dla siebie? 
Przyjrzyjmy się kilku z nich. W 
diecie sokowej, oprócz spożywa-
nia lekkostrawnych posiłków, na-
leży wypijać od pół do jednego li-
tra świeżego soku wyciśniętego z 
owoców lub warzyw. Szczególnie 
godne polecenia będą w tym przy-
padku soki z jabłek, owoców cy-
trusowych oraz z marchwi, bura-
ka i pomidora. Dieta koktajlowa 

polega z kolei na uzupełnianiu po-
siłków piciem trzech szklanek kok-
tajlu z kefiru i owoców świeżych 
albo mrożonych (truskawki, mali-
ny, porzeczki). Ciekawą alternaty-
wą może być również dieta zbożo-
wa, w której je się wyłącznie goto-
wane ziarna pszenicy albo dzikie-
go ryżu, które warto urozmaicić 
kiełkami i natką pietruszki.
 W pozbyciu się toksyn wydatnie 
pomogą nam również zioła. Godne 
polecenia będą np. pokrzywa (dzięki 
działaniu moczopędnemu i przeciw 
obrzękowemu), czystek (poprawia 
równowagę flory bakteryjnej i wy-
biela zęby) czy rumianek (ma wła-
ściwości przeczyszczające i ułatwia 
usuwanie złogów jelitowych). Gene-
ralnie najzdrowszym pomysłem bę-
dzie jednak urozmaicona dieta, któ-
ra nie powinna trwać dłużej niż dwa 
tygodnie. Oczyszczając organizm 
nie zapominajmy również o aktyw-
ności fizycznej. Dzięki intensywnym 
ćwiczeniom toksyny są bowiem usu-
wane z naszego ciała wraz z potem.

Grzegorz Tylec

R E K L A M A

R E K L A M A
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KOLEJKOWY KONKURS
Zadzwoń 28 maja (poniedziałek) 

w godz. 13:00-13:05 i podaj hasło:

 „KOLEJKA WĄSKOTOROWA”

A wygrasz bilet dla dziecka wraz z osobą towarzyszącą 
na wakacyjny przejazd kolejką wąskotorową.

Bilet ważny od 1 lipca do 31 sierpnia.

Wygrywają pierwsze 4 osoby.

Tel: 22 737 23 48

R E K L A M A

Aktywne wakacje 
Za miesiąc wakacje. Wielu rodziców zastanawia się pewnie, jak zorganizować czas swo-
im pociechom, aby nie spędzały letnich dni przed komputerami czy konsolami. Na 
szczęście możliwości wyciągnięcia dzieci z domu jest naprawdę sporo...

 Organizatorzy różnego rodza-
ju kolonii i półkolonii wprost prze-
ścigają się w pomysłach, jak umilić 
dzieciom letni wypoczynek i spra-
wić, aby czas spędzony w danym 
miejscu na długo wrył im się w pa-
mięć. 

Kolonie artystyczne i sportowe
 Obecnie dużym zainteresowa-
niem cieszą się różnego rodzaju 
obozy i kolonie artystyczne (w tym 
teatralne), podczas których dzieci 
uczestniczą w określonym procesie 
twórczym – przygotowują autor-
skie przedstawienia, malują, wyra-
biają figurki z masy solnej, rzeźbią, 

robią biżuterię, szyją stroje, haftu-
ją, mają zajęcia za dykcji czy ku-
glarstwa. Obozy takie uczą dzieci 
kreatywnego spędzania czasu, ale 

również rozwijają ich pasje. Spraw-
dzajmy zawsze, co jeszcze oprócz 
różnego rodzaju zajęć składa się 
na kolonijną ofertę. Ważne, aby za-
proponowany przez organizatorów 

program był jak najbardziej różno-
rodny. Wówczas zyskamy pewność, 
że nasze dzieci nie będą się nudzić. 
 O tyle, o ile obozy artystycz-
ne są propozycją skierowaną ra-
czej do dziewczynek, chłopcy lepiej 
czują się na różnego rodzaju obo-
zach sportowych – piłkarskich, ko-
szykarskich, żeglarskich czy sztuk 
walki. Często uzupełnieniem pla-
nu treningowego są na nich zajęcia 
z psychologiem i dietetykiem, któ-
ry wpaja dzieciom zdrowe nawy-
ki żywieniowe. Coraz częściej przy 
okazji różnego rodzaju zajęć rucho-
wych przeprowadzane są szkolenia 
z udzielania pierwszej pomocy.

 Oferta letnich półkolonii 
jest niezwykle bogata. Dzieci 

mogą wybierać spośród 
zajęć artystycznych, 

koncepcyjnych i sportowych

Wiele półkolonii oferuje różnorodne zajęcia sportowe. 
Wśród nich króluje piłka nożna
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 Zbliżają się wakacje, najbardziej wyczekiwany czas w roku. Dzieci nie mogą się do-
czekać, aby schować głęboko w kąt książki, zeszyty i piórniki i choć na moment za-
pomnieć o wkuwaniu wzorów matematycznych i czytaniu poezji wielkich wieszczów. 
Wszyscy liczymy na lato pełne słońca, wysokich temperatur i niezapomnianych wspo-
mnień. Wypoczynek warto zaplanować już wcześniej, zdecydować, czy wybrać się z 
dziećmi w góry, nad morze, wybrać aktywny wypoczynek na kajakach, czy może spo-
kojne leniuchowanie pod wakacyjnym niebem. Jednakże, aby spędzić wspaniały czas 
w gronie przyjaciół, nie trzeba wyjeżdżać w siną dal, za góry i za lasy. Na rynku znajdu-
je się wiele możliwości spędzenia atrakcyjnego lata w mieście. Jadą z nich są półkolo-
nie Małego Inżyniera – ogólnopolskiej fi rmy od wielu lat działającej na rynku pokazów 
i warsztatów edukacyjnych. Siedziba organizacji znajduje się po sąsiedzku, bo na war-
szawskim Ursynowie.

 Na zajęciach Małego Inżyniera każdy znajdzie coś dla siebie. Wszystkim mniej-
szym i większym amatorom nauk ścisłych i przyrodniczych proponujemy tygodnio-
we turnusy z eksperymentów, robotyki, elektroniki i programowania gier kompute-
rowych. A to wszystko wolne od szkolnych ławek, prac domowych i oceniania. Chce-
my zapewnić każdemu dziecku wyjątkowy czas, podczas którego rozwinie swoje 
zainteresowania pod okiem doświadczonych instruktorów. Oprócz organizacji nie-
samowitych warsztatów dbamy również o inne potrzeby naszych podopiecznych, 
zapewniając trzy posiłki dziennie oraz wyjście na dwór.

 Nie ma więc na co czekać! Zachęcamy do zapisu na półkolonie Małego Inżyniera. 
Proponujemy korzystne promocje z uwagi na wcześniejsze zgłoszenie. Zapraszam do 
kontaktu z biurem Małego Inżyniera mieszczącym się przy ul. Rodziny Ulmów 8a.

Mały Inżynier
732 717 311

warszawa@malyinzynier.pl
www.malyinzynier.pl

 Zajęcia będą prowadzone w turnu-
sach 4- lub 5-dniowych i są dedykowane 
dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Uczest-
nicy półkolonii nie muszą jednak posia-
dać umiejętności wspinaczkowych, bo 
wszystko pokażą im wykwalifi kowani in-
struktorzy, którzy szczególny nacisk kładą 
na kwestie bezpieczeństwa. Wśród atrak-
cji znajdzie się: zdobywanie szczytów i 
głazów wspinaczkowych, wspinaczka z 
użyciem lin alpinistycznych, wspinaczka 
z autoasekuracją, zawody wspinaczkowe, 
zwiedzanie jaskini z użyciem latarek, po-
konywanie mostu linowego, zjazd na li-
nie alpinistycznej. W programie przewi-
dziano także pełne wyżywienie oraz za-
bawy sportowe i edukacyjne na świeżym 
powietrzu. 

 Podobne kolonie organizowane są 
już trzeci raz i z roku na rok cieszą się co-
raz większą popularnością. Podczas za-
jęć, które odbywają się w godz. 9-17, 
dzieci opanują stosowane we wspinacz-
ce węzły, wysłuchają wykładu o sprzę-
cie turystycznym wykorzystywanym w 
górach i nauczą się rozkładania namio-
tu. Będą także miały możliwość nawią-
zania nowych znajomości. Dzieci, które 
polubiły wspinaczkę podczas półkolonii, 
będą mogły zapisać się do regularnej 
sekcji wspinaczkowej odbywającej się w 
trakcie roku szkolnego. 4-dniowe półko-
lonie kosztują 600 zł, tygodniowe – 750 
zł. Zgłoszenia: kontakt@camp4you.pl 
lub tel. 22 847 11 76, 501 142 436. 

Więcej informacji 
pod linkiem:

http://halawspinaczkowa.pl/
polkolonie-wspinaczkowe-

mali-zdobywcy/

Półkolonie wspinaczkowe na Ursynowie
„Mali zdobywcy” to cykl letnich półkolonii sportowo-wspinaczkowych, które będą odbywały się od 
25 czerwca do końca sierpnia w Hali Wspinaczkowej CAMP4 przy ul. Krasnowolskiej 50 na Ursynowie

KONKURS
Zadzwoń 28 maja (poniedziałek) w godz. 12:00-12:10 i podaj hasło: „CAMP4”

A wygrasz podwójną wejściówkę do największej hali wspinaczkowej w Warszawie, do wykorzystania do końca czerwca.
Wygrywa pierwsze 7 osób.

Tel: 22 737 23 48

Bon rabatowy
-50 zł 

przy zapisie na półkolonie!

Ważny do 15 czerwca
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Różnorodna oferta półkolonii
 Jeśli nasze dziecko obawia się 
długiego pobytu poza domem, al-
ternatywą mogą być różnego ro-
dzaju półkolonie. Ich oferta jest 
naprawdę niezwykle zróżnicowa-
na. - Mamy do wyboru aż 10 tur-
nusów – mówi Piotr Hugues, or-
ganizator półkolonii w Zalesiu 
Górnym (www.polkoloniewza-
lesiu.pl). - Zaplanowaliśmy dla 
dzieci m.in. zajęcia taneczne, za-
jęcia z malowania graffiti, do-
świadczenia chemiczne i biolo-
giczne, wiele zajęć sportowych, 
włącznie z basenem. Zabierzemy 
też podopiecznych na wyciecz-
kę do lasu i odwiedzimy pobliski 
park linowy. 

 Półkolonie, w których główną 
atrakcją ma być wspinaczka, or-
ganizuje firm CAMP4 z Ursyno-
wa. W zajęciach mogą brać udział 
dzieci w wieku od 7 do 14 lat, które 
cały czas będą znajdowały się pod 
opieką doświadczonych instrukto-
rów. W programie m.in.  zdobywa-
nie szczytów i głazów wspinaczko-
wych, wspinaczka z użyciem lin al-
pinistycznych, wspinaczka z auto-
asekuracją, zawody wspinaczkowe, 
zwiedzanie jaskini z użyciem lata-
rek, pokonywanie mostu linowego, 
zjazd na linie alpinistycznej. 
 Ciekawy pomysł na formułę 
półkoloni mieli także organiza-
torzy Superobozu w Konstanci-
nie-Jeziornie.  Jak mówią: - U nas 

dzieci zostaną odłączone od kom-
puterów i doświadczą przygód na 
żywo, chroniąc świat przed inwa-
zją zombi. 
 Orężem w walce z obcymi 
mają być miecze Nerf oraz miecze 
piankowe. 
 O wiele spokojniej będzie na-
tomiast na półkoloniach w Inter-
national School of Warsaw w Bo-
browcu. - Nasza propozycja to 
doskonały sposób na naukę języ-
ka angielskiego poprzez zabawę 
na świeżym powietrzu, realizację 
projektów artystycznych, gry edu-
kacyjne i doświadczenia naukowe 
– mówi Dorota Pietrzyk ze szkoły.

TW

Organizatorzy letniego wypoczynku prześcigają się w pomysłach na jego urozmaicenie
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Wielka porażka arcyksięcia Ferdynanda
GÓRA KALWARIA 2 i 3 maja 1809 r. pod Górą Kalwarią doszło do krwawej bitwy 
o przeprawę na Wiśle, która miała decydujące znaczenie w wojnie polsko-austriackiej
 W 1807 r., po zwycięstwie Napo-
leona Bonaparte nad Prusami i Ro-
sją, Góra Kalwaria znalazła się na 
terytorium Księstwa Warszawskie-
go - namiastki państwa polskiego, 
jakie cesarz Francuzów utworzył z 
wdzięczności za udział Polaków w 
swoich kampaniach. Wolność trwa-
ła jednak zaledwie dwa lata. 

 Kiedy w 1809 r. pałająca chęcią 
zemsty na Napoleonie Austria zaata-
kowała wojska francuskie, postano-
wiła także wedrzeć się na teren Księ-
stwa Warszawskiego. 15 kwietnia, o 
świcie, przeszło 32 tys. Austriaków 
uformowanych w VII korpus dowo-
dzony przez arcyksięcia Ferdynan-
da d’Este przekroczyło Pilicę, któ-
ra stanowiła wówczas granicę za-
boru austriackiego (Galicji) i ziem 
polskich. Jeszcze tego samego dnia 
szwadron huzarów wszedł do War-
ki i pospiesznie ruszył do Góry Kal-
warii. Zajęli miasto nocą z 15 na 16 
kwietnia, bez walki. Większość au-
striackich sił ruszyła na Warszawę. 

Szaniec w Ostrówku
 Pozostały w kraju Wódz Naczel-
ny wojsk polskich książę Józef Po-
niatowski miał niemały problem. 
Najlepsze oddziały podążyły za Na-
poleonem na podbój Hiszpanii. W 
Księstwie pozostała połowa armii, 
czyli około 14 tys. wojska. 
 19 kwietnia doszło do krwawej 
bitwy pod Raszynem, w której ksią-
żę z karabinem w ręku poprowadził 
piechotę do ataku. Batalia pozostała 
nierozstrzygnięta. Na mocy podpi-
sanej konwencji wojska polskie opu-
ściły lewobrzeżną Warszawę i odda-
ły ją arcyksięciowi. Same przenio-
sły na prawy brzeg Wisły, w okolice 
Modlina, Serocka oraz do ufortyfi-
kowanej Pragi.  
 Austriacy zainteresowani szyb-
kim zakończeniem wojny i likwida-
cją Księstwa Warszawskiego, po-
dejmowali próby  przeprawienia się 
na drugi brzeg rzeki, aby zająć Pra-
gę i rozpędzić wojska Poniatowskie-
go. Ale w kolejnych potyczkach z Po-
lakami ponosili klęski i Wisła pozo-
stawała granicą pomiędzy armiami. 
Decydujący cios rozciągniętym za 
rzeką wojskom Księstwa Warszaw-
skiego miał być zadany po wybudo-
waniu mostu pontonowego na wyso-

kości Góry Kalwarii i Ostrówka (na 
drugim brzegu Wisły). Miały po nim 
przeprawić się większe siły Austria-
ków. Tak istotną dla polskiej kampa-
nii operację arcyksiążę chciał nadzo-
rować osobiście i – jak podają źródła 
– zakwaterował się w Górze. Aby bro-
nić budowy (most wznosili przymu-
szeni do tego okoliczni mieszkańcy), 
na prawą stronę rzeki łodziami prze-
prawiło się niecałe 2000 Austriaków. 
Wybudowali i obsadzili szaniec, któ-
ry następnie uzbroili w 3 działa.

650 poległych 
 Do dowodzenia operacją znisz-
czenia niedokończonego jeszcze au-
striackiego szańca Wódz Naczelny wy-
znaczył gen. Michała Sokolnickiego, 
który już wcześniej na prawym brze-
gu Wisły nie dawał zaborcom rozwi-
nąć skrzydeł. 1 maja odbił z ich rąk 
Karczew i 2 maja wieczorem znalazł 
się w Dziecinowie, kilka kilometrów od 
Ostrówka. Rozkaz do ataku na umoc-
nienia przed mostem otrzymał jeszcze 
tego samego dnia. Najpierw jednak we-
zwał dowodzącego szańcem generała 
Schaurotha do poddania się. Ten zwle-
kał z odpowiedzią i ten czas wykorzy-
stał na wzmocnienie załogi. 
 Po północy, w rocznicę uchwale-
nia  Konstytucji 3 maja, gen. 
Sokolnicki rzucił do ataku 10 kom-
panii 6 pułku piechoty uformo-
wanych w cztery kolumny. Silnie 
ostrzeliwani, z bronią na ramieniu, 
przeszli kilkaset metrów tamami 
pośrodku bagien. Przy samych ob-
warowaniach Polacy z okrzykiem 
„hura” rzucili się do starcia na ba-
gnety. Dwukrotnie spychano ich z 
wałów, dopiero trzeci zacięty atak 
zaprawionych w bojach żołnierzy 
przyniósł zwycięstwo. Po godz. 3 w 
nocy było po bitwie. Przeciwnik zo-
stał dosłownie wparty w Wisłę. 
 Rozbici Austriacy próbowali 
uciec łodziami na lewy brzeg Wisły 
(w trakcie walk udało im się ewaku-
ować wielu rannych). Napotkali jed-
nak opór pułku strzelców konnych. 
To przesądziło o klęsce obcych. Wie-
lu utonęło w rzece. Polacy wzięli do 

niewoli około 1000 żołnierzy, w tym 
38 oficerów. Zdobyli 3 działa i 1000 
karabinów oraz sztandar wyrwa-
ny przez polskiego kawalerzystę to-
nącemu w Wiśle chorążemu. Stra-
ty obrońców szańca wynosiły oko-
ło 600 żołnierzy, Polaków w nocnym 
ataku zginęło około 50, około 120 
zostało rannych. 
 Na drugi brzeg udało się zbiec 
gen. Schaurothowi.  

Przełom w wojnie
 Gdy szaniec przedmostowy zo-
stał zdobyty, Austriacy zaczęli silnie 
ostrzeliwać polskie pozycje z lewe-
go brzegu z 14 armat i moździerzy. 
Polacy odpowiedzieli im ogniem z 
5 dział (w tym trzech zdobycznych). 
Już po bitwie, w południe, arcyksią-
żę nakazał podpalić niedokończo-
ny most w obawie, by nie przepra-
wili się po nim Polacy. Gdy na miej-
sce bitwy przybył Józef Poniatow-
ski witały go okrzyki radości. Książę 
nie szczędził żołnierzom pochwał, a 
„jeńcom litościwie okazał współczu-
cie”. „Wszyscy oficerowie w tej spra-
wie użyci nieustraszonymi się oka-
zali. Panami jesteśmy całego brzegu 
Wisły. Żołnierze! Nie zwykłem wam 
pochlebiać, lecz dziś śmiało myśleć 
możecie, że z największymi zrówna-
liście się wojskami, zasłużyliście na 
wdzięczność Ojczyzny” – napisał w 
specjalnym rozkazie książę. 
 Po porażce z 3 maja Austriacy 
przestali dążyć od przeprawy za Wi-
słę, utknęli na jej lewym brzegu. Od 
tej pory to Polacy przejęli inicjaty-
wę strategiczną i narzucali VII Kor-
pusowi swoje warunki prowadzenia 
wojny. Austriacy opuścili Górę Kal-
warię i Warszawę do pierwszych dni 
czerwca i udali się w stronę Sando-
mierza, aby bronić Galicji. 
 Ostatecznie, po klęsce pod Wa-
gram, Austria utraciła na rzecz Księ-
stwa Warszawskiego Kraków, Za-
mość i Lublin. 
 Po szańcu w Ostrówku nie ma 
obecnie śladu.

Piotr Chmielewski

Wielki wygrany i przegrany bitwy pod Ostrówkiem: 
gen. Michał Sokolnicki (z lewej) i arcyksiąże d’Este   

 Rozbici Austriacy próbowali 
uciec łodziami na lewy brzeg 
Wisły. Napotkali jednak opór. 

To przesądziło o klęsce ob-
cych. Wielu utonęło w rzece 

XI Wielka Majówka w Nowej Iwicznej
LESZNOWOLA

 W sobotę 26 maja na terenie ZSP w Nowej Iwicznej odbędzie się dorocz-
na XI Wielka Majówka. Impreza rozpocznie się o godz. 14. W programie m.in.: 
dmuchane miasteczko, basen z motorówkami, strażacka piana bungee, Pan 
Sprężynka, pokazy kickboxingu i armwrestlingu, strzelnica, stare samochody, 
konkursy z nagrodami, aleja rękodzielników, teatr obf, lasery. Na rozstawionej 
z tej okazji scenie zagrają: ParkWay, Menele, Etnostation i Joker. Imprezie, któ-
ra potrwa do godz. 22, patronuje Kurier Południowy.

TW

Zrezygnujmy z diet, 
pracujmy społecznie
PIASECZNO Podczas ostatniej sesji rady miejskiej radny Andrzej Mizer-
ski złożył interpelację, w której zaproponował zniesienie diet, pobie-
ranych co miesiąc przez radnych rady miejskiej

 Kontrowersyjny pomysł wywołał wśród radnych niemałą konsternację. W 
tej chwili piaseczyńscy rajcy pobierają średnio około 2 tys. zł miesięcznej diety 
z tytułu zasiadania w radzie miejskiej. Mizerski chce, aby była to funkcja spo-
łeczna, piastowana nieodpłatnie. - O zniesienie diet radnych walczę od trzech 
kadencji – mówi Andrzej Mizerski. - Dieta to zwrot poniesionych kosztów. Ża-
den z radnych nie wydaje 2 tys. zł miesięcznie na paliwo, żeby dojechać na se-
sje czy komisje. W ogóle to uważam, że funkcja radnego to honor, duma i po-
winno się sprawować ją społecznie, a nie zarobkowo. Ja sam większość pienię-
dzy, które otrzymuję z tego tytułu przeznaczam na cele charytatywne.
 Radny Mizerski liczy, że burmistrz Zdzisław Lis przygotuje na następną 
sesję uchwałę, znoszącą diety radnych. Trudno jednak spodziewać się, aby 
większość rajców ją poparła. 

TW
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Czytaj on-line!

Jesteśmy
 również na: 

www.facebook.com
/kurierpoludniowy

www.kurierpoludniowy.pl
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Na Żytniej zaczęli 
od wycinki drzew
PIASECZNO Tydzień temu wykonawca arterii, która ma połączyć uli-
ce Jarząbka i Jana Pawła II oraz Nadarzyńską wszedł na plac budowy i 
– ku zdziwieniu mieszkańców – zaczął prace od usunięcia... kilkudzie-
sięciu starych drzew

 – Do soboty rosły tu piękne akacje – załamuje ręce Wojciech Podedwor-
ny. – Zaraz obok pełnowymiarowej, choć będącej w fatalnym stanie drogi i 
prowizorycznego chodnika. To zdumiewające, że prace zaczęto od wycinki. 
Dlaczego w Piasecznie wykonuje się inwestycje drogowe bez poszanowania 
przyrody? Dlaczego projektant nie potraktował szpaleru akacji jako elementu 
krajobrazu ul. Żytniej? Dlaczego drzewa wycięto w okresie lęgowym ptaków? 
Takich pytań rodzi się więcej – mówi.
 Jak informuje gmina, zgodnie z przyjętym kilka lat temu projektem, plan 
wyrębu zakłada usunięcie 109 drzew kolidujących z inwestycją. Ponadto w 
pasie drogowym będą przycinane i formowane korony drzew i krzewów 
wchodzących w linię drogi. Dotyczy to jednak tylko dwóch roślin. – Istnieją-
ca szata roślinna usuwana jest ze względu na budowę drogi wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą – informuje Anna Grzejszczyk z gminnego biura promo-
cji. – Po zrealizowaniu inwestycji na pewno pojawi się możliwość wykonania 
nasadzeń zastępczych.
 Żytnia w nowej odsłonie ma być gotowa do końca sierpnia.

 TW

Plan wyrębu zakłada wycięcie 
aż 109 kolidujących z inwestycją drzew

Siedlisko bobrów 
podzieliło mieszkańców
LESZNOWOLA Jesienią ubiegłego roku w sąsiedztwie zepsutego przepustu na Kanale Pia-
seczyńskim w Łoziskach zaczęła bytować rodzina bobrów. Część okolicznych miesz-
kańców chce się pozbyć niechcianych lokatorów z obawy przed podtopieniami. Ssa-
ków broni jednak grupa lokalnych ekologów
 Rodzina bobrów przywędrowała 
w ubiegłym roku do Łozisk prawdo-
podobnie z okolic przejazdu kolejo-
wego przy ul. Orężnej w Piasecznie. 
Na przełomie lutego i marca sym-
patyczne zwierzęta zaczęły budo-
wać tamę na zapadniętym przepu-

ście nieopodal ulicy Złotej Jesieni. 
12 kwietnia, wkrótce po tym jak na 
świat przyszły trzy młode gryzonie, 
nad rzeczkę przybyła koparka, wy-
kopała zapadnięty przepust, które-
go elementy leżą tam zresztą do dziś 
i zniszczyła tamę. - Był to dla nas 
ogromny cios – mówi Roman Gło-
dowski, mieszkaniec Łozisk i czło-
nek fundacji „Ptasi patrol”, który na 
bieżąco obserwował i rejestrował ży-
cie bobrowej rodziny. - To był wielki 
akt barbarzyństwa i złamanie pra-
wa. W związku z czym zawiadomi-
liśmy o tym fakcie policję, która pro-
wadzi postępowanie wyjaśniające 
oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony 
Środowiska, ponieważ bobry znaj-
dują się pod ścisłą ochroną. 

Spiętrzyli wodę, 
bobry zrobiły resztę
 Jako że po zniszczeniu przez 
koparkę tamy woda opadła i 
wszystkie bobrowe korytarze zo-
stały odsłonięte, grupa lokalnych 
ekologów delikatnie spiętrzyła w 
tym miejscu wodę, budując prowi-
zoryczną zaporę. Bobry wróciły po 
tygodniu i zaczęły odbudowywać 
tamę. - Działanie tych osób było 
niezgodne z prawem – uważa  Adam 
Gawrych, przewodniczący zarządu 
spółki wodnej w Lesznowoli, któ-
ry monitoruje stan wszystkich urzą-
dzeń wodnych na terenie gminy. 
 Adam Gawrych powołuje się 
na prawo wodne, które mówi, że 
nie wolno uszkadzać urządzeń 
wodnych i ograniczać przepły-
wu wody, a wybudowanie tamy na 
Kanale Piaseczyńskim spowodo-
wało jej spiętrzenie. - W rezulta-
cie brzegi cieku w rejonie tamy za-
częły namiękać i się osuwać – do-
daje Gawrych. - Jeśli doszłoby do 

gwałtownych opadów deszczu, 
z dużym prawdopodobieństwem 
woda w tym miejscu wystąpiłaby z 
brzegów, powodując podtopienia. 
 Część okolicznych mieszkańców 
jest podobnego zdania i chętnie 
pozbyłoby się z sąsiedztwa uciąż-
liwych – jak mówią - lokatorów. 
Jest jednak grupa osób przyja-
znych rodzinie bobrów. - Te zwie-
rzęta naprawdę dużo przeszły, 
straciły część potomstwa – mówi 
Roman Głodowski. - W naturalny 
sposób osiedliły się na tej rzeczce 
i nikomu nie przeszkadzają. Mam 
nadzieję, że wszyscy w końcu to 
zrozumieją i zostawią je w spo-
koju. Przypominam, że samowol-
ne niszczenie przetamowań dzikich 
zwierząt jest nielegalne. 

Decyzję podejmie zarządca rzeczki
 Adam Gawrych z opuszczony-
mi rękami stoi przy tamie. – Wylo-
ty drenarskie są pod wodą. Przez to 
spiętrzenie nic nie działa, jak nale-
ży – ubolewa. – W tym miejscu nigdy 
nie było bobrów. To sztuczne siedli-
sko, stworzone przez ludzi. 

 Kanał Piaseczyński ma kategorię 
rzeki naturalnej uregulowanej i pod-
lega pod Nadzór Wodny Piasecz-
no (NWP), wcześniej piaseczyń-
ski oddział Wojewódzkiego Za-
rządu Melioracji i Urządzeń Wod-
nych. Dorota Winiarska z NWP 
tłumaczy, że w sąsiedztwie kanału 
mają prawo osiedlać się dzikie zwie-
rzęta. Jeśli jednak ich bytowanie za-
graża bezpieczeństwu ludzi, moż-
na wystąpić do Regionalnej Dyrek-
cji Ochrony Środowiska o podjęcie 
kroków zaradczych, w tym wypad-
ku chodzi o wyburzenie tamy. RDOŚ 
wydawał już podobno wcześniej zgo-
dę na rozbiórkę podobnych przeta-
mowań. NWP czeka teraz na jej po-
twierdzenie. – Nie wygląda mi to na 
tamę zbudowaną przez bobry, któ-
rych śladów również w tym miejscu 
nie widziałam – mówi wprost Doro-
ta Winiarska. – Bardziej wygląda mi 
to na odtworzenie bobrowej tamy 
przez człowieka. Administrator rze-
ki ma obowiązek zapewnić jej droż-
ność – dodaje Dorota Winiarska.

Tomasz Wojciuk

Bobrowa tama na Kanale Piaseczyńskim stała się zarzewiem 
konfliktu wśród najbliższych sąsiadów

Okoliczni mieszkańcy 
są podzieleni: jedni pomaga-

ją bobrom i starają się 
je chronić, drudzy chętnie 

by się ich pozbyli
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Gryf dla Grapy
KONSTANCIN-JEZIORNA Kosztem 6,2 mln zł władze gminy tchną życie w jedną z najładniej-
szych zabytkowych willi miasta. To będzie nowe miejsce dla dzieci i seniorów
 Na liczącym 2,5 tys. mieszkań-
ców osiedlu Grapa gmina nie dys-
ponuje obecnie miejscem, w którym 
można byłoby zorganizować zajęcia 
dla starszych osób, czy dzieci. Dzia-
ła tu jedynie niewielka filia bibliote-
ki publicznej oraz świetlica środowi-
skowa, obie w wynajmowanych po-
mieszczeniach.
 Ta sytuacja ma się zmienić jesie-
nią przyszłego roku. We wtorek bur-
mistrz Kazimierz Jańczuk podpisał 
umowę z właścicielem firmy, która w 
nieco ponad rok gruntownie i z pie-
tyzmem wyremontuje liczącą 113 lat 
willę. Zgodnie z założeniem, budy-
nek przy ul. Sobieskiego 13 wraz z 
otaczającą go działką stanie się swo-
istym centrum aktywności społecz-
nej na Grapie. Znajdzie się tu nowa 
siedziba biblioteki (na parterze), na 
piętrze Konstanciński Dom Kul-
tury będzie miał miejsce na zajęcia 
integrujące różne pokolenia, a na 
drugim piętrze zostanie ulokowana 
świetlica środowiskowa dla dzieci. 
Nowością w zabytku będzie winda.  
 Gryf posiadający cechy roman-
tycznego zamku wybudowano na 
podstawie projektu wybitnego ar-
chitekta Bronisława Colonny-Czo-
snowskiego, który zaprojektował 
m.in. rozbudowę i restaurację ko-
ścioła św. Zygmunta w pobliskim 
Słomczynie, Hotel Bristol w Warsza-
wie oraz elementy architektonicz-
ne stołecznego Mostu Poniatow-
skiego. Ten sam architekt stworzył 
także projekty konstancińskich wil-

li Jagiellonka, Kasztanka, Muszka, 
Szwajcarka, Moja, charakterystycz-
nej wieży ciśnień oraz nieistniejące-
go obecnie Kasyna w Parku Zdrojo-
wym. W Gryfie prowadziła pensjo-
nat poetka i autorka noweli, Józe-
fa Jaxa-Bąkowska. Po drugiej woj-
nie światowej nieruchomość przeję-
ło państwo i do 1989 roku był w niej 
dom dziecka. Następnie kuratorium 
oświaty zakwaterowało w niej rodzi-
ny nauczycieli. Dopiero w ostatnich 
latach gminie udało się z willi wy-
prowadzić lokatorów, aby przygoto-
wać projekt przebudowy. 
 Zanim blask odzyska Gryf, jesie-
nią tego roku mieszkańcy będą mo-

gli korzystać z innej przebudowywa-
nej właśnie willi - Kamilina przy ul. 
Piłsudskiego 42. W wybudowanym 
w 1922 roku zabytku powstanie pa-
łac ślubów (w nowym ratuszu nie 
przewidziano sali ślubów). Znajdzie 
się tam również centrum informacji 
turystycznej, a także sale ekspozy-
cyjne, które jednocześnie będą słu-
żyły jako sale spotkań i wykładowe. 
Ponadto wokół Kamilina zostanie 
na nowo urządzona zieleń, powsta-
ną też miejsca do ekspozycji m.in. 
rzeźb. Ogród ten ma stać się „bramą 
do Parku Zdrojowego”.

Piotr Chmielewski

Willa przy ul. Sobieskiego 13 doczekała się renowacji, 
roboty ruszą w najbliższych tygodniach

Wydrążyli dziurę 
miesiąc temu i tak zostało
KONSTANCIN-JEZIORNA Gazownicy przyznają, że ze względu na nawał 
pracy nie mają czasu na dokończenie naprawy rury i jezdni na ruchli-
wej ul. Głowackiego. – To chore – komentuje nasz czytelnik

 Piotr Bala, który często korzysta z ul. Głowackiego próbował doprowadzić do 
naprawy jezdni samodzielnie. – Dwukrotnie dzwoniłem do gminy z prośbą o in-
terwencję i dowiedziałem się, że tak musi być, ponieważ pracownicy gazowni 
nie wyrabiają się z robotą. Ręce mi opadły – mówił prosząc o pomoc naszą gaze-
tę. – Ulica Głowackiego to popularny objazd dla mieszkańców gminy Piaseczno, 
w niektórych porach jest na niej bardzo duży ruch i przy zwężeniu dochodzi do 
wymuszania pierwszeństwa, co grozi wypadkiem. Nie chciałbym także, żeby w 
tym miejscu doszło do tragedii. Dół po ostatnich burzach jest zalany wodą, gdyby 
wpadło do niego dziecko, nie wiem czy uszłoby z życiem – ostrzega. 
 Jerzy Kłusek, kierownik piaseczyńskiej gazowni przyznaje, że jego pod-
władni po prostu nie nadążają z ukończeniem napraw sieci. – Podczas bada-
nia szczelności sieci gazowej okazało się, że na ul. Głowackiego jest wyciek, 
który może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Miejsce to rozkopa-
liśmy, a gazociąg zabezpieczyliśmy – tłumaczy pan kierownik. – Nie była to 
jednak naprawa ostateczna. W tym miejscu jeszcze raz pojawi się nasza eki-
pa, aby przeprowadzić końcowe prace – uzupełnia.
 Czemu gazownia tak długo zwleka z naprawą? – Niestety, kiedy doko-
nywaliśmy tej odkrywki nie spodziewaliśmy się, że będziemy mieli tak dużo 
awarii, które musimy likwidować w pierwszej kolejności. Po prostu nie jeste-
śmy w stanie przeprowadzić wszystkich napraw w założonym wcześniej cza-
sie. Tak jest właśnie na ul. Głowackiego – wyjaśnia Jerzy Kłusek. Pan kierow-
nik zapewnia jednak, że po interwencji Kuriera Południowego dół na tej ulicy 
jeszcze w tym tygodniu zostanie doraźnie zasypany, aby mógł być przywró-
cony normalny ruch samochodów. – Kiedy będziemy w stanie naprawić ten 
gazociąg, ponownie rozkopiemy jezdnię – zapowiada.

Piotr Chmielewski

 Ze względu na zwężenie na Głowackiego dochodzi 
do niebezpiecznych sytuacji – ostrzega Piotr Bala
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Wybieramy projekty 
do budżetu obywatelskiego!
PIASECZNO W ramach przyszłorocznego budżetu obywatelskiego zgło-
szono aż 69 pomysłów na zmiany w mieście, z których pozytywną we-
ryfi kację urzędników przeszły 44 propozycje

 Do głosowania zostały dopuszczone 24 projekty w kategorii ogólnomiej-
skiej, które  dotyczą potrzeb wszystkich mieszkańców Piaseczna oraz 20 pro-
jektów w kategorii lokalnej (Piaseczno zostało podzielone na cztery obszary). 1 
czerwca rozpocznie się głosowanie, które potrwa do 15 czerwca. Głosować bę-
dzie można na papierowych formularzach lub za pośrednictwem internetu. 

Każdy może głosować na kilka projektów
 – W tym roku zmieniliśmy nieco formułę i każdy mieszkaniec będzie mógł 
głosować na kilka projektów, aż do wyczerpania puli środków z danego obsza-
ru – informuje Miłosz Gibas, koordynator budżetu obywatelskiego z ramienia 
gminy. – Zwycięskie projekty zostaną wpisane do przyszłorocznego budżetu. 
 Na ich realizację przeznaczono w sumie 1,4 mln zł. Projekty ogólnomiej-
skie zostaną wykonane za łączną kwotę 400 tys. zł, zaś na terytorialne zapla-
nowano po 250 tys. zł. Lista wszystkich projektów, wraz z opisami i kosztory-
sem jest dostępna na stronie internetowej gminy Piaseczno. 

Zbudują mini tężnię w parku miejskim
 W tym roku pomysły mieszkańców były bardzo różne. Wśród projektów 
dla całego miasta znalazły się: propozycja utworzenia piłkarskiej ligi dla dzieci, 
zorganizowania zajęć z kickboxingu i samoobrony dla młodzieży czy zamon-
towania na terenie miasta estetycznych słupów ogłoszeniowych. Nie zabrakło 
też propozycji kulturalnych, proekologicznych (budki dla ptaków) oraz związa-
nych z aktywnością dla seniorów. Z ciekawostek warto wspomnieć o pomyśle 
wybudowania na terenie miasta... zewnętrznej sauny. W rejonie Piaseczno Pół-
noc został zgłoszony tylko jeden projekt, który na pewno doczeka się realizacji. 
Chodzi o wybudowanie w parku Książąt Mazowieckich mini tężni. – Będzie ona 
miała około 3 m długości i ustawimy przy niej kilka ławek  – zdradza Miłosz Gi-
bas. – Inwestycja ta będzie kosztować prawie 90 tys. zł.
 Realizacji doczekają się także wszystkie pomysły zgłoszone w strefi e Piasecz-
no Centrum II, gdzie zostaną ustawione m.in. ławeczki ze stojakiem na rowery. 
 Cały czas trwa realizacja zwycięskich projektów z ubiegłego roku. – Nie-
stety, niektóre z nich okazały się droższe niż zakładaliśmy i w związku z tym 
musimy pozyskiwać na nie dodatkowe fundusze, co jest czasochłonne – tłu-
maczy Miłosz Gibas.

Tomasz Wojciuk

 Przebierak dla niemowląt na Skwerze Kisiela to jeden
 z pierwszych zrealizowanych projektów w ramach 
ubiegłorocznego budżetu obywatelskiego
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Wójt pogroziła deweloperowi palcem
LESZNOWOLA W środę rano odbyło się kolejne spotkanie z udziałem mieszkańców ulicy 
Migdałowej w Nowej Iwicznej i dewelopera, który chce pobudować nieopodal kom-
pleks wysokich budynków mieszkaniowo-usługowych. Każda ze stron obstaje przy 
swoich racjach, a o kompromis w tym przypadku może być naprawdę trudno
 O sprawie pisaliśmy dwa tygo-
dnie temu. Mieszkańcy ulicy Mig-
dałowej zaczęli protest kiedy dowie-
dzieli się, że po sąsiedzku firma Tri-
meko planuje wybudować pięć wy-
sokich bloków z wjazdem od strony 
ul. Mleczarskiej. W tej chwili wymie-
rzoną w dewelopera akcję protesta-
cyjną popiera już ponad 500 osób. 

- Nie chcemy mieszkać w cieniu blo-
ków – mówią zdesperowani ludzie. 
- Nie po to przeprowadzaliśmy się 
do domów jednorodzinnych. Boimy 
się korków na okolicznych drogach, 
a nasze przepełnione szkoły nie są w 
stanie przyjąć więcej dzieci. 
 Trimeko chce swoją inwestycję 
etapować. Dotychczas spółka otrzy-
mała pozwolenie na budowę jedne-
go budynku, w którym mają znaleźć 
się 22 lokale mieszkalne i 32 usługo-
we. Mieszkańcy Migdałowej twier-
dzą, że deweloper działa niezgodnie 
z planem miejscowym i wystąpili do 
wojewody o stwierdzenie nieważno-
ści pozwolenia na budowę. 

Wojna na argumenty
 Mimo że obydwu stronom nie 
udało się osiągnąć konsensusu i każ-
dy obstaje przy swoich racjach, co ja-
kiś czas dochodzi do spotkań, pod-
czas których mieszkańcy dzielą się 
swoimi obawami, zaś przedstawicie-
le Trimeko wyjaśniają szczegóły pla-
nowanej inwestycji. Ostatnie, także 
z udziałem lesznowolskich radnych 
i wójt Marii Jolanty Batyckiej-Wą-
sik, odbyło się w środę. Mieszkańcy 
mają za złe inwestorowi, że zamiast 
pobudować przychodnię, chce zdo-
minować działkę przy Mleczarskiej 
zabudową wielorodzinną. Uważają, 
że Trimeko narusza plan miejscowy 
dla tego terenu, ponieważ intencja 
gminy była inna. - Nie chcemy ob-
chodzenia przepisów prawa, a na-
szym zdaniem ta inwestycja jest nie-
zgodna z przepisami – mówili zde-
nerwowani ludzie. 
 - Działamy zgodnie z prawem, 
według pozwolenia na budowę i 
zgodnie z planem miejscowym, któ-
ry został przyjęty 7 lat temu – tłuma-
czył Maciej Kuczyński, prezes spół-
ki. - W tym miejscu i tak prędzej czy 
później zwiększy się ruch, bo pla-
nowana jest budowa kolejnego cen-

trum handlowego. Nie ma przesła-
nek, które mogłyby wstrzymać po-
zwolenie na budowę. Nasze budynki 
nie będą jednak uciążliwe, bo znajdą 
się w odległości około 30 m od pań-
stwa nieruchomości. W tym miejscu 
znajdą się też usługi medyczne, ale 
nie wiemy jeszcze w jakim kształ-
cie. Cały czas toczą się na ten temat 
rozmowy z naszymi potencjalnymi 
partnerami.

Intencja gminy była inna
 Podczas spotkania głos zabra-
ła także wójt Lesznowoli. - W 2007 
roku pojawił się pomysł zarezerwo-
wania tego obszaru pod usługi me-
dyczne dla mieszkańców, bo wów-
czas przychodni i szpitali bardzo 
brakowało – mówiła Maria Jolan-
ta Batycka-Wąsik. - Miał tu powstać 
szpital na 40 łóżek i 3-kondygnacyj-
ny obiekt świadczący usługi medycz-
ne. Potem wnioskodawca wystąpił o 
zabudowę hotelowo-mieszkaniową 
towarzyszącą dla rodzin pacjentów. 
Chętnie przystąpiliśmy do zmia-
ny planu. Niestety teraz, ku nasze-
mu rozczarowaniu, dowiedzieliśmy 
się, że państwa zamierzenia inwe-
stycyjne są zupełnie inne. Zmieni-
ły się wielkości i proporcje. Jest nam 
przykro, że zamiast cieszyć się z in-
westycji, spotykamy się z mieszkań-
cami, szukając możliwości rozwią-
zania tego problemu. 
 Wójt podkreśliła, że właścicie-
le domów przy Migdałowej nie są 
przeciwni inwestycji, ale chcą, aby 
powstała ona według planowa-
nej formuły. Stwierdziła też, że nie 

wyobraża sobie, aby przy Mleczar-
skiej wyrosły cztery obiekty miesz-
kaniowe i jeden związany z usłu-
gami medycznymi. - Jako gmina 
zamierzamy wystąpić do wojewo-
dy o unieważnienie pozwolenia na 
budowę – oznajmiła na zakończe-
nie wójt Lesznowoli. - Ponieważ 
jest to dopiero pierwszy etap in-
westycji apeluję, abyście zweryfi-
kowali państwo swoje plany i zna-
leźli kompromis, który wszystkich 
usatysfakcjonuje. 
 Mateusz Krajewski, jeden z 
przedstawicieli Trimeko wyjaśniał, 
że w związku ze zmianą sytuacji 
rynkowej, inwestor musiał zwery-
fikować swoje plany sprzed 10 lat. 
- Planowany wówczas szpital dziś 
byłby nierentowny – przekonywał. 
- Dlatego powstał pomysł, aby zre-
alizować w tym miejscu coś innego. 
Kilka lat temu gmina sama przyzna-
ła, że mogą stanąć tu budynki wie-
lorodzinne. Nie zmienia to faktu, 
że zamierzamy zbudować również 
przychodnię (przedstawiciele spółki 
zaprezentowali nawet jej wizualiza-
cję – przyp. red.). Dlatego nie cho-
wamy się, tylko cały czas chętnie z 
państwem rozmawiamy. 
 Na zakończenie spotkania głos 
zabrał radny Michał Otręba. - Przy-
gotowałem analizę planu zagospo-
darowania dla tego obszaru w opar-
ciu o opinię prawną – mówił. - Do-
szło do naruszenia przepisów. Wie-
rzę, że pozwolenie na budowę, któ-
re państwo otrzymaliście zostanie 
unieważnione.

Tomasz Wojciuk

Wójt Lesznowoli Maria Jolanta Batycka-Wąsik (z lewej) przeko-
nywała, że gmina oczekiwała przy Mleczarskiej szpitala, a nie 
zabudowy wielomieszkaniowej

Niezadowoleni z inwestycji 
mieszkańcy zabiegają 

o unieważnienie wydanego 
deweloperowi pozwolenia 

na budowę

R E K L A M A

KONSTANCIN-JEZIORNA

Premier o moście z Konstancina do Karczewa
 We wtorek premier Mateusz Morawiecki ogłosił program „Mosty dla 
regionów”, którego celem będzie budowa przepraw w miejscach, gdzie 
ich mocno brakuje. Rząd w latach 2018-2022 ma dofi nansować opraco-
wanie projektu i realizację 20 „priorytetowych” mostów. Na tej liście zna-
lazła się przeprawa z okolic Konstancina-Jeziorny do Karczewa. Takowy 
most przez Wisłę jest planowany przez samorząd województwa od lat, w 
terenie nawet istnieje pas gruntu pod dojazdy do niego (tzw. trasę mosto-
wą). Jednak inwestycja do tej pory spotykała się z niechęcią władz gminy 
uzdrowiskowej, ponieważ ich zdaniem, samochody z karczewskiej strony 
Wisły zablokowałyby ruch na i tak trudnym dojeździe z Konstancina do 
Warszawy oraz trasie Piaseczno-Konstancin.

PC 
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Piękna noc na kolei
PIASECZNO Pierwsza w historii Piaseczyńska Noc Muzeów, która odbyła się w ostatnią so-
botę na terenie kolejki wąskotorowej, okazała się wielkim sukcesem. Z multum atrakcji 
skorzystało kilka tysięcy mieszkańców
 Jeszcze zanim impreza zaczę-
ła się na dobre, każdy mógł wziąć 
udział w grze terenowej nawiązu-
jącej, poprzez przybliżenie osoby 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, do 
obchodów 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Była to znako-
mita rozrywka dla całych rodzin. 

Ikarusem do stolicy
 Olbrzymim zainteresowaniem 
cieszyły się przejazdy kolejką wą-
skotorową. Trasę Piaseczno-Tar-
czyn pokonało w sumie ponad 800 
osób, a chętnych było tak dużo, że 
organizatorzy zadbali o dodatko-
wy, nieplanowany wcześniej, kurs. 
Ludzie chętnie wsiadali do po-
ciągu na kolejnych przystankach, 
żeby dojechać na piaseczyńską 
stację na Noc Muzeów. Co więcej, 
w pewnym momencie ze stolicy 
przyjechał również specjalny, wy-
pełniony po brzegi ludźmi, prze-
gubowy ikarus. Okazało się, że 
warszawiacy wybrali się na wyda-

rzenie do Piaseczna, a piasecznia-
nie udali się z kolei w drugą stro-
nę – by zwiedzać warszawskie mu-

zea. Tego dnia dostępne były też 
kursy zabytkową Nysą po Piasecz-
nie. – Od samego początku naszej 
działalności zależało nam na tym, 
żeby zwrócić kolejkę Piasecznu – 
mówią Piotr Nowicki i Michał Du-
raj, prezes i wiceprezes Piaseczyń-
sko-Grójeckiego Towarzystwa Ko-
lei Wąskotorowej. – Myślę, że to 
zadanie udało się nam zrealizo-
wać i mamy nadzieję, że jeszcze w 

tym roku wiele osób znajdzie czas, 
żeby nas odwiedzić. Z Centrum 
Kultury chcielibyśmy robić jak naj-
więcej wydarzeń.

Przejażdżki drezyną
 Imprezą nie mogli być z pewno-
ścią zawiedzeni miłośnicy wystaw. 
Przez cały czas jej trwania wzdłuż 
torów prezentowały się dumnie za-
bytkowe samochody z Muzeum 
Techniki im. Władysława Drybsa, a 
w Atelier21 obejrzeć można było fo-
tografie Joanny Sibilskiej. Na miej-
scu dostępne były również pracow-
nie – złotnicza Marcina Tymińskie-
go i krawiecka QuQudesing oraz je-
dyna w swoim rodzaju modelarnia. 
 Prawdziwą furorę zrobiło nato-
miast zwiedzanie zabytkowej stacji 
oraz hal z przewodnikiem – przede 
wszystkim dzięki niezwykłej oso-
bie Janusza Sędzickiego, którego 
styl opowiadania o swojej najwięk-
szej pasji trudno jest oddać jakimi-
kolwiek słowami. Przysłowiowe pięć 
minut mieli również drezyniarze. 
Chętnych do przejechania się dre-
zyną nie brakowało i niemalże nie-
ustannie kursowały tam i z powro-
tem wszystkie będące na składzie 
pojazdy. – Nie wiedziałyśmy o tej 
imprezie – mówi Agnieszka, miesz-
kanka Zalesia Dolnego. – Przejeż-
dżałyśmy z córką na rowerze i zoba-
czyłyśmy, że coś się dzieje na kolej-

ce. Uważam, że to miejsce powinno 
ożyć i to nie od czasu do czasu. To 
miejsce, które mogłoby odegrać faj-
ną kulturalną rolę. Bardzo się cie-
szę, że w Piasecznie zaczęło się coś 
dziać.

Było czego posłuchać
 O oprawę muzyczną Piaseczyń-
skiej Nocy Muzeów zadbało Cen-
trum Kultury (CK). Zdecydowa-
no się postawić w całości na zespo-
ły instrumentalne. Motywem prze-
wodnim był zaś hejnał odgrywany 
przez członków Piaseczyńskiej Or-
kiestry Dętej o każdej pełnej godzi-
nie. – Hejnał jest formą zaakcento-
wania czegoś – mówi Renata Opa-
la z CK. – Informujemy w ten spo-
sób przybyłych, że jesteśmy w no-
wym miejscu, które chcielibyśmy, 

aby mieszkańcy odkryli również dla 
siebie. Repertuar jest bardzo szero-
ki: od muzyki rockowej po klasycz-
ną. Mamy dwie świetne formacje 
perkusyjne (CK Drums i CK Drum-
bit) i Piaseczyńską Orkiestrę Dętą.
 A jakby było tego wszystkiego 
mało, dostępna była również Po-
czytalnia z książkami (która ma na 
stałe gościć w tym miejscu), miejski 
spacer „Ulicami Piaseczna. Po to-
rach piaseczyńskiej ciuchci” z prze-
wodnikiem Stanisławem Hofmanem 
i nocne wypalanie Raku z pracow-
nią „Biała”.  Imprezie zorganizowa-
nej przez Piaseczyńsko-Grójeckie 
Towarzystwo Kolei Wąskotorowej i 
miejscowe Centrum Kultury patro-
nowały Kurier Południowy i portal 
Piasecznonews.pl.

Grzegorz Tylec

Na Piaseczyńską Noc Muzeów 
wybrało się kilka tysięcy osób

- Od samego początku naszej 
działalności zależało nam na 

tym, żeby zwrócić kolejkę Pia-
secznu - mówią Piotr Nowicki i 
Michał Duraj, prezes i wicepre-
zes Piaseczyńsko-Grójeckiego 

Towarzystwa Kolei 
Wąskotorowej  

R E K L A M A

R E K L A M A
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Czy to koniec strzelnicy?
GÓRA KALWARIA Burmistrz wszczął postępowanie w sprawie uchylenia regulaminu strzelnicy, bez którego 
obiekt nie może działać, a nadzór budowlany wydał zakaz jego użytkowania. Natomiast policja bada kolej-
ne przypadki rykoszetów, które trafi ły na posesję w Karolinie

 Działania burmistrza to skutek 
śledztwa piaseczyńskiej prokuratury 
oraz opinii biegłego z Wojskowej Aka-
demii Technicznej (WAT) w Warsza-
wie, który na zlecenie śledczych oce-
nił stan strzelnicy. Według specjalisty 
w obiekcie brakuje wielu elementów, 
przez co pod względem bezpieczeń-
stwa nie spełnia on wymogów prawa 
budowlanego. Biegły w podsumowa-
niu stwierdził, że strzelnica jest niewła-
ściwie zabezpieczona przed możliwo-
ścią wylotu pocisku lub rykoszetu poza 
jej teren podczas strzelania, „a tym sa-
mym stwarza zagrożenie dla okolicz-
nych mieszkańców oraz ich mienia.” 
Ekspert potwierdził, że pocisk karabi-
nowy, którzy został znaleziony na po-
sesji w  Karolinie mógł być wystrzelony 
ze strzelnicy w Górze Kalwarii. 

Kolejne przestrzeliny
 O poprawę stanu bezpieczeń-
stwa strzelnicy lub jej zamknięcie od 
trzech lat walczy Jarosław Mazurkie-
wicz, właściciel gospodarstwa agro-
turystycznego we wspomnianej Karo-
linie. Twierdzi on, że już wielokrotnie 
w jego pobliżu lądowały pociski wy-
strzelone z oddalonego o 1700 metrów 
obiektu. Przekonuje, że kule podziu-
rawiły również elementy elewacji jego 
domu – obudowę werandy i dach. W 
ostatnią sobotę również wzywał po-
licję, a ta przyjechała z kryminalisty-
kiem, aby opisać kolejne uszkodzenia 
– przestrzeliny w blasze trapezowej na 
dachu. Policjanci byli w Karolinie rów-
nież w kwietniu, kiedy – jak przekonuje 
Mazurkiewicz – tuż przed nim upadły 
dwa ostre pociski, a kolejne świsnęły w 
pobliżu. Policja, pod nadzorem pro-
kuratury, bada te sprawy. – Prowadzi-
my dochodzenie w sprawie zaistnia-
łego w dniach 1 marca – 10 kwietnia 
2018 zagrożenia utraty życia lub zdro-
wia poprzez przenoszenie pocisków 
wystrzelonych z broni na strzelnicy w 
Górze Kalwarii – informuje podkom. 
Piotr Wcisło, naczelnik wydziału do-
chodzeniowo-śledczego Komendy Po-
wiatowej Policji w Piasecznie. 
 – Jestem znerwicowany, ponieważ 
cały czas znajduję się ostrzałem. To 
wszystko dzieje się mimo druzgocą-
cej opinii biegłego i marcowego wyro-
ku skazującego dla dzierżawcy strzel-
nicy – komentuje mieszkaniec. – Dla 
mnie jest to porażające, że do tej pory 
nikomu nie przyszło do głowy, aby za-
mknąć strzelnicę do czasu, aż ktoś 
rzetelnie sprawdzi, czy jest bezpiecz-
na. Nikt też od razu nie sprawdził, kto 
mógł wystrzelić pociski, które trafiły na 
moją posesję – dodaje.

 Do zamknięcia powojskowego 
obiektu może doprowadzić burmistrz 
Góry Kalwarii. – Po zapoznaniu się z 
ekspertyzą specjalisty z WAT, postano-
wiłem wszcząć procedurę w kierunku 
uchylenia regulaminu strzelnicy – mówi 
Dariusz Zieliński. – Ona jest w trakcie, 
ponieważ musimy przesłuchać zarów-
no mieszkańca Karoliny jak i dzierżaw-
cę obiektu – tłumaczy włodarz. Zgod-
nie z przepisami cywilna strzelnica nie 
może działać bez regulaminu.
 Kilka dni temu kamyczek do 
ogródka dorzuciła Edyta Frączak kie-
rująca Powiatowym Inspektoratem 
Nadzoru Budowlanego w Piasecznie. 
Powołując się również na ekspertyzę 
biegłego z WAT zakazała użytkowa-
nia strzelnicy, ponieważ może to za-
grażać życiu i mieniu. – Decyzja nie 
jest jeszcze ostateczna, ponieważ zo-
stała dopiero wysłana do stron i nie 
wiem, czy ktoś się od niej nie odwo-
ła – mówi pani inspektor.   

Spór przeniósł się do sądu
 Dzierżawca strzelnicy (prosił o 
niepodawanie nazwiska) stanow-
czo podważa wiarygodność ustaleń 
biegłych i prokuratury. – Eksperty-
za została oparta o błędne założenia. 
Prokuratura zapytała pracowników 
WAT, czy nasza strzelnica spełnia 
zapisy rozporządzenia Ministerstwa 
Obrony Narodowej, które nie dotyczy 
naszego, cywilnego, obiektu – argu-
mentuje. Mężczyzna nie przyznał się 
do stawianych zarzutów, które posta-
wili mu śledczy. Odwołał się również 
od wyroku, który zapadł w tej sprawie 
pod koniec marca. Sąd uznał dzier-
żawcę winnym narażenia na bezpo-
średnie niebezpieczeństwo utraty ży-

cia lub ciężkiego uszczerbku na zdro-
wiu mieszkańców Karoliny poprzez 
niewłaściwe zabezpieczenie strzelnicy 
w Górze Kalwarii przed możliwością 
wylotu pocisków i rykoszetów poza jej 
teren i skazał go łącznie na zapłatę 17 
tys. zł grzywny i opłat sądowych. Ja-
rosław Mazurkiewicz nie jest zado-
wolony z tego orzeczenia, ponieważ 
liczył, że sąd zamiast dolegliwości 
osobistych nakaże dzierżawcy popra-
wienie bezpieczeństwa obiektu. 
 Skazany przedsiębiorca wskazu-
je natomiast, że tak naprawdę nikt 
do tej pory nie podjął się rzetelne-
go (także z użyciem eksperymen-
tu) sprawdzenia, czy w ogóle moż-
liwe jest, aby pocisk wystrzelony na 
strzelnicy w Górze Kalwarii zgod-
nie z balistyką był w stanie dolecieć 
do posesji w Karolinie, a do tego ko-
mukolwiek zagrozić lub cokolwiek 
uszkodzić.  Bo w jego ocenie „jest 
to niemożliwe”. Mężczyzna przeko-
nuje, że obiekt jest znacznie lepiej 
zabezpieczony niż wymagają prze-
pisy dotyczące strzelnic cywilnych. 
– To dlaczego ten pan nie wykona 
kontrekspertyzy, która pokaże stan 
obiektu? – pyta Mazurkiewicz. 
 Na porozumienie obu stron się 
nie zanosi. Spór pomiędzy panami 
znalazł finał na sali sądowej. Dzier-
żawca wytoczył mieszkańcowi Karo-
liny proces o zniesławienie. Kolejna 
rozprawa odbędzie się w sierpniu.
 Tymczasem starostwo, do które-
go należy teren strzelnicy niebawem 
zamierza wystawić ją (łącznie 17 
hektarów) na sprzedaż. Nowy wła-
ściciel może nie być zainteresowany 
kontynuacją działania obiektu. 

Piotr Chmielewski

 Dzierżawca strzelnicy twierdzi, że jest ona bezpieczna. Tymczasem mieszkaniec 
Karoliny w sobotę zgłosił policji kolejne przestrzeliny - tym razem w dachu

Różne oblicza 
tkaniny i tkaczek
LESZNOWOLA Do połowy czerwca w Galerii Pasaż w Mysiadle będzie 
można podziwiać niezwykłe prace – gobeliny i tkaniny unikatowe au-
torstwa dziesięciu uczestniczek Pracowni Tkackiej PRZEPLOTki

 W pracowni działającej od 2003 roku powstało już łącznie około 100 go-
belinów, za które ich twórczynie otrzymały wiele nagród i wyróżnień. Panie 
łączy wspólna pasja, zamiłowanie do kolorów, przestrzeni, faktury oraz... nie-
ograniczona wyobraźnia, wrażliwość, delikatność i spokój wewnętrzny. Na 
wystawie w Mysiadle (przy ulicy Topolowej 2) swoje prace prezentują: Alek-
sandra Liwińska, Anna Solecka Herda, Alicja Kolasa, Bożena Balik, Dorota Ra-
dziejewska, Elżbieta Maria Grabowska, Magdalena Pakulska, Elżbieta Zieliń-
ska, Hanna Rułan i Ewa Kamińska.

Grzegorz Tylec

 Prace w Galerii Pasaż cechuje różnorodna tematyka

       

W związku z koniecznością przeprowadzenia się do nowej siedziby Urzędu 
Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna informuję, że trwające obecnie wyłożenia 
do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi 
Bielawa – część północno-zachodnia – etap 1 (wyłożenie w dniach: 
04.05.2018 r. do 28.05.2018 r.),
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 
o nr ew. 30 z obrębu 03-06 w Konstancinie-Jeziornie (wyłożenie w dniach: 
18.05.2018 r. do 07.06.2018 r.)

od dnia 28.05.2018 r. będą się odbywały w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77 w Konstancinie-Jeziornie.

Od dnia 28.05.2018 r. z niezbędną dokumentacją powyższych spraw będzie 
można się zapoznać w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta 
i Gminy Konstancin-Jeziorna, przy ul. Piaseczyńskiej 77 w Konstancinie- 
-Jeziornie od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1530.
Jednocześnie informuję, że od dnia 28.05.2018 r. uwagi należy składać w budynku 
Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77 
w Konstancinie-Jeziornie.

Konstancin-Jeziorna, dnia 22.05.2018 r.

Burmistrz 
/-/ Kazimierz Jańczuk

IV Piaseczyński Rajd Pojazdów Zabytkowych
PIASECZNO/TARCZYN

 Już w najbliższą niedzielę 27 maja odbędzie się w Piasecznie IV Piaseczyński 
Rajd Pojazdów Zabytkowych, zatytułowany „Pogoń za Lokomotywą”. Od godz. 
8.45 otwarte będzie biuro zawodów na miejskim targowisku. O godz. 9.40 na-
stąpi odprawa zawodników, a pierwsza załoga ruszy na trasę o godz. 10. O godz. 
12 załogi powinny dotrzeć do Tarczyna, gdzie odbędzie się piknik kolejowy i zo-
stanie wybrane najładniejsze auto. Zakończenie rajdu zaplanowano na godz. 14 
na targowisku, a o 15 nastąpi ogłoszenie wyników i rozdanie nagród.

TW

Con Fuoco zaśpiewa w Józefosławiu
PIASECZNO

 Już dziś w Klubie Kultury w Józefosławiu przy ul. Uroczej 14 odbędzie się 
kolejny w tym sezonie artystycznym koncert chóru Con Fuoco. Tym razem 
usłyszeć będzie można utwory folklorystyczne i rozrywkowe. Początek o 
godz. 19. Wstęp wolny. Patronem medialnym imprezy jest Kurier Południowy.

Tyl.

100 lat niepodległej
PIASECZNO

 Już dziś (piątek 25 maja) o godz. 12 przy mogile powstańczej w Henryko-
wie Uroczu (ul. Gromadzka 16) odbędą się uroczystości związane z 100. rocz-
nicą odzyskania przez Polskę niepodległości. W programie liturgia słowa, od-
słonięcie tablicy pamiątkowej, złożenie kwiatów. Uroczystość uświetni swą 
obecnością asysta honorowa Wojska Polskiego.

TW
Housepital wraca na rynek

 Jutro na piaseczyńskim rynku odbędzie się szósta edycja imprezy z muzyką 
klubową i elektroniczną. W tym roku nowością będą aż dwie, działające nieza-
leżnie od siebie, sceny. Na scenie głównej (na rynku ) od godz. 16 zagrają: MELO.
KIDS, Marc van Linden, Martin Rosa, Jacob Core i Nino Suarez, a na techno stage 
(Skwer Kisiela): Angelo Mike, Jacob Core, Sir Ulik, Bartek Skiba i CAVE.M. Nie za-
braknie również wielkiego LED’owego robota i pirotechniki. Wstęp  jest wolny.

Tyl.

R E K L A M A

Piosenki dla mamy
LESZNOWOLA

 W najbliższą sobotę w CIS Magdalenka (ul. Lipowa 28) odbędzie się recital 
Małgorzaty Jareckiej. Początek o godz. 18. Wstęp wolny.

Tyl.



Skargi rodziców odniosły skutek
KONSTANCIN-JEZIORNA Burmistrz poszedł na rękę mieszkańcom z Czarnowa i zgodził się na 
utworzenie drugiego oddziału „zerówki” w szkole przy ul. Wojewódzkiej

 W kwietniu, już po rekrutacji do 
gminnych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach, grupa 
mieszkańców Czarnowa nie kryła 
zdenerwowania, że dla ich dzieci nie 
znalazło się miejsce w klasie „0” w 
najbliżej położonej placówce – szko-
le „Jedynce”. W ich ocenie dzieci z 
Czarnowa powinny być przyjmowa-
ne na Wojewódzkiej w pierwszej ko-
lejności, a nie odsyłane do innych 
placówek. – Na Wojewódzką dojeż-
dżają autobusy z Czarnowa, do in-
nych szkół nie ma możliwości bez-
pośredniego dojazdu – przekonywał 
Krzysztof Madejak, jeden z rodzi-
ców. Z kolei biorąca udział w spo-
tkaniu kobieta podkreślała, że co-
roczne zmiany środowiska, w któ-
rym znajdą się maluchy, źle odbiją 
się na ich psychice. Bo najpierw zo-
staną rozdzielone z kolegami, z któ-
rymi chodziły do przedszkola przy 
ul. Oborskiej, a po roku i tak wrócą 
na Wojewódzką do pierwszej klasy.
Podczas posiedzenia Komisji Bezpie-
czeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu, 
na które przybyła grupa mieszkań-
ców, jej przewodnicząca Grażyna 
Chojnowska wyjaśniała rodzicom, 
że gmina zdecydowała się ograni-
czyć w szkole przy Wojewódzkiej 
liczbę oddziałów „0” z dwóch do 
jednego ze względu na zbliżającą się 
rozbudowę placówki.  
 Burmistrz Kazimierz Jańczuk 
uspokajał rodziców i zapewniał, 
że sprawa braku miejsc w „zerów-

ce” zostanie rozwiązana tak, aby 
zwyciężył „interes dziecka i rodzi-
ców”. W czasie komisji Cezary Że-
gliński, radny z Czarnowa przeko-
nywał, że w „Jedynce” można było-
by tak zorganizować prace remon-
towe, aby jednak utworzyć jeszcze 
jeden oddział „0”. I po długim za-
stanowieniu, w poniedziałek wło-
darze poszli w tym kierunku. – Po 
zapoznaniu się z arkuszem organi-
zacyjnym szkoły, podjąłem decyzję 

o otwarciu drugiego oddziału, tak 
jak obiecałem mieszkańcom – infor-
muje burmistrz Kazimierz Jańczuk. 
– To oznacza, że szkoła będzie mo-
gła przyjąć 10 dzieci, dla których nie 
znalazło się miejsce w trakcie rekru-
tacji, a także 15 dodatkowych. W ten 
sposób damy wybór mieszkańcom, 
którzy myśleli o umieszczeniu dzie-
ci w prywatnych przedszkolach – do-
daje burmistrz.   

Piotr Chmielewski

Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców Czarnowa, 
ich dzieci zostaną przyjęte do najbliżej położonej szkoły 

Prywatne 
życie Józefa Wilkonia
PIASECZNO Artysta z Zalesia Dolnego jest niezwykle wszechstronny. 
Osiągnął mistrzostwo zarówno jako ilustrator, rzeźbiarz czy choćby 
autor scenografi i i gobelinów. Jak można się było przekonać na spo-
tkaniu w Bibliotece Publicznej w Piasecznie, o wielu sprawach decy-
dował w jego życiu przypadek

 Z pewnością nie brakuje na rynku książek, dzięki którym można się przeko-
nać o kunszcie Józefa Wilkonia, czy zdobyć informacje na temat jego sztuki. Jak 
do tej pory stosunkowo niewiele było jednak wiadomo o życiu prywatnym mi-
strza, a jemu właśnie, w głównej mierze, dedykowana jest najnowsza publika-
cja Agaty Napiórskiej zatytułowana „Szczęśliwe przypadki Józefa Wilkonia”. 
 W trakcie spotkania w bibliotece poświęconego promocji książki mistrz 
opowiedział, między innymi, jak poznał swoją żonę Małgorzaty, bez której 
prawdopodobnie nie byłby dziś znanym i cenionym na całym świecie ilustra-
torem. W trakcie studiów na Akademii Sztuk Pięknych nic nie zapowiadało 
również, że w przyszłości zostanie rzeźbiarzem. A jednak! Z biegiem lat oka-
zało się, że Józef Wilkoń szczególnie upodobał sobie pracę w drewnie. Mistrz 
nie krył też, że z początku nie był zachwycony perspektywą ujawnienia pry-
watnych faktów ze swojego życia – tematów związanych choćby z dzieciń-
stwem w czasie okupacji, nauką czy domem rodzinnym. Ostatecznie jednak 
zmienił zdanie, dzięki czemu książka Agaty Napiórskiej, traktująca również 
- na konkretnych przykładach - o roli przypadku w życiu, stała się niezwykłym 
portretem niezwykłego człowieka.

Grzegorz Tylec

Fot. Józef Wilkoń z autorką książki Agatą Napiórską
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IV liga
Kolejka 25 - 16 maja
Błonianka Błonie  3-1 Wilga Garwolin  
Energia Kozienice  2-0 Znicz II Pruszków  
Mszczonowianka Mszczonów  0-2  Pogoń Grodzisk Ma-
zowiecki  
Pilica Białobrzegi  3-4  Broń Radom  
MKS Piaseczno  2-4  LKS Jedlińsk  
Naprzód Skórzec  1-5  Mazur Karczew  
Perła Złotokłos  0-1 Oskar Przysucha  
LKS Promna 1-1 Sparta Jazgarzew  

Kolejka 26 - 19-20 maja
Wilga Garwolin 2-2 LKS Promna  
Sparta Jazgarzew 4-0 Perła Złotokłos  
Oskar Przysucha 3-3 Naprzód Skórzec  
Mazur Karczew 5-1 MKS Piaseczno  
LKS Jedlińsk 1-2 Pilica Białobrzegi  
Broń Radom 1-2 Mszczonowianka Mszczonów  
Pogoń Grodzisk Mazowiecki 1-0 Energia Kozienice  
Znicz II Pruszków 0-3 Błonianka Błonie
Energia Kozienice 

Tabela grupy południowej IV ligi
1.  Broń Radom 26 53 16 5 5 72-32
2.  Mszczonowianka Mszczonów
  26 52 16 4 6 53-37
3.  Mazur Karczew 26 50 15 5 6 58-33
4.  Pilica Białobrzegi 26 50 15 5 6 49-25
5.  Oskar Przysucha 26 50 15 5 6 58-31
6.  Pogoń Grodzisk Mazowiecki
  26 49 15 4 7 58-25
7.  Błonianka Błonie 26 48 14 6 6 54-30
8.  Energia Kozienice 26 46 14 4 8 46-33
9.  Sparta Jazgarzew 26 40 13 1 12 52-47
10.  LKS Jedlińsk 26 36 11 3 12 48-36
11.  MKS Piaseczno 26 29 8 5 13 51-53
12.  Wilga Garwolin 26 28 7 7 12 30-54
13.  Znicz II Pruszków 26 21 5 6 15 29-53
14.  LKS Promna 26 14 2 8 16 24-61
15.  Naprzód Skórzec 26 10 2 4 20 31-94
16.  Perła Złotokłos 26 10 2 4 20 13-82

Liga okręgowa
Kolejka 25 - 19-20 maja
KS Raszyn 6-1 Naprzód Brwinów 
KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 2-2 Pogoń II Gro-
dzisk Mazowiecki 
Józefovia Józefów 5-1 LKS Chlebnia  
Grom Warszawa 3-0 Sparta II Jazgarzew (wo)
KS Teresin 2-1 Przyszłość Włochy (Warszawa)  
Ursus II Warszawa 4-0 Piast Piastów  
AP Żyrardów 2-2 Błękitni Korytów  
Naprzód Stare Babice 0-0 SEMP Ursynów (Warszawa)

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej
1.  KS Raszyn 25 57 18 3 4 68-34
2.  Grom Warszawa 25 52 16 4 5 72-30
3.  Józefovia Józefów 25 52 16 4 5 72-28
4.  SEMP Ursynów (Warszawa) 
  25 50 15 5 5 55-24
5.  AP Żyrardów 25 50 15 5 5 73-40
6.  LKS Chlebnia 25 42 12 6 7 52-39
7.  KS Teresin 25 41 12 5 8 47-44
8.  Ursus II Warszawa 25 38 11 5 9 47-32
9.  Przyszłość Włochy (Warszawa) 
  25 33 9 6 10 45-44
10.  KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 
  25 29 8 5 12 37-63
11.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 
  25 27 7 6 12 37-65
12.  Naprzód Stare Babice 25 24 6 6 13 38-64
13.  Piast Piastów 25 22 7 1 17 38-60
14.  Błękitni Korytów 25 20 5 5 15 40-83
15.  Naprzód Brwinów 25 10 2 4 19 34-76
16.  Sparta II Jazgarzew 25 16 4 4 17 46-75

A klasa

Kolejka 22 - 19-20 maja
FC Lesznowola 0-2 MKS II Piaseczno  
Okęcie Warszawa 3-1 Tur Jaktorów  
Rozwój Warszawa 0-1 Grom II Warszawa  
UKS Siekierki (Warszawa) 3-1 Nadstal Krzaki Czaplin-
kowskie  
Gwardia Warszawa 0-4 Laura Chylice  
Świt Warszawa 1-1 Jedność Żabieniec  
GLKS Nadarzyn 3-3 Anprel Nowa Wieś 

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy
1.  MKS II Piaseczno 22 54 17 3 2 73-20
2.  Laura Chylice 22 53 17 2 3 80-36
3.  Okęcie Warszawa 22 46 15 1 6 69-23
4.  Nadstal Krzaki Czaplinkowskie
  22 40 12 4 6 64-43
5.  GLKS Nadarzyn 22 39 12 3 7 71-43
6.  Jedność Żabieniec 22 35 10 5 7 58-44
7.  UKS Siekierki (Warszawa)
  22 33 10 3 9 47-49
8.  FC Lesznowola 22 31 9 4 9 54-61
9.  Świt Warszawa 22 30 9 3 10 43-47
10.  Anprel Nowa Wieś 22 19 5 4 13 41-75
11.  Grom II Warszawa 22 18 5 3 14 28-60
12.  Rozwój Warszawa 22 17 5 2 15 34-70
13.  Gwardia Warszawa 22 15 4 3 15 33-62
14.  Tur Jaktorów 22 10 2 4 16 34-96

II liga kobiet

Kolejka 19 - 19-20 maja
Pauza: Ząbkovia Ząbki.
 Jantar Ostrołęka 0-2 KU-AZS UW Warszawa  
GOSiR Piaseczno 3-0 UMKS Zgierz (wo)
Pogoń Zduńska Wola  0-4 Loczki Wyszków  
Piastovia Piastów 5-2 Akademia 2012 Suwałki)

Tabela grupy mazowieckiej drugiej ligi kobiet
1.  Piastovia Piastów 18 46 15 1 2 48-14
2.  Loczki Wyszków 18 39 12 3 3 49-17
3.  Ząbkovia Ząbki 17 31 10 1 6 52-29
4.  Stomil Olsztyn 15 29 9 2 4 39-17
5.  GOSiR Piaseczno 16 25 8 1 7 31-32
6.  Pogoń Zduńska Wola 17 24 7 3 7 25-31
7.  Akademia 2012 Suwałki
  17 18 6 0 11 31-52
8.  Wilga Garwolin 15 15 4 3 8 20-32
9.  KU-AZS UW Warszawa 16 14 4 2 10 18-31
10.  Jantar Ostrołęka 16 13 3 4 9 18-39
11.  UMKS Zgierz 17 8 2 2 13 9-46

Ligowe zapowiedzi
IV liga

Kolejka 27 - 26-27 maja
Znicz II Pruszków - Wilga Garwolin 
Błonianka Błonie - Pogoń Grodzisk Mazowiecki E n e r -
gia Kozienice - Broń Radom 
Mszczonowianka Mszczonów - LKS Jedlińsk 
Pilica Białobrzegi - Mazur Karczew 
MKS Piaseczno - Oskar Przysucha 26 maja, g.11
Naprzód Skórzec - Sparta Jazgarzew 26 maja, g.11
Perła Złotokłos - LKS Promna 26 maja, g.17 

Kolejka 28 - 2-3 czerwca
Wilga Garwolin - Perła Złotokłos 2 czerwca, g.18
LKS Promna -Naprzód Skórzec 
Sparta Jazgarzew - MKS Piaseczno 2 czerwca, g.11 
Oskar Przysucha - Pilica Białobrzegi 
Mazur Karczew - Mszczonowianka Mszczonów 

LKS Jedlińsk - Energia Kozienice 
Broń Radom - Błonianka Błonie 
Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Znicz II Pruszków

Liga okręgowa

Kolejka 27 - 26-27 maja
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki - Naprzód Brwinów 
KS Raszyn - LKS Chlebnia 
KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) - Sparta II 
Jazgarzew (walkower 3:0)
Józefovia Józefów - Przyszłość Włochy (Warszawa) 
Grom Warszawa - Piast Piastów 
KS Teresin - Błękitni Korytów 
Ursus II Warszawa - SEMP Ursynów (Warszawa) 
AP Żyrardów - Naprzód Stare Babice 

Kolejka 28 - 2-3 czerwca
Naprzód Brwinów - AP Żyrardów 
Naprzód Stare Babice  - Ursus II Warszawa 
SEMP Ursynów (Warszawa) - KS Teresin 
Błękitni Korytów - Grom Warszawa 
Piast Piastów - Józefovia Józefów 
Przyszłość Włochy (Warszawa) - KS Konstancin 
(Konstancin-Jeziorna) 2 czerwca, g.11 
Sparta II Jazgarzew - KS Raszyn 
LKS Chlebnia - Pogoń II Grodzisk Mazowiecki  
  

A klasa

Kolejka 23 - 26-27 maja
GLKS Nadarzyn - FC Lesznowola 26 maja, g.18 
Anprel Nowa Wieś - Świt Warszawa 
Jedność Żabieniec - Gwardia Warszawa 
27 maja, g.14.30 
Laura Chylice- UKS Siekierki (Warszawa) 25 maja, g.19
Nadstal Krzaki Czaplinkowskie - Rozwój Warszawa 26 
maja, g.16  
Grom II Warszawa - Okęcie Warszawa 
Tur Jaktorów - MKS II Piaseczno 26 maja, g.10 

Kolejka 24 - 2-3 czerwca
FC Lesznowola - Tur Jaktorów 3 czerwca, g.16 
MKS II Piaseczno - Grom II Warszawa  
Okęcie Warszawa - Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 2 
czerwca, g.11 
Rozwój Warszawa - Laura Chylice 
UKS Siekierki (Warszawa) - Jedność Żabieniec
2 czerwca, g.14 
Gwardia Warszawa - Anprel Nowa Wieś 
Świt Warszawa - GLKS Nadarzyn

II liga kobiet

Kolejka 20 - 26-27 maja
Pauza: Loczki Wyszków.
Stomil Olsztyn - Piastovia Piastów 
Akademia 2012 Suwałki - Pogoń Zduńska Wola 
Ząbkovia Ząbki - GOSiR Piaseczno 
UMKS Zgierz- Jantar Ostrołęka KU-AZS UW
 Warszawa - Wilga Garwolin 

Kolejka 21 - 2-3 czerwca
Pauza: Akademia 2012 Suwałki.
 Loczki Wyszków - GOSiR Piaseczno 24 maja, g.17
KU-AZS UW Warszawa - Stomil Olsztyn 
Wilga Garwolin - UMKS Zgierz 
Jantar Ostrołęka - Ząbkovia Ząbki 
Pogoń Zduńska Wola - Piastovia Piastów

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

Wyniki naszych zespołów ligowych

Alvin i Marta na podium 
w Pucharze Świata
Mieszkanka Ursynowa Marta Jusińska, razem z psem Alvinem, zajęła 
trzecie miejsce w Pucharze Świata w wyścigach psich zaprzęgów

 W imprezie, która odbyła się w 
połowie kwietnia w Wieliszewie 
wzięło udział ponad 200 uczest-
ników. Nasza zawodniczka pobie-
gła z dalmatyńczykiem Alvinem 
na cztery kilometry i zajęła osta-
tecznie miejsce na podium.
 - Jestem bardzo zadowolona z 
tego osiągnięcia, chociaż liczyłam, 
że pójdzie nam jeszcze lepiej, ale 
pierwszy bieg średnio nam wy-
szedł – mówi Marta Jusińska.

Tyl.

Wielki finał w Piasecznie!
KOSZYKÓWKA Koszykarki MUKS Piaseczno przegrały najpierw jeden, a potem wygrały dwa kolejne mecze 
w półfi nałach Mistrzostw Polski U14 w Poznaniu, co dało im awans do upragnionego fi nału, który odbędzie 
się w dniach 6-10 czerwca w Piasecznie
 O meczu z gospodyniami 
(MUKS Poznań) nasze zawod-
niczki chciałby zapewne jak naj-
szybciej zapomnieć, choć do koń-
cowej porażki 60:64 przyczyni-
ły się również kontrowersyjne de-
cyzje sędziowskie. Po tym meczu 
trenerzy Magda Lewandowska i 
Michał Walczuk odbyli ze swo-
imi podopiecznymi poważną roz-
mowę motywującą, która okaza-
ła się skuteczna. Kolejne dwa spo-
tkania wyglądały już zgoła inaczej. 
Najpierw, na dużej sportowej zło-
ści, piasecznianki rozbiły MKS 
MOS Deichmann Ślęzę Wro-
cław (74:47), po czym nie dały 
szans zespołowi TS MOSiR 
Bochnia (80:55). Werka Toma-
szuk została wybrana do pierw-
szej piątk i turnieju, Gabi Zaron 
- została najlepszą zawodnicz-
ką meczu ze Ślęzą (17 pkt, 13 
zb), a K laudia Węcłaś - meczu z 
Bochnią (17 pkt, 4 zb).
 Turniej w Piasecznie rozegra-
ny zostanie w hali SP nr 5. Nasz ze-
spół będzie rywalizować w grupie A, 
gdzie zmierzy się z zespołami: UKS 
Bat Kartuzy, PTK Pabianice i KKS 
Pro-Basket Kutno.

Grzegorz Tylec

Pomóż w walce o awans!

TENIS STOŁOWY W najbliższą niedzielę UKS Return stoczy bardzo ważny po-
jedynek, który zadecyduje o awansie do trzeciej ligi mężczyzn. W pierwszym 
meczu drużyna Rzekunianki Rzekuń wygrała 8:6, więc teraz nasi zawodnicy 
potrzebują dobrej gry, aby zrewanżować się rywalom i awansować. – Liczy-
my, że doping kibiców uskrzydli młodych zawodników Returnu i stworzymy 
razem fajne i emocjonujące widowisko – mówi Maciej Chojnicki z UKS Return 
Piaseczno. Początek spotkania o godzinie 17 w hali GOSiR w Piasecznie.
 A w niedzielę 3 czerwca w tym samym miejscu odbędzie się wielki fi nał 
cyklu Grand Prix Piaseczna, w którym – w ramach TOP 12 – zmierzą się ze sobą 
najlepsi zawodnicy w klasyfi kacji generalnej.

Tyl.

Deszczowa porażka
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA, MKS PIASECZNO – GKS DROGOWIEC JEDLIŃSK 2:4 
W środowym spotkaniu z GKS Drogowcem Jedlińsk piłkarze Igora Go-
łaszewskiego, grając bez kilku podstawowych zawodników, ponieśli w 
pełni zasłużoną porażkę

 Wynik meczu otworzył w 8. minucie Michał Kucharczyk. Piaseczno odpo-
wiedziało wprawdzie celną główką Kewina Przygody, ale zaraz potem... stra-
ciło kolejne dwa gole – po błyskawicznych trafi eniach Michała Bojka i po-
nownie Kucharczyka. W drugiej połowie goście podwyższyli wynik po bram-
ce Bojka i choć biało-niebiescy walczyli do końca, kolejny raz piłkę w siatce 
umieścili przyjezdni – tyle że tym razem w swojej, po samobójczym golu Ma-
teusza Gromskiego.

Tyl.

PIŁKA NOŻNA

Puchar Piaseczna 2018 
 Organizatorzy zapraszają do udziału w 6. edycji Turnieju Piłki Nożnej 
Piaseczno Cup 2018 (dla zawodników w kategorii 16+), który odbędzie się 
10 czerwca na nowym boisku przy al. Kalin 30 (dawne Gimnazjum nr 2). 
Zgłoszenia: zapisy@copafootball.pl lub tel. 505 575 320.

Tyl.
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Kolejne wydanie 
Kuriera Południowego

 ukaże się 8 czerwca 

Redakcja 1 czerwca 
będzie nieczynna

DAM PRACĘ

Przedszkole w Piasecznie zatrudni nauczyciela/kę. CV 
na:  przedszkole@koala.com.pl

Zatrudnię pracownika do pomocy na składzie budow-
lanym, Cendrowice, ul. Szkolna 17, 
tel. 669 226 700, 602 292 933

Zespół Szkół RCKU w Piasecznie ul. Chyliczkowska 
20, zatrudni sprzątaczkę do szkoły. 
Tel 509291780 , 227567354

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

Panią z doświadczeniem, najchętniej Polkę do sprząta-
nia i prasowania dwa razy w tygodniu, Chyliczki, 
tel. 692 466 957 

Pracownika do prac remontowych, tel. 606 975 447

Zatrudnię sprzedawcę do sklepu spożywczego, Pia-
seczno, tel. 602 199 832

Tokarza, Nowa Iwiczna, tel. 604 902 058

Pracownik do przeprowadzek, tel. 602 226 147

Firma ogrodnicza zatrudni: ogrodnik, pomocnik, bru-
karz, tel: 607 811 727

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

Zatrudnię ekspedientki Ustanów, tel. 601 95 34 32

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

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A. zatrudni na stano-
wiska  pokojowa, pomoc kuchni,  ratownik wodny, ma-
nikiurzystka/pedikiurzystka. Praca w hotelu. CV pro-
szę przesyłać na adres: d.lasek@uzdrowisko-kon-
stancin.pl lub kontakt tel. 667 771 149

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 

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

Wykończeniówki, tel. 507 191 295

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

Do dociepleń tel. 507 191 295

Zatrudnię kucharkę oraz pomoc kuchni. Praca 
w Górze Kalwarii, kuchnia polska tylko osoby 
z doświadczeniem. Tel. 504 925 048

Pomocnika na stolarnię. Piaseczno/Puławska. 15Zł/h. 
Do przyuczenia. Tel. 502 733 502

Przyjmę do sklepów spożywczych w Bogatkach i Łosiu, 
tel. 601 970 036

Potrzebny mężczyzna do pracy w magazynie. Praca 
w dni robocze, w godz. 7-15 na um. zlecenie. Lokalizacja: 
Piaseczno, ul. Okulickiego. Zgłoszenie e-mail:
biuro@michellaboratory.com lub tel. 22 750 75 59

Firma z Góry Kalwarii potrzebuje pracowników fizycznych 
do demontażu zużytych urządzeń elektrycznych. 
Tel. 22 756 96 61

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

Pracownika do prac ogrodowych, tel. 696 039 978

Zatrudnię fryzjerkę, okolice Piaseczna, dobre warunki, 
tel. 605 322 756

Księgową i pomoc do księgowości – biuro rachunkowe w 
Piasecznie, tel. 698 698 700

Kobietę do pracy z osobami starszymi, ośrodek opiekuń-
czy, Zalesie Dolne, tel. 607 081 930

Przyjmę do pracy hydraulika i pomocnika, tel. 691 056 402

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

Stolarza i pomocnika stolarza, tel. 504 410 578

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

Zatrudnię ślusarza, Wola Prażmowska, atrakcyjne wyna-
grodzenie, tel. 884 665 865

Kierowcę autobusu, tel. 604 250 743

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 

Zatrudnię panów do sprzątania. Ołtarzew, 8h/dzień, 
tel. 503 095 369 

Do prac ogrodniczych w Grodzisku Mazowieckim, stała 
lub dodatkowa, tel. 502 501 302

Panie do sprzątania klatek w Piasecznie, tel. 509 094 049

Zatrudnię pomocników brukarza, tel. 509 069 235

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

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

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

Firma produkcyjna z Piaseczna k/Warszawy zatrudni 
OPERATORA PRAS - ŚLUSARZA z umiejętnością wyko-
nywania prac na prasach hydraulicznych i mimośrodo-
wych. Mile widziane doświadczenie zawodowe, 668 128 
571, 604 220 442, mail: e.jaworska@sertapolska.pl 

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

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

Robotników budowlanych, tel. 601 20 98 98

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

Zatrudnię sprzedawczynię do sklepu mięsnego 
Piaseczno, tel. 606 120 597

Agenta ochrony do 55 lat, z doświadczeniem. Konstancin, 
prywatna posesja. Tel. 509 740 966

Jesteś fryzjerem /fryzjerką Zapraszamy do Naszego ze-
społu. Wymagany uśmiech i chęć do pracy. Góra Kalwa-
ria, tel. 512 769 233

Przyjmę Panią do robienia pierogów - praca dorywcza. 
Kontakt: 7-11, tel. 508 931 866

Firma produkcyjna z okolic Góry Kalwarii zatrudni pracow-
ników: fizycznego, ochrony oraz kierowcę C+E trasy po 
kraju CV biuro@kesur-palety.pl

Agent ochrony na obiekty handlowe - sklepy odzieżowe, 
apteki, księgarnie. 11 zł netto. Tel. 785 020 200

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

Poszukuję pielęgniarki do Domu Seniora koło Piaseczna. 
Tel. 600 332 096

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

Poszukuję kucharki do małego Domu Seniora w Konstan-
cinie-Jeziorna. Tel. 600 332 096

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

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

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

Poszukuję osoby do pomocy przy handlu obwoźnym 
z Piastowa lub okolic. Tel. 664 132 533

SZUKAM PRACY 

Przewiozę busem, towary, tel. 699 84 07 01

Sprzątanie, tel. 880 255 904

Kierowca Kat ,,C” upraw.: przewóz rzeczy, Piaseczno, 
tel. 668 815 239

KUPIĘ

Drzewo z wycinki kupię okazyjnie, tel. 666 924 505

SPRZEDAM

Wertykulator, 5.5 kM, tel. 698 698 839

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

Drzewo opałowe, tel. 695 192 540

Agregat prądotwórczy, 3 kW,tel. 698 698 839

Lampę bioptron pro Zeptera, tel. 730 427 485

Wciągarka budowlana, tel. 535 467 856

Siewnik „Poznaniak”, roztrząsacz – pająk 5, opryskiwacz 
polowy, rozsiewacz – lejek, obsypnik trzyrzędowy, brony 
– lekkie, tel. 662 818 104

Tuje, bukszpany i inne,  tel. 880 479 679

Drewno kominkowe, tel. 730 767 493

Sosna opałowa, tel. 602 77 03 61

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

Działka 1800m kw., Łęg koło Konstancina, 
tel. 782 090 900

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup aut w każdym stanie, tel. 514 658 029

Skup aut, tel. 793 304 091

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Mieszkanie 41 m kw., centrum Piaseczna, tel. 694 075 007

Mieszkanie własnościowe 3 pokojowe w Górze Kalwarii 
i mieszkanie 2 pokojowe w Warszawie, tel. 519 470 497

Działka 1800m kw., 70zł/m kw. 4Km za Grodziskiem 
Mazowieckim, tel. 503 858 394

Działkę , Krzaki Czaplinkowskie, tel. 609 264 795

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

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

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

Dom – promocja, tel. 535 487 338

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

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

Zamienię mieszkanie 3 pokojowe Konstancin Jeziorna, 
ul. Sobieskiego na kawalerkę też w Konstancinie, 
tel. 603 992 081

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

Józefosław,64 m kw. Mieszkanie, tel. 602 239 490

Działki rolne Mirowice, Dobrzenica, tel. 607 073 906

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

Budowlaną w Chylicach, cena 255 tys. zł, + cena dojaz-
du, tel. 609 159 374

Sprzedam tanio działkę budowlaną, Henryków Urocze, 
tel. 501 610 072

Sprzedam działkę w Gąskach, tel. 602 340 549

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

Super działka w Słomczynie, tel. 501 610 072

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Do wynajęcia sklep wraz z wyposażeniem, 
tel. 515 815 983

Pokój, Nowa Iwiczna, tel. 538 100 660

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

Garaż na warsztat- Dąbrówka, tel. 667 797 094

Kwatery- domy, tel. 728 899 673

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

Lokal o pow 22 m kw. pod salon fryzjerski, częściowo urzą-
dzony, 2 stanowiska, Józefosław, tel. 691 977 724

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

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

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

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

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

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

Hydraulik tel. 886 576 148

Elektryk, tel. 666 890 886

Elektryk oraz naprawa urządzeń elektrycznych i spali-
nowych, tel. 503 471 422

Otwórz bramę telefonem, tel. 790 331 339

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

KUCHNIE, SZAFY, www.ADWID.pl

Naprawa pralek i zmywarek, tel. 605 112 216

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

Przyłącza elektorenergetyczne, napowietrzne i kablowe, 
prowizorki budowlane i pomiary, tel. 692 606 144

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Pomoc komputerowa. Naprawa i konfiguracja kompute-
rów. Tel. 607 317 074

Kominki, tel. 609 644 757

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

Instalacje elektryczne w nowych budynkach, 
tel. 501 277 407

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

Koszenie, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

Układanie kostki brukowej,  tel. 509 069 235

Złom, posprzątamy, wywieziemy, tel. 502 898 418

Układanie kostki brukowej,  tel. 604 174 152

Malarskie, tel. 696 120 208

Hydraulik, tel. 535 872 455

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96 

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

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

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

Wycinka i skracanie drzew, tel. 510 694 550

Pielęgnacja tui i żywopłotów, tel. 510 694 550

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

Pomogę w znalezieniu ludzi do pracy narodowości ukraiń-
skiej. Tel. 605 617 617

Papa - tanio i solidnie! Tel. 608 677 525

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

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

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

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

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

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Budowa domów, rozbudowy, tel. 730 358 998

Pokrycia dachowe, ocieplenia, elewacje, 
tel. 730 358 998

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

Spawanie, toczenie, frezowanie Grodzisk Mazowiecki 
Kozerki ul.Merkurego 48, tel. 889 370 282

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

Zatrudnię Panią do sprzątania, serwis dzienny galerii 
handlowej w Piasecznie, tel. 789 121 090

Poszukuję sprzątaczki z doświadczeniem do domu prywat-
nego. Tylko poważne oferty, Piaseczno, tel. 508 079 099

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

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

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

Przyjmę do pracy kobiety. Sprzątanie biur i salonu samo-
chodowego na ul. Poznańskiej (Warszawa-Mory). Zgło-
szenia pod tel. 601 20 20 59

Praca przy zbiorze borówki w Prażmowie, tel. 600 662 650

 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 

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, borellia, helicobacter i inne. Diagnozowa-
nie i leczenie. Tel. 602 793 303

Super masaż klasyczny dla Pań, z dojazdem, 
tel. 730 427 485

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

Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040

TURYSTYKA

Pokoje na lato ok. Jeleniej Góry, tel.502 258 120

GAZETA KURIER POŁUDNIOWY POSZUKUJE KOL-
PORTERA Z WŁASNYM SAMOCHODEM, WYMAGA-
NA ZNAJOMOŚĆ POWIATU PIASECZYŃSKIEGO, 
PRACA W PIĄTKI, TEL. 692 488 278 

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

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

Pomoc w kuchni, Piaseczno, tel. 508 383 525

Hydraulik,  do przyuczenia, tel. 609 079 764

Hydraulik, tel. 609 079 764

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

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

Wynajmę mieszkanie, 63m kw., Młynarska 39, garaż, 
balkon, umeblowane, tel. 664 061 205

Pawilon handlowy 28 m. kw., Piaseczno, ul. Szkolna, 
tel. 509 86 72 38

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

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

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, REMONTY, 
TEL. 600 604 547

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

ELEKTRYK, TEL. 518 123 084

NADZORY BUDOWLANE, TEL. 501 129 679

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

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

Usługi ogrodnicze, tel. 512 00 99 66

Nissan Tiida, 2008r. 11 000 km, tel. 516 236 617

AUTO KAŻDE KUPIĘ, TEL. 603 903 405

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



Generał Polko o wojnie, 
śmierci i sile człowieka
LESZNOWOLA Generał dyw. Roman Polko - doświadczony dowódca jednostek wojsko-
wych oraz formacji GROM, uczestnik polskich misji wojskowych, m.in. w byłej Jugosła-
wii, Afganistanie i Iraku – był gościem Gminnego Ośrodka Kultury

 Imprezę poprowadził ppłk 
Krzysztof Klimaszewski – na co 
dzień radny gminy Lesznowola, któ-
ry w przeszłości również brał udział 
w misjach wojskowych. Generał Po-
lko, prywatnie maratończyk i triatlo-
nista, okazał się człowiekiem z du-
żym poczuciem humoru i dystan-
sem do samego siebie, choć niejed-

nokrotnie mówił o sprawach przy-
krych, związanych z działaniami 
wojennymi. Niemalże na każdym 
kroku podkreślał przy tym dumę 
ze swoich żołnierzy, którzy – wbrew 
obiegowym opiniom – w warunkach 
bojowych (pomimo znacznie mniej-
szych funduszy) radzą sobie wcale 
nie gorzej niż choćby Amerykanie. 

Co, Polaczku?
 Sporo czasu na spotkaniu w Sta-
rej Iwicznej poświęcono działaniom 
w Kosowie, gdzie (jeszcze wówczas) 
pułkownik Polko dowodził batalio-
nem, a Krzysztof „Chris” Klimaszew-
ski zajmował się głównie, z dużym 
zresztą powodzeniem, prowadzeniem 
negocjacji z Serbami. Następnie, już 
jako dowódca GROM,  generał był ze 
swoimi żołnierzami w Iraku i Afgani-
stanie wsławiając się, między innymi, 
zajęciem (przed amerykańskimi ma-
rines) platformy wiertniczej. Można 
się było dowiedzieć jak trudne pano-
wały wówczas warunki – począwszy 
od braku odpowiedniego sprzętu, za-
plecza logistycznego, aż po trudności 
w kontaktach z polskimi politykami 
czy nawet sojusznikami z USA.
 Generał zdradził również tajni-
ki ukończenia elitarnego kursu ko-
mandosów Rangers. – W filmach, 
w których pokazują takie szkolenia 
nie jest przedstawiona prawda, bo 
wycięte są wszystkie przekleństwa 
– mówił generał. – „Co, Polaczku? 
Chcesz ukończyć kurs? Jeszcze nie-
dawno żeście ruskim tyłek lizali, a 
teraz chcecie być w NATO? Zrezy-
gnuj!” – krzyczał do mnie instruk-
tor. Kurs trwa 62 dni, śpi się od zera 
do czterech godzin na dobę. Naj-
większym problemem jest odróż-
nienie co jest snem, a co rzeczywi-
stością. To sprawdzian tego jak po-
trafisz reagować na warunki ekstre-
malne. Przekonałem się tam, że siła 
człowieka tkwi w psychice. 

Przepisy są okrutne
 Chyba najtrudniejszą rzeczą na 
wojnie jest jednak śmierć współto-
warzyszy broni. Wiele zależy w ta-
kiej sytuacji od zachowania dowód-
cy, bo chęć natychmiastowego odwe-
tu ze strony żołnierzy jest wówczas 
olbrzymia. Generał przyznawał, że 
niejednokrotnie mogą się wtedy po-
jawiać problemy z przestrzeganiem 
regulaminu i wspomniał sytuację, 

gdy żołnierze GROM wpadli w za-
sadzkę, po czym przypuścili udany 
kontratak na napastników i musieli 
się potem z niego tłumaczyć. – Chęć 
odwetu, zwłaszcza kiedy się walczy 
o pewne wartości, trzeba było w so-
bie tłamsić – podkreślał generał. – 
Nie można strzelać do uciekającego. 
Tylko do napastnika zmieniającego 
pozycję ogniową. Tymczasem jeżeli 
dziecko wyciągnie zabawkę podob-
ną do pistoletu i wyceluje w ciebie, 
masz prawo je zastrzelić. Przepisy 
są okrutne. Jeżeli natomiast bandyta 
zabije ci pięciu ludzi, po czym rzuci 
broń i zacznie uciekać, nie masz pra-
wa go zabić ani nawet zranić.
 Następnie generał odpowiadał 
na pytania od publiczności opowia-
dając m.in. o tym jak współpraco-
wało się z poszczególnymi ministra-
mi, wyrażając swoje zdanie na te-
mat obrony terytorialnej oraz zdra-
dzając różnice między armią polską 
a amerykańską. Na zakończenie z 
chęcią pozował do wspólnych zdjęć 

z uczestnikami spotkania.

Będą kolejne spotkania
 – Dziękuję Lesznowoli za szacu-
nek dla weteranów i organizację spo-
tkania – napisał później generał Ro-
man Polko. – W szczególności pani 
wójt i pułkownikowi Krzysztofowi 
Klimaszewskiemu, radnemu. Wspa-
niałemu żołnierzowi, na którym za-
wsze można było polegać i który w 
ekstremalnie trudnych i niebezpiecz-
nych warunkach najpierw myślał o 
innych, a później o sobie - zdoby-
wając serca i umysły ludzi, których 
mieliśmy chronić przed wszystkim 
tym, co niesie ze sobą wojna. 
 W związku z dużym zaintereso-
waniem tematyką wojskową w gmi-
nie ppłk. Klimaszewski planuje ko-
lejne spotkanie, które odbędzie się 
najprawdopodobniej w czerwcu w 
Starej Iwicznej.

Grzegorz Tylec

Generał Polko poruszał na spotkaniu poważne tematy, 
ale robił to z dużym poczuciem humoru

 – Chęć odwetu, zwłaszcza 
kiedy się walczy o pewne 

wartości, trzeba było w sobie 
tłamsić – podkreślał gene-

rał. – Nie można strzelać do 
uciekającego. Tylko do 

napastnika zmieniającego 
pozycję ogniową
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Bo Wisła wciąga
KONSTANCIN-JEZIORNA Po królowej polskich rzek pływa coraz więcej 
tradycyjnych łodzi. Można było się o tym przekonać zaglądając do Gas-
sów na 7. edycję Flis Festiwalu - Jarmarku Kultury Urzecza

 Jarosław Kałuża zrobił sobie koło Konstancina przerwę w królewskim spły-
wie z Oświęcimia do Gdańska, w którym bierze udział po raz 13. Chudy jak pa-
tyk, ubrany w strój krakowski, rzeczną trasę o długości 941 km pokonywał 
galarem solnym, którym – jak opowiada – „przepłynął całą Europę”. Kałuża 
chwali się rzeczą wyjątkową – szefelinem (rodzajem włóczni), który – jak głosi 
legenda – krakowskim fl isakom przekazał ostatni król Polski. W Gassach trzy-
krotnie stukając szefelinem o ziemię burmistrz Kazimierz Jańczuk dał znak 
do otwarcia festiwalu. A gromadzi on coraz więcej miłośników Wisły. Graży-
na Leśniak z fundacji Szerokie Wody współorganizującej imprezę wspomina, 
że na jej pierwszą edycję przypłynęły dwie łódki pychówki. – I jedna zatonę-
ła – mówi półżartem.

Dar Mazowsza i inne 
 Tym razem do brzegu w Gassach zacumowały znacznie większe łodzie i 
to kilka po raz pierwszy. Jakub Chmielewski przypłynął szkutą Oskar Kolberg 
wybudowaną z czterech gatunków drewna przez rzemieślnika z Kamieńczy-
ka, Dominika Wichmana. – Budując ją wzorowałem się na starych rycinach. 
Kiedyś na znacznie większych szkutach wożono nawet 130 ton zboża czy wa-
rzyw – zdradza szkutnik. Jakub Chmielewski zakochał się w pływaniu po Wiśle 
właśnie dzięki m.in. Flis Festiwalowi. – Ta rzeka wciąga, bo jest cały czas inna, 
zmienia się. Urzekło mnie też Urzecze – tłumaczy. 
 Każdy mógł wejść również na inną nowo wybudowaną w warszawskim 
Porcie Czerniakowskim szkutę – Dar Mazowsza. To największa drewniana 
tradycyjna łódź w Polsce. – Idea jest taka, że w przyszłości będzie pływa-
ła z Warszawy czy to w kierunku Góry Kalwarii czy Czerwińska – zapowiada 
Tadeusz Rudzki współpracujący m.in. z Fundacją Rok Rzeki Wisły, dla której 
szkuta została wybudowana. 

Urzecze wciąż odkrywane
 Podczas festiwalu prezentowano dawne rzemiosła, kuchnię i muzykę 
Urzecza, mikroregionu ciągnącego się po obu brzegach Wisły od południo-
wych dzielnic stolicy po ujście Pilicy. Łukasz Maurycy Stanaszek, który urato-
wał Urzecze od wiecznego zapomnienia przyznaje, że wciąż odkrywa ten re-
gion. – Badam archiwa i co chwilę otrzymuję kolejne stare zdjęcia, ostatnio od 
mieszkańców Zgorzelca – tłumaczy. – Będą one gromadzone na nowej stro-
nie internetowej dotyczącej regionu.
 Stanaszek nie ma wątpliwości, że Urzecze jest wyjątkowe, tak jak wyjątko-
wi byli jego mieszkańcy. Żyli na żyznych terenach zalewowych. Spławiali rze-
ką drewno oraz towary. Odróżniali się od otaczającej społeczności, ponieważ 
byli osadnikami o holenderskich korzeniach. – Oni oswajali brzegi wiślane. 
Budowali poldery, wały, rowy, nasadzali wierzbę, żeby dało się tu żyć – mówi 
człowiek, który o Urzeczu wie najwięcej. 
 W tym roku Konstanciński Dom Kultury, który dba o część kulturalną im-
prezy, położył nacisk na sferę muzyczną. Dzięki temu można było usłyszeć ta-
kie zespoły jak Bum Bum Orkestar czy Hoverla, które czerpią inspiracje z kul-
tury ludowej. Flis Festiwalowi patronował Kurier Południowy.

Piotr Chmielewski

Dar Mazowsza – nowa i największa szkuta w Polsce, 
do Gassów przypłynęła po raz pierwszy
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To nie jest prawdziwy obraz Ośrodka
GÓRA KALWARIA/POWIAT Po ukazaniu się artykułu autorstwa Pio-
tra Chmielewskiego pt.: ,,Zostałam potraktowana jak śmieć – mówi 
była pracownica powiatowej instytucji”, jako pracownicy POIK, chce-
my wyrazić swoje zaniepokojenie

 Uważamy, że przedstawione tam stwierdzenia godzą w rzeczywi-
sty obraz Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i tworzących 
go specjalistów. W naszym odczuciu zostały naruszone zaufanie i poczu-
cie bezpieczeństwa naszych pacjentów. W Ośrodku szczególnie dbamy 
o profesjonalizm udzielanej pomocy, co potwierdzają informacje zwrot-
ne od osób, które z niej korzystają oraz statystyki interwencji i pracy te-
rapeutycznej. Natomiast słowa: ,,Jak instytucja, która mnie skrzywdziła 
może zajmować się pomocą ofi arom przemocy?” sugerują, że nasz zespół 
skrzywdził tę Panią. Jest to nieprawdziwa i niesprawiedliwa ocena. 
 Do wykonywania pracy pomocowej potrzebny jest dobrze wykwalifi -
kowany i zarządzany zespół. W naszym odbiorze obecny sposób kierowa-
nia zespołem pozwala nam na współdziałanie i profesjonalne wykonywa-
nie naszej pracy.
 Negatywny wydźwięk artykułu, opatrzonego zdjęciem naszej placówki, 
może powodować, że osoby potrzebujące pomocy nie zgłoszą się po nią. 

Zespół pracowników POIK

Ruszyła przebudowa Szkolnej
PIASECZNO

 Wczoraj rozpoczęła się przebudowa ulicy Szkolnej w Piasecznie. Inwestycja 
została podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap obejmie odcinek od Poczty Pol-
skiej w kierunku ul. Powstańców Warszawy. W dalszej kolejności zostanie zrealizo-
wany odcinek od poczty w kierunku ul. Wojska Polskiego. Podczas prac remon-
towych zmieniona zostanie organizacja ruchu na ul. Kusocińskiego. W ramach 
przebudowy ulicy Szkolnej zaplanowano przebudowę jezdni, chodników, kanału 
deszczowego i oświetlenia, zwiększenie liczby miejsc postojowych (o 42 miejsca) 
oraz przesunięcie ogrodzenia przy szkole. Prace mają potrwać do 30 lipca.
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