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Wydobędą zabytkowy statek
GÓRA KALWARIA Za kilkanaście dni XV-
wieczny statek wiślany znalezio-
ny w niedużej odległości od zamku 
w Czersku będzie ponownie odko-
pany, a następnie przewieziony do 
konserwacji. To potężna i niezwykle 
trudna operacja

Otwarty szlaban dla tuneli
LESZNOWOLA/PIASECZNO Starostwu udało się po-
zyskać 6,5 mln zł na budowę tuneli pod to-
rami kolejowymi na ul. Krasickiego w Nowej 
Iwicznej i Jana Pawła II w Piasecznie. Do re-
alizacji jednak jeszcze daleko

str. 5



KRONIKA POLICYJNA
TARCZYN

Motocyklista rozbił się o barierę

Spadł z dachu pomagając sąsiadowi

 Doznał ciężkich urazów kręgosłupa oraz złamania podudzia. Mowa o 25-letnim 
motocykliście, który pędząc trasą krajową nr 7 na wysokości Tarczyna uderzył w ba-
riery rozdzielające pasy jezdni.  Droga została zablokowana, a do przetransportowa-
nia mężczyzny do szpitala wezwano śmigłowiec. Policja apeluje o ostrożność. 

 Do tragicznego zdarzenia doszło w Jeżewicach. Jak informuje po-
licja, liczący 73 lata mieszkaniec wsi w poniedziałek pomagał sąsiado-
wi w pracach dekarskich. Nie zachował jednak należytej ostrożności i 
spadł z wysokości około 5 metrów. Obrażenia, których doznał, okaza-
ły się śmiertelne. 
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Więcej świateł na Chyliczkowskiej
PIASECZNO Od kilku dni trwa budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 
ul. Chyliczkowskiej z Warszawską, a także przebudowa sygnalizatorów na sąsied-
niej krzyżówce z ul. Puławską. To ostatnie przygotowania do wprowadzenia ruchu 
dwukierunkowego na Chyliczkowskiej
 Firma wykonująca zlecenie gmi-
ny już zdołała przełożyć kable pod 
ulicą i zabrała się za ustawianie 
masztów. Zgodnie z umową, sy-
gnalizacja ma być gotowa do po-
łowy sierpnia. – Mamy informacje, 
że Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad pod koniec sierp-
nia oficjalnie odda przebudowane 
skrzyżowanie obwodnicy  i ul. Chy-
liczkowskiej. Skoro starostwo upar-
ło się, że wprowadzi na Chyliczkow-
skiej ruch dwukierunkowy, chcemy 
być do tego w ciągu najbliższych ty-
godni gotowi – informuje Włodzi-
mierz Rasiński, naczelnik wydziału 
infrastruktury i transportu zbioro-
wego w piaseczyńskim magistracie. 
Inwestycja, którą dofinansowu-
je gmina, ma swoich przeciwników. 
Największym jest Jolanta Krzyżew-
ska, mieszkająca przy skrzyżowaniu 
na Warszawskiej od 70 lat.  – Cały-
mi dniami w moim pokoju będzie 
coś migotać. W takich warunkach 
nie da się ani żyć, ani tym bardziej 
spać – załamuje ręce nasza czytel-
niczka. – Poszłam na skargę do gmi-
ny. Zaczęli mi tłumaczyć, że to będą 
światła LED, niby niedokuczliwe. Ja 
jednak nie wierzę w te zapewnienia.
 O tym, że na jednej z główniej-
szych arterii wyjazdowych z cen-
trum Piaseczna dojdzie do rewolu-
cji  informujemy od kilkunastu mie-
sięcy. Wprowadzenie ruchu dwu-

kierunkowego na obecnie jednokie-
runkowej Chyliczkowskiej wzbudzi-
ło protest części okolicznych miesz-
kańców. Najwięcej  obaw wyrażali 
mieszkańcy osiedla przy ul. Młynar-
skiej, a także rada rodziców liceum 
ogólnokształcącego. W ich ocenie 
reorganizacja ruchu na tej arterii  
spowoduje problemy z wyjazdem z 
podporządkowanych ulic oraz posesji 
i zwiększy zagrożenie wypadkami.
 Są jednak i zdecydowani zwolen-

nicy zmian na Chyliczkowskiej, któ-
rym przewodzi zarząd powiatu. Ich 
zdaniem po wprowadzeniu dwóch 
kierunków poprawi się płyn-
ność na dojazdach do centrum 
miasta, a mieszkańcy północno-
wschodniej części gminy Piasecz-
no i gminy Konstancin-Jeziorna 
zyskają dogodniejsze i szybsze po-
łączenie drogowe.
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Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Chyliczkowskiej 
i Warszawskiej ma być gotowa za kilkanaście dni        

Serdeczne wyrazy współczucia  
i słowa otuchy z powodu śmierci

Juliana Henisza
artysty plastyka, 

autora herbu Konstancina-Jeziorny

składają rodzinie i bliskim

Kazimierz Jańczuk
Burmistrz 

Gminy Konstancin-Jeziorna

Andrzej Cieślawski 
Przewodniczący  
Rady Miejskiej
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PIASECZNO

Handlował narkotykami?
 W środę późnym popołudniem na al. Brzóz kryminalni schwytali 29-latka, któ-
ry miał przy sobie trzy rodzaje narkotyków – mefedron, ecstasy i metaamfetaminę. 
Idąc za ciosem policjanci przeszukali mieszkanie podejrzewanego o to, że rozpro-
wadza zakazane substancje i znaleźli w nim osprzęt potrzebny do ważenia i porcjo-
wania. Mężczyzna został zatrzymany, jak informuje policja „sprawa jest rozwojowa”.  

KONSTANCIN-JEZIORNA

Policjanci sprowadzili desperata na dół
 Konstanciński dzielnicowy we wtorkowy wieczór najprawdopodobniej urato-
wał życie 33-latkowi. Mężczyzna wspiął się na wysoki słup w okolicy ul. Warszawskiej 
i wszystko wskazywało, że planuje z niego skoczyć do Jeziorki. Przybyli na miejsce 
policjanci ocenili, że życie desperata jest realnie zagrożone. Wezwali straż po-
żarną i pogotowie, a następnie zaczęli nakłaniać 33-latka do zejścia. Ten jednak 
nie reagował na ich słowa. Dlatego mł. asp. Paweł Kosiński wspiął się na słup i 
bezpiecznie sprowadził mężczyznę z wysokości, a następnie przekazał go ra-
townikom medycznym. 

LESZNOWOLA

Duży traktor wyparował jak kamfora
 W nocy z poniedziałku na wtorek z terenu gospodarstwa rolniczego w Jan-
czewicach skradziono czerwony ciągnik zetor (rok produkcji 2008). Właściciel 
oszacował straty na 100 tys. zł. Policja prosi o wszelkie informacje, które po-
mogą w odnalezieniu traktora. 

Wybił szybę i ukradł torbę z gotówką
 - To nie pierwszy taki przypadek w tym miejscu – przestrzegają stróże 
prawa. Późnym wieczorem w Łazach na al. Krakowskiej nieznany sprawca 
wybił tylną szybę w mercedesie sprinterze i ukradł torbę z dokumen-
tami oraz pieniędzmi. Straty oszacowano na 9 tys. zł. Policja podej-
rzewa, że złodzieje w tej okolicy zaczajają się na klientów pobliskiego 
centrum handlowego.

KONSTANCIN-JEZIORNA/PIASECZNO

Znaleziono zwłoki dwóch mężczyzn 
 W poniedziałek o świcie w rowie przebiegającym wzdłuż Habdzina znaleziono 
zwłoki 31-letniego mężczyzny. Na miejsce została wezwana policja, karetka pogo-
towia i prokurator. Wiadomo kim jest denat, natomiast policja nie wypowiada się 
w sprawie okoliczności jego śmierci. Decyzją śledczych ciało zostało skierowane na 
sekcję zwłok, co pozwoli określić bezpośrednią przyczynę śmierci. Podobnie stało 
się ze zwłokami 49-latka, które znaleziono w jednym pokoi hotelu w centrum Pia-
seczna. Mężczyzna zameldował się w nim trzy dni wcześniej.   

URSYNÓW

Bronił jak mógł tego, co ukradł
 Ursynowscy dzielnicowi zatrzymali pijanego 33-latka, który nie chcąc 
oddać artykułów spożywczych i alkoholu, które ukradł z półek sklepo-
wych, najpierw kilkukrotnie uderzył pięścią ochroniarza, a później kierow-
niczkę placówki. Udało mu się uciec, ale nie zdążył wypić skradzionej wód-
ki, nim go schwytano. Okazało się, że mężczyzna miał już na swoim koncie 
kradzieże oraz wyrok za włamania. Wyczyn, którego dokonał w jednym z 
ursynowskich sklepów zakwalifi kowano jako rozbój zagrożony karą 10 lat 
więzienia. Decyzją sądu 33-latek został aresztowany na 3 miesiące. 

Lekko i do tańca
KONSTANCIN-JEZIORNA

 W najbliższą niedzielę o godz. 16 
w amfi teatrze wystąpi kwartet klar-
netowy Poco Leggero. Zespół two-
rzą cztery indywidualności arty-
styczne, które połączyła chęć dzie-
lenia się ze słuchaczami muzyką róż-
nych stylów w innej, lżejszej formie. 
Nazwę zespołu można przetłuma-
czyć właśnie jako „nieco lżej” i odda-
je ona charakter muzyki wykonywa-
nej przez artystów. Na repertuar ze-
społu składają się utwory skompo-
nowane w różnych okresach histo-
rycznych, od baroku do współcze-
sności i należące do różnych typów 
muzyki: od etnicznej do jazzowej 
czy od standardów musicalowych po 
utwory klezmerskie.  Tuż po koncer-
cie, o godz. 18 w altanie przy Hugo-
nówce (ul. Mostowa 15) odbędzie się 
natomiast potańcówka.  Każdy miło-
śnik tańca, znajdzie tu coś dla siebie. 
Wstęp wolny.
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 Zdziwienie kobiety było ogromne, kiedy 1 sierpnia fi rma realizująca 
przebudowę arterii liczącej 840 metrów po prostu z jednej strony utwardziła 
pobocze czerwonym, drobnym kruszywem. – Przecież kiedy popada, to badzie-
wie zamieni się w błoto, a w czasie suszy będzie okropnie pyliło. Czy naprawdę 
gminy, przy tak dużej inwestycji, nie było stać na to, aby zamiast kruszywa utwar-
dzić pobocze kostką? – docieka pani Teresa. Z zazdrością patrzy na drugą stronę 
ulicy, gdzie ułożono ze wspomnianego bruku trasę pieszo rowerową.
 Włodzimierz Rasiński, naczelnik wydziału infrastruktury i transportu pu-
blicznego magistratu wyjaśnia, że pobocze zostało utwardzone tłuczniem, 
ponieważ przebudowa ulicy została przeprowadzona nie jako droższa inwe-
stycja, ale tańszy remont. – Dzięki temu koszt prac wyniósł 2,1 mln zł, co ozna-
cza, że gmina zaoszczędziła 3 mln zł. Po prostu samorządu nie było stać na 
przeznaczenie na Śląską tak wysokiej kwoty – argumentuje. Naczelnik infor-
muje, że teraz każdy właściciel posesji może wystąpić do gminy o zezwolenie 
na utwardzenie wjazdu na posesję, ale już na swój koszt. – Bo zjazdy na nie-
ruchomości należą do ich właścicieli, mimo że leżą w pasie drogi – podkreśla. 
Choć przyznaje, że po drugiej stronie Śląskiej posiadacze posesji „mieli szczę-
ście i skorzystali”, ponieważ za podjazdy do ich bram zapłaciła gmina w ra-
mach budowy ciągu pieszo-rowerowego. 

PC
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„Badziewie” zamiast kostki
PIASECZNO – Gmina wyremontowała ul. Śląską, ale po jednej stronie, 
zamiast ułożyć równy chodnik, wysypała pas przed posesjami czerwo-
ną, okropną mazią – skarży się Teresa Kaczyńska, mieszkanka ulicy

Jeśli właściciele posesji po jednej stronie Śląskiej chcą teraz poprawić 
sobie wjazd z ulicy na posesję, muszą to zrobić we własnym zakresie

W hołdzie Warszawie
walczącej przez 63 dni
PIASECZNO Na cmentarzu parafi alnym w Piasecznie odbyły się 
obchody 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

 Po przemarszu pocztów sztan-
darowych na kwaterę wojenną cze-
kano w skupieniu na symbolicz-
ną godzinę „W”. Po tym jak punk-
tualnie o godz. 17 zawyły syreny, 
z udziałem Piaseczyńskiej Orkie-
stry Dętej i chóru Lira, odśpiewa-
no hymn narodowy, a następnie ks. 
Henryk Gniadek odprawił mszę św. 
W trakcie apelu poległych odczyta-
no nazwiska osób z powiatu piase-
czyńskiego walczących w trakcie II 
wojny światowej z niemieckim oku-
pantem, które złożyły swoje życie oj-
czyźnie w ofierze. Pamięć pomordo-
wanych uczczono minutą ciszy. 
 W imieniu lokalnych władz 
głos zabrał starosta piaseczyński 
Wojciech Ołdakowski. – Powstanie 
było wyrazem niezgody na to, co 
się działo w Polsce. Warszawa i jej 
mieszkańcy rzucili wyzwanie tota-
litaryzmowi, który doprowadził do 
tak wielu tragedii w całej Europie. 

Kiedy dzisiaj  zastanawiamy się nad 
sensem powstania, uważam, że nie 
mamy prawa podważać decyzji o jego 
wybuchu. To była decyzja heroiczna 
i to, co dla nas uczynili powstańcy i 
mieszkańcy Warszawy  jest podstawą 
i fundamentem istnienia naszego na-
rodu jako jedności. Najważniejsze jest 
to, żeby tę pamięć przez następne lata 
kultywować. 
 Na zakończenie uroczystości 
przedstawiciele lokalnych władz, 
służb i organizacji złożyli wieńce na 
kwaterze wojennej.

A już w najbliższą sobotę w Domu 
„Zośki” przy ul. Królowej Jadwi-
gi 11 odbędzie się część artystycz-
na obchodów 74. rocznicy warszaw-
skiego zrywu. Organizatorzy zapra-
szają wszystkich chętnych na „Spo-
tkania z pieśnią” - śpiewanie kom-
pozycji powstańczych przeplatane 
gawędą historyczną prof. Grzegorza 
Nowika oraz koncert Warszawskie-
go Duetu Akordeonowego. Początek 
imprezy o godz. 17.

Grzegorz Tylec

Mieszkańcy powiatu piaseczyńskiego oddali cześć powstańcom



4 nr 28 (728)/2018/W1AKTUALNOŚCI
KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Kontrowersyjna nagroda
GÓRA KALWARIA Rada nadzorcza Zakładu Gospodarki Komunalnej przyznała prezesowi Jerzemu Pełce ponad 24,4 
tys. zł dodatkowego wynagrodzenia za miniony rok, w którym było głośno o kontrowersyjnych działaniach spółki
 O premii poinformował portal 
Gorakalwaria.net. Nagroda dla sze-
fa gminnej spółki zgodnie z jedno-
głośną uchwałą trzyosobowej rady 
nadzorczej podjętą 29 czerwca zo-
stała wypłacona w związku z reali-
zacją celów, jakie na rok 2017 posta-
wiono przed jednoosobowym zarzą-
dem ZGK. Władzom spółki udało 
się „osiągnąć zysk netto” oraz „wy-
konać plan inwestycyjny”. Nie po-
dołały natomiast zadaniu zwiększe-
nia przychodów firmy i poprawie jej 
wskaźników ekonomicznych. – Pół-
tora roku temu zmienił się kodeks 
spółek handlowych. Wcześniej na 
wniosek rady nagrodę roczną przy-
znawał burmistrz. Teraz rada nad-
zorcza stawia przez zarządem cele 
zarządcze i jeśli on je spełni, to na 
mocy przepisów nagroda mu przy-
sługuje – tłumaczy burmistrz Da-
riusz Zieliński, który mianuje człon-
ków rady nadzorczej jako jedno-
osobowy przedstawiciel właścicie-
la ZGK (gminy).  – Wolałbym sam 
oceniać prezesa – przyznaje
 Na wysokość premii dla Jerze-
go Pełki nie miały żadnego wpływu 
skargi mieszkańców na ZGK zwią-
zane z dwoma ubiegłorocznymi du-
żymi zatruciami wody w gminie (w 
Baniosze i okolicach  oraz Górze 
Kalwarii). Odbiorcy mieli preten-
sje, że spółka, a za nią władze mia-
sta, zbyt późno poinformowały o 
tym, że woda w kranach nie nada-
wała się do użytku. Tak było szcze-
gólnie w ostatnim ze wspomnianych 
przypadków, kiedy sanepid poinfor-
mował ZGK o skażeniu w czwartek 
wieczorem, a oficjalna informacja 
do mieszkańców dotarła dopiero w 
piątek około godz. 13. W odpowie-
dzi Dariusz Zieliński wyraził ubo-
lewanie „z powodu wszelkich pro-
blemów, które dotknęły mieszkań-

ców znacznej części miasta” i za te 
uciążliwości przeprosił. Oznajmił 
jednocześnie, że brak odpowiednio 
szybkiej reakcji ze strony ZGK na 
informację o skażeniu „był niedo-
puszczalny i naganny”. Wprowadzo-
no odpowiednie procedury w spół-
ce, aby taka sytuacja więcej się nie 
powtórzyła. Jednak to nie były je-
dyne wpadki wizerunkowe kalwa-
ryjskiej spółki w ostatnich kilkuna-
stu miesiącach. Była ona m.in. ka-
rana za niedostateczną segregację i 
odzysk śmieci odebranych od klien-
tów czy nielegalny wywóz ton od-
padów zielonych na działkę w Mo-
czydłowie zamiast do kompostow-
ni. ZGK przegrało też w Górze Kal-
warii przetarg na opiekę nad zielenią 
miejską (tracąc 300 tys. zł).
 Dariusz Zieliński przekonuje, że 
Jerzy Pełka wiele razy otrzymywał 
od niego reprymendy i upomnienia. 

– I myślę, iż odniosło to oczekiwany 
skutek. Całościowo cenię pracę pre-
zesa ZGK bardzo wysoko. Od kie-
dy kieruje zakładem, czyli od 7 lat, 
ta spółka naprawdę bardzo się zmie-
niła i zainwestowała wiele milionów 
złotych w infrastrukturę gminy, za-
inwestuje też kolejne, pozyskane od 
Unii Europejskiej. Dlatego moim 
zdaniem osąd krytyków prezesa jest 
bardzo powierzchowny i czasem 
krzywdzący – uważa. 
 Jerzy Pełka nie chciał odnosić 
się do zaistniałej sytuacji, „wynika-
jącej wprost z przepisów” (jak pod-
kreślił). Dodał jedynie, że miesięcz-
na pensja, jaką mu przyznano (13,2 
tys zł brutto) jest najniższa, na jaką 
pozwala ustawa w przypadku spółek 
wielkości ZGK. Roczny budżetu Za-
kładu to około 16 mln zł.  

Piotr Chmielewski

– Całościowo cenię pracę prezesa ZGK bardzo 
wysoko – mówi burmistrz Dariusz Zieliński

Dochodzenie 
do chodnika
KONSTANCIN-JEZIORNA Gmina po raz trzeci podeszła do pro-
jektowania trasy dla pieszych z Mirkowa przez Habdzin 
do Ciszycy. Władze zapewniają, że tym razem skutecznie

 Niebawem minie 10 lat od kiedy lokalny samorząd przejął się losem pie-
szych wędrujących wzdłuż pozbawionej pobocza drogi wojewódzkiej nr 721. 
Liczne samochody mkną po niej z dużą prędkością i szczególnie wieczorem 
w Habdzinie i sąsiednich wioskach trzeba mieć oczy naokoło głowy. 
 Lokalni włodarze już dwukrotnie podpisywali porozumienia z Mazowiec-
kim Zarządem Dróg Wojewódzkich (MZDW), że zlecą opracowanie projek-
tu 6-kilometrowego chodnika, a następnie przekażą go MZDW do realizacji. 
Jednak zarówno pierwsza jak i druga dokumentacja, każda za kilkadziesiąt ty-
sięcy złotych, trafi ły do kosza. Zarządca szosy uznał bowiem, że projekty są 
bublami, których nie sposób zrealizować. W jego ocenie inwestycja byłaby 
zbyt kosztowna i prawdopodobnie oznaczałaby konfl ikt z właścicielami po-
sesji położonych przy drodze nr 721. 
 W tej bezradności blisko 500 mieszkańców wiosek, które ma połączyć 
utwardzona ścieżka dla pieszych, w ubiegłym roku wystosowało pety-
cję do władz województwa mazowieckiego. – Ten chodnik jest naprawdę 
potrzebny. Ruch na drodze wojewódzkiej jest intensywny, a po obrzeżu 
szosy chodzi bardzo dużo młodzieży i starszych osób – przekonuje Agata 
Wilczek, radna z Habdzina.
 Włodarze gminy i MZDW postanowiły dać sobie jeszcze jedną szansę na 
wspólne opracowanie projektu chodnika. Jednak tym razem burmistrz Kazi-
mierz Jańczuk rozpoczął przygotowania do inwestycji niejako od tyłu. Naj-
pierw zaprosił pracowników urzędu marszałkowskiego oraz MZDW, którzy 
będą akceptowali projekt, aby określili, czego oczekują. Wspólnie odbyli wi-
zję w terenie. – Zgodziliśmy się, że istnieje bezwarunkowa konieczność budo-
wy chodnika do Ciszycy, ponieważ wzdłuż szosy powstał ciąg zabudowy. Jed-
nocześnie ustaliliśmy, że w pasie drogi jest miejsce wyłącznie na chodnik, bez 
drogi dla rowerów – podsumowuje gospodarz gminy.
 W poprzedni czwartek burmistrz podpisał umowę z projektantem opie-
wającą na 129 tys. zł. Na opracowanie dokumentacji biuro ma czas do końca 
listopada. Następnie zostanie ona oddana  MZDW. – Gdy lokalny samorząd 
przekaże nam kompletną dokumentację, zostaną podjęte starania mające na 
celu zabezpieczenie odpowiednich środków fi nansowych na realizację zada-
nia w możliwie najbliższym terminie – zapewnia Monika Burdon, rzeczniczka 
prasowa MZDW. 
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Projekt chodnika ma być gotowy późną jesienią 
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„Przełęcz ocalonych” pod chmurką
KONSTANCIN-JEZIORNA

 Dziś o godz. 21.15 w konstancińskim amfi teatrze odbędzie się kolejny se-
ans kina plenerowego. Tym razem zostanie wyświetlony amerykański fi lm 
„Przełęcz ocalonych” z 2017 roku, opowiadający prawdziwą historię amery-
kańskiego żołnierza, Desmonda Dossa, który podczas krwawej bitwy o Oki-
nawę odmówił noszenia broni i zabijania z powodów religijnych. Mimo to zo-
stał bohaterem, ratując jako sanitariusz wielu rannych. Jest to widowiskowe 
i przejmujące kino wojenne w reżyserii Mela Gibsona. Film został obsypany 
nagrodami, zdobył dwa Oscary. Wstęp wolny.

PC

Ostatnie dni zapisów 
na Calvaria Cantans

GÓRA KALWARIA 

 W dniach 22-26 sierpnia 
odbędą się V Ogólnopolskie 
Warsztaty Wokalno-Chóral-
ne Calvaria Cantans. To jedy-
ne w swoim rodzaju letnie wy-
darzenie, pełne pasji i niepo-
wtarzalnej atmosfery, obejmu-
jące zajęcia z emisji głosu, dyk-
cję i pracę nad ruchem scenicz-
nym oraz profesjonalne zaję-
cia chóralne. Od 5 lat do Góry 
Kalwarii zjeżdżają się wokali-
ści z całej Polski, by poczuć tę 
atmosferę, zebrać doświad-
czenia, poznać innych pasjo-
natów i wrócić z nowymi po-
mysłami i narzędziami do pra-
cy na następny rok. W warsz-
tatach mogą wziąć udział oso-
by, które mają co najmniej 12 
lat. Zajęcia poprowadzą znako-
mici artyści i pedagodzy, m.in. 
dyrygent Zbigniew Szablewski 
i światowej sławy śpiewaczka i 
pedagog Agnieszka Piass. Kon-
cert f inałowy odbędzie się 26 
sierpnia o godz. 16 w kościele 
w Sobikowie. Szczegóły, karta 
zgłoszenia i regulamin na stro-
nie www.promotus.pl. Zapisy 
trwają do 5 sierpnia br.

PC
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Wydobędą zabytkowy statek
GÓRA KALWARIA Za kilkanaście dni XV-wieczny statek wiślany znaleziony w niedużej odle-
głości od zamku w Czersku będzie ponownie odkopany, a następnie przewieziony do 
konserwacji. To potężna i niezwykle trudna operacja
 Odnalezienie i odkopanie liczą-
cej 500 lat szkuty było w 2009 roku 
ogromną sensacja na skalę Polski. 
To pierwsze w naszym kraju tak 
cenne znalezisko tego typu, mimo że 
przed pięcioma wiekami podobne jed-
nostki były najpopularniejsze na Wi-
śle. Cała dotychczasowa wiedza na te-
mat XV-wiecznych statków rzecznych 
pochodziła z rycin i opisów. 

Statek w idealnym stanie
 Czerska szkuta liczyła 30 me-
trów, miała płaskie dno, a w jej tylnej 
części mieściła się budka-mieszka-
nie dla szypra. Załogę statku sta-
nowiło od 16 do 20 osób. Dlatego 
na posiadanie szkut było stać za-
zwyczaj zamożniejszych ziemian 
zamieszkałych nad największy-
mi rzekami. Statkami spławiano 
głównie zboże ze 
środkowej części 
kraju do Gdań-
ska, skąd wysy-
łano je w świat. 
Rozkwit takie-
go handlu nastą-
pił w XV wieku. 
Właśnie w czasie panowania Kazi-
mierza Jagiellończyka do nieduże-
go portu rzecznego w Czersku za-
witała szkuta wybudowana oko-
ło 1485 roku. Jednak nie wiadomo 
z jakiego powodu załoga musiała 
szybko opuścić jej mocno przechy-
lony pokład. Przez kolejne dzie-

sięciolecia Wisła przysypała sta-
tek piaskiem, a następnie jej kory-
to znacznie się odsunęło. Po pię-
ciu wiekach na stare drewno szku-
ty natrafili właściciele sadu, któ-
rzy zaczęli kopać staw. Nie zigno-
rowali tego faktu, tylko skontak-
towali się z archeologami. W cza-
sie wykopalisk poczynionych 9 lat 
temu przez ekipę, którą kierował 
dr Waldemar Ossowski z Central-
nego Muzeum Morskiego w Gdań-
sku, okazało się, że szkuta jest bar-
dzo dobrze zachowana (w 90 pro-
centach!). 

Powstała specjalna pracownia
 Statek trzeba było jednak po-
nownie zakopać, aby nie zniszczał. 
Koszty jego wydobycia i konserwacji 
pośpiesznie wyceniono na kilka-

set tysięcy złotych. Jednak to nie 
główny problem. Okazało się, że 
w naszym kraju nie ma miejsca, 
w którym można byłoby zakon-
serwować tak dużą jednostkę. 
– Wydobycie, przewiezienie i 
konserwacja szkuty jest ogrom-
nym przedsięwzięciem, bo to 

bardzo duży statek, kilkanaście 
metrów sześciennych drewna 
do zakonserwowania. Karawe-
la Kolumba była o kilka metrów 
krótsza! – uświadamia Wojciech 
Brzeziński, dyrektora Państwo-
wego Muzeum Archeologiczne-
go (PMA) w Warszawie, które 
przejęło sprawę ponownego wy-
dobycia i późniejszej ekspozy-
cji statku.  – Jednak szkuta mia-
ła ogromne szczęście – cieszy się 
Katarzyna Łuczak-Jasińska, w 
której gospodarstwie agrotury-
stycznym Dworek Czersk miało 
miejsce odkrycie. – Władze Ma-
zowsza wyłożyły kilka milionów 
złotych na wybudowanie spe-
cjalnej pracowni konserwator-
skiej PMA, do której statek zo-
stanie przewieziony. Miała też 
szczęście, że samorząd Mazow-
sza uznał ją za wyjątkowy skarb 
i przeznaczył fundusze na jej wy-
dobycie i transport – dodaje.
 W Rybnie koło Sochaczewa po-
wstała 12-metrowa wanna, w której 
elementy szkuty przez okres trwający 
od 5 do 8 lat będą odpowiednio na-
sycane poliglikolami w odpowiedniej 
temperaturze. – To i tak dość krótko. 
W przypadku sztokholmskiego okrętu 
Waza trwało to ponad 20 lat – zazna-
cza dyrektor Brzeziński. 
 Wcześniej, tuż po wydoby-
ciu, statek zostanie dokładnie 
oczyszczony i rozmontowany 

na duże fragmenty (na tyle, aby 
dało się je przewieźć, później zo-
staną połączone). Szkuta będzie 
też dokładnie obfotografowana.

Wybudują muzeum w Czersku?
 Dyskusja o tym, jaka będzie 
przyszłość wyjątkowego znalezi-
ska już trwają. Katarzyna Łuczak-
Jasińska mówi, że bardzo zależy 
jej, aby szkuta wróciła do Czerska, 
w miejsce, gdzie ją wydobyto. Sta-
rania takie już rozpoczął burmistrz 
Dariusz Zieliński. – Nie wyobra-
żam sobie, aby statek nie powró-
cił na nasz teren – stwierdza. – Nie-
stety, ekspozycja szkuty wiąże się z 
koniecznością utworzenia i budowy 

nowej instytucji kulturalno-muzeal-
nej. Koszty oceniam na kilkanaście 
milionów złotych. Rozmawiałem już 
na ten temat zarówno z marszał-
kiem Mazowsza, jak i dyrekcją Pań-
stwowego Muzeum Archeologiczne-
go – zdradza. 
 Powstał wstępny pomysł budowy 
w Czersku muzeum żeglugi wiśla-
nej, którego szkuta byłaby głównym 
eksponatem. Poza tym obiekt mógł-
by pomieścić muzeum etnograficz-
ne nadwiślańskiego Urzecza oraz 
archeologiczne – w okolicy w ostat-
nich latach wykopano wiele cennych 
historycznie artefaktów.      

Piotr Chmielewski

W ponownym odsłonięciu statku pomoże ta sama ekipa 
z Gdańska, która odkopywała go 9 lat temu

Wydobycie, przewiezienie i konserwacja szkuty jest 
ogromnym przedsięwzięciem

„

Wojciech Brzeziński
dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie

”
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Czy ta piłeczka zmierza do dołka?
KONSTANCIN-JEZIORNA Amerykanie, Francuzi, Hindusi i Polacy chcą budować pole golfowe 
w Konstancinie-Jeziornie. Władze gminy uważają, że takie przedsięwzięcie jest „ma-
rzeniem konstancinian”, ale na razie nie dają inwestorom zielonego światła
 Łąki Oborskie leżące odłogiem bli-
sko centrum Konstancina-Jeziorny od 
końca lat 90. rozpalają wyobraźnię fi-
nansjery grającej w golfa. Liczący 87 
hektarów płaski, choć podmokły teren 
pomiędzy Grapą, Habdzinem, Obo-
rami i Mirkowem, to jej zdaniem ide-
alne miejsce na taką inwestycję. 

Żadnej zabudowy!
 16 lat temu samorząd gminy 
przekonany przez znanego z małe-
go ekranu Wojciecha Pijanowskie-
go zdecydował o uchwaleniu planu 
zagospodarowania przestrzennego 
dla tego obszaru. Zaplanowano na 
nim pole golfowe 
z budynkami klu-
bowymi oraz 22 
towarzyszącymi 
mu rezydencjami. 
Inicjatorzy prze-
konywali, że cią-
gnący się równo-
legle do al. Woj-
ska Polskiego pas zabudowy miesz-
kaniowej będzie elementem zapew-
niającym finansowe powodzenie in-
westycji. – To był wielki błąd rady 
miejskiej. Dała się wmanewrować. 
Ten plan powinien być zmieniony, 
aby pozwalał jedynie na powstanie 
niedużego budynku klubowego przy 
polu, a nie rzędu domów na torfowi-

sku – uważa długoletni radny Wło-
dzimierz Wojdak. 
 Choć plan zaczął obowiązywać 
lata temu, na terenie którym wów-
czas dysponowała Szkoła Główna 
Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) 
w Warszawie nie ruszyły prace. Już 
wydawało się, że ten atrakcyjnie po-
łożony obszar 13 lat temu intrat-
nie (bo za ledwo 11 mln zł) nabę-
dzie konsorcjum biznesmenów, za-
powiadających budowę pola do gry 
w golfa. Jednak wówczas w transak-
cji przeszkodziła gmina. W sądzie 
udowodniła, że należy jej się prawo 
pierwokupu Łąk Oborskich i kupi-

ła je za równie okazyjna cenę. – To 
była dobra inwestycja, która w przy-
szłości przyniesie gminie dużo pożytku 
– był pewien ówczesny burmistrz Marek 
Skowroński. Kiedy przyniesie?  
 Od 2009 roku w samorządzie trwa 
dyskusja, jak powinien być wykorzy-
stany ten teren. Zdania są podzielo-
ne. Był pomysł, aby na części Łąk po-

wstało targowisko. Jednak inwestycję 
zablokowały instytucje odpowiedzial-
ne za ochronę środowiska (targ znaj-
dowałaby się zbyt blisko dwóch re-
zerwatów przyrody). Obecnie swo-
ich zwolenników ma budowa w tym 
miejscu ogólnodostępnego centrum 
sportowo-rekreacyjnego z prawdziwe-
go zdarzenia (którego w gminie brak). 
– Uważam, że połowa tego obszaru 
powinna pozostać terenem publicz-
nym, najlepiej jako planty rekreacyj-
ne zawierające boiska, z których mo-
głyby korzystać miejscowe drużyny 
ligowe. Zyskalibyśmy także miejsce 
na imprezy masowe. Natomiast dru-
gą część Łąk, bliżej Habdzina, prze-
znaczyłbym na pole golfowe, ale bez 
domów – proponuje radny Cezary 
Żegliński. Jednak centrum sporto-
we gmina planuje wybudować na 18 
hektarach przy wylocie z miasta w 
stronę Góry Kalwarii. Ich pozyska-
nie ratusz wciąż negocjuje z SGGW 
w ramach wzajemnych rozliczeń 
(m.in. uczelnia jest winna gminie 2,7 
mln zł zaległych danin plus odset-
ki). Samorząd stara się, by w sumie 
pozyskać interesującą go działkę bez 
wydawania pieniędzy z budżetu.  

Świat się zmienia
 Tymczasem inwestorzy z kraju i 
zagranicy nie próżnują i co pewien 

czas pukają do drzwi gminy, pre-
zentując swoje oferty i projekty wy-
korzystania Łąk Oborskich. – Uwa-
żam, że ten obszar w środku mia-
sta powinien pozostać terenem zielo-
nym.  Aby tak się stało, jedynym roz-
wiązaniem jest budowa pola golfowe-
go. Ponieważ taka działalność nie jest 
zadaniem własnym gminy, powinien 
w nią zainwestować prywatny partner.  
Gmina miałaby z tego korzyści w po-
staci opłaty dzierżawnej. W nieskoń-
czoność ten teren nie może leżeć odło-
giem – przekonuje burmistrz Kazi-
mierz Jańczuk. – Marzeniem konstan-
cinian jest posiadanie pola golfowego. 
Odrzucam takie myślenie, w tym nie-
których radnych, że byłaby to inwesty-

cja wyłącznie dla bogatych. Świat się 
zmienia, ci co mają pieniądze, są inwe-
storami, ale korzystać z obiektu mogą 
wszyscy – dodaje. 
 W takim razie dlaczego samo-
rząd zwleka z otwarciem rozmów z 
potencjalnymi inwestorami? 
 – Tłumaczę im, że rozpocznę ne-
gocjacje tylko za zgodą rady miejskiej i 
dopiero wówczas, gdy ostatecznie wy-
jaśni się kwestia terenu pod ośrodek 
sportu. Na pewno sprawa nie rozstrzy-
gnie się szybko, choć SGGW już zapy-
tało Prokuratorię Generalną o zgodę 
na zawarcie umowy z nami – zastrze-
ga Kazimierz Jańczuk. 

Piotr Chmielewski

Jak długo Łąki Oborskie będą leżały odłogiem? 
Na to pytanie na razie nie ma odpowiedzi  

Obszar w środku miasta powinien pozostać terenem 
zielonym i aby tak się stało, według mnie, jedynym 
rozwiązaniem jest budowa pola golfowego

„

Kazimierz Jańczuk
burmistrz
”
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Fenomen pokolenia Kolumbów
GÓRA KALWARIA We wtorek, mimo skwaru lejącego się z nieba, wyjątkowo wielu miesz-
kańców spotkało się w dwóch punktach Góry Kalwarii, aby wspólnie oddać cześć 
„zwyciężonym, ale niepokonanym” powstańcom warszawskim
 Równo o 17.00, czyli godzinie 
„W”, o której 74 lata temu oficjal-
nie rozpoczęło się powstanie, kibi-
ce warszawskiej Legii wespół z miej-
scowymi strażakami, zablokowali 
na minutę ruch na rondzie. Skrzyżo-
wanie spowił dym z flar, które trzy-
mali w dłoniach. Na miejsce przyby-
ło kilkudziesięciu mieszkańców, aby 
symbolicznie na chwilę przystanąć. 
W taki sam sposób i o tej samej go-
dzinie w centrum miasta rozpoczę-
ła się uroczystość przed głazem po-
święconym por. Janowi Białkowi, 
żołnierzowi Armii Krajowej, który 
po ciężkich przesłuchaniach na Pa-
wiaku został przewieziony do obo-
zu koncentracyjnego w Auschwitz, 
a następnie Mauthausen, gdzie stra-
cił życie. I tu również nie brakowa-
ło mieszkańców w bardzo różnym 
wieku. Tradycyjnie już po upamięt-
nieniu godziny „W” sygnałem syren, 
głos zabrał burmistrz. – Kiedy za-

stanawiam się nad fenomenem tego 
największego polskiego powstania, 
myślę, że tkwił on w ludziach. To fe-
nomen młodych ludzi spowodował, 
że zryw przyjął tak duże rozmiary. 
Ich bohaterstwo, cierpienie, ich dra-
matyczne, a zarazem romantycz-
ne wejście w te wydarzenia, gdzie za 
każdym rogiem ulicy czyhała śmierć 
– mówił Dariusz Zieliński. – Tej mło-
dzieży nie trzeba było uczyć patrioty-
zmu na lekcjach historii, ona nim od-
dychała. Ci młodzi chłopcy w większo-
ści urodzili się w wolnej, niepodległej 
Polsce, ich ojcowie i dziadowie walczy-
li o odrodzenie kraju. Oni zostali wy-
chowani ze świadomością, że wolność 
jest czymś najcenniejszym. Myślę, że 
to pokolenie Kolumbów [urodzonych 
około roku 1920 – przyp. red.] jest dla 
nas wzorem. Abyśmy wolność, któ-
rą mamy, potrafili uszanować przez 
codzienne wykonywanie swoich obo-
wiązków, zarówno zawodowych jak i 

rodzinnych, abyśmy stanowili jeden 
naród – mówił włodarz. O m.in. jed-
ność Polaków „do służby ojczyźnie” 
modlił się również ks. Andrzej  Jero-
minek, kalwaryjski proboszcz. 
 Po raz pierwszy w tym roku or-
ganizatorzy uroczystości ubarwi-
li ją i to dość nowoczesnym akcen-
tem, ale jak pokazała reakcja zebra-
nych - trafionym. Napisany przez 
siebie utwór wykonał miejscowy ra-
per, Mateusz Sekulski. Premiera 
„Krwi, potu i łez” odbyła się w ubie-
głym roku, na wieczorze pieśni pa-
triotycznej w szkole „Budowlance”, 
której „Sekul” był uczniem. W tek-
ście zawarł dramat wojny, powstań-
ców i dzieci, które dorastały w huku 
strzałów i słysząc krzyki mordowa-
nych przez Niemców. – Usiadłem 
nad kartką, wczułem się i poszło. 
Taka pasja – opowiada 19-latek, za-
pytany o to, czy łatwo było mu pi-
sać na wciąż budzący silne emocje 

temat. Interesuje się historią Pol-
ski. – Jestem Polakiem i to trzeba 
wiedzieć – oznajmia. „Sekul” za-
powiada, że utworów o podobnej 
tematyce będzie więcej. Z kilkoma 
raperami z Góry Kalwarii przygo-
towują materiał na płytę, który za-
prezentują w listopadzie, z okazji 
100-lecia odzyskania niepodległo-
ści przez nasz kraj. 

Piotr Chmielewski

Podczas obchodów 1 sierpnia swój utwór 
„Krew, pot i łzy” wykonał miejscowy raper „Sekul”  
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Maluchy odetchną 
pełną piersią
KONSTANCIN-JEZIORNA Od września we wszystkich czterech gminnych 
przedszkolach i żłobku zaczną działać oczyszczacze powietrza. Jego fi l-
trowanie ma chronić dzieci przed zanieczyszczeniami oraz infekcjami

 Oczyszczacze służą do unieszkodliwiania pyłów i szkodliwych substan-
cji, ale także kurzu, alergenów i bakterii. – W najbliższym czasie podpiszemy 
umowę z fi rmą, która dostarczy urządzenia do naszych placówek – informuje 
Anna Stefaniak, zastępca kierownika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnic-
twa w konstancińskim ratuszu. – Ze względu na powtarzające się alerty smo-
gowe pan burmistrz doszedł do wniosku, że oczyszczacze powinny być zamon-
towane we wszystkich salach dydaktycznych, w których przebywają dzieci. 
 Anna Stefaniak zaznacza, że nie chodzi o „wprowadzenie sterylności w 
pomieszczeniach”, ale sprawienie w „granicach rozsądku”, aby dzieci przeby-
wały w nich i spały w dobrych warunkach. – Zależy nam również na tym, aby 
zminimalizować rozprzestrzenianie się infekcji – przekonuje.
 Do Gminnego Przedszkola nr 5 „Kolorowe Kredki” w Oborach trafi  pięć 
takich urządzeń. – O zakup oczyszczaczy zabiegali przede wszystkim rodzi-
ce – mówi Dorota Kamecka, dyrektorka placówki. – Nie wiem na ten moment, 
czy dzieci przestaną dzięki nim mniej kaszleć i chorować, podchodzę do tego 
z dystansem. Na pewno dużą zaletą tych urządzeń jest to, że w odpowiednim 
stopniu nawilżą powietrze w salach – uzupełnia.
 Przede wszystkim zimową porą smog panujący wokół „Kolorowych Kre-
dek” czasem uniemożliwia dzieciom wyjście na plac zabaw czy spacer. Miesz-
kańcy zwracają uwagę, że niekiedy placówka znajduje się w chmurze, która 
ulatuje z kominów położonego tuż obok osiedla. 
 Przed Konstancinem-Jeziorną na zakup oczyszczaczy do wszystkich 
przedszkoli zdecydowało się wiele miast, m.in. Warszawa. 

PC

 Urząd powiatowy, który jest za-
rządcą obu ulic, po skargach kie-
rowców wykonał koncepcję obydwu 
bezkolizyjnych skrzyżowań. Pod ko-
niec minionego roku głośno zrobiło 
się szczególnie na temat przejazdu 
na ul. Krasickiego w Nowej Iwicz-
nej, gdzie w rezultacie przebudo-
wy linii kolejowej z Okęcia do Cza-
chówka Południowego zamontowa-
no rogatki. Od tamtej pory szlaba-
ny, zamykane przez dróżnika oko-
ło 100 razy dziennie, skutecznie 
utrudniają przejazd ulicą i głów-
nie rano i po południu powodują 
powstawanie długich korków nie 
tylko na Krasickiego, ale także 
sąsiednich ulicach. Kierowców 
szczególnie zaczęło irytować za-
mykanie szlabanów na długo 
przed przejazdem składu. Ka-
rol Jakubowski z PKP PLK prze-
konuje, że bariery są opuszcza-
ne na dwie minuty przed przejaz-
dem pociągu w celu zapewnia-
nia bezpieczeństwa kierowcom, 
jak i podróżnym. – W efekcie, w 
godzinach szczytu, na tej dro-
dze cały czas się stoi – odnosi 
się do jego słów Robert Lichoc-
ki, mieszkający nieopodal prze-
jazdu. – Osobom, których pose-
sje sąsiadują z przejazdem trud-
no też jest wyjechać z bramy i 
włączyć się do ruchu.  Ta ulica nie 
jest przystosowana do tak dużego 
natężenia ruchu – dodaje. 
 Sprawą zablokowanego przejaz-
du lesznowolski radny Marcin Ka-
nia zainteresował Ministerstwo In-
frastruktury. Na prośbę o inter-
wencję resort wiosną odpowiedział 
propozycją budowy bezkolizyjne-
go,  dwupoziomowego skrzyżowa-
nia. Inwestorem miałby być samo-
rząd powiatu piaseczyńskiego, przy 
wsparciu finansowym PKP Polskich 

Linii Kolejowych. Idąc dalej staro-
stwo złożyło koncepcje  obydwu tu-
neli wraz z wnioskiem o dofinanso-
wanie do spółki kolejowej i kilkana-
ście dni temu otrzymało informację, 
że PKP PLK dołoży od obu inwesty-
cji łącznie ponad 6,5 mln zł z pro-
gramu poprawy bezpieczeństwa na 
skrzyżowaniach linii kolejowych z 
drogami (do którego z kolei do-
kłada Unia Europejska). – Zwró-
ciliśmy się do PKP PLK o prze-
słanie projektu porozumienia, na 
mocy którego mamy otrzymać do-
tację, jeszcze go nie otrzymaliśmy 
– informuje starosta Wojciech Oł-
dakowski. – Decyzję w sprawie bu-
dowy obydwu tuneli i kiedy mia-
łoby to nastąpić ostatecznie po-
dejmie rada powiatu. Przedsta-
wimy jej ten temat najprawdo-
podobniej na początku wrze-
śnia – dodaje. Zdaniem radnego 

Kani, który ostatnio domaga się 
od Ministerstwa Infrastruktury (i 
wygląda, że skutecznie) zastosowania 
takich rozwiązań technicznych, aby 
przejazd na Krasickiego był za każ-
dym razem zamykany na jak najkrót-
szy czas, koncepcja budowy tunelu w 
Nowej Iwicznej na dalszym etapie prac 
powinna zostać uzgodniona z miesz-
kańcami i gminą Lesznowola.  
 Wojciech Ołdakowski tłumaczy, 
że każda z dwóch inwestycji, łącznie 
z wykupami gruntów, kosztowałaby 
(według wstępnych szacunków) oko-
ło 10 mln zł. Dlatego to radni mu-
szą podjąć decyzję, jak szybko i w ja-
kim terminie powiat jest w stanie za-
rezerwować tak niebagatelną kwotę 
w budżecie. PKP PLK zakłada, że 
dotacja na realizację tuneli miałaby 
być rozliczona do 2021 roku.  

Piotr Chmielewski

Otwarty szlaban dla tuneli
LESZNOWOLA/PIASECZNO Starostwu udało się pozyskać 6,5 mln zł na budowę tuneli pod to-
rami kolejowymi na ul. Krasickiego w Nowej Iwicznej i Jana Pawła II w Piasecznie. Do 
realizacji jednak jeszcze daleko

Rogatki zamykają się na skrzyżowaniu 
w Nowej Iwicznej ponad 100 razy na dobę

R E K L A M A
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Seniorzy niezadowoleni z imprezy wąskotorówki
PIASECZNO Jolanta Radecka, członkini Piaseczyńskiej Rady 
Seniorów, zaprosiła swoich znajomych na wieczór z 
gwiazdami – imprezę organizowaną przez Piaseczyń-
sko-Grójeckie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej. Ko-
bieta nie kryje swojego rozżalenia na sposób, w jaki 
zostali potraktowani

 Wieczorna wycieczka (21 lipca) 
wąskotorówką połączona z ogląda-
niem gwiazd i wykładem z astro-
nomii jawiła się grupie seniorów 
jako naprawdę kusząca propozycja. 
Przybyli oni na piaseczyńską stację 
około pół godziny przed odjazdem. 
– Poprosiłam o bilety ulgowe dla se-
niorów – relacjonuje Jolanta Radec-
ka. – Okazało się, że takich się nie 
sprzedaje, bo wszyscy seniorzy w 
Piasecznie są młodzi i nie obowią-
zują tu normy światowe. Kupiłam 
bilety normalne po 35 zł ze wskaza-
nym numerem wagonu. Kiedy wsie-
dliśmy, nie mogłam znaleźć miejsc, 
na których moglibyśmy siedzieć. 
Zapytałam w kasie jak odszukać te 
miejsca, na co otrzymałam odpo-
wiedź, że są to miejsca stojące. W 
całym świecie miejsca stojące dla 
seniora nie kosztują tyle, ile miejsca 
siedzące dla młodych - podkreśla.
 – Oto przygoda z gwiazda-
mi, która niestety skończyła się w 
moim ogrodzie - też pod gwiazda-
mi, gdyż jazda na stojąco w kolejce 
wydała mi się zbyt ryzykowna w na-
szym wieku – denerwuje się kobie-
ta. – Traktowanie seniorów zasługu-
je w tym miejscu na natychmiastową 
zmianę. Bądźmy wyjątkowi w spra-
wach dobrych, a nie upokarzających 

obywateli miasta Piaseczna.
 Do sprawy odniósł się zarząd 
Towarzystwa. – Wszystkie bilety na 
„Pociąg do Gwiazd” na 21 lipca zo-
stały wyprzedane na dzień przed 
imprezą – mówi Michał Duraj, wi-
ceprezes stowarzyszenia. – Informo-
waliśmy o tym zarówno na stronie 
internetowej, jak i naszym profilu na 
Facebooku. W dniu odjazdu pocią-
gu pojawiła się jednak na stacji gru-
pa osób, która chciała kupić bilety w 
kasie. Nie chcieliśmy, aby osoby, które 
zaplanowały swój wieczór z wąskoto-
rówką zostały odesłane „z kwitkiem”. 
Z uwagi na fakt, że przejazd „Pociągu 
do Gwiazd” odbywa się po skróconej 
trasie (Piaseczno-Złotokłos-Runów) 
zdecydowaliśmy się tym osobom 
sprzedawać bilety na miejsca stojące w 
wagonach. Wszyscy byli o tym fakcie 
informowani i nikt nie zgłaszał z tego 
tytułu obiekcji.
 W tym sezonie piaseczyńska ko-
lejka wprowadziła szereg zmian w 
sprzedaży biletów (w tym możliwość 
zakupu biletu on-line). Dostępne są 
również zniżki na bilety osób z Kar-
tą Dużej Rodziny i Kartą Mieszkań-
ca Piaseczna. – Obowiązują oczywi-
ście u nas również bilety ulgowe dla 
osób w wieku 4-18 lat (do 3. roku ży-
cia dzieci jadą bezpłatnie) oraz bi-

lety dla osób niepełnosprawnych 
– zaznacza Michał Duraj. – Nale-
ży jednak podkreślić fakt, że sprze-
daż biletów na pociągi jest głównym 
źródłem utrzymania Piaseczyńsko-
Grójeckiego Towarzystwa Kolei Wą-
skotorowej. Koszty konserwacji tabo-
ru i torowiska są ogromne i wymaga-
ją stałego dopływu środków. Bez nich 
piaseczyńska wąskotorówka po prostu 
przestanie jeździć. 
 Wszystkie zniżki, które wpro-
wadza stowarzyszenie mają cha-
rakter handlowy, a nie ustawowy, 
co oznacza, że nie otrzymuje ono z 
tego tytułu zwrotu różnicy ceny bile-
tów (jak ma to miejsce w przypadku 

przewoźników z grupy PKP). – Mu-
simy więc niezwykle ostrożnie pod-
chodzić do wszelkich zniżek na bile-
ty tak, aby nie zubożyć puli niezbęd-
nej na bieżące remonty – podsumo-
wuje wiceprezes. – Dlatego też ich 
wprowadzanie rozpoczęliśmy od Kar-
ty Dużej Rodziny i Karty Mieszkańca 
Piaseczna. Zawsze podkreślamy też, 
że bilet kupiony na przejazd naszym 
pociągiem jest swoistą cegiełką na od-
budowę i utrzymanie dawniej Grójec-
kiej Kolei Dojazdowej.

Grzegorz Tylec

Kawaleria da 
pokaz musztry

GÓRA KALWARIA

 W najbliższą niedzielę od-
będą się lokalne obchody Świę-
ta Wojska Polskiego. Będą szcze-
gólne, z racji stulecia odzyska-
nia przez nasz kraj niepodległo-
ści. Weźmie w nich udział Szwa-
dron Honorowy 3. Pułku Szwole-
żerów Mazowieckich (w jego sze-
regach we wrześniu ’39 walczył 
mieszkaniec miasta Henryk Prajs, 
zmarły kilka miesięcy temu w 
wieku 101 lat). Obchody uświet-
ni Orkiestra Reprezentacyjna 
Wojska Polskiego. W programie: 
godz. 13 – msza św. w kościele 
parafialnym w intencji żołnierzy 
poległych za ojczyznę, godz. 14 
– złożenie kwiatów pod pomni-
kiem Józefa Piłsudskiego, godz. 
14.30 – piknik wojskowy w ogro-
dach klasztornych: pokaz musztry 
paradnej, koncert orkiestry i pre-
zentacja sprzętu wojskowego. 

PC

W poszukiwaniu 
klucza do wieczności

PIASECZNO 

 Już dziś w ramach Piaseczyń-
skiego Kina Plenerowego 2018 na 
Skwerze Kisiela odbędzie się pokaz 
fi lmu „Klucz do wieczności” - ame-
rykańskiego thrillera science-fi c-
tion z 2015 roku w reżyserii Tarse-
ma Singha. Początek o godz. 20.30. 
Wstęp wolny.

Tyl.
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Endorfina bez mocniejszych trunków. 
Gmina odmówiła właścicielowi wydania koncesji
PIASECZNO Ryszard Sitarski, prowadzący w centrum Piaseczna lokal Endorfi na już od 
przeszło pół roku stara się o koncesję na sprzedaż alkoholu powyżej 4,5 proc. Mężczy-
zna uważa, że gminni urzędnicy celowo uprzykrzają mu życie
 - Staram się o koncesję na sprze-
daż mocniejszych alkoholi od stycz-
nia – mówi Ryszard Sitarski. - Na 
początku roku złożyłem w tej spra-
wie do gminy podanie. Było trzecie 
w kolejce oczekujących. Wówczas 
zwolniło się 6 koncesji. Byłem pe-
wien, że otrzymam jedną z nich, bo 
mój lokal spełnia wszelkie wymogi. 
Niestety, stało się inaczej...
 Pan Ryszard tłumaczy, że gmina 
uzasadniła odmowę wydania kon-
cesji tym, że w dniu zamknięcia po-
stępowania w jego sprawie nie było 
wolnych pozwoleń na sprzedaż wy-
sokoprocentowych trunków. - Ale 
tak naprawdę w sprawie 6 koncesji, 
które się zwolniły, toczyło się po-
stępowanie w Samorządowym Ko-
legium Odwoławczym – mówi nasz 
czytelnik. - Gmina miała obowiązek 
zawiesić moje postępowanie do cza-
su rozstrzygnięcia sprawy w SKO. A 
tymczasem wypadłem z gry, a przez 
to, że się dodatkowo odwołałem, 
trafiłem na koniec kolejki. 
 Gmina wyjaśnia, że w tej chwi-
li limit punktów mogących sprze-
dawać i podawać mocniejsze alko-
hole jest wyczerpany. - Nie ma listy 
oczekujących ani kolejki po zezwo-
lenia na mocniejszy alkohol. W razie 
zwolnienia punktu sprzedaży w cza-

sie trwania postępowania, o przy-
dzieleniu limitu decyduje kolejność wpły-
wu aktualnych wniosków – czytamy w 
wydanym przez urząd oświadczeniu.

Nie otrzymał też 
koncesji jednorazowej
 Niedawno Ryszard Sitarski 
ubiegał się także o wydanie kon-
cesji jednorazowej, obowiązują-
cej przez dwa dni. Tu też spotkała 
go odmowa. - Usłyszałem, że otrzy-
małbym ją gdybym robił imprezę w 
plenerze, a nie w lokalu zamknię-
tym – mówi. - Uważam, że to tylko 
wymówka. Ktoś w gminie czuje do 
mnie wyraźną niechęć i utrudnia mi 
prowadzenie interesu.
 - Wydanie zezwolenia jednora-
zowego byłoby obejściem przepi-
sów ustalających limity punktów 
sprzedaży, ponieważ działalność 
dyskoteki nie ma charakteru incy-
dentalnego tylko stały – a na sta-
łą sprzedaż limit został na chwi-
lę obecną wyczerpany – czytamy 

w oświadczeniu wydanym przez 
gminny wydział ewidencji działal-
ności gospodarczej.

Wystąpi o odszkodowanie
 - Zaskarżyłem decyzję gminy do 
kolegium odwoławczego, w tej chwi-
li trwa postępowanie – mówi Ryszard 
Sitarski. - Jeśli SKO przyzna mi rację, 
będę starał się o gigantyczne odszko-
dowanie. Utrzymanie lokalu w cen-
trum miasta sporo mnie kosztuje i 
na razie, przez niekorzystne decyzje 
urzędników, ponoszę same straty.
 Gmina twierdzi, że dyskoteka 
Endorfina działa w centrum miasta 
od października i od tego czasu... 
prowadzi sprzedaż alkoholu. Miesz-
kańcy okolicznych bloków rzekomo 
mieli się skarżyć burmistrzowi na 
zakłócanie ciszy nocnej. Z naszych 
informacji wynika, że w marcu w lo-
kalu zjawiła się też policja. Wykry-

to sprzedawany bez koncesji alko-
hol i zarekwirowano kilka nielegal-
nych automatów do gry. - Ten alko-
hol nie był sprzedawany, przynieśli 
go klienci lokalu. Nigdy nie miałem 
skarg na panujący w środku hałas – 

twierdzi właściciel Endorfiny. - Pod-
kreślam, mój lokal spełnia wszelkie 
niezbędne wymogi. Dlatego decyzja 
gminy w sprawie koncesji jest tym 
bardziej niezrozumiała.

Tomasz Wojciuk

Ryszard Sitarski nie rozumie, dlaczego gmina 
nie chce przyznać mu koncesji na sprzedaż wina i wódki

W gminie Piaseczno obowią-
zuje limit 50 lokali, w których 

można sprzedawać trunki 
mocniejsze niż 4,5 proc. 

R E K L A M A

Pod znakiem dwóch kółek
PIASECZNO W sobotę na rynku można było przekonać się, że „Piasecz-
no Kocha Rower”. Pomimo dokuczliwego upału zabawa, którą zwień-
czył wspólny przejazd rowerzystów ulicami miasta, była znakomita

 W ramach imprezy przeprowadzone zajęcia doskonalące technikę jaz-
dy na rowerze. Na miejscu można było także pojeździć po torze typu pump-
track składającym się z 34 elementów: muld, band oraz łączników ustawio-
nych w pętle. Dostępne było także miasteczko ruchu drogowego i – cieszą-
cy się szczególną popularnością – darmowy serwis rowerowy. Chętni mogli 
również przygotować sobie w oryginalny sposób darmowy koktajl owocowy, 
spróbować jazdy na monocyklu, a dla najmłodszych nie zabrakło atrakcji w 
strefi e malucha. – Cykl imprez „Miasto kocha rower” realizujemy w całej Pol-
sce – mówi Dariusz Sojka z wrocławskiej Fundacji Kult, organizatora impre-
zy. – Piaseczno przywitało nas bardzo gościnnie.
 Wiceburmistrz Piaseczna Hanna Kułakowska-Michalak w czasie wydarzenia 
rozdawała mapę ze szlakami rowerowymi oraz przewodnik rowerowy po Krainie 
Jeziorki. Uczestników imprezy interesowała mocno kwestia budowy ścieżek ro-
werowych w Piasecznie. Gmina ma problemy z realizacją interesującej cyklistów 
inwestycji, na którą pozyskała fundusze unijne. – Niestety, żaden wykonawca nie 
przedstawił nam oferty na wybudowanie dróg i pasów rowerowych – ubolewa 
wiceburmistrz. – Przygotowujemy kolejny przetarg licząc, że wydłużone terminy 
realizacji skuszą wykonawców. Robimy te odcinki, które były częścią większych 
projektów i ich realizacja jest konieczna by uzyskać pozwolenie na ich użytkowa-
nie, tak jak znany fragment ścieżki przy Skwerze Kisiela. 
 Impreza wpisała się też w obchodzone tego dnia w Piasecznie Święto Po-
licji. Po części ofi cjalnej na Skwerze Kisiela policjanci przenieśli się na rynek, 
gdzie m.in. znakowali rowery i prezentgowali radiowóz. 

Grzegorz Tylec

Imprezę zwieńczył 15-kilometrowy przejazd ulicami Piaseczna
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Docenili służbę w policji
POWIAT W sobotę na Skwerze Kisiela odbyły się ofi cjalne obchody 
Święta Policji. W uroczyści wzięli udział przedstawiciele lokalnych 
władz oraz instytucji współpracujących na co dzień z policją

 Część ofi cjalną imprezy poprzedziła msza św. w kościele św. Anny, po której 
udano się na pobliski skwer przed magistratem. Wszystkich zgromadzonych po-
witał insp. Robert Chmielewski, komendant powiatowy policji przypominając, na 
przykładzie istotnych z punktu bezpieczeństwa wydarzeń z ubiegłego roku, jak 
trudna i wymagająca jest służba stróżów prawa. Funkcjonariuszom podziękował 
też, listownie, nadinsp. Paweł Dobrodziej, komendant stołeczny policji. – Doce-
niam wasz wysiłek i zaangażowanie wkładane w realizację codziennych obowiąz-
ków, budowanie pozytywnego wizerunku policji oraz wytrwałość i skuteczną re-
akcję na naruszenia prawa – odczytano słowa komendanta.
 Starosta piaseczyński Wojciech Ołdakowski i burmistrz Piaseczna Zdzisław Lis 
przyłączyli się do podziękowań i życzyli policjantom... jak najmniej pracy.
 W trakcie uroczystości wręczono również odznaczenia oraz akty miano-
wania na wyższe stopnie policyjne. Medalem srebrnym „Za Długoletnią Służ-
bę” odznaczeni zostali: kom. Barbara Wojtoń-Malicka, podkom. Piotr Wcisło, 
asp. szt. Albert Frydrykiewicz oraz Ewa Ołdakowska. W tym roku awanse 
otrzymało łącznie 78 policjantów. 

Grzegorz Tylec/fot. KPP w Piasecznie

Co sosny usłyszały?
KONSTANCIN-JEZIORNA

 W niedzielę 5 sierpnia o godz. 15 w altanie przy Konstancińskim Domu 
Kultury odbędą się bajkowe warsztaty dla najmłodszych „Co sosny usłyszały”. 
Będą to animacje dla rodzin w formie  przedstawień i warsztatów kreatyw-
nej pracy z bajką. Opowieści z różnych części świata, interaktywne bajki an-
gażujące dzieci do aktywnego uczestnictwa i współtworzenia historii, anima-
cje z klockami MuBaBaO, zabawa Bajkostworami oraz warsztaty opowiada-
nia bajek, a także tworzenie przestrzennych ilustracji i papierowych teatrzy-
ków – to tylko niektóre z atrakcji. Spotkania poprowadzi Michał Malinowski, 
twórca Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści. Wstęp wolny.

PC

Bossa nova po polsku
PIASECZNO Tym razem podczas letniego koncertu na Skwerze Kisiela nie było oberwania 
chmury. Gorąca pogoda idealnie skomponowała się za to z gorącymi rytmami wywo-
dzącej się z Brazylii bossa novy
 Na plenerowej scenie usłyszeć 
można było koncert wokalistki Ho-
noraty Kożuchowskiej do muzy-
ki i tekstów znanego barda i poety 
Antoniego Murackiego. Do współ-
pracy przy projekcie artystka za-
prosiła znakomitych muzyków jaz-
zowych, których nie zabrakło pod-
czas występu w Piasecznie. Dźwię-
ki bossa novy w połączeniu z pięk-
nymi polskimi tekstami przyciągnę-
ły w sobotni wieczór sporą grupę 
mieszkańców. Dodatkową atrakcją 
była darmowa kawa (zarówno go-
rąca, jak i mrożona), którą – w ra-
mach promocji – serwowała wszyst-
kim chętnym ekipa Cafe Nerro.
 A kolejny wakacyjny koncert na 
Skwerze Kisiela już w sobotę 11 
sierpnia. O godz. 18 odbędzie się 
wówczas Flamencolores - widowi-
sko flamenco podczas którego wy-

stąpią: Zsofia Pirok – tancerka, cho-
reograf, członek Flamen Corazon 
Arte, Andrzej Lewocki - gitarzysta 
flamenco, Magda Navarrete - wo-
kalistka, tancerka, producentka mu-

zyczna, trenerka głosu oraz Mateo 
El Galito - słowacki pianista, kom-
pozytor, tancerz i śpiewak w jednej 
osobie.

Grzegorz Tylec

Książki z dostawą do domu
GÓRA KALWARIA Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii, wy-
chodząc naprzeciw potrzebom czytelników, którzy samodzielnie nie 
mogą wybrać się po książki do biblioteki, oferuje dostarczenie ich 
przez wolontariuszy
 Oferta skierowana jest do miesz-
kańców miasta, osób niepełno-
sprawnych, chwilowo niedyspono-
wanych czy mających trudności z 
poruszaniem się. – Żeby z niej sko-
rzystać wystarczy skontaktować się 
z nami – mówi Katarzyna Sioćko z 
GBP w Górze Kalwarii. Należy to 
zrobić telefonicznie (22 72732 77) 
lub mailowo (bibliotekagk@pocz-
ta.fm). – Książki zostaną dostarczo-
ne do odpowiedniej osoby, a później 
odebrane i zwrócone do biblioteki – 
zapewnia.

Tyl.

Recital fortepianowy
URSYNÓW

 Z okazji 100-lecia odzyskania nie-
podległości przez Polskę odbywa się 
cykl ursynowskich recitali fortepia-
nowych zatytułowanych „Armaty 
ukryte w kwiatach…”. W najbliższą 
niedzielę o godz. 19 na forum przy 
fontannie wewnątrz osiedla SMB Ka-
baty (przedłużenie ul. Bronikowskie-
go) wystąpi Michał Karol Szymanow-
ski - zwycięzca konkursu Yamaha 
Music Foundation of Europe, ćwierć-
fi nalista 17. Międzynarodowego Kon-
kursu Chopinowskiego w Warszawie 
i laureat kilku innych konkursów. Wir-
tuoz występował m. in. w  USA, Bra-
zylii, Argentynie, Wenezueli czy Ja-
poni, a także w Pałacu Narodów ONZ 
w Genewie i Auli Pawła VI w Watyka-
nie (koncert dla Benedykta XVI). Po-
czątek o godz. 19. Wstęp wolny.

Tyl
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 – Wójt chce bezprawnie przejąć 
naszą własność. Czujemy się zastraszani 
i szantażowani – zarzuca Apolonia Mi-
chalska, skarbniczka zarządu Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Jeziórku.

Zamach na własność?
 Strażnica i działka pod nią, za 
sprawą sądowego wyroku o zasie-
dzeniu, od 2009 roku jest własno-
ścią OSP w Jeziórku będącego sto-
warzyszeniem. W ubiegłym roku, 
podczas zebrania sołeckiego grupa 
mieszkańców zdecydowała, że prze-
znaczy 31 tys. zł z funduszu sołec-
kiego przynależnego wsi na wyre-
montowanie dachu na remizie. I tu 
zaczęły się schody. Włodarze gminy 
stwierdzili bowiem, że nie mogą in-
westować w cudzą własność. Dlate-
go jesienią ubiegłego roku prażmow-
scy radni podjęli uchwałę, w której 
wyrazili zgodę na nieodpłatne naby-
cie przez gminę remizy i terenu pod 
nią. Strażacy uznali to za zamach 
na swoją własność, a wręcz za-
bór. – My o tej uchwale dowiedzie-
liśmy się dopiero cztery miesiące 
później! Nikt nas nie zapytał, czy 
zgadzamy się na przekazanie nie-
ruchomości, którą budowali nasi 
przodkowie – bulwersuje się Apo-
lonia Michalska. – Zgodnie z pra-
wem najpierw musiałem wystąpić 
do rady gminy o zgodę na nabycie 
tej nieruchomości, aby rozpocząć 
rozmowy z OSP. Takie są procedu-
ry i praktyka – tłumaczy wójt Syl-
wester Puchała. Włodarz przekonu-
je, że zasiedzenie przez straż remizy 
wraz z terenem było najprostszą for-
mą uregulowania ich stanu prawne-
go. Dlatego – jak mówi – gmina za-
inicjowała tę procedurę, spodziewa-
jąc się, że następnie nieruchomość 
zostanie jej przekazana na własność, 
a z kolei gmina przekaże w użytko-
wanie obiekt strażakom, tak jak jest 
to w pozostałych jednostkach OSP 
na terenie gminy Prażmów. Tak się 
jednak nie stało. – To gmina wybu-
dowała strażnicę, a także wyłożyła 
spore kwoty na rozbudowę i remont 
budynku – argumentuje wójt. Do-
daje, że pozostałe remizy w gminie 
przy takich procedurach zostały wy-
remontowane.

Wstaliśmy i wyszliśmy  
 Pomiędzy urzędem a zarzą-
dem OSP rozpoczęły się trudne 
rozmowy. Strażacy jak ognia uni-
kali przekazania strażnicy gminie 
na własność. Jak twierdzą – ich 
nieufność i ostrożność ma swoje 
źródła. Przekonują chociażby, że 
kiedy strażnica OSP stała się ich 
własnością, wójt doprowadził do 
odcięcia od niej prądu. Po dłu-
gim, lipcowym zebraniu już wy-
dawało się, że porozumienie zo-
stało zawarte. Prezes Bogdan 
Michalski i wójt uścisnęli sobie 
dłonie. Jednak kolejne rozmo-
wy w gabinecie Sylwestra Pu-
chały zakończyły się fiaskiem. 
Początkowe założenie było ta-
kie, że gmina stanie się właści-
cielem nieruchomości, a druho-
wie jej użytkownikami. – Ponie-

waż na tę propozycję OSP się nie 
zgadzała, a mnie bardzo zależało 
na wyremontowaniu tego obiektu, 
zaproponowałem, że straż nadal 
pozostanie właścicielem, a gmina 
użytkownikiem na identycznych za-
sadach jak proponowaliśmy wcze-
śniej OSP. Byliśmy gotowi dokonać 
w budynku prac za 200-300 tys. zł – 
tłumaczy Sylwester Puchała.
 – Kiedy wójt powiedział, że po 
remoncie zabierze nam klucze do 
strażnicy i przekaże radzie sołec-
kiej Jeziórka, wstaliśmy i wyszliśmy 
– opowiada Jerzy Rączkowski, se-
kretarz zarządu OSP. Zarzuca wój-
towi, że na zebraniach z mieszkań-
cami „mówi co innego niż w swoim 
gabinecie”
 – Każdy obiekt musi mieć gospo-
darza. Chciałem, aby pozostała nim 
straż, ale i mieszkańcy mieli ułatwio-
ny dostęp do strażnicy, ponieważ do 
tej pory był on utrudniany. Fundusz 
sołecki ma służyć wszystkim miesz-
kańcom wsi – odpiera wójt.

Po ratunek wiecie do kogo dzwonić
 Ponieważ nie doszło do zgody, 
na poniedziałek Sylwester Pucha-
ła w remizie pilnie zwołał zebranie 
mieszkańców Jeziórka, na którym 
głosem nie znoszącym sprzeciwu 
oznajmił, że ze względu na niemoż-
ność zawarcia porozumienia z za-
rządem OSP temat przejęcia straż-
nicy przez gminę został definityw-
nie zamknięty. W efekcie mieszkań-
cy przeznaczyli pieniądze na budo-
wę oświetlenia ulicznego. 
 Po zebraniu dyskusja przeniosła 
się na ulicę. Wyszło z niej, że miesz-
kańcy Jeziórka są bardzo podziele-
ni. Przewodnicząca rady sołeckiej (nie 
chciała podać nazwiska) przekonywa-
ła, że „większości mieszkańców” nie 
spodobało się, że fundusz sołecki zo-
stał przeznaczony na remont dachu na 
strażnicy, do której straż broni do-
stępu. – My chcielibyśmy, żeby re-
miza działała na zasadzie  świetlicy 
wiejskiej – dodała. – Ten budynek w 
czynie społecznym wznosili miesz-
kańcy, dali ziemię i materiały, a te-
raz nie mają do niej dostępu – wtó-
rował jej Zbigniew Płaczek.
 Żal do uczestników zebrania 
miał młody strażak Kacper Stań-
czyk: – Jak szukają ratunku, to znają 
numer do straży, a jak trzeba pomóc 
w naprawie dachu, bo woda leje się 
na samochód, to głosują, żeby za-
brać pieniądze na remont.      

Wójt: my się nie uchylamy 
 Konflikt straży pożarnej z Jeziór-
ka z władzami gminy prawdopodob-
nie szybko się nie zakończy, nie wy-

gląda, aby któraś ze stron zamierza-
ła ustąpić. – Odwetem za nasz sprze-
ciw jest obecnie celowe osłabianie go-
towości bojowej naszej jednostki. Na 
ile możemy, teraz finansujemy za-
kup wyposażenia ze swoich skła-
dek – mówi Apolonia Michalska. W 
tej sprawie druhowie doskonale wie-
dzą, że samorząd gminy ma ustawo-
wy obowiązek finansowania straży 
pożarnej niezależnie od tego, czy ko-
rzysta ona ze swojej remizy, czy gmin-
nej. – My się przed tym nie uchylamy. 
Dbamy o utrzymanie gotowości bojo-
wej wszystkich jednostek OSP. W przy-
padku jednostki w Jeziórku w ramach 
utrzymania gotowości bojowej m.in. 
został wyremontowany samochód, za-
kupiono wiele ważnego i potrzebnego 
sprzętu typu ubrania koszarowe i spe-
cjalne, hełmy, węże oraz pilarkę spali-
nową, itp. Tylko w ostatnich trzech la-
tach zakupy te kosztowały około 50 
tys. zł, a dalsze około 7 tys. wydaliśmy 
na naprawy i remonty sprzętu pożarni-
czego. W ramach pomocy dla OSP Je-
ziórko gmina ponosi koszty wywozu 
nieczystości oraz do 2017 r. pokrywa-
ła 50 proc. wszystkich kosztów ener-
gii, a od II kwartału 2018 r. ponosi je w 
100 proc. Jeśli chodzi o remont budyn-
ku, gdyby OSP zdecydowała się na re-
mont dachu, to gmina, za zgodą rad-
nych i zgodnie z prawem, jest gotowa 
na dołożenie się do remontu części po-
krycia, pod którą  przechowywany jest 
sprzęt służący ochronie przeciwpoża-
rowej, czyli np. dachu nad częścią ga-
rażową – tłumaczy wójt Puchała. 

Piotr Chmielewski

Klucze do remizy kością niezgody
PRAŻMÓW Druhom z OSP w Jeziórku kapie na głowy ze stropu 
w strażnicy. Jednak remontu dachu nie będzie. Strażacy wi-
nią za to wójta, a Sylwester Puchała zarząd jednostki

– Kiedy wójt powiedział, że 
po remoncie zabierze nam 

klucze do strażnicy i przeka-
że radzie sołeckiej Jeziórka, 

wstaliśmy i wyszliśmy 
– opowiadają strażacy

Gmina ma obowiązek finansowania jednostek pożarowych na 
swoim terenie i nie ma to znaczenia, kto jest właścicielem 
remizy – przekonują druhowie z Jeziórka

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

 NA WOLNE STANOWISKO:

 Kierownika

 

Wyjazd na 
Ogólnopolską 
Paradę Seniorów

PIASECZNO Z inicjatywy Piase-
czyńskiej Rady Seniorów gmina 
zapewnia bezpłatny transport 
w obie strony dla uczestników V 
Ogólnopolskiej Parady Seniorów 
oraz Pikniku Pokoleń 18 sierpnia
 W programie bezpłatny udział w 
Paradzie Seniorów a następnie Pikni-
ku Pokoleń w kampusie Uniwersyte-
tu Warszawskiego, gadżety, poczę-
stunek, dancing międzypokolenio-
wy, bezpłatne badania oraz pane-
le dyskusyjne o zdrowiu, czworono-
gach, pasji, diecie i wiele innych. Wy-
jazd 18 sierpnia o godz. 10.30. Infor-
macja i zapisy pod nr tel. 517 01 44 80. 

Big Band zagra 
w Magdalence

LESZNOWOLA

 W najbliższą niedzielę na Gór-
kach Piaskowych w Magdalence 
odbędzie się koncert leśny w wy-
konaniu Big Bandu Dla Frajdy - ze-
społu jazzowego działającego od 
2013 roku pod skrzydłami GOK 
Lesznowola, pod kierownictwem 
Tomasza Kłujszo. Początek o godz. 
18. Wstęp wolny.

Tyl.

Dni Gier Planszowych
GÓRA KALWARIA

 Gminna Biblioteka Publiczna w 
Górze Kalwarii od sierpnia rozpo-
czyna nowy cykl spotkań - z gra-
mi planszowymi. Zaprasza dzieci, 
młodzież i dorosłych. Mile widziani 
będą wszyscy miłośnicy planszó-
wek, jak również i osoby, które do-
piero chciałyby zapoznać się z te-
matem gier bez prądu. Można za-
brać ze sobą swoją ulubioną grę. 
Dni Gier Planszowych odbędą się 
10 i 11 sierpnia w godz. od 11 do 16 
przy ul. ks. Z. Sajny 1. Liczba miejsc 
ograniczona, zapisy tel. 22 72 73 
277 lub w siedzibie biblioteki.

Tyl.
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W Lesznowoli bez topoli!
LESZNOWOLA Z lesznowolskich błoni zniknęła wiekowa topola. Kto i dlaczego ją wyciął?

 Sprawa zbulwersowała wie-
lu okolicznych mieszkańców, któ-
rzy zdążyli zżyć się z okazałą topo-
lą rosnącą przy ul. Gminnej. – W 
październiku 2014 roku, w imieniu 
moim i sąsiadów, złożyłam wnio-
sek do urzędu gminy, o nadanie 
dwóm topolom na terenie błoni 
statusu pomnika przyrody – opo-
wiada Magdalena Łyszcz, miesz-
kanka Lesznowoli. – Mój mąż jest 
leśnikiem, pełni funkcję biegłego 
sądowego w dziedzinie dendrolo-
gii i jako ekspert również zaanga-
żował się w tą sprawę. Napisał opi-
nię, wykonał pomiary, ale otrzy-
maliśmy negatywną decyzję. Choć 
topole spełniały wszystkie kryteria 
(wiek, grubość, znaczenie), nie zo-
stały one objęte ochroną – żałuje.

Ktoś ponacinał pnie 
 Wygląda na to, że dziś oko-
liczni mieszkańcy mogą tylko pil-
nować by sąsiednie, równie war-
tościowe drzewo, nie podzieli-
ło smutnego losu usuniętej topoli. 
Wielu z nich nie kryje oburzenia. 
– Jako mieszkanka ul. Borsuka je-
stem bardzo ciekawa dlaczego to 
drzewo wycięto – można przeczy-
tać na lokalnym forum interneto-
wym. – To drzewo zawsze cieszyło 
nasze oczy. I było mi bardzo przy-
kro, gdy widziałam jak je wycinają. 
Trudno jest mi uwierzyć, że zosta-
ło usunięte ponieważ komuś prze-
szkadzały liście na balkonie czy 
tarasie. Nic mi również nie wiado-
mo, żeby któremuś z moich sąsia-
dów przeszkadzało to drzewo.
 Dodatkowo trwa właśnie okres 
lęgowy, mieszkańcy twierdzą, że 
w topoli były dziuple i gniazda, 
a w bezpośrednim sąsiedztwie 
znajduje się staw z wieloma gatun-
kami ptactwa. – Nie wolno płoszyć 
ptaków w okresie lęgowym, a hałas 

przy wycince był porównywalny do 
Formuły 1 – przekonuje Magdalena 
Łyszcz. 
 Gmina wyjaśnia, że pismo w 
sprawie wycięcia topoli złożyła jed-
na z mieszkających w jej  sąsiedz-
twie osób w lipcu ubiegłego roku. 
A dlaczego lesznowolskie drze-
wa  nie zostały wcześniej uzna-
ne za pomniki przyrody? – Spe-
cjalista, do którego się zwrócili-
śmy, wydał opinię dendrologiczną 
o braku podstaw do tego – wyja-
śnia zastępca wójta Iwona Pajew-
ska-Iszczyńska. – Według tej opi-
nii na pniach obydwu drzew zaob-
serwowano „ślady po starych cię-
ciach, wyglądających na próbę ich 
usunięcia lub osłabienia wytrzyma-
łości pni”. Uznano, że wnioskowane 
drzewa „w każdej chwili mogą stra-
cić swoje właściwości mechaniczne, 
rozłamując się lub wywracając”.

Drugiej nie planujemy wycinać
 Jednak usunięcia drzewa, na 
koszt gminy, dokonano dopiero 
w tym roku z uwagi na  bezpie-
czeństwo – po uzyskaniu zgody 
od Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa. – Podczas oględzin na 
topoli nie stwierdzono obecności 
gniazd, w związku z tym wystą-
pienie do Regionalnego Dyrekto-
ra Ochrony Środowiska o odstęp-
stwo od przepisów związanych z 
ochroną ptaków nie było koniecz-
ne – informuje wicewójt. – W przy-
szłości planowane jest wykonanie 
nasadzeń zamiennych, a na chwilę 
obecną nie planujemy wycinki to-
poli rosnącej w sąsiedztwie – za-
pewnia na koniec. 

Grzegorz Tylec

To samo miejsce przed i po wycięciu topoli. 
U góry widoczne nacięcia na drzewie

Trwa Ursynowskie Lato Filmowe
URSYNÓW

 W czwartek 9 sierpnia pod Kopą Cwila w Parku im. R. Kozłowskiego wy-
świetlony będzie amerykańsko-brytyjski fi lm „Kryptonim U.N.C.L.E.” w reżyserii 
G. Ritchiego. Początek o godz. 21.15. Wstęp wolny.

Tyl.

Noc pełna 
spadających gwiazd

GÓRA KALWARIA

 W połowie sierpnia nie wolno za-
pomnieć o widowiskowym deszczu 
meteorów. Najlepiej oglądać je z dala 
od miasta. Amatorom rozgwieżdżo-
nego nieba obserwacje ułatwi Ośro-
dek Kultury w Górze Kalwarii. Za-
prasza na podziwianie spadających 
gwiazd 11 sierpnia w wyjątkowej sce-
nerii gotyckiej warowni w Czersku. 
Atrakcji nie zabraknie – ani dla star-
szych, ani dla młodszych. Impreza 
rozpocznie się o godz. 20. A w pro-
gramie: koncert zespołu Mindsedge 
(instrumentalny alternatywny rock 
o cieżkich, szybkich, czasem meta-
lowych riff ach przeplatanych dużo 
wolniejszymi, melancholijnymi i me-
lodyjnymi partiami i solówkami), sto-
iska Polskiego Towarzystwa Miłośni-
ków Astronomii oddział w Warszawie 
(zegar astronomiczny, budowa spek-
troskopów dla dzieci od 6 lat), ogląda-
nie gwiazd, robotyka Małych Odkryw-
ców i lightshow w wykonaniu Teatru 
AzisLight (pokaz tańca z ogniem plus 
neon show, w którym wykorzystywane 
są przeróżne efekty świetlne oraz wi-
zualne). Za dodatkową opłatą 10 zł od 
osoby dostępne będzie także kino sfe-
ryczne (obraz kosmosu jest w nim wy-
świetlany we wszystkich kierunkach, co 
daje efekt pełnej przestrzeni). Bilety w 
cenie 10 zł (normalny) i 5 zł (ulgowy).

PC

Półkoloniści pod
Grunwaldem
LESZNOWOLA Rozpoczęły się 13. półkolonie dla osób nie-
pełnosprawnych, organizowane przez Stowarzyszenie 
Dobra Wola. - W tym roku mamy trzydziestu półkoloni-
stów – mówi Jacek Zalewski, prezes stowarzyszenia

 Gdy przyjeżdżamy do Zespołu 
Szkół w Lesznowoli na boisku trwa 
w najlepsze zabawa. 
 - Prasa przyjechała, udawajmy, 
że coś robimy – rzuca prezes Jacek 
Zalewski z właściwym dla siebie po-
czuciem humoru. Tak naprawdę 
o żadnym udawaniu nie może być 
mowy – wolontariusze prowadzący 
zajęcia z osobami niepełnospraw-
nymi są bardzo kreatywni i zaanga-
żowani w swoją pracę. Akurat roz-
poczynają grę w „kręgle”. Za krę-
gle służą butelki napełnione wodą 
– każdy z kolonistów rzuca tak jak po-
trafi, niektórzy mocno i precyzyjnie, 
inni delikatnie i zupełnie niecelnie. Ale 

w tej grze stawką nie jest wygrana, ale 
zabawa, integracja, a dla wielu także 
oswajania się z otoczeniem. - Tak wy-
glądają pierwsze dni – mówi Jacek Za-
lewski. - Nasi wychowankowie muszą 
się zapoznać i dobrze poczuć zarówno 
ze sobą, jak i środowiskiem, w którym 
się znajdują. 
 Półkolonie trwają cztery ty-
godnie. Stowarzyszenie otrzyma-
ło zgodę kuratorium na zorganizo-
wanie zajęć dla trzydziestu osób. 
- Uczestnicy naszych półkolonii są 
z gmin Piaseczno, Lesznowola, Ra-
szyn, Konstancin-Jeziorna, Milanó-
wek i z Warszawy – wymienia prezes 
Zalewski. - Przywozimy ich i dowo-
zimy, zajęcia trwają 8 godzin dzien-
nie. W tym roku jednym z więk-
szych wydarzeń będzie nasz udział 
w rekonstrukcji bitwy pod Grunwal-
dem. Po raz pierwszy weźmie w niej 

udział drużyna składająca się z osób 
niepełnosprawnych intelektualnie. 
 Zostaną również zorganizowane 
wycieczki do Białej Podlaskiej oraz 
do Janowa Podlaskiego. Trzydzie-
ściorgiem podopiecznych opiekuje 
się 11-osobowa kadra. - Do każdego 
podchodzimy indywidualnie – pod-
kreśla Jacek Zalewski. - Niektórzy są 
bardzo samodzielni, inni potrzebują 
większej opieki, jak choćby mój syn 
Kuba, który jest niewidomy. 
W piątek koloniści jadą do Konstan-
cina-Jeziorny do tężni.  - Od lat je-
steśmy tam zapraszani i wchodzimy 
gratis – mówi Jacek Zalewski. - Na 
zakończenie tegorocznych półkolo-

nii wybierzemy się na rejs po Jezio-
rze Zegrzyńskim. 
 Zapotrzebowanie na zajęcia dla 
osób z zaburzeniami rozwoju jest 
duże i nie ogranicza się tylko do 
osób niepełnoletnich. - Dla wszyst-
kich osób niepełnosprawnych trzeba 
robić wakacje, nie tylko dla najmłod-
szych – dodaje Jacek Zalewski. - Też 
mam tu kilka starszych osób, ale inte-
lektualnie nie różnią się oni od cztero-
latków. Damian skończył już wszyst-
kie szkoły, kto go przygarnie? - wska-
zuje na chłopca, który właśnie rzuca 
piłką. - Dla wielu z nich te półkolonie to 
jest jedyna atrakcja w roku. Teoretycznie 
mam narzucony górny limit 26 lat. Ale 
co mam zrobić? Nie przyjąć na półkolo-
nie Anety? Ma siedzieć przez cały rok w 
domu? - pyta retorycznie Zalewski.

Kamil Staniszek
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Awans Piaseczna i Laury
PIŁKA NOŻNA, A KLASA Podsumowanie rozgrywek sezonu 2017/2018 
trzeciej grupy warszawskiej A klasy
MKS II PIASECZNO (1. miejsce, 66 
punktów) – O ile jeszcze jesienią 
ekipa Bartosza Kobzy lepsze wystę-
py przeplatała ze słabszymi, to już 
na wiosnę druga drużyna biało-nie-
bieskich nie miała sobie równych w 
lidze. Liczby w rundzie rewanżowej 
mówią same za siebie – 13 zwycięstw 
w 13 kolejnych meczach, a do tego 
osiem razy zachowane czyste konto 
bramkowe. Piaseczno w pełni zasłu-
żenie zagra więc w przyszłym sezo-
nie w okręgówce

LAURA CHYLICE (2. miejsce, 59 
punktów) – Po rundzie jesiennej Lau-
ra była na czele ligowej stawki, ale wio-
sna okazała się większym wyzwaniem 
i niemalże do samego końca drużyna z 
Chylic nie była pewna awansu. Do kil-
ku trudno wytłumaczalnych wpadek 
(jak np. porażki u siebie z Siekierkami 
0:4) dołączyły poważne problemy ka-
drowe, ale na szczęście w decydującym 
meczu z Okęciem udało się strzelić o 
tego jednego gola więcej i ostatecznie 
wyprzedzić zespół z Warszawy

JEDNOŚĆ ŻABIENIEC (5. miejsce, 
44 punkty) – Przed sezonem zapo-
wiadano w Żabieńcu walkę o awans, ale 
trzeba uczciwie przyznać, że do realizacji 
tego celu zabrakło jednak sporo – przede 
wszystkim piłkarskiej jakości. Po niezłym 
starcie na wiosnę nadzieje przekreśli-
ła praktycznie domowa porażka z Lau-
rą, po której z zespołu wyraźnie zeszło 
powietrze i zaczął tracić kolejne punkty. 
Forma wróciła wprawdzie na końców-
kę sezonu, ale trzy zwycięstwa w trzech 
ostatnich spotkaniach specjalnie nie po-
prawiły nikomu w Żabieńcu humorów. 
Po rezygnacji Dariusza Zabiżewskiego 
zespół w nowym sezonie poprowadzi 
Michał Wójcik

NADSTAL KRZAKI CZAPLINKOW-
SKIE (6. miejsce, 43 punkty) – Sezon 
w kratkę – tak chyba najlepiej można 
określić postawę w minionym sezo-
nie drużyny Nadstalu, która potrafi-

ła zaskoczyć zarówno na plus (zwy-
ciężając choćby 3:1 w Chylicach), 
jak i na minus (porażka 5:1 z Gro-
mem II Warszawa). Na szczególną 
uwagę zasługuje jednak postawa w 
meczach na własnym boisku, gdzie 
Nadstal nie tylko zanotował dzie-
więć zwycięstw, ale i strzelił rywa-
lom sporo (44) goli

FC LESZNOWOLA (8. miejsce, 35 
punktów) – Najsłabsza spośród ekip 

z powiatu piaseczyńskiego w A kla-
sie drużyna zapewniła sobie spokoj-
ne utrzymanie w lidze. Pomimo nie-
równej formy wiele spotkań Leszno-
woli obfitowało w gole i emocje – jak 
choćby pamiętne derby (z niesamo-
witą końcówką) z Laurą Chylice 
(4:4) czy pokonanie u siebie Jedno-
ści Żabieniec 4:3. Nie był to jednak 
z pewnością sezon, który zapisze się 
złotymi zgłoskami w historii klubu

Grzegorz Tylec

W sezonie 2018/2019 w trzeciej grupie warszawskiej A klasy zagrają: 
Gwardia Warszawa, Naprzód Brwinów, Walka Kosów, FC Lesznowola, UKS 
Siekierki (Warszawa), Nadstal Krzaki Czaplinkowskie, Orzeł Baniocha, GLKS 
Nadarzyn, Okęcie Warszawa, Anprel Nowa Wieś, Piast Piastów, Grom II Warsza-
wa, Jedność Żabieniec i Świt Warszawa. Początek rozgrywek 18-19 sierpnia.

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy sezonu 2017/2018
1.  MKS II Piaseczno 26 66 21 3 2 86-22
2.  Laura Chylice 26 59 19 2 5 88-44
3.  Okęcie Warszawa 26 55 18 1 7 85-24
4.  GLKS Nadarzyn 26 48 15 3 8 86-53
5.  Jedność Żabieniec 26 44 13 5 8 67-56
6.  Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 26 43 13 4 9 69-53
7.  UKS Siekierki (Warszawa) 26 36 11 3 12 54-61
8.  FC Lesznowola 26 35 10 5 11 66-76
9.  Anprel Nowa Wieś 26 31 9 4 13 56-76
10.  Świt Warszawa 26 31 9 4 13 50-62
11.  Grom II Warszawa 26 24 7 3 16 38-72
12.  Gwardia Warszawa 26 18 5 3 18 38-71
13.  Rozwój Warszawa 26 17 5 2 19 38-86
14.  Tur Jaktorów 26 16 4 4 18 42-107

Awans był sztuką
Z Tomaszem Grzywną, trenerem Laury Chylice, 
rozmawia Grzegorz Tylec
W przyszłym sezonie poprowadzi 
pan zespół w lidze okręgowej...
 Było sztuką zrobić ten awans w trzy-
nastu czy czternastu. Ta bardzo wąska ka-
dra wystarczyła na A klasę, a w przyszłość 
patrzymy optymistycznie. Teraz rola na-
szego zarządu, żeby na przyszły sezon 
poszukać wzmocnień.

Szkoleniowiec często pojawiał się w 
minionych rozgrywkach na boisku
 To prawda, choć bardziej z obo-
wiązku – ze względu na problemy ka-
drowe. Tak się zdarzyło, że w trakcie se-
zonu z zespołem rozstał się trener Łu-
kasz Kopczyński. Ten awans jest rów-
nież, w dużej mierze, jego zasługą.

Po rundzie jesiennej byliście liderem. Czemu w rundzie rewanżowej wasza 
gra wyglądała już mniej efektywnie?
 Wiosna jest zawsze trudniejsza, a wiadomo jak inne zespoły podchodzą 
do drużyn z pierwszego miejsca. Grają z podwójną mobilizacją, co przerabia-
łem już wcześniej w Piasecznie. Mieliśmy jednak kilka kluczowych meczów, 
które wygraliśmy – zwłaszcza w spotkaniu z Okęciem, które zagraliśmy bar-
dzo zdyscyplinowani. Mimo że A klasa jest niską ligą, to chłopaki wykazali 
dużo poświęcenia. Przychodzą na treningi i grają, bo kochają to robić.

Jakie stawiacie przed sobą cele w lidze okręgowej?
 Na pewno utrzymanie – jak to bywa w przypadku beniaminków. Zobaczy-
my jeszcze kto będzie w kadrze. Na razie budujemy ten zespół.

Piłkarski Puchar 
Tarczyna ’2018
PIŁKA NOŻNA W niedzielę 26 
sierpnia na orl iku przy ul. Stęp-
kowsk iego 15 odbędzie się Tur-
niej Piłki Nożnej Tarczyn Cup 
2018. Trwają zapisy. Najważniej-
sze informacje: drużyny mogą 
składać się maksymalnie z 10 za-
wodników; gra systemem pięciu 
plus bramkarz; zmiany hokejo-
we; wiek 16 plus, mecze w grupie 
po 12 minut, finał - 15 minut; po 
turnieju pełna relacja fotogra-
ficzna; nagrody rzeczowe, pu-
chary i medale dla trzech pierw-
szych drużyn; nagrody i statuetki 
dla najlepszego zawodnika, króla 
strzelców i bramkarza; woda dla 
każdej drużyny; 16 drużyn (czte-
ry grupy po cztery drużyny).
 Grając w turnieju druży-
ny wpierają również potrzebują-
ce dzieci z okolic powiatu piase-
czyńskiego, podopiecznych Fun-
dacji dla Dzieci. Formularz zgło-
szeniowy dla zespołów znajduje 
się na stronie internetowej www.
copafootball.pl. Wypełniony for-
mularz organizatorzy proszą 
przesłać na adres mailowy: zapi-
sy@copafootball.pl.

Tyl.

Sparta nie dokończyła
PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA Podsumowanie rozgrywek sezonu 
2017/2018 drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

KS KONSTANCIN (9. miejsce, 39 punktów) – Po spadku z czwartej ligi trenera Micha-
ła Madeńskiego czekało niełatwe zadanie. Musiał odbudować odmłodzony kadrowo 
zespół i spokojnie utrzymać go w okręgówce. Początek nie był łatwy, ale na przełomie 
rundy jesiennej i wiosennej drużyna złapała w końcu właściwy rytm i wygrała pięć me-
czów z rzędu. Do końca sezonu układało się już różnie, ale ostatecznie podstawowy 
cel udało się pewnie zrealizować, a w kolejnym sezonie Konstancin – bogatszy o bo-
iskowe doświadczenia – powinien być jeszcze silniejszy

SPARTA II JAZGARZEW (16. miejsce, 16 punktów) – Największe rozczaro-
wanie sezonu, bo drużyna została wycofana z rozgrywek po 21. kolejce. Główną 
przyczyną tej decyzji były poważne problemy kadrowe. I choć zaczęło się obie-
cująco, bo od dwóch efektownych zwycięstw (5:0 z Błękitnymi Korytów i 4:1 z 
Przyszłością Włochy), to przed rezygnacją z dalszej gry rezerwy Sparty poniosły 
serię siedmiu ligowych porażek, a dalej... były już tylko walkowery

Grzegorz Tylec

W sezonie 2018/2018 drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej zagrają: 
SEMP Ursynów, AP Żyrardów, Milan Milanówek, Przyszłość Włochy (Warsza-
wa), MKS II Piaseczno, Pogoń II Grodzisk Mazowiecki, Perła Złotokłos, Grom 
Warszawam LKS Osuchów, KS Konstancin, LKS Chlebnia, Ursus II Warszawa, 
Laura Chylice, Józefovia Józefów, KS Teresin i Naprzód Stare Babice. Począ-
tek rozgrywek 11-12 sierpnia.

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej sezonu 2017/2018
1.  KS Raszyn 30 69 22 3 5 80-38
2.  Grom Warszawa 30 61 19 4 7 85-35
3.  SEMP Ursynów (Warszawa) 30 60 18 6 6 64-29
4.  Józefovia Józefów 30 58 18 4 8 84-35
5.  AP Żyrardów 30 55 16 7 7 82-48
6.  KS Teresin 30 54 16 6 8 58-50
7.  LKS Chlebnia 30 54 16 6 8 63-41
8.  Ursus II Warszawa 30 41 11 8 11 53-46
9.  KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 30 39 11 6 13 50-73
10.  Przyszłość Włochy (Warszawa) 30 38 10 8 12 53-57
11.  Naprzód Stare Babice 30 34 9 7 14 51-72
12.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 30 32 8 8 14 45-77
13.  Piast Piastów 30 28 9 1 20 46-70
14.  Błękitni Korytów 30 24 6 6 18 46-98
15.  Naprzód Brwinów 30 12 2 6 22 39-86
16.  Sparta II Jazgarzew 30 16 4 4 22 46-90

Oliwia i Jan pobiegli na olimpiadzie
LEKKOATLETYKA W potwornym upale na Stadionie Śląskim w Chorzo-
wie przyszło rywalizować zawodnikom w ramach XXIV Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich. Nie zabrakło na niej również 
reprezentantów gminy Piaseczno
 Oliwia Paradowska zajęła 15. miej-
sce w biegu na 800 metrów z cza-
sem 2:17:45, a Jan Mordel - 16 miejsce 
na 1500 metrów z czasem 4:14:57. Dzię-
ki wynikom zawodników Stowarzysze-
nia Kondycja gmina Piaseczna zyskała 
6 punktów do klasyfi kacji współzawod-
nictwa sportowego dzieci i młodzieży.

Tyl.

Zagraj w Orlik Cup
PIŁKA NOŻNA Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii zaprasza na tur-
niej piłki nożnej Orlik Cup, który odbędzie się w niedzielę 12 sierpnia na bo-
isku przy ulicy Kalwaryjskiej 3 w Górze Kalwarii w godzinach od 9 do 16. 
Uczestnictwo: wpisowe 200 zł od drużyny na nr konta: 30 8003 0003 2001 
0008 1328 0004 z dopiskiem „wpisowe turniej orlik cup” - nazwa drużyny lub 
przed turniejem na miejscu. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest zgło-
szenie telefoniczne pod nr. 535 967 907. O przyjęciu decyduje kolejność zgło-
szeń, a liczba miejsc w turnieju ograniczona do 15 drużyn. W zawodach mogą 
uczestniczyć tylko osoby powyżej 16-go roku życia. Maksymalna liczba za-
wodników w zgłaszanej drużynie to 10 zawodników, minimalnie 6 zawodni-
ków. Zapisy trwają do 8 sierpnia 2018 roku do godz.12. Nagrody: dla trzech 
najlepszych drużyn puchary, medale i nagrody (sprzęt sportowy) oraz nagro-
dy i statuetki dla najlepszego bramkarza, piłkarza i króla strzelców. Tyl.
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DAM PRACĘ

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

Sklep osiedlowy, spożywczy w Piasecznie zatrudni 
ekspedientki, tel. 506 146 905

Mechanika/Pomocnika Mechanika do serwisu samo-
chodowego w Baniosze, tel. 531 776 020

Kierowca kat. C, tel. 885 800 888

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 mechanika samochodowego. Piaseczno. 
Tel. 601 238 245

Osoby z niepełnosprawnością. Piekarnia Michalczyk 
ul.Ryxa 80a 05-505 Prażmów tel. 22 7361971/72, 
e-mail:biuro@michalczyk-piekarnia.pl

Piekarnia Łazy k. Magdalenki zatrudni piekarza lub po-
moc piekarza tel.506 595 555

Przyjmę do pracy w masarni - pracownik produkcyjny, 
rozbiorowy. piaseczno 
tel. 22 756 79 82

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

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

Zatrudnię kuriera, firma medyczna, tel. 602 637 732

Zatrudnię elektryka, elektromontera , montaż instalacji 
elektrycznej na terenie Piaseczna i okolic, tel. 602 675 285

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

Zatrudnię pracowników ochrony w umiarkowanym stop-
niu niepełnosprawności, tel. 601 370 427

Poszukiwany elektryk, wymóg - posiadania Uprawnień 
SEP min 1 KW, umowa o pracę, pełen etat, możliwość za-
mieszkania, chętnie o orzeczeniem, Piaseczno, 
tel. 22 756 20 65

Pracownik na plac w składzie budowlanym, Chyliczki, 
tel. 600 284 250

Mechanik samochodowy, pojazdy osobowe, dostawcze, 
,mile widziana samodzielność, praca w niepełnym wy-
miarze godzin, miejsce pracy: Baniocha, tel. 509 107 333

Pracownika do prac ogrodowych, tel. 696 039 978

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

Do piekarni: kierowcę, piekarza i pomoc, Zalesie Dolne, 
Dworska 1, tel. 536 002 001

Stolarzy do produkcji mebli kuchennych, tel. 515 190 200

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

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

Poszukujemy kucharki lub kucharza do pracy w małej ro-
dzinnej restauracji, w okolicach Piaseczna i Góry Kalwa-
rii. Jedyne czego wymagamy, to umiejętność gotowania 
i chęci do pracy. Praca w systemie zmianowym 2/2. w 
godz. 11-22. tel. 603 373 161

Pilnie zatrudnię Opiekunkę/Pomoc nauczyciela do żłob-
ka/przedszkola w Łazach koło Magdalenki, tel. 506 12 52 
82, 504 022 284, CV przedszkolefantazja@interia.pl

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

Zatrudnimy pracowników ochrony do obiektu w Kon-
stancinie-Jeziornie. System pracy 24/48h. Zainteresowa-
ne osoby prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w 
godz. 8-16 pod numerami 571 330 639 lub 510 011 347

Przyjmę do pracy samodzielnego hydraulika Szczaki, 
tel.664 925 766

Ośrodek Rehabilitacyjny w Konstancinie poszukuje osoby 
chętne do pracy na stanowisku opiekuna oraz pielęgniar-
ki Aplikację proszę przesyłać na adres e-mail:tabita@lu-
xmed.pl, tel. 607 241 707 

Zespół Szkół Nr 1 w Piasecznie ul. Szpitalna 10 zatrudni 
sprzątaczkę do szkoły - etat, tel. 22 756 74 32

Obsługa Klienta – Orlen, tel. 601 241 203

Firma administrująca nieruchomościami L&A poszukuje 
specjalisty do działu technicznego. Wymagane wykształ-
cenie techniczne. Tel. 609 216 710

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

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

Ślusarza, spawacza, tel. 501 137 244

Poszukuję wykonawcy wiaty, tel. 500 274 350

Do sprzątania i zieleni, z noclegiem, tel. 739 001 230
 
Nauczyciela i pomoc nauczyciela do przedszkola 
w Piasecznie, tel. 660 145 202
 
Opiekunka do starszej Pani, chętnie pielęgniarka, możli-
wość zamieszkania, Zalesie Dolne, tel. 603 234 208

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie, tel. 880 095 057

KUPIĘ

Kupię Quada 125-250 cm, „chińskiego” - uszkodzone-
go, do remontu, tel. 698 698 839

Drzewo z wycinki kupię okazyjnie, tel. 666 924 505

SPRZEDAM

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

Agregat prądotwórczy, 3 kW, tel. 698 698 839

Pianino, tel. 600 326 561

Meble kuchenne i łazienkowe, tel. 500 274 350

Sosna opałowa, tel. 602 77 03 61

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

Drzewo opałowe, tel. 883 579 310
 
Tuje, bukszpany i inne, tel. 880 479 679

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

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

2 Choppery 50/110 cm3, tel. 887 747 133

Escort, tanio, tel. 505 053 213

Peugeot Boxer 2003 r. izoterma, tel. 504 464 635

AUTO - MOTO  KUPIĘ

SKUP AUT W KAŻDYM STANIE, TEL. 514 658 029

Opla, toyotę, volkswagena, tel. 502 968 566

Skup aut, tel. 793 304 091

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Działkę budowlaną 1500 m kw dojazd z ul Społecznej 
Henryków Urocze,media w ulicy, tel. 602 631 387
 
Sprzedam doskonałe działki na budowę lub lokatę w do-
brej lokalizacji cena 22 000 zł za sztukę, tel. 604 624 875

Sprzedam super działkę w SIEDLISKACH, 
tel. 602 340 549

Sprzedam działkę k/Konstancina, tel. 501 610 072

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

Mieszkanie 47,5 m kw., Tarczyn, I piętro, tel. 500 77 55 34

Mieszkanie własnościowe z Księgą, 3-pokojowe , 54 m 
kw., w Górze Kalwarii tel. 519 470 497
 
Sprzedam lub wynajmę lokal usługowy 200m kw. dział-
ka 1500 m kw. Piaseczno, tel. 505 79 59 62, 793 93 67 67
 
Sprzedam studio fryzjerskie lub kosmetyczne, Piaseczno, 
tel. 608 58 94 12

Działkę rolną w Kawęczynie, gmina Tarczyn, o powierzch-
ni 0,57 ha, tel. 692 369 104

Sprzedam działkę, 760m kw Piaseczno, tel. 576 415 435

Działki budowlane, Tarczyn, tel. 601 236 928

Działka Budowlana,Władysławów, gm.Lesznowola. 916M 
m kw. Atrakcyjna lokalizacja. 185000 zł. Tel. 512 650 632 

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

DUŻY UMEBLOWANY  POKÓJ, GOŁKÓW, TEL. 530 095 682 

Lokal handlowo-usługowy 34 mkw., Piaseczno, 
ul. Główna 40, przy szkole, tel. 601 238 646

Biuro 30-50 mkw. Piaseczno Kościuszki 21, tel. 601 213 634

Pokój, Chylice, tel. 516 228 558

Lokal usługowy Chylice, tel. 609 37 77 36

Stolarnia z maszynami, tel. 515 190 200

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

Kwatery, Chylice, tel. 513 626 068

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

Mieszkanie 60 m kw. w centrum Piaseczna, tel. 504 464 635
 
Lokal na mechanikę samochodową, Piaseczno, 
tel. 505 79 59 62, 793 93 67 67
 
Wynajmę pokoje, tel. 538 100 660

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Zdecydowanie kupię działkę rolną w gminie Piaseczno, 
tel. 606 22 50 59

Dom bezpośrednio, tel. 519 470 497

USŁUGI

AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIA OGRODÓW, 
www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

ROLETY MOSKITIERY TEL. 601 520 310

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

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

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

Hydraulik tel. 886 576 148

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Elektryk, tel. 666 890 886

Tynki maszynowe gipsowe , cementowo-wapienne,
tel. 722 139 868

USUWANIE OWADÓW LATAJĄCYCH, Tel. 503 471 422

OGRODY BRUKARSTWO - kompleksowo, 
www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839

Wszystkie usługi dekarskie. Remonty dachów, dekarstwo, 
pokrycia dachów, więźby dachowe, renowacje elewacji, 
docieplania budynków, tel. 729 334 458, 729 466 295

Ogrodnictwo tel. 536 043 434

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

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

Tynki gipsowe i tradycyjne, tel. 604 415 352

Remonty, docieplenia, dachy, ogrodzenia, kostka bruko-
wa, tel. 602 244 677

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

Instalacje elektryczne,   tel.  601 41 88 01

Układanie kostki brukowej,  tel. 509 069 235

Hydraulik, tel. 535 872 455

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

Malarskie, tel. 696 120 208

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

Naprawa, serwis okien i drzwi, problem z uszczelką czy 
klamką ? Zacięte okno? Zbita szyba ? Wieje ? 20 lat do-
świadczenia, tel. 22 307 27 91

Mechanika samochodowego, tel. 660 388 940

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

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

Pogotowie Dachowe.Serwis przeglądy dachów, 
tel. 792 354 779

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

Tynki, tel. 533 125 444

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

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

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

Dachy, pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Dachy - krycie papą termozgrzewalną, tel. 502 473 605

Wylewki agregatem, styrobeton, tel. 668 327 588

Hydrauliczne, tel. 660 130 799

Glazurnicze, tel. 660 130 799

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Koszenie, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96

 RÓŻNE 

Złom odbierzemy (ale również uszkodzone: narzędzia, piły, 
wiertła itp.; silniki, armaturę, baterie łazienkowe, stare piece 
na paliwa stałe, piece i podgrzewacze gazowe, boilery, ka-
loryfery), tel. 502 898 418

Autoholowanie, tel. 503 471 422

Chcesz ubiegać się o kredyt? Ocenimy Twoje szanse w kil-
kunastu bankach! Bez zapytań kredytowych! Bezpłatna 
analiza zdolności kredytowej w oparciu o BIK i bazy dłużni-
ków! Dzwoń śmiało,pomożemy Ci z kredytem. 
Tel. 788 706 572

 

NAUKA 

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

ZDROWIE I URODA 

Wsparcie psychologiczne, Piaseczno, tel. 571 373 118

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom czeka-
ją fundacyjne zwierzaki: pieski małe, większe i całkiem 
duże, a także koty. Wszystkie są zdrowe, 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

KRAWCA/KRAWCOWĄ DO ZAKŁADU POPRAWEK 
KRAWIECKICH, KONSTANCIN, STAŁA PRACA, REJE-
STRACJA, PRACA OD ZARAZ, TEL. 503 018 848

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

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

Miejsce na Twoją REKLAMĘ
tel. 22 756 79 39

R E K L A M A

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

PRACA OD ZARAZ- SAMODZIELNY MAGAZYNIER. 
MROKÓW. TEL. 501 551 656

FIRMA Z KONSTANCINA  JEZIORNY ZATRUDNI 
OSOBĘ  NA STANOWISKO PRACOWNIK  
MAGAZYNOWY CV PROSIMY PRZESYŁAĆ 
NA  ADRES: biuro@timed.waw.pl 

Zatrudnię opiekunkę do domu opieki w Jazgarzewie, 
tel. 501 182 362

Atrakcyjna praca na produkcji – Piaseczno. Możliwość 
rozwoju. Nr tel. 797 318 859

Zatrudnię kierowcę C+E, z doświadczeniem na kraj, 
tel. 601 91 23 53

Rehabilitanta do osoby po wylewie, do nauki chodzenia, 
ćwiczeń, Konstancin-Jeziorna, tel. 668 172 777

Zatrudnię do pracy w sadzie(zbiór jabłek) Góra Kalwaria, 
tel. 600 391 984

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

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

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

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

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

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

ANTENY TV/SAT - MONTAŻ – SERWIS, 
TEL. 502 129 161

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

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

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

PRACOWNIA  TAPICERSKA, tel. 502 908 661

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

Remonty budowlane, ogrodzenia, tel. 513 137 581 

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

Elewacje, remonty, dachy. Budowa domów. 
Tel. 602 238 62

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

Klub i Świetlica Marzeń, spotkania, gry zabawy i wiele in-
nych. Obok szkoły podstawowej nr 5,  tel. 571 373 118

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

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

Wykonam projekt domu jednorodzinnego, 
tel. 510 805 822

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

 NA WOLNE STANOWISKO:

 Inspektora w Biurze 

 




