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Azjatycka mafia 
nie bawiła się 
w drobne

Po wakacjach tańsze bilety
POWIAT Od września w 
Konstancinie-Jeziornie 
będzie obowiązywała 
pierwsza strefa biletowa 
ZTM. W Piasecznie i w 
Górze Kalwarii podróżni 
zapłacą mniej, ale tylko 
za bilety okresowe

LESZNOWOLA Nawet 5 mld zł wyprowadziła z Pol-
ski wietnamska grupa przestępcza, handlująca 
m.in. odzieżą i tandetą w Wólce Kosowskiej. Po-
magali jej w tym polscy bankowcy
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Pijany wypadł z pierwszego piętra

Wyłamali zamek, uratowali 31-latka

Hodował w mieszkaniu konopie indyjskie

Odpowiedzą za rozbój

Zatrzymano złodzieja rowerów

Przyszedł po prośbie, ukradł 11 tys. zł

Uszkodził samochód, pobił kierowcę i pasażera

 W środę rano na budowie przy ulicy Dworcowej doszło do wypadku z 
udziałem 44-letniego Ukraińca. Mężczyzna spadł z wysokości pierwszego 
piętra, doznając licznych obrażeń. Jak się okazało był nietrzeźwy – miał w 
organizmie pół promila alkoholu. Przyczyny wypadku bada policja pod 
nadzorem prokuratury.

 Wieczorem policjanci z Konstancina otrzymali pilne wezwanie do jed-
nego z mieszkań. Z przekazanych im informacji wynikało, że w środku 
znajduje się młody mężczyzna. Przez dziurkę od klucza funkcjonariusze 
zauważyli go leżącego nieruchomo na podłodze. Za pomocą młotka wy-
łamali więc zamek, weszli do środka i rozpoczęli resuscytację krążeniowo-
oddechową nieprzytomnego 31-latka. Po kilkunastu minutach na miejsce 
przyjechała karetka pogotowia, a ratownicy medyczni poinformowali, że 
mężczyźnie wrócił puls i oddech. Sprawna interwencja policjantów praw-
dopodobnie uratowała 31-latkowi życie.

 Wczoraj rano policjanci z wydziału kryminalnego weszli przez okno do 
jednego z mieszkań przy ul. Polnej w Mysiadle. W lokalu zastali dwa duże 
namioty, w których rosło kilkanaście krzaków konopi indyjskich. Na miej-
scu znaleziono także susz roślinny. Prowadzący nielegalną uprawę 41-la-
tek został zatrzymany. 

 Dwóch 16-latków osaczyło na jednej z ulic swojego rówieśnika. Ude-
rzyli go w głowę i próbowali zrabować telefon komórkowy, ale napadnię-
temu udało się uciec i poinformować o całym zajściu rodziców, którzy na-
stępnie zadzwonili na policję. Po ustaleniu rysopisu napastników, funk-
cjonariusze ruszyli na ich poszukiwania. Niedługo potem zauważyli jed-
nego z podejrzanych, jadącego skuterem, który rzucił się do ucieczki. Po 
chwili został schwytany, jak się okazało był pod wpływem alkoholu. Funk-
cjonariuszom udało się zatrzymać także drugiego nastolatka, który tak-
że pijany jechał rowerem. Obydwaj młodzieńcy trafi li do policyjnej izby 
dziecka, a po wytrzeźwieniu usłyszeli zarzuty. O ich dalszym losie zdecy-
duje sąd dla nieletnich.

 We wtorek po południu w rejonie ulicy Puławskiej policjanci zauwa-
żyli 39-latka, którego kilka miesięcy wcześniej zarejestrował monitoring 
przed jednym z supermarketów, gdy dokonywał kradzieży roweru. Męż-
czyzna natychmiast został zatrzymany. Wcześniej był już karany za po-
dobne przestępstwa. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia.

 Do domu starszej mieszkanki Czarnowa zapukał mężczyzna z dywa-
nem. Poskarżył się, że padł ofi arą oszustów, stracił miliony i musi wracać 
do swojego kraju. Poprosił kobietę o przechowanie dywanu, jedynej rze-
czy, jaka mu pozostała. Ta zgodziła się i zaprosiła przybysza do środka. 
Niestety, wkrótce po jego wyjściu zorientowała się, że z jej domu zniknę-
ły wszystkie oszczędności w wysokości 11 tys. zł. Policja apeluje, aby nie 
wpuszczać do mieszkań nieznajomych osób, gdyż często są to oszuści, 
którzy wykorzystają każdą okazję, aby nas okraść.

 Do niecodziennego zdarzenia doszło kilka dni temu rano na ulicy War-
szawskiej w Konstancinie-Jeziornie. Młody mężczyzna wybił kijem przed-
nią szybę w dostawczym samochodzie, po czym poturbował kierowcę i 
pasażera. Po kilku godzinach został zatrzymany przez policję na terenie 
Zalesia Górnego. Prowadził samochód, mimo że nie miał do tego upraw-
nień. O dalszym losie 38-latka zdecyduje sąd.
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Od września tańsze bilety
dla mieszkańców
PIASECZNO Rada miejska upoważniła burmistrza do zawarcia porozumienia z Warszawą, 
mającego na celu wprowadzenie programu Warszawa+. Efektem będą tańsze bilety 
okresowe na komunikację miejską dla mieszkańców Piaseczna

 Przymiarki do wprowadzenia 
tego programu trwały od miesięcy. 
Ma to być alternatywa dla rozsze-
rzenia zasięgu pierwszej strefy bi-
letowej, która dziś kończy się przed 

Auchan, a docelowo miałaby obej-
mować całą gminę. Jednak za jej 
wprowadzenie gmina musiałaby za-
płacić około 3 mln zł rocznie. Dla-
tego zdecydowano się na tańsze, 
ale jak przekonują urzędnicy, rów-
nie dobre rozwiązanie. - Co więcej, 
będziemy dopłacać wyłącznie do bi-
letów zakupionych przez naszych 
mieszkańców – argumentował bur-
mistrz Zdzisław Lis. Tańszy bilet 
metropolitalny ma być bowiem do-
stępny jedynie dla posiadaczy Pia-
seczyńskiej Karty Mieszkańca oraz 
Karty Dużej Rodziny, o które mogą 
ubiegać się osoby płacące podatki 
na terenie gminy Piaseczno.

Dopłata tylko do biletów 
okresowych
 W ramach porozumienia Warsza-
wa+ gmina będzie dopłacała miesz-
kańcom tylko do biletów długookre-
sowych, 30- i 90-dniowych na I i II 
oraz II strefę. Uprawniają one do 
przejazdu autobusami ZTM, pocią-
gami, tramwajami i metrem. A dopła-
ty są naprawdę spore. Do normalne-
go biletu 30-dniowego gmina dopłaci 
od 1 września 60 zł (do ulgowego 30 
zł), zaś do biletu 90-dniowego – 130 
zł (do ulgowego 65 zł). Jeśli chodzi o 
bilety na drugą strefę, to tu dopłaty 
wyniosą odpowiednio 40 zł (20 zł do 
ulgowego) i 70 zł (35 zł do ulgowego). 
Niestety, dopłat nie przewiduje się do 
biletów jednorazowych. 

Gmina zapłaci 1,2 mln zł rocznie
 Tak naprawdę na razie nie wia-
domo, jakie będą rzeczywiste kosz-
ty wprowadzenia programu Warsza-
wa+. Na ten rok (od 1 września do 
końca grudnia) gmina zarezerwo-
wała na ten cel 400 tys. zł, a w przy-
szłym roku ma to być 1,2 mln zł. 
Kwoty te skalkulowano uwzględnia-
jąc liczbę mieszkańców, którzy w tej 
chwili kupują bilety długookresowe. 
Jest to około 2,5 tys. osób. Nie jest 
jednak wykluczone, że spore dopła-
ty zachęcą też innych do korzystania 

z komunikacji zbiorowej. - Po wpro-
wadzeniu darmowych „elek” będzie 
to kolejne udogodnienie dla na-
szych mieszkańców – mówił pod-
czas sesji wiceburmistrz Daniel 
Putkiewicz. - Chodzi nie tylko o 
polepszenie dostępu do transportu 
zbiorowego, ale także o aspekt eko-
logiczny, czyli ograniczenie zanie-
czyszczenia powietrza. 

 Bilety długookresowe ze zniżką 
będzie można kupić w biletomatach, 
po wprowadzeniu do nich Piaseczyń-
skiej Karty Mieszkańca. Wydawane 
teraz karty mają być ważne do koń-
ca 2019 roku. Bilety, po okazaniu kar-
ty, można kupować także w punktach 
sprzedaży na terenie Warszawy. 

Tomasz Wojciuk

Gmina będzie dopłacać tylko 
do biletów okresowych 

30- i 90-dniowych

K O N D O L E N C J E

R E K L A M A

Osoby korzystające z biletów okresowych 
będą mogły oszczędzić nawet 520 złotych rocznie

PIASECZNO

Zmiany w rejonie Szkolnej
 W związku z przebudową ulicy Szkolnej, ulica Kusocińskiego stała się 
drogą dwukierunkową, na której obowiązuje zakaz zatrzymywania się i 
postoju. Na czas remontu gmina udostępniła parking przy Szkole Podsta-
wowej nr 5, na który można wjechać od strony ul. Wojska Polskiego. Par-
king będzie otwarty od 5 lipca do 19 sierpnia. 

TW
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Będą utrudnienia 
w ruchu na moście
PIASECZNO Starostwo wybrało wykonawcę, który za 3,7 mln zł wzmoc-
ni i poszerzy przeprawę na ul. Starochylickiej w Chylicach – Pólku. W 
czasie robót ruch będzie prowadzony wahadłowo

 Starochylicka to przedłużenie ul. Chyliczkowskiej w stronę Chylic i dalej 
Konstancina-Jeziorny. Most nad Jeziorką (obok osiedla Oakland Park), który 
samorząd powiatu będzie przebudowywał, jest w złym stanie. Już wielokrot-
nie trzeba było naprawiać barierki, które spadały do rzeki. Ale to nie najważ-
niejszy problem. Przeprawę trzeba wzmocnić i poszerzyć. – Prace będą pole-
gały na wzmocnieniu fundamentów, słupów, a także poszerzeniu płyty mo-
stu, aby mógł się po nim odbywać ruch pieszy i rowerowy – tłumaczy Ksawe-
ry Gut z zarządu powiatu piaseczyńskiego. Obecnie nowo wybudowane, sze-
rokie trasy pieszo-rowerowe kończą się przed mostem, zarówno od strony 
Piaseczna, jak i Konstancina-Jeziorny.
 Na czas robót starostwo nie może sobie pozwolić na zamknięcie przepra-
wy. Dlatego ruch na niej, do później jesieni, będzie odbywał się wahadłowo. 
Prace pochłoną 3,7 mln zł, 1 mln zł z tej kwoty będzie pochodził z budżetu 
gminy Piaseczno.

PC

Tego, kiedy będą prowadzone prace, dowiemy się niebawem

GÓRA KALWARIA

Dzieci uczą jak sprzątać po pupilu
 Magistrat ustawił w mieście 30 tabliczek zaprojektowanych przez 
uczniów gminnych placówek. Brali oni udział w konkursie „Mój pies – ja 
sprzątam”, zorganizowany przez gminny referat gospodarki komunalnej. 

PC 
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I strefa biletowa w Konstancinie
stała się faktem
KONSTANCIN-JEZIORNA/PIASECZNO Od początku września cała gmina uzdrowiskowa zostanie 
objęta I strefą biletową, co oznacza spore zniżki dla pasażerów autobusów warszaw-
skiego Zarządu Transportu Miejskiego
 Wczoraj radni Warszawy przyjęli 
uchwałę rozszerzającą obszar objęty 
I strefę biletową o całą gminę Kon-
stancin-Jeziorna. Zgodnie z uchwałą 
przystankami granicznymi, do któ-
rych będzie można dojechać taniej 
będą: Śniadeckich, Jasna, Kawęczyn 
II, Dębówka II i Borowina I. 
 W uzasadnieniu czytamy, że wła-
dze stolicy popierają działania pod-
warszawskich gmin mające na celu 
zwiększenie atrakcyjności cenowej 
transportu publicznego dla swoich 
mieszkańców, ponieważ zmniejsza 
to potok samochodów wjeżdżających 
codziennie do Warszawy. 
 Obecnie gmina Konstancin-Je-
ziorna z własnego budżetu pokrywa 
40 proc. kosztów funkcjonowania li-
nii 700, 710, 724, 725 na swoim obsza-
rze. Po przesunięciu granic I strefy bi-
letowej będzie pokrywała 60 proc. Po-
nadto ze względu na to, że cała trasa 
autobusów 700 oraz 725 znajdzie się 
w I strefie, zmieni się ich numeracja.
 Przypomnijmy, że kampanię za 
tym, aby cała gmina Konstancin zo-
stała objęta pierwszą strefą biletową 
jesienią zeszłego roku rozpoczął naj-
młodszy radny Tomasz Nowicki. Pi-
sał petycje i zbierał podpisy. Później 
udało mu się do tego przekonać za-
równo burmistrza Kazimierza Jań-
czuka jak i większość kolegów z rady 
miejskiej (w budżecie trzeba było za-

rezerwować odpowiednią pulę pie-
niędzy). W ostatnich miesiącach 
konstancińscy włodarze mieli do wy-
boru tańszą ofertę tzw. biletu metropo-
litalnego, który od września zamierza 
wprowadzić u siebie 20 podwarszaw-
skich gmin (w tym Piaseczno i Góra 
Kalwaria), jednak woleli pozostać przy 
I strefie. – Mamy świadomość, że bi-
let metropolitalny kosztowałby gminę 
mniej niż I strefa. Jednocześnie wiemy, 
że dopłaty do biletów okresowych do-
stałaby tylko określona grupa osób, a 
pozostali mieszkańcy nic by z tego nie 
mieli, choć też płacą podatki. Stąd na-
sza decyzja – wyjaśniał burmistrz. 

 Właśnie za brak takiego podej-
ścia krytykuje władze Piaseczna 
część mieszkańców tej gminy. – Na 
wprowadzeniu karty metropolitalnej 
zyskają tylko osoby kupujące bilety 
okresowe. A gdy korzysta się z auto-
busu od czasu do czasu jadąc cho-
ciażby do Auchan, nadal trzeba bę-
dzie płacić więcej – narzeka miesz-
kanka Piaseczna. Burmistrz Zdzi-
sław Lis tłumaczy, że wprowadzenie I 
strefy na obszarze całej gminie kosz-
towałoby samorząd dodatkowe 3 mln 
zł rocznie. Natomiast bilet metropoli-
talny pochłonie znacznie mniej. 

PC

Do 1 września ZTM musi zmienić oznakowanie konstancińskich 
przystanków oraz numerację linii 700 i 725
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Powiat nie dba o pobocza.
Bo nie ma kosiarki...
LESZNOWOLA Mieszkańcy Łozisk i Jazgarzewszczyzny skarżą się, że po-
bocza wzdłuż ulicy Leśnej zarasta wysoka trawa, która nieestetycznie 
wygląda i ogranicza widoczność kierowcom

 Wysoka na metr trawa ciągnie się po obu stronach ulicy Leśnej od skrzy-
żowania z ulicą Postępu w kierunku Piaseczna. – Dlaczego zarządca drogi nie 
dba, aby chociaż dwa razy do roku to wykosić? – pyta pani Maria, która każde-
go dnia chodzi Leśną do przystanku linii „L”. – Nie mamy chodnika, poboczy, 
oświetlenia. Rozumiem, że to kosztuje. Ale przycięcie tych okropnych chasz-
czy to chyba nie są aż takie duże pieniądze...
 Na zarośnięte pobocza skarżą się też kierowcy, twierdząc że ogranicza-
ją im one widoczność. Osoby wyjeżdżające z prostopadłych do Leśnej dróg 
oraz posesji też często mają trudności z włączeniem się do ruchu. – Wiele 
osób ma też alergie, a te trawy i chwasty strasznie pylą – dodaje nasza czytel-
niczka. – Jak idę do autobusu, ciągle kicham.
 Okazuje się, że za utrzymanie poboczy Leśnej odpowiadają pracownicy 
starostwa. Rejon ten podlega pod bazę drogową, znajdującą się w Wilczej 
Górze. – Pobocza kosimy według potrzeb, niestety dwa tygodnie temu na 
naszą nową kosiarkę najechał z tyłu samochód – mówi Magdalena Marku-
szewska z wydziału promocji. – Czekamy na opinię likwidatora, czy możemy 
wypożyczyć zastępczą kosiarkę w ramach ubezpieczenia. Wszystko powinno 
wyjaśnić się w ciągu kilku najbliższych dni.

TW

Wysokie chaszcze utrudniają wyjazd z odchodzących od Leśnej 
dróg i posesji. Stanowią też utrapienie dla alergików

Przypadek Oliwki poruszy włodarzy?
LESZNOWOLA Ewa Szmigrocka zapowiada, że po tym jak jej niepełnosprawna córka nie 
została przyjęta do szkoły w Mysiadle, rozpoczyna działania, które przekonają lokalne 
władze do utworzenia pierwszej w gminie placówki z klasami integracyjnymi
 Do tej pory 6-letnia Oliwka 
uczęszczała do prywatnego przed-
szkola w Piasecznie. – Nie stać mojej 
rodziny na płacenie za niepubliczną 
szkołę. Gminna placówka ma obo-
wiązek zapewnienia miejsca dla mo-
jego dziecka, ale zostałam poinfor-
mowana, że nie przyjmą mojej córki, 
ponieważ nie dysponują odpowied-
nimi specjalistami – mówi rozżalo-
na mieszkanka Mysiadła. – Wiem, że 
to nie tylko mój problem wynikający 
z faktu, że w naszej gminie nie ma ani 
jednej szkoły z klasami integracyjny-
mi, w których w odpowiedni sposób 
zajęto by się dziećmi niepełnospraw-
nymi. Czas to zmienić – uważa.

Za rok problem wróci
 Monika Rutkowska, dyrektor 
szkoły w Mysiadle wyjaśnia, że z 
orzeczenia wydanego przez Powia-
tową Poradnię Psychologiczno-Pe-
dagogiczną w Piasecznie wynikało, 
że córka pani Ewy nie jest gotowa do 
podjęcia nauki w szkole. – Ta dziew-
czynka męczyłaby się u nas. Zawsze 
zależy mi na tym, aby dziecko osią-
gnęło sukces na miarę swoich moż-
liwości – tłumaczy. Dlatego szko-
ła zaproponowała rodzicom 6-lat-
ki odroczenie obowiązku szkolne-
go i wskazała miejsce w nowo otwie-
ranym oddziale integracyjnym w 
przedszkolu w Mysiadle, w poro-
zumieniu z tą placówką. – Ze swej 
strony dysponujemy dużym wspo-
maganiem specjalistycznym w szko-
le, do naszej placówki uczęszcza 
20 niepełnoprawnych dzieci. Nato-
miast jeśli dziecko ma skompliko-
wane schorzenie, mimo wszystko 
lepszy będzie dla niego oddział inte-
gracyjny – przekonuje Monika Rut-
kowska. – Rodzice 6-latki wyrazi-
li zgodę na naszą propozycję – pod-
kreśla dyrektorka. 
 Ewa Szmigrocka argumentu-
je, że owszem, pośle dziecko do 
przedszkola, jednak za rok znów sta-
nie przed tym samym problemem, 
chcąc zapisać Oliwkę do podstawów-
ki w Mysiadle. Dlatego zamierza zro-
bić wszystko, aby do tego czasu pla-
cówka przygotowała się na przyję-
cie m.in. jej córki, tworząc klasy inte-
gracyjne, w których dzieci niepełno-
sprawne są otaczane większą opieką.

Nie uciekniemy przed decyzją
 Jacek Bulak, dyrektor Zespołu 
Obsługi Placówek Oświatowych w 
Lesznowoli mówi, że skoro od wrze-
śnia tego roku w Mysiadle wystar-
tują dwa oddziały integracyjne w 
przedszkolu, naturalną konsekwencją 
będzie utworzenie podobnych klas w 
którejś z gminnych szkół. – Choć do 
tej pory nasze placówki zapewnia-
ją niepełnosprawnym dzieciom opie-
kę adekwatną do wskazywanej przez 
Powiatową Poradnię Psychologicz-
no-Pedagogiczną – zastrzega.
 Klasy integracyjne różnią się 
tym, że m.in. są mniejsze liczebnie 
(do 15 uczniów). Z kilkorgiem dzie-
ci ze schorzeniami w ławkach siedzą 
zdrowi uczniowie (których rodzi-
ce wyrazili na to zgodę!). Przy tym 

placówka musi zapewnić dodatko-
we pracownie terapeutyczne oraz 
specjalistów. Jak zauważa Katarzy-
na Przemyska, radna z Mysiadła, 
spełnienie tych wymagań w gminie 
Lesznowola jest na razie problema-
tyczne. – Niestety, nasza baza edu-
kacyjna jest jaka jest. Dzieci przy-
bywa szybciej niż miejsc w szkołach, 
dlatego m.in. w Mysiadle lekcje od-
bywają się na dwie zmiany – mówi. 
Radna uważa jednak, że przed od-
suwanym latami tematem klas inte-
gracyjnych lesznowolski samorząd 
nie ucieknie. – Myślę, że powinniśmy 
wrócić do niego na jednej z najbliż-
szych komisji polityki społecznej rady 
gminy. Dzieci z najróżniejszymi  wa-
dami w rozwoju przybywa – uważa.

Piotr Chmielewski

Pani Ewa (na zdjęciu z córką) uważa, że lesznowolskie 
szkoły powinny być lepiej przygotowane na pracę 
z niepełnosprawnymi dziećmi       

GÓRA KALWARIA

Gmina czeka na dobre pomysły
 12 lipca mija termin zgłaszania propozycji na wykorzystanie pieniędzy z 
budżetu obywatelskiego na 2019 rok. Mogą to być pomysły dotyczące po-
lepszenia życia w mieście (np. budowy czy remontu placu zabaw, drogi, itp.), 
ale także organizacji imprez kulturalnych, sportowych i edukacyjnych. Szcze-
góły na temat zgłaszania projektów znajdują się na stronie gorakalwaria.pl.

PC 
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Recepta na  młodość  
Wampirzy lifting, czyli 

terapia osoczem bogatopłytkowym
Wampirzy lifting to zabieg regeneracyjny, który polega na wstrzykiwaniu 

pacjentce osocza bogatopłytkowego pozyskanego z jej własnej krwi.  Jest to 
alternatywa dla kobiet, które obawiają się nienaturalnego wyrazu twarzy 

po wstrzyknięciu botoksu lub nie chcą się poddać operacji plastycznej
Czym jest osocze 
bogatopłytkowe?
 Osocze bogatopłytkowe  jest bo-
gate w komórki i czynniki wzrostu - 
peptydy, które pobudzają inne komór-
ki do podziału i są potrzebne do odno-
wy biologicznej tkanek skóry.

Dla kogo jest przeznaczony 
wampirzy lifting?
 Ostrzykiwanie za pomocą oso-
cza jest przeznaczone dla pacjentów, 
których skóra wymaga biostymula-
cji i odbudowy. To także zabieg stwo-
rzony dla alergików, którzy są uczule-
ni na składniki preparatów wypełnia-
jących zmarszczki, ponieważ preparat 
powstały z własnej krwi jest biologicz-
nie obojętny i nie niesie ze sobą ryzyka 
wystąpienia reakcji alergicznej.

Podczas zabiegu zachodzą procesy:
- stymulacji komórek macierzystych do na-
mnażania,
 -pobudzania fibroblastów do wytwarza-
nia nowego kolagenu, co prowadzi do re-
generacji i rewitalizacji komórek skóry, jej 
nawilżenia i odmłodzenia,
-tworzenia się nowych naczyń krwionośnych.
 Terapia osoczem bogatopłytkowym 
jest przeznaczona do wypełniania zmarsz-
czek w okolicach: czoła, policzków, fałd 
nosowo-wargowych,  szyi, dekoltu, dłoni,   
oczu („kurze łapki”).  Wampirzy lifting od-
mładza, skóra staje się promienna już po kil-
ku dniach od zabiegu.

Efekty wampirzego liftingu
-elastyczna i jędrna skóra,
 -poprawa ukrwienia skóry,
 -wygładzenie zmarszczek i fałd,
 -przyspieszenie procesów gojenia po za-
biegach medycyny estetycznej.
 Efekt wampirzego liftingu utrzymu-
je się przez około 6 miesięcy bez potrzeby 
stosowania innych zabiegów z zakresu me-
dycyny estetycznej.
 Przeciwwskazania do wykonania wam-
pirzego liftingu: ciąża, okres karmienia pier-
sią,  choroby krwi, choroby nowotworowe 
i przyjmowanie antykoagulantów.

Nowość! Zapraszamy!

P R O M O C J A

Salon BB, ul. Młynarska 6 wejście od Warszawskiej, Tel. 22 401 1234
R E K L A M A

Rowerowa rewolucja wciąż w lesie
POWIAT Nadal nie ma chętnego do wybudowania prawie 80 km tras rowerowych w trzech 
gminach. Przed samorządami stanęło widmo utraty 10,5 mln zł unijnej dotacji
 Burmistrzowie Piaseczna, Kon-
stancina-Jeziorny i Góry Kalwarii 
jeszcze raz poprosili marszałka 
województwa (który nadzoruje wy-
dawanie funduszy unijnych na roz-
wój regionu) o zgodę na wydłuże-
nie czasu realizacji 16 szlaków do 
końca przyszłego roku. Poprzed-
nio uzyskali przedłużenie terminu 
niemal o rok, do jesieni 2019 roku. 
Niestety, to nie pomogło. Kolejny 
przetarg na dokończenie projekto-
wania i realizację inwestycji, który 
miał przynieść przełom, znów za-
kończył się fiaskiem. Nie zgłosiła 
się ani jedna firma zainteresowana 
kontraktem.
 Czemu w naszym powiecie nie 
udaje się coś, co wychodzi w są-
siednich? W powiatach grodziskim 
czy pruszkowskim powstaje wiele 
kilometrów ścieżek. Zdaniem bur-
mistrzów to rezultat trudności na 
rynku wykonawczym, jakie obser-
wujemy w całym kraju. – Liczymy, 
że marszałek zgodzi się na wydłu-
żenie okresu realizacji inwestycji. 
Jeśli to nie pomoże i nadal nie bę-
dzie chętnych do budowy tras, każ-
da z trzech gmin będzie zmuszo-
na realizować szlaki na własny ra-
chunek. Niestety, stracimy fundu-
sze, które wspólnie na ten cel po-
zyskaliśmy – żałuje Zdzisław Lis, 
burmistrz Piaseczna, które jest li-
derem trzech gmin.
 Mieszkańcy powiatu (i turyści) 
w ramach przedsięwzięcia mieliby 
otrzymać do dyspozycji 16 nowych 

i powiązanych ze sobą tras rowe-
rowych, które dodatkowo będą po-
łączone ze szlakami biegnącymi w 
kierunku Warszawy czy Lesznowo-
li. Na blisko 80 km dróg dla cykli-
stów, niemal 19 km miałoby powstać 
zupełnie od nowa, pozostałe byłyby 
wydzielone i oznakowane z już ist-
niejących jezdni. Ponadto przy tra-
sach zaplanowano montaż 282 sto-
jaków na rowery oraz 19 stacji do 

samodzielnej naprawy jednośladów.
Celem przedsięwzięcia jest zachęce-
nie mieszkańców do częstszego po-
zostawiania auta w garażu i wybra-
nia bicyklu. Ma to służyć m.in. czy-
stości powietrza. Filozofia budo-
wy nowych dróg rowerowych jest 
taka, aby znacząco ułatwiły dojazd 
do pracy, szkoły, stacji kolejowej czy 
urzędu gminy.

PC

Trzy gminy mają coraz mniej czasu 
na wydanie funduszy na budowę dróg rowerowych
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Czy w końcu dzieci dostaną plac
zabaw w Skolimowie?
KONSTANCIN-JEZIORNA Wygląda na to, że Skolimów doczeka się placu zabaw, którego pro-
jektowanie rozpoczęło się cztery lata temu. Nie wiadomo jednak, jak szybko. Gmina 
ma już dokumentację i zapowiada ogłoszenie przetargu
 – Budowa placu została wybra-
na do realizacji w ramach budżetu 
obywatelskiego na 2014 rok – przy-
pomina radny Tomasz Nowicki. Nie 
rozumie, dlaczego plac do tej pory 
nie powstał. Pomysł utworzenia wy-
posażonego w zabawki oraz urzą-
dzenia do ćwiczeń fitness terenu re-
kreacyjnego przy ul. Kołobrzeskiej (w 
pobliżu ul. Chylickiej), zgłosił ponad 
cztery lata temu Krzysztof Bajkowski. 
– W tej części Skolimowa, poza wia-
tami przystankowymi, nie ma żad-
nych miejsc użyteczności publicz-
nej. Jest dużo domów i osiedla, a nie 
ma dokąd pójść – tłumaczy mieszka-
niec. – Lata temu teren, na którym 
ma powstać plac właściciel, pan Pre-
ker przekazał dla mieszkańców. Naj-
częściej dzieci grały tu w piłkę.
 W ostatnich latach działka była 
niewykorzystana, często zarośnię-
ta. Gdy gmina rozpoczęła prace nad 
projektem placu zabaw, okazało się, 
że budzi on opór mieszkańców po-
bliskich domów. Spór w negocjacjach 
udało się jednak zażegnać. Mimo to 
zabawek nie  zamontowano, ponie-
waż okazało się, że… trzeba zmienić 
plan zagospodarowania przestrzen-
nego  (fragment obiektu ma powstać 
w tzw. strefie zalewowej Jeziorki). 
 Obecnie, po zmianie planu, pro-
jekt jest już gotowy, koszt jego reali-
zacji jest szacowany na 400 tys. zł.  
Zakłada powstanie trzech stref: z 
zabawkami dla dzieci, fitness z urzą-
dzeniami do ćwiczeń i rekreacyj-
nej z zielenią i ławkami. W budżecie 
gminy zarezerwowano na to przed-
sięwzięcie 100 tys. zł Podczas nie-
dawnego posiedzenia Komisji Ładu 
Przestrzennego i Spraw Publicznych 
rady miejskiej burmistrz Kazimierz 

Jańczuk poinformował, że gmina wy-
stąpiła już o pozwolenie na budowę i 
jak tylko urząd będzie nim dyspono-
wał, ogłosi przetarg na wykonawstwo. 
Wówczas okaże się, jaki jest rzeczywi-

sty koszt prac i ile należy do nich doło-
żyć pieniędzy. – Zakładane jest ewen-
tualne podzielenie prac na dwa etapy 
– informuje Tomasz Nowicki. 

Piotr Chmielewski

Plac zabaw przy ul. Kołobrzeskiej miał być wykonany w ramach 
budżetu obywatelskiego na rok... 2014   

KONSTANCIN-JEZIORNA

Święto rapu i sztuki ulicy
 W najbliższą niedzielę o godz. 17 na konstancińskim targowisku przy 
al. Wojska Polskiego (Grapa) odbędzie się Konstancin Hip-Hop Festiwal, 
czyli kolejna odsłona święta rapu i szeroko pojętej sztuki ulicy. Na scenie 
będziemy mogli usłyszeć i zobaczyć lokalnych wykonawców oraz czołowe 
ekipy z polskiej rap sceny. Wystąpią m.in. Polska Wersja, Hamski Bruk, Pew-
na Pozycja, Dixon 37 (Kafar & Rest). W programie rówież warsztaty graffi  ti, 
moda streetwear, strefa food & chillout, pokaz tańca Egurrola Dance Stu-
dio i wiele innych atrakcji. Imprezę poprowadzi znany raper CNE, a przy 
gramofonach stanie Dj Rizzle. Hiphopowa atmosfera, wspaniali ludzie i 
świetna zabawa gwarantowane! Impreza realizowana jest w ramach bu-
dżetu obywatelskiego, a patronuje jej Kurier Południowy. Wstęp wolny.

PC 
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Biego-piknik 
w Józefosławiu
PIASECZNO Już po raz piąty Stowarzyszenie Pomysł na Józefosław, we 
współpracy z gminą Piaseczno, zorganizowało Bieg Uliczny Józefosła-
wia i Julianowa na dystansie 5 kilometrów

 Biegowi głównemu towarzyszył piknik rodzinny oraz biegi dzieci na dy-
stansach 400 i 800 metrów. Na 5 km zwyciężył Piotr Jeżółkowski z czasem 
18:46, a wśród pań najlepsza była Zofi a Rybak (czas 21 minut). Tradycyjnie nie 
zabrakło również animacji dla dzieci, stoisk z ekologiczną żywnością, przed-
stawicieli lokalnych fi rm oraz szkół i przedszkoli. Wystawców było wielu, a w 
przerwie między zwiedzaniem kolejnych stoisk można było również coś prze-
kąsić i napić się zimnych napojów w cieniu drzew w pobliżu sceny. – Funda-
cja Audemus Audire wystawiła się na tej imprezie po raz trzeci – mówi przed-
stawicielka organizacji Joanna Liebert-Bugaj. – W tym roku przedstawiliśmy 
C-Eye, urządzenie do neurorehabilitacji osób niepełnosprawnych. Każdy z 
odwiedzających stoisko mógł poznać działanie tego rewelacyjnego sprzętu, 
który umożliwia rehabilitację i komunikację z osobą niemówiąca za pomocą 
ruchu gałek ocznych.
 W trakcie imprezy wystąpiły również Piaseczyńska Orkiestra Dęta, zespół 
Lilac oraz odbyły się pokazy taneczne. Warto podkreślić, że szczególną furo-
rę wśród najmłodszych zrobiła fotobudka.
 W tym roku, w związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości, bieg 
i piknik miały szczególny, „niepodległościowy” charakter. Organizatorzy na-
wiązali współpracę z Ośrodkiem Karta, który realizuje obecnie projekt „Nie-
skończenie Niepodległa”. Dzięki temu na pikniku można było także obejrzeć 
wystawę pt. „Droga do niepodległości”.

Grzegorz Tylec
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Targowisko poczeka, skarpa pilniejsza
GÓRA KALWARIA Włodarze gminy zdecydowali się przeciąć impas związany z budową par-
ku na skarpie. Dołożyli 1,2 mln zł, żeby inwestycja mogła ruszyć jeszcze tego lata

 Po trzykrotnych, nieudanych po-
szukiwaniach firmy, która w końcu 
zamieni zaniedbaną skarpę w park 
z prawdziwego zdarzenia, władze 
gminy postanowiły zamknąć walkę 
o jak najtańszą realizację tego pro-
jektu. Do przetargów przystępowa-
ły przedsiębiorstwa zainteresowane 
zawarciem kontraktu,  ale ich ocze-
kiwania cenowe znacznie przerasta-
ły możliwości gminy. Ostatni oferent 
zaproponował za swoje usługi nieco 
ponad 3 mln zł, podczas gdy gmina 
liczyła, że przebuduje skarpę za nie-
co ponad 1,7 mln zł.
 Dalsze odsuwanie prac na skar-
pie mogło grozić tym, że samorząd 
Góry Kalwarii będzie musiał oddać 
dużą część z 2,7 mln zł unijnej do-
tacji pozyskanej na zmianę wyglą-
du terenów zielonych w mieście, bo 
po prostu nie zdąży ich wydać w ter-
minie. Z tego względu władze zdecy-
dowały, że w tym roku zrezygnują z 
budowy nowego targowiska w okoli-
cy cmentarza, a zaoszczędzone pie-
niądze przeznaczą właśnie na two-
rzenie parku na skarpie. – Na bu-
dowę placu targowego też uzyska-
liśmy wysokie dofinansowanie, ale 
otrzymaliśmy zgodę na jego później-
sze rozliczenie, do końca 2019 roku. 
Dlatego tę inwestycję możemy wyko-
nać i sfinansować już w przyszłym 
roku – tłumaczy burmistrz Dariusz 
Zieliński. 
 W niedługim czasie burmistrz 
ma zawrzeć umowę z wykonawcą 
prac na skarpie. Jej przebudowa ru-
szyła już przeszło trzy lata temu, ale 
zatrzymała się. Gminie udało się tyl-
ko wybudować pasaż spacerowy po 
koronie i nowe schody. Teraz ma na-
stąpić zielona rewolucja już na ca-
łej skarpie – zarówno za liceum, 
jak i wzdłuż al. Wyzwolenia (gdzie 
są jeszcze pozostałości ogródków 
działkowych). Firma będzie miała 

przede wszystkim za zadanie odpo-
wiednie ukształtowanie terenu ma-
sami ziemi, tylko częściowe przygo-
towanie alei spacerowych (budowa 
większości będzie zadaniem kolejne-
go wykonawcy), ale także wycięcie i 
wykarczowanie prawie 90 drzew in-
wazyjnych, niepożądanych gatun-
ków, usunięcie krzewów i zarośli. 
Na koniec wykonawca dokona na-
sadzeń kilkudziesięciu tysięcy roślin 
ozdobnych, drzew i założy ponad 2 
hektary trawników.

 – Prace te zostały tak przemyśla-
ne, aby w czasie budowy alejek i miejsc 
wypoczynku roślinność nie została 
zniszczona – przekonuje Katarzyna 
Kochańska, kierowniczka gminnego 
referatu inwestycji i remontów. 
 Co więcej, gminie udało się tak-
że zdobyć pieniądze z innego źró-
dła na budowę altany oraz siłow-
ni pod chmurką na skarpie za LO. 
Oba obiekty muszą być wykonane 
do końca tego roku. 

Piotr Chmielewski

Jest duża szansa, że skarpa zamieni się w końcu w pierwszy, 
oczekiwany park w mieście

Szkoła z lekkim 
poślizgiem?
PIASECZNO Wykonawca Centrum Edukacyjno-Multimedialnego, które 
powstaje przy ulicy Jana Pawła II w Piasecznie -  fi rma Polaqua - wy-
stąpił do gminy o przedłużenie do 25 stycznia terminu zamknięcia in-
westycji. Nie opóźni to oddania szkoły do użytku, co częściowo ma na-
stąpić w drugim semestrze nadchodzącego roku szkolnego

 Przymiarki do kosztownej inwestycji trwały kilka lat. Jednak teraz budowa, 
podobno bez opóźnień, idzie już pełną parą. Budynek szkoły został zamknięty, 
trwają prace wykończeniowe. W tej chwili kładzione są elewacje i tynki. Pierwot-
nie szkoła miała zostać wybudowana do 21 listopada  tego roku, jednak wyko-
nawca wystąpił o przedłużenie tego terminu do stycznia. Dlaczego? - Chodzi o 
wprowadzenie zmian projektowych m.in. w zakresie stolarki okiennej i sufi tów 
akustycznych, co jest podyktowane chęcią poprawy zarówno aspektów funk-
cjonalno-użytkowych, estetyki jak i bezpieczeństwa obiektu – wyjaśnia Anna 
Grzejszczyk z gminnego biura promocji.
- To duża inwestycja, dlatego to naturalne, że w jej trakcie cały czas pojawiają się 
większe lub mniejsze komplikacje, które na bieżąco musimy korygować  – mówi 
wiceburmistrz Daniel Putkiewicz. - Pragnę jednak podkreślić, że szkoła od po-
czątku miała być oddana po feriach 2019 roku i termin ten nie jest zagrożony.
 Mimo że pełną parą szkoła zacznie działać dopiero od 1 września 2019 roku, 
już w od połowy lutego w budynku ma zacząć funkcjonować Przedszkole nr 5. - 
Chcemy przenieść też do CEM-u oddziały SP nr 5, funkcjonujące w wynajmowa-
nych lokalach przy ul. Orężnej. Są to trzy zerówki i osiem klas pierwszych – infor-
muje wiceburmistrz Piaseczna Hanna Kułakowska-Michalak. - Jednak ta decyzja 
wymaga wcześniejszych konsultacji z dyrekcją placówki i rodzicami.

TW

Jedna z największych inwestycji 
w historii Piaseczna wkrótce zostanie zakończona

GÓRA KALWARIA

200 lat! zabrzmiało w Baniosze 
 Józef Frankowski, mieszkaniec Baniochy, 12 czerwca obchodził set-
ne urodziny. Z tej okazji odwiedzili go gminni włodarze oraz sołtys wsi. 
– Nigdy się o innych źle nie wyrażał, nie zazdrościł im – mówią o jubila-
cie jego córka i wnuczka. Pan Józef urodził się w pobliskim Kawęczynku, 
większość życia przepracował jako szewc. W sierpniu minie 75 lat jak po-
brał się z o trzy lata młodszą Natalią. Dochowali się trojga dzieci, pięcior-
ga wnucząt i siedmiorga prawnucząt.

PC 
R E K L A M A
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Azjatycka mafia 
nie bawiła się w drobne
LESZNOWOLA Nawet 5 mld zł wyprowadziła z Polski wietnamska grupa przestępcza, han-
dlująca m.in. odzieżą i tandetą w Wólce Kosowskiej. Pomagali jej w tym polscy bankowcy

 W poprzedni wtorek funkcjona-
riusze Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego z białostockiej delegatu-
ry na polecenie warszawskiej Proku-

ratury Regionalnej zatrzymali czte-
rech, około 30-letnich pracowników 
dwóch dużych polskich banków. Są 
podejrzani o działanie w zorganizo-
wanej grupie przestępczej. – Sąd za-
stosował tymczasowy areszt wobec 
trzech podejrzanych. Jeden został 
wypuszczony na wolność po wpła-
ceniu 50 tys. zł poręczenia majątko-
wego – informuje Przemysław Bara-
nowski z Prokuratury Regionalnej 
w Warszawie. - W ramach czynno-
ści u podejrzanych ujawniono szereg 
składników majątkowych w tym luk-
susowe pojazdy oraz nieruchomości. 

Miliony płynęły bez nadzoru
 Z toku sprawy wynika, że czte-
rej bankowcy pomagali Wietnam-
czykom w transferowaniu z naszego 
kraju ogromnych kwot i roztoczyli 
nad obcokrajowcami swoisty para-
sol ochronny. Z wyliczeń śledczych 
wynika, że Azjaci w ciągi trzech lat 
wyłudzili VAT na kwotę 165 mln zł i 
wyprowadzili z Polski około 5 mld zł 
przede wszystkim w dolarach i euro. 
Na usługach grupy sprowadzają-
cej towar z Dalekiego Wschodu była 
też polska księgowa, która tak pro-
wadziła dokumentacje firm, aby nie 
płaciły danin. 
 Azjatycki gang handlował odzie-
żą m.in. w halach w Wólce Ko-
sowskiej. Nie płacił przy tym żad-
nych podatków, a cały utarg „prał” 
wpłacając go za pośrednictwem 
polskich banków na konta fikcyj-
nych spółek w 60 krajach. Najwię-
cej pieniędzy trafiło w ten sposób 
do Chin, Hongkongu, USA, Singa-
puru, Tajwanu, Wietnamu i Zjed-
noczonych Emiratów Arabskich. 
Ostatnie przelewy dokonano w po-
łowie marca tego roku. 
 Jak ujawniła „Rzeczpospolita” 
Wietnamczycy przywozili dziennie 
do „zaprzyjaźnionych” oddziałów 
bankowych nawet 1 mln zł w gotów-
ce. Zgodnie z polskimi przepisami, 
transakcje na takie kwoty powinny 
być zgłaszane do Generalnego In-
spektora Informacji Finansowej. Ale 
opłacani przez mafię finansiści dba-

li, aby GIIF o niczym nie wiedział, 
tak jak i wewnętrzny nadzór banko-
wy. – Ponadto przekazywali człon-
kom grupy przestępczej informacje 
objęte tajemnicą bankową i uprze-
dzali ich o ewentualnych kontrolach 
ze strony GIIF – informuje prokura-
tor Baranowski. Przelewy „pranych” 
pieniędzy były ekspresowe, co po-
magało w zacieraniu śladów. 

Grupa opływała w bogactwo
 Do tej pory w związku z rozpra-
cowywaniem azjatyckiego gangu za-
trzymano kilkanaście osób, m.in. 
jego szefów i członków. Postawiono 

im zarzuty prania pieniędzy i dzia-
łania w zorganizowanej grupie prze-
stępczej. Sprawa nabrała rozgłosu, 
kiedy 23 maja z okna mieszkania 
na warszawskiej Ochocie wyskoczy-
ła i zabiła się 49-letnia Wietnamka, 
partnerka jednego z szefów mafii. W 
jej skrytce bankowej znaleziono 2,1 
mln zł. Grupa generalnie opływa-
ła w bogactwo – w skład zabezpie-
czonego przez prokuraturę majątku 
wchodzą m.in. dom w Raszynie, trzy 
warszawskie mieszkania, zegarek za 
45 tys. dolarów i duże kwoty w go-
tówce oraz na kontach. 
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Nie tylko ABW, ale i inne służby od lat mają 
co robić w Wólce Kosowskiej

Wietnamczycy przywozi-
li dziennie do „zaprzyjaźnio-
nych” oddziałów bankowych 

nawet 1 mln zł w gotówce

Dziękujemy, pani Basiu
GÓRA KALWARIA Barbara Jabłońska po 24 latach, na własną prośbę, 
przestała kierować czerskim oddziałem Towarzystwa Opieki nad Za-
bytkami. Zastąpił ją Piotr Rytko

 TonZ to organizacja, która dba o dalsze prace nad poznawaniem przeszło-
ści Czerska oraz okolic i przede wszystkim stale wydaje publikacje z tym zwią-
zane. To dzięki jego wydatnej pomocy na nowo okryty został region Nadwi-
ślańskiego Urzecza obejmujący obszar po obu stronach Wisły od południo-
wej części stolicy po ujście Pilicy. Obecnie TOnZ kultywuje jego tradycje w ze-
spole URZECZEni. 
 Tego wszystkiego nie byłoby bez zawsze nastawionej pozytywnie do 
życia czerszczanki Barbary Jabłońskiej. Przez 24 lata działalności otrzymała 
mnóstwo nagród i wyróżnień. Dziś pani Barbara cieszy się, że ma komu prze-
kazać stery w oddziale Towarzystwa liczącym 45 członków. Ich walne zebra-
nie zostało przyspieszone o rok, aby prezesem został Piotr Rytko, a jego za-
stępcą Łukasz Maurycy Stanaszek. Nowymi członkami zarządu zostali Elżbie-
ta Smereczyńska, Elżbieta Banasiak oraz Tomasz Rosłonek. Wspierać ich będą 
nadal Urszula Wroniewicz i Piotr Jaskułowski. Pani Barbara została honoro-
wym prezesem i obiecała, że nadal będzie wspierała organizację. – Bardzo za-
leżało mi, aby moimi następcami zostały osoby, które będą potrafi ły urucho-
mić stronę wydawniczą naszego Towarzystwa i zadbają o jej odpowiedni po-
ziom. Ruszamy bowiem z wydawaniem „Biuletynu Urzeckiego” oraz cyklem 
pod nazwą Biblioteka Ziemi Czerskiej. A w tym roku wydamy jeszcze album z 
okazji 100-lecia niepodległości Polski – zapowiada Barbara Jabłońska.
 – Chcemy wrócić do tematu ochrony okolicznych zabytków, wykorzysta-
nia dziedzictwa Czerska, a także zachęcić jak największą liczbę osób do two-
rzenia publikacji popularno-naukowych o naszym regionie. Położymy też na-
cisk na współpracę z młodzieżą, myślimy o utworzeniu grupy rekonstrukcji 
historycznej – mówi Piotr Rytko. 
 Była prezes ma satysfakcję, że dzięki TOnZ wiedza o historii Czerska i oko-
licy trafi a dziś do najmłodszych dzięki corocznym zajęciom pod nazwą „Na-
sza Ojcowizna. Żywe Lekcje Historii na Zamku w Czersku”. – Każdego roku ko-
rzysta z nich 4000 osób – podkreśla pani Barbara. TOnZ od lat organizuje tak-
że lokalne obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. 
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Od lewej: Piotr Rytko, Łukasz M. Stanaszek i Barbara Jabłońska 
(fot. Urzecze.pl)
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PIASECZNO

Wyścigi sportowych modeli
 W dniach 7-8 lipca na torze modelarskim w Piasecznie rozegrane zo-
staną zawody modelarstwa sportowego XRS Poland. Rozgrywane klasy: 
open (modele mniejsze od skali 1/8), monster truck (modele elektryczne/
spalinowe max skala 1/7), truggy 1/8 elektryczne, truggy 1/8 spalinowe, 
buggy 1/8 elektryczne i buggy 1/8 spalinowe. Będzie to okazja na obej-
rzenie takich zawodów w Piasecznie oraz unikalna szansa na warsztaty RC 
(w sobotę około godz. 19), które poprowadzi w sobotę fabryczny kierow-
ca Xray Kaja Novotný (Czechy). Więcej na: www.rcauto.pl

Tyl.

TARCZYN

Wakacyjne kino dla dojrzałego widza
 W lipcu w Kinie za Rogiem w wybrane dni tygodnia odbywają się se-
anse dla młodzieży i dorosłych. Harmonogram fi lmów: 9 lipca - „50 wio-
sen Aurory”, 11 lipca - „Szef”, 16 lipca - „Nauczycielka”, 18 lipca - „Fritz Bauer 
kontra państwo”, 23 lipca - „Czerwony kapitan”, 25 lipca - „Żądza bankiera” i 
30 lipca - „Dusigrosz”. Wszystkie seanse rozpoczną się o godz. 17. Bilety (w 
wakacyjnej cenie 3 zł) można kupić online lub w kinie przed seansem.

Tyl.
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Letni deszcz nagród dla Lesznowoli
Najlepszy Wójt Roku, Laur Społecznego Zaufania czy EkoJanosik, to tylko niektóre z wielu tytułów, które w ostatnim 

czasie przyznano Gminie Lesznowola.

 LESZNOWOLA NR 1 W RANKINGU FORBESA 

 26 czerwca br. podczas Kongre-
su Regionów we Wrocławiu Wójt Maria Jolan-
ta Batycka-Wąsik odebrała nagrodę za  1 miejsce 
w rankingu „Miasta Atrakcyjne dla Biznesu” magazynu 
ekonomicznego Forbes.  Lesznowola uplasowała się na 
pierwszym miejscu w kategorii miejscowości do  50 tys. 
mieszkańców.  

 Gmina Lesznowola już od lat jest liderem rankin-
gu miejsc atrakcyjnych dla biznesu, przygotowywanych 
przez zespół redakcyjny prestiżowego miesięcznika  For-
bes. Pierwsze  miejsce zajęła także w poprzednich latach.
 Ranking Miasta Atrakcyjne dla Biznesu sprawdza, 
które miejscowości są najbardziej przyjazne dla firm 
i skutecznie przyciągają inwestorów. Badania rankingo-
we opierają się m.in. na analizach liczby nowootwiera-
nych i zamykanych firm w ciągu roku. Uroczyste ogłosze-
nie wyników rankingu miało miejsce we Wrocławiu, pod-
czas jednego z najważniejszych wydarzeń dedykowanych 
samorządom – Kongresu Regionów.

 MARIA JOLANTA BATYCKA-WĄSIK 
 - NAJLEPSZYM WÓJTEM X-LECIA 

 W piątkowy wieczór, 22 czerwca 2018 r. 
w Warszawie, odbyła się Wielka Gala POLSKA PRZED-
SIĘBIORCZOŚĆ, podczas której wręczono laureatom 
Ogólnopolskiego Plebiscytu „Orły Polskiego Samorządu 
2018”, realizowanego w ramach Ogólnopolskiego Pro-
gramu Samorządowa Marka Roku, nagrody za przedsię-
biorczość oraz działania na rzecz rozwoju krajowej go-
spodarki. Nagrodę Jubileuszową w kategorii Najlepszy 
Wójt X-lecia otrzymała Wójt Gminy Lesznowola Maria 
Jolanta Batycka-Wąsik. 
 Założeniem jubileuszowej – X edycji Ogólnopol-
skiego Plebiscytu Orły Polskiego Samorządu jest pro-
mowanie samorządów wyznaczających najwyż-
sze standardy, będących swoistymi symbolami roz-
woju i efektywności w zarządzaniu. Plebiscyt na prze-
strzeni 10-lat stał się najbardziej prestiżowym przed-

sięwzięciem w środowisku samorządowym, ponie-
waż pokazuje najlepsze wzorce funkcjonowania 
i rozwoju samorządów, nagradza te samorządy, które 
najlepiej dbają o rozwój i podnoszenie jakości życia swo-
ich mieszkańców oraz wykazują otwartość i przychylność 
we współpracy z mieszkańcami i przedsiębiorcami.  

 Nagroda przyznana Wójt Gminy Lesznowola to nie-
wątpliwie wielki, osobisty sukces Marii Jolanty Batyc-
kiej-Wąsik, współpracowników, jak również wszystkich 
mieszkańców gminy. To dzięki zaangażowaniu na rzecz 
rozwoju Gminy Lesznowola pani Wójt Maria Jolanta 
Batycka-Wąsik cieszy się szacunkiem i uznaniem, co zo-
stało wyrażone w werdykcie jury. 

 LAUR SPOŁECZNEGO ZAUFANIA DLA WÓJTA  
 GMINY LESZNOWOLA 

 Instytut Badań Marki przyznał Wójt Gminy Lesznowo-
la Marii Jolancie Batyckiej-Wąsik certyfikat „Laur Społecz-
nego Zaufania”. Laur Społecznego Zaufania przyznawa-
ny jest od 2016 roku i honorowane są nim przedsiębiorstwa 
i instytucje (w tym instytucje publiczne) o najwyższej repu-
tacji rynkowej wśród konsumentów i klientów. Ta prestiżo-
wa nagroda została przyznana za rzetelność oraz najwyż-
szą jakość oferowanych produktów i świadczonych usług, 
wysoki standard obsługi klienta oraz respektowanie praw 
konsumenta. Co najważniejsze certyfikat jest przyznawa-
ny wyłącznie na wniosek klientów i konsumentów, zatem 
nie jest to tylko forma wyróżnienia, ale także pewnego ro-
dzaju zapewnienie o dalszej rzetelnej pracy i utrzymanie 
świadczenia usług i obsługi klienta na najwyższym pozio-
mie. Przyznawana nagroda nie tylko potwierdza renomę 
i uznanie laureatów, ale także jest dostępem do dodatko-
wych narzędzi budowania pozytywnego wizerunku.  

 LESZNOWOLA NAGRODZONA W KONKURSIE   
 EKOLOGICZNYM

 Podczas II Międzynarodowego Forum „Energetyka 
i Środowisko” w Zakopanem wręczono nagrody w Krajo-
wym Konkursie Ekologicznym „EKOJANOSIK-Zielona 
Wstęga Polski 2018”. W gronie laureatów tegorocznej edy-
cji w kategorii gmin znalazła się także Lesznowola. 

 „EkoJanosik” to nagroda przyznawana przez Naro-
dową Radę Ekologiczną za realizację działań mających 
istotny i znaczący wpływ na poprawę oraz stan środowi-
ska naturalnego regionu, a także zwiększenie świadomo-
ści ekologicznej Polaków.

 Przyznany tytuł to wielkie wyróżnienie dla Lesz-
nowoli, ponieważ o nominację w konkursie nie mo-
gły ubiegać się same samorządy. Kandydatury w ka-
tegorii „Samorząd”, zgodnie z regulaminem, mógł 
zgłaszać wyłącznie: Związek Miast Polskich, Związek 
Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich. 

Karolina Sobolewska
UG Lesznowola

Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik
 z wyróżnieniem dla gminy Lesznowola
Fot. IX Kongres Regionów, Ranking magazynu Forbes 
„Miasta Atrakcyjne dla Biznesu”

Wielka Gala „Polska Przedsiębiorczość” – Wójt 
M.J.Batycka-Wąsik z nagrodą Specjalną „Najlepszy Wójt 
X-lecia.” Pamiątkowy dyplom i statuetkę odebrała z rąk 
pana Piotra Podgórskiego-Wiceprezesa Ogólnopolskiej 
Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców oraz  pana 
Janusza Piechocińskiego – Prezesa Izby Przemysłowo-
Handlowej Polska-Azja

Pamiątkowe zdjęcie laureatów konkursu 
„EKOJANOSIK-Zielona Wstęga Polski 2018”
Fot. Pietruszka Fotografi a Kulinarna
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Takiej wizytówki 
miasta brakowało
KONSTANCIN-JEZIORNA Jak mieszkańcom podoba się nowy 
ratusz? Zdania są podzielone. – Jest wspaniały – uważa 
Józef Jarosz. – Wydaje się pusty, jakby niedokończony 
– polemizuje z nim Karolina Wynorowska

 W trakcie wielkiego niedzielnego 
pikniku zorganizowanego 24 czerwca 
z okazji otwarcia nowej siedziby władz 
gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77, set-
ki konstancinian skorzystało z możli-
wości zajrzenia w zakamarki budynku. 
Wędrowali po dostępnych na co dzień 
tylko dla urzędników korytarzach, 
dokładnie oglądali gabinety burmi-
strzów i testowali windę jeżdżącą mię-
dzy parterem a piętrem. – Ten ratusz 
to przepaść w stosunku do innych ra-
tuszy – uważa Marian Madeński, któ-
ry skorzystał z okazji i poszedł z grupą 
oprowadzaną po budynku przez bur-
mistrza Kazimierza Jańczuka. 

„Ściany są smutne, szare”
 – Piękny, ile w nim przestrzeni 
– zachwycała się z kolei pani Barba-
ra. – Taki budynek należał się mia-
stu. Załatwianie spraw urzędowych 
w różnych punktach Jeziorny to był 
dramat – uważa z kolei urodzony w 
Konstancinie Mirosław Milewski. 
– A już absolutnym strzałem w „10” 
była lokalizacja i wygląd budynku, 
w którym dzięki cegłom został za-
chowany klimat fabrycznej części 
miasta – dodaje. Nowoczesne wnę-
trza, na które składają się ściany z 
tzw. betonu architektonicznego i ce-
gły ceramicznej połączone z drew-
nem podobają się Karolinie Wyno-
rowskiej. – Jednak wydaje mi się, że 
ten budynek jest pusty, jakby niedo-
kończony. Przede wszystkim brakuje 
mi w nim kwiatów – uważa. 
 „Surowość” nie przypadła do 
gustu pani Celinie, emerytce ze Sko-
limowa. – Ściany są smutne, szare. 

Nie lubię takich. Ale może po prostu 
trzeba się do nich przyzwyczaić – 
głośno się zastanawia. Na „6” nowy 
ratusz ocenia Aleksandra Kostka, 
telewizyjna pogodynka, która po-
prowadziła piknik przed ratuszem, 
a prywatnie mieszkanka Kostanci-
na-Jeziorny. – Jestem dumna, że w 

naszej gminie w końcu powstał re-
prezentacyjny budynek. Tej wizy-
tówki brakowało. Gdy załatwiałam 
urzędowe sprawy, nie wierzyłam, że 
administracja działa w budynkach, 
które kompletnie nie oddają splen-
doru tego miasta – komentuje.
 Józef Jarosz, żyjący w Konstancinie 
od pół wieku, też uważa nową siedzibę 
władz za „wspaniałą”. – Zobaczymy te-
raz jak będą obsługiwani w nim miesz-
kańcy – dodaje z przekąsem. 
 U pani Katarzyny, która mieszka 
tuż obok nowego urzędu, ogromny 
budynek za oknem w miejscu pustej 
działki nie wzbudził niechęci. – Przez 
pół wieku na ul. Kolejowej, którą 
utwardzono przy okazji budowy ra-
tusza, brnęłam w błocie. Teraz mogę 
wreszcie wyjść z domu w szpilkach. 
Do tego w okolicy zrobiło się dużo 
widniej nocą – cieszy się. Dla Barba-

ry Masnej i Ewy Pruśniewskiej nowo-
czesny budynek przy Piaseczyńskiej 
to taka kropka nad „i” w poprawie es-
tetyki miasta. – Z tego względu wyra-
żam wielkie uznanie dla burmistrza i 
radnych. Mieszkamy w Konstancinie 
od 60 lat i teraz zrobiło się w nim na-
prawdę pięknie – podkreśla pani Ewa.

Ratusz należał się Jeziornie
 W trakcie imprezy można było wy-
słać do znajomych pocztówkę ze znacz-
kiem (na obu był ratusz), przygoto-
wać sobie koszulkę z wizerunkiem no-
wego budynku (300 darmowych sztuk 
rozeszło się jak woda) i wybić mone-
tę pamiątkową z siedzibą władz. – Bar-
dzo fajny pomysł. Szkoda, że nie moż-
na osobiście uderzyć 3-kilogramowym 
młotem – żałowała Urszula Osuch. 
 – Ratusz nie jest ani burmistrza 
ani pracowników, ale mieszkańców, 
bo został zbudowany za ich podatki. 
Dlatego musieliśmy pokazać im, jak 
działa – tłumaczył powód zorgani-
zowania pikniku burmistrz. – Cze-
mu zbudowaliśmy go w Jeziornie? 
To najbardziej centralne miejsce w 
gminie. Z każdego jej zakątka moż-
na tu dojechać. A ze względów hi-
storycznych, Jeziornie należało się 
umiejscowienie centrum admini-
stracyjnego – objaśniał. 

Piotr Chmielewski

Podczas pikniku wybijano 
pamiątkową monetę 

Z możliwości obejrzenia wnętrz nowego ratusza
skorzystały setki mieszkańców 

– Przez pół wieku na 
ul. Kolejowej, którą 

utwardzono przy okazji 
budowy ratusza, brnęłam 

w błocie. Teraz mogę wresz-
cie wyjść z domu w szpilkach 

– cieszy się sąsiadka. 

GÓRA KALWARIA

Wisły szum, ptaków śpiew...
 Stowarzyszenie Wisła O.K. zaprasza na wakacyjne rejsy wiślane po 
okolicy Góry Kalwarii. Tradycyjna drewniana szkuta zabierająca około 10 
osób na pokład będzie pływać po rzece 15 lipca, 5 i 26 sierpnia. Zapisy-
wać na 40-minutowe rejsy można się po nr tel. 513 705 657 do 11 lipca. Są 
one bezpłatne dzięki dofi nansowaniu piaseczyńskiego starostwa. 
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URSYNÓW

Bajki na trawie
 W najbliższą niedzielę na zielonym terenie na Olkówku o godz. 16 
odbędzie się „Bajeczna fi esta” - spektakl dla młodszych dzieci, w którym 
świat fantazji miesza się ze światem rzeczywistym,  a bohaterowie przed-
stawienia spotykają się ze znanymi i lubianymi postaciami z bajek, połą-
czony z animacjami i konkursami. Na miejscu wspólne śpiewanie piose-
nek, zagadki oraz animacje  z aktorami Federacji Grup Kreatywnych. Uwa-
ga: zalecane są własne kocyki do siedzenia. Wstęp wolny.

Tyl.

LESZNOWOLA

Zapisy na plener malarski
 W dniach od 4 do 9 września odbędzie się malarski plener w Sromow-
cach Niżnych w Pieninach. Wydarzenie dla uczestników zajęć malarskich 
tradycyjnie organizuje Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli. Jednak 
mogą wziąć w nim udział także osoby spoza grup prowadzonych przez 
GOK, pasjonujące się rysowaniem i malowaniem. Zapisy w okresie waka-
cyjnym odbywają się w sekretariacie siedziby GOK Lesznowola pod nr tel.: 
22 757 92 09 oraz kom. 504 192 208 lub mailowo: gok-lesznowola.pl z te-
matem: „Plener malarski”.

Tyl.

R E K L A M A
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Radni nie obniżyli 
pensji burmistrzowi
PIASECZNO Od 1 lipca obowiązuje rozporządzenie o obniżeniu średnio o 20 proc. pensji 
prezydentów miast, burmistrzów i wójtów. W środę nad uchwałą w tej sprawie pochy-
liła się rada miejska w Piasecznie, która postanowiła jednak nie obniżać burmistrzowi 
Zdzisławowi Lisowi wynagrodzenia

 W myśl uchwały, która trafi-
ła pod obrady rady miejskiej, nowa 
pensja burmistrza Piaseczna miała-
by wynosić 10 620 zł (na pensję skła-
dają się wynagrodzenie zasadnicze 
oraz dodatki: funkcyjny, specjalny i 
za wysługę lat). Teraz burmistrz za-

rabia ponad 12 tys. zł. Zanim jed-
nak przystąpiono do głosowania, 
oświadczenie w tej sprawie odczy-
tał w imieniu 15 radnych przewod-
niczący rady Piotr Obłoza. - Nieza-
leżnie od tego, kto pełni i pełnić bę-
dzie w przyszłości funkcję burmi-
strza, my niżej podpisani radni je-
steśmy co do zasady przeciwni spo-
sobowi, w jaki rządzący po raz ko-
lejny wchodzą w kompetencje sa-
morządów, do których należy m.in. 
ustalanie wysokości wynagrodzeń 
burmistrzów – podkreślił Piotr Ob-
łoza. - Uważamy, że rozporządzenie 
Rady Ministrów z 15 maja tego roku 
zmieniające zasady wynagradzania 
burmistrzów, jest działaniem popu-
listycznym, obliczonym na uzyska-
nie poklasku wyborców oraz próbą 
odwrócenia uwagi po wizerunkowej 
wpadce z nagrodami dla członków 
rządu, przyznanymi w sposób po-
kątny i skandaliczny. Dlatego zagło-
sujemy przeciwko tej uchwale.

Radni: burmistrz zasługuje 
na wyższe wynagrodzenie
 Radny Antoni Rosłon, przewod-
niczący komisji finansów, zwrócił 
uwagę, że pensja burmistrza Lisa 
nie wzrastała od wielu lat. - Obni-
żenie uposażenia o 20 proc. mia-
łoby uzasadnienie, gdyby pan bur-
mistrz nie wywiązywał się ze swo-
ich obowiązków – dodał. - Tymcza-
sem Zdzisław Lis wykonuje je wzo-
rowo. Podobnego zdania był radny 
Artur Maicki. - Burmistrz co roku 

otrzymuje absolutorium, więc tak 
naprawdę zasługuje na podwyżkę 
– argumentował. - W sektorze pry-
watnym ktoś, kto odpowiada za bu-
dżet w wysokości 500 mln zł powi-
nien zarabiać kilka razy więcej.
 Radny Józef Wierzchowski zwró-
cił z kolei uwagę, że podejmowana 
uchwała została upolityczniona, a 
radny Zbigniew Mucha zapytał czy 
wydane rozporządzenie jest zgodne 
z ustawą o samorządzie, określającą 
wysokość pensji prezydentów miast, 
burmistrzów i wójtów. - W mojej 
ocenie nie jest – wypowiedział się 
gminny prawnik, Krzysztof Sulej.
 W konsekwencji większość rad-
nych zagłosowało przeciwko uchwa-
le, co oznacza tyle, że – przynajmniej 
na razie – pensja burmistrza Zdzisła-
wa Lisa nie zostanie obniżona. Teraz 
uchwale przyjrzy się wojewoda oraz 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze. 

Minister Błaszczak 
wziął Piaseczno pod lupę
 Kilkanaście dni temu, jeszcze 
przed głosowaniem w sprawie obni-
żenia uposażenia burmistrza, w pia-

seczyńskim magistracie, w ramach 
tzw. kontroli poselskiej, zostało zło-
żone pismo posła Mariusza Błasz-
czaka, zawierające pytania doty-
czące różnych aspektów funkcjono-
wania urzędu w ciągu ostatniej ka-
dencji. Pytania dotyczą m.in. zarob-
ków rad nadzorczych spółek komu-
nalnych, kosztów służbowych samo-
chodów, wydatków urzędu, rozlicza-
nia zagranicznych delegacji i wyna-
gradzania pracowników. Co cieka-
we, podobne pytania trafiły do gmi-
ny Konstancin-Jeziorna, której rad-
ni w ubiegłym tygodniu również nie 
obniżyli pensji burmistrzowi. - Poseł 
Błaszczak swoimi pytaniami próbu-
je nas zastraszyć, stwarzając poczu-
cie, jakoby w gminie Piaseczno były 
nadużycia. A to nieprawda – mówi 
anonimowo jeden z urzędników pia-
seczyńskiego magistratu. Odpowie-
dzi na wszystkie pytania są już opra-
cowywane przez poszczególne wy-
działy. Gmina ma na to 21 dni.

Tomasz Wojciuk

Zdzisław Lis zarabia obecnie ponad 12 tys. zł

Radni stwierdzili, 
że burmistrz pracuje dobrze 

i nie obniżą mu pensji

R E K L A M A

Narzekają na 
publiczną toaletę
PIASECZNO Chociaż jedyna w mieście publiczna toaleta przy urzędzie gminy 
okazała się strzałem w dziesiątkę, mieszkańcy mają do niej pewne zastrzeże-
nia. - Ostatnio jedna kabina była nieczynna przez cztery tygodnie – alarmuje 
pan Tadeusz, kierowca autobusu linii „L”, który ma pętlę na pobliskim parkingu

 Bezpłatna toaleta działa od kilku miesięcy, a mieszkańcy chętnie z niej ko-
rzystają. - Niestety, jedna z dwóch kabin szaletu często jest nieczynna, przez co 
do działającej kabiny tworzą się kolejki – mówi pan Tadeusz. - Ostatnio kartka, 
że kabina jest „chwilowo” zamknięta wisiała na niej przez cztery tygodnie. Póź-
niej toaleta działała kilka dni, a teraz znów wystąpiła w niej jakaś awaria...
 W urzędzie gminy dowiedzieliśmy się, że przyczyną częściowego zamknię-
cia szaletu (wydział utrzymania terenów publicznych podaje, że przestój trwał 
kilkanaście dni) była awaria spłuczki. - Niestety, po dwóch dniach spłuczka po-
nownie została wyrwana. Zgłoszenie awarii przekazano do fi rmy serwisującej. 
Czekamy na naprawę – informuje Anna Grzejszczyk z gminnego biura promocji. 
 Zastrzeżenia mieszkańców budzą także godziny pracy szaletu. - Toale-
ta jest czynna w godz. 7-21 – mówi pani Maria, która codziennie wieczorem 
wraca do domu jednym z autobusów linii „L”. - Autobusy na przystanku przy 
Sierakowskiego kursują niemal do godz. 23. Gdzie podróżni i kierowcy mają 
załatwiać swoje potrzeby? Wielokrotnie widziałam, jak mężczyźni po prostu 
biegali wysikać się do pobliskiego parku... 
 Co na to gmina? - Godzin pracy szaletu na razie nie można wydłużyć, bo jeste-
śmy związani umową z fi rmą obsługującą toaletę – mówi Anna Grzejszczyk.

Tomasz Wojciuk

Chuligański wybryk sprawił, że jedna 
z kabin publicznej toalety znów jest zamknięta

URSYNÓW

W rytmie Wisły
 W najbliższą niedzielę o godz. 19 na scenie plenerowej na parkingu 
Urzędu Dzielnicy odbędzie się koncert plenerowy pt. „W rytmie Wisły”. 
Wystąpi Orkiestra Reprezentacyjna SGGW pod dyrekcją Tomasza Labunia 
oraz Judyta Nowak i Kuba Jurzyk. Podczas koncertu orkiestra zaprezentu-
je swój autorski program, będący owocem prac zainspirowanych Królo-
wą Polskich Rzek. Projekt łączy niebanalne brzmienia nowych aranżacji z 
tradycją fl isackiej piosenki i tematyki okołowiślanej. Sięgając do muzycz-
nych korzeni i dawnych melodii ludowych, orkiestra pozwoli odkryć je na 
nowo, dodając dużo świeżości i energii. Wstęp wolny.

Tyl.
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Nauczyciele odchodzą, 
to ponoć normalne...
PIASECZNO Rodzice uczniów szkoły przy alei Kalin są rozżaleni, że odchodzą z niej lubiani 
i chwaleni pedagodzy. Ich zdaniem to rezultat „fatalnej atmosfery” w placówce
 – Żal mi tych nauczycieli i na-
szych dzieci, które czuły się z nimi 
związane. W szkole panuje niedobra 
atmosfera, mam wrażenie, że postę-
puje w niej chaos – komentuje mat-

ka dwójki dzieci. Tłumaczy, że jest 
związana z placówką przy al. Kalin 
od pięciu lat, prosi o niepublikowanie 
nazwiska. – Kropla goryczy przelała 
się podczas zakończeniu roku szkol-
nego, o którym jak nigdy nie poinfor-
mowano na stronie internetowej pla-
cówki. Podczas uroczystości usłysze-
liśmy, że odchodzi czterech lubianych 
nauczycieli, tylko niektórym pani dy-
rektor podziękowała. Chyba nikt tu 
nie pomyślał o dzieciach.
 Jak ustaliliśmy, dwóm nauczyciel-
kom odebrano wychowawstwo klas 
II. Rozstaną się z pracą w byłym gim-
nazjum do końca sierpnia (kończy 
im się umowa okresowa). Żegnano 
je z żalem, bo miały podobno świet-
ny kontakt z młodzieżą. Jednak od 1 
września miejsce pracy zmienią także  
ceniona matematyczka oraz wicedy-
rektor Wioletta Grochowicz. Zapyta-
liśmy zastępczynię dyrektora o powo-
dy jej rezygnacji z pracy. – Nie chcę 
się na ten temat wypowiadać. Proszę 
mnie zrozumieć – ucięła temat. 

Rozwiązanie najlepsze z możliwych
 Wioletta Grochowicz dwa lata 
temu wygrała konkurs na dyrekto-
ra Gimnazjum nr 2 im. Jana Paw-
ła II w Piasecznie. Zarządzała nim 

przez rok, zanim nie weszła w życie 
reforma oświaty wygaszająca gim-
nazja. Decyzją władz miasta przed 
wrześniem 2017 roku gimnazjum 
nr 2 (budynek, pracownicy i ucznio-
wie) zostało wchłonięte przez Szko-
łę Podstawową nr 1 przy ul. Świę-
tojańskiej, kierowaną przez Kry-
stynę Łęcką. – To było rozwiąza-
nie najlepsze z możliwych i dobre 
dla nauczycieli, ponieważ nie mu-
sieli zmieniać pracodawcy. Rzeczy-
wiście najbardziej poszkodowaną w 
tej sytuacji stała się pani dyrektor 
Grochowicz, której kadencja została 
zakończona znacznie przed czasem 
– mówi Hanna Kułakowska-Micha-
lak, wiceburmistrz Piaseczna nad-
zorująca gminną oświatę.
 Jeden z pracowników szkoły przy 
al. Kalin przyznaje, że w ciągu ostat-
niego roku atmosfera w pracy zde-
cydowanie się pogorszyła, ponieważ 
Krystyna Łęcka wprowadziła „rządy 
twardej ręki”. Jak wylicza, w ciągu mi-
nionego roku z tą szkołą pożegnało się 
ośmioro nauczycieli. Zdaniem nasze-
go rozmówcy reorganizacja w placów-
ce mogła mieć na to duży wpływ.          
 – W tej szkole w krótkim czasie 
dwukrotnie zmieniło się kierownic-
two. To nie jest łatwa sytuacja. Zda-
ję sobie również sprawę, że w gim-
nazjum panowała luźniejsza atmos-

fera. Do zasad panujących w szko-
le podstawowej uczniom, rodzicom 
i nauczycielom może być trudno 
się dostosować – tłumaczy rozżale-
nie rodziców i części personelu wi-
ceburmistrz. – Te problemy doty-
czą społeczności gimnazjalnej, po-
nieważ dla uczniów przechodzących 
ze Świętojańskiej na al. Kalin nie ma 
różnicy – dodaje. 

Nie dzieje się nic nadzwyczajnego? 
 Zdaniem dyrektor Krystyny Łęc-
kiej odejście czterech nauczycieli z 
placówki, która liczy 112 pedago-
gów (łącznie w budynkach przy ul. 
Świętojańskiej i Al. Kalin) nie jest 
niczym nadzwyczajnym. – Nie ro-
zumiem skąd to pytanie. Takie sy-
tuacje się zdarzają w każdej szkole 
co roku. Niektórzy nauczyciele mieli 
umowę na zastępstwo za nauczycieli 
przebywających na urlopach, umo-
wy na czas określony. Mogą starać 
się o przyjęcie na wolne stanowi-
ska. Jeśli zwalnia się miejsce pracy, 
zgodnie z przepisami muszę prze-
prowadzić nabór. W najbliższym 
czasie będziemy przyjmować no-
wych nauczycieli ze względu na re-
formę oświaty i przyrost liczby dzie-
ci – tłumaczy. Jeśli chodzi o atmos-
ferę w wygaszanym gimnazjum Kry-
styna Łęcka przekonuje, że „pierw-
szy rok funkcjonowania szkoły pod-
stawowej po wejściu w życie refor-
my edukacji przebiegał prawidło-
wo. Społeczność szkolna może po-
chwalić się licznymi sukcesami.”
Hanna Kułakowska-Michalak po-
twierdza, że „z każdej szkoły w gmi-
nie odchodzą nauczyciele”. – Ruch 
nauczycieli, jeśli chodzi o zmianę 
pracy, jest ogromny, a w przyszłym 
roku będzie jeszcze większy. To efekt 
reformy – uzasadnia. 
 Pani wiceburmistrz podaje, że do 
tej pory uwagi na temat pracy Kry-
styny Łęckiej, piastującej stanowisko 
na Świętojańskiej już drugą kaden-
cję, do ratusza nie dochodziły. – To 
bardzo skuteczny dyrektor – uważa 
Hanna Kułakowska-Michalak.

Piotr Chmielewski

Od roku byłe gimnazjum przy al. Kalin 
jest częścią podstawówki nr 1

– To szkoła, w której w krót-
kim czasie dwukrotnie zmie-

niło się kierownictwo. To 
nie jest łatwa sytuacja. Zda-
ję sobie również sprawę, że 
w gimnazjum panowała luź-
niejsza atmosfera. Do zasad 

panujących w szkole podsta-
wowej uczniom, rodzicom 
i nauczycielom może być 

trudno się dostosować 
– tłumaczy wiceburmistrz

R E K L A M A
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Co dalej ze światłami 
przy szkole w Lesznowoli?
LESZNOWOLA Za wybudowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Szkolnej i Sło-
necznej w Lesznowoli wykonawca zażyczył sobie ponad 1,5 mln zł. To niemal trzy razy 
więcej niż zarezerwowała na ten cel gmina

 Serial zatytułowany „Budowa 
świateł przy szkole w Lesznowoli” 
ciągnie się już od kilku lat. Pierwot-
nie inwestycję miał zrealizować Ma-
zowiecki Zarząd Dróg Wojewódz-
kich, pod który podlega droga 721 
(ul. Słoneczna). Jednak sfinansować 

miał ją lokalny samorząd. Już na 
początku ubiegłego roku, w myśl za-
wartego porozumienia, gmina prze-
znaczyła na ten cel prawie 600 tys. 
zł. Sygnalizacja miała być zrobiona 
już jesienią, ale wyłoniona w prze-
targu firma nie wykonała na czas 
projektu przebudowy skrzyżowania. 
– Motywowaliśmy tego wykonawcę 
jak mogliśmy, ustalaliśmy też kary 
umowne – mówiła nam w kwietniu 
(to właśnie wtedy na skrzyżowaniu 
doszło do śmiertelnego wypadku) 
Monika Burdon, rzeczniczka pra-
sowa MZDW. – Teraz będziemy po-
szukiwali wykonawcy sygnalizacji.
 Jak się okazało, poszukiwania 
te trwały do 28 czerwca. To wła-

śnie wtedy otwarto kolejny już prze-
targ na przebudowę niebezpieczne-
go skrzyżowania. Okazało się, że 
wpłynęła tylko jedna oferta – firma 
Granar zażyczyła sobie za realiza-
cję zadania 1,52 mln zł. W tę kwo-
tę wliczone są już koszty nadzo-
ru inwestorskiego (40 tys. zł) oraz 
koszty pozyskania gruntów (50 
tys. zł). Niestety, zaproponowana 
przez wykonawcę kwota znacznie 
przewyższa środki zarezerwowa-
ne na tę inwestycję przez gminę. 
W związku z tym MZDW zapro-
ponowało dwa rozwiązania. Albo 

gmina dołoży prawie milion zło-
tych na przebudowę skrzyżowa-
nia, albo przejmie procedurę prze-
targową i przeprowadzi inwestycję 
od początku do końca we własnym 
zakresie. W ciągu najbliższych dni 
lesznowolscy radni mają podjąć 
decyzję, na który z  wariantów się 
zdecydują. Wszystko wskazuje jed-
nak na to, że dołożą brakujące pie-
niądze, aby od dawna wyczekiwa-
na inwestycja mogła jak najszyb-
ciej się rozpocząć. 

Tomasz Wojciuk

Niebezpieczne skrzyżowanie 
znajduje się kilkadziesiąt metrów od szkoły

Pod koniec kwietnia 
na przejściu dla pieszych 
przy ul. Szkolnej została 
śmiertelnie potrącona 

62-letnia kobieta

R E K L A M A

TARCZYN

Wakacje z ośrodkiem kultury
 W Tarczynie można ciekawie i twórczo spędzić wakacje. Od 10 lipca i 
w sierpniu (we wtorki i w czwartki o godz. 12) nieodpłatne warsztaty fo-
tografi czne poprowadzi Marek Zdrzyłowski, a od w poniedziałki i piątki 
(z wyłączeniem okresu od 16 do 30 lipca) o godz. 12 odbywać się będą 
warsztaty plastyczne pod kierunkiem Karoliny Kieś. Oprócz tego odbę-
dą się: Lato z Pasją w Spiżarnii Musicalowej (zapisy: tel. 502 657 538), Ma-
nufaktura Wakacyjnych Odkrywców z Lingostar (tel. 796 898 987), letnie 
warsztaty artystyczne Teatru Piosenki (zapisy – teatr.piosenki@onet.eu) i 
Multisensorki – zajęcia dla mam z dziećmi od 6 miesięcy do 2 lat prowa-
dzone przez Monikę Bednarek (tel. 512 303 883).

Tyl.

PRAŻMÓW

Wójt (póki co) zachował pensję
 Rada gminy jednogłośnie nie podjęła w poprzedni czwartek uchwały o 
obniżeniu o 20 proc. uposażenia wójta Sylwestra Puchały. Cięcie pensji sa-
morządowców wprowadziło majowe rozporządzenie rządu, a wcześniej za-
powiedział je Jarosław Kaczyński, szef Prawa i Sprawiedliwości. Rada uza-
sadniła m.in, że przyjęcie uchwały byłoby niezgodne z... prawem, bo naru-
szałoby konstytucyjną zasadę niedziałania prawa wstecz. Jak tłumaczą, wójt 
nabrał praw do ustalonego wynagrodzenia po wyborze na stanowisko.

PC 

LESZNOWOLA

Kaczkomat i stacja rowerowa w Mysiadle
 Nad stawem rekreacyjno-wędkarskim w Mysiadle zainstalowano kacz-
komat, w którym można kupować specjalną  mieszankę zbóż bez dodat-
ku soli. W jej skład wchodzi między innymi: pszenica, kukurydza, pszen-
żyto, śruta sojowa, śruta rzepakowa, otręby pszenne oraz dodatki w po-
staci witamin A, E, D3 oraz żelaza. Porcja pokarmu dla kaczek kosztuje 1 
zł. Udogodnieniem dla rowerzystów jest natomiast samoobsługowa sta-
cja naprawy rowerów, którą kilka tygodni temu ustawiło nad stawem Sto-
warzyszenie Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki.

TW
Treningi dla mieszkańców
 Od najbliższej soboty wszyscy chętni mogą brać udział w treningach 
funkcjonalnych, prowadzonych przez doświadczonego trenera, miłośni-
ka crossfi tu Damiana Wiśniewskiego.  Treningi będą odbywały się w róż-
nych lokalizacjach do 26 sierpnia. Pierwsze treningi odbędą się w Mysia-
dle przy ul. Polnej (godz. 9-10) oraz w Mrokowie przy ul. Marii Świątkie-
wicz (godz. 11-12). Więcej informacji: sportlesznowola.pl

TW



Zieleń wymyka się spod kontroli
PIASECZNO Mieszkańcy narzekają na niewykoszone gminne skwery i przysychające drze-
wa. – Wszystkie zgłoszenia przyjmuje wydział utrzymania terenów publicznych – mówi 
wiceburmistrz Daniel Putkiewicz. – Na bieżąco, na prośbę mieszkańców, podejmujemy 
działania interwencyjne
 O problemach z utrzymaniem 
miejskiej zieleni pisaliśmy kilka tygo-
dni temu. Gmina cały czas szuka fir-
my, która kompleksowo zatroszczy-
łaby się o skwery, parki, rosnące przy 
drogach drzewa i kwietniki. Jakiś czas 
temu burmistrz unieważnił przetarg, 
do którego stanęły dwie firmy, ponie-
waż złożone przez nie oferty zawierały 
wady. Od tej decyzji jedna z firm od-
wołała się do Krajowej Komisji Od-
woławczej. – Liczymy, że w ciągu kil-
ku najbliższych dni KIO rozstrzygnie 
sprawę i będziemy mogli ogłosić ko-
lejny przetarg – mówi wiceburmistrz 
Daniel Putkiewicz. – Mamy nadzieję, 
że uda się go rozstrzygnąć w ciągu na-
stępnych kilkunastu dni. 
 Póki co gmina stara się dbać o zie-
leń we własnym zakresie. Jednak nie 
wszędzie działania te odnoszą zamie-
rzony skutek. – Proszę przyjechać na 
ulicę Sękocińską, mamy zarośnięte 
trawniki i wszędzie aż roi się od chwa-
stów – mówi Zofia Ufnalewska. – Cała 
ulica jest nieposprzątana. Nie wiem 

dlaczego gmina nic z tym nie robi...
 Wiceburmistrz Daniel Putkie-
wicz apeluje, aby wszystkie tego 
typu problemy zgłaszać na bieżą-
co do wydziału utrzymania terenów 
publicznych. – Też jest mi przykro, 
że z powodów proceduralnych nie 

udaje się należycie zadbać o zieleń, 
którą z takim mozołem przez ostat-
nie lata sadziliśmy – dodaje. – Po-
cieszam się, że są to tylko proble-
my przejściowe, które w najbliższym 
czasie zostaną rozwiązane. 

Tomasz Wojciuk

Zaniedbana zieleń przy ulicy Sękocińskiej. Gmina obiecuje na 
bieżąco reagować na wszelkie uwagi mieszkańców
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Szlaban zgodny z prawem. 
Czy obok powstanie droga?
PIASECZNO Pod koniec kwietnia pisaliśmy o szlabanie, ustawionym 
na przedłużeniu ul. Świętojańskiej przy Jeziorce. Gmina postanowiła 
sprawdzić, na jakiej podstawie został on w tym miejscu wybudowany. 
Po analizie map geodezyjnych okazało się, że szlaban znajduje się na 
terenie prywatnej nieruchomości

 Znajdujący się przy Jeziorce szlaban ustawił 2012 roku właściciel pobli-
skiej nieruchomości. Bariera zagrodziła jedyny dojazd do stojącego kilkaset 
metrów dalej domu, należącego do państwa Ogrodzińskich. Obydwie rodzi-
ny od lat są skonfl iktowane. Jednym z orędowników usunięcia szlabanu od 
początku był gminny radny i sołtys Żabieńca, Adam Marciniak, który zorgani-
zował w kwietniu w jego sąsiedztwie wizję lokalną.
 Obok szlabanu spotkali się gminni urzędnicy, strażnicy miejscy i policjan-
ci. – Ta bariera zagraża życiu i bezpieczeństwu ludzi, bo utrudnia dojazd do 
domu państwa Ogrodzińskich karetce pogotowia, straży pożarnej czy gmin-
nym służbom. Trzeba jak najszybciej ją zdemontować – przekonywał radny 
Marciniak. Z kolei Włodzimierz Rasiński, naczelnik gminnego wydziału infra-
struktury i transportu publicznego obiecał, że wystąpi do Powiatowego In-
spektora Nadzoru Budowlanego, aby sprawdził, na jakiej podstawie jedyny 
dojazd do domu Ogrodzińskich został zablokowany.
 Kilka dni później w urzędzie gminy odbyło się spotkanie z udziałem za-
interesowanych stron, podczas którego przeanalizowano mapy geodezyjne. 
Okazało się, że właściciel pobliskiej posesji, pan Tomasz Szumiński, pobudo-
wał szlaban na swoim gruncie. – Stary trakt warecki, o przejęcie którego sta-
ra się gmina, znajduje się bardziej na prawo, zaraz przy ogrodzeniu nierucho-
mości tego pana – mówi Adam Marciniak. –  Wierzę, że prędzej czy później 
gmina wybuduje w tym miejscu drogę, aby zapewnić państwu Ogrodzińskim 
dojazd do ich domu.

Tomasz Wojciuk

Szlaban na przedłużeniu Świętojańskiej 
został wybudowany na prywatnym gruncie

R E K L A M A

Muzyczny Park Zdrojowy
 W najbliższą niedzielę sympatycy muzyki i tańca powinni wybrać się 
do Parku Zdrojowego. O godz. 16 w amfi teatrze w ramach cyklu letnich, 
niedzielnych koncertów wystąpi Big Band Rondo Konstancin. Zespół jest 
niezwykle wszechstronny. Wykonuje zarówno muzykę marszową, patrio-
tyczną, religijną, jak i znane przeboje muzyki rozrywkowej, światowe prze-
boje klasyki big bandu oraz dixieland. Po koncercie, o godz. 18 w altanie 
przy Hugonówce (ul. Mostowa 15) odbędzie się natomiast kolejna potań-
cówka. Nie zabraknie żywiołowych rytmów, nastrojowych „przytulanek” i 
znanych przebojów. Świetna zabawa gwarantowana. Wstęp wolny.

PC 

KONSTANCIN-JEZIORNA

Jazz Zdrój Festiwal
 W weekend 14 i 15 lipca w konstancińskim Parku Zdrojowym odbędzie 
się VI Jazz Zdrój Festiwal. To wyjątkowe wydarzenie muzyczne poświęco-
ne pamięci wybitnego jazzmana Louisa Armstronga. Festiwal jest jedną z 
największych imprez tego typu na Mazowszu. Zabrzmi klasyczny jazz, na-
wiązujący do czasów powstania letniska. W altanie przy Hugonówce od-
będą się także pokazy i warsztaty tańca w wykonaniu szkoły Shim Sham 
(niedziela, godz. 13) oraz tradycyjne wieczorne Jam Session (sobota, godz. 
21). W tym roku na scenie amfi teatru wystąpią różnorodne zespoły z całe-
go kraju: The Warsaw Dixilanders, Tomasz Bielski Jazz Orchestra, Leliwa, Di-
xie Warsaw Jazzmen, Sami Swoi, Formacja Dixie. Wstęp wolny.

PC 

PIASECZNO
Nowe nazwy ulic w Józefosławiu i ronda przy Decathlonie
 Podczas ostatniej sesji rady miejskiej gminnej drodze biegnącej w 
kierunku południowo-wschodnim od ulicy Ogrodowej do ul. Olchowej 
nadano nazwę Poranna. Nazwę otrzymała także wewnętrzna droga pry-
watna, ustanowiona na działce o numerze ewidencyjnym 464, która bę-
dzie nazywać się Mozaikowa. Podczas tej samej sesji imieniem Stanisła-
wa Szozdy „ochrzczono” również rondo w ciągu ulicy Energetycznej przy 
wjeździe do sklepu Decathlon.

 TW
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Nauczycielskie pensje do góry
POWIAT Od września do grudnia do kieszeni nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych trafi  
łącznie o około 400 tys. zł więcej. W przyszłym roku - 1,2 mln złotych

 Uchwałę w sprawie dodatkowych 
pieniędzy dla pedagogów rada po-
wiatu, na wniosek zarządu pojęła w 
poprzedni czwartek. Część radnych 
powiatowych od miesięcy domagała 
się podwyżek dla pracowników szkół. 
Bowiem regulamin ich wynagradza-
nia nie zmienił się od 2010 roku. 
 Samorząd powiatu zdecydował, 
że po nowemu naliczane będą do-
datki motywacyjny i za wychowaw-
stwo oraz zmieniony sposób wyna-
grodzenia dyrektorów szkół. Do-
tychczas dodatek motywacyjny dla 
nauczycieli (wypłacany z budże-
tu powiatu, bo główną część pen-
sji płaci państwo) wynosił 14 proc. 
wynagrodzenia zasadniczego. Po 
zmianie, którą zaproponował rad-
nym zarząd powiatu, przy udzia-
le związków zawodowych, teraz bę-
dzie to 18 proc. kwoty bazowej. Do-
kładnie tyle, ile obecnie otrzymują 
nauczyciele w gminie Piaseczno. Z 
kolei dodatek za wychowawstwo był 
przyznawany dotychczas kwotowo i 
było to 180 zł. Po podwyżce wynie-
sie 265,36 zł dla nauczyciela dyplo-
mowanego (od teraz będzie on przy-
znawany nie kwotowo, a procento-
wo, czyli 8 proc wynagrodzenia). 
Zmianie uległ też system wynagra-
dzania dyrektorów, którzy po refor-
mach edukacji nie mogą być czynny-
mi nauczycielami (od września 2018 
roku nie będą mogli prowadzić lek-
cji - czyli stracą dodatkowe źródło 
dochodu). Zarządowi chodziło o to, 
aby nie dopuścić do sytuacji, że dy-
rektorzy zarabiają podobnie jak naj-
lepiej wynagradzani nauczycie. Od 
września będą godziwiej opłacani.
 Roczny koszt tych zmian to bli-
sko 1,2 mln zł. Ponieważ zmiany 
wejdą w życie od 1 września, w tym 
roku starostwo musiało zarezerwo-
wać około 400 tys. zł. – Dążyliśmy 
do tego, aby najistotniejszy dodatek 
tj. motywacyjny był na podobnym 

poziomie, co w innych samorzą-
dach. Poza tym przed nami trudna 
reforma z podwójnym rocznikiem, 
za którą będą odpowiadać dyrekto-
rzy i pedagodzy. Przede wszystkim 
jednak chcielibyśmy docenić wysiłek 

i pracę nauczycieli, którzy odpowia-
dają za wychowanie naszej młodzie-
ży – podsumowuje wicestarosta Ar-
kadiusz Strzyżewski.

PC

Rada powiatu nie zmieniała zasad wynagradzania 
nauczycieli przez 8 lat 

KONSTANCIN-JEZIORNA

Jasna strona mocy na Mostowej
 Od 8 lipca do 16 września Konstanciński Dom Kultury zaprasza na wy-
stawę rzeźb i rysunków Beaty Czapskiej „Jasna strona mocy”. Artystka 
znana jest mieszkańcom Konstancina-Jeziorny jako autorka cieszącej się 
ogromną sympatią grupy biegnących wilków, zainstalowanych w pobli-
żu Hugonówki. Tym razem KDK zaprasza na wystawę ponad 40 jej rzeźb 
do Galerii przy ul. Mostowej 15. Prezentowane prace to w większości wi-
zerunki zwierząt wykute w kamieniu o różnych barwach i różnej przej-
rzystości lub odlane w metalu. Wystawie towarzyszy 10 dynamicznych 
szkiców rysunkowych również z wizerunkami zwierząt. Artystka zaczęła 
zajmować się motywami zwierzęcymi w latach 80. ubiegłego wieku. Nie 
był to wówczas temat popularny. Dziś, po ponad 30 latach, okazuje się, 
że niektóre z jej prac przedstawiają gatunki zagrożone wyginięciem. W 
dniach 8-14 lipca w godz. 12 do 17 Beata Czapska poprowadzi warsztaty 
rzeźbiarskie, wstęp wolny.
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W wakacje poćwicz na 
trawie
PIASECZNO W każdy wakacyjny poniedziałek i w środę w Parku im. 
Książąt Mazowieckich w Piasecznie organizowane są bezpłatne zaję-
cia fi tness z instruktorem

 Wydarzenie, któremu patronuje Kurier Południowy i portal Piaseczno-
news.pl., organizowane jest przez Fundację Violet Kiwi. – Zapraszamy do 
udziału w akcji seniorów, którzy chcieliby poprawić swoją kondycję – zachęca 
jej inicjatorka i jednocześnie koordynatorka Agnieszka Jarzębska-Isio. – Wy-
starczy tylko zabrać ze sobą matę i wodę do picia. 
 Zbiórka zawsze o godz. 18 przy ławce obok rzeźby niedźwiedzia w parku. 
Zestaw ćwiczeń służyć ma w głównej mierze poprawie sprawności fi zycznej, 
choć na zajęciach nie zabraknie również ćwiczeń relaksujących, rozluźniają-
cych ciało oraz aktywujących pracę mózgu. Udział w nich jest bezpłatny.
 Specjalnie dla kobiet po porodzie zorganizowany został również cykl za-
jęć edukacyjnych oraz kondycyjno-wzmacniających, skierowany na spadek 
masy ciała. – Ćwiczenia będą trwały 45-50 minut i adresowane są do pań z 
dziećmi do pierwszego roku życia – zdradza Agnieszka Jarzębska-Isio. – W za-
jęciach mogą wziąć udział mamy po około 6-8 tygodniach po porodzie natu-
ralnym i będące 10-12 tygodni po cesarskim cięciu. 
Podczas spotkań uczestniczki pracować będą nad mięśniami brzucha, któ-
re po porodzie należy ćwiczyć w zupełnie inny sposób, np.: nie należy wyko-
nywać typowych „brzuszków” powiększających rozstępy. Na spotkania war-
to zabrać ze sobą zabawki dla dziecka, maty koedukacyjne oraz kocyki. Zaję-
cia odbywają się w każdą środę o godz. 9.
 W ramach „Ćwiczeń na trawie” zaplanowane są również zajęcia dla osób, 
które chcą popracować nad swoją formą. Cykl zajęć „W poszukiwaniu rów-
nowagi” łączy elementy pilatesu, stretchingu oraz jogi i jest adresowany do 
wszystkich mieszkańców Piaseczna. Zajęcia odbywają się w środę o godz. 18.

Grzegorz Tylec

Agnieszka Jarzębska-Isio zachęca 
do aktywnego spędzania wakacji

R E K L A M A
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MUKS Piaseczno 
znów trzeci w Polsce!
KOSZYKÓWKA Piaseczniankom udało się powtórzyć ubiegłoroczny sukces starszych ko-
leżanek. W wielkim fi nale Mistrzostw Polski U-14, rozegranym w hali piaseczyńskiej 
szkoły „Piątki” udało się im wywalczyć brązowy medal
 O tytuł najlepszej drużyny w kra-
ju do lat 14 walczyło ze sobą 8 dru-
żyn, które wyłoniono wcześniej z 
około setki zespołów. – Turniej fina-
łowy był dla nas sprawdzianem, na 
który czekałyśmy i do którego rze-
telnie się przygotowywałyśmy się 
przez blisko pięć lat – mówi trener-
ka MUKS Piaseczno Magda Le-
wandowska. – Byłyśmy świadome 
tego, że jesteśmy mocne. W ostat-
nich trzech sezonach ta grupa nie 
przegrała na Mazowszu ani jednego 
meczu, ale jednocześnie pracowali-
śmy nad tym, aby poziom koncen-
tracji oraz chęć i wola walki były od-
powiednio wysokie.

Droga do półfinałów
 Pięć dni turnieju w połączeniu 
z rywalizacją młodych kobiet za-
wsze wiąże się z wielką niewiadomą. 
Harmonogram turnieju nie ułożył 
się dla naszych koszykarek szczegól-
nie korzystnie, bo już pierwszego dnia 
musiały się one zmierzyć z druży-
ną UKS BAT Kartuzy - faworytkami 
całej imprezy. Dziewczyny rozegra-
ły naprawdę dobre spotkanie, posta-
wiły rywalkom trudne warunki, ale 
niestety w trzeciej kwarcie przyszła 
chwila słabości, która kosztowała je 
zbyt wiele. Ostatecznie mecz zakoń-
czył się wynikiem 74:56 i żeby myśleć 
o awansie do strefy medalowej trze-
ba było wygrać dwa kolejne spotkania 
grupowe. W czwartek MUKS Pia-
seczno podejmował z kolei zespół z 
Pabianic. – Dobrze wiedzieliśmy cze-
go spodziewać się po tej ekipie – przy-
znaje Magda Lewandowska. – Zagra-
łyśmy agresywnie w obronie, odbiera-
jąc przeciwniczkom większość argu-
mentów i pewnie wygrywając 101:71. 

Potrzebowałyśmy tego zwycięstwa, 
szczególnie w kontekście nadchodzą-
cego meczu o wszystko.
 Na takie chwile czeka się długo 
wylewając litry potu na treningach. 
Piątkowy wieczór, pełne trybuny, a 
przed naszymi zawodniczkami mecz, 
który miał zadecydować o tym czy 
wejdą do najlepszej czwórki w Polsce. 
Przeciwnikiem była drużyna z Kutna, 
która dzień wcześniej postawiła bar-
dzo trudne warunki dziewczynom z 
Kartuz, pokazując się z bardzo dobrej 
strony. Zadanie nie było łatwe, tym 
bardziej, że trudny turniejowe coraz 
bardziej dawały się naszym dziewczy-
nom we znaki. Jak się jednak okaza-
ło, rozegrały one bardzo dobre spo-
tkanie, realizując przedmeczowe za-

łożenia. Oczywiście nie zabrakło też 
odrobiny sportowego szczęścia, które 
tego dnia było z Piasecznem. Niejed-
nokrotnie do kosza dziewczyn z Kut-
na wpadały rzuty oddawane z karko-
łomnych pozycji, a szczególną ozdo-
bą meczu był niesamowity rzut z po-
łowy Weroniki Tomaszuk, który za-
kończył trzecią kwartę. Ostatecznie 
dziewczyny wygrały 78:61 i zapewni-
ły sobie awans do najlepszej czwórki 
turnieju.

Mamy brąz!
 W półfinale czekał na gospo-
dynie mecz z MUKS Poznań – ze-
społem, z którym spotkały się wcze-
śniej w maju, podczas turnieju pół-
finałowego. – Wtedy przegrałyśmy 
po emocjonującym spotkaniu 60:64 
– wspomina Magda Lewandowska. 
– Niestety, szczęście które sprzyja-
ło nam w piątek, zupełnie nas opu-
ściło. Grałyśmy na fatalnej skutecz-
ności, przegrywałyśmy pojedynki je-

den na jeden i by-
łyśmy słabsze na 
desce. Nie mia-
łyśmy argumen-
tów w ataku i choć 
w czwartej kwar-
cie udało nam się 
zbliżyć na cztery 
punkty, ostatecz-
nie przegrałyśmy 
50:59. Wprawdzie 
wymarzony finał 
był blisko, ale jed-
nak trzeba przy-
znać, że tego dnia 
to MUKS Po-
znań był lepszy 
i w pełni zasłu-
żył na awans do 
meczu o mistrzo-
stwo.  Wa r t o 

wspomnieć, że gra finałowa między 
UKS Bat Kartuzy a MUKS Poznań 
(64:62) stała na bardzo wysokim po-
ziomie, co podkreślali obecni na sali 
trenerzy kadr narodowych oraz spe-
cjaliści z działu szkolenia Polskie-
go Związku Koszykówki. Zdaniem 
naszej trenerki przegrane z zespoła-
mi, które reprezentują tak wysoki po-
ziom sportowy, należy rozpatrywać 
wyłącznie w kategoriach doświad-
czenia, jakie nasze zawodniczki mia-
ły szczęście zebrać.
 W niedzielę o godz. 10 rozpo-
czął się mecz o brązowy medal mi-
strzostw, a rywalkami piasecznianek 
były tym razem zawodniczki KUSe-
go Szczecin. Spotkanie przebiegało 
właściwie od pierwszych minut pod 

nasze dyktando i zakończyło się wy-
nikiem 83:67. Rywalizację czterna-
stolatek zakończyliśmy więc na trze-
cim miejscu w Polsce, a w trakcie 
trwania sezonu podopieczne Magdy 
Lewandowskiej i Michała Walczuka 
przegrały tylko trzy spotkania - dwa 
z MUKSem Poznań i jedno z Kartu-
zami. Oba te zespoły zostały sklasy-
fikowane wyżej, co potwierdza tyl-
ko, że w brązowym medalu nie ma 
przypadku. Dodatkowo Klaudia 
Węcłaś została królem strzelców, a 
Eda Balkan znalazła się w pierwszej 
piątce piaseczyńskiego turnieju.
– Jestem dumna z dziewczyn, któ-
re drugi rok z rzędu (jako jedyny 
klub graliśmy dwa lata z rzędu w fi-
nałach Mistrzostw Polski) udowad-
niają, że przy odpowiednim podej-
ściu zawodniczek i przy treningach 
jakościowych można osiągać duże 
rzeczy – podsumowuje Magda Le-
wandowska. – Koszykówka stała się 
ważną częścią ich życia, a dotych-
czasowe sukcesy niezwykle moty-
wują je do dalszej pracy. 

Najważniejszy jest rozwój
 To był długi i trudny sezon, ale 
obfitował w bezcenne doświadcze-
nia, a dziewczyny - dzięki rywali-
zacji z krajową czołówką - zrobiły 
wymierny postęp. Drużyna ma na 
koncie brązowy medal Mistrzostw 
Polski (niektóre zawodniczki na-
wet dwa), pięć z nich zdobyło srebr-
ny medal Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży z reprezentacją Mazow-
sza, Klaudia Węcłaś (na co dzień tre-
nująca z rocznikiem 2003 pod okiem 
trenera Walczuka) znalazła się w ka-
drze Polski, Werka Tomaszuk jest 
na liście rezerwowej, a Gabrysia Za-
ron nie była brana pod uwagę tyl-
ko dlatego, że polityka szkoleniowa 
PZKosz nie pozwala na uczestnictwo 
w zgrupowaniach najmłodszej z kadr 
zawodniczkom jeszcze młodszym 
(Gabi to rocznik 2005). Zaintereso-
wanie trenera kadry Polski wzbudzi-
ła również Eda Balkan. Wychowanka 
MUKS Piaseczeno zaraz po turnie-
ju wyjechała do Turcji, gdzie będzie 
kontynuować swoją karierę w Besik-
tasie Stambul. – Właśnie rozwój tych 
dziewczyn jest dla mnie, jako trener-
ki, najistotniejszy, a sezon 2017/18 
w przypadku mojego zespołu mogę 
określić jako kamień milowy w roz-
woju zawodniczym tych dziewczyn – 
cieszy się trenerka.

Grzegorz Tylec
fot. Robert Bliźniuk

MUKS Piaseczno z pucharem i brązowymi medalami

Kapitan zespołu Zuzanna Orzelska wróciła 
do gry po ciężkiej kontuzji akurat na finały

Awans jest ich!
PIŁKA NOŻNA, A KLASA, MKS II PIASECZNO – LAURA CHYLICE 3:2 Tak się 
złożyło, że ten mecz nie decydował już w zasadzie o niczym. Oba zespo-
ły zapewniły sobie bowiem już wcześniej awans do ligi okręgowej, ale 
derby to jednak derby i na boisku nikt nikomu nie odpuszczał, dzięki 
czemu kibice mogli obejrzeć ciekawe widowisko na zakończenie sezonu

 Strzelanie rozpoczęła w tym meczu Laura. W 20. minucie Jacek Wąsik zna-
komicie uderzył z rzutu wolnego, nie dając szans bramkarzowi na skuteczną in-
terwencję. Chwilę później górą w sytuacji sam na sam był już jednak Radosław 
Wąszewski, który w świetnym stylu odbił strzał Wąsika. Przed przerwą zdołało 
za to wyrównać Piaseczno. Kamil Włodarczyk nie zmarnował dobrego podania 
od Patryka Zielińskiego i – po długim rogu – posłał piłkę do siatki.
 Druga połowa zaczęła się w sposób wręcz wymarzony dla biało-niebie-
skich. Tym razem to Zieliński dostrzegł w dogodnej sytuacji Włodarczyka, a 
temu ostatniemu nie pozostało nic innego jak dać prowadzenie swojej druży-
nie. Dalsza część meczu upłynęła pod znakiem stałych fragmentów gry. Naj-
pierw znów groźnie uderzył z wolnego Wąsik, a w 65. minucie Max Litka wy-
ciągnął się w bramce Laury jak długi i odbił techniczne uderzenie Zielińskie-
go z dystansu. Minutę później był już jednak bezradny, bo Piaseczno zagra-
ło w końcu tak jak umie najlepiej, czyli z kontry. Błysnął wprowadzony chwilę 
wcześniej na boisko Paweł Szawro i wydawało się, że Piaseczno nie będzie już 
miało problemów ze strzelaniem kolejnych goli osłabionej kadrowo Laurze. 
 Ostatnie słowo należało jednak w tym meczu do przyjezdnych. Jak pro-
fesor zachował się w 84. minucie Jarosław Jamrozik, który w sytuacji sam na 
sam z bramkarzem posłał nad nim piłkę efektownym lobem. Do końca nic się 
już nie zmieniło, dzięki czemu Piaseczno odniosło na wiosnę 13 zwycięstwo w 
13. kolejnym meczu.

Grzegorz Tylec

Tomasz Grzywna, trener Laury Chylice
 Dzisiaj mieliśmy poważne problemy kadrowe. W pierwszej po-

łowie kontuzji doznał zaraz Maciej Sobczak, a zmienić go mu-
siał z ławki – też nota bene kontuzjowany – Mateusz Tkaczyk. 
Jeszcze ja w trakcie meczu złapałem uraz, więc musieliśmy grać 
praktycznie w ośmiu. Było sztuką zrobić ten awans praktycznie 

w trzynastu. Mieliśmy bardzo wąską kadrę, co wystarczyło na A klasę, a teraz rola 
prezesów i zarządu w tym, żebyśmy przed ligą okręgową poszukali wzmocnień. 

Bartosz Kobza, trener MKS II Piaseczno
 Zagraliśmy dziś inaczej niż zawsze. Wiedzieliśmy, że to ostatni 

mecz i chcieliśmy sobie zagrać atakiem pozycyjnym. A jako że wcze-
śniej tego nie próbowaliśmy, to wiedzieliśmy, że będziemy mieć 
problem. Laura zagrała z kolei w naszym dawnym stylu i dlatego 
miała swoje sytuacje. Gdybyśmy cofnęli się i wyszli na kontrę, to zu-

pełnie inaczej by ta gra wyglądała. Wygraliśmy jednak  mecz i to jest najważniejsze

Warszawa wygrywa 
w Piasecznie
PIŁKA NOŻNA Szósta edycja Piaseczno Cup stała pod znakiem wielkich 
upałów oraz piłkarskich emocji. Na boisku przy alei Kalin 30 rywalizo-
wało ze sobą 14 drużyn z całego województwa mazowieckiego

 Ostatecznie turniej wygrał zespół Mitra Warszawa, który w wielkim fi na-
le pokonał Jednostkę Wojskową Grójec 3:1. Trzecie miejsce wywalczyła z kolei 
ekipa Canarinhos, wygrywając 1:0 z Inotm Platinum. Najlepszym bramkarzem 
imprezy został Norbert Plichta, królem strzelców - Mateusz Sieciechowicz, a 
najlepszym zawodnikiem - Patryk Piekarniak
 Kolejny turniej odbędzie się już w najbliższą niedzielę w Górze Kalwarii. 
Początek zmagań przy ul. Kalwaryjska 3 o godz. 9.

Grzegorz Tylec
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L4 niebawem już tylko wirtualne
Od 1 lipca lekarze mieli zacząć wystawiać zwolnienia lekarskie wyłącznie przez internet. Jednak rewolucję 
przesunięto na 1 grudnia. Na naszym terenie takie e-zwolnienia już są wydawane coraz częściej
 Zwolnienia w wyłącznie elektro-
nicznej formie (tzw. e-LZA) mają 
ukrócić wystawianie fałszywych L4, 
ponieważ – jak przekonuje Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych – dadzą 
praktyczną możliwość kontroli zwol-
nień najkrótszych, co pozwoli ogra-
niczyć wynagrodzenia chorobowe, na 
które w ubiegłym roku polscy praco-
dawcy wydali 6,5 mld zł.
 Rząd zapewniał, że termin 
wprowadzenia rewolucji 1 lipca bę-
dzie ostateczny, bo przygotowania 
trwają już dwa lata. Jednak minister 
rodziny, pracy i polityki społecznej 
Elżbieta Rafalska dała się przeko-
nać do jego zmiany na 1 grudnia, 
aby „osiągnąć efekt, który nie bę-
dzie powodował niepokoju pacjen-
tów i niezadowolenia lekarzy”. Bo to 
przede wszystkim medycy, szczegól-
nie prowadzący prywatną prakty-
kę lekarską, muszą liczyć się z kosz-
tami zakupu odpowiedniego sprzę-
tu komputerowego i dostosowaniem 
go do działania w ramach systemu 
ZUS. Część z nich do tej pory w 
ogólnie nie korzystała z komputera 
w gabinecie. W niektórych przypad-
kach problemem może stanowić na-
wet brak dostępu do internetu.  

Lekarze są zadowoleni
 Tam gdzie to możliwe, lekarze 
już wystawiają cyfrowe zwolnienia. 
Tak jest na przykład w przychod-
niach należących do Samodzielne-
go Zespołu Zakładów Lecznictwa 
Otwartego w Piasecznie. – Wszy-
scy nasi lekarze są już przeszkole-

ni i wielu jest zadowolonych z wpro-
wadzenia e-zwolnień – podkreśla 
Marta Dorociak-Burza, dyrektor 
SZPZLO. – Obserwujemy, że sys-
tem ZUS jeszcze nie zawsze w pełni 
sprawnie działa. Problemem jest też 
fakt, że nie wszystkie zakłady pracy 
mają już możliwość odbioru takie-
go zwolnienia. Wówczas je drukuje-
my – dodaje. 
 Od miesiąca wirtualne zwolnie-
nia wypisuje też Jacek Szczytowski, 
lekarz rodzinny z przychodni Fam 
Medica w Górze Kalwarii. – Nie 
obyło się bez problemów z konfigu-
racją oprogramowania na kompute-
rze, ale teraz już działa. Obsługa jest 
dość prosta – ocenia – Pacjenci do-
brze przyjęli tę zmianę – zauważa. 
Według ZUS już co czwarte wysta-
wiane w Polsce zwolnienie ma for-
mę elektroniczną. 

Pracodawca musi być gotowy
 Obecnie papierowe zwolnienia 
lekarskie trzeba dostarczyć praco-
dawcy w ciągu 7 dni. Tyle samo cza-
su ma lekarz na przekazanie go do 
ZUS. To właściwie uniemożliwia 
kontrolę prawidłowości wystawiania 
najkrótszych zwolnień. Nowe prze-
pisy wyeliminują ten problem, po-
nieważ e-zwolnienia trafią do ZUS 
oraz pracodawcy natychmiast po 
jego wystawieniu. 
 Aby pracodawca mógł natych-
miast odbierać e-ZLA musi posia-
dać profil na Platformie Usług Elek-
tronicznych ZUS. Jeśli zdarzy się 
tak, że lekarz nie będzie miał dostę-
pu do internetu w czasie wizyty pa-
cjenta, przekaże mu zwolnienie wy-
drukowane na formularzu z systemu, 
opatrzone podpisem i pieczątką. Na-
stępnie ten druczek pacjent możliwie 
szybko będzie musiał dostarczyć do 
pracodawcy albo ZUS, a lekarz w cią-
gu 3 dni prześle zwolnienie do ZUS w 
formie elektronicznej. Zakład przeko-
nuje, że dzięki wprowadzeniu systemu 
pracodawcy będą mogli także dro-
gą elektroniczną wystąpić do ZUS z 
wnioskiem o kontrolę prawidłowości 
wystawiania zwolnień, do których te-
raz będą mieli stały dostęp. 

Piotr Chmielewski

Elektroniczne zwolnienia mają 
ukrócić wydawanie „lewych” L4
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Urlop, urlopik, urlopunio
Psychologowie i inni specjaliści od lat toczą akademicki spór, które urlo-
py są dla nas korzystniejsze:  kilkutygodniowe czy krótkie, ale częstsze

 Ile osób, tyle recept na udany wypoczynek. Wiele zależy od indywidual-
nych preferencji, charakteru wykonywanej pracy czy biologicznych uwarun-
kowań samego pracownika.
 Jednak niezależnie od długości wypoczynku, trzeba z niego korzystać, 
by dać wytchnienie organizmowi. Brak konkretnego urlopu szkodzi zdrowiu. 
Przemęczenie owocuje brakiem efektywności, kreatywności, wypaleniem za-
wodowym, a na dłuższą metę - również chorobą. Jak podaje portal Expedia.
com aż 34 proc. osób, które wróciły z urlopu pracuje lepiej. A ci unikający od-
poczynku są często sprawcami strat dla fi rmy, wynikających z błędów popeł-
nionych z powodu zmęczenia. Badania naukowców wskazują także, że odpo-
wiednio dozowany odpoczynek wydłuża życie nawet o 20 lat. Bo dzięki wy-
hamowaniu mamy szansę, aby poradzić sobie z codziennym stresem. A co 
więcej odpoczynek może pomóc... w pracy. Wiele osób podczas wakacji wpa-
da na rewelacyjne pomysły. To rezultat spojrzenia na naszą zawodową co-
dzienność z dalszej perspektywy. 
 Jednak, jak zwracają uwagę eksperci, tylko dłuższy, trwający 3-4 tygodnie 
urlop pozwala na rzeczywistą regenerację sił i podładowanie akumulatorów. 
Długi wypoczynek pozwala na kompletne oderwanie się od codzienności – 
od pracy, polityki, obowiązków, zmartwień i schematów. W trakcie pierwsze-
go tygodnia odzwyczajamy się od zawodowego rytmu, w drugim tygodniu 
jesteśmy już odprężeni, a w trzecim korzystamy z pełnego relaksu, będąc cał-
kowicie już odciętymi od zawodowego życia. Ale długi urlop ma też swoje mi-
nusy. Bywa kosztowny i rodzi obawy, czy sprostamy obowiązkom po powro-
cie do pracy. Negatywną stroną dłuższego wypoczynku bywa też nuda, obja-
danie się i picie zbyt dużych ilości alkoholu, co paradoksalnie może oznaczać, 
że urlop źle odbije się na naszym zdrowiu.
 Jak jednak wiadomo, nie każdy może sobie pozwolić na taki luksus, kie-
dy fi rma jest obłożona mnóstwem pracy w szczycie sezonu. Dlatego niektó-
rzy decydują się na wypoczynek na raty. Wyjeżdżają kilka razy w roku na krót-
sze wypady. Jak przekonują amatorzy takich kilkudniowych urlopów,  w su-
mie w ich trakcie można zobaczyć znacznie więcej niż w czasie długiego wy-
jazdu i liczyć potem w pracy... na kolejny urlop (co dodaje pozytywnej ener-
gii). Wedle badań psychologów największe rozluźnienie u urlopowiczów na-
stępuje ósmego dnia pobytu, po czym poziom relaksacji powoli u nich spada. 
Co oznacza, że po tygodniu mogą już wracać do codziennych obowiązków.

PC



Wielkie święto Tarczyna
TARCZYN Podczas sobotnich Dni Tarczyna było zarówno sportowo, patriotycznie, jak i 
kulturalnie. Na targowisku miejskim, pomimo chłodnej aury, mieszkańców skutecznie 
rozgrzali Majka Jeżowska, Teatr Piosenki Romana Kołakowskiego i Golec uOrkiestra
 Najpierw, dla miłośników spor-
towej rywalizacji, na boisku „Orlik” 
przy ul. Stępkowskiego w Tarczy-
nie rozegrano turniej piłkarski o Pu-
char Przewodniczącego Rady Miej-
skiej. Zwyciężył zespół KS Kontra. 
Z kolei w Zespole Szkół im. Sza-
rych Szeregów odbył się konkurs hi-
storyczny - „Bohaterowie Niepodle-
głej”. – Otrzymaliśmy 40 pytań te-
stowych, które - w większości - nie 
należały do najprostszych – przy-
znaje Piotr Prawucki, mieszkaniec 
Henrykowa-Urocza, zdobywca dru-
giego miejsca. – Dotyczyły one za-
równo takich postaci jak Piłsudski, 
Dmowski, Paderewski, Witos, Kor-
fanty czy Rataj, tego co powiedzie-
li, kiedy się urodzili, z czego słynę-
li i kim byli. Były również pytania 
odnoszące się do formacji z I woj-
ny światowej i zagadnienia dotyczą-
ce 20-lecia międzywojennego.
 Następnie na rynku - z oka-
zji tarczyńskich obchodów 100-le-
cia odzyskania przez Polskę niepod-
ległości - odprawiona została msza 
św. za Ojczyznę z ceremonia-
łem wojskowym. Po uroczystym 
wciągnięciu f lagi na maszt przez 
żołnierzy miał miejsce apel pa-
mięci i salwa honorowa. Odsło-
nięto także tablicę upamiętnia-
jącą 100-lecie przed pomnikiem 
Bohaterów Ziemi Tarczyńskiej, 
odśpiewano Rotę, po czym miało 
miejsce uroczyste złożenie wień-
ców. Jak co roku, Dni Tarczy-
na były również okazją do przy-
znania szczególnie chwalebnego 
wyróżnienia. Tytuł Honorowego 
Obywatela Tarczyna otrzyma-
li tym razem pośmiertnie Stani-
sław Mentlak i Wanda Kobryń.
 Natomiast wieczór zdomino-
wała dobra zabawa. Na placu tar-
gowym wystąpiła znana i lubiona 
Majka Jeżowska z zespołem. Mu-
zycy zaprosili do wspólnej zabawy 
zarówno najmłodszych, jak i doro-
słych  pamiętających takie przeboje 
jak choćby „A ja wolę moją mamę” 
czy „Wszystkie dzieci nasze są” . W 
trakcie oficjalnego otwarcia imprezy 
pojawili się wspólnie burmistrz Bar-
bara Galicz i przewodniczący rady 
miejskiej Mirosław Faliszewski, któ-

rzy życzyli wszystkim obecnym nie-
zapomnianych wrażeń i wręczyli na-
grody w Konkursie Historycznym. 
 Przez cały czas na targowisku 
dostępne były różnorodne atrak-
cje: kiermasz plastyczny obecność 
członków (i ich prac) Tarczyńskiej 
Grupy Plastyków „KreoArt”, mia-
steczko zabaw dla dzieci, gastrono-
mia i stoiska handlowe. Podczas Dni 
Tarczyna przeprowadzona została 
również akcja charytatywna dla Ku-
busia Jarzyńskiego. Zbierano środki 
na turnus rehabilitacyjny dla chłop-
ca cierpiącego na zespół wad wro-
dzonych. Ostatecznie na szczytny cel 
udało się zgromadzić sumę 1400 zło-
tych. – Podejmując decyzję o przeka-
zaniu pieniędzy przyczynili się pań-
stwo do pomocy bardzo choremu 
dziecku, stając się jednocześnie przy-
kładem wspaniałej, obywatelskiej po-
stawy – podziękował wszystkim wo-
lontariuszom Alfred Kohn, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury.

 Na scenie można było jeszcze 
obejrzeć Teatr Piosenki Romana 
Kołakowskiego z programem „Od-
powiedzi spłonęły”, ale nie da się 
ukryć, że większość mieszkańców 
czekała bądź też przyszła specjalnie 
na gwiazdę imprezy Golec uOrkie-
strę. Zespół, który nie po raz pierw-
szy występował w Tarczynie, dał 
świetny, w pełni profesjonalny show. 
– To zdecydowanie najciekawsza im-
preza w roku w gminie – komento-
wała pani Magdalena, mieszkanka 
okolic Tarczyna. – Zawsze najwięcej 
się wtedy dzieje, choć tym razem jest 
jakoś bardziej ubogo. Kiedyś  oprócz 
zespołów, można było obejrzeć tak-
że popularne kabarety. Mi oczywi-
ście najbardziej podobały się Gol-
ce. To wspaniały zespół, publicz-
ność – niezależnie od wieku - świet-
nie się bawiła, a gra na tych wszyst-
kich instrumentach zrobiła na mnie 
ogromne wrażenie.

Grzegorz Tylec

Majka Jeżowska po raz kolejny udowodniła, 
że jej muzyka łączy pokolenia
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Wakacyjne kino plenerowe
 Już dziś na skwerze Kisiela przed urzędem gminy odbędzie się pierw-
szy w lipcu pokaz Piaseczyńskiego Kina Plenerowego. Wyświetlony zosta-
nie fi lm „Facet na miarę”. Początek seansu o godz. 20.30.

TW
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DAM PRACĘ

Zatrudnię pomoc kuchni w Sękocinie tel. 600 39 24 12,
 692 917 319

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

Firma DachŁącz z siedzibą w Górze Kalwarii zatrudni: 
pomocnika dekarza, tel. 781 796 000

Zatrudnię kierowcę kat. C + HDS, tel. 509 279 754

Firma Dawidczyk Sp.J. Zatrudni lakiernika meblowego, 
miejsce zatrudnienia Kolonia Mrokowska, (Możliwosc 
zakwaterowania) tel. 501 86 86 57 

Anglistów, lektorów języka angielskiego do 
prowadzenia kursów w Centrum Języków Obcych 
Joanny Szczepańskiej w Górze Kalwarii, kontakt 
joanna.szczepanska@gmail.com

Pracownik do przeprowadzek, tel. 602 226 147

Zatrudnię elektryka, pomoc elektryka, montaż
instalacji w budynkach, prace wykonywane 
w Piasecznie i okolicach, tel. 602 675 286

Zatrudnię elektromonterów z uprawnieniami, 
tel. 602 253 763

Delikatesy w Zalesiu Górnym, poszukują specjalistów 
do działu mięsnego, tel. 797 188 368

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

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstancinie pil-
nie zatrudni opiekunów oraz pielęgniarki. Aplikację pro-
szę przesyłać e-mail:tabita@luxmed.pl, tel.607 241 707

Pilnie zatrudnię w delikatesach: Kamionka
lub/i Chylice. Tel. 601 757 579

Poszukujemy do współpracy zgranej EKIPY BRUKAR-
SKIEJ i samodzielnych BRUKARZY, wymagane do-
świadczenie i rzetelność, ok. Piaseczna, tel. 698 698 839

Sprzątanie przedszkola i kameralnej szkoły od już. 
Józefosław tel. 882 008 720

EKO-LED PIASECZNO - JÓZEFOSŁAW
POSZUKUJE PRACOWNIKÓW NA STANOWISKO 
MONTER - PRACOWNIK PRODUKCJI PRACA SIEDZĄCA, 
OD ZARAZ TELEFON: 508-561-379

POSZUKIWANY OGRODNIK Z PRAWEM JAZDY 
TEL. 608 034 140 

FIRMA ELEKTRYCZNA ZATRUDNI:PROJEKTANTA , 
ELEKTROMONTERÓW I KIEROWNIKA ROBÓT 
ELEKTROENERGETYCZNYCH TEL.(22)201-19-01 

Zatrudnię kuriera, firma medyczna, tel. 602 637 732

Zatrudnię kierowce kat C na szambiarkę i hakowca, 
tel. 601 222 448

Do montażu okien,  tel. 600 446 225

Pracownika ochrony , również z orzeczeniem o niepełno-
sprawności ,  na obiekty handlowe na terenie  Konstanci-
na , Wilanowa, . Stawka od 13,00  zł netto .Umowa o pra-
cę.  660 720 764

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

Przedszkole w Górze Kalwarii zatrudni  nauczyciela wy-
chowania przedszkolnego, lub studentkę pedagogiki . 
Oferty proszę kierować na adres  bajkowyzakatek@wp.pl

Zatrudnię pomocników brukarza, tel. 509 069 235

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

Zatrudnię kierowcę kat. B, Polska i UE, tel. 721 22 33 23

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

Zatrudnię fryzjerkę, okolice Piaseczna, dobre warunki,
tel. 605 322 756, 607 048 046

Zatrudnię fryzjera/kę od zaraz, Zalesie Dolne,
tel. 608 58 94 12

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

Babik Transport: zatrudnimy spedytora transportu mię-
dzynarodowego. Wymagana znajomość j.angielskiego. 
Praca w Górze Kalwarii. tel. 600 065 813

Babik Transport: zatrudnimy osobę do planowania i koor-
dynowania produkcji. Wymagana znajomość j.angielskie-
go lub holenderskiego. Praca w Czaplinku k.Góry Kalwa-
rii. Tel 600 065 813 

Do dociepleń tel. 507 191 295

Wykończeniówki, tel. 507 191 295

Krawcowa do pracowni krawieckiej, Konstancin, 
tel. 605 081 740

Mechanika samochodowego, Głosków, tel. 607 591 787

Pracownik fizyczny – magazyn rusztowań, 
Konstancin – Jeziorna, tel. 502 782 558

Restauracja Zawrotnica zatrudni pomoc kuchenną, mile 
widziane doświadczenie w żywieniu zbiorowym (stołówka 
szkolna itp.). Wymagane aktualne badanie sanepid. Pra-
ca na pełny lub część etatu - umowa o pracę.  Warunki do 
ustalenia na miejscu. Kontakt: 665 030 060

Księgowa w niepełnym  wymiarze, Konstancin.  
biuro@rachunkomania.pl Tel. 601 814 071 

Pilnie zatrudnię pomoc nauczyciela do przedszkola 
w Piasecznie 506 12 52 82,504 022 284,
CV przedszkolefantazja@interia.pl

Opiekunkę/Pomoc nauczyciela do przedszkola 
w Łazach 506 12 52 82,504 022 284 
CV przedszkolefantazja@interia.pl

Recepcjonistkę do  hotelu w Chylicach na  weekendy. 
CV na  winka@autograf.pl 

Kasjer Piaseczno. Elastyczny grafik. Opieka medyczna.
Tel. 505 493 018

Zatrudnię operatora ładowarki kołowej Kramer 650. Wy-
magane uprawnienia. Praca wyłącznie na terenie Warsza-
wy przy transporcie materiałów na terenie budowy. Poszu-
kuję operatora do długotrwałej współpracy. Możliwość  
awansu na większe maszyny budowlane. Tel. 605-261-300

Samodzielny Fryzjer/ka damsko-męski Tarczyn, 
tel. 518 75 9872

Pomocnik/ Majster Elewacje na domkach,
tel. 785 199 183

Jesteś fryzjerem /fryzjerką Zapraszamy do Naszego 
zespolu . Wymagany usmiech i chęć do pracy. Góra
Kalwaria, tel. 512 769 233

Mechanika samochodowego, tel. 660 388 940 

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

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

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

Zatrudnię pracowników do masarni i do przyuczenia, 
tel. 606 259 458

Ekspedientkę oraz osobę do wykładania towaru 
do sklepu spożywczego w Ustanowie, tel. 602 119 041

Stolarza, pomocnika stolarza, tel. 501 21 29 37

Lakiernika samochodowego lub pomocnika przyjmę 
od zaraz, tel. 607 348 271

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

Agencja ochrony zatrudni sprawnych emerytów, renci-
stów, praca w Piasecznie, Warszawie i w Jankach, tel. 605 
682 967 w godzinach 14-18

SZUKAM PRACY 

Zaopiekuję się dzieckiem w Piasecznie, tel. 661 678 682

KUPIĘ

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

SPRZEDAM

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

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

Agregat prądotwórczy, 3 kW,tel. 698 698 839

Sosna opałowa, tel. 602 77 03 61

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

AUTO - MOTO  KUPIĘ

SKUP AUT W KAŻDYM STANIE, TEL. 514 658 029 

Kupię kazde auto stan marka obojetna darmowa 
wycena szybki dojazd do klienta wiecej informacji 
pod nr tel. 572 696 585

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

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Działka, 800m kw., Jessówka, tel. 508 519 915

Sprzedam działkę, tel. 572 596 657

Sprzedam 2 domy na 2 działkach. Czarnów. 573289410

Działki budowlane, usługowe Uwieliny gmina Prażmów 
tel. 603 862 559

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

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

Do sprzedania tanią działkę w HENRYKOWIE 
tel.  501 610 072

Sprzedam działki blisko Tarczyna tanio  super dojazd  
do Warszawy tel.  602 340 549

Sprzedam działkę k/Konstancina tel. 501 610 072

Sprzedam super działkę w SIEDLISKACH tel. 602 340 549

Sprzedam doskonałe działki na budowę lub lokatę  w do-
brej lokalizacji  cena 22 000 zł za sztukę tel. 604 624 875

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

Chylice, budowlana, ładna, media, tel. 609 98 77 46

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Wynajmę dom w Gabryelinie, tel. 517 095 695

Wynajmę pokoje, tel. 538 100 660

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

Kawalerka, Piaseczno, tel. 66 85 44 353

Mieszkanie w okolicy Tarczyn-Piaseczno, tanio, 
tel. 516 27 00 85

Kwatery, Chylice, tel. 513 626 068

Para (300+/os), 1-os (480+) tel. 577 88 69 88

Lokal Użytkowy 57m kw Piaseczno tel. 504 506 124

Mieszkanie Młynarska 58m2 2pok (II p.), tel. 508 090 305

Lokal użytkowy 57 m kw. Piaseczno, tel. 504 506 124

Dwupokojowe Piaseczno, tel. 664 695 444

USŁUGI

ROLETY MOSKITIERY TEL. 601 520 310
CYKLINOWANIE, PARKIETY, 

WWW.SCHODYPODLOGI.PL, TEL. 502 514 388

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

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

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

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

Układanie glazury, terakoty, malowanie, 
Tel. 601 722 578

Hydraulik tel. 886 576 148

Elektryk, tel. 666 890 886

Otwórz bramę telefonem, tel. 790 331 339

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

Ogrody-Koszenie Trawników-Zarośli- 603 315 531

Remonty, wykończenia kompleksowo, tel. 535 395 588 

USUWANIE OWADÓW LATAJĄCYCH, Tel. 503 471 422

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

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Układanie kostki brukowej,  tel. 509 069 235

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Hydraulik, tel. 535 872 455

Ogrodnictwo tel. 536 043 434

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

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Wykonam drobne prace remontowo-budowlane 
i ogrodowe, tel. 721 982 013

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Malarskie, tel. 696 120 208

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

Koszenie, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

Złom, uprzątniemy, wywieziemy, tel. 502 898 418

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

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96 

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

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

Naprawa agd:pralki,zmywarki,lodówki,piekarniki,kuchnie 
gaz i ele,tel.511 204 952

Tynki, tel. 533 125 444

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

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

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

Dachy, pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Dachy - krycie papą termozgrzewalną, tel. 502 473 605

Wylewki agregatem, styrobeton, tel. 668 327 588

Cyklinowanie, tel. 787 726 963

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Malowanie, tapetowanie, drobne remonty, tel. 787 231 129

Remonty łazienek, kompleksowo, tel. 880 880 690

Hydroizolacje, tel. 690 61 30 31

Dach – papa termozgrzewalna, tel. 881 487 063

 RÓŻNE 

Sprzedam firmę - Dom Opieki dobrze prosperujący, budy-
nek 780 m kw. pow. użytkowej, działka 2500 m kw. Serock, 
tel. 501 092 950

Autoholowanie, tel. 503 471 422

NAUKA 

Bezpłatne kursy  komputerowe i jęz.  angielskiego w 
ramach  środków UE w  Warszawie i  Piasecznie.  Za-
dzwoń i zapisz się:  570 000 953 lub  napisz jezyki- 
komputery@iro.com.pl  Organizatorem kursów  jest 
IRO Sp. z o.o. 

Szachy, tel. 88 32 75 656

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

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

ZDROWIE I URODA 

Wsparcie psychologiczne, Piaseczno, tel. 571 373 118

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

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

MATRYMONIALNE

Wdowa 63 lata pozna wdowca bez nałogów, 
tel. 662 122 621

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

Blacharza samochodowego, lakiernika samochodo-
wego, atrakcyjne zarobki, kwatera, tel. 501 311 130

Działka budowlana nr 175/3, Potycz koło Góry 
Kalwarii, pow. 0,0857, sprzedam bezpośrednio,
 cena: 62 000zł, tel. 608 190 499

Pomocnika hydraulika, tel. 514 746 561

Pracownika do biura w hurtowni budowlanej 
w Łazach, tel 604 525 429

MELDUNEK, PESEL, UMOWA,Ok! Tel. 720 90 80 80

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

NADZORY BUDOWLANE, TEL. 501 129 679

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

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

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Anteny, wideo – domofony, montaż, naprawa , 
tel. 603 375 875

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

Atrakcyjna praca na produkcji – Piaseczno. 
Atrakcyjne warunki. Szczegółowe informacje pod nr
tel.: 725 258 529.

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

Elektryk, pomocnik, tel. 503 031 091

www.kurierpoludniowy.pl/ogloszenia
Zamieść ogłoszenie drobne przez internet

największy nakład 
największa skuteczność 

w każdy piątek

cena od 3 zł za słowo

Zamów 
ogłoszenie drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2

tel. 22 756 79 39 pon-pt 8:30-18




