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Nasze życie zamieniło się w koszmar
GÓRA KALWARIA Budowa obwodni-
cy miasta rujnuje im dom, dział-
kę i życie. – W nocy słyszę, jak 
pękają i skrzypią ściany, tynk od-
pada – skarży się Bożena Grams. 
Prosi drogowców, żeby wykupili 
od niej posesję, ale ci tłumaczą, 
że to byłoby wbrew prawu

Awaria oczyszczalni. 
Ścieki popłynęły Głoskówką
PIASECZNO Roman Dyła z Głoskowa poin-
formował nas, że od kilkunastu dni rzeką 
przecinającą wieś płyną ścieki. – To jest kry-
minał, grozi nam katastrofa ekologiczna! 
– bulwersuje się
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Uwaga na złodziei

Zatrzymano piaseczyńskiego „tulipana”

Jedna wpadka niczego go nie nauczyła

Włamywacz wpadł na gorącym uczynku

Wypadek na Pomorskiej. Motocyklista był pijany

Narkotyki na Górkach Szymona

Rowerzysta potrącił na przejściu pieszego

 Sezon letni to okres, w którym uaktywniają się złodzieje. Kilka dni 
temu w Jabłonowie włamano się do opla combo zaparkowanego przy 
ul. Marii Świątkiewicz. Z auta skradziono dwie damskie torebki z doku-
mentami, telefonami komórkowymi i pieniędzmi, których było w sumie 
10 tys. zł. To już kolejna kradzież w tamtym rejonie. W tym samym cza-
sie w rejonie stacji kolejowej w Zalesiu Górnym zginął rower. Nie próż-
nują też włamywacze. Tydzień temu w środku nocy „odwiedzili” dom w 
Magdalence, z którego ukradli biżuterię i zegarek o łącznej wartości 50 
tys. zł. Policja apeluje, aby zawsze zamykać dom i aktywować system 
alarmowy, a gdy wyjeżdżamy na dłużej prosić o przypilnowanie naszej 
posesji sąsiadów. 

 Wczesnym popołudniem policjanci z wydziału kryminalnego zatrzy-
mali przy gdańskim Neptunie 29-letniego mężczyznę, poszukiwanego 
dwoma listami gończymi. Jest on podejrzewany o dokonywanie na te-
renie całego kraju oszustw, których ofi arami padały kobiety poznawane 
poprzez portale społecznościowe. Poniesione przez nie straty mogą się-
gać nawet kilkuset tysięcy złotych. Zatrzymany dobrze się ukrywał, czę-
sto zmieniając tożsamość i miejsca pobytu. Posługiwał się też fałszywy-
mi dokumentami. Policjanci zabezpieczyli przy nim kilkanaście telefonów 
komórkowych, wypożyczone w Bratysławie bmw i znaczną ilość gotówki. 
Sprawa ma charakter rozwojowy.

 W poniedziałek po południu jadący ulicą Grabową nissan almera nie-
oczekiwanie zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie. Przybyli na miejsce 
zdarzenia policjanci od razu wyczuli, że siedzący za kierownicą mężczy-
zna jest pod wpływem alkoholu. Po badaniu okazało się, że ma go w or-
ganizmie prawie 2 promile. Mężczyzna został zatrzymany przez mundu-
rowych w podobnych okolicznościach już drugi raz na przestrzeni kilku 
tygodni. Już za pierwszym razem stracił prawo jazdy. Teraz odpowie nie 
tylko za jazdę po alkoholu, ale także za kierowanie bez uprawnień. 

 W środę rano 41-letni mężczyzna włamał się przez uchylone okno 
do domu w Starej Iwicznej, zabrał z biurka laptopa i rzucił się do uciecz-
ki. Gdy wybiegał z budynku, zobaczył go jeden z domowników i natych-
miast wezwał policję. Niedługo potem mężczyzna, jak się okazało obywa-
tel Ukrainy, został schwytany. Odpowie za kradzież z włamaniem. O jego 
dalszym losie zdecyduje sąd.

 Kilka dni temu na ulicy Pomorskiej doszło do wypadku z udziałem 
motocyklisty. Przybyli na miejsce zdarzenia policjanci skontrolowali jego 
uczestników na trzeźwość. Okazało się, że motocyklista miał w organi-
zmie pół promila alkoholu. Stracił już prawo jazdy, a za swój postępek od-
powie przed sądem.

 We wtorek po południu na Górkach Szymona w Zalesiu Dolnym po-
licjanci z wydziału kryminalnego zatrzymali trzech młodych mężczyzn, 
którzy mieli przy sobie kilka porcji narkotyków. Sprawa jest rozwojowa. 
Na razie nie wiadomo, czy mężczyźni będą odpowiadać tylko za posiada-
nie środków odurzających, czy również za handel.

 W niedzielę po południu jadący ul. Puławską cyklista nie zachował na-
leżytej ostrożności i na pasach potrącił przechodzącą przez drogę kobie-
tę. Zarówno rowerzysta jak i potrącona z licznymi urazami zostali prze-
wiezieni do szpitala.
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Łączy nas wspólna historia
POWIAT/PIASECZNO Burmistrz miasta - kolebki gruzińskiego wina we wtorek podpisał ze 
starostą piaseczyńskim list intencyjny w  sprawie współpracy samorządów. Obcokra-
jowcy przez trzy dni poznawali naszą okolicę
 Przyjazd kilkuosobowej zagra-
nicznej delegacji jest konsekwen-
cją listopadowej wizyty prezyden-
ta Gruzji Giorgi Margwelaszwilego 
w Zalesiu Dolnym. Przy ul. Królo-
wej Jadwigi znajduje się dom, który 
przed II wojną światową należał do 
oficera gruzińskiej armii, przyjętego 
w naszym kraju przez Józefa Piłsud-
skiego (działo się to, gdy Gruzję za-
jęli Sowieci). Obecnie willa przecho-
dzi remont, po którym znajdzie się w 
niej m.in. muzeum gruzińskich ofi-
cerów. – Kiedy dowiedziałem się, że 
na naszym terenie żył oficer gruziń-
ski, który przekazał następnie dom 
swojemu państwu, bardzo zależa-
ło mi, by współpraca między naszy-
mi krajami mogła być kontynuowa-
na za naszych czasów – mówił wita-
jąc gości Wojciech Ołdakowski, sta-
rosta piaseczyński. – Ważne jest, aby 
wspólne elementy historii nie były 
przez oba nasze narody zapomnia-
ne. Chciałbym podziękować pań-
stwu, że kiedy nasz kraj był w po-
trzebie, wasi żołnierze byli z nami 
i służyli w naszym wojsku. Teraz 
mamy szanse napisać kolejne karty 
historii, myśląc o wspólnym zago-
spodarowaniu domu znajdującego 
się w Zalesiu Dolnym. 
 Jeszcze w listopadzie starosta 
wyraził zainteresowanie współpra-
cą z jednym z gruzińskich regionów. 
Z pomocą władz tego kaukaskie-
go państwa i jego ambasady w Pol-
sce wybór padł na 8-tysięczną gmi-
nę Gurjaani. Jak mówił we wtorek 
jej burmistrz Archil Khandamashvi-
li (piastujący stanowisko od 8 mie-
sięcy), jest to kolebka gruzińskie-
go wina. W Gurjaani powstają też 

bardzo znane w Gruzji lody, a ich 
producent także przyjechał do Pia-
seczna, jako przedstawiciel lokalne-
go biznesu, podobnie jak i wytwór-
ca wina biologicznego. W skład de-
legacji weszli także gruziński poseł 
oraz wojewoda.  – Serdecznie dzię-
kuję za przyjęcie. Dla nas to ważny 
moment, ponieważ możemy skorzy-
stać z bardzo dużego doświadcze-
nia i dobrych praktyk w polskim sa-
morządzie. Jesteśmy nastawieni na 
to, aby rozwijać współpracę m.in. w 
obszarze edukacji, kultury – mówił 
burmistrz Khandamashvili. Wło-
darz zaprosił starostę i jego współ-
pracowników na październikowy fe-
stiwal wina w Gurjaani. 
 Głos zabrał także Ilia Darchia-
shvili, ambasador Gruzji w Pol-
sce. – W tym roku zarówno Polska 

jak i Gruzja obchodzą 100-lecie od-
zyskania niepodległości – przypo-
mniał. – Obecnie zbliżamy się do 
uroczystości 100-lecia stosunków 
dyplomatycznych między naszymi 
państwami.
 Goście obejrzeli prezentację o 
ziemi piaseczyńskiej, a następnie 
podpisano list intencyjny, który bę-
dzie podstawą do tego, by rada po-
wiatu wyraziła zgodę na zawarcie 
umowy o współpracy między samo-
rządami. 
 Gruzini przebywali na naszym 
terenie do wczoraj. Zwiedzili go, a 
także poznali m.in. szkółki drzew 
owocowych oraz ozdobnych i fa-
brykę cydru. Ostatniego dnia wizy-
ty zobaczyli także Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego.

Piotr Chmielewski

Od lewej: starosta Wojciech Ołdakowski, burmistrz Gurjaani  
Archil Khandamashvili i ambasador  Gruzji w Polsce Ilia Darchiashvil

Seniorzy trafią na dworzec
PIASECZNO W poniedziałek gmina i biblioteka podpisały umowę o przygotowaniu loka-
lu pod miejski klub seniora, który będzie jednocześnie dziewiątym takim miejscem w 
gminie. Klub będzie funkcjonował w 150-metrowym lokalu na dworcu PKP w Piasecznie
 Klub seniora jeszcze nie działa, bo 
lokal nie ma wyposażenia. – Będzie-
my je sukcesywnie kupować, bo otrzy-
maliśmy na ten cel dotację z ministe-
rialnego programu Senior plus – wyja-
śnia Krzysztof Kasprzycki, zajmujący 
się seniorami z ramienia gminy. Pod-

czas ostatniej sesji rady miejskiej radni 
przekazali uzyskane dofinansowanie 
bibliotece publicznej, pod której skrzy-
dłami będzie działał klub. W sumie 
jest to 150 tys. zł z ministerstwa oraz 
37,5 tys. zł wkładu własnego. – Zrobi-
my za to adaptację pomieszczeń, kupi-
my meble, sprzęt rtv i agd, w tym eks-
pres do kawy, o co wiele osób wnio-
skowało – dodaje Kasprzycki.

Miejsce z potencjałem
 W poniedziałek odbyła się ofi-
cjalna prezentacja pomieszczeń klu-
bu, który będzie znajdował się w pół-
okrągłej części dworca, zaraz obok pe-
ronów. – Ten dworzec jest wizytówką 
naszego miasta, oknem na świat Pia-
seczna – zachwalał lokalizację wice-
burmistrz Daniel Putkiewicz. – Jest to 
miejsce wyjątkowe, dlatego cieszę się, 
że będzie służyło ludziom wyjątkowym 
czyli piaseczyńskim seniorom. 

 Łukasz Załęski, dyrektor biblio-
teki obiecał, że zostaną przygoto-
wane wizualizacje, aby pokazać se-
niorom, jak to miejsce będzie wy-
glądało po adaptacji. – Chcemy, 
aby się wam podobało, bo to ma być 
przecież wasz nowy dom – dodał. 
Krzysztof Kasprzycki podkreślił na-
tomiast wspaniałą lokalizację klubu, 
do którego będzie można dojechać 
sześcioma liniami autobusowymi, w 
tym trzema bezpłatnymi „elkami”.  

Będzie jeszcze teren zielony
 Lokal w budynku dworca ma 
dwa poziomy i około 150 m kw. 

powierzchni. Znajdują się w nim 
toalety, dodatkowe pomieszczenia 
gospodarcze oraz miejsce na gale-
rię, w której seniorzy będą mogli 
wystawiać swoje prace. Będą od-
bywały się tu zajęcia aktywizacyj-
ne oraz ćwiczenia ruchowe. Ma to 
być miejsce spotkań dla około 100 
osób. – A na zewnątrz chcemy zro-
bić seniorom ogródek – dodaje wi-
ceburmistrz Putkiewicz. – Dziś 
znajduje się tu zaniedbany teren, 
który wkrótce zostanie obsadzony 
zielenią.

Tomasz Wojciuk

Kilka dni temu podpisano umowę na adaptację pomieszczeń 
pod klub seniora, który będzie znajdował się na terenie dworca 
PKP w Piasecznie

 Z nowego klubu 
ma korzystać około 

100 seniorów
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Dęby pod topór? Gmina zaprzecza
LESZNOWOLA Właściciele posesji u zbiegu ul. ks. Słojewskiego i Sarenki w Magdalence za-
alarmowali nas, że gmina szykuje plan, który może doprowadzić do usunięcia dziesią-
tek cennych drzew. – Niepokój mieszkańców jest nieuzasadniony – dementuje wójt 
Maria Jolanta Batycka-Wąsik

 Aniela i Zygmunt Wyszyńscy 
mieszkają na pograniczu Magda-
lenki i Łazów, naprzeciwko szkoły 
w Łazach. Ich posesję z dwóch stron 
od dróg oddzielają rzędy wieko-
wych, a w niektórych przypadkach 
wręcz pomnikowych drzew. – One 
stanowią dla nas osłonę od ruchli-
wej ulicy  ks. Henryka Słojewskiego 
oraz szkoły z tysiącem uczniów. Tu 
codziennie rano jest piekło, jeździ 
mnóstwo samochodów i autobusów. 
Z kolei od strony ul. Sarenki będzie 
to zielona bariera, która oddzieli nas 
od inwestycji, jakie w przyszłości z 
pewnością powstaną przy tej uli-
cy – mówi pan Zygmunt. Kilka tygo-
dni temu rodzinę Wyszyńskich za-
niepokoiła pogłoska, że przy oka-
zji wszczętej zmiany planu zago-
spodarowania przestrzennego dla 
terenu dawnego PGR i Radiosta-
cja Łazy położonego przy obec-
nie gruntowej ul. Sarenki, gmi-
na rzekomo planuje przesunięcie 
pasa drogi (oraz jej skrzyżowania 
z ul. ks. Słojewskiego). A to mia-
łoby spowodować konieczność wy-
cięcia nawet około 150 drzew. Jak 
dowiedzieliśmy się od urzędników 
gminy, w ostatnim czasie odbiera-
ją oni w tej sprawie wiele telefonów 
od zaniepokojonych mieszkańców 
Magdalenki. – Gmina powinna zosta-
wić ul. Sarenki tu, gdzie ona jest, czyli 
wykupić pod nią teren od prywatnego 
właściciela, żeby ocalić piękne drzewa 
– radzi Zygmunt Wyszyński.
 Wójt Maria Jolanta Batycka-Wą-
sik zadaje kłam pogłoskom, które 
są coraz głośniejsze w Magdalence. 
– Niepokój mieszkańców jest nie-
uzasadniony – zapewnia. Jak wyja-
śnia Radosław Dąbrowski z refera-
tu urbanistyki i planowania prze-
strzennego w gminie Lesznowola, 

„ul. Sarenki ma szerokość 6 metrów 
i nie została wszczęta żadna proce-
dura dotycząca zmiany miejscowe-
go planu dla tego [obejmującego uli-
cę – przyp. red.] obszaru”. Uzupeł-
nia, że obecnie rada gminy owszem, 
przystąpiła do sporządzenia planu, 
ale wyłącznie w sąsiedztwie ul. Sa-
renki, ks. Słojewskiego i Teatralnej.
 A co ze szpalerem drzew wzdłuż 
ul. ks. Słojewskiego, który koliduje z 

projektem przedłużenia ścieżki pie-
szo-rowerowej w kierunku ul. Saren-
ki? Wiesława Komorowska, gminna 
radna z Magdalenki również zapew-
nia, że piękne okazy zostaną zacho-
wane. – Projekt projektem, a chod-
nik i ścieżka rowerowa zostaną do-
prowadzone tylko do okolicy wejścia 
do szkoły w Łazach, aby nie wycinać 
drzew – informuje.

Piotr Chmielewski

Zdaniem Zygmunta Wyszyńskiego gmina powinna zrobić wszystko, 
aby zachować okazy (na zdjęciu) przy ul. Sarenki i ks. Słojewskiego 

Mieszkają przy placu 
zabaw i... cierpią katusze
PIASECZNO Dom państwa Henryki i Andrzeja Odolskich sąsiaduje ze 
szkołą podstawową w Jazgarzewie, a konkretnie ze znajdującym się 
obok niej placem zabaw. – To sąsiedztwo jest potwornie uciążliwe – 
mówią zdesperowani małżonkowie. – Od lat zabiegamy o przeniesie-
nie placu. Jednak jak dotąd bezskutecznie

 Pani Henryka rozkłada bezradnie ręce. – Od lat ślemy do gminy pisma, 
prosząc o przeniesienie placu – mówi. – Kontaktowaliśmy się już z wicebur-
mistrz Hanną Kułakowską-Michalak, dyrektorem szkoły, a nawet naszym rad-
nym. Jak dotąd jednak nic w tej kwestii nie zrobiono. 
 Andrzej Odolski wyjaśnia, że największy tumult jest na placu w godz. 9-17. 
– Dzieci krzyczą, przeraźliwie piszczą i szaleją na różnego rodzaju zabawkach, 
których z roku na rok przybywa – tłumaczy. – Latem nie jesteśmy w stanie 
wysiedzieć na zewnątrz. Niektóre maluchy siadają też na murku pod naszym 
ogrodzeniem i drażnią nam psa. Wychowawczynie często stoją w furtce, a 
dzieci robią, co chcą. Obiecywali nam już, że plac zostanie przeniesiony. Pyta-
nie tylko kiedy?
 Wiceburmistrz Daniel Putkiewicz wyjaśnia, że gmina dysponuje terenem 
po drugiej stronie szkoły, na przedłużeniu parkingu. – Mamy możliwości, aby 
rozwiązać problem tych państwa – zapewnia. – W tej chwili jednak nie potra-
fi ę konkretnie powiedzieć, kiedy ten plac mógłby zmienić swoją lokalizację.
 Monitorująca sprawę wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak poinfor-
mowała nas, że najpierw gmina musi zrobić do dokupionej działki drogę i od-
wodnienie, bo teren jest nisko położony. Dopiero później będzie można wyko-
nać profesjonalny parking i przenieść plac zabaw. – Ci państwo muszą jeszcze 
trochę poczekać – mówi wprost Hanna Kułakowska-Michalak. – Na razie osło-
niliśmy ich ogrodzenie czarną folią, posadziliśmy tuje i przestawiliśmy na drugą 
stronę zabawki. Mam nadzieję, że te działania trochę zmniejszą uciążliwości.

Tomasz Wojciuk

Na placu zabaw w wakacje jest spokojniej. Jednak w trakcie roku 
szkolnego życiu mieszkających po sąsiedzku ludzi towarzyszy hałas

R E K L A M A

PIASECZNO

Kino pod chmurką
 Już dziś (piątek, 13 lipca) kolejny seans w ramach Piaseczyńskiego 
Kina Plenerowego. Tym razem wszyscy mieszkańcy, którzy przybędą na 
skwer Kisiela będą mogli obejrzeć fi lm „Najlepszy”,opowiadający o historii 
życia Jerzego Górskiego, który został mistrzem świata w podwójnym tria-
tlonie. Początek seansu o godz. 21.30.

TW
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Drzewko za makulaturę
GÓRA KALWARIA Do 31 sierpnia potrwa akcja „100 sadzonek na 100-lecie”. Za każdą przyniesioną do kalwa-
ryjskiej biblioteki paczkę o wadze 10 kg mieszkańcy otrzymają voucher na sadzonkę
 Vouchery będzie można wymie-
niać na drzewka 9 września w trak-
cie Gminnego Święta Plonów w So-
bikowie. – Wiele rzeczy, które wy-
rzucamy do śmieci, można jeszcze 
użyć, w formie pierwotnej lub prze-
tworzonej – mówi Katarzyna Sioćko 
z biblioteki w Górze Kalwarii. – Je-
śli mamy stare książki, które już się 
nie nadają do tego, aby je przekazać 
kolejnemu czytelnikowi (np. przyno-
sząc do biblioteki), warto je oddać w 
ramach naszej akcji – zachęca.
 Warto podkreślić, że papier jest 
bardzo ważnym surowcem wtór-
nym, a coraz więcej książek jest wy-
dawanych na papierze pochodzącym 

z recyklingu. – Akcja cieszy się sporą 
popularnością wśród mieszkańców 
– dodaje pani Katarzyna. – Już kilka 

dni od jej startu zaczęli do nas przy-
nosić paczki z makulaturą. Okres wa-
kacji jest dobry, aby przejrzeć swoje 
półki i regały, pozbyć się starych ga-
zet czy ćwiczeń szkolnych. Czytelni-
cy najczęściej przynoszą do nas sta-
re książki, które szkoda oddać tak po 
prostu do śmieci. Zdarzają się nawet 
perełki sprzed 1938 roku!
 Akcję przygotowały wspólnie 
Gminna Biblioteka Publiczna oraz 
magistrat, z myślą o zwróceniu uwagi 
na kwestie odzyskiwania surowców. 

Grzegorz Tylec

Błyszczące, zdrowe włosy
Lato, wakacje, słońce, morze to jest to co lubimy, na te chwile czekamy cały 
rok. My, ale nie nasze włosy.  Po wakacjach zawsze są w gorszej kondycji, 
wyblakłe, przesuszone, czekają na reanimację. Pomyślmy o kondycji na-
szych włosów wcześniej. Zadbajmy o nie już teraz 

Zabieg laminowania 
 Laminowanie iNeo-Crystal fi rmy Estel jest to nowoczesny zabieg regene-
racji oraz pielęgnacji włosów, dzięki któremu na powierzchni włosa powsta-
je specjalna warstwa pochodzenia naturalnego. Włosy nabierają objętości, 
gładkości, elastyczności oraz blasku.
Zabieg zalecany jest osobom, które mają niewystarczająco gęste i puszyste, 
jak również porowate, cienkie i odbarwione włosy. Przywraca blask włosom 
zniszczonym zbyt częstymi koloryzacjami, suchym, łamliwym, matowym. Za-
bieg poleca się w celu zachowania koloru włosów farbowanych, wówczas 
można go wykonać nawet tuż po farbowaniu. Efekt zabiegu , zależnie od sta-
nu włosów i utrzymuje się od 3 do 4 tygodni.
Regeneracja i prostowanie włosów w jednym
 Dla Pań o włosach niesfornych, puszących i elektryzujących się proponujemy 
keratynowy zabieg wygładzający Pure Renewal System. Kuracja jest w 100 % wol-
na od formaldehydu. Ten keratynowy zabieg wygładza i redukuje skręt o 75%. 
 Zapewnia imponujące efekty wygładzające i odbudowujące oraz nie za-
wiera agresywnych substancji chemicznych. Pure Renewal System zapew-
nia natychmiastowy efekt. Kuracja zawiera opatentowaną technologię Kera-
bond, która w połączeniu z mieszanką najwyższej jakości olejków jojoba, ar-
ganowego i rozmarynu przekształca w 90 minut kręcone , ciężko układające 
się włosy w jedwabiście gładkie, lśniące aż do 12 tygodni! Zabieg keratynowy 
Pure Renewal Sysytem jest zgodny z wymogami wszystkich organizacji zdro-
wotnych na świecie.

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

przed laminacją po laminacji

P R O M O C J A

R E K L A M A

Zakątek pełen kultury
PIASECZNO Piasecznianie zyskali nowe miejsce do rekreacji. Pomiędzy Przystankiem Kul-
tura a urzędem gminy można na chwilę przysiąść odpocząć, wziąć udział w wydarze-
niu kulturalnym czy... pograć w szachy
 Na otwarciu Zakątka Kultu-
ry nie zabrakło przedstawicieli lo-
kalnych władz. – To miejsce istnia-
ło od zawsze i były na nie różne po-
mysły – mówił wiceburmistrz Daniel 
Putkiewicz. – Wcześniej był tu budy-
nek opieki społecznej, który nie był 
ozdobą, a później pojawił się par-
king.  Po przebudowie rynku i skwe-
ru Kisiela chcieliśmy żeby to miejsce 
integrowało oba te fajne place, któ-
re państwo odwiedzacie i żeby tu też 
się dużo działo.
 W Zakątku Kultury, oprócz go-
towych już szachów, sceny i rzeźby 
dzika autorstwa Józefa Wilkonia, 
jest również miejsce na organizację 
wystaw. – Będzie tu można przeży-
wać i pokazywać w sztukę w prze-
strzeni publicznej – dodał zastępca 
burmistrza.

Jest powód do dumy
 Otwarcie nowego miejsca było 
również znakomitą okazją do pod-
sumowania pracy przy umieszcza-
niu rzeźb Józefa Wilkonia na tere-
nie Piaseczna. Stopniowo, od po-
czątku roku, zaczęły się one po-
jawiać w różnych miejscach – na 
rynku, w parku czy w fontannie 
na Skwerze Kisiela. – Ich szlak bę-
dzie budował tożsamość miasta, 
przyciągał ludzi spoza niego i sta-
nie się, razem z neonem Przystan-
ku Kultura, naszą cechą charakte-
rystyczną i czymś z czego będzie-
my dumni – wyraził nadzieję Da-
niel Putkiewicz. – Przyznam, że 
kiedy przyjechała pierwsza rzeźba, 
bałem się ją zobaczyć. Pamiętamy 
jak dużą popularnością cieszyły 
się drewniane rzeźby pana Józefa 
na rynku. W przypadku odlewów 
chcieliśmy, z jednej strony, żeby 
były jak najbardziej trwałe, a z dru-
giej – przyjemne w dotyku. Są wspa-
niałe, są naturalne i wierzę, że będą 
nas cieszyły przez długie lata.
 Następnie zabrał głos już sam 
artysta, który nie ukrywał tego, 

że był bardzo wzruszony. – Sta-
ło się coś ważnego w moim ży-
ciu – stwierdził. – W Piasecznie 
mieszkam od kilkudziesięciu lat i 
podzieliłem się z państwem mo-
imi rzeźbami. Miałem trochę pie-
tra, bo drewno ma to do siebie, 
że choć jest miłe w dotyku, to jest 
nietrwałe. W związku z tym po-
wstały rzeźby w metalu. Próbowa-
liśmy z Waldkiem Górnickim (od-
lewnikiem – przyp. red.) je poma-
lować, ale dostrzegliśmy, że jest to 
pozbawione sensu i cały wysiłek 
włożyliśmy w to, żeby każdy my-
ślał, że te rzeźby powstały w me-
talu. Podkreśliliśmy ich metalicz-
ność i nic mi teraz nie grozi. 

Spacer i wieczorynka
 W trakcie otwarcia Zakątka 
Kultury czekały na dzieci stoiska 
z animacjami (z balonami i za-
jęciami plastycznymi na czele), 
a wszyscy chętni zostali zapro-
szeni na spacer z mistrzem Wil-
koniem szlakiem jego rzeźb. Ar-
tysta podróżował na przedzie w 
rikszy i na bieżąco opowiadał o 

kolejnych napotykanych dziełach 
oraz dzielił się z mieszkańcami 
swoimi wrażeniami. Towarzy-
szył mu Joszko Broda – muzyk, 
który grą na nietypowym instru-
mentariom starał się podkreślać 
nastrój towarzyszący rzeźbom. 
Józef Wilkoń również poddał się 
specyfice chwili, bo w pewnym 
momencie zaintonował „Stary 
niedźwiedź mocno śpi” i razem z 
dziećmi zatańczył dookoła swo-
jego dzieła. Szlak zakończył się 
przed ratuszem przy lwicy, gdzie 
artysta zrobił sobie pamiątkowe 
zdjęcie z uczestnikami spaceru.
 W tym samym czasie w Za-
kątku Kultury rozpoczynała się 
właśnie pierwsza wieczorynka, 
których w wakacje będą cztery 
(dwie w lipcu, dwie w sierpniu – w 
środy o godz. 19). Cykl zainaugu-
rowało Krakowskie Biuro Podró-
ży bajką „Baron Smog”. Następna, 
„Leśna przygoda, czyli na ratunek 
planecie” Ptasich Melodii, zapla-
nowana jest na 18 lipca.

Grzegorz Tylec

Po otwarciu Zakątka Kultury 
odbył się spacer z Józefem Wilkoniem
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Droga 721-bis wyłania się z mroku
LESZNOWOLA Przygotowania do budowy obwodnicy Lesznowoli znacznie posunęły się 
do przodu. Rośnie szansa, że w 2020 roku rozpocznie się jej budowa
 Po procedurach, które ciągnęły 
się aż przez dwa lata, kilka dni temu 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Śro-
dowiska wydała tzw. decyzję środo-
wiskową dla nowego przebiegu szo-
sy 721 od ul. Mleczarskiej w Pia-
secznie do szosy krajowej nr 7. We-
dle planów ta całkiem nowa, 10-ki-
lometrowa trasa (po dwa pasy ru-
chu w każdym kierunku) będzie prze-
biegała w większości na północ od 
obecnej drogi z Piaseczna do Sękoci-
na Lasu. Wyjątek będzie stanowił od-
cinek w Starej Iwicznej, gdzie ma po-
wstać wiadukt nad torami linii radom-
skiej, na południe od obecnego prze-
jazdu. – Przed wykonawcą projektu 
jeszcze szereg uzgodnień, a także uzy-
skanie zezwolenia na realizację inwe-
stycji (ZRID – przyp. red.). Liczę jed-
nak, że w przyszłym roku je przeka-
że. Tak jak i nam, projektantowi zale-
ży na czasie, ponieważ dopiero po uzy-
skaniu ZRID otrzyma zapłatę – mówi 
Zbigniew Ostrowski, dyrektor Mazo-
wieckiego Zarządu Dróg Wojewódz-
kich. Szef MZDW zapewnia, że jak tyl-
ko dokumentacja będzie kompletna, 
zostanie ogłoszony przetarg na reali-
zację prac. –  Pieniądze na tę inwesty-
cję są zabezpieczone. Samorząd woje-
wództwa przeznaczył na nią 150 mln 
zł z funduszy unijnych na lata 2014-20 
– uzupełnia dyrektor Ostrowski.
 – Czekaliśmy na tę decyzję śro-
dowiskową jak na tlen – nie kryje sa-
tysfakcji Maria Jolanta Batycka-Wą-
sik. – Bardzo cieszę się z tego, że za-
powiadane od lat drogi: nowa szosa 
nr 721 i trasa ekspresowa z Okęcia 
do Tarczyna w końcu zaczynają na-
bierać kształtu – dodaje. 
 Do przygotowań zmierzających 
do budowy obwodnicy gmina Lesz-
nowola znaczącą się przyczyniła – wy-
dała kilka milionów złotych m.in. na 
wykup gruntów pod dwupasmówkę 
oraz przygotowanie węzła w Sękoci-
nie Nowym do włączenia nowej drogi. 

 Do tej pory w gminie Lesznowo-
la nie było słychać głosów protestu 
przeciwko nowej szosie, która otwo-
rzy na jej terenie nowe obszary dla 
inwestorów i da odetchnąć przede 
wszystkim ukrytej w lesie Magda-
lence (przez którą obecnie przejeż-
dża kilkanaście tysięcy aut na dobę). 
– Jeśli już, spodziewamy się prote-
stu z gminy Raszyn, bo tam wzrósł-
by ruch w Sękocinie Nowym – mówi 
Zbigniew Ostrowski. 
 Droga „721-bis” będzie miała też 
duże znaczenie dla wyprowadzenia 
ruchu z Piaseczna. Stanie się bowiem 
łącznikiem z węzłem „Lesznowola” na 

nowej trasie S7 (nazywanej Puławską-
bis). Zgodnie z podpisanymi kontrak-
tami ta 29-kilometrowa ekspresówka 
od węzła Lotnisko do Grójca ma być 
gotowa na wiosnę 2021 roku. Wyko-
nawcy już złożyli wnioski o wydanie 
zezwolenia na realizację tej drogi, po-
dzielonej na trzy odcinki. 
 Przypomnijmy, że decyzja śro-
dowiskowa już raz dla obwodnicy 
Lesznowoli była wydana. Jednak w 
czerwcu 2014 roku sąd ostatecznie 
ją uchylił. Dokument był przygoto-
wywany przez sześć lat i ostatecznie 
okazał się bublem.

Piotr Chmielewski

Wąskie gardło drogi do Magdalenki – przejazd 
w Starej Iwicznej - zostanie zastąpione wiaduktem 

R E K L A M A

GÓRA KALWARIA

Czas na letnią zabawę na rynku
 W najbliższą niedzielę na placu przed ratuszem na najmłodszych 
mieszkańców będą czekały dmuchańce, animacje, gry i zabawy, a na nie-
co starszych spora dawka dobrej muzyki. Podczas Kalwaryjskiego Rynku 
Letniego, który wystartuje o godz. 15, wystąpi zespół Biały Kot (godz. 16), 
który swobodnie porusza się w wielu stylach muzycznych dzięki czemu 
znane i lubiane przeboje muzyki rozrywkowej nabierają zupełnie nowe-
go charakteru. Natomiast o godz. 17.30 zagra utytułowany i znany w kra-
ju oraz za granicą Leliwa Jazz Band. Wstęp wolny. 

PC
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Ciernista droga do lepszej szosy
GÓRA KALWARIA Drogowcy rozpoczęli przygotowania do przebudowy trasy krajowej nr 
79 z Góry Kalwarii do Magnuszewa. Jednak ich plany budzą duży niepokój we wsiach, 
które przecina ruchliwa droga
 Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad w połowie lute-
go podpisała umowę na opracowanie 
koncepcji rozbudowy drogi krajowej 
nr 79 wraz z uzyskaniem tzw. decyzji 
środowiskowej. Inwestycję podzielono 
na dwa etapy. Pierwszy rozpocznie się 

przy budowanym właśnie Węźle Sta-
dion na obwodnicy Góry Kalwarii i 
zakończy się tuż za Pilicą, w Mnisze-
wie. W ramach drugiego etapu ma być 
wykonany odcinek łączący Mniszew 
z Magnuszewem. W sumie powsta-
nie zatem około 25 km równej drogi, 
której klasa wzrośnie z obecnej „G” 
(droga główna) do klasy „GP” (dro-
ga główna ruchu przyspieszonego). 
 Wyższa klasa sprawia, że mu-
szą znacznie zmienić się parame-
try drogi – m.in. odległości pomię-
dzy poszczególnymi skrzyżowania-
mi, ich kształt, łuki na jezdni, itp. 
Wykonawca projektuje nieco szer-
szą niż obecna drogę jednojezdnio-
wą z dwoma pasami  ruchu (po jed-
nym pasie dla każdego kierunku jaz-
dy). Zgodnie z założeniami, jej kon-
strukcja zostanie wzmocniona, po-
wstaną też drogi obsługujące tereny 
przyległe (czyli tzw. drogi serwiso-
we), nastąpi przebudowa zatok au-
tobusowych, wspomnianych skrzy-
żowań, zjazdów na posesje i od-
wodnienia. – Przebudujemy również 
chodniki i tam, gdzie będzie to tech-
nicznie możliwe, wybudujemy ścież-
ki rowerowe lub ciągi pieszo-rowero-
we – informuje Małgorzata Tarnow-
ska, rzeczniczka prasowa warszawskie-
go oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad (GDDKiA). 

Diabeł tkwi w szczegółach
 Z pierwszą, wstępną koncepcją 
przebudowy drogi w ostatnich tygo-
dniach zapoznały się władze Góry 
Kalwarii i część mieszkańców oraz 
przedsiębiorców ze wsi, które prze-

cina droga nr 79. Przedstawiciele lo-
kalnej społeczności nie kryją, że pla-
ny drogowców budzą ich niepokój. 
– Nasza wieś jest położona po obu 
stronach krajówki, niektórzy mają 
pola i sady za szosą. Po przebudo-
wie miałby zniknąć łączący je prze-
jazd, trzeba byłoby jechać naoko-
ło, przez sąsiednią Potycz – mówi 
Marianna Borowska, sołtys Podo-
sowej. – Zastanawiam się, czy sko-
ro dojdzie do likwidacji skrzyżowa-
nia, czy pozostanie przejście dla pie-
szych pomiędzy przystankami auto-
busowymi. Problemów jest więcej. 
W naszej wsi jeden z mieszkańców 
miałby stracić pół działki, na któ-
rej chce wybudować dom – tłuma-
czy. Zdaniem Małgorzaty Wasilew-
skiej, sołtysa sąsiedniej Podgóry, 
sam pomysł modernizacji ruchliwej 
szosy jest „bardzo dobry”. – Dzięki 
budowie dróg serwisowych, ciągni-
ki jadące do pól i sadów nie bloko-
wałyby ruchu i rolnicy byliby bez-
pieczniejsi. Jednak diabeł tkwi w 
szczegółach. Dotychczasowa kon-
cepcja inwestycji jest mocno niedo-
pracowana i wielu osobom jednak 
przebudowa utrudniłaby życie, po-
nieważ niektóre skrzyżowania zo-
stałyby polikwidowane – zauważa 
pani sołtys. 
 Edward Przybysz, współwłaści-
ciel sklepu spożywczego w Coniewie 
(w którym zabudowania są położone 
blisko szosy) nie przebiera w słowach.
 – Plany drogowców są beznadziej-
ne. Jeśli wprowadzą je w życie, będę 

musiał zakończyć działalność gospo-
darczą i zwolnić pięć osób – mówi. – 
Moim zdaniem ta droga ma przejść 
przebudowę tylko po to, aby GDD-
KiA mogła na niej wprowadzić sys-
tem opłat via toll, bo teraz kierowcy 
ciężarówek jadą „79” do Sandomie-
rza omijając płatne trasy – zarzuca. 
– Według moich obserwacji około 
90 proc. mieszkańców wsi, których 
inwestycja dotyczy, jest jej przeciw-
na – ocenia. 

Pierwsze plany do zmiany
 Poprawki do koncepcji, która we-
dle ratusza powstała nieco w ode-
rwaniu od sytuacji w terenie, zgło-
siła także gmina. – Zarówno na-
sze, jak i mieszkańców zastrzeże-
nia zebraliśmy i przesłaliśmy do 
wykonawcy oraz GDDKiA. Czeka-
my teraz na koncepcję, która będzie 
uwzględniała nasze uwagi – mówi 
burmistrz Dariusz Zieliński. Doda-
je: – Ta inwestycja jest dla mnie zu-
pełną niespodzianką. W ogóle nie 
byliśmy informowani do tej pory, że 
GDDKiA się do niej szykuje.   
 Według szacunków, tylko budo-
wa odcinka szosy z Góry Kalwarii 
ma kosztować 97 mln zł, a kolejne-
go – około 79 mln zł. GDDKiA in-
formuje, że jeśli wszystko dobrze pój-
dzie, ulepszoną trasą pojedziemy za 
cztery lata. Podczas niedawnych spo-
tkań władze i mieszkańcy usłyszeli 
natomiast, że budowa drogi miałaby 
nastąpić w latach 2022-2025.

Piotr Chmielewski

Zdaniem mieszkańców przebudowa poprawiłaby 
bezpieczeństwo m.in. rolników. Jednak zastrzeżeń jest więcej  

– Jeśli drogowcy wprowadzą 
swoje plany w życie, będę 

musiał zakończyć działalność 
gospodarczą i zwolnić pięć 

osób – mówi współwłaściciel 
sklepu w Coniewie

Czy 724 kursuje za rzadko?
Mieszkańcy twierdzą, że tak
PIASECZNO/KONSTANCIN-JEZIORNA Mamy dojeżdżające z dziećmi do 
Centrum Zdrowia przy ul. Pułaskiego w Konstancinie-Jeziornie skarżą 
się, że autobusy linii 724 kursują zbyt rzadko. Takie głosy pojawiały się 
już wcześniej

 W listopadzie ubiegłego roku autobus linii 724 miał wrócić na swoją daw-
ną trasę i, jak życzyli sobie tego mieszkańcy, przejeżdżać ul. Kościuszki w cen-
trum miasta. Niestety, wbrew szumnym zapowiedziom, wszystko na razie po-
zostało po staremu – 724 nadal jeździ od cmentarza parafi alnego ulicami Woj-
ska Polskiego, Jana Pawła II i Chyliczkowską, zaś do Piaseczna wjeżdża Chy-
liczkowską i Armii Krajowej. – Ten autobus powinien kursować częściej – skar-
żył się kilka miesięcy temu Paweł Osęka. – Przynajmniej co pół godziny. Mamy 
przecież XXI wiek! W tej chwili 724 jeździ zdecydowanie za rzadko.
 Teraz do tego głosu przyłączyły się także mamy, jeżdżące z dziećmi do 
Centrum Zdrowia przy ul. Pułaskiego w Konstancinie-Jeziornie. – Autobus li-
nii 724 kursuje średnio co półtorej godziny – mówi jedna z nich. – Często, gdy 
dotrę do Centrum Zdrowia, muszę potem długo czekać na wizytę u lekarza. 
Problem jest również z powrotem. Idealnie byłoby, gdyby autobus jeździł nie-
co częściej, przynajmniej w godzinach pracy przychodni.
– Nie mieliśmy wcześniej takich sygnałów, ale przekażemy te uwagi do war-
szawskiego Zarządu Transportu Miejskiego – deklaruje  Bogdan Krawczyk z 
gminnego wydziału infrastruktury i transportu publicznego. – I tak jesteśmy z 
nimi w stałym kontakcie w sprawie tej linii, bo od dawna staramy się, aby wró-
ciła na swoją dawną trasę.
 Jest jednak szansa, że częstotliwość kursów 724 w końcu się zwiększy. 
Wszystko dzięki budowie skrótu do stacji metra Kabaty. Jakiś czas temu bur-
mistrz Konstancina Kazimierz Jańczuk wystąpił do ZTM w sprawie zmiany tra-
sy autobusu do Kabat (teraz 724 dojeżdża do metra Wilanowska). Ten wniosek 
poparł także burmistrz Piaseczna Zdzisław Lis. Dzięki skróceniu trasy, do cze-
go pewnie w końcu dojdzie, za tą samą cenę będzie można zrealizować nawet 
19 kursów w ciągu dnia, podczas gdy teraz jest ich o połowę mniej.

Tomasz Wojciuk

Mieszkańcy mają wiele zastrzeżeń zarówno do trasy, 
jak i częstotliwości kursowania 724 

R E K L A M A
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Gmina dopłaci 
mieszkańcom do biletów
LESZNOWOLA Podczas środowej sesji rady gminy radni zdecydowali o 
przyjęciu oferty Warszawa+, co oznacza że od września mieszkańcy 
gminy zapłacą mniej za bilety okresowe ZTM zarówno w pierwszej, jak 
i drugiej strefi e

 W ten sposób Lesznowola dołączyła do innych samorządów z terenu po-
wiatu piaseczyńskiego, chociaż trzeba podkreślić, że tu dopłaty do biletów 
będą relatywnie najmniejsze. Oferta Warszawa+ ma bowiem trzy poziomy 
dofi nansowania i podczas gdy gminy Piaseczno i Góra Kalwaria wybrały po-
ziom najwyższy, Lesznowola zdecydowała się na dofi nansowanie najskrom-
niejsze. I tak mieszkańcy Lesznowoli kupujący bilety 30-dniowe na I i II strefę 
mogą liczyć na dofi nansowanie w wysokości 14 zł (7 zł do biletu ulgowego), 
zaś mieszkańcom kupującym bilety 90-dniowe na I i II strefę gmina dopłaci 54 
zł (27 zł do biletu ulgowego). Oferta Warszawa+ ma zacząć obowiązywać na 
terenie gminy Lesznowola od 1 września. Z szacunków wynika, że rocznie do-
fi nansowanie do biletów długoterminowych dla mieszkańców będzie koszto-
wało lokalny samorząd około 300 tys. zł.

TW
R E K L A M A

R E K L A M A

Nasze życie zamieniło się w koszmar
GÓRA KALWARIA Budowa obwodnicy miasta rujnuje im dom, działkę i życie. – W nocy sły-
szę, jak pękają i skrzypią ściany, tynk odpada – skarży się Bożena Grams. Prosi drogo-
wców, żeby wykupili od niej posesję, ale ci tłumaczą, że to byłoby wbrew prawu

 Prace przy budowie węzła Sta-
dion trwają od września ubiegłe-
go roku. W ostatnim czasie roboty 
były wyjątkowo uciążliwe – olbrzy-
mi młot od rana do wieczora nabijał 
pale w skarpie.
 Tuż za płotem posesji pani Bo-
żeny (mieszka na niej w sumie sześć 
osób), przy ul.  Batalionu „Zoś-
ki” (dawniej „Czwartaków”),  na-
gle zaczyna się wielki plac budowy, 
po którym stale krąży w tumanach 
kurzu ciężki sprzęt. Hałas, wstrząsy 
oraz kurz są czasem nie do wytrzy-

mania. – Najgorsze jest to, że trzy 
metry od domu pękła skarpa i po-
woli się osuwa – pokazuje zniszcze-
nia kobieta. Postępujące ruchy zie-
mi dobrze widać na płocie – w solid-
nej podmurówce powstały kilkucen-
tymetrowe szczeliny. Z kolei w domu 
rozchodzą się ściany. – Nasze życie 
zamieniło się w koszmar. Nie moż-
na wyjść na zewnątrz, czy na taras. 
Ale najbardziej boję się, że dojdzie 
do katastrofy budowlanej, że zosta-
niemy bez dachu nad głową – zała-
muje ręce kobieta.

Kłamią, że chcieli wykupić  
 W kwietniu Bożena Grams za-
częła pisać do Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad oraz 
wykonawcy rozpaczliwe listy. Wska-
zuje w nich, że wycięcie drzew, któ-
rych korzenie zabezpieczały skar-
pę przed osuwaniem, doprowadziło 
do przyspieszenia ruchu mas ziem-
nych. Kobieta jest też przerażona 
skalą inwestycji przy jej domu. Esta-
kady, zjazdy i inne rozwiązania dro-
gowe, którymi pojadą tysiące cię-
żarówek dziennie, będzie miała tuż 
za oknami. – Nawet wysokie ekra-
ny przed smogiem nas nie uchro-
nią – boi się. Dlatego od kilku tygo-
dni prosi GDDKiA o podjęcie decy-
zji w sprawie wykupu liczącej prawie 
7 tys. m kw. posesji. Bo jest przeko-
nana, że po zakończeniu budowy, w 
tym miejscu nie da się żyć.       
 – Zupełnie nie rozumiemy, dla-
czego GDDKiA zaniechała wy-
kupu tej nieruchomości na etapie 
projektowania obwodnicy – zasta-
nawia się Andrzej Laśkiewicz, zięć 
współwłaściciela domu. – To bę-
dzie dom położony najbliżej ob-

wodnicy, na całej jej długości, jego 
wartość mocno na tym straci. Co 
więcej, koszty wzmocnienia skar-
py przy granicy tej posesji prze-
kroczyły cenę jej wykupu – przeko-
nuje. Właścicieli działki irytuje to, 
że wmawia się im, iż w 2010 roku 
chciano wykupić od nich nierucho-
mość, ale nie byli tym zaintereso-
wani. – To kompletna bzdura. Nikt 
u nas nie był, nie otrzymaliśmy w 

tej sprawie żadnego listu – zaprze-
cza Bożena Grams. Jak dodaje, do 
tej pory nikt nie był jej w stanie po-
kazać nawet dokładnych map wę-
zła, który powstaje obok jej domu, 
mimo że o to prosiła. 

Inwestor kieruje do sądu
 Co w tej sprawie robią drogo-
wcy? Pod koniec czerwca zaczęli 
monitorować stan posesji i osuwi-
ska. Co pół godziny na ogrodzenie 
wchodzi oddelegowany pracownik 
firmy wykonawczej  i... robi zdjęcie 
pęknięciu w skarpie. – To paranoja, 
czujemy się jak w filmie Barei – ko-
mentuje pani Bożena.
 Karol Klebanowski, kierownik 
budowy z firmy Intercor (która re-
alizuje kontrakt) przyznaje, że fakt, 
iż GDDKiA nie wykupiła posesji 
przy ul. Batalionu „Zośki” 5 jest dla 
wykonawcy dużym utrudnieniem. 
– Na ten moment wykonujemy swo-
je zadania zgodnie z umową i jedyne 
co możemy robić to prowadzić mo-
nitoring osuwiska i sąsiednich po-
sesji zgodnie z zatwierdzonym pro-
jektem. Robimy to m.in. przy uży-

ciu czujników drgań na budynkach 
– tłumaczy. – Dodam jedynie, że 
najgorszy etap prac na budowie wę-
zła Stadion, czyli nabijanie pali, 
właśnie się zakończył. 
 GDDKiA w odpowiedzi na li-
sty pani Bożeny zapewnia z kolei, 
że „uciążliwości są minimalizowa-
ne”, a „inwestor i inżynier kontrak-
tu i wykonawca dokładają wszel-
kich starań, by jak najszybciej za-
kończyć wszystkie uciążliwe pra-
ce”. Czy właściciele posesji mogą 
liczyć na jej wykup? Małgorzata 
Tarnowska, rzeczniczka prasowa 
warszawskiego oddziału GDDKiA 
informuje, że Dyrekcja – zgod-
nie z prawem – wykupowała jedy-
nie „obszar niezbędny do celów re-
alizacji inwestycji”. A w przypad-
ku posesji przy Batalionu „Zośki” 
5 nawet jej fragment nie znalazł się 
w pasie, w którym powstaje nowa 
szosa. – Z uwagi na to, że o naby-
ciu przedmiotowej nieruchomości 
nie można było postanowić w dro-
dze decyzji ani w drodze umowy, 
ewentualne roszczenie o nabycie 
właściciel może skierować na dro-
gę powództwa sądowego – wska-
zuje pani rzecznik. Dodaje rów-
nież, że firma budująca obwod-
nicę po zakończeniu prac będzie 
musiała doprowadzić dom i po-
sesję do stanu pierwotnego. – W 
przeciwnym wypadku wykonawca 
zobowiązany jest do zaspokojenia 
wszelkich roszczeń wynikających z 
pogorszenia się stanu techniczne-
go obiektów – informuje Małgo-
rzata Tarnowska. 

Piotr Chmielewski

Plac budowy obwodnicy kończy się na płocie posesji pani 
Bożeny. Jej codzienność to kurz, wstrząsy i hałas 

Osuwisko i zniszczenia postępują z tygodnia na tydzień 
– przekonuje Andrzej Laśkiewicz

– Najgorsze jest to, że trzy 
metry od domu pękła skarpa 
i powoli się osuwa – pokazu-

je zniszczenia kobieta
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URSYNÓW

Recitale na 100-lecie niepodległości
 Z okazji 100-lecia niepodległości Dzielnica Ursynów zaprasza na 
cykl ursynowskich recitali fortepianowych zatytułowanych „Armaty 
ukryte w kwiatach…”. Pierwszy z nich odbędzie się 15 lipca w Par-
ku przy Bażantarni. Wystąpi Marek Bracha - jeden z najciekawszych 
polskich pianistów młodego pokolenia. Jego grę cechuje szlachet-
ność i piękno brzmienia oraz powściągliwa i wysmakowana ekspre-
sja. Pianista nieustannie zgłębia wiedzę na temat praktyk wykonaw-
czych XVIII i XIX w. Jako wszechstronny muzyk, sięga jednak również 
po repertuar współczesny i z sukcesem dokonuje światowych prawy-
konań. Prowadzi ożywioną działalność artystyczną, mając już za sobą 
udział w wielu międzynarodowych festiwalach muzycznych m.in. w 
Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Chile oraz Wenezueli. Swoimi występa-
mi na całym świecie konsekwentnie promuje muzykę polską. Regu-
larnie współpracuje z takimi dyrygentami jak Alun Francis, José Maria 
Florêncio, Wojciech Rodek, Jakub Chrenowicz czy Jacek Kaspszyk. Po-
czątek koncertu o godz. 16. Wstęp wolny.

Tyl.

Ruszyło kino pod chmurką
PIASECZNO W nowym miejscu, na skwerze Kisiela, tydzień 
temu ruszyła kolejna edycja Piaseczyńskiego Kina Plene-
rowego. Jednak tym razem nie wszystko poszło zgodnie 
z oczekiwaniami organizatorów

 Zacznijmy od plusów. Z całą pewnością należy do nich zaliczyć piękną po-
godę i znakomitą frekwencję, bo na pierwszy lipcowy seans stawiło się oko-
ło 300 osób. – Jesteśmy po raz pierwszy na kinie plenerowym i uważamy, że 
to fantastyczny pomysł – mówią panie Teresa i Renata, z Piaseczna. – To super 
miejsce. Może oprócz pokazów fi lmowych warto byłoby też zrobić tu jakieś 
cykliczne potańcówki? 
 Przebudowany skwer jest na pewno bardziej estetyczny niż poprzednia 
lokalizacja kina – parking przy magistracie. Struktura amfi teatru sprawdza się 
w tym przypadku doskonale, ale nie brak było w ostatni piątek również i opi-
nii krytycznych. – Przyznam, że ekran mógłby być trochę większy – narzekał 
pan Arkadiusz z Piaseczna. – Do tego palące się z tyłu latarnie rzucały na nie-
go pogarszające widoczność światło, a przejeżdżające ul. Kościuszki auta za-
głuszały dźwięk. W ogólnym rozrachunku to kino jest jednak fajne.
 Ofi cjalnego otwarcia tegorocznej edycji dokonał wiceburmistrz Daniel 
Putkiewicz. – Jest mi niezmiernie miło być tu dzisiaj z państwem – powie-
dział. – Cieszę się, że kontynuujemy tradycję kin plenerowych, które zapo-
czątkowała inicjatywa młodzieżowej rady. Dzisiaj spotykamy się w nowym 
miejscu, które – mam nadzieję – przypadnie państwu do gustu.
 W trakcie pokazu okazało się jednak, że miał miejsce lekki zgrzyt, bo – za-
miast zapowiadanej komedii romantycznej „Facet na miarę” - na ekranie uka-
zał się fi lm „Big Mike” - amerykański biografi czny dramat sportowy. Jak się 
okazało, zaskoczenia, prócz widzów, nie kryli również sami organizatorzy, bo 
takiego tytułu w ogóle nie było na liście piaseczyńskich seansów. Firma dys-
trybucyjna Szortal po prostu się pomyliła i przesłała na pokaz nie ten fi lm co 
trzeba. Za zaistniałą sytuację uczestników imprezy przeprosił Łukasz Wyle-
ziński z gminnego biura promocji.
 – Już czwarty raz robimy z nimi kino i to pierwsza tego typu wpadka – 
przyznaje Łukasz Wyleziński. – Po kilkudziesięciu pokazach nie przypuszcza-
liśmy, że coś takiego może się zdarzyć. W ramach rekompensaty, w dodatko-
wym terminie odbędzie się jednak dodatkowy seans, na którym będzie moż-
na obejrzeć „Faceta na miarę” (we wtorek 14 sierpnia o godz. 20.30).

Grzegorz Tylec

Pierwszy w tej edycji seans kina plenerowego 
zgromadził około 300 osób

Deadpool na Kopie Cwila
URSYNÓW

 Wraz z początkiem lipca ruszyło Ursynowskie Lato Filmowe. W 
najbliższy czwartek 19 lipca przy Kopie Cwila obejrzeć będzie moż-
na film „Deadpool” - amerykańską komedię akcji w reżyserii Tima 
Millera. Początek seansu o godzinie 21.45. Wstęp wolny.

Tyl
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Sztuka ulicy, głos serducha
KONSTANCIN-JEZIORNA Druga edycja Konstancin Hip Hop Festiwalu zgromadziła na placu tar-
gowym niemal półtysięczną rzeszę wielbicieli rodzimego rapu, ulicznej mody i graffi  ti
 W niedzielę na scenie można 
było usłyszeć i zobaczyć lokalnych 
wykonawców, ale także czołowe 
ekipy z polskiej rap sceny. Impre-
za rozpoczęła się od wielkiego two-
rzenia murali. Powstało kilka ma-
lowanych sprayem kolorowych ob-
razów ściennych, które bez żena-
dy można nazwać sztuką. – Jestem 
ilustratorem i tatuażysta, ale graf-
fiti to bardziej moja pasja. Robię to 

dla czystej satysfakcji – mówił An-
drzej z Piaseczna, który przez trzy 
godziny wysprayował obraz mają-
cy około 10 metrów kwadratowych. 
Powstał też mural poświęcony 
„Zuli” – Barbarze Żugajewicz-Ku-
lińskiej z Konstancina-Jeziorny, 
która jako 14-latka, będąc sanita-
riuszką wzięła udział w Powstaniu 
Warszawskim. W niedzielę każdy 
mógł spróbować swoich sił w malo-
waniu murali pod okiem ludzi, któ-
rzy zajmują się tym na co dzień. W 

ten sposób, na naprędce postawio-
nych tablicach powstało kolorowe 
tło dla festiwalu. 
 A na scenie też tego dnia dzia-
ło się dużo. Publiczność mo-
gła obejrzeć pokaz mody stre-
etwear (czyli swobodnych stro-
jów dla wielbicieli kultury miej-
skiej), utrzymanej w klimacie hi-
phopowym. Mniej więcej w ta-
kich wdziankach pokaz tańca 

dała młodzież z konstancińskiego 
Equrrola Dance Studio. Tego dnia 
królowały jednak surowe teksty 
i rytmiczne uderzenie. Koncert 
otworzył skład Definite, wyłonio-
ny przez wielbicieli rapu w głoso-
waniu w mediach społecznościo-
wych. Jednak największa publicz-
ność zdawała się czekać na Ham-
ski Bruk. Pięcioosobowy skład 
głównie z Mirkowa wystąpił tym 
razem nie tylko jako wykonawca, 
ale także koordynator festiwa-

lu. – Jesteśmy ekipą, która trwa 
od ponad 15 lat – mówi Rum, naj-
młodszy „brukowiec”, rapujący 
od 13. roku życia. – Dziś chcieli-
śmy miastu udzielić rapowej lek-
cji, żeby się obudziło. Nasza mu-
zyka, mimo że jest ciężka, mimo 
że padają mocne słowa, płynie z 
nas, z serducha. Czasem musi być 
ostro. Rap to prawdziwe życie.
 Panowie ze składu porwali pu-
bliczność. Ich muzyka połączy-
ła pokolenia. Na występ Hamskie-
go Bruku przyszła nawet ukocha-
na babcia jednego z wykonawców. 
Potem widownie rozbujał Dixon 
37, który zaproponował całkowicie 
nowy materiał, a tłum wraz z Pol-
ską Wersją wykonał niemal wszyst-
kie kawałki tego popularnego skła-
du. I to był bodaj najmocniejszy ak-
cent tego hiphopowego popołudnia 
w Konstancinie. 
 O imprezę całkowicie dla mło-
dzieży upomniał się w 2016 roku 
konstancinianin Filip Rawski. Na-
pisał wniosek do budżetu obywa-
telskiego, zebrał podpisy i wygrał. 
Scenariusz powtórzył się w ze-
szłym roku. Techniczną organiza-
cją imprezy zajął się Konstanciński 
Dom Kultury, szum wokół niej zro-
bili miejscowi hip hopowcy. – Li-
czę, że za rok festiwal odbędzie się 
mimo tego, że w tym roku nie zło-
żyłem wniosku do BO. Mam na-
dzieję, że KDK widząc popular-
ność imprezy zorganizuje ją z wła-
snej inicjatywy – mówi Filip Raw-
ski. – Niestety, tegoroczna edy-
cja budżetu obywatelskiego trochę 
zniechęca do składnia wniosków. Z 
różnych powodów gmina odrzuciła 
dwie trzecie z nich. To chyba nie o 
to chodzi – uważa.
 Imprezie patronowały Kurier 
Południowy i Piasecznonews.pl

PC

Hamski Bruk: Czasem musi być ostro. Rap to prawdziwe życie 
(fot. Anna Gryglicka)

W trakcie festiwalu powstał m.in. mural poświęcony „Zuli” 
– Barbarze Żugajewicz-Kulińskiej z Konstancina-Jeziorny, 
która jako 14-latka brała udział w Powstaniu Warszawskim  

R E K L A M A

Radni nie obniżyli 
pensji wójta
LESZNOWOLA Radni nie zdecydowali się zmniejszyć o 20 proc. uposaże-
nia wójt Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik, co nakazuje obowiązujące od 1 
lipca rozporządzenie Rady Ministrów o obniżce pensji wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast
 Tydzień temu nad podobną 
uchwałą pochylili się radni w Piasecz-
nie. Uznali, że burmistrz Zdzisław Lis 
pracuje dobrze i nie ma podstaw, aby 
obniżać mu uposażenie.  Podobnie 
było wcześniej w Konstancinie-Je-
ziornie. W środę nad uchwałą w spra-
wie obniżki pensji wójta obradowali 
radni w Lesznowoli. Projekt uchwa-
ły przewidywał, że o 20 proc. zmniej-
szy się wynagrodzenie zasadnicze 
wójt Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik. O 
jedną piątą zmniejszyć miały się tak-
że dodatki specjalny i za wysługę lat. 
Wszyscy radni zagłosowali przeciw-
ko uchwale, co oznacza, że pensja 
wójt Batyckiej-Wąsik nie zostanie ob-
niżona. Teraz na temat uchwały wy-
powie się wojewoda i Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze. 

TW



Awaria oczyszczalni. 
Ścieki popłynęły Głoskówką
PIASECZNO Roman Dyła z Głoskowa poinformował nas, że od kilkunastu dni rzeką przecina-
jącą wieś płyną ścieki. – To jest kryminał, grozi nam katastrofa ekologiczna! – bulwersuje się

 Pan Roman we wtorek nawet nie 
próbował ukryć swojego zdenerwo-
wania. – 40 lat tu mieszkam i nigdy 
czegoś takiego nie było – mówi pro-

wadząc nas przez swój ogród prosto 
do niewielkiej rzeczki. – Wykopywa-
łem tu rośliny do oczka wodnego, te-
raz nic nie zostało. Od dwóch tygo-
dni rzeczką płynie biała, śmierdząca 
szambem substancja. Niedawno wi-
działem też płynące z nurtem martwe 
ryby. To się w głowie nie mieści, żeby 
w XIX wieku robić coś takiego... 
 Z początku pan Roman myślał, 
że ktoś po prostu zaczął wypom-
powywać do Głoskówki nieczysto-
ści. Okazało się jednak, że ścieków 
z dnia na dzień płynie coraz więcej. 
– Nie wiem, może to jakiś zakład 
przetwórczy, ale ja przecież tego nie 
sprawdzę – mówi nasz czytelnik. 
– Poinformowałem już wszystkie 
niezbędne służby, począwszy od 
gminy, a skończywszy na sanepi-
dzie. Gdzie jest zarządca rzeki? To 
oni w pierwszej kolejności powinni 
ustalić i ukarać truciciela.

Ktoś „zepsuł” oczyszczalnię
 Na pytanie, czy ścieki mogła 
zrzucić znajdująca się nieopodal 
oczyszczalnia ścieków „Głosków”, 
pan Roman odpowiada, że jest to 
mało prawdopodobne. – Nigdy nie 
było z nimi problemu – dodaje.  
 Jak udało nam się ustalić, kilka 
dni temu zawiadujący oczyszczalnią 
pracownicy Przedsiębiorstwa Wo-
dociągów i Kanalizacji w Piasecznie 
odnotowali dopływ do niej ścieków 
przemysłowych. – Wskazuje to na 
nielegalne odprowadzenie do urzą-
dzeń kanalizacji na terenie zlewni 
oczyszczalni znacznej ilości ścieków 
o nieznanym składzie chemicznym – 
wyjaśnia Paweł Wojciechowski, pre-

zes zarządu PWiK. – Oczyszczalnia 
w Głoskowie jest przystosowana do 
oczyszczania ścieków  socjalno-by-
towych, a nie przemysłowych.
 Tymczasem, jak się dowiedzieli-
śmy, inwazyjny ściek przemysłowy na-
ruszył prawidłową pracę  całego ciągu 
technologicznego oczyszczalni. 

Podjęli działania naprawcze
 PWiK informuje, że pracowni-
cy oczyszczalni natychmiast pod-
jęli działania naprawcze, polegają-
ce na odprowadzeniu ścieków znaj-
dujących się w zbiorniku retencyj-
nym do oczyszczalni ścieków w Pia-
secznie oraz wymianie osadu filtru-

jącego  zanieczyszczenia (tzw. do-
kondycjonowanie osadu). – Działa-
nia te przyniosły zamierzony efekt, 
poprawiając pracę systemu oczysz-
czania ścieków – przekonuje Paweł 
Wojciechowski. – Aby zapobiec ta-
kim sytuacjom w przyszłości wystą-
pimy do straży miejskiej oraz wy-
działu gospodarowania odpadami 
w gminie o przeprowadzenie kontro-
li wszystkich podmiotów gospodar-
czych działających na terenie zlew-
ni oczyszczalni Głosków pod kątem 
weryfikacji parametrów odprowa-
dzanych ścieków  oraz posiadanych 
zezwoleń.

Tomasz Wojciuk

Jeszcze we wtorek śmierdząca woda w rzeczce 
przypominała mleko

Prezes PWiK twierdzi, 
że awaria została zauważo-

na we wtorek rano, mieszka-
niec zaś przekonuje, że ście-
ki płyneły rzeczką od dwóch 

tygodni

Do Czerska zlecą się 
kultowe maszyny
GÓRA KALWARIA Za tydzień, u podnóża wzgórza zamkowego, odbę-
dzie się dwudniowy, jubileuszowy X Zlot Motocykli Sokół. W progra-
mie świetne koncerty

 W piątek 20 lipca impreza rozpocznie się o godz. 18. Wystąpi Kapela Maciejo-
wa z Lublina (wykonująca szlagiery miejskiego folku, nogi same rwą się do tań-
ca), Żeglarze Portowi (ich koncerty znane są z żywiołowości), a na koniec uczest-
nicy usłyszą muzykę disco. W sobotę, od godz. 16. sceną przy ul. Mostowej ko-
lejno zawładną:  Czarek Makiewicz z zespołem (rock, pop, autor znanej piosen-
ki „Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa”), Zespół z Cygańską Duszą (piosen-
ki i taniec romski), Tomasz Szwed z zespołem (popularny  twórca nastrojowych 
piosenek opowiadających o codzienności, ludzkim doświadczeniu, widzeniu 
świata z perspektywy zwykłego człowieka), Zespół Power Gras (łączący twórczo 
rock, bluegrass, blues i folk), Maria Rozbicka (certyfi kowana instruktorka pole 
dance fi tness) oraz zespół 1965 (rock’n’rollowa kapela z Warszawy). Ich muzyka 
jest owocem wielu różnych wpływów – od Led Zeppelin po Afghan Whigs.
 Dla przyjezdnych przygotowano parking na rynku oraz przy szkole pod-
stawowej na ul. Warszawskiej. Wstęp na imprezę: 20 zł. 
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Dla uczestników zlotu w sobotę zaśpiewa m.in. Tomasz Szwed 

 Konstancin-Jeziorna,  11.07.2018 r.

Zastępca Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
/-/ Ryszard  Machałek

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz 
art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. 
zm.)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską 
Konstancin-Jeziorna następujących uchwał:

1) uchwały nr 805/VII/46/2018 z dnia 6 czerwca 
2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla działek o nr ew. 137/10, 137/11, 
138/2, 138/3, 140/5 z obrębu 00-04,
2) uchwały nr 817/VII/46/2018 z dnia 27 czerwca 
2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla działek o nr ew. 119/6, 119/7, 119/8, 
119/9 z obrębu 01-26,

Z niezbędną dokumentacją spraw można się zapo-
znać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin- 
-Jeziorna w Wydziale Planowania Przestrzennego 
przy ul. Piaseczyńskiej 77 w Konstancinie-Jeziornie 
w godz. od 9.00 do 15.00.
Wnioski należy składać na piśmie w  terminie do 
dnia 20 sierpnia 2018 r. do Burmistrza Gminy  
Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 
Konstancin-Jeziorna.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę 
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia ww. wniosków 

jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna.

Informujemy, że dane osobowe osób składających wnioski do pla-
nu będą przetwarzane na zasadach określonych w Rozporządze-
niu Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządze-
nie o ochronie danych), w celu wykonania obowiązków prawnych 
wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów wykonawczych 
dla powyższej ustawy. Więcej informacji dotyczących przetwa-
rzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej  
bip.konstancinjeziorna.pl oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca 
Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Piaseczyńska 77, 
05-520 Konstancin-Jeziorna. Administratorem danych osobo-
wych jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna; ul. Piaseczyń-
ska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, tel. (22) 484-23-00, email:  
urzad@konstancinjeziorna.pl. Dane kontaktowe do inspektora 
ochrony danych  tel. 605-976-900, email: iod@konstancinjeziorna.pl. 

R E K L A M A

PIASECZNO

Dixieland na skwerze Kisiela
 Już jutro na skwerze Kisiela odbędzie się pierwszy z wakacyjnych kon-
certów organizowanych przez Centrum Kultury w Piasecznie. Wystąpi 
Enerjazzer - grupa założona w roku 2007 przez puzonistę Adama Solskie-
go. Muzyka zespołu to stary, radosny jazz tradycyjny i nie jest to jeden 
stylistyczny posiłek, lecz urozmaicona uczta. Proponowane menu to: rag-
time, blues, dixieland, new orlean’s, chicago, a zwłaszcza danie królew-
skie - swing. Na repertuar zespołu składają się między innymi takie pro-
jekty jak: Blueslandia - inspirowana bluesem; Polandia - udowadnia, iż Po-
lacy nie gęsi, swe standardy mają, a muzyka polska jest muzyką świato-
wego formatu oraz Bajkolandia - czyli jazzowe opracowania muzyki z fi l-
mów i bajek dla dzieci. Początek koncertu o godz. 18.

Tyl.

GÓRA KALWARIA

Niepodległa we wspomnieniach
 Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii zachęca  mieszkańców 
oraz wszystkich uczniów ze szkół z terenu gminy do wzięcia udziału w 
konkursie literackim inspirowanym 100-leciem odzyskania niepodległo-
ści. Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach wiekowych: dla mło-
dzieży (8-13 lat) - utwór poetycki, dla młodzieży (14-18 lat) - utwór proza-
torski i dla dorosłych - utwór prozatorski. Zgłaszane prace mogą być na-
pisane w dowolnej formie i konwencji (opowiadanie, nowela, wspomnie-
nie, esej, reportaż). Na laureatów czekają nagrody: za pierwsze miejsce 
bon wartości 200 zł, za drugie miejsce bon 150 zł, a za trzecie miejsce bon 
100 zł. Organizatorzy proszą o pamiętanie o dołączeniu karty zgłoszenio-
wej. Prace można składać od 10 września do 19 października. Wyniki kon-
kursu zostaną ogłoszone w listopadzie.

Tyl.
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Święto jazzu 
w uzdrowisku
KONSTANCIN-JEZIORNA Jedna z największych imprez jazzowych na Ma-
zowszu odbędzie się 14 i 15 lipca w Parku Zdrojowym. Zabrzmi klasycz-
ny jazz, nawiązujący do czasów powstania letniska. Wstęp wolny!

 To już szósta edycja Jazz Zdrój Festiwalu, wyjątkowego wydarzenia mu-
zycznego poświęconego pamięci wybitnego jazzmana Louisa Armstronga. 
Dużo będzie się działo na scenie amfi teatru, natomiast w altanie przy Hugo-
nówce odbędą się pokazy i warsztaty tańca w wykonaniu szkoły Shim Sham 
(niedziela, godz. 13), a także jazzowa parada parkowymi alejkami i tradycyj-
ne, wieczorne jam session (sobota, godz. 21). W tym roku na scenie amfi teatru 
wystąpią różnorodne zespoły z całego kraju. 
 Festiwal rozpocznie się jutro o godz. 16. Jako pierwszy w amfi tetatrze za-
gra The Warsaw Dixielanders. Istniejący od 11 lat zespół jazzu tradycyjnego 
specjalizuje się w interpretacji standardów jazzowych z Nowego Orleanu i 
Chicago, a także szlagierów polskiej muzyki z lat 30. i 40. ubiegłego wieku. O 
godz. 17.30 wystąpi Tomasz Bielski Jazz Orchester, który koncertował w reno-
mowanych klubach jazzowych w Niemczech, Skandynawii i Holandii. Tomasz 
Bielski – instrumentalista, aranżer i kompozytor z łatwością i fi nezją gra na fl e-
cie i saksofonie. O godz. 19 koncert da Leliwa Jazz Band istniejący od 1978 
roku. Początkowo zespół preferował ragtime, lecz z czasem repertuar rozsze-
rzył o standardy jazzu lat 20. i 30. Zespół koncertuje w wielu krajach Europy, 
niezmiennie zachwycając fanów jazzu.
 Niedzielną część festiwalu rozpocznie o godz. 16. Dixie Warsaw Jazzmen 
prezentujący tzw. biały dixieland (lata 20-40) z jego światowymi standarda-
mi (w tym bluesy, ballady, stompy itp.). O godz. 17.30 usłyszymy natomiast 
Samych Swoich – jedną z najbardziej popularnych polskich orchestr jazzo-
wych. Założył ją w 1968 r. Julian Kurzawa, a od 1990 r. liderem jest puzonista 
Jan Młynarczyk. Zdobyli wiele nagród, nagrali 11 płyt i współpracowali z wie-
loma popularnymi i wręcz legendarnymi wykonawcami z kraju i zagranicy. 
Festiwal polecają Kurier Południowy i Piasecznonews.pl.

PC

Jazz Zdrój Festiwal to dawka świetnej muzyki, 
ale również pokazy i warsztaty tańca 

 Konstancin-Jeziorna,  11.07.2018 r.

Zastępca Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
/-/ Ryszard  Machałek

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. 
zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust.  
3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)  zawia-
damiam o podjęciu przez Radę Miejską Kon-
stancin-Jeziorna uchwały nr 819/VII/45/2018 
z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla 
południowo-zachodniej części ul. Chylickiej  
z obrębu 03-17.
Sporządzanym planem objęto obszar w grani-
cach oznaczonych na rysunku poniżej.

Z niezbędną dokumentacją spraw można się 
zapoznać w Wydziale Planowania Przestrzenne-
go Urzędu Miasta i Gminy  Konstancin-Jeziorna 
ul. Piaseczyńska 77, od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 900 do 1500.

Wnioski należy składać na piśmie, w terminie 
do dnia 20 sierpnia 2018 r. do Burmistrza 
Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77,  
05-520 Konstancin-Jeziorna. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, na-
zwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia ww. wnio-
sków jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna.

Informujemy, że dane osobowe osób składających wnio-
ski do planu będą przetwarzane na zasadach określonych 
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz-
nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych), w celu wykonania obowiązków praw-
nych wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepi-
sów wykonawczych dla powyższej ustawy. 
Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych oso-
bowych znajduje się na stronie internetowej  bip.konstan-
cinjeziorna.pl oraz  Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Mia-
sta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Piaseczyńska 77, 05-520 
Konstancin-Jeziorna. Administratorem danych osobowych 
jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna; ul. Piaseczyńska 
77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, tel. (22) 484-23-00, email:  
urzad@konstancinjeziorna.pl. 
Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych  tel.  
605-976-900, email: iod@konstancinjeziorna.pl

R E K L A M A

Budżet obywatelski jak po grudzie?
PIASECZNO Do tej pory, mimo że już połowa lipca, udało się zrealizować jedynie 3 z 20 
projektów w ramach budżetu obywatelskiego na ten rok. Coraz częściej pojawiają się 
pytania o to, czy uda się wcielić w życie wszystkie pomysły mieszkańców
 Pierwszym zrealizowanym jesz-
cze w marcu projektem były prze-
wijaki dla niemowląt, które znajdu-
ją się na Górkach Szymona, skwerze 

Kisiela i w miejskich parkach. Cza-
sami rzeczywiście korzystają z nich 
mamy ze swoimi pociechami, ale 
częściej służą po prostu jako ławki.  
Niestety, jak do tej pory to jeden z 
niewielu zrealizowanych projektów. 
Oprócz tego udało się zorganizo-
wać jeszcze mini mistrzostwa świa-
ta w piłce nożnej dla dzieci oraz ką-
ciki relaksu w szkole w Kamionce.

Co z pozostałymi projektami?
 Opieszałość w realizacji projek-
tów martwi nie tylko mieszkańców, 
którzy na nie głosowali, ale także 
niektórych radnych.  Podczas ostat-
niej sesji rady miejskiej uwagę na to 
zwrócił radny Artur Maicki. - Pro-
szę o przyspieszenie realizacji po-
mysłów, aby nie obniżać wiarygod-
ności całego projektu – zwrócił się 
do burmistrza.  Udało nam się do-
trzeć do harmonogramu prac nad 
budżetem obywatelskim, z które-
go wynika, że prawie wszystkie po-
mysły mieszkańców powinny zostać 
jednak jeszcze w tym roku zreali-
zowane. I tak projekt wyposaże-
nia 15 przejść dla pieszych w świe-
cące całą dobę tzw. „kocie oczy” 
ma być sfinalizowany w trzecim 
kwartale tego roku. To samo „Pies 
w mieście Piasecznie”, który za-
kłada zainstalowanie 50 pojem-
ników na nieczystości wraz z to-
rebkami na odchody oraz 100 ta-
bliczek „sprzątaj po swoim psie”. 
- Ten projekt powinniśmy sfinali-
zować w ciągu najbliższych tygo-
dni – mówi Łukasz Wyleziński z 
gminnego biura promocji. 

Powstanie nowa stacja rowerowa
 W ramach budżetu na ten rok 
miał powstać także tor modelarski 
off-road w skali 1:10. Gmina nego-

cjuje obecnie z właścicielem istnieją-
cego toru. Chce go przejąć i zreali-
zować na nim inwestycję, co powin-
no udać się do końca roku. Jednym 
z najbardziej pożądanych projek-
tów była także budowa 37 metrów 
chodnika wzdłuż ul. Żółkiewskie-
go. Niestety, kilka dni temu unie-
ważniono przetarg na tę inwesty-
cję, ponieważ nie wpłynęła na nie-
go żadna oferta. Wkrótce zostanie 
ogłoszony kolejny. Innym pomy-
słem było doposażenie placu za-
baw i siłowni zewnętrznej na sta-
dionie miejskim. Obecnie przy-
gotowywana jest dokumentacja, 
ale jak informuje gmina, ten pro-
jekt również nie jest zagrożony. 
Podobnie jak rozbudowa systemu 
wypożyczalni rowerów o dodatko-
wą stację, która jeszcze w tym roku 
pojawi się na stadionie miejskim, 
podobnie zresztą jak kosze na tere-
nie Zalesia Dolnego i Gołkowa Let-
niska. Podczas zeszłotygodniowej 
sesji radni dołożyli pieniędzy na wy-
budowanie deptaka Marusarzówny, 

który ma biec od ul. Szkolnej do pla-
cu zabaw przy Alei Róż. Został już 
rozstrzygnięty przetarg, a inwestycja 
ma zostać zrealizowana do połowy 
października. Monitoring na Osie-
dlu Kusocińskiego i w Parku Za-
chodnim ma być wykonany w trze-
cim kwartale tego roku, a jeszcze w 
wakacje zostaną wyniesione przej-
ścia dla pieszych na ul. Powstańców 
Warszawy.
  Zielona bariera wzdłuż ul. Pu-
ławskiej ma być zrobiona we wrze-
śniu. Wtedy też pewnie pojawią się 
klony na miejskim rynku. Zagrożo-
na jest natomiast budowa wybiegu 
z przeszkodami dla psów przy ul. 
Chyliczkowskiej. Inwestycja ta zo-
stanie zrealizowana dopiero w 2019 
roku. Co innego pomysł uspokoje-
nia ruchu w rejonie ul. Jarząbka po-
przez zainstalowanie dwóch progów 
spowalniających. Niezbędne prace w 
tym zakresie mają zostać wykonane 
jeszcze latem.

Tomasz Wojciuk

Przewijaki dla dzieci to pierwszy pomysł zrealizowany 
w ramach budżetu obywatelskiego na ten rok

Już wiadomo, że w tym 
roku nie uda się wybudować 

wybiegu z przeszkodami 
dla psów przy ulicy 

Chyliczkowskiej
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Rockowy początek wakacji
URSYNÓW W pierwszym dniu wakacji w Domu Kultury 
Imielin odbył się bardzo udany koncert uczestników wio-
sennej edycji warsztatów rockowych, które są organizo-
wane nieprzerwanie od 2003 roku
 Młodzi artyści (w wieku od 10 do 
19 lat) wykonywali na scenie zarów-
no polskie, jak i angielskie piosenki 
przygotowane w trakcie zajęć warsz-
tatowych pod kierunkiem doświad-
czonych zawodowych muzyków: 
Aleksandry Chludek (wokal), Andrze-
ja Potęgi (bas), Krzysztofa Zawadki 
(gitara) i Michała Biernackiego (per-
kusja). Wszyscy uczestnicy koncertu 
otrzymali pamiątkowe certyfi katy, a 
od licznej publiczności gorące brawa 
po każdym występie. 
 Dzięki życzliwości szefowej 
warsztatów Małgorzaty Wiercińskiej 
w zajęciach i koncertach udział bie-
rze młodzież nie tylko z Ursynowa, ale także z sąsiednich dzielnic oraz gmin. 
Wysoki poziom zaprezentowała młodzież z powiatu piaseczyńskiego: Mate-
usz Wolko – Konstancin (perkusja), Jakub Chojnacki - Piaseczno (gitara), Olek 
Szweryn - Józefosław (gitara) i Natalia Zaręba z Wólki Kozodawskiej (wokal).
 Warto dodać, że w ubiegłym miesiącu na pikniku integracyjnym, który 
odbył się w Domach Dziecka w Pęcherach koło Piaseczna nagrodzono trójkę 
uczestników imielińskich warsztatów specjalnymi dyplomami starosty piase-
czyńskiego oraz książkami za wielokrotny udział w koncertach i imprezach 
charytatywnych na rzecz dzieci i młodzieży z terenu powiatu piaseczyńskie-
go. – Serdecznie gratulujemy tego wyróżnienia Natalii Hryniewickiej i Miko-
łajowi Zwierzowi z Ursynowa oraz Natalii Zarębie – mówi Grzegorz Rowiński, 
organizator koncertu w Domach Dziecka w Pęcherach.

Grzegorz Tylec/fot. Dorota Hryniewicka

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

 NA WOLNE STANOWISKO:

 

R E K L A M A

„Kisiel” by się uśmiał
PIASECZNO Przymiarki do ustawienia na skwerze Kisiela ławeczki z siedzącym na niej Ste-
fanem Kisielewskim trwają od ubiegłego roku. Teraz największym problemem jest... 
wskazanie miejsca, w którym mosiężna rzeźba miałaby stanąć
 Pomysłodawcą umieszczenia na 
skwerze przed urzędem gminy meta-
lowej ławeczki z podobizną siedzącego 
na niej Stefana „Kisiela” Kisielewskiego 

był radny rady miejskiej, Zbigniew Mu-
cha. – Tego typu rzeźby znajdują się w 
wielu miastach i zawsze wzbudzają za-
interesowanie, stanowiąc także atrakcję 
turystyczną – mówi radny. Do swojego 
pomysłu szybko przekonał burmistrza i 
większość kolegów z rady. W konsekwen-
cji tego, jeszcze jesienią, artyści z Pozna-
nia przedstawili projekt  rzeźby, która 
miałaby kosztować gminę 125 tys. zł.

Posiedzieć z Kisielewskim
 Okazało się, że zamiast ławecz-
ki, artyści zaproponowali ustawie-
nie na skwerze... dwóch foteli. Na jed-
nym miałby siedzieć Stefan Kisielew-
ski z nieodłączną torbą, trzymający w 
wyciągniętej dłoni jabłko. Drugi fotel 
byłby pusty. Każdy chętny mógłby sobie 
na nim usiąść i zrobić ze znanym litera-
tem pamiątkowe zdjęcie. Kiedy wiosną w 
budżecie gminy pojawiły się wolne środ-
ki, została podjęta uchwała zapewnia-
jąca finansowanie projektu (w połowie 
maja). Kolejnym krokiem było przygoto-
wanie umowy z rzeźbiarzami. – Tymcza-
sem gminna prawnik stwierdziła, że od-
lew Kisielewskiego to tak naprawdę po-
mnik i rada miejska musi zgodzić się na 
ustawienie go na skwerze – mówi Zbi-
gniew Mucha. – Z początku myślałem, 
że to tylko formalność. Okazało się jed-
nak, że nie... Może komuś przeszkadza-
ło, że to ja wpadłem na ten pomysł?

Gdzie ustawić rzeźbę?
 Podczas ostatniej sesji rady miej-
skiej większość radnych nie zgodziła 
się na wprowadzenie uchwały o po-
mniku do porządku obrad. – Było 

to dla mnie kompletne zaskocze-
nie – mówi Zbigniew Mucha. Piotr 
Obłoza, przewodniczący rady miej-
skiej, argumentuje to tak: – Nikt nie 
jest przeciwny tej rzeźbie, większości 
radnych naprawdę podoba się ten 
pomysł – przekonuje. – Jednak są-
dziliśmy, że ławeczkę będzie moż-
na przestawiać, tymczasem pomnik 
musi zostać umocowany w jednym 
miejscu. Trzeba dobrze zastanowić 
się nad jego optymalnym wyborem. 
Dlatego postanowiliśmy nie podej-
mować jeszcze tej uchwały.
 W poniedziałek na skwerze Ki-

siela spotkaliśmy się z autorem pro-
jektu foteli, artystą plastykiem Jaro-
sławem Lebiedziem. – Ani ławeczki, 
ani foteli nie da się łatwo przestawić 
ze względu na ich dużą wagę – mówi 
Jarosław Lebiedź. – Ławeczka też 
musiałaby być zamocowana w jed-
nym miejscu, chociażby ze względu 
na potencjalnych złodziei. Uważam, 
że najlepszym miejscem na ustawie-
nie rzeźby jest północna część placu. 
Stefan Kisielewski mógłby siedzieć 
tyłem do urzędu gminy.

Tomasz Wojciuk

Na razie artyści przedstawili swoją propozycję w skali mikro

 Radni muszą zastanowić się, 
że którym miejscu skweru 

ustawić rzeźbę Kisiela

Gdzie jest pyton tygrysi?
KONSTANCIN-JEZIORNA W sobotę Fundacja Animal Rescue Poland otrzymała zgłoszenie o 
znalezieniu w okolicy miejscowości Gassy wylinki olbrzymiego węża. Według eksper-
ta starą powłokę zrzucił około 6-metrowy pyton tygrysi, który może być agresywny!
 Wylinka, znaleziona nad Wi-
słą na wysokości miejscowości Gas-
sy i Cieciszewa, miała (w dwóch czę-
ściach) bez głowy długość 5,3 me-
tra, a obwód około 50 cm. – Z racji 
tego, że jest świeża, wąż jest wygłod-
niały i może być agresywny – brzmia-
ło ostrzeżenie. Poszukiwania nie-
bezpiecznego gada od kilku dni, we 
współpracy z lokalnymi służbami oraz 
Powiatowym Centrum Zarządza-
nia Kryzysowego, prowadzi Służba 
Ochrony i Ratownictwa Zwierząt. 
 Zadanie jest szczególnie trudne 
ze względu na ukształtowanie tere-
nu – mokradła,  krzaki, wysokie tra-
wy, powalone konary drzew i set-
ki miejsc, w których wąż może się 
schować. Na obecnym etapie wy-
kluczono jednak głupi żart hodow-
cy węży, który z początku brano pod 
uwagę (podejrzewano, że ktoś wy-
rzucił wylinkę nad Wisłą). Ekspert, 
analizując pozostawione ślady, po-
twierdził obecność węża w okolicy. 
– Prosimy wszystkich o powstrzy-
manie się przed spacerowaniem i 
spaniem pod chmurką w tych re-
jonach oraz baczne obserwowa-

nie okolicy – apeluje Dawid Fabjań-
ski ze Służby Ochrony i Ratownic-
twa Zwierząt ARP. – Zagrożone ata-
kiem są głównie dzieci oraz zwierzę-
ta domowe. W przypadku napotka-
nia węża, prosimy nie podchodzić 
do niego, o ile nie zagraża to bez-

pieczeństwu, zrobić zdjęcie telefo-
nem zachowując bezpieczną odle-
głość, zawiadomić policję (nr tel. 
997), Powiatowe Centrum Kryzy-
sowe (22 737 07 63) lub nasz patrol 
(792 122 222).

Grzegorz Tylec

Dotychczasowe poszukiwania węża okazały się nieskuteczne

Starosta 
z mniejszą pensją
POWIAT - Nie przychodzę tu dla pieniędzy – oświadczył podczas ostat-
niej sesji rady powiatu starosta Wojciech Ołdakowski i zaapelował do 
radnych o przegłosowanie uchwały o obniżeniu swojej pensji

 - W związku z wejściem w życie rozporządzenia bardzo proszę o podję-
cie uchwały – powiedział starosta Ołdakowski. - Proszę by nikt nie wpadł na 
pomysł, aby być przeciw. Ta obniżka mojego wynagrodzenia wynosi 960 zło-
tych. Ja się temu podporządkowuje. Były pomysły by obniżyć podstawę, ale 
podwyższyć dodatek, ale ja jestem temu przeciwny. 
 - Wojtku! Z całym szacunkiem dla twojej postawy, ale uważam, że za go-
dziwą pracę należą się godziwe pieniądze – skomentował radny Tadeusz 
Sztop. - Nie gniewaj się, ale ja uważam, że to populistyczny gest.
 - Ja się zgadzam, że za godziwą pracę godziwa płaca, ale praca jest taka, 
jaka jest – skrytykowała starostę radna Maria Bernacka-Rheims. - Czy członko-
wie zarządu będą również mieli obniżone wynagrodzenie?
 - Zgodnie z przepisami będzie ono obniżone – zapowiedział starosta, a 
radna poprosiła o pisemną informację w tej sprawie. Na zakończenie radny 
Michał Grzesło tradycyjnie poprosił o zamknięcie dyskusji. Radni przegłoso-
wali obniżenie pensji starosty piaseczyńskiego.

KS

LESZNOWOLA

Ruszają Malarskie Niedziele
 W najbliższą niedzielę w godz. od 16 do 18 nad stawem w Mysiadle od-
będzie się pierwsza w te wakacje Malarska Niedziela - rodzinne plenerowe 
warsztaty plastyczne z muzyką na żywo w wykonaniu Zespołu Piosenki Bie-
siadnej Mrokowiacy. „Malarskie niedziele” są skierowane do Mieszkańców z 
całej gminy Lesznowola - do dzieci, młodzieży i do osób dorosłych. Rodzice 
malujących dzieci mogą np. rozłożyć sobie kocyki i urządzić w tym czasie 
mały piknik z przyniesionymi z domu koszyczkami ze smakołykami i miło 
spędzić niedzielne popołudnie. Mogą również sami stanąć przy sztalugach, 
słuchać muzyki oraz razem z wykonawcami zaśpiewać. Zarówno dorosłymi, 
jak i dziećmi, zajmą się profesjonalni instruktorzy – plastycy, pomagając w 
tworzeniu niepowtarzalnych, plenerowych dzieł i dziełek sztuki.  Organiza-
torzy zapewniają materiały plastyczne (farby wodne, pędzle, papier i szta-
lugi) i dużo dobrej zabawy. Wstęp wolny. Uwaga! Osoby malujące na płót-
nach proszone są o zabranie materiałów własnych. Tyl.
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Sparta już bez Gołębiewskiego
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA Po trzech latach Marek Gołębiewski zrezygnował 
z prowadzenia grającej w czwartej lidze Sparty Jazgarzew
 Szkoleniowiec przyznaje, że odszedł z Ja-
zgarzewa ze względu na obowiązki w klubie 
Escola Varsovia. – Będę trenerem drużyny U18 
w Centralnej Lidze Juniorów i niestety nie dam 
rady tego pogodzić z prowadzeniem Spar-
ty – żałuje Marek Gołębiewski. – Bardzo dzię-
kuję zarządowi klubu Sparta i panu prezesowi 
Faliszewskiemu za trzy lata owocnej pracy. Ży-
czę Sparcie jak najlepiej i zawsze służę pomo-
cą jak będzie taka potrzeba. Nazwisko nowego 
trenera zespołu z Jazgarzewa powinniśmy po-
znać w najbliższych dniach.

Tyl.

Nabór do biało-niebieskich
PIŁKA NOŻNA MKS Piaseczno ogłasza nabór uzupełniający do roczni-
ków 2007, 2008, 2009 i młodszych
 – Początkującym piłkarzom zapewniamy: wykwalifi kowaną kadrę trener-
ską, znakomitą bazę treningową, zajęcia w największym klubie w powiecie, 
system oparty o najlepsze europejskie wzorce pracy z młodzieżą oraz per-
spektywę utworzenia klas sportowych – zachęca Robert Iwanek, członek za-
rządu MKS Piaseczno.
 Po więcej informacji można zgłaszać się do trenerów: Karola Kocyka 
(tel. 505 022 847, rocznik 2007), Jarosława Ludwiniaka (tel. 501 169 543, 
rocznik 2008 oraz rocznik 2010 i młodsze) oraz Romana Świerlikowskie-
go (tel. 516 290 476, rocznik 2009), a także na klubowy adres e-mailowy: 
mkspiaseczno@wp.pl.

Tyl.

Darmowy trening na rynku
FITNESS Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno zorganizowała kolejną 
wakacyjną akcję. Na piaseczyńskim rynku odbył się pierwszy piase-
czyński trening fi tness, który poprowadziła Izabela Wojcieska

 Na pomysł organizacji imprezy wpadła jedna z młodzieżowych radnych. 
– Uważam, że trzeba motywować ludzi do aktywności fi zycznej i pokazywać, 
że jest to świetny pomysł na spędzanie wolnego czasu – mówi Ewa Roma-
nowska, radna MRG Piaseczno.
 Samo wydarzenie zostało podzielone na dwie części, a każdy chętny – we-
dle uznania – mógł przyjść tylko na jedną z nich albo zostać na dwóch. Na 
pierwszy ogień poszły rozgrzewka połączona z cardio, a następnie miał miej-
sce trening interwałowy. – Trening trwał godzinę, pogoda dopisała i było 
bardzo dużo pozytywnej energii – podsumowuje inicjatorka wydarzenia. 

– Mamy nadzieję, że takie akcje w przyszłości się jeszcze powtórzą.

Tyl.

W light contact X Fight najlepszy w Polsce!
KICKBOXING Tytuł najlepszego klubu nasi zawodnicy wywalczyli na czerwcowych mistrzo-
stwach Polski w Kurzętniku. W zawodach wzięło udział 470 zawodników z 77 klubów
 Wśród najmłodszych dominowali zawodnicy w 
kategorii do 37 kg, gdzie Hubert Wiluk i Martyna 
Wieteska nie dali szans swoim przeciwnikom i stanę-
li na najwyższym stopniu podium. Podobnie spisała 
się w kategorii kadetów starszych Oliwia Ściągaj, któ-
ra w trudnych walkach pokonała wszystkie swoje prze-
ciwniczki i sięgnęła po trzeci już w tym roku tytuł mi-
strzyni Polski. W przypadku juniorów, pomimo trzech 
szans na złote medale, zabrakło jednak nieco szczęścia 
i determinacji. Zarówno Agata Kacprzak, jak i Klau-
diusz Świstulski minimalnie przegrali swoje walki fina-
łowe. Pochwały należą się również debiutantowi Bartko-
wi Strzałkowskiemu, który dotarł aż do finału w swojej 
kategorii wagowej. 
 W gronie seniorów, jak można było oczekiwać, nie-
podzielnie królował z kolei Łukasz Wichowski, który po 
raz kolejny obronił tytuł mistrza Polski w tej formule 
kickboxingu (tym razem w kategorii wagowej do 84 kg). 
Łukasz dodatkowo został wybrany najlepszym zawod-
nikiem turnieju. Na najwyższym stopniu podium sta-
nął również Marcin Nasiadko, który w najlżejszej kate-
gorii wagowej pokonał w finałowej walce Adriana Rysia 
ze Sparty Chrzanów. Pięć tytułów mistrzów Polski, czte-
ry srebrne i trzy brązowe medale pozwoliły naszym kick-
boxerom sięgnąć po raz kolejny po tytuł najlepszej dru-
żyny mistrzostw.

Grzegorz Tylec

Oliwia wicemistrzem Polski
LEKKOATLETYKA Na 35. mistrzostwach Polski w kategorii do 23 lat nie zawiodła reprezen-
tantka gminy Piaseczno i Stowarzyszenia Kondycja Oliwia Malmon
 Oliwia Malmon na zawodach w 
Sieradzu nie tylko wywalczyła srebr-
ny medal w biegu na 800 metrów, ale i 
pobiła swój rekord życiowy, uzyskując 
czas 2:06:54. Do mistrzostwa Polski 
zabrakło jej pół sekundy, ale i tak trze-
ba mówić o wielkim sukcesie. – Po-
biegłam zgodnie z planem, chciałam 
trzymać tempo najlepszej zawodnicz-
ki – mówi wicemistrzyni. – Myślę, że w 
przyszłości, przy odpowiednim trenin-
gu, stać mnie na jeszcze lepsze wyniki.
 Z sukcesu piaseczyńskiej biegacz-
ki cieszy się jej trener. – Bieg oceniam 
bardzo dobrze – mówi Wiesław Para-
dowski, trener Kondycji. – Już po star-
cie i ustawieniu się  po 100 metrach 
wiedziałem, że jest dobrze i co naj-
mniej srebro dowiezie do końca.
 Oliwia otrzymała również powo-
łanie do reprezentacji Polski na mię-
dzynarodowy mecz U23, który od-
był się w ostatni weekend w Krako-
wie. Także tam zaprezentowała się 
znakomicie, wygrywając bieg na 800 
m z przedstawicielkami Czech, Sło-
wenii i Węgier. – Biegło mi się wyjąt-
kowo lekko – przyznaje Oliwia. – Po 
pierwszym okrążeniu prowadziłam i 

choć na 200 metrów przed metą ry-
walki zaczęły mnie wyprzedać, czu-

łam się mocna i wiedziałam, że prze-
gonię je na ostatniej prostej. 

Oliwia Malmon zdobywając srebro pobiła swój rekord życiowy

Tyl.

Zagrali dla Paulinki
PIŁKA NOŻNA Na stadionie miejskim w Piasecznie odbyła się impreza 
piłkarska, z której całkowity dochód został przeznaczony na szczytny 
cel – leczenie ośmioletniej mieszkanki Konstancina-Jeziorny
 – Była to już druga edycja nasze-
go turnieju – mówi Patryk Dudzicki, 
organizator turnieju charytatywne-
go. – Wszystko zaczęło się przed ro-
kiem, gdy zbieraliśmy środki na za-
kup nowego wózka dla Paulinki. 
Dziewczynka od urodzenia zmaga 
się z rozszczepem kręgosłupa z wo-
dogłowiem neurogennym. – Potrze-
by są ogromne i nie chcieliśmy zo-
stawiać pani Urszuli samej z tak du-
żymi kosztami rehabilitacji, dlate-
go podjęliśmy się organizacji drugiej 
edycji, w trakcie której środki zbiera-
ne były na rehabilitację oraz opera-

cję kolana Paulinki.
 Wprawdzie na turniej z różnych 
względów dotarło nieco mniej ze-
społów niż pierwotnie zakładano, a 
zawody – co jakiś czas – „urozma-
icał” rzęsisty deszcz, impreza była 
jednak bardzo udana. Piłkarskim 
zmaganiom w wykonaniu 10 dru-
żyn przez cały czas przyglądała się 
Paulinka. W meczu o trzecie miejsce 
Królewscy pokonali Panaso 6:4, a w 
finale Vendetta wygrała z Petardą 
6:2. Warto wspomnieć, że niektórzy 
zawodnicy – żeby zagrać dla Paulin-
ki – pokonali wiele kilometrów (pił-

karze Panaso przyjechali specjalnie 
z miejscowości Jastrzębie-Zdrój z 
województwa śląskiego). I to nie wy-
nik był tego dnia najważniejszy, ale 
wspaniała atmosfera, która zjedno-

czyła wszystkich uczestników w jed-
nym, wspólnym celu. – Za rok pla-
nujemy kolejną edycję turnieju dla 
Paulinki – zapowiada Patryk Du-
dzicki.

Imprezie patronowały Kurier Połu-
dniowy i portal Piasecznonews.pl.

Grzegorz Tylec
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DAM PRACĘ

Panią do prowadzenia domu, atrakcyjne warunki, 
tel. 604 559 182

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

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

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

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

Anglistów, lektorów języka angielskiego do prowadze-
nia kursów w Centrum Języków Obcych Joanny Szcze-
pańskiej w Górze Kalwarii, kontakt joanna.szczepan-
ska@gmail.com

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

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

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

Zatrudnię mechanika samochodowego lub pomocnika 
mechanika, tel. 509 404 195

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

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

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

Zatrudnię mechanika samochodowego, Piaseczno. 
Tel. 601 238 245

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

Panią do sprzątania obiektu, 3 razy w tygodniu, Baniocha 
tel. 509 094 049 

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

Panie do sprzątania w Piasecznie, tel. 608 673 131

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

Zatrudnię pomoc do gabinetu stomatologicznego na po-
niedziałek i czwartek popołudniami, Piaseczno, ul. Mły-
narska, tel. 784 225 861

Zatrudnię pomocnika na budowę, tel. 503 930 600

Zatrudnię kierowców na kraj i zagranicę-Rumunia, 
kat. C+E, tel. 505 030 062

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

Do montażu okien,  tel. 600 446 225

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w My-
siadle (ul. Kwiatowa 28) zatrudni na stanowisko sekreta-
rza szkoły. CV proszę przesyłać na adres e-mail:  sekreta-
riat@spwmy.edu.pl, tel.22 462 85 20

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

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

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

Szukam opiekunki, chętnie pielęgniarkę, do starszej Pani,  
z możliwością  zamieszkania,  tel. 22 756 22 56

Firma handlowa Uni-Pack Maciejko Sp.J. Z siedzibą w Pia-
secznie poszukuje pracownika do magazynu. CV proszę 
przesyłać na adres:  rekrutacja@unipak.com.pl Prosimy 
o dodanie do klauzuli: „Na potrzeby obecnej i przyszłej 
rekrutacji”.

Mechanika samochodowego, Głosków, tel. 607 591 787

Kierowcę autobusu, tel. 604 250 743

Zatrudnię na stałe, pracownik fizyczny - magazynier. 
Skład budowlany i tartak. WIEK 25-48 lat. Znajomość ob-
sługi wózka widłowego. PIASECZNO. tel. 609 115 711 

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

Operatora na koparko - ładowarkę, tel. 602 771 320

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

Obsługa Klienta – Orlen, tel. 601 241 203

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

Zatrudnię pomoc kuchenną w Euromotelu w Baniosze 
tel 601 985 530

Sprzątanie lub sterylizacja narzędzi w szpitalu w Konstan-
cinie-Jeziornej, ul. Wierzejewskiego 12. Umowa zlecenie, 
po miesiącu umowa o pracę. 13,70 zł/ h. 2100-2450 zł/ 
miesiąc. Kontakt. Tel. 727 003 831 lub 510 011 347

Samodzielny Fryzjer/ka damsko-męski Tarczyn, 
tel. 518 75 98 72

Firma elektryczna zatrudni:projektanta , elektromonterów 
i kierownika robót elektroenergetycznych, 
tel.(22) 201 19 01 

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

Kierowca kat. C E, wywrotka, 1 kurs dziennie  - dorywczo 
(Kielce), tel. 696 025 563

Przedszkole Niepubliczne w Piasecznie zatrudni pomoc 
nauczyciela/ woźną. Praca na pełny etat od pon. do pt. 
Tel: 668 607 513

Przedszkole Niepubliczne w Piasecznie zatrudni nauczy-
ciela. Oferujemy 6-godzinny dzień pracy, awans zawodo-
wy, szkolenia. Tel: 668 607 513

Panią do pracy w barze na 1/2 etatu, w Łosiu, 
tel. 502 082 759

Mechanika samochodowego, tel. 602 615 674

Zatrudnię kuriera, firma medyczna, tel. 602 637 732

KUPIĘ

Drzewo z wycinki kupię okazyjnie, tel. 666 924 505

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

Kombajn Anna, tel. 601 319 684

Sosna opałowa, tel. 602 77 03 61

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

Miejsce parkingowe w garażu podziemnym Piaseczno, 
tel. 607 042 889

Bramy przesuwne i uchylne, nowe, tel. 887 545 254

AUTO - MOTO  KUPIĘ

SKUP AUT W KAŻDYM STANIE, TEL. 514 658 029

KUPIĘ KAZDE AUTO STAN MARKA OBOJETNA DAR-
MOWA WYCENA SZYBKI DOJAZD DO KLIENTA WIE-
CEJ INFORMACJI POD NR TEL . 572 696 585

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

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Skoda Octavia 1.6 MPI, LPG, 2013r., salon, 
tel. 601 27 23 37

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Sprzedam gospodarstwo rolne o powierzchni 4,92 ha 
w miejscowości Kocerany, gm. Pniewy. 
Tel. Kontaktowy 731 067 386

Działka budowlana, Piastów centrum, 700 m kw., cena 
525 tys., tel. 504 076 236

Dom w Parzniewie, tel. 535 487 338

Pilnie sprzedam lub wynajmę pawilon w Piasecznie, 
tel. 693 440 622

Działki budowlane, Tarczyn, tel. 601 236 928

Sprzedam studio fryzjerskie lub kosmetyczne, Piaseczno, 
tel. 608 58 94 12

Sprzedam działkę, tel. 572 596 657

Sprzedam lub wynajmę lokal usługowy 200m kw. dział-
ka 1500 m kw. Piaseczno, tel. 505 79 59 62, 793 93 67 67

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

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

Sprzedam 2 domy na 2 działkach.Czarnów.573289410

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

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

Działki budowlane1100 m kw. okolice Warki niedaleko 
Pilicy, tel. 514 565 483

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

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

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

Kwatery, Chylice, tel. 513 626 068

Kwatery pracownicze Chylice, tel. 698 896 421

Samodzielne mieszkanie z łazienką, kuchnią, na poddaszu 
36 m kw. Piaseczno, tel. 508 421 225

Pokój, kuchnia, łazienka z osobnym wejściem, 
tel. 785 147 211

Lokal Użytkowy 57m kw Piaseczno tel. 504 506 124

Mieszkanie 2 pokoje, 40 m kw., umeblowane, Piaseczno, 
tel. 691 273 309

USŁUGI

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

ROLETY MOSKITIERY TEL. 601 520 310

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

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

STUDNIE, tel. 601 231 836 

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37 

OGRODY BRUKARSTWO - kompleksowo, www.ogro-
dybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839

Remonty, wykończenia kompleksowo, tel. 535 395 588

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

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Foto-video. Śluby wesela. Fotobudka. Tel. 693 733 036

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

USUWANIE OWADÓW LATAJĄCYCH, Tel. 503 471 422

Hydroizolacje, tel. 690 61 30 31

Remonty łazienek, kompleksowo, tel. 880 880 690

Papa termozgrzewalna – tanio i solidnie, tel. 608 677 525

Instalacje elektryczne,   tel.  601 41 88 01

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

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

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96 

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

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

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

Usł. księgowe Piaseczno-JPK,KPiR tel. 607 677 073

Naprawa AGD: pralki,zmywarki,lodówki,piekarniki,kuch-
nie gaz i ele,tel.511 204 952

Doświadczony kucharz do wynajęcia na imprezy okolicz-
nościowe. Tel 662 074 623

Budowlano – wykończeniowe, ogrody i inne, 
tel. 733 897 549

Nadzór budowlany, odbiory robót i doradztwo, 
tel. 606 592 294

RÓŻNE 

Zamienię kawalerkę na parterze, Piaseczno, na większe 
mieszkanie, tel. 514 317 093

Autoholowanie, tel. 503 471 422

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

NAUKA 

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

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

Szachy, tel. 88 32 75 656

ZDROWIE I URODA 

NADCIŚNIENIE,PO ZAWALE,CHOLESTEROL? PIJAWKI 
LEKARSKIE. TEL. 668 737 660

Wsparcie psychologiczne, Piaseczno, tel. 571 373 118

ZWIERZĘTA

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

 NA WOLNE STANOWISKO:

 

największy nakład 
największa skuteczność 

w każdy piątek

cena od 3 zł za słowo

Zamów 
ogłoszenie

drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2

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

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

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

Elektryk, pomocnik, tel. 503 031 091

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

Pomocnika hydraulika, tel. 514 746 561

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

Atrakcyjna praca na produkcji – Piaseczno. Atrakcyjne wa-
runki. Szczegółowe informacje pod nr tel. 725 258 529

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

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

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

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

MELDUNEK, PESEL, UMOWA,Ok! Tel. 720 90 80 805

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

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

NADZORY BUDOWLANE, TEL. 501 129 679

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

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

Remonty budowlane, ogrodzenia, tel. 513 137 581 

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

Moi drodzy, drobne remonty oraz ogrodnicze, 
tel. 503 439 185 

Elewacje, remonty, dachy. Budowa domów. 
tel. 602 238 620
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Mieszkają kątem, a obok... wolny lokal
PIASECZNO Martyna Duda i Mateusz Turzyński mieszkają z dwójką małych dzieci w mi-
kroskopijnym lokalu socjalnym przy ul. Ceramicznej 2 w Gołkowie. Ich trudną sytuację 
opisywaliśmy już dwukrotnie. Teraz jednak pojawiła się możliwość, aby zamienić zaj-
mowany przez nich pokój na 22-metrowe mieszkanie
 Niewielki pokoik zamieszkiwa-
ny przez 4-osobową rodzinę lśni 
czystością. – Niedawno go pomalo-
wałem, aby dzieciom było przyjem-
nie tu przebywać – mówi z dumą 
Mateusz Turzyński. – Jednak cały 
czas cierpimy na niewystarczającą 
ilość miejsca.

Radzą sobie jak mogą
 W pokoiku stoją fotel, sofa, szaf-
ka, telewizor. Więcej sprzętów się 
nie zmieści. Dlatego lodówkę pani 
Martyna wystawiła na korytarz. Ku-
chenka znajduje się natomiast w po-
mieszczeniu, z którego mogą korzy-
stać także inni lokatorzy. – Martyna 
śpi z dwójką dzieci na sofie, ja roz-
kładam sobie materac – mówi Ma-
teusz Turzyńki. – Najbardziej mniej 
boli, że 8-letnia córka nie ma gdzie 
odrabiać lekcji. 
 Od jakiegoś czasu gmina za-
pewnia, że jak tylko pojawi się taka 
możliwość, przyzna rodzinie więk-
sze mieszkanie. Sytuacja poprawi 
się być może pod koniec roku, kie-
dy to przy ul. Świętojańskiej zostaną 
oddane do użytku dwa budynki z 69 
lokalami. Martyna Duda i Mateusz 
Turzyński nie chcą jednak tak długo 
czekać. Tym bardziej, że jak twier-
dzą, nie wierzą w dobrą wolę gminy.

Światełko w tunelu
 Nieoczekiwanie kilka dni temu 
pojawiła się, przynajmniej teoretycz-
nie, możliwość rozwiązania proble-
mów mieszkaniowych rodziny z Ce-
ramicznej. – Mój chrzestny, któremu 

kiedyś przydzielono przy Ceramicz-
nej 22-metrowe mieszkanie, dał mi 
klucze mówiąc, że nie będzie tu 
więcej mieszkał – relacjonuje Mar-
tyna Duda. – Moglibyśmy je wy-
sprzątać i zająć. 
 Mateusz Turzyński oczekuje, że 
gmina wcześniej przeprowadzi w kom-
pletnie zdewastowanym lokalu re-
mont. – Nas po  prostu na to nie stać 
– ucina. Gdy otwiera jednak drzwi do 
opuszczonego lokum, w jego oczach 
pojawia się błysk. – Tu moglibyśmy 
zrobić pokój dla dzieci, a tu jest miej-
sce na normalną kuchnię – pokazuje. 
– Obok jest też łazienka. Moglibyśmy 
dać tu drzwi i wstawić prysznic. Roz-
mawiałem już z sąsiadką. Mówi, że nie 
ma nic przeciwko temu. 
 Martyna Duda wyjaśnia, że lokal 
pod numerem 14 stoi pusty już od trzech 
lat. Twierdzi, że osoba, która w nim 
mieszkała, czynszu nie płaciła przy-
najmniej od lat pięciu. – Teraz mo-

glibyśmy go zająć, ale gmina nie chce 
się na to zgodzić – rozkłada bezrad-
nie ręce. – Mówią, że takie operacje 
robi się przez sąd. A to może przecież 
trwać nawet kilka lat. Tymczasem tu 
sytuacja jest prosta, wystarczy tylko 
trochę dobrej woli.
 Anna Grzejszczyk z gminnego wy-
działu promocji poinformowała nas, 
że w tej chwili gmina... nie dysponu-
je żadnym wolnym lokalem położo-
nym przy ul. Ceramicznej 2 w Gołko-
wie. – W stosunku do jednego lokatora 
podjęliśmy kroki prawne o wydanie lo-
kalu na drodze postępowania sądowe-
go – dodaje Anna Grzejszczyk. – Do 
czasu wydania lokalu przez obecnego 
lokatora nie możemy nim dysponować 
i wskazywać osoby do zamieszkania. 
Gmina zna trudną sytuację mieszka-
niową tych państwa i będzie się starała 
pomóc im w miarę posiadanych moż-
liwości lokalowych.

Tomasz Wojciuk

Najpierw opuszczony 
lokal musi wrócić do zaso-

bów mieszkaniowych gminy. 
Dopiero potem będzie 

można nim dysponować

Triathlon. Zamknięte ulice
PIASECZNO W sobotę i niedzielę na Górkach Szymona w Zalesiu Dolnym 
zostaną rozegrane zawody z cyklu Garmin Iron Triathlon. Tym razem, 
po raz pierwszy, będą one trwały aż dwa dni

 Nigdy jeszcze triathloniści nie rywalizowali na Górkach Szymona w lipcu. 
Nigdy też zawody nie trwały dwa dni. W sobotę zaplanowano start na dystan-
sie 1/8 Ironmana, zaś w niedzielę odbędzie się popularna „ćwiartka”. Zawodni-
cy jak zwykle zaczną od pływania w sztucznym zalewie. Następnie przesiądą 
się na rowery – strefa zmian będzie zlokalizowana w alei Brzóz. W związku z im-
prezą w sobotę w godz. 8.30-10.30 i w niedzielę w godz. 8.30-12 zostanie cał-
kowicie wstrzymany ruch na al. Brzóz, Osikowej, Wilanowskiej, Jeziorki, Pięknej, 
Sosnowej, Parkowej, Dworskiej, Źródlanej i Głównej, a także na trasie z Jazga-
rzewa do Jaroszowej Woli, gdzie będzie odbywał się wyścig kolarski. 
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Opuszczony lokal, zanim ktoś w nim ponownie zamieszka, wy-
maga gruntownego remontu i... wyroku sądu


