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Z Piaseczna na dach Kaukazu
PIASECZNO Karol Lewandowski, 

absolwent liceum przy 

ul. Chyliczkowskiej wspiął się 

z dwoma kolegami na 

znajdujący się w Gruzji szczyt

Kazbek, wznoszący się na 

wysokość 5033 m nad 

poziom morza

Pasażerki: 
A miało być lepiej
KONSTANCIN-JEZIORNA Zdaniem pań Małgorzaty oraz 

Ewy, które od lat dojeżdżają do pracy na Wilanowie, 

zmiany w komunikacji publicznej, które nastąpiły od 

poniedziałku, są fatalne



KRONIKA POLICYJNA

PIASECZNO

Metaamfetaminę ukrywał w doniczce
 Funkcjonariusze z wydziału kryminalnego postanowili złożyć niezapo-
wiedzianą wizytę 24-letniemu mężczyźnie, którego podejrzewali o posiada-
nie narkotyków. W jego znajdującym się w centrum miasta mieszkaniu zna-
leźli stojącą na półce zieloną doniczkę, w której znajdowało się 17 porcji me-
taamfetaminy. Mężczyzna trafi ł do celi. Teraz grozi mu do 3 lat pozbawienia 
wolności.
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Laser wrócił na sklepową półkę

K O N D O L E N C J E

 42-letni Ukrainiec postanowił wybrać się do jednego z marketów bu-
dowlanych na terenie gminy. Mężczyzna wziął z półki laser boscha i skie-
rował się do wyjścia. Nie miał pojęcia, że jego poczynania cały czas śledzi 
ochrona. Za linią kas 42-latek został zatrzymany i przekazany w ręce policji. 
Odpowie za kradzież, grozi mu do 5 lat więzienia.

Pani

Jolancie Urbańskiej
dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Konstancinie-Jeziornie

serdeczne wyrazy współczucia  
oraz słowa otuchy z powodu śmierci

ojca
składają

Kazimierz Jańczuk
Burmistrz 

Gminy Konstancin-Jeziorna

Andrzej Cieślawski 
Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Przeboje polskiego

bigbitu

PIASECZNO

 
 W Domu Kultury 12 paździer-
nika o godz. 19 odbędzie się nie-
zwykły muzyczny wieczór. Naj-
popularniejsze piosenki polskich 
zespołów bigbitowych z lat 60-
tych zagrają i zaśpiewają artyści 
z Piaseczna, Warszawy oraz Ra-
szyna: Agnieszka Adamczyk, Sła-
womir Kosiński, Paweł Górski, 
Marcin Molski, Brunon Niewiń-
ski, Agata Gałach i Piotr K.Sawic-
ki, Tomasz Winiarski i Piotr Cza-
plicki oraz Duet Ojciec i Syn. Bile-
ty wstępu - 10 zł. Patronami me-
dialnymi imprezy są Kurier Połu-
dniowy i Piasecznonews.pl.

Tyl.

Pasażerki: A miało być lepiej
KONSTANCIN-JEZIORNA Zdaniem pań Małgorzaty oraz Ewy, które od lat dojeżdżają do pracy na Wilanowie, 

zmiany w komunikacji publicznej, które nastąpiły od poniedziałku, są fatalne

 Od 24 września głównie linie pod-
miejskie ZTM jadące z Piaseczna 
(724, 710) i Góry Kalwarii (742) i prze-
jeżdżające  przez Konstancin-Jezior-
nę kierują się do najbliższej stacji metra 
– Kabaty. Wcześniej te linie docierały 
do przystanku Metro Wilanowska lub 
do pętli na Wilanowie. Aby poprawić 
dojazd konstancińskich pasażerów na 
Wilanów, uruchomiono dodatkową li-
nię 251. –  W poniedziałek rano pró-
bowałam z centrum Konstancina do-
jechać na Wilanów linią 200, ale mia-
ła ogromne opóźnienie. Dlatego wy-
brałam 251. Ponieważ ta linia jest ob-
sługiwana przez mniejsze autobusy 
hybrydowe, szybko zrobiło się w nim 
bardzo ciasno – narzeka mieszkanka 
Konstancina-Jeziorny. – Z powrotem 
z pracy z Wilanowa też nie było lepiej. 
Po godz. 21 jeden po drugim jadą linie 
251 i 139, na następne musiałam cze-
kać ponad pół godziny. 
 Zdaniem pani Małgorzaty komu-
nikacja ze stolicą wcale nie poprawi-
ła się wraz z poniedziałkowymi zmia-
nami (mówi o „chaosie”), a już dojazd 
do i z Wilanowa jest znacznie gorszy. 
– Przez ostatnie lata korzystałam z li-
nii 742 i byłam z tego połączenia bar-
dzo zadowolona. Przecież z Konstan-
cina do Powsina i Powsinka też dojeż-
dża wiele osób, do szkół i przedszko-
li. Przewoźnik powinien o nich pomy-
śleć – dodaje.
 Niezadowolona ze zmian jest także 
pani Ewa z Piaseczna. – Do tej pory do-
jeżdżałam do Wilanowa linią 710. Teraz 
muszę się po drodze przesiadać i czekać 

na przystanku, czasem nawet kilkadzie-
siąt minut. Kto to wymyślił? A co będzie 
jak przyjdzie zima? Powinni na Kabaty 
skierować nową linię, a 710 pozostawić 
na poprzedniej trasie – uważa.   
 Tomasz Kunert, rzecznik praso-
wy Zarządu Transportu Miejskie-
go tłumaczy, że nowe linie autobuso-
we zawsze są obserwowane przez war-
szawskiego przewoźnika, prowadzone 
są m.in. badania potoku pasażerów i 
sprawdzana punktualność. – Kilka 
dni, które minęło od uruchomienia 
nowych połączeń, to zbyt krótki okres, 
żeby stwierdzić, czy są potrzebne ko-
rekty. Pasażerowie jeszcze nie zdążyli 
się przyzwyczaić do nowych połączeń 
– argumentuje rzecznik. 

 Pierwsze sygnały po rewolucji w 
komunikacji publicznej docierają też 
do konstancińskiego ratusza. – Są 
skrajne. Z jednej strony odbieramy 
głosy niezadowolonych, z drugiej 
podziękowania, że w końcu autobu-
sy dojeżdżają do Kabat, co zdecy-
dowanie skróciło przede wszystkim 
drogę powrotu  z Warszawy – mówi 
burmistrz Kazimierz Jańczuk. – 
Uzgodniłem z dyrektorem ZTM, że 
wszelkie uwagi, jakie do nas dotrą, 
zostaną im przekazane i rozkłady 
jazdy, które są otwarte, będą kory-
gowane, na ile da się to zrobić – do-
daje włodarz. 

PC 

Zdaniem ZTM jest zbyt krótko od zmian w komunikacji, 

aby korygować rozkłady    

Piknik pszczelarski 
na rynku
PIASECZNO W najbliższą niedzielę na 

placu Piłsudskiego odbędzie się im-

preza edukacyjna dla dzieci i dorosłych 

„Cud miód – zdrowie z natury!”
 Na rynku stanie duży namiot, 
w którym będą snute opowieści o 
pszczołach, ich zwyczajach oraz pra-
cy pszczelarza. Pasieka przy Miodo-
wej oraz Pasieka Nadbużańska będą 
prowadziły degustacje i sprzedaż 
miodu, a fi rmy BB Queen oraz Akade-
mia 4 Pory Roku będą oferowały ko-
smetyki z dodatkiem pochodzących 
od pszczół składników. Mieszkańcy 
będą mogli także odwiedzić stoisko z 
ziołami miododajnymi i wziąć udział 
w warsztatach z wyrabiania świec 
woskowych i pomadek ochronnych 
do ust, które przydadzą się zwłasz-
cza zimą. Impreza zacznie się o godz. 
10 i potrwa do 16.

TW

„Wyrwa” na dworcu PKP
 W ubiegłą sobotę po godzinie 19 do stojącej na peronie dworca PKP w 
Piasecznie  kobiety podszedł mężczyzna, który wyrwał jej torebkę i uciekł. W 
torebce, oprócz dokumentów i pieniędzy, były także dwa telefony komór-
kowe. Poszkodowana wyceniła straty na ponad 2 tys. zł. Policja prosi o pilny 
kontakt osoby, które przebywały wówczas na dworcu, widziały zajście lub 
podejrzanego mężczyznę wybiegającego z peronu.

LESZNOWOLA

Ukradł telefon za 2,5 tys. zł
 Kilka dni temu na terenie centrum handlowego w Wólce Kosowskiej 
27-letni mężczyzna, wykorzystując nieuwagę młodej kobiety, ukradł jej z 
biurka telefon o wartości 2550 zł. Sprawą zajęli się policjanci, którzy po ze-
braniu i przeanalizowaniu materiału dowodowego wskazali sprawcę kra-
dzieży. Po kilku godzinach od dokonania przestępstwa mężczyzna został 
zatrzymany. W saszetce miał skradziony telefon, który wrócił do właścicielki. 
27-latkowi grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Czy w Mysiadle powstanie komisariat?
 Już dziś o godzinie 18 w siedzibie fi lii Gminnego Ośrodka Kultury w Mysiadle 
przy ulicy Topolowej 2 komendant komisariatu policji w Lesznowoli spotka się z 
mieszkańcami. Konsultacje społeczne mają dotyczyć możliwości utworzenia na 
terenie Mysiadła policyjnego Punktu Przyjęć Interesantów. 

PRAŻMÓW

Kierowca opla wjechał pod pociąg
 W poniedziałek około godz. 5 rano na przejeździe kolejowym między 
Uwielinami a Wągrodnem kierowca opla zlekceważył znaki drogowe oraz 
sygnały wydawane przez motorniczego składu towarowego i wjechał pod 
pociąg. Na miejsce zdarzenia natychmiast udała się karetka, policja i straż 
pożarna. Na szczęście w kolizji z pociągiem jadący samochodem 69-latek 
nie doznał poważniejszych obrażeń. Mężczyzna został ukarany mandatem i 
punktami karnymi.

TARCZYN

Skradziono quada
 W nocy z poniedziałku na wtorek z posesji przy ul. Kościelnej w Przy-
pkach skradziono czerwonego quada suzuki o wartości około 12 tys. zł. Oso-
by, które widziały moment kradzieży lub znają personalia złodziei proszone 
są o kontakt z policją.

Znów nielegalne papierosy
 Na terenie Tarczyna funkcjonariusze z wydziału do walki z przestępczo-
ścią gospodarczą i korupcją zwrócili uwagę na młodego mężczyznę, który z 
zaparkowanego samochodu sprzedawał papierosy. Okazało się, że 24-let-
ni mieszkaniec Piaseczna miał w aucie ponad 500 paczek papierosów i 13 
kg krajanki tytoniowej. Niestety, wyroby nie miały polskich znaków akcyzy 
skarbowej. Mężczyzna został zatrzymany. Okazało się, że kolejne nielegalne 
papierosy magazynuje także w miejscu zamieszkania. 24-latek usłyszał za-
rzuty i stanie przed sądem.
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Otwarto boisko 
na stadionie miejskim
PIASECZNO W ubiegłą sobotę odbyło się uroczyste otwarcie krytego 

boiska ze sztuczną nawierzchnią na stadionie miejskim. Będą korzy-

stać z niego przede wszystkim lokalne kluby piłkarskie szkolące młodzież

 Budowa obiektu rozpoczęła się tak naprawdę w ubiegłym roku, choć przygo-
towania do niej trwały kilka lat. Początkowo boisko miało powstać w ramach part-
nerstwa publiczno-prywatnego. Potem jednak prywatna fi rma wycofała się z pro-
jektu i stało się jasne, że gmina musi zbudować je własnym sumptem. W czerw-
cu ubiegłego roku wybudowano płytę o wymiarach  60×30 m ze sztuczną na-
wierzchnią, nieco większą od standardowego orlika. Następnie ogłoszono prze-
targ na wykonanie zadaszenia obiektu, aby można było korzystać z niego tak-
że zimą. Prace nad dachem w kształcie elipsy rozpoczęły się wiosną tego roku. 
W kwietniu najpierw nad płytą ustawiono drewnianą konstrukcję, a potem na-
ciągnięto na nią półprzezroczystą, dwuwarstwową membranę. Boki poszycia są 
pneumatycznie podnoszone do wysokości 4 m. Pod kopułą zainstalowano nagło-
śnienie oraz sztuczne oświetlenie. Prace zostały zakończone w lipcu, jednak uro-
czyste otwarcie obiektu odbyło się w ubiegłą sobotę. Było zwyczajowe przecięcie 
wstęgi, pokaz laserowy, konkursy piłkarskie z nagrodami oraz mecz inauguracyj-
ny, w którym zagrali lokalni dziennikarze i samorządowcy.
 Z boiska będą korzystać głównie kluby piłkarskie z terenu gminy szkolą-
ce młodzież, które mają zagwarantowane preferencyjne stawki na wynajem 
boiska. Mieszkańcy też będą mogli z niego korzystać, jednak na zasadach ko-
mercyjnych. Za godzinę użytkowania obiektu trzeba będzie zapłacić 200 zł.

TW

Podczas uroczystości otwarcia boiska 

nie zabrakło zwyczajowego przecięcia wstęgi

 Kontrola przeprowadzona 
przez funkcjonariuszy Mazowieckie-
go Urzędu Celno-Skarbowego objęła 
także samochody, w których znajdo-
wał się towar bez wymaganych do-
kumentów, potwierdzających legal-
ność jego pochodzenia. Do niektó-
rych aut pracownicy skarbówki do-
stali się tnąc zawiasy.
 – Działania na terenie kra-
jowych bazarów i targowisk są 
prowadzone systematycznie i 
będą kontynuowane, ponieważ 
istotnie ograniczają bezkarne 
wprowadzanie nielegalnych, wa-
dliwych, często szkodliwych dla 
zdrowia produktów – tłumaczył 
po akcji Marcin Kopczyk, pełno-
mocnik szefa Krajowej Admini-
stracji Skarbowej ds. zwalczania 
szarej strefy na krajowych targo-
wiskach i bazarach. – Jesteśmy 
przekonani, że tego typu dzia-
łania są jednym z ważniejszych 
narzędzi ograniczających sza-
rą strefę, co w efekcie działa na 
korzyść uczciwych przedsiębior-
ców – dodał.
 Wynikiem ostatnich działań 
jest zajęcie towaru niewiadome-
go pochodzenia o szacunkowej 
wartości około 12 mln zł, wsz-
częcie 14 spraw karnych oraz za-
trzymanie czterech osób (trzech 
obywateli Pakistanu oraz jedne-
go obywatela Indii) w tym jednej 
posługującej się sfałszowanym 

paszportem. Wszyscy zatrzyma-
ni usłyszeli już zarzuty dotyczą-
ce wprowadzania do obrotu to-
warów z podrobionymi znakami 
towarowymi. Za to przestępstwo 
grozi kara do 5 lat pozbawienia 
wolności.
 W pierwszych dniach września 
ujawniono, że Warszawska Izba 
Administracji Skarbowej wzię-
ła pod lupę firmę z Wólki Kosow-
skiej, która stworzyła karuzelę po-
datkową (do wyłudzania VAT-u) i 
uchyliła się dzięki temu od zapła-

cenia 200 tys. zł podatku. Więk-
szość z tej kwoty została już za-
bezpieczona na majątku firmy. 
Przestępczy mechanizm polegał 
na wielokrotnym obrocie tymi sa-
mymi towarami na podstawie fak-
tur, które nie odzwierciedlały rze-
czywistych zdarzeń gospodar-
czych. KAS podkreśliła, że trefną 
spółkę udało się namierzyć dzięki 
nowym narzędziom informatycz-
nym, którymi dysponują jej pra-
cownicy.

PC

Nocny nalot i towar za 12 mln zł
LESZNOWOLA Skarbówka nie odpuszcza sprzedawcom podróbek. Podczas ostat-

niej nocnej akcji na bazarze w Wólce Kosowskiej zarekwirowała artykuły ofe-

rowane na 60 stoiskach!

W trakcie zeszłotygodniowych działań 

zatrzymano czterech obcokrajowców (fot. KAS)



 Na  program  koncertu  złoży-
ły  się utwory  sakralne  polskich  
kompozytorów od średniowiecza  
do  cza-sów  obecnych.  Poprzez  
ich wysłuchanie można  było prze-
śledzić  drogę  rozwoju i przemian 
polskiej muzyki religijnej na prze-
strzeni wielu wieków.  
 Występ  rozpoczął się  od 
najstarszych  zabytków  muzy-
ki  polskiej,  które  do  dziś prze-
trwały jako swego rodzaju hym-
ny naszej tożsamości narodowej 
- „Bogurodzicy” oraz „Gaude 
Mater Polonia”. Następnie za-
śpiewano utwory Mikołaja Go-
mółki i Wacława z Szamotuł, jed-
nych  z  najwybitniejszych przed-
stawicieli polskiego renesansu. 
Pierwszy z nich stworzył „Melo-
die na Psałterz Polski” - wydane 
w 1580 roku do poetyckiego tłu-
maczenia Jana Kochanowskiego. 
Z tego zbioru pochodzi prezen-
towany podczas koncertu utwór 
„Nieście chwałę mocarze”. Ko-
lejnym  etapem  w rozwoju pol-
skiej muzyki sakralnej jest twór-
czość Bartłomieja Pękiela, ka-
pelmistrza na dworze króla pol-
skiego w połowie XVII wieku. Po 
jego dwóch radosnych motetach 
zaprezentowano utwór żyjącego 
w tym samym czasie Grzegorza 
Gerwazego Gorczyckiego.  Kolej-
ny utwór - „Parce Domine” Felik-
sa Nowowiejskiego - wpisał się już 
w nurt romantyzmu.  Wiek  XX  to 
z kolei wielka  różnorodność  kie-
runków  w  sztuce  kompozytor-
skiej - widoczna także w muzy-
ce chóralnej. I tak, obok utwo-
rów nawiązujących do epok po-
przednich (Eugeniusz  Gruberski,  
Norbert  Blacha, Thomas Kuras), 
w  programie koncertu znalazł się 
„Święty, święty” Henryka Mikoła-
ja Góreckiego, którego twórczość 
zaliczana jest często do nurtu mu-
zycznego minimalizmu. W ostat-
niej części chór wykonał utwory 
innych wybitnych kompozytorów, 
którzy wypracowali swój indywi-
dualny, charakterystyczny język 
muzyczny. 
 Publiczność nagrodziła ze-
spół „Cantores Minores” dłu-

gą owacją, po której kwiaty i po-
dziękowania przekazali na ręce 
dyrygenta wiceburmistrzowie 
gminy Daniel Putkiewicz i Han-
na Kułakowska-Michalak. Nie był 
to jednak bynajmniej koniec arty-
stycznych uniesień. Koncert za-
kończył bowiem „Agnus Dei” Ja-
kuba Szafrańskiego, reprezentu-
jącego najmłodszą generację pol-
skich kompozytorów. Chór przed-
stawił w Józefosławiu swoistą pa-
noramę polskiej muzyki sakralnej, 
ukazując nie tylko jej rozwój, ale 
także cechy stale w niej obecne. 
Zaliczają się do nich kontempla-
cja treści religijnego tekstu, obec-

ność chorału gregoriańskiego oraz 
pewien rys mistyczny - związany z 
formą zwracania się do Boga po-
przez muzykę. Dzieje się tak, po-
nieważ kompozytorzy nie odci-
nają się od kanonów estetycznych 
wytyczonych przez ich poprzedni-
ków. Zachowując tradycję, wzbo-
gacają ją swoim wkładem twór-
czym pobudzanym przez współ-
czesne im czasy.
 Kolejny koncert w ramach jubi-
leuszowego festiwalu Musica Classi-
ca odbędzie się już w najbliższą nie-
dzielę. W Kościele pw.  św. Rocha w 
Jazgarzewie wystąpi Chór La Mu-
sica z Lublina pod batutą Zdzisła-

wa Ohara. Początek o godzinie 19. 
Wstęp wolny. Patronem medialnym 
festiwalu organizowanego przez 

Stowarzyszenie Con Fuoco jest Ku-
rier Południowy.

Grzegorz Tylec
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Udana inauguracja festiwalu
PIASECZNO W niedzielę w kościele w Józefosławiu odbył się koncert inaugurujący X Między-

narodowy Festiwal Musica Classica. Znakomity występ dał Archikatedralny Chór Męski 

„Cantores Minores” pod batutą Franciszka Kubickiego

Chór „Cantores Minores” zaprezentował przekrój 

polskiej muzyki sakralnej



W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Samorząd Gminy Lesznowola przygotował szereg 

ogólnodostępnych wydarzeń patriotycznych. W imieniu Wójt Gminy Lesznowola i Przewodniczącej Rady 

Gminy - serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców do udziału. Wydarzenia te  zostały objęte Patrona-

tem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
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Weekend pod 
znakiem sportu
 W dniach 22-23 września na te-
renie gminy Lesznowola odbyły się 
aż cztery duże imprezy sportowe.
 Na hali sportowej w Mroko-
wie spotkali się miłośnicy  tenisa 
stołowego. Była to II edycja Ro-
dzinnego Turnieju Tenisa Stoło-
wego. W harmonogramie leszno-
wolskich imprez sportowych już 
na stałe zagościły elektryczne śli-
zgi na wodzie –  podobnie jak w 
poprzednich edycjach, pasjonaci 
tej elitarnej dyscypliny sportowej 
spotkali się nad  stawem  rekre-
acyjnym w Nowej Woli. Na hali 
sportowej w Centrum Edukacji 
i Sportu w Mysiadle  o podium 
walczyły utalentowane siatkarki, 
zmagające się w cyklicznie orga-
nizowanym przez lesznowolskie 
Centrum Sportu  Turnieju Pił-
ki Siatkowej Młodziczek.  Tereny 

w Mysiadle były także areną od-
bywającego się po raz pierwszy 
w gminie Runmageddonu – eks-
tremalnego biegu z przeszkoda-
mi. Mimo niesprzyjającej pogo-
dy zawodnicy podjęli wyzwanie a 
publiczność bawiła się znakomi-
cie. Trasa Runmageddonu prze-
biegała  na terenach po byłym 
KPGO Mysiadło, gdzie obec-
nie znajduje się tor motocrosso-
wy.  Dla dorosłych uczestników 
przygotowano trzy trasy o różnej 
długości: 3, 6 i 12 kilometrów, 
oraz zróżnicowanej trudno-
ści: 15, 30 i 50 przeszkód. Dzie-
ci również mogły się wykazać na 
dwóch specjalnie przygotowanych 
trasach. W sumie w  zmaganiach 
wzięło udział ponad 6 tysięcy za-
wodników, w tym także drużyna z 
lesznowolskiego magistratu. 

Bieg po dynię – coraz bliżej 
 Kolejnym sportowym wydarze-
niem, do udziału w którym zapra-
szamy już teraz jest  Bieg po Dynię, 
który odbędzie się 13 października 
w Lesznowoli.   5-kilometrowa tra-
sa prowadzi przez gminę Lesznowo-
la,  start i meta biegu znajdują się na 
stadionie szkolnym. Limit na ukoń-
czenie biegu to 45 minut. Już tra-
dycyjnie - na wszystkich uczestni-
ków na mecie będzie czekać pysz-
na zupa dyniowa, a najlepsi biega-
cze oprócz statuetek nagrodzeni 
będą także dynią. W ramach „Biegu 
po dynię” odbywają się także biegi 
dla dzieci. Najmłodsi do pokonania 
mają, w zależności od wieku, od 300 
do 1000 metrów. Zapisy już ruszy-
ły - na bieg można się zarejestrować 
na stronie internetowej www.stol-
market.pl. Szczegóły na stronie Cen-
trum Sportu w Gminie Lesznowola: 
www.sportlesznowola.pl 

Sportowa Gmina 
i sportowy Wójt
 Lesznowola po raz kolejny zo-
stała wyróżniona tytułem Sportowa 
Gmina 2018 przyznanym w ramach 
krajowego programu Sportowa Pol-
ska. Gmina została doceniona za in-
westycje w nowoczesną bazę sporto-
wą i rekreacyjną oraz skuteczne re-
alizowanie programu rozwoju spor-
tu i rekreacji w gminie.  Dyplomy zo-
stały przekazane 26 września pod-
czas uroczystości w Centrum Olim-
pijskim, gdzie gminę reprezentowa-
ła Wójt Maria Jolanta Batycka Wą-
sik i Rafał Skorek – Dyrektor Cen-
trum Sportu w Gminie Lesznowola. 
Pani Wójt została uhonorowana na-
grodą indywidualną i otrzymała dy-
plom oraz medal Lidera Sportowej 
Polski 2018. 

co i jak wLLesznowoliesznowoli

Reprezentacja urzędników – już po biegu, cali i zdrowi  

Wójt M. J. Batycka-Wąsik i dyrektor R. Skorek z wyróżnieniami dla gminy

Grypa -bezpłatne szczepienia dla Seniorów

Mieszkańców gminy, którzy ukończyli 60 lat zapraszamy na bezpłatne szczepienia prze-
ciwko grypie. Usługa jest realizowana w placówkach NZOZ Salus - w Ośrodku Zdrowia 
w Mrokowie przy ul. Górskiego 4 oraz Ośrodku Zdrowia w Magdalence przy ul. Słonecznej 273. Dodatkowo,  
od 1 października  będzie można się zaszczepić w przychodni w Nowej Iwicznej. Akcja bezpłatnego szczepie-
nia przeciwko grypie jest w całości fi nansowana z budżetu Gminy Lesznowola. Zapraszamy do skorzystania!

Przychodnia na 5+
 Modernizacja Roku to ogólnopolski, 
otwarty konkurs dla inwestorów, wy-
konawców i projektantów obiektów, o 
długiej – dwudziestodwuletniej trady-
cji. Każdego roku do rywalizacji o ty-
tuł Modernizacji Roku dla zgłaszanej in-
westycji stają osoby fi zyczne, instytu-
cje, deweloperzy i samorządy różnych 
szczebli z całego kraju. Gmina Leszno-
wola jest wielokrotnym laureatem tego 
konkursu, a w tym roku odebrała dy-
plomy i nagrodę Pełnomocnika Rządu 
ds. Osób Niepełnosprawnych za mo-
dernizację Ośrodka Zdrowia w Mroko-
wie przy ul. Górskiego 4.  Prace budow-
lane związane z modernizacją obiektu 
w Mrokowie obejmowały przebudowę 
więźby dachowej i wymianę pokrycia 
dachu, docieplenie budynku, wymianę 
podłóg, instalacji sanitarnej, gazowej, 
elektrycznej i teletechnicznej. Dokona-
no również modernizacji kotłowni, łącz-
nie z wymianą pieca gazowego. Budy-

nek nie posiada barier architektonicz-
nych i jest przyjazny zarówno dla osób 
niepełnosprawnych jak i rodziców z 
małymi dziećmi. Funkcjonalne i prze-
stronne gabinety lekarskie, doświe-
tlone ciągi komunikacyjne zwiększa-
ją komfort  pacjentów i pracujących 
tam lekarzy. Wyróżnienia podczas 
uroczystej Gali na Zamku Królew-
skim w Warszawie 28 sierpnia br. ode-

brała wójt Maria Jolanta Batycka-Wą-
sik. Lesznowolskie inwestycje zyska-
ły także uznanie redakcji Ogólnopol-
skiego Dwutygodnika Budowlanego 
Profi le, która przyznała Gminie Leszno-
wola nominację, a następnie – 26 wrze-
śnia br. - statuetkę Platynowej Kielni z 
Diamentem „za wieloletnią moderni-
zację obiektów gminy, a szczególnie za 
ośrodek Zdrowia w Mrokowie”.
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Mieszkania w Lesznowoli

Apartamenty Koniczyna.pl

3 - 4 pokoje + ogródek

od zł.279 900
tel. 881 436 036

Bieg Stulecia: 11.11 o godz. 11.11
GÓRA KALWARIA Trwają zapisy do jedynego w swoim ro-

dzaju Biegu Stulecia, który odbędzie 11 listopada na 

ulicach miasta

 Góra Kalwaria bierze udział w tym ogólnopolskim przedsięwzięciu 
jako jedna ze stu miejscowości. Ma ono na celu uczczenie 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości. We wszystkich lokalizacjach bie-
gi rozpoczną się o godz.11.11 a biegacze wystartują na jednakowym dy-
stansie (10 km) w jednakowych koszulkach i po biegu otrzymają identycz-
ne medale pamiątkowe. Oprócz tego zawodnicy klasyfikowani będą za-
równo w biegu w danej miejscowości jak i generalnej podsumowującej 
wszystkie 100 biegi w Polsce. Jeśli chodzi o Górę Kalwarię, po raz pierw-
szy w tym roku biegi niepodległości (organizowane 26. raz) odbędą się 
na dystansie 10 km i co bardzo ważne: na trasie atestowanej przez Polski 
Związek Lekkiej Atletyki! 
 Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc startowych (200) organizato-
rzy zapraszają do zapisywania się już teraz! Na chwile obecną chwilę na liście 
startowej znajduje się 50 nazwisk.
 Biegowi patronują Kurier Południowy i Piasecznonews.pl.

PC

Uczestnicy biegu będą mieli do pokonania 10 km. Wszyscy 

otrzymają pamiątkowe medale
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W podróż z 

księżniczką Muzalindą

PIASECZNO

 W najbliższą niedzielę w 
Domu Kultury w Piasecznie przy 
ul. Kościuszki 49 odbędzie się ko-
lejna Bajkowa Niedziela. Wystą-
pi Ten Teatr z przedstawieniem 
„Kino Nieme”. Księżniczka Mu-
zalinda znajduje w swoim króle-
stwie laseczkę i melonik i czym 
prędzej wyrusza na poszukiwa-
nia aby rozwiązać zagadkę ta-
jemniczego znaleziska. Dzięki 
tej niezwykłej wyprawie widzo-
wie poznają Charliego Chaplina 
- jego charakterystyczny wąsik i 
chód, jego sztuczki i żarty oraz 
akrobatyczne wyczyny. Przed-
stawienia odbędą się o godzinie 
14 i 16. Bilety w cenie 10 zł do-
stępne w kasie oraz na www.kul-
turalni.pl od 17 września.

Tyl.

Jamajka w Hugonówce

KONSTANCIN-JEZIORNA 

 W czwartek 4 października o 
godz 19 Konstanciński Dom Kul-
tury przy ul. Mostowej 15 za-
prosi na pierwsze po wakacjach 
spotkanie Klubu Podróżnika. „To 
najpiękniejsza wyspa, jaką do-
tąd widziało ludzkie oko” - tak 
o Jamajce mawiał jej odkryw-
ca, Krzysztof Kolumb. Rzeczywi-
ście możemy zachwycać się cu-
downymi krajobrazami i bujną 
przyrodą. Jednak w tym karaib-
skim raju spotkamy też przemoc, 
biedę i wykluczenie. Podróżnik, 
Andrzej Bojańczyk, mieszkaniec 
Konstancina-Jeziorny opowie 
o różnych obliczach Jamajki: o 
pięknej przyrodzie i uśmiechnię-
tych ludziach, o krwawej histo-
rii, marihuanie i poszukiwaniu 
prawdziwych rastafarian. Wstęp 
wolny.

PC



Gmina
Piaseczno BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY PIASECZNO

Piaseczno na dwa koła
Piaseczno, przy wszystkich wadach i zaletach lokalizacji na obrzeżach Warszawy, 

ma ogromny atut w postaci licznych terenów zielonych – zarówno lasów na półno-

cy i południu gminy, jak i zmodernizowanych parków i skwerów w samym mieście

 Aby poprawnie i skutecznie 
wykorzystać rozległe tereny rekre-
acyjne, potrzebna jest sieć ciągów 
komunikacyjnych, czyli ścieżek ro-
werowych, które będą służyć nie 
tylko do przemieszczania się, ale 
także do rekreacji.
 
 

 

Widoczny z ok ien Urzędu Mia-
sta odcinek, ochrzczony przez 
internautów „sądnym spr in-
tem”, to powód tyleż do uśmie-
chu co do zastanowienia. 
Jeśl i spojrzymy na ciągi pieszo-
rowerowe i rowerowe dooko-
ła miasta – wzdłuż Jul ianow-
sk iej w stronę Lasu Kaback ie-
go, aż do granic administracy j-
nych gminy, w ciągu przebudo-
wanej niedawno Mleczarsk iej, 
k tóra łączy się ze ścieżkami 
wzdłuż Puławsk iej, czy real i-
zowane obecnie na południu 
w stronę Górek Szymona – to wi-
dzimy, że im dalej od centrum, 
tym lepiej. Wytyczone z kolei 
w lasach ścieżk i i szlak i nie po-
trzebują nawierzchni bitumicz-
nych, zwłaszcza że leśna prze-
cinka często jest dużo przy-
jemniejsza i atrakcy jniejsza niż 
nagrzana kostka czy asfalt.
 Im bardziej wchodzimy w 

przestrzeń miejską, tym bar-
dziej problematyczne stają się 
jak iekolwiek inwestycje, cho-
ciażby z racji i lości n iezbęd-
nych uzgodnień, mediów, in-
stalacji podziemnych etc. Dla-
tego przy jęl iśmy założenie, 

mocno podparte także efek-
ty wnością wydawanych środ-
ków, aby elementy sieci dróg 
rowerowych real izować wraz 
z większymi przebudowami po-
szczególnych fragmentów dróg. 

W ten sposób jednym czaso-
chłonnym procesem projek-
towym, a następnie inwesty-
cją, real izujemy 10 0 % planu 
– insta lac je  podz iem ne,  s iec i 
odwodn ien iowe,  naw ierzch-
n ię,  chodn i k i  i  śc ieżk i  rowe-
rowe.  St ąd prz y przebudow ie 
K ana łu Pere ł k i  na w ysoko-
śc i  sk wer u K isie la i  z w iąza-
nej  z  t y m przebudow ie drog i 
od razu w ybudowany zosta ł 
k rótk i odcinek ścieżk i rowero-
wej. Jest ona ujęta w ogólnych 
planach rozwoju połączeń ro-
werowych i docelowo stanie się 
elementem większej całości.
 Mając na uwadze, że ścieżk i 
rowerowe nie mogą też kończyć 
się wraz z granicą administra-
cy jną gmin, podjęl iśmy współ-
pracę z Konstancinem Jezior-
ną i Górą Kalwar ią w celu bu-
dowy Zintegrowanej Sieci Tras 
Rowerowych w naszych gmi-
nach. Projekt real izowany jest 
we współpracy z Mazowiec-
ką Jednostką Wdrażania Pro-
gramów Unijnych, samorzą-
dy mają zabezpieczone środ-
k i f inansowe na jego real izację 
i trwają właśnie procedury 
przetargowe na wyłonienie wy-
konawcy. 

Uchwała o standardach 
urbanistycznych
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej przyjęto uchwałę o lokalnych stan-

dardach urbanistycznych dla inwestycji mieszkaniowych.

 Uchwała, która wprowadza 
konkretne wymogi dotyczące m.in. 
lokalizacji, odległości na przykład 
od szkoły czy przystanku komunika-
cji, wysokości budynku, ilości obo-
wiązkowych miejsc parkingowych 
– jest odpowiedzią na nową specu-
stawę mieszkaniową, która weszła w 
życie 22 sierpnia 2018 roku.
 Przepisy przyjęte przez parla-
ment w ustawie o ułatwieniach 
w przygotowaniu i realizacji inwesty-
cji mieszkaniowych oraz inwestycji 
towarzyszących być może są korzyst-
ne dla samorządów, gdzie występu-
je defi cyt mieszkań i mieszkańców, 
jednak w piaseczyńskich warunkach 
mogłyby niekorzystnie wpłynąć na komfort życia mieszkańców, pogłębiając 
dzisiejsze problemy związane z dynamicznym rozwojem tych terenów. Dla-
tego radni postanowili ubiec skutki niekorzystnych regulacji, doprecyzowu-
jąc prawo lokalne.
 – W ostatnich latach Rada Miejska starała się ograniczać deweloperów 
i niepohamowaną zabudowę. Zmienialiśmy miejscowe plany, uspakajając 
zabudowę, narażając się nawet na wypłatę odszkodowań – mówi Łukasz 
Kamiński, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego. – Tzw. 
lex deweloper wywraca nasze myślenie, na co nie możemy pozwolić – dodaje.
 Nowa specustawa dosyć szeroko otwiera bramy dla nowych inwestorów 
budowlanych. – Gmina Piaseczno jest w tej specyfi cznej sytuacji względem 
innych miast, że nie potrzebuje za wszelką cenę nowych inwestycji mieszka-
niowych. Wręcz przeciwnie, w pierwszej kolejności chcemy zadbać o miesz-
kańców, którzy już u nas mieszkają, dopiero później będziemy przygotowy-
wać miejsce pod nowe inwestycje – wyjaśnia Daniel Putkiewicz, I zastępca 
burmistrza. – Dlatego w tej uchwale staramy się maksymalnie ograniczyć 
możliwości nowych inwestycji, tak aby inwestorzy budowali w normalnym 
trybie, zgodnie z obecnie obowiązującymi planami zagospodarowania prze-
strzennego – dodaje wiceburmistrz.

Wykaz nieruchomości

 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno na podstawie art. 35 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.)  informuje,  że  na tablicy  ogło-
szeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 – na 
I piętrze przy sekretariacie Burmistrza oraz na stronie internetowej 
www.piaseczno.eu  zamieszczony został do publicznej wiadomości 

 „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia” 
– lokal użytkowy,  usytuowany  w  budynku  dworca  PKP  

w  Piasecznie  przy ul. Dworcowej 9, przeznaczony do wy-
najęcia w drodze przetargu nieograniczonego, na okres 3 lat, 
na prowadzenie działalności usługowo-handlowej.

Obejrzyj „Poniatówkę” 
z dr. Barańskim
Realizując pomysł, który padł podczas konferencji historycznej, 

zapraszamy wszystkich zainteresowanych odkryciami w „Poniatów-

ce” na wyjątkowy spacer we wnętrzu zabytku, który poprowadzi 

dr Marek Barański

 Konferencja o obiektach zabytkowych w Gminie Piaseczno, zorganizowa-
na 20 września w historycznym ratuszu, cieszyła się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców. Jednym z prelegentów był dr Marek Barański, który przedsta-
wił m.in. wyniki badań „Poniatówki” przeprowadzonych w tym roku na zlece-
nie gminy. - Wychodząc naprzeciw potrzebie umożliwienia obejrzenia oso-
bom zainteresowanym dworku „Poniatówki” od środka, organizujemy wy-
jątkowy spacer we wnętrzu zabytkowego dworku, który poprowadzi właśnie 
dr Marek Barański. Będzie to okazja m.in. do obejrzenia fragmentów odkry-
tych pod warstwą tynku dekoracji naściennych, będących prawdopodobnie 
przykładem dekoracji malarskich epoki stanisławowskiej – zachęca do udzia-
łu w spacerze wiceburmistrz Daniel Putkiewicz.
 Spacer odbędzie się w dwóch turach, pierwsza o godz. 10.30 a druga 
o godz. 11.00. Wydarzenie jest bezpłatne. OBOWIĄZUJĄ ZAPISY na mail pro-
mocja@piaseczno.eu (do piątku 28 września do godz. 15.00). Osoby zapisane 
będą miały pierwszeństwo skorzystania z wydarzenia, gdyż w spacerze w da-
nej turze może wziąć udział max. 25 osób.

Siatka ścieżek rowerowych powiększona o realizowane inwestycje w ramach ZIT ze środków UE

Ścieżki rowerowe istniejące oraz projektowane ze środków gminy Piaseczno

Zabytkowy dworek “Poniatówka”                                                  Foto: Łukasz Wyleziński

Daniel Putkiewicz 
I zastępca burmistrza
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160 par na 160-lecie
KONSTANCIN-JEZIORNA Były medale, prezenty i dużo świetnej muzyki. Jednak świętowanie 

jubileuszu Czarnowa mieszkańcy i goście rozpoczęli od wspólnego, uroczystego za-

tańczenia poloneza

 Po polowej mszy św. czarnow-
skie boisko zamieniło się w nie-
dzielne południe w wielką salę ba-
lową. Wyprostowanych i miarowo 
stąpających tancerzy w bardzo róż-
nym wieku poprowadził wodzirej 
Tomasz Nowicki. W pierwszej pa-
rze kroczyli sołtys wsi Małgorza-
ta Wojakowska-Żeglińska oraz bur-

mistrz Kazimierz Jańczuk, w kolej-
nych – wszyscy chętni. A gdy padło 
hasło „160 par na 160-lecie” tance-
rze wykonujący skomplikowane fi-
gury, otoczyli cały zielony plac.

Ostatnią stronę zapiszcie sami

 Czarnów (starszy od położone-
go tuż obok Konstancina) w nie-
dzielę wspominał, jak w 1858 roku 
Julian Czarnowski herbu grabie za-
warł kontrakt dzierżawny z 13 pol-
skimi kolonistami, którzy osiedliw-
szy się w środku lasu dali początek 
wsi. Z tej okazji sołtys Czarnowa 
(wraz z mężem – radnym Cezarym 
Żeglińskim) i radą sołecką specjal-
nymi pamiątkowymi medalami z 
ogromnym drzewem na awersie wy-
różnili 70 osób: najstarszych, a tak-
że najbardziej zasłużonych dla roz-
woju miejscowości mieszkańców, a 
także sponsorów i byłych oraz obec-

nych samorządowców i urzędni-
ków. To nie był koniec wyróżnień 
– bo najwięksi przyjaciele Czarnowa 
otrzymali statuetki „Szychy Roku 
2018” w kształcie dużych, srebr-
nych szyszek (w sumie 45). Wie-
ś-jubilatka leży wśród sosnowych la-
sów, stąd pomysł na wykorzystanie 
szyszki jako symbolu. Laureaci do-

stali także od organizatorów 
jedyny w swoim rodzaju boga-

ty w zdjęcia album „Czarnów. 
Zapiski spod strzechy”. – Ta 
książka znajdzie się w każdym 
domu w naszej wsi – zapowie-
dział Cezary Żegliński, współ-
autor publikacji. Przyznał, że 
na początku był jedynie zamysł 
wystawy, która już 10 lat temu 
zawisła na ogrodzeniu dział-

ki sołeckiej we wsi. – Jednak z bie-
giem czasu otrzymywaliśmy kolej-
ne materiały od mieszkańców – do-

dawał i zachęcał do okrywania dzie-
jów swoich rodzin. – Ostatnia stro-
na książki jest pusta. Jest dla was, 
żebyście ją zapisali – proponował.

Rzeczpospolita czarnowska

 W niedzielę podziękowania od-
bierali również gospodarze wsi, a 
goście podkreślali jak wyjątkową, 
pięknie położoną i niezwykle ak-
tywną miejscowością jest Czarnów. 
– Jestem przekonany, że gdyby nie 
ograniczenia ustawowe, mogliby-
śmy Czarnów przekształcić w pręż-
nie rozwijające się województwo – 
mówił żartem Adam Glapiński, pre-
zes Narodowego Banku Polskiego, 
kiedyś mieszkaniec wsi, a obecnie 
jej bywalec. Prezent – flagę narodo-
wą opatrzoną listem, w roku obcho-
dów 100-lecia odzyskania niepodle-
głości przez Polskę - otrzymali czar-
nowianie do prezydenta Andrzeja 

Dudy. Na ręce pani sołtys przekazał 
je prof. dr hab. Marek Chrzanow-
ski, szef Komisji Nadzoru Finanso-
wego oraz doradca głowy państwa. 
Z kolei od Adama Struzika, mar-
szałka województwa mazowieckie-
go Czarnów został wyróżniony me-
dalem Pro Mazovia przyznawa-
nym za szczególne zasługi i osią-
gnięcia. Wręczyła go Bożena Żela-
zowska, radna sejmiku mazowiec-
kiego. Z kolei burmistrz Kazimierz 
Jańczuk przywiózł dla mieszkańców 
piłki i paletki, aby mogli aktywnie 
korzystać z terenu rekreacyjnego we 
wsi, który – co włodarz podkreślił 
– czarnowianie wykonali w znacz-
nej mierze pracując społecznie. Bur-
mistrz zaznaczył, że nie byłoby tego 
wszystkiego bez Małgorzaty Woja-
kowskiej-Żeglińśkiej. – Pani wyjąt-
kowa aktywność, pracowitość oraz 
zdolności organizacyjne, które wy-
kazuje pani podczas 5 kadencji soł-
tysowania zostały docenione i uzna-
ne przez mieszkańców, samorząd 
gminy Konstancin-Jeziorna, wła-
dze wojewódzkie i centralne. Wiel-
ki zapał i chęć pomagania innym 
widoczne są w każdym pani dzia-
łaniu sołtysa, sąsiadki i mieszkan-
ki Czarnowa – chwalił i przypomi-

nał, że liderka wsi została Sołtysem 
Roku 2008, Wolontariuszem Roku 
2015, a wieś – Najaktywniejszym 
Sołectwem 2011. Burmistrz zapew-
nił też, że w tym roku w Czarnowie 
rozpocznie się budowa kanalizacji. – 
Trzymamy pana za słowo – skwito-
wała te słowa Małgorzata Wojakow-
ska-Żeglińska. Na koniec oficjalnej 
części uroczystości zebrani na stoją-
co zaśpiewali „100 lat” pani sołtys i 
jej mężowi, który mówi o sobie żar-
tem „kierowca sołtysa”.

Finał na góralską nutę

 W czasie imprezy rozstrzygnięto 
liczne konkursy – m.in. na najprzy-
stojniejszych czarnowian w różnych 
kategoriach. Było też dużo muzyki 
– koncert zaczął niesamowity mistrz 
Polski w beatboksie Piotr „Bobby” Ja-
rosz, kontynuowali go Karina Mrów-
ka i Wojciech Ezzat, a pokazy umie-
jętności dali formacja taneczna Gra-
witacja i Egurrola Dance Studio. 
Urodziny zakończył pełen energii 
koncert Futore Folk, łączący muzy-
kę taneczną z akcentami góralskimi. 
 Jubileuszowi patronowały Ku-
rier Południowy i Piasecznonews.pl.

Piotr Chmielewski
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Wojna polsko-bolszewicka na lesznowolskich błoniach
LESZNOWOLA W niedzielę na polach przy ul. Słonecznej w Lesznowoli, między bankiem 

spółdzielczym a gościńcem Oycowizna, odbędzie się inscenizacja wydarzeń historycz-

nych z listopada 1918 roku oraz sierpnia 1920 roku
 W tym roku mija 100. rocznica 
odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. Z tej okazji znany leszno-
wolski społecznik Stanisław Kil-
jańczyk postanowił przypomnieć 
wydarzenia, które do tego dopro-
wadziły. Zaplanowano dwie in-
scenizacje historyczne z udzia-
łem około 70 rekonstruktorów, 
24 koni i dwóch samochodów 
pancernych. – Obydwa pojazdy 
służyły w polskiej armii i zosta-
ły zrekonstruowane w tym roku – 
mówi Zbigniew Rowiński, wielki 

pasjonat historii i twórca grupy 
historyczno-edukacyjnej „Szare 
Szeregi”. – Chwat był pierwszym 
polskim pojazdem pancernym, 
powstał w Przemyślu, a do walki 
został wprowadzony 3  listopa-
da 1918 roku. Z kolei Wnuk był 
tak naprawdę samochodem zbu-
dowanym w Rosji carskiej w 1916 
roku. Tych samochodów powsta-
ło w sumie 31 i brały udział w Bi-
twie Warszawskiej 1920. Dwa z 
nich zdobyli Polacy. 
 Impreza historyczna rozpocz-

nie się o godz. 13 i potrwa do 
godz. 16. Rekonstrukcje bitew roz-
poczną się o godz. 14.30. Obydwa 
epizody zostaną opatrzone ko-
mentarzem. Po bitwie będzie moż-
na m.in. obejrzeć okolicznościową 
wystawę, uzbrojenie żołnierzy, zre-
konstruowane samochody oraz po-
silić się wojskową grochówką. Na 
polach zostaną wytyczone duże par-
kingi, na które będzie można wje-
chać od ul. Końcowej.  

TW



Posłuchacie „Sto” i będziecie mieli ciary
GÓRA KALWARIA O tej płycie wkrótce będzie bardzo głośno. Czterech kalwaryjskich ra-

perów nagrało profesjonalny krążek ze stworzonymi przez siebie utworami o trudniej 

polskiej historii. Na żywo premierowo wykonają je 11 listopada

 „Sekula”, „Pontiego”, „Stolara” 
i „Barbera” miłośnikom hip hopu z 
Góry Kalwarii nie trzeba przedsta-
wiać. Są utalentowani i popularni w 
lokalnym świecie, o czym można było 
przekonać się chociażby podczas nie-
dawnego koncertu na pożegnanie lata, 
który przyciągnął mnóstwo młodzie-

ży. Próbują oddać w tekstach otacza-
jącą rzeczywistość i emocje, które nimi 
targają. Z wersów czasem wyziera 
brutalna prawda życiowa. Od kilku ty-
godni zgrana ekipa wzięła na warsztat 
temat 100-lecia odzyskania niepodle-
głości przez Polskę. – Nie boje się użyć 
tego słowa: powstały arcydzieła. My-
ślę, że kiedy publiczność usłyszy je ze 
sceny, przeżyje bardzo pozytywny 
szok – uważa Christian Broniarz, za-
wodowy muzyk i „muzyczny opiekun” 
raperów w Ośrodku Kultury.

Krew, pot i łzy

 Skąd pomysł na nagranie płyty 
o niełatwej do przełożenia na mło-
dzieżowy język tematyce patriotycz-
nej? Zaczęło się banalnie. Przeszło 
rok temu Mateusz Sekulski na proś-

bę organizatorów napisał hip hopo-
wy utwór „Krew, pot i łzy” na wie-
czór pieśni patriotycznej w szkole 
„Budowlace”, w której kończył na-
ukę. Jego poruszające wersy oddają 
huki wystrzałów, krzyki mordowa-
nych przez Niemców i dramat dzie-
ci wojny. – Usiadłem nad kartką, 

wczułem się i poszło – opowia-
da 19-latek. – Ten utwór udał 

mu się, zrobił na mnie ogromne 
wrażenie – komentuje Christian 
Broniarz. – Kiedy zobaczyłem, 
że „Krew, pot i łzy” dobrze ode-
brali też kolesie, z którymi „Sto-
lar” rapuje na scenie, pomyśla-
łem, że jest w nich ogromny po-
tencjał. Wtedy zaproponowałem 

im stworzenie płyty na 100-lecie od-
zyskania niepodległości przez nasz 
kraj – opowiada muzyk. 
 Hip hopowcy podeszli do po-
mysłu z nieufnością, nad jedną pły-
tą, która nie doczekała się finału już 
wspólnie z Broniarzem pracowali. 
Zabrali się jednak do pracy i przez 
lipiec napisali osiem kolejnych tek-
stów. – To trudny temat. Musieliśmy 
się mocno przygotować do tej płyty. 
Zdradzę jedynie, że w jednym z tek-
stów zainspirowałem się wierszami 
polskiego poety. Staraliśmy się bar-
dzo, na podstawie różnych treści, 
poczuć to, co odczuwały osoby ży-
jące dziesiątki lat temu – mówi Ja-
kub „Barber” Budyta. – Emocje są 
dobrą motywacją do pisania. Dla 
mnie najfajniejszy jest tekst, w któ-

rym przestawiamy wydarzenia hi-
storyczne jako ich uczestnicy – przy-
znaje z kolei Konrad „Stolar” Sto-
larek. – Byłoby świetnie, gdyby ktoś 
słuchając naszej płyty pomyślał, że 
chciałby dowiedzieć się więcej na te-
mat wydarzeń, o których rapujemy. 

Wyjątkowa płyta na skalę Polski

 Płytę nagrali w ostatnim tygo-
dniu sierpnia kalwaryjskim kinie 
Uciecha. – Jest w niej doskonała 
akustyka – twierdzi Christian Bro-
niarz. Sala ze skrzypiącymi krzesła-
mi i podłogą zamieniła się w pełni 
profesjonalne studio, a o najmniej-
sze detale zadbał producent Woj-
ciech Famielec, także autor muzyki 
na płycie. – Do tej pory nagrywaliśmy 
pokątnie, po piwnicach, nie zwracali-
śmy uwagi na wiele rzeczy. Jeszcze nikt 
ze mną tak profesjonalnie nie praco-
wał jak Wojtek – opowiada „Stolar”. – 
Dla nas te kilka dni ciężkiej pracy było 
szokiem – wtóruje mu „Barber”. – Gdy 
odsłuchałem materiał z nagrań, teraz 
miksowany, nie mogłem uwierzyć, że 
tak dobrze wyszedł. Wojtek  Famielec 
skomponował utwory, w których po-
jawiają się m.in. pianino, harmonia i 
fragmenty utworów narodowych. Jest 
klimat – zachwala Christian Broniarz. 
Do tego jest już gotowy, ekskluzywnie 
wyglądający projekt okładki krążka. A 
w tym tygodniu do jednego z utworów 
na ulicach Góry Kalwarii jest realizo-
wany w pełni profesjonalny teledysk. 
Ubarwi go chór dziecięcy ze studia 

piosenki w Ośrodku Kultury. W paź-
dzierniku w sieci pojawią się zajawki 
klipu. Premierę całości zaplanowano 
na 11 listopada na dużym ekranie, w 
czasie niepodległościowego koncertu. 
 Nie byłoby płyty (która zosta-
nie wytłoczona początkowo w 500 
egz.),  bez wsparcia władz miasta. 
Przeznaczyły na muzyczny projekt 
20 tys. zł. – To będzie wyjątkowa 
płyta na skalę Polski – przekonywa-
ła kolegów z samorządu Aleksandra 
Fedynicz-Komosa, wiceprzewod-
nicząca rady miejskiej, czuwająca 
również nad zgodnością tekstów ra-
perów z faktami historycznymi. 

Nie będziemy zabawiali 

publiczności

 Kuba Budyta mówi, że w czasie 
l istopadowego koncer tu po raz 
pierwszy raperzy nie będą za-
biegal i o dobry kontakt z pu-

bl icznością, zagady wal i jej i 
zabawial i oraz oczek iwal i owa-
cji. – Raczej będziemy chcie-
l i podejść do tematu z powa-
gą, żeby oddać naszymi utwo-
rami hołd. One mają konkretny 
cel: przypomnieć ludziom dra-
matyczne wydarzenia sprzed lat. 
W przerwach spodziewamy się 
raczej ciszy – tłumaczy. 
 – Pomysł jest nietuzinkowy, 
przynajmniej w Górze Kalwar i i 
n iespotykany. Wielu ludzi połą-
czenie patr iotyzmu i h ip hopu, 
który kojarzony jest z najgor-
szym brudem, mocno przeży je. 
Spodziewam się, że będą miel i 
ciark i na ciele. Obchody święta 
niepodległości w naszym mie-
ście zmienią się o 180 stopni 
– zapowiada Chr ist ian Bro-
niarz. 

Piotr Chmielewski
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uważa Christian Broniarz

pomysłodawca wydania płyty
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Szanowni Państwo 

 KWW Nasza GMINA – Nasz POWIAT rozpoczął działalność jako ruch samorządowy 
przeciwny partyjności w samorządach. Został stworzony w celu poprawy warunków 
mieszkańców Józefosławia i Julianowa. Naszym zamiarem nie był udział we władzy lecz 
zbudowanie silnego środowiska obywatelskiego, które będzie wywierało presję na wła-
dzę, aby inwestowała w poprawę warunków życia Nas Mieszkańców.
Niestety szybko się okazało ze w naszych warunkach władza zwykłych obywateli nie 
słucha. Dlatego też jako niezależni włączyliśmy się do pracy samorządowej. Nasi samo-
rządowcy od lat działają bezpartyjnie i skutecznie. Wystarczy popatrzeć na osiągnięcia 
burmistrzów Tarczyna i Góry Kalwarii czy wójta Prażmowa. Bardzo cenimy klasę i go-
spodarność Pani wójt Lesznowoli. Przez  wiele lat udało nam się bardzo wiele zrobić dla 
mieszkańców powiatu piaseczyńskiego. To dopiero początek – uważamy, że nasz region 
ma wielki potencjał, który w kolejnych latach można w pełni wykorzystać.

Zbliżają się wybory samorządowe, w których powinniśmy postawić na lokalne komitety, niezwiązane z partiami po-

litycznymi. Ideą samorządności jest decentralizacja władzy – oddanie jej w ręce mieszkańców, którzy żyjąc w lokal-

nym środowisku najlepiej znają jego potrzeby.

 Praca w samorządzie po-
lega na realizowaniu kon-
kretnych zadań dla lokalnej 
społeczności – zadań, przy 
których kwestie światopoglą-
dowe powinny schodzić na 
drugi plan. Mieszkańcy po-
wiatu piaseczyńskiego po-
trzebują równych dróg, ście-
żek rowerowych i oświaty na 
wysokim poziomie. Konkret-
ne inwestycje nie mogą grzę-
znąć w światopoglądowo-
ideologicznych sporach to-
czonych przez partie. O tym 
czy ten metaforyczny chod-
nik zostanie pobudowany 

po prawej czy po lewej stro-
nie ulicy powinny decydować 
względy merytoryczne, a nie 
światopoglądowe.
 W samorządzie rozma-
wiamy o konkretnych pro-
blemach dotyczących na-
szego codziennego życia 
– zdecydowanie łatwiej je 
rozwiązywać gdy nie dzie-
li nas przynależność par-
tyjna, gdy my – samorzą-
dowcy, patrzymy w tym sa-
mym kierunku, idąc ramię 
w ramię, a nie nawzajem się 
ostrzeliwujemy schowani w 
partyjnych okopach.

 Polska jest podzielona, 
a scena polityczna mocno 
spolaryzowana. To od nas 
zależy czy w najbliższych 
wyborach samorządowych 
pozwolimy na to, by poli-
tyczne antagonizmy prze-
niknęły do naszego lokal-
nego świata. To od nas za-
leży czy pozwolimy by par-
tie polityczne wypaczyły 
ideę samorządności, spra-
wiając by decyzje o rozwoju 
naszych lokalnych Ojczyzn 
zapadały w gabinetach po-
słów i podczas partyjnych 
zjazdach. To od nas wresz-

cie zależy czy u sterów gmin 
i powiatu piaseczyńskiego 
zasiądą ludzie z wizją i do-
świadczeniem, którzy trak-
tują swoją pracę jako spo-
łeczną służbę, czy partyj-
ni aparatczycy często wyło-
nieni według klucza „mier-
ny, ale wierny”.
 To my zdecydujemy o 
tym, czy w samorządzie 
głos będą mieli mieszkańcy 
identyfikujący się miejscem 
swojego zamieszkania, czy 
ludzie z aspiracjami po-
litycznymi, którzy często 
służbę mylą z władzą, a sa-

morząd traktują jak tram-
polinę, pozwalającą się wy-
bić w drodze do sejmu czy 
senatu.
 Niech samorząd pozo-
stanie w naszych rękach! 
Miejmy realny wpływ, na 
miejsce w którym żyje-
my. Stowarzyszenie Nasza 
GMINA – Nasz POWIAT 
serdecznie zaprasza miesz-
kańców powiatu piaseczyń-
skiego do udziału w wybo-
rach samorządowych.

Jan Adam Dąbek

KANDYDACI DO RADY POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
OKRĘG nr 1

1 PAPROCKA Katarzyna Agnieszka  40 Kąty 

2 DOLIŃSKI Wojciech    62 Piaseczno 

3 WYSOCKA-JOŃSKA Dorota   55 Piaseczno 

4 PYSZYŃSKA Edyta Katarzyna  50      Wólka Kozodawska

5 DZIEKANOWSKI Paweł Jan   40 Żabieniec 

6 TROJANOWSKI-FLORIAN Marek Zbigniew 45 Piaseczno

7 MIZERSKA Anna     46  Piaseczno 

8 CHORZEMPA Paweł    51 Julianów 

9 KURASIEWICZ Aleksandra    20 Piaseczno

Okręg nr 2

1 DĄBEK Grażyna Zofia    54 Józefosław 

2 BERNACKA- RHEIMS Maria Małgorzata 68 Siedliska 

3 SPOCIŃSKI Krzysztof    32 Chylice 

4 ZAWIŚLAK Leopold Antoni   62 Bobrowiec 

5 SERAFIN Anna Maria    44 Bąkówka 

6 MIZERSKA Bożena Krystyna   37 Zalesie Górne 

7 ORŁOWSKI Bohdan Jacek   65 Piaseczno 

8 WALBURG Jarosław Jacek   53 Jastrzębie

Materiał KWW Nasza Gmina - Nasz Powiat
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Okręg nr 3

1 RUTOWICZ Marek  63 Góra Kalwaria 

2 KRÓL Marianna Stefania 66 Góra Kalwaria 

3 BICHTA Jerzy Adam  64 Łubna 

4 KUREK Marianna   67 Góra Kalwaria 

5 HASKA Anna   47 Linin II 

6 KORNBERG Robert Jerzy 50 Góra Kalwaria 

Okręg nr 1

1 KWIATKOWSKA Bożena   65 Czachówek 

2 CIARA Paweł    35 Dębóweka 

3 MACHOWSKI Władysław  59 Linin 

4 SZCZEPEK Justyna Agnieszka  32 Czaplinek 

5 WIELOGÓRSKI Zbigniew  57 Wojciechowice

6 WRONIEWICZ Urszula   53 Czersk 

7 ZDUŃCZYK Edyta Maria  54 Borki  

Okręg nr 1

1 ORŁOWSKA Grażyna Leonarda 68 Piaseczno 

2 KILIAŃSKI Marcin   38 Piaseczno 

3 JANUSZ Anna Elżbieta   65 Chylice 

4 PODKOWIŃSKI Stanisław Piotr 78 Piaseczno 

5 KOTECKA Monika Elżbieta  41 Piaseczno 

6 URBAN Dariusz Piotr   49 Piaseczno 

7 LISOWSKI Robert Krzysztof  55 Piaseczno

8 MIZERSKI Janusz    39 Zalesie Górne

Okręg nr 3

1 FEDYNICZ-KOMOSA Aleksandra Maria 44 Góra  Kalwaria 

2 BARTUZI-OGIŃSKA Katarzyna  41 Góra  Kalwaria 

3 CHUDZIK Mariola   44 Góra Kalwaria 

4 DYMANUS Jerzy    65 Góra Kalwaria 

5 JARMUSZEWSKA Monika Magdalena 32 Góra Kalwaria

6 ŁUKASIK Arkadiusz   28 Góra Kalwaria

7 SZCZEPAŃSKI Robert   49 Góra Kalwaria

Okręg nr 3

1 JAROSZEWSKA Monika Maria  41 Józefosław 

2 OŚKO Ilona     37 Józefosław 

3 KLOC Marek Stanisław   49 Józefosław 

4 SERAFIN - TRUSZKOWSKA Aneta Dorota 46 Józefosław 

5 STEFAŃSKI Krzysztof Adam  59 Chojnów 

6 MIZERSKA Joanna Maria   23 Piaseczno 

7 SZULC Marek Tadeusz   27 Bobrowiec 

Okręg nr 5

1 NIEZABITOWSKA Anna   41 Nowa Wola 

2 GOC Halina Maria   49 Wilcza Góra 

3 BARAŃSKI Krzysztof Bogdan  60 Mysiadło 

4 LIWIŃSKI Grzegorz   58 Magdalenka 

5 KLIMEK Jerzy Antoni   64 Nowa Iwiczna 

6 BORKOWSKA Marta Małgorzata 28 Kosów 

Okręg nr 4

1 BĄK Wacław   70 Czernidła 

2 BAKUN Piotr Stanisław  42 Konstancin- Jeziorna 

3 ŁASIŃSKA Barbara Grażyna 62 Konstancin- Jeziorna 

4 GRZĘDA Wioletta  32 Konstancin- Jeziorna 

5 BANACH Mieczysław Józef 72 Konstancin- Jeziorna 

Okręg nr 2

1 ZDULSKA Rozalia  68 Kąty 

2 LACH Grzegorz   55 Brześce 

3 JEŻ Zbigniew   72 Wólka Załęska 

4 BORK Karolina Katarzyna 28 Baniocha 

5 CHOJNACKI Sebastian  22 Baniocha 

6 STRZEŻEK Jadwiga  68 Mikówiec 

7 PAŁYSKA Witold Maciej  62 Wólka Dworska

Okręg nr 2

1 MIZERSKI Andrzej    49 Piaseczno

2 KOŁODZIEJSKI Włodzimierz Andrzej  62 Piaseczno

3 MILEWSKA Anna Magdalena   35 Piaseczno 

4 RUTKOWSKI Andrzej Hubert   80 Piaseczno 

5 ZAWŁOCKI Maciej    24 Piaseczno 

6 MARCZAK Maria     65 Piaseczno 

7 KLAUS Albert Andrzej    43 Piaseczno 

8 OTRĘBA-KURASIEWICZ Krystyna  64 Piaseczno 

Okręg nr 4

1 KOCHAŃSKI Wojciech Marceli  59 Góra Kalwaria 

2 MRÓZ Henryk    59 Góra Kalwaria 

3 BLICHARZ Mateusz   44 Góra Kalwaria 

4 CELEJEWSKA Monika   42 Góra Kalwaria 

5 KRUPA Teresa Hanna   59 Góra Kalwaria 

6 LICHOCKA Anna    58 Góra Kalwaria 

7 ZYGA Mariusz Andrzej   49 Góra Kalwaria 

Okręg nr 4

1 GIERULA Zdzisław    52 Kamionka 

2 DRUTOWSKA-ODOLCZYK Grażyna Anna 59 Gołków

3 MIZERSKA Barbara Anna   18 Piaseczno 

4 SERAFIN Krzysztof Maciej   21 Bąkówka 

5 BOROWIK Kamil Jan    32 Głosków 

6 MOŹDZIERZ Aleksandra Natalia  23 Złotokłos

Okręg nr 6 

1 PUCHAŁA Sylwester Rajmund  61 Ławki 

2 GALICZ Dariusz Andrzej  66 Tarczyn 

3 SZCZYTOWSKI Jacek Leon  47 Piskórka 

4 LEWTAK Beata Barbara   52 Stefanówka 

5 ZARADKIEWICZ Beata   54 Tarczyn 

6 OSEŁKA Grażyna    40 Jaroszowa Wola 

KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ W GÓRZE KALWARII  

KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE 

KANDYDACI DO RADY POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
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W nadchodzących wyborach sa-

morządowych wystartuje Pani w 

wyścigu o fotel burmistrza miasta 

i gminy Piaseczno. Skąd u Pani za-

interesowanie samorządem teryto-

rialnym?

 To wynika z dwóch powodów. 
Pierwszy to moje doświadczenie, 
a drugi to chęci zmian i rozwoju. Z 
administracją samorządową szcze-
bla gminnego i powiatowego jestem 
związana od bardzo wielu lat z racji 
moich zawodów: rzeczoznawca ma-
jątkowy i geodeta. W 2011 roku ob-
jęłam Wydział Geodezji i Katastru 
Starostwa Powiatowego w Piasecz-
nie, którym zarządzałam przez kil-
ka lat. Od 2013 roku jestem na stano-
wisku Geodety Powiatowego. Moja 
praca w administracji samorządowej 
nie miała charakteru politycznego. 
Była to praca „u podstaw” – praca z 
ludźmi i dla ludzi (sam wydział liczył 
ponad 50-siąt osób), realizacja pro-
jektów unijnych, cyfryzacja wydzia-
łu, wprowadzenie usług cyfrowych, 
kierowanie ludźmi i poprawa jakości 
baz danych, rozwiązywanie złożo-
nych, wieloletnich zawiłości geode-
zyjno - prawnych. Jednocześnie była 
to praca, która dała mi doskonałe 
doświadczenie samorządowe. Drugi 
powód jest taki, że Gmina Piaseczno 
to mój dom, a gołym okiem widać, że 
brakuje w nim kobiecej ręki. Trudno 
mi się zgodzić ze stylem i jakością, 
która w tej chwili panuje w mieście i 
poza nim. Problemy komunikacyjne, 
oświata, inwestycje wodno– kanali-
zacyjne, odwodnieniowe, agresywna 
ekspansja deweloperów czy architek-
tura niespójna z krajobrazem, przy 
jednoczesnej wszechobecnej wycin-
ce drzew – to nie są właściwe kierun-
ki dla rozwoju miasta i gminy. My 
mieszkańcy Piaseczna mamy prawo 
do godnego życia, prywatności i od-
poczynku wśród zieleni. Moim ma-
rzeniem jest, aby Gmina Piaseczno 
rozwijała się pięknie i była naszym 

wspólnym domem, z którego jeste-
śmy dumni. 

Dlatego podjęłam decyzję o starcie 

w nadchodzących wyborach samo-

rządowych.

 Każdy z kandydatów na stanowi-
sko wójta, burmistrza czy prezydenta 
miasta, prezentuje swój program wy-
borczy. Pani program wyborczy obej-
muje 12 kierunków programowych. 
Co Pani chce zaoferować miesz-
kańcom miasta i gminy Piaseczno? 
Mój program wyborczy jest dość ob-
szerny. Tak jak Pan wspomniał, obej-
muje on 12 głównych kierunków roz-
woju. Na pierwszym miejscu postawi-
łam na poprawę komunikacji i infra-
struktury drogowej. Największą bo-
lączką są ogromne korki. Chcę udroż-
nić połączenia z Warszawą tj. zinte-
growanie dróg z liniami kolejowy-
mi, z Puławską i Puławską BIS, wy-
konanie obwodnicy miasta, aby połu-
dniowa strona Gminy nie musiała do-
jeżdżać do Warszawy przez Piasecz-
no. Ważne jest połączenie transportu 
kolejowego z autobusowym tak, aby 
mieszkaniec otrzymał dobrą ofertę 
transportową i przesiadkową. Istotna 
będzie także współpraca i rozwój linii 
autobusowych z sąsiednimi gminami. 
Już w przypadku linii uzupełniającej 
L-1 widzimy, że korzyści z jej funkcjo-
nowania ma gmina Lesznowola i Pia-
seczno. Będę zabiegać o uruchomie-
nie projektu przebudowy tzw. linii sie-
kierkowskiej, który pozwoli na dobry i 
dogodny dojazd do Warszawy miesz-
kańcom północnej części Gminy Pia-
seczno. Chcę bardzo mocno posta-
wić na inwestycje, bo to one napę-
dzają dalszy rozwój Piaseczna. Bu-
dowa dróg, obwodnicy Piaseczna, 
ścieżek pieszo-rowerowych, obejmu-
jących całą gminę, poprawa bezpie-
czeństwa na drogach. W tym aspek-
cie niezwykle ważna będzie współ-
praca ze wszystkimi zarządcami dróg 
na terenie gminy Piaseczno: General-

ną Dyrekcją Dróg Krajowych i Auto-
strad, Mazowieckim Zarządem Dróg 
Wojewódzkich, ze Starostwem Po-
wiatowym w Piasecznie. Absolutnym 
dla mnie priorytetem będą inwestycje 
wodno-kanalizacyjne i odwodnienio-
we. Jak bardzo są ważne? To pokaza-
ło mijające lato. Przez suszę, w części 
gminy zabrakło wody w kranie. In-
nym razem w dniu obfitych opadów, 
część ulic zamieniła się w potoki i je-
ziora. Mieszkańcy na portalach spo-
łecznościowych nie kryli swojego obu-
rzenia tą sytuacją. Do takich rzeczy 
nie powinno dochodzić. Ilość wody 
dostarczana do gospodarstw domo-
wych powinna nadążać za ilością no-
wych mieszkańców. Do tego docho-
dzą inne elementy jak poprawa jako-
ści wody, uniezależnienie się od ze-
wnętrznych dostawców, hermetyza-
cje oczyszczalni ścieków, czy też bu-
dowa nowych sieci na terenie gminy 
Piaseczno.
 Kolejnym punktem jest edukacja. 
Jestem mamą trójki dzieci, bolącz-
ki rodzica nie są mi obce. Moje dzie-
ci chodziły do piaseczyńskich przed-
szkoli i szkół. Ponadto mieszkam na 
stosunkowo „młodym osiedlu”, roz-
mawiam z ludźmi i wiem z jakimi 
problemami muszą się zmierzyć.  Nie 
muszę chyba nikogo przekonywać, 
że inwestycja w edukację, to najlep-
szy kapitał, który budujemy dla na-
szej przyszłości i przyszłości naszych 
dzieci. Dlatego potrzebne są nowe in-
westycje, choćby budowa Szkoły Pod-
stawowej w Julianowie, czy rozbu-
dowy innych szkół np. w Chylicach, 
Głoskowie. Kiedy myślimy o szkole i 
młodzieży, to przychodzi mi od razu 
na myśl — wolontariat. Mamy wie-
le zdolnej, wspaniałej młodzieży, któ-
ra może efektywnie pomagać osobom 
starszym i niepełnosprawnym. Moje 
dzieci aktywnie włączyłam w wolon-
tariat. Polecam tą formę wszystkim 
rodzicom młodzieży szkolnej. Same 
zalety. Ze swojej strony chcę nadmie-
nić, że dla mnie bardzo ważna bę-
dzie pomoc i zaktywizowanie osób 
starszych i niepełnosprawnych. Tak, 
żeby mieli nie tylko od nas wsparcie, 
ale by także byli wsparciem i ważnym 
głosem rozsądku i doświadczenia dla 
młodszych. Za przykład mogę po-
dać Młodzieżową Radę Gminy, Pia-
seczyńską Radę Seniorów czy Kluby 
Seniora działające na naszym terenie, 
gdzie wiele osób odnajduje się w swo-
jej roli, tworzą się przyjaźnie, wspólne 
wyjścia na koncerty, imprezy plenero-
we. To jest piękne i budujące. Dlatego 
chcę dalej wspierać te działania i szu-
kać nowych możliwości niesienia im 
pomocy. Nie można też zapomnieć 
o rozwoju bazy kulturalno-sporto-

wej. Jeśli chodzi o kulturę, to widzę 
potrzebę budowy nowej sali wido-
wiskowej. Obecna, w okresie jesien-
no-zimowym wypełnia się po brzegi. 
Niestety z powodu ograniczonej ilo-
ści tzw. wejściówek, wielu mieszkań-
ców nie może uczestniczyć w koncer-
tach, czy też spotkaniach z wielkimi 
postaciami kina, książki czy teatru. 
Niezbędny jest również nowy basen 
gminny, w tym zewnętrzny, w for-
mie parków wodnych i centrum spor-
tu. Ważna jest sprawa opieki zdrowot-
nej, rewitalizacji i opieki nad zabytka-
mi czy niebezpiecznego, a zwiększa-
jącego się poziomu hałasu. Chciała-
bym wiele dokończyć i znacznie roz-
winąć to, czego się nie udało poprzed-
nim Burmistrzom. Podejmę też wiele 
nowych inicjatyw. Pragnę nadmienić, 
że poruszyłam tylko kilka elementów 
mojego programu, dlatego też zapra-
szam do odwiedzin mojej strony in-
ternetowej: www.monikajaroszewska.
pl, gdzie można zapoznać się z szcze-
gółowym programem. 

W programie, który Pani zapre-

zentowała, została poruszo-

na sprawa budowy dróg lokal-

nych. Nie tak dawno temu miesz-

kańcy Złotokłosu zauważyli, że 

na przełomie każdego lutego i 

marca, w ich miejscowości jest 

wiele ulic nieprzejezdnych... Są 

dziury, które szczelnie wypeł-

nia woda, brakuje odwodnie-

nia ulic. Czy ma Pani pomysł, a 

może plan dla tych miejscowości? 

 Tak, nosi on nazwę „Zrównowa-
żony Rozwój”. Moim celem jest osią-
gnięcie zrównoważonego rozwo-
ju poprzez doraźną i systemową po-
moc wszystkim lokalnym miejscowo-
ściom, oczywiście w ramach możli-
wości finansowych Gminy. W chwili 
obecnej możemy zaobserwować szyb-
ko rozwijające się miejscowości i osie-
dla, gdzie infrastruktura drogowa, 
wodno-kanalizacyjna, jak również 
odwodnieniowa w stosunku do po-
trzeb jest niewydolna, są to m. in.; Jó-
zefosław i Julianów, Osiedle Słowicza, 
Osiedle Lech, Osiedle Jedność, Chy-
lice i Chyliczki to jedne z wielu, które 
potrzebują pomocy. Chcę to zmienić, 
to jeden z moich priorytetów.

Wspomniała Pani o budowie no-

wej Szkoły Podstawowej w Juliano-

wie. Czy uważa Pani, że ta inwestycja 

powinna być zrealizowana w nad-

chodzącej kadencji samorządowej? 

 Doskonale mi są znane bieżące 
sprawy i problemy Józefosławia i Ju-
lianowa, bo mieszkam w Józefosła-
wiu. Znam sytuację Szkoły Podstawo-

wej w Józefosławiu, na ulicy Kameral-
nej. Szkołę tą, początkowo planowano 
na dużo mniejszą ilość uczniów. Ak-
tualnie do niej uczęszcza ponad 1600 
dzieci. W pierwszych klasach w tym 
roku przyjęto ponad 250 dzieci. Jak 
w wielu innych piaseczyńskich szko-
łach podstawowych, potrzebne jest 
rozgęszczenie dzieci (!!!). W edukacji 
nie chodzi o ilość, tu przede wszyst-
kim najważniejsza jest jakość kształ-
cenia i godne warunki pracy dla ka-
dry nauczycielskiej i dzieci. Julianów 
w ciągu ostatnich lat bardzo dyna-
micznie się rozwija. Dalsze perspek-
tywy rozwoju wskazują na to, że szko-
ła jest niezbędna. Tym bardziej, że nie 
tylko szkoła w Józefosławiu wymaga 
rozgęszczenia, ale również pobliska 
szkoła w Chylicach. Tam też jest dużo 
dzieci i nauka jest trudna. Odpowia-
dając na pytanie; tak, jestem za tym, 
żeby jak najszybciej została zbudowa-
na szkoła w Julianowie. Grunty są już 
wykupione. Teraz trzeba przystępo-
wać do dokumentacji projektowej i do 
realizacji tej inwestycji.
 

Jest Pani jedną kandydatką na 

stanowisko burmistrza Piasecz-

na. A przecież kobiety to: cie-

pło, to decyzyjność, to rodzin-

na atmosfera, to kompetencje. 

 Rzeczywiście posiadam te wszyst-
kie cechy, o których Pan wspominał. 
Jako pracująca mama muszę być de-
cyzyjna, zorganizowana, stanow-
cza, wymagająca. Muszę umiejętnie 
zarządzać czasem i ludźmi, a poza 
tym: być uśmiechnięta, ciepła i kobie-
ca.  W działaniu kobiet najważniejsze 
jest planowanie, zarządzanie i konse-
kwencja: czy to w domu, rodzinie np. 
w wychowywaniu dzieci, czy w pracy.  
Patrząc na przykłady sąsiednich 
gmin: Lesznowoli i Tarczyna, tj. Pani 
Wójt Marii Jolanty Batyckiej-Wą-
sik i Pani Burmistrz Barbary Galicz 
to muszę powiedzieć, że obie panie 
przez wiele lat doskonale odnajdują 
się w swojej roli i bardzo dobrze za-
rządzają swoimi gminami. Z powo-
dzeniem realizują wiele trudnych ini-
cjatyw i inwestycji: takich jak budo-
wa szkół czy dróg, sieci wodnokana-
lizacyjnej i odwodnieniowej. Obu pa-
niom leży na sercu dobro mieszkań-
ców i dobro gmin, w których sprawują 
swój mandat samorządowy, dla mnie, 
jest to równie ważne. Kobieta to spo-
kój i gwarant dobrej współpracy, bo 
kobiety łagodzą obyczaje. Podsumo-
wując powyższe; śmiem powiedzieć, 
że nadszedł czas na zmiany, czas, aby 
to kobieta zaczęła zarządzać Mia-
stem i Gminą Piaseczno. 21 paździer-
nika zapraszam Państwa do głosowa-
nia na moją kandydaturę.

Monika Jaroszewska – niezależna i bezpartyjna kandy-

datka na stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Piasecz-

no z poparciem: Nasza GMINA - Nasz POWIAT, Mazowiec-

kiej Wspólnoty Samorządowej, Bezpartyjni Samorzą-

dowcy oraz Kukiz’15.
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KANDYDACI DO RADY GMINY W PRAŻMOWIE
Okręg nr 1

RÓŻAŃSKA Anna Mariola  45 Ustanów 

Okręg nr 2

GUTOWSKA Barbara Ewa  66 Ustanów

Okręg nr 3

PTASZYŃSKI Włodzimierz Tomasz 42 Jeziórko

Okręg nr 4

BŁASZCZYK Danuta Zofia  66 Kędzierówka

Okręg nr 5

TOKAJ Michał    35 Uwieliny

Okręg nr 6

PAWLAK Tadeusz    59 Jaroszowa Wola 

Okręg nr 7

POSTEK Elżbieta Anna   49 Gabryelin

Okręg nr 8 

BOROWSKA Mirosława   52 Ławki

Okręg nr 9

FIUCZEK Ewa Donata   47 Wola Wągrodzka

Okręg nr 10

DUDEK Zbigniew Michał  61 Biały Ług

Okręg nr 11

GIELECIŃSKA Teresa   56 Wola Prażmowska

Okręg nr 12

SOBOCIŃSKI Grzegorz Waldemar 53 Dobrzenica

Okręg nr 13

ZWĘGLIŃSKI Sylwester Eugeniusz 51 Prażmów

Okręg nr 14

BUGALSKA Elżbieta   48 Nowy Prażmów

Okręg nr 15

BIELSKA Elżbieta Maria   60 Łoś

POPIERAMY KANDYDATÓW NA BURMISTRZÓW I WÓJTÓW

POPIERAMY KANDYDATÓW DO SEJMIKU MAZOWIECKIEGO

Monika Jaroszewska Burmistrz Dariusz Zieliński Burmistrz Barbara Galicz Jan Adam Dąbek

Na burmistrza Piaseczna Na wójta PrażmowaNa burmistrza Góry Kalwarii Na burmistrza Tarczyna

SŁawomir GózdAleksanda Grzęda

Materiał KWW Nasza Gmina - Nasz Powiat
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Skwer prawie gotowy. Prawie...
GÓRA KALWARIA Lwia część prac na skrawku zieleni u zbiegu ul. Dominikańskiej i 3 Maja została wykonana. Jednak 

włodarze zdecydowali, że pokażą mieszkańcom ich efekt dopiero, gdy gdy zostaną dopięte wszystkie elementy

 Według zapowiedzi ratusza ogro-
dzenie wokół przebudowanego trójką-
ta zieleni w centrum miasta miało być 
zdemontowane na przełomie sierpnia i 
września, kiedy wykonawca zakończył 
zdecydowaną większość prac. Władze 
jednak zmieniły zdanie. Chcą pokazać 
skwer w pełnej krasie. A to oznacza, że 
ogrodzenie zostanie usunięte nawet 
dopiero… 30 listopada. – Otóż nadal 
czekamy, z uwagi na problemy z do-
stępnością, na dostawę trzech latarni, 
które muszą mieć ściśle określony wy-
gląd. Ponadto nie dostarczono jeszcze 
16 rzadkich klonów (pensylwańskich), 
gdyż mogą zostać posadzone dopiero 
po okresie wegetacji, w październiku – 
tłumaczy Robert Korczak z ratusza. 
 Przebudowa zielonego placu, 
którą ratusz próbował przeprowa-
dzić od 2016 roku (ale albo nie było 
chętnych, albo chcieli więcej pienię-
dzy) kosztowała niebagatelną kwo-
tę 1,1 mln zł (z tego 370,5 tys. zł to 
unijne dofinansowanie).
 Skwer ma się stać najbardziej re-
prezentacyjnym terenem zielonym w 
sercu Góry Kalwarii. Jego głównym 
elementem jest pokryta ceglasto-
czerwonym klinkierem aleja rozsze-
rzająca się w kierunku kościoła na 

górce (to na pamiątkę krzyża, który 
kiedyś stanowiły główne ulice mia-
sta). Nasadzono szpalery żywopło-
tu, które oddzielą skwer od ruchli-
wej Dominikańskiej. Natomiast po-
między rzędami przycinanych krze-
wów ułożono trawę, a pod nią sys-
tem podlewania i kable elektrycz-
ne. Wedle założeń projektanta na 
trawniku będzie można swobodnie 
usiąść lub położyć się. Wzdłuż rzę-

dów żywopłotu stanęło ponad 20 ła-
wek bez oparć, a w ich pobliżu sto-
jaki na rowery. W niedalekiej przy-
szłości nocą cały plac będzie do-
kładnie oświetlony, a rzędy krzewów 
podświetlone lampami zatopionymi 
w gruncie. Prace objęły też fragment 
zielonego placu, na którym przed 
laty stała stacja paliw.

Piotr Chmielewski

Skwer zostanie oddany najpóźniej za dwa miesiące 

– zapowiada ratusz

Z Piaseczna na dach Kaukazu
PIASECZNO Karol Lewandowski, absolwent liceum przy ul. Chyliczkowskiej wspiął się z 

dwoma kolegami na znajdujący się w Gruzji szczyt Kazbek, wznoszący się na wyso-

kość 5033 m nad poziom morza
 Karol Lewandowski ma 24 lata i 
uczy się w „Szkole Orląt” w Dębli-
nie. Jako że od dawna pałał miłością 
do gór, przed dwoma laty założył z 
kolegami ze szkoły sił powietrznych 
Klub Górski „Husar”. – Zaraz po-
tem, aby uczcić święto Wojska Pol-
skiego, zdobyliśmy Mont Blanc, 
który ma 4808 m npm – opowia-
da. – Teraz postanowiliśmy rzucić 
wyzwanie jednemu z najwyższych 
szczytów Gruzji.

Złożyli wieniec i ruszyli w góry

 Organizacja ekspedycji zajęła 
trzem śmiałkom niemal dwa mie-
siące. – Na Mont Blanc wchodzili-
śmy w mundurach polskiej armii, w 
Gruzji jednak – ze względu na sytu-
ację polityczną – poruszaliśmy się 
po cywilnemu – opowiada miesz-
kaniec Piaseczna. Po wylądowaniu 
5 września w Tbilisi, razem z atta-
che ambasady podróżnicy udali się 
pod pomnik Lecha Kaczyńskiego, 
byłego zwierzchnika sił zbrojnych, 
pod którym złożyli kwiaty. Potem 
od razu wyruszyli na północ i jesz-
cze tego samego dnia znaleźli się u 

podnóża góry. Tam zrobili zakupy i 
podjęli decyzję o wyjściu na  szlak. 
W pierwszym etapie trekkingu uda-
ło im się wejść na wysokość 3200 
m npm, co trwało około 7,5 godz. 
– Drugiego dnia szliśmy lodowcem 
Gergeti. Doszliśmy do stacji meteo 
znajdującej się na wysokości 3600 
m – relacjonuje Karol Lewandowski. 
– Tam rozbiliśmy namiot i przepa-
kowaliśmy się. Następnego dnia roz-
poczęliśmy aklimatyzację przed ata-
kiem szczytowym. 

 Aklimatyzacja polegała na wej-
ściu na wysokość 4000 m, gdzie za-
czyna się lodowiec. Tymczasem na gó-
rze panowały trudne warunki mete-
orologiczne. Na szczęście 9 września 
pogoda na moment ustabilizowała się. 
Trzej śmiałkowie postanowili to wyko-
rzystać i podjęli atak szczytowy. – Wy-
szliśmy o 2 rano. Gdy doszliśmy do lo-
dowca, założyliśmy raki i związaliśmy 
się linami, bo występują tam szczeliny 
– opowiada mieszkaniec Piaseczna. 
– Wchodziliśmy od zachodniej stro-
ny góry, więc słońce zobaczyliśmy do-
piero na wierzchołku. Stanęliśmy tam 
około godz. 9.

Uratowali Białorusina i Ukraińca

 Na szczycie podróżnicy zrobi-
li sobie zdjęcia, nakręcili krótkie fil-
my i – mimo dobrej pogody – zaczęli 
schodzić do bazy pod stacją meteo. 
Na pięciu tysiącach metrów powie-
trze jest bardzo rozrzedzone, dla-
tego wiele osób zapada na chorobę 

wysokościową. – Po drodze spotka-
liśmy Ukraińca i Białorusina, któ-
rzy mieli poważne problemy – mówi 
Karol Lewandowski. – Pomogliśmy 
im zejść i przekazaliśmy ich w ręce 
polskich ratowników, którzy mają 
pod Kazbekiem swoją bazę. Koszto-
wało to nas naprawdę sporo wysiłku 
i nerwów, bo zaczęło padać i nie mo-
gliśmy znaleźć drogi powrotnej do na-
miotów. Na dole byliśmy wykończeni i 
od razu położyliśmy się spać. 
 Trzej podróżnicy byli w Gru-
zji do 16 września. Pozostałą część 
urlopu spędzili w Tbilisi. – Chcie-
liśmy zdobyć Kazbek, aby uczcić 
100. rocznicę odzyskania przez Pol-
skę niepodległości i nam się to uda-
ło – cieszy się Karol Lewandow-
ski. – Pragnę przy tej okazji przeka-
zać pozdrowienia i najlepsze życze-
nia wszystkim żołnierzom mieszka-
jącym na terenie gminy Piaseczno. 

Tomasz Wojciuk

Na szczyt góry Karol Lewandowski wniósł polską flagę, 

flagę szkoły w Dęblinie i proporzec gminy Piaseczno

Zdobywając Kazbek trzech 

podróżników uczciło 100. 

rocznicę odzyskania przez 

Polskę niepodległości
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Śpiewaj w chórze gospel

LESZNOWOLA

 W Gminnym Ośrodku Kultury w Lesznowoli powstaje nowy zespół mu-
zyczny - chór gospel.  Próby odbywać się będą we czwartki w godzinach od 
18 do 20 w siedzibie GOK w Starej Iwicznej przy ul. Nowej 6 Pierwsze zajęcia 
odbędą się 4 października (bez opłat), a instruktorem artystycznym będzie 
Aleksandra Puacz-Markowska. –Naszym głównym zamierzeniem będzie sty-
lowe wykonawstwo muzyki z pogranicza klasyki i rozrywki – zapowiada. – W  
repertuarze chóru znajdzie się bogaty wybór kolęd różnych narodów i epok, 
fragmenty ze znanych musicali, pieśni folklorystyczne i muzyka etniczna róż-
nych narodów i epok – dodaje. Chętni mogą zapisywać się pod nr tel. 504 192 
208. – Przygotowanie muzyczne nie jest konieczne aczkolwiek mile widzia-
ne – podkreśla Puacz-Markowska.

Tyl
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Miejscowi historycy o 
nowych odkryciach w parku
PIASECZNO Piaseczyńscy badacze przeszłości nie próżnują, w trakcie pierwszej konferen-

cji o zabytkach w mieście zdradzili, jakie ciekawe znaleziska poczynili w ostatnim cza-

sie w parku miejskim

 – Mam nadzieję, że będzie to po-
czątek cyklu rozmów o zabytkach, 
które budują tożsamość naszego 
miasta – powitał wszystkich przy-
byłych na ubiegłotygodniową kon-
ferencję wiceburmistrz Daniel Put-
kiewicz. – Chcieliśmy zorganizować 
takie spotkanie już dawno, ale były 
nieuregulowane sprawy własnościo-
we dotyczące parku i kolejki. Teraz 
mamy już o czym rozmawiać i co 
planować.
 Na spotkanie przybyła tak-
że przedstawicielka mazowieckie-
go konserwatora zabytków Joanna 
Lasek, która podkreśliła, że współ-
praca z gminą układa się dobrze. 
– Konserwator stara się czuwać nad 
każdym obiektem i jeśli są jakieś za-
stoje inwestycyjne (chodzi m.in. o 
przerwę w remoncie starej plebanii – 
przyp. red.), to wynikają one z tego, 
że staramy się postępować odpowie-
dzialnie, bo nie chcemy niczego ze-
psuć – wyjaśniła.

Pałace były dwa

 W prowadzonej przez gminę 
ewidencji zabytków znajduje się po-
nad 220 pozycji. Informacje o nich 
są dostępne na stronie internetowej 
urzędu. Od ubiegłego roku lokal-
ny samorząd stara się remontować 
obiekty będące w najgorszym sta-
nie. Do tej pory, w ramach progra-
mu opieki nad zabytkami, przezna-
czono na to prawie 300 tys. zł. 
 Sporą część spotkania poświę-
cono parkowi miejskiemu. Seba-

stian Bryciński i Andrzej Gałkowski 
przedstawili nowe, niezwykle cieka-
we fakty dotyczące pałacu myśliw-
skiego, zbudowanego dla króla Au-
gusta III Sasa. Okazuje się, że tak 
naprawdę pałace były dwa. Pierw-
szy - drewniany pawilon myśliwski 
- został przetransportowany do par-
ku w 1735 roku z warszawskiej Kró-
likarni. – Z tego pawilonu król Au-

gust III Sas strzelał latem 1735 roku 
do przeganianych przed nim głusz-
ców – opowiadał Andrzej Gałkow-
ski. Murowany, duży pałac został 
zbudowany w miejscu pawilonu w 
latach 1748-50, a jego pozostałości 
do dziś kryją się pod budynkiem sta-
rostwa. 

Park z czasów saskich

 Ciekawy referat dotyczący parku 
otaczającego pałac i zmian, jakim 
ulegał on na przestrzeni lat, wygłosi-
ła architekt krajobrazu mgr inż. Do-
rota Pape. – Było to założenie baro-
kowe, ponieważ wszystkie elemen-
ty kompozycyjne są zlokalizowane 
wzdłuż jego głównej osi – tłumaczy-

ła. – Prawa strona układu jest syme-
tryczna do lewej. 
 W parku znajdował się oczy-
wiście wyżej wspomniany pałac z 
muru pruskiego, otynkowany, kryty 
pomalowanym na czerwono, drew-
nianym gontem. Przed pałacem roz-
pościerał się duży, płaski, wysypa-
ny żwirem dziedziniec, świadczący 
o statusie właściciela. Co do same-
go parku, do dzisiejszego dnia za-
chował się pierwotny kształt zało-
żenia, który wyznacza al. Lipowa. 
– Po dwóch stronach osi były par-
tery. W trawie i bukszpanie wycina-
no ozdobne wzory – mówiła Doro-
ta Pape. – Powierzchnie ciągów ko-
munikacyjnych były wysypane kolo-
rowym żwirem, w parku znajdowały 
się rzeźby i drzewka z oranżerii. 
 Na osi poprzecznej znajdował 
się dom starosty, a od południa był 
ogród wodny z tzw. barokowym lu-
strem wodnym, w którym odbijał 
się pałac. Z barokowego charakte-
ru parku wiele elementów przetrwa-
ło do czasów współczesnych. Za-
chowały się m.in. ślady barokowych 
parterów, podczas wykonywania 
rowu pod kabel elektryczny odkryto 
także ślady prowadzących do pała-
cu schodów. Innym charakterystycz-
nym elementem parku były pochyl-
nie. Król stał na nich i mógł oglądać 
rysunek parterów. 
 Dorota Pape pokazała też ilu-
stracje założenia z 1826 roku (pała-
cu już nie ma, bo spłonął w trakcie 
insurekcji kościuszkowskiej), 1875 

roku (majątek został zlicytowany i 
w założeniu panował duży chaos) 
oraz zdjęcie lotnicze z 1934 roku. 
Na ostatnim zdjęciu widać przebu-
dowany budynek Poniatówki, ślady 
folwarku oraz pola otaczające park.
– W tym czasie modne były już ogro-
dy naturalistyczne, a nie kwaterowe 
– wyjaśniała architektka krajobrazu. 
– Dookoła rosły sady owocowe, a na 
stawie pojawiła się wyspa. Jest to je-
den z najlepiej zachowanych obiek-
tów barokowych na terenie Mazow-
sza. Powinniście państwo o niego 
dbać i się nim chwalić – dodała na 
zakończenie prelegentka. 

Historia Poniatówki

 Historię domu starosty pia-
seczyńskiego, który potem został 
przemianowany na Poniatówkę, 
przeanalizował dr Marek Barański. 
Powstał on w latach 1748-50 według 
projektu wybitnego architekta z cza-
sów saskich Karola Fryderyka Pop-
pelmanna, kiedy starostą był Hen-
ryk von Bruhl. Później w tym samym 
miejscu, w roku 1826, swój dworek 
wybudował Franciszek Ryx. Oka-
zuje się, że zostały w nim wykorzy-

stane stare elementy jeszcze z cza-
sów saskich. Kolejną właścicielką 
budynku była hrabina Cecylia Pla-
ter-Zyberkówna, która przebudowa-
ła go w latach 1891-93. – To bardzo 
ciekawy obiekt z dekoracją malar-
ską, zabytkowymi drzwiami i okna-
mi, które są już jednak 100 lat młod-
sze – mówił dr Marek Barański. 
 Interesujący wykład dotyczący 
rzeźby Fortuny, która do niedaw-
na znajdowała się we wnęce Ponia-
tówki, wygłosiła także mgr Krysty-
na Kraśniewska, współpracująca z 
dr. Barańskim. Spotkanie podsu-
mował wiceburmistrz Putkiewicz. – 
Cieszymy się, że na naszym terenie 
jest tak dużo wartościowych zabyt-
ków – mówił. – W najbliższym cza-
sie powinny zostać przeprowadzo-
ne badania archeologiczne terenu, 
na którym znajduje się starostwo. 
Myślimy też o modernizacji stawu 
w parku miejskim, zrobieniu tere-
nu dla czworonogów oraz wodne-
go placu zabaw. Nowy wygląd tere-
nów wzdłuż Perełki będziemy chcie-
li skonsultować z mieszkańcami.

Tomasz Wojciuk

Lokalni historycy chcą, aby 

w najbliższym czasie zostały 

przeprowadzone prace 

archeologiczne pod budyn-

kiem starostwa, gdzie 

w czasach Sasów stał 

okazały pałac

Historia Poniatówki zaczyna się w połowie XVIII wieku
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Piękno i zabytki mają w nazwie
KONSTANCIN-JEZIORNA Od lat są strażnikami unikalnego klimatu i dziedzictwa miasta 

uzdrowiskowego. Towarzystwo Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina ob-

chodzi 30-lecie

 Inauguracja uroczystości jubi-
leuszowych nastąpi w najbliższą 
sobotę o godz. 17 w Konstanciń-
skim Domu Kultury (ul. Mostowa 
15), a obchody, na które złożą się 
m.in. koncerty, wystawa oraz spo-
tkania wspomnieniowe i konferen-
cja poświęcona zabytkom potrwa-
ją do początku listopada. 
 Towarzystwo Miłośników 
Piękna i Zabytków Konstan-
cina im. Stefana Żeromskiego 
(TMPiZK) jest jedną z najdłużej 
istniejących organizacji pozarzą-
dowych w gminie Konstancina-Je-
ziorna. Przez ten czas organizacja 
działała na rzecz miasta i gminy, 
właściwego jej zagospodarowania 
i utrzymanie jej funkcji uzdrowi-
skowej, jako wiodącej w rozwoju. 
Jednym z ważniejszych dokonań  
Towarzystwa było wpisanie zespo-
łu urbanistycznego Konstancina 
do rejestru zabytków. 
 Podczas sobotniej, jubileuszo-
wej uroczystości zostaną uho-
norowane osoby zasłużone dla 
TMPiZK i Konstancina-Jezior-
ny. Nastąpi też otwarcie wystawy 
upamiętniającej działalność To-
warzystwa. Zaprezentowane będą 
na niej zdjęcia, dokumenty i pa-
miątki pokazujące historię organi-
zacji. Galę zwieńczy koncert ope-
rowo-operetkowy w wykonaniu 
Magdy Krysztoforskiej-Beucher 

(sopran) i Dawida Beuchera (te-
nor). Patronat honorowy nad tym 
wydarzeniem objęli: Adam Struzik 
– marszałek województwa mazo-
wieckiego, Wojciech Ołdakowski 
– starosta piaseczyńskiego, Kazi-
mierz Jańczuk – burmistrz gmi-
ny Konstancin-Jeziorna i Andrzej 
Cieślawski – przewodniczący rady 
miejskiej Konstancina-Jeziorny. 
 Kolejnym elementem obchodów 
będzie konferencja jubileuszowa 
„Zabytki architektury Konstancina-
Jeziorny”, która zostanie zorganizo-
wana  11 października o godz. 14 w 

konstancińskim ratuszu (ul. Piase-
czyńska 77). Natomiast w sobotę 20 
października o godz. 17, ponownie 
w Konstancińskim Domu Kultury 
odbędzie się wieczór wspomnień o 
Towarzystwie „30 lat minęło...” i fi-
nisaż wystawy okolicznościowej. Na 
zakończenie – 8 listopada o godz. 
17 – również w Hugonówce przy ul. 
Mostowej odbędą się Jubileuszowe 
Zaduszki Konstancińskie. Wstęp na 
wszystkie wydarzenia jest wolny. 
Obchodom patronują Kurier Połu-
dniowy i Piasecznonews.pl.

PC

Towarzystwo skupia osoby, dla których przyszłość Konstancina 

musi być powiązana z jego dziedzictwem (zdjęcie z 2013 roku)

Lesznowola - Niepodległej

 W urzędzie gminy 3 października odbędzie się wernisaż wystawy 
„Jak zostałyśmy pełnoprawnymi obywatelkami wolnego państwa na-
szego”, a w kompleksie leśnym w Magdalence o godz. 10 wystartu-
ją historyczne gry terenowe dla harcerzy i uczniów szkół. Dzień póź-
niej w gminie odbędzie się turniej wiedzy historycznej dla uczniów 
z klas VII i VIII (początek o godz. 12), a w Magdalence i Mysiadle o 
godz. 18 zapłoną ogniska niepodległościowe. W piątek 5 październi-
ka o godz. 16 odbędą się uroczystości przed urzędem gminy połączo-
ne z poświęceniem okolicznościowej tablicy pamiątkowej, a dwie go-
dziny później w szkole w Łazach rozpocznie się koncert galowy „Dla 
Niepodległej ”. Natomiast w sobotę na Górkach Piaskowych w Magda-
lence odbędzie się Duathlon Niepodległości. We wszystkich miejsco-
wościach na terenie gminy będą też sadzone „Dęby Niepodległości”.

TW

LESZNOWOLA W najbliższą środę w gminie rozpoczną się 

czterodniowe obchody związane ze 100-leciem odzy-

skania przez Polskę niepodległości, które będą obfi to-

wały w interesujące wydarzenia
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Tysiące amatorów biegów w błocie
LESZNOWOLA W weekend w Mysiadle odbył się pierwszy w historii gminy Lesznowola 

Runmageddon. W ekstremalnym biegu z przeszkodami wystartowało łącznie prawie 

10 tys. zawodników

 Na terenie po byłym gospodar-
stwie szklarniowym w Mysiadle na 
kilka dni przed imprezą zaczął pra-
cować ciężki sprzęt. Wytyczano tra-
sy i budowano przeszkody dla za-
wodników, którzy pod koniec tygo-
dnia zamierzali tłumnie odwiedzić 
podwarszawską gminę. Starty za-
częły się w sobotę już przed godz. 
8 rano, kiedy to na trasę ruszyli za-
wodnicy rywalizujący na dystan-
sach Rekrut i Elite. Tego dnia od-
były się jeszcze II Mistrzostwa Pol-

ski Dziennikarzy i biegi dziecięce. 
Tylko do tych ostatnich, w katego-
rii 4-11 lat zgłosiło się aż 1997 za-
wodników (były jeszcze dwie kate-
gorie młodsze oraz bieg juniorów). 
Maluchy rywalizowały na dystansie 
1 lub 2 km i miały do pokonania od 
10 do 15 przeszkód. 16- i 17-latki, za 
zgodą rodziców, mogły wystartować 
na dystansie 3 km (Intro). Na me-
cie na wszystkich czekały pamiąt-
kowe medale. Najmłodsi mogli po-
szaleć na dmuchańcach, pomalować 
sobie buzie oraz obejrzeć pokaz tań-
ca z ogniem.

Hop do lodowatej wody

 W rywalizacji dorosłych, któ-
rzy ścigali się na dystansach od 3 
km do 12 km (około 50 przeszkód) 
na starcie stanęło prawie 8 tys. za-
wodników. Mimo przelotnych opa-
dów deszczu, mieli oni raczej do-
bre warunki do biegania. Przeszko-
dy były bardzo zróżnicowane. Trze-
ba było czołgać się, podciągać, siło-
wać, przeskakiwać różnego rodza-
ju bariery, ale także – co dla wielu 
osób było najtrudniejsze – pokonać 
basen wypełniony lodowatą wodą, 

do którego co jakiś czas dorzucano 
kolejne kostki lodu. Na metę zawod-
nicy, wśród których było także spo-
ro pań, docierali brudni, zmęcze-
ni, często zakrwawieni, ale szczęśli-
wi. Potem można było wziąć prysz-
nic, przebrać się, zjeść gorący posi-
łek, ale także skorzystać z pomocy 
medycznej. – Doszło do kilkunastu 
wypadków, ale wszystkie zakończy-
ły się szczęśliwie. Nikt nie zginął i 
nie odniósł poważniejszych obrażeń 
– podsumowuje Michał Otręba, któ-
ry wpadł na pomysł zorganizowania 
imprezy w Mysiadle. 

Jedna z największych imprez w Polsce

 W niedzielę zawodnicy rywa-
lizując na najdłuższym dystan-
sie musieli pokonać m.in. wiadukt 
nad Puławską przy Auchan i prze-
ciągnąć się po linie nad stawem w 
Mysiadle. Było przy tym mnóstwo 
śmiechu i dobrej zabawy. Mniej 
powodów do radości mieli oko-

liczni mieszkańcy, którym przy-
jezdni często zastawiali miejsca 
parkingowe i bramy wjazdowe na 
posesje. – Docierały do nas takie 
sygnały – przyznaje Michał Otrę-
ba. – Wyznaczyliśmy duże parkin-
gi w pobliżu miejsca zawodów, a 
w niedzielę do dyspozycji zawod-
ników i gości był parking przy 
Auchan. Przykro mi, że niektó-
rzy przyjezdni nas nie posłuchali 
i parkowali gdzie popadnie.
 Mimo to organizatorzy uważa-
ją, że impreza była udana, a wyty-
czenie kilku tras o różnym pozio-
mie trudności oraz bliskość War-
szawy zaowocowało gigantyczną 
frekwencją. – To był jeden z naj-
większych Runmageddonów w 
Polsce i najlepsza impreza w na-
szej gminie – cieszy się Michał 
Otręba. – Zrobiliśmy dobry po-
czątek, który mam nadzieję docze-
ka się w przyszłości kontynuacji.

Tomasz Wojciuk

Dorośli rywalizowali na trzech trasach 

o różnym poziomie trudności

Podczas imprezy doszło do 

kilkunastu wypadków

R E K L A M A

 Na początku lipca ubiegłego 
roku ksiądz kanonik Józef Jawor-
ski przeszedł na zasłużoną eme-
ryturę. Zamieszkał w domu eme-
ryta pod Łomiankami, a nowym 
proboszczem parafii w Mrokowie 
został ks. Wojciech Jędrysiak. Pa-
rafianie i przyjaciele o długolet-
nim proboszczu (pełnił tę funkcję 
przez 26 lat) jednak nie zapomnie-
li i często go odwiedzali. Tym bar-

Już wkrótce Tataspartakiada!
LESZNOWOLA W sobotę 6 października w hali sportowej w Łazach odbędzie 

się trzynasta edycja pikniku dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin

 Impreza odbędzie się pod honorowym patronatem małżonki prezydenta 
RP, Agaty Kornhauser-Dudy. – Zapraszamy wszystkich niepełnosprawnych, 
aby zgłaszali się do udziału w pikniku – zachęca Jacek Zalewski, prezes sto-
warzyszenia Dobra Wola, które od początku organizuje Tataspartakiadę. – 
Przewidujemy atrakcyjny program artystyczny, rodzinną atmosferę, rywali-
zację sportową, poczęstunek i mnóstwo niespodzianek. Gwarantujemy do-
brą zabawę i mnóstwo pozytywnych emocji. 
 Wszyscy chętni do wzięcia udziału w wydarzeniu proszeni są o wypełnie-
nie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.dobrawola.org.
pl lub kontakt pod nr tel. 602 748 816. Impreza, której patronują Kurier Połu-
dniowy i portal Piasecznonews.pl rozpocznie się o godz. 11 i potrwa do 16. 
Udział w niej jest bezpłatny.

TW

Zmarł ksiądz Józef Jaworski
PIASECZNO Tydzień temu odszedł w wieku 71 lat wieloletni 

proboszcz parafi i pw. św. Stanisława Kostki w Mrokowie. 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w najbliższą sobo-

tę o godz. 11 . Ksiądz spocznie na parafi alnym cmentarzu

dziej, że ksiądz Jaworski miał pro-
blemy ze zdrowiem. - Niestety, 
smutna wiadomość o jego śmier-
ci dotarła do nas w ubiegły piątek 
– mówi Jarosław Perzyna, miesz-
kaniec Wólki Kosowskiej, który do-
brze znał księdza Jaworskiego. - To 
był nie tylko wspaniały kapłan, ale 
też dobry człowiek. Dużo wymagał 
od innych, ale i od siebie. Nigdy nie 
stwarzał dystansu, był bardzo ko-
munikatywny. Poza tym miał po-
czucie humoru.
 Bliscy wspominają księdza Ja-
worskiego jako osobę ugodową i 
pełną optymizmu, która z każdym 
potrafiła znaleźć wspólny język.
 Uroczystości pogrzebowe roz-
poczną się w sobotę 29 września 
o godz. 11, jednak trumna z cia-
łem duszpasterza będzie wysta-
wiona w kościele w Mrokowie 
już od godz. 9. Mszę pogrzebową 
odprawi metropolita warszawski, 
kardynał Kazimierz Nycz. Następ-
nie trumna z ciałem księdza zo-
stanie odprowadzona na cmen-
tarz parafialny. 

TW

Fot. Krzysztof Jarosz
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Do Piaseczna zjedzie 
140 gimnastyków

R E K L A M A

PIASECZNO Już w najbliższą sobotę i niedzielę w Gminnym 

Ośrodku Sportu i Rekreacji odbędą się zawody gimna-

styczne pod nazwą „Młode Talenty”

 - Rywalizacja będzie odbywała się w dwóch dyscyplinach gimnastycz-
nych: skokach na trampolinie (indywidualnych i synchronicznych – przyp. 
red.) i skokach na ścieżce akrobatycznej – mówi Jan Wieteska, prezes War-
szawsko-Mazowieckiego Związku Sportów Gimnastycznych. - Gimnasty-
ka będzie gościć w Piasecznie po raz pierwszy. Mam nadzieję, że impre-
za przyciągnie kibiców i sympatyków tego pięknego sportu, który jest 
wprawdzie trudny, ale niezwykle widowiskowy.
 W rywalizacji ma wziąć udział około 140 zawodniczek i zawodników 
do 15 roku życia z całej Polski. Ozdobą zawodów mają być także skoki 
w wykonaniu mistrzów. Wystąpią m.in. mistrzynie Polski w skokach 
synchronicznych. - Mamy nadzieję, że piaseczyńska młodzież polubi 
gimnastykę i zacznie ją uprawiać – dodaje Jan Wieteska. Impreza roz-
pocznie się w sobotę o godz. 10, jednak uroczyste otwarcie zaplano-
wano na godz. 15.

TW

Rynek pełen pięknych książek
PIASECZNO Już po raz trzeci na głównym placu miasta odbyło się spotkanie z pięk-

nymi książkami. Oprócz możliwości bliższego poznania ich twórców i prezentacji 

oferty 20 wydawnictw z całej Polski, organizatorzy zadbali o również o szereg in-

nych kulturalnych atrakcji

 O pięknych książkach możemy 
mówić wówczas, gdy wydawca dba 
o ich każdy najmniejszy szczegół: 
redakcję tekstu, krój czcionki, roz-
mieszczenie tekstu na stronach, ro-
dzaj papieru, wyjątkową grafikę, 
a - jeśli trzeba - odpowiedni dobór 
ilustracji lub piękne zdjęcia. Impre-
zę, która ma na celu pokazanie jak 
ważne jest odpowiednie wydawa-
nie książek, rozpoczął w samo połu-
dnie na scenie Joszko Broda, który 
– podczas nieco dłuższego niż pla-
nowano pierwotnie występu – nie tyl-
ko udowodnił, że potrafi zagrać chy-
ba na wszystkim, ale do tego skutecz-
nie przegnał padający deszcz. 
 Po oficjalnym otwarciu impre-
zy wręczono nagrody w konkursie 
„Piaseczyńskie rzeźby Józefa Wil-
konia”, a zwycięzcom (pierwsze miej-
sce zajęła Anna Niezabitowska – na 
co dzień radna gminy Lesznowola i 
pasjonatka fotografii) oraz wyróż-
nionym gratulował sam mistrz, któ-
ry chętnie pozował również do wspól-
nych zdjęć i rozdawał autografy. War-
to podkreślić, że nagrodę za frasz-
kę   „Miasteczkowe Stwory” otrzyma-
ła Marta Janicka aż z... Wrocławia. 
 
Bogata oferta dla najmłodszych

 Warto było przyjść na rynek tak-
że po to, by nabyć książki w pro-
mocyjnych cenach. Na stoiskach 
przeważały zdecydowanie boga-
to ilustrowane pozycje adresowa-
ne do dzieci. – Na Festiwalu Pięk-
nej Książki w Piasecznie jesteśmy 
już drugi raz – mówi Natalia Lesiak, 
mieszkanka Konstancina. – Jak 
zwykle, oferta wydawnicza dla ma-
łego czytelnika była bardzo boga-
ta. Dzieciom szczególnie spodobały 
się książki z serii „Idol”, wydawnic-
twa Widnokrąg. W Media Rodzina 

zakupiliśmy z kolei nowości z naszej 
ulubionej serii „Operacja” o przygo-
dach dwójki przyjaciół rozwiązują-
cych zagadki detektywistyczne. Do 
szkoły bardzo nam się przyda pięk-
nie wydana „Anatomia”  wydawnic-
twa Mamania.

Atrakcje na scenie i poza nią

 Na miejscu można się było rów-
nież dowiedzieć wielu ciekawych 
rzeczy na temat piaseczyńskich au-
diobooków. W nagraniu najnowsze-
go z nich - „Piaseczyńskiej Legendy” 
wzięli udział laureaci konkursu Pia-
seczyński Mistrz Słowa i zaproszeni 
goście. Niewątpliwie ciekawym do-
świadczeniem było także obejrzenie 
Teatru „Cisza na scenie”, który przed-
stawił „Lokomotywę” Juliana Tuwima 
w polskim języku migowym. W Przy-
stanku Kultura prezes Stowarzysze-
nia Pisarzy Polskich Małgorzata Ka-
rolina Piekarska oraz Maria Czernik 

opowiadały o pracy w stowarzyszeniu 
i jego historii oraz współpracy z wy-
dawcami.
 Także i miłośnicy dobrej muzy-
ki nie mogli być zawiedzeni. O tęsk-
nocie do swojej rodzimej Wenezu-
eli przejmująco zaśpiewała Beatriz 
Blanco, a Janek Traczyk – w towa-
rzystwie gitarzysty Bartka Hołow-
ni – dał znakomity, akustyczny show 
złożony głównie z coverów popular-
nych piosenek. Koncerty brawurowo 
poprowadził natomiast inny świetny 
artysta – Krzysztof Chalimoniuk z 
Zalesia Dolnego (baryton w zespo-
le proMODERN).
 Poza sceną również działo się 
sporo. Oprócz spotkania z pisarza-
mi w namiocie gminnej biblioteki 
publicznej na najmłodszych czeka-
ły liczne warsztaty i zabawy - zagad-
ki literackie, gry, roboty, a na stoisku 
Powiatowej Biblioteki Publicznej 
można było zrobić własną zakład-

Piękne książki cieszyły się dużym 

zainteresowaniem mieszkańców

kę lub kwiat z papieru. Sporą nie-
spodzianką był flash mob, podczas 
którego odczytano przepis na sma-
kowitą książkę. – Bardzo się cieszę, 
że pomysł by rynek piaseczyński stał 
się salonem książki udało się wcielić 
w życie – mówi Blanka Wyszyńska-
Walczak, inicjatorka i współorgani-
zatorka imprezy z Fundacji „Arka” 
im. Józefa Wilkonia. – To miejsce 
wspólnej wymiany doświadczeń, 
dzięki którym, mam nadzieję, będą 
powstawać coraz piękniej wydane 
książki. 

Grzegorz Tylec

Rondo na Geodetów 

i ul. Jana Pawła II

już przejezdne

PIASECZNO

 Od środy, już ofi cjalnie, odbywa 
się ruch kołowy na nowym turbino-
wym rondzie u zbiegu ulic Geode-
tów, Energetycznej i Wilanowskiej w 
Józefosławiu. Na dawną trasę wróciły 
autobusy 739 i L39. Przywrócona zo-
stała też stała organizacja ruchu na uli-
cy Ogrodowej. Cały czas trwa budowa 
ulicy Żytniej przy powstającym w szyb-
kim tempie Centrum Edukacyjno-Mul-
timedialnym. Od poniedziałku ulica 
Jana Pawła II jest już przejezdna jed-
nak w związku z toczącymi się praca-
mi w rejonie skrzyżowania z Żytnią, kie-
rowcy i piesi powinni zachować w tym 
miejscu szczególną uwagę.

TW
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Najpiękniejsza w gminie bez dwóch zdań
GÓRA KALWARIA Przy szkole podstawowej w Czachówku otwarto salę gimnastyczną i nowe klasy. 

Na tak dobre warunki do nauki pokolenia miejscowych uczniów i nauczycieli czekały 80 lat

 Uroczystość, którą zorganizo-
wano tydzień temu była jednocze-
śnie obchodami jubileuszu placów-
ki. Anna Giernacka, dyrektor szkoły, 
nie kryła radości z zakończenia in-
westycji, która kosztowała nieco po-
nad 3 mln zł i była przeprowadzo-
na niezwykle sprawnie. Nową część 
szkoły, a także nowoczesne ogrze-
wanie placówki zrealizowano w za-
ledwie rok (choć przygotowania do 
budowy trwały 11 lat). – Nawet naj-
piękniejsze słowa podziękowania nie 
są w stanie oddać tego, jak wielką ra-
dość ta sala sprawia całej społeczno-
ści szkolnej. Dziękuję wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do tego, że mamy 
najpiękniejszy obiekt sportowy w gmi-
nie Góra Kalwaria – mówiła pani dy-
rektor wręczając burmistrzowi Dariu-
szowi Zielińskiemu fotoksiążkę będą-
cą relacją z budowy obiektu, w której 
- w podziękowaniu - złożyli podpisy 
wszyscy uczniowie placówki. 
 Gospodarz gminy podkreślał, 

w jak trudnych warunkach przy-
szło edukować się czterem pokole-
niom uczniów z Czachówka. – Po-
czątki szkoły przypadły na bardzo 
trudne czasy, kiedy państwo się od-
budowywało. Ale tutejsi mieszkań-
cy cały czas mieli na myśli funkcjo-
nowanie tej placówki, nie oczekując 
przy tym pochwał. Dla nich wyna-
grodzeniem była lepsza przyszłość, 
która w końcu nadeszła – stwier-
dził. Burmistrz przypomniał też, że 
kiedy w 1996 roku gmina przejmo-
wała szkoły, były one w opłakanym 
stanie. Obecnie, dzięki „determina-

cji samorządu”, stały się wizytówką 
gminy. – Życzę wam, abyście z tego 
skarbu, który wam dziś przekazu-
jemy, odpowiednio korzystali – po-
wiedział do uczniów na zakończe-
nie.
 Powrotów do przeszłości było 
więcej. Biorący udział w uroczysto-
ści ks. Dariusz Gugała zaczynał na-
ukę w Czachówku równo 50 lat temu. 
–  Myśmy chodzili na lekcje po bło-
cie – wzdychał. Absolwentem tej pla-
cówki był również – do czego przy-
znał się w piątek – Sylwester Pucha-
ła, wójt Prażmowa. – Ja postawiłem 
swoje pierwsze kroki na jej progu 54 
lata temu – przebił ks. Gugałę. Za-
chwytu salą nie kryły biorące udział 
w otwarciu sportsmenki. Joanna 
Kaczor, brązowa medalistka mi-
strzostw Europy w siatkówce, prze-
kazała społeczności szkolnej repre-
zentacyjną koszulkę życząc, aby któ-
ryś z uczniów kiedyś przywdział po-
dobną. Z kolei  Erwina Ryś-Ferenc, 
czterokrotna olimpijka i wielokrot-
na mistrzyni Polski, Europy i świa-
ta w łyżwiarstwie szybkim przeko-

nywała, że nowa sala jest doskona-
łym miejscem do rozpoczęcia praw-
dziwej przygody ze sportem. – Gdy-
bym kiedyś nie zaczęła od gimnasty-
ki sportowej w hali, a potem jazdy 
na łyżwach, nigdy nie zostałaby mi-
strzynią – podkreślała. Aby ucznio-
wie mogli przebierać w dyscyplinach, 
wicestarosta Arkadiusz Strzyżewski i 
wójt Prażmowa przekazali im zestawy 
piłek i paletek. W prezencie placówka 
otrzymała także obraz przedstawiają-
cy jej patrona – ks. Jana Twardowskie-
go oraz św. Jana Pawła II. Przekazując 
go, i święcąc nowy obiekt, bp Michał 
Janocha przypomniał dwa wiersze ks. 
Jana, m.in. znany „Spieszmy się ko-
chać ludzi, bo tak szybko odchodzą”.
 Uczniowie podziękowali za 
nową salę tak, jak umieli najlepiej 
– tańcząc i śpiewając. Tego dnia w 
nowej sali gimnastycznej na pew-
no pobito jeden rekord – w szyb-
kości z jaką zniknął ogromny, uro-
dzinowy tort, który wprowadzono 
na zakończenie uroczystości.

Piotr Chmielewski

Salę symbolicznie wspólnie otworzyli uczniowie, 

nauczyciele, rodzice i lokalne władze

Budowa nowej sali trwała za-

ledwie rok i kosztowała nie-

co ponad 3 mln zł. 

Inwestycja musiała jednak 

czekać – przygotowywano 

ją od 11 lat
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Perfekcyjne 
zakończenie lata
PIASECZNO Mimo dość chłodnego wieczoru koncert zespo-

łu Perfect przyciągnął w sobotę tłumy mieszkańców

Grzegorz Markowski nie zawiódł piaseczyńskiej publiki

 Grzegorz Markowski i jego koledzy potwierdzili po raz kolejny, że są w 
znakomitej formie. Wokalista przez cały show śpiewał znakomicie i od same-
go początku złapał świetny kontakt z publicznością. 
 „Uzbrojony” w swój charakterystycznie wygięty statyw Grzegorz Mar-
kowski nie musiał nawet specjalnie zachęcać ludzi do wspólnego śpiewania. 
Jak tu bowiem nie pomóc mu podczas takich przebojów jak „Autobiografi a”, 
„Chcemy być sobą” czy „Kołysanka dla nieznajomej”? Świetne nagłośnienie i 
oprawa wizualna w połączeniu z wielką klasą doświadczonych, ale wciąż nie 
pozbawionych rockowej energii muzyków przełożyło się na znakomite show 
i perfekcyjne zakończenie lata. Koncert był jednym z dwóch najważniejszych 
wydarzeń w gminie Piaseczno z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Kolejne odbędzie się 11 listopada na rynku miejskim. – To już 
tradycja, że co roku żegnamy lato koncertem – w tym roku wyjątkowym, bo 
związanym także ze 100-leciem niepodległości – mówi Daniel Putkiewicz, za-
stępca burmistrza Piaseczna.

Grzegorz Tylec

Otwarto scenę dla lokalnych muzyków
PIASECZNO W parku w Józefosławiu gościła druga edycja Muzycznego Hyde Parku. 

Gwiazdą tegorocznego festiwalu był Tomasz Lipiński

 Uczestnikom imprezy dopisała 
piękna pogoda, która sprawiła, że 
wydarzenie przekształciło się nie-
malże w muzyczny piknik. Na miej-
scu można było bowiem nie tylko 
posłuchać kolejnych wykonawców, 
ale i rozłożyć koc (bądź skorzystać z 
leżaków udostępnionych przez orga-
nizatorów z Centrum Kultury), ku-
pić coś do jedzenia i... korzystać w 
pełni z końcówki lata. 
 Artyści zaprezentowali w Józe-
fosławiu dość zróżnicowany po-
ziom i odmienną stylistkę muzycz-
ną. Afekt, młody zespół z Piaseczna, 
postawiał na śpiewanego po polsku 
rocka, a warszawski Kiep w cieka-
wy sposób łączył ze sobą rap-rock, 
punk i rock alternatywny. Nie zabra-
kło również tego dnia i projektów 
jednoosobowych. Hollow Mounta-
in, czyli na co dzień Tomasz Kor-
czak, zaserwował sporą dawkę mu-
zyki elektronicznej w stylu sythwave/
dark minimal, a Michał Kisielewski 
po raz kolejny przedstawił swoją po-
zytywną odmianę rapu znanej jako 
Kolorofonia. Bardzo ciekawie wy-
padł natomiast zespół Marukyan - 
polskie trio, które zostało utworzo-
ne na początku 2016. Muzycy opie-
rają  swoje kompozycje na barwnym 
wokalu, elektryzującym basie i be-
atach oraz esencjonalnych brzmie-

niach instrumentów klawiszowych. 
W ich twórczości, zarówno cove-
rach, jak i materiale autorskim, bar-
dzo wyraźnie słychać wpływy nowo-
czesnego solu i r’n’b. 
 – Nasza nazwa wzięła się od mo-
jego nazwiska – nie kryje Inga Ma-
rukyan, wokalistka grupy. – Urodzi-
łam się i mieszkam w Polsce, ale po-
chodzę z Armenii. Jako zespół pozna-
liśmy się wszyscy w jednej muzycznej 
szkole jazzowej. Nagraliśmy EP’kę, na 
której mamy trzy utwory własne i co-
ver zespołu Sistars. Można nas posłu-

chać w internecie. Fajnie było przyje-
chać do Józefosławia i mam nadzieję, 
że za rok też będzie tu taka impreza.
 Największe zainteresowanie 
wzbudził jednak występ gwiazdy 
wieczoru – Tomasza Lipińskiego, 
który jest zresztą mieszkańcem Jó-
zefosławia. Lider i współzałożyciel 
legendarnych zespołów Tilt i Bryga-
da Kryzys nie zawiódł publiczności i 
w dobrym stylu przypomniał swoje 
największe przeboje.

Grzegorz Tylec

Zespół Marukyan zaprezentował w Józefosławiu 

profesjonalny miks jazzu, soulu i r’n’b



IV liga

Kolejka 8 - 22-23 września

Perła Złotokłos 0-1 Energia Kozienice  
Błonianka Błonie 3-0  LKS Promna  
Wilga Garwolin 3-6 MKS Piaseczno  
Pogoń Grodzisk Mazowiecki 3-1 Mszczonowianka 
Mszczonów  
Radomiak II Radom 4-1 Mazur Karczew  
Orzeł Unin 5-1 Sparta Jazgarzew  
Znicz II Pruszków 0-1 Oskar Przysucha  
Pilica Białobrzegi 5-0 KS Raszyn

Tabela grupy południowej IV ligi

1.  Pogoń Grodzisk Mazowiecki 
  8 24 8 0 0 25-6
2.  Pilica Białobrzegi 8 21 7 0 1 31-3
3.  MKS Piaseczno 8 19 6 1 1 25-11
4.  Oskar Przysucha 8 19 6 1 1 17-6
5.  Błonianka Błonie 8 14 4 2 2 14-10
6.  Radomiak II Radom 8 14 4 2 2 20-17
7.  Energia Kozienice 8 13 4 1 3 11-10
8.  Wilga Garwolin 8 12 4 0 4 12-15
9.  Mszczonowianka Mszczonów 
  8 10 3 1 4 16-14
10.  KS Raszyn 8 10 3 1 4 10-20
11.  Orzeł Unin 8 9 3 0 5 13-22
12.  Znicz II Pruszków 8 6 2 0 6 10-12
13.  Mazur Karczew 8 6 2 0 6 11-20
14.  Sparta Jazgarzew 8 5 1 2 5 9-19
15.  LKS Promna 8 4 1 1 6 5-16
16.  Perła Złotokłos 8 0 0 0 8 2-30

Liga okręgowa

Kolejka 8 - 22-23 września

AP Żyrardów 7-1 KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna)  
Grom Warszawa 3-2 Ursus II Warszawa  
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 0-2 Józefovia Józefów  
Przyszłość Włochy (Warszawa) 1-2 Naprzód Stare Babice  
SEMP Ursynów (Warszawa) 1-1 KS Teresin  
Milan Milanówek 1-2 Laura Chylice  
MKS II Piaseczno 5-0 LKS Chlebnia  
Piast Piastów 2-0 LKS Osuchów

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

1.  AP Żyrardów 8 22 7 1 0 30-12
2.  Józefovia Józefów 8 18 6 0 2 23-10
3.  KS Teresin 8 17 5 2 1 21-15
4.  Laura Chylice 8 16 5 1 2 29-15
5.  Grom Warszawa 8 16 5 1 2 21-12
6.  Piast Piastów 8 13 4 1 3 20-16
7.  Naprzód Stare Babice 8 13 4 1 3 18-21
8.  LKS Chlebnia 8 13 4 1 3 14-19
9.  Ursus II Warszawa 8 12 4 0 4 30-24
10.  Milan Milanówek 8 10 3 1 4 9-21
11.  LKS Osuchów 8 10 3 1 4 8-14
12.  Przyszłość Włochy (Warszawa) 
  8 7 2 1 5 11-15
13.  MKS II Piaseczno 8 7 2 1 5 12-11
14.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 
  8 6 2 0 6 14-25
15.  SEMP Ursynów (Warszawa) 
  8 5 1 2 5 14-16
16.  KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 
  8 0 0 0 8 8-36

A klasa

Kolejka 6 - 22-23 września

Naprzód Brwinów 3-0 Anprel Nowa Wieś  
GLKS Nadarzyn 9-1 Grom II Warszawa 
Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 3-0 Świt Warszawa  
FC Lesznowola 1-1 Jedność Żabieniec  
FC Płochocin 3-1 Tur Jaktorów  
Walka Kosów 0-1 Okęcie Warszawa  
UKS Siekierki (Warszawa) 0-3 Orzeł Baniocha 

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy

1.  Okęcie Warszawa 6 16 5 1 0 14-2
2.  GLKS Nadarzyn 6 15 5 0 1 36-7
3.  Orzeł Baniocha 6 15 5 0 1 15-7
4.  Grom II Warszawa 6 12 4 0 2 10-12
5.  UKS Siekierki (Warszawa) 6 11 3 2 1 15-7
6.  Naprzód Brwinów 6 10 3 1 2 9-6
7.  Anprel Nowa Wieś 6 9 3 0 3 8-10
8.  FC Lesznowola 6 8 2 2 2 12-11
9.  Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 
  6 7 2 1 3 9-8
10.  Walka Kosów 6 5 1 2 3 10-11
11.  Jedność Żabieniec 6 4 1 1 4 6-18
12.  FC Płochocin 6 4 1 1 4 6-20
13.  Świt Warszawa 6 3 1 0 5 3-16
14.  Tur Jaktorów 6 1 0 1 5 6-24

II liga kobiet

Kolejka 5 - 22-23 września

MOSiR Sieradz 2-0 Stomil Olsztyn  
Loczki Wyszków 3-1 Wilga Garwolin  
Ząbkovia Ząbki 7-0 Włókniarz Białystok  
Tygrys Huta Mińska 0-1 KU-AZS UW Warszawa  
Akademia 2012 Suwałki 1-2 GOSiR Piaseczno  
Pogoń Zduńska Wola 4-1 Victoria Bartoszyce

Tabela drugiej ligi kobiet
1.  Ząbkovia Ząbki 5 15 5 0 0 26-3
2.  Loczki Wyszków 5 13 4 1 0 17-4
3.  MOSiR Sieradz 5 12 4 0 1 12-2
4.  Stomil Olsztyn 5 12 4 0 1 14-3
5.  Akademia 2012 Suwałki 5 9 3 0 2 11-10
6.  KU-AZS UW Warszawa 5 7 2 1 2 7-6
7.  Pogoń Zduńska Wola 5 6 2 0 3 9-11
8.  GOSiR Piaseczno 5 6 2 0 3 5-12
9.  Włókniarz Białystok 5 6 2 0 3 3-13
10.  Tygrys Huta Mińska 5 3 1 0 4 7-13
11.  Wilga Garwolin 5 0 0 0 5 3-16
12.  Victoria Bartoszyce 5 0 0 0 5 3-24

Ligowe zapowiedzi
IV liga

Kolejka 9 - 29-30 września

KS Raszyn - Perła Złotokłos  29 września, g.15
Oskar Przysucha - Pilica Białobrzegi  
Sparta Jazgarzew - Znicz II Pruszków 29 września, g.11
Mazur Karczew - Orzeł Unin  
Mszczonowianka Mszczonów - Radomiak II Radom  
MKS Piaseczno - Pogoń Grodzisk Mazowiecki 29 wrze-
śnia, g.16:30
LKS Promna - Wilga Garwolin  
Energia Kozienice - Błonianka Błonie 

Liga okręgowa

Kolejka 9 - 29-30 września

LKS Osuchów - AP Żyrardów  
LKS Chlebnia - Piast Piastów  

Laura Chylice - MKS II Piaseczno 29 września, g.11
KS Teresin - Milan Milanówek  
Naprzód Stare Babice - SEMP Ursynów (Warszawa) 
Józefovia Józefów - Przyszłość Włochy (Warszawa)  
Ursus II Warszawa - Pogoń II Grodzisk Mazowiecki  

KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) - Grom 
Warszawa 29 września, g.11

A klasa

Kolejka 7 - 29-30 września

Orzeł Baniocha - Naprzód Brwinów 29 września, g.15
Okęcie Warszawa - UKS Siekierki (Warszawa)  
Tur Jaktorów - Walka Kosów 29 września, g.16
Jedność Żabieniec - FC Płochocin 29 września, g.11
Świt Warszawa - FC Lesznowola 29 września, g.11
Grom II Warszawa - Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 
29 września, g.16
Anprel Nowa Wieś - GLKS Nadarzyn

II liga kobiet

Kolejka 6 - 29-30 września

Stomil Olsztyn - Victoria Bartoszyce 
GOSiR Piaseczno - Pogoń Zduńska Wola 
30 września, g.15
KU-AZS UW Warszawa - Akademia 2012 Suwałki  
Włókniarz Białystok - Tygrys Huta Mińska  
Wilga Garwolin - Ząbkovia Ząbki  
MOSiR Sieradz - Loczki Wyszków

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

Wyniki naszych zespołów ligowych
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MKS Piaseczno stawia 
na wychowanków
PIASECZNO Polski Związek Piłki Nożnej premiuje kluby, które wciela-

ją do swoich drużyn seniorskich juniorów i wychowanków. Stworzono 

specjalny program dzięki któremu kluby korzystające z usług młodzie-

ży będą mogły otrzymać nagrody pieniężne

 Od lat słychać głosy, że słabość polskiej ligi wynika m.in. z tego, że kluby za-
miast stawiać na młodych piłkarzy, którzy powinny się ogrywać i poprawiać swo-
je umiejętności, wolą zakontraktowywać doświadczonych seniorów, często znaj-
dujących się na końcu swojej piłkarskiej drogi. W ubiegłym sezonie Mazowiec-
ki Związek Piłki Nożnej (MZPN) niespodziewanie anulował obowiązek wystawia-
nia w drużynach seniorskich grających w czwartej lidze przynajmniej dwóch mło-
dzieżowców. Po protestach klubów, obowiązek ten w tym sezonie został przywró-
cony. Chodzi o zawodników urodzonych w roku 1998 i młodszych.

PZPN premiuje grę juniorami

 Do wystawiania juniorów w drużynach seniorskich zachęca także PZPN. Na 
początku sezonu związek podjął uchwałę o wprowadzeniu w czwartej lidze re-
gulaminu PRO Junior System. – Jego celem jest promowanie młodych piłkarzy 
i  wspieranie jakości szkolenia na tym poziomie rozgrywek  poprzez premiowa-
nie występów juniorów, a w szczególności wychowanków w drużynach senior-
skich – wyjaśnia Artur Maicki z Miejskiego Klubu Sportowego Piaseczno. Polega 
to na tym, że kluby, wystawiając do składu młodych zawodników, otrzymują za to 
punkty. Według regulaminu każda minuta gry juniora (zawodnik urodzony w 2000 
roku i młodszy) daje jeden punkt, a każda minuta gry wychowanka (zawodnik urodzo-
ny w roku 2000 i młodszy oraz szkolony w danych klubie przez okres minimum 3 lat) 
daje dwa punkty. Na końcu sezonu punkty zostaną zsumowane. Pięć klubów, które 
zdobędą ich najwięcej, otrzyma od PZPN-u nagrody pieniężne w wysokości od 5 tys. zł 
do 35 tys. zł. Dla mniejszych klubów może to być całkiem niezły zastrzyk gotówki.

W MKS Piaseczno przeważają wychowankowie

 W tej chwili w pierwszej drużynie seniorów MKS Piaseczno gra 8 młodzieżowców, 
wśród których jest 4 juniorów, w tym 3 wychowanków. – W całej 21-osobowej kadrze 
MKS-u jest 14 zawodników, którzy są wychowankami klubu – podkreśla Artur Maicki. – 
Dwie trzecie naszej drużyny to zawodnicy wyszkoleni w Piasecznie.
 Nie ma chyba drugiej takiej drużyny na Mazowszu, której pierwsza dru-
żyna grająca  w IV lidze w dwóch trzecich składałaby się z wychowanków. To 
świadczy o bardzo dobrym szkoleniu młodzieży. Co ciekawe, strategia przy-
jęta przez klub może opłacić się nie tylko fi nansowo, ale – jak się okazuje – 
przekłada się także na dobre wyniki sportowe. W tej chwili drużyna seniorów 
znajduje się na trzecim miejscu w tabeli i dawno nie miała tak dobrego po-
czątku sezonu. Najbliższy mecz MKS zagra już dziś o godz. 16.30 w Piasecznie 
z liderem IV ligi Pogonią Grodzisk. Wcześniej, bo o godz. 11 w Chylicach dru-
ga drużyna MKS-u zmierzy się z Laurą. 

Drużyny, które będą chętnie stawiały na wychowanków, pod 

koniec sezonu otrzymają od PZPN-u nagrody pieniężne

Tomasz Wojciuk

Emocje trwały do końca
PIŁKA NOŻNA, REGIONALNY PUCHAR POLSKI, SPARTA JAZGARZEW – MAZUR KARCZEW 1:1 (k. 4:2) W tym sezo-

nie oba zespoły nie zachwycają póki co w czwartej lidze i zajmują sąsiednie miejsca w dole tabeli. W roz-

grywkach pucharowych, gdzie o awansie do dalszej fazy decyduje tylko jeden mecz, zapowiadał się więc 

ciekawy i wyrównany pojedynek

 Spotkanie zaczęło się znakomicie dla 
podopiecznych Arkadiusza Rysia. Już w 
3 minucie Maciej Wójcik dorzucił piłkę 
do Bartłomieja Bobowskiego, a popular-
ny „Bobo” ładnym strzałem po długim 
rogu dał prowadzenie Sparcie. Od tego 
momentu gospodarze wyraźnie cofnę-
li się i przez długie minuty na swojej po-
łowie czekali spokojnie na ataki rywali. 
Mazur próbował, był częściej w posiada-
niu piłki, ale nie wynikały z tego specjal-
nie dogodne okazje do wyrównania.
 W drugiej połowie obraz gry nie-
wiele się zmienił i wydawało się już, 
że gra będzie wyglądać podobnie do 
ostatniego gwizdka sędziego. Nic 
bardziej mylnego. W pewnym mo-
mencie, po świetnej kontrze, mini-
malnie chybił strzałem głową To-
masz Ćwil i sytuacja ta sprawiła, że 
Sparta wyraźnie nabrała wiatru w 
żagle i – zamiast bronić wyniku – za-
częła atakować rywala. Mecz mógł 
zamknąć na 10 minut przed końcem 
regulaminowego czasu Karol Sze-
lągowicz, ale jego ładne uderzenie 
z dystansu trafiło w słupek. Nieste-
ty, w okresie – wydawać by się mo-
gło – najlepszej gry Sparty, Mazur 

zdołał wyrównać. Po szybkim roze-
graniu piłki trafiła ona do niepilno-
wanego Michaiła Koriażnowa, któ-
ry strzałem pod poprzeczkę nie dał 
najmniejszych szans bramkarzowi 
na skuteczną interwencję. 
 Była dokładnie 90 minuta gry, a więc 
o tym kto awansuje dalej zdecydować 
miał konkurs rzutów karnych. W tych 
Sparta strzelała już bardzo pewnie, a 
dodatkowo bohaterem spotkania został 
młody golkiper gospodarzy Kuba Imio-
łek, który w świetnym stylu odbił dwa 

strzały piłkarzy z Karczewa.
 Do kolejnej rundy awansowało 
również MKS Piaseczno, pokonu-
jąc na wyjeździe Walkę Kosów 4:1. 
Pucharową przygodę zakończyła z 
kolei Laura Chylice, ulegając Bło-
niance Błonie 1:4. W ćwierćfinałach 
Sparta zagra u siebie z Huraganem 
Wołomin, a biało-niebiescy podejmą 
na wyjeździe zespół Agape Białołę-
ka. Mecze odbędą się w najbliższą 
środę 3 października o godz. 15.30.

Grzegorz Tylec

Remis był sprawiedliwy
PIŁKA NOŻNA, A KLASA, FC LESZNOWOLA – JEDNOŚĆ ŻABIE-

NIEC 1:1 W ostatnią sobotę kibice obejrzeli w Nowej Woli 

ciekawe widowisko piłkarskie. Oba zespoły nie chciały za-

dowolić się jednym punktem i od samego początku konse-

kwentnie walczyły o zwycięstwo. Ostatecznie skończyło 

się remisem, który z przebiegu gry był wynikiem najbar-

dziej sprawiedliwym

 Mecz rozpoczął się od przykrego, 
ale jednocześnie podniosłego wyda-
rzenia. Piłkarze FC Lesznowola wy-
szli na boisko z czarnymi opaskami i w 
koszulkach ze zdjęciem Jerzego Bogu-
ty – niedawno zmarłego prezesa klubu. 
Zawarty na nich napis „Na zawsze zo-
stanie w naszych sercach” nie wymaga 
chyba dalszego komentarza.
 Na boisku nie było jednak sen-
tymentów. Akcji było sporo i obaj 
bramkarze mieli tego dnia pełne 
ręce roboty. W 18. minucie, po błę-
dzie formacji defensywnej gospo-
darzy, na prowadzenie wyszła Jed-

ność. Łukasz Jamorski 
nie pomylił się w sytu-
acji sam na sam z bram-
karzem i było 0:1. Chwi-
lę później Lesznowola 
powinna wyrównać, ale 
Oskar Śliwowski trafił w 
bramkarza, a zaraz po-
tem Mariusz Skalski po 
raz kolejny pokazał, że jest bardzo 
groźny przy stałych fragmentach 
gry. Starania gospodarzy przynio-
sły jednak efekt tuż przed przerwą. 
W 41. minucie Tomasz Leszczyński 
przytomnie wycofał do Śliwowskie-

go, który pewnym uderzeniem po-
słał piłkę do siatki.
 Druga połowa była równie cieka-
wa jak pierwsza, ale już bez bramek 
– mimo kilku okazji z obu stron.

Grzegorz Tylec



 Według barometru zawodów, 
przygotowanego na zlecenie Mini-
sterstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, sporo branż - w związ-
ku ze spadającym poziomem bezro-
bocia - jest w ostatnim czasie deficy-
towych. W efekcie pracodawcy mają 
coraz więcej problemów ze znalezie-
niem chętnych do pracy. 
 Nie pomaga im z pewnością fakt, 
że w ostatnich latach sporo osób wy-
jechało w celach zarobkowych za gra-
nicę, a rządowy program 500 plus 
spowodował, że część matek uzna-
ła po prostu, że nie opłaca im się pra-

cować na oferowanych im dotych-
czas warunkach. Sytuację ratują nie-
co przybysze zza wschodniej granicy 
(głównie Ukraińcy), którzy podejmu-
ją się wykonywania zadań, na które 
Polacy mają już coraz rzadziej ocho-
tę. Otwarcie rynków pracy w związku 
z wejściem do strefy Schengen spowo-
dowało ponadto zwiększenie się świa-
domości ludzi, którzy coraz wyraźniej 
dostrzegają, że w Europie zachodniej 
– za tą samą pracę – można zarobić 
nie tylko znaczenie więcej, ale i mieć 
lepsze warunki zatrudnienia czy do-
datkowe przywileje. To wszystko znie-

chęca ludzi do podjęcia zatrudnie-
nia w kraju – często za marne grosze, 
z kiepską atmosferą w miejscu pracy i 
kłopotliwymi dojazdami.

Kogo za mało, a kogo za dużo?

 Zawody deficytowe to te, w któ-
rych w najbliższym roku nie powin-
no być trudności ze znalezieniem pra-
cy, gdyż zapotrzebowanie pracodaw-
ców będzie w ich przypadku duże, a 
podaż pracowników chętnych do pod-
jęcia zatrudnienia i mających odpo-
wiednie kwalifikacje – niewielka. Ba-
rometr wskazał, że w powiecie piase-

czyńskim najbardziej brakuje rąk do 
pracy w zawodach cieśli i stolarzy bu-
dowlanych oraz krawców i pracowni-
ków produkcji odzieży. Poszukiwani 
są również, między innymi: kelnerzy i 
barmani, kucharze, magazynierzy, na-

uczyciele, piekarze, pielęgniarki i po-
łożne, pracownicy poligraficzni, ślusa-
rze czy ratownicy medyczni. 
 Na przeciwnym biegunie znajdu-
ją się natomiast zawody nadwyżkowe 
– a więc te, w których znalezienie pracy 
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Najbardziej pożądane zawody
Zmieniający się dynamicznie rynek pracy nie pozostaje bez wpływu na potrzeby i oczekiwania pracodaw-

ców. Jedne profesje odchodzą do lamusa, podczas gdy w ich miejsce pojawiają się nowe zawody

może być trudniejsze ze względu na małe 
zapotrzebowanie oraz wielu kandyda-
tów chętnych do podjęcia pracy i spełnia-
jących wymagania pracodawców. W na-
szym powiecie, według barometru, nie 
brakuje architektów krajobrazu, fizyko-
terapeutów i masażystów, fotografów czy 
pracowników biur podróży i organizato-
rów obsługi turystycznej.

dokończenie na stronie 22
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Lepsze kompetencje to lepsze zarobki

 Głównym motorem zmian po-
trzeb pracodawców jest nieustanny 
postęp technologiczny. To co jeszcze 
niedawno musiał osobiście wykony-
wać czy nadzorować człowiek, dziś 
jest już bowiem często w pełni zauto-
matyzowane i kontrolowane przez 
komputer. Osoby marzące o atrak-
cyjnym wynagrodzeniu w połącze-
niu z możliwością rozwoju powinny 
być biegłe we współczesnej technolo-
gii cyfrowej oraz posiadać umiejętno-
ści analizy dużej ilości danych wraz z 
wykorzystaniem dostępnych rozwią-
zań do codziennej pracy. 
 Zdaniem ekspertów teza o coraz 
szybszym wypieraniu ludzi przez 
maszyny z rynku jest jednak moc-
no przesadzona. Choć, przykłado-
wo, w obsłudze klienta to kompu-

tery odpowiadają często na pod-
stawowe problemy, to jednak wciąż 
– przy rozwiązywaniu trudniejszych 
i mniej oczywistych spraw – nie-
zbędny jest ludzki pracownik. Pra-
codawcy z różnorodnych sektorów 
rynku zainteresowani są ekspertami 
w nowych obszarach specjalizacyj-
nych – sztucznej inteligencji czy za-
rządzania danymi. Cenione są przy 

tym takie cechy jak umiejętność do-
pasowania się do zmiennej sytuacji, 
kreatywność i zdolność do pracy w 
grupie. Eksperci od przetwarzania da-
nych, automatyzacji, badań i rozwoju 
oraz sztucznej inteligencji nie powinni 
więc w najbliższej przyszłości narze-
kać na brak ciekawych ofert pracy. 

Grzegorz Tylec

Najbardziej pożądane zawody
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DAM PRACĘ

PRACA OD ZARAZ DLA SAMODZIELNEGO MAGAZY-
NIERA. MROKÓW, TEL. 501 551 656 

Firma cateringowa zatrudni szefa kuchni. 
Dobre warunki, tel. 570 126 411, 602 667 877

Kierowcę kat. C+E, chłodnia, stała praca po Polsce na 
trasach 1-2 dniowych, umowa o pracę i dobre zarob-
ki, 609 492 392

Zatrudnię kierowcę C+E, trasy Warszawa-Rumunia, 
Warszawa-Węgry, wynagrodzenie 7000zł, weekendy 
wolne, tel. 501 19 66 83

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

Sklep osiedlowy, spożywczy w Piasecznie zatrudni 
ekspedientki, tel. 787 767 737

Firma sprzątająca zatrudni kobiety i mężczyzn do pra-
cy w Wólce Kosowskiej k. Mrokowa , tel. 504 246 180

Pracownika do prac remontowych, układanie glazury, 
zabudowy gk, malowanie tel. 606 975 447

Zatrudnię kierowców kat. C+E, jazda po Warszawie lub 
po kraju, tel. 506 00 00 69

Firma zatrudni panią do sprzątania na terenie gminy 
Konstancin-Jeziorna, od 13,70 zł/1h, tel. 533 281 247

Sprzątanie przedszkola i kameralnej szkoły oraz po-
moc w kuchni. Józefosław, tel. 882 008 720

Pomoc domowa, tel. (22) 756 46 78

Pilnie zatrudnimy kasjera/-kę do pracy w sklepie spożyw-
czym, 7 minut od centrum Piaseczna. Tel. 503 016 789

Przyjmę do pracy : Sklep Mięsny-sprzedawca, Masar-
nia - pracownik produkcyjny, pracownik rozbiorowy. 
Piaseczno tel. 22 756 79 82

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

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

AGENT DS NIERUCHOMOŚCI, WYSOKA PROWIZJA, 
BANIOCHA, tel. 607 642 086

Zatrudnię fryzjera pilnie, tel. 605 322 756

Pracownika do prac ogrodowych, tel: 696 039 978

Zatrudnię wulkanizatora lub osobę do przyuczenia, 
tel. 604 825 799

Poszukiwana Pani na produkcję - cięcie i rozmnażanie 
drobnych roślin. Umowa o pracę, pełen etat, możliwość 
zamieszkania, chętnie z orzeczeniem, Piaseczno, 
tel. 22 756 20 65

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

Pilnie poszukuję fryzjera/ki do salonu w Zalesiu Górnym, 
tel. 515 233 014

Pracowników do usług wodno-kanalizacyjnych i opera-
tora mini-koparki z prawem jazdy B+E, tel. 691 043 846

Zatrudnię kierowcę kat. C, skład drewna i kruszów, Łazy, 
al. krakowska 210a, tel. 22 757 95 81, 602 476 553

Zatrudnię do sprzątania biura, Wa-wa, ul. Krucza, od 17.00 
do 20.00, tel. 506 735 491

Nauczycieli i pomoc do przedszkola, Nowa Wola  k/Pia-
seczna, tel. 501 423 413

Panią i Pana do sprzątania osiedla w Piasecznie, 
tel. 509 094 049

Zatrudnię pracowników ogólnobudowlanych, malarzy, 
szpachlarzy, glazurników, tel. 504 100 418

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

Przyjmę do pracy hydraulika i pomocnika, tel. 693 785 277

Pracowników ogólnobudowlanych, tel. 666 360 017

Firma zatrudni do sprzątania magazynów, praca w sys-
temie zmianowym, wym. ks.sanep. praca Piaseczno, 
ul. Jana Pawła II 66, tel. 512 117 967 

„ AL-TECHNIKA”, fabryka okien, drzwi i konstrukcji alu-
miniowych zatrudni pracowników do produkcji, montażu  
oraz kierowców, tel. 602 219 688, 502 377 925

Zatrudnię pracownika etatowego do sklepu spożywcze-
go. Jeziórko przy stacji PKP, Ustanówek, tel. 602 512 677

Zatrudnię kierowców kat. B i C z okolic Nadarzyna – jazda 
po Warszawie, tel. 504 212 224

Pilne! Przyjmę do pracy w delikatesach, w Nowej Iwicz-
nej, tel. 501 105 411

Praca dla kierowcy kat. C+E Polska-Rumunia, płaca 
6000zł, tel. 505 030 062

Dam pracę na myjni ręcznej i w wulkanizacji, 
tel. 601 239 577

Poszukuję do pracy na magazynie w Piasecznie. Prawo 
jazdy, uprawnienia na wózek widłowy, tel. 791 731 688  
szamota@wine4you.pl

Pracowników budowlanych, tel. 507 191 295

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

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego w Gło-
skowie, tel. 500 125 790

Pomoc przy niepełnosprawnym i w domu, 
tel. 660 009 596

Mężczyźnie, w gospodarstwie rolnym. Z zamieszkaniem, 
na stałe lub sezonowo. Tel. 574 162 964

Agenta ochrony Konstancin, Piaseczno tel. 506 158 658

Dekarza, pomocnika, dekarza tel. 601 306 853

Firma zatrudni Asystentkę/Sekretarkę do obsługi biura ze 
znajomością j.angielskiego. CV prosimy przesyłać na ad-
res: kadry@plastservicepack.pl 

Praca w Anglii- opieka nad seniorami, wynagrodzenie 116 
do 1260 Funtów netto, bez dodatkowych kosztów Prome-
dica24, tel. 516 052 095

Poszukujemy pracowników do sprzątania 
sklepu odzieżowego w nowo otwieranym 
CH Nowa Stacja Pruszków, tel. 519 131 016

Zatrudnię kucharkę do pracy w przedszkolu na pełny etat. 
Oferujemy umowę o pracę na czas nieokreślony i bardzo 
atrakcyjne wynagrodzenie.Telefon 601 778 504

Mechanika/elektromechanika i blacharza samochodowe-
go. umowa o pracę, dobre zarobki tel. 519 376 670

Pracownik szpitala (K, M). Konstancin. 
Praca w godzinach 8-20 i 20-8 wedle grafiku. 
Tel. 727 003 831 lub 510 011 347

Restauracja Zawrotnica zatrudni kucharza. 
Kontakt 665 030 060

SZUKAM PRACY 

Ochroniarz, dozorca poszukuje pracy, tel. 507 449 229

KUPIĘ

Drzewo z wycinki kupię okazyjnie, 
tel. 793 213 493

SPRZEDAM

Drzewo różne tel. 606 374 967

Sprzedam ziemię próchniczą, tanio, Głosków, 
tel 502 561 394 

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

Pianino antyk, Carl Ecke, tel. 697 495 186

Futro z czarnych karakuł z kołnierzem z norek, duży roz-
miar, tanio, tel. 666 115 707

Hurtowo opony używane oraz maszyny wulkanizacyjne, 
tel. 505 040 047

Tuje, bukszpany i inne,  tel. 880 479 679

Drewno kominkowe, tel. 730 767 493

Sosna opałowa, tel. 602 77 03 61

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

Nasadki zawiasowe Gerda, tel. 606 533 899

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Opel Vectra, 98 r, 2,5 V6, benzyna, tel. 698 698 839 

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

AUTO - MOTO  KUPIĘ

SKUP AUT W KAŻDYM STANIE, TEL. 514 658 029

Auto-skup całe i rozbite, tel. 501 830 898, 695 898 843

Starsze mercedesy i toyoty, tel. 668 171 639

Skup aut, tel. 793 304 091

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Nowe domy w zabudowie bliźniaczej, centrum Piasecz-
na, tel. 501 482 997, inwest-kul.pl

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

Budowlana 600 m kw.-50 tys.tel. 607 869 775 

Mieszkanie, 47,7 m kw, 1 piętro, Tarczyn, tel. 500 77 55 34

Mieszkanie 38 m kw. Parter, Świerże Górne, gmina Kozie-
nice, 100 000zł, tel. 692 487 422

Działka 2000 m kw., Zalesie Dolne, tel. 603 858 865

Budowlana, 1200 m kw., Jeziórko gm. Prażmów, 
tel. 669 901 335

Prażmów, 14km do Piaseczna, media 55 PLN/m kw., 
tel. 735 988 544

Sprzedam działki, 1229m kw i 1500 m kw, wszystkie media, 
Łbiska, 2km od Piaseczna, tel. 601 35 65 74, 531 729 335

Budowlana 1515 m kw. Wszystkie media, Żabieniec k. Pia-
seczna, tel. 608 660 916

Działka 1450 m kw., Siedliska, tel. 510 322 437

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

Działki budowlane, Tarczyn, tel. 601 236 928

Działkę rolną, 3000 m kw., Bogatki, tel. 783 280 838

Działkę budowlaną, 1360 m kw., Bogatki,  tel. 783 280 838

Sprzedam piękne działki budowlane. Bardzo tanio, 
tel. 602 340 549

Do sprzedania najładniejsza działka w Magdalence 
– Łazy, tel. 604 624 875

Sprzedam działkę  w SIEDLISKACH. Tanio. Może być pod 
budownictwo –wielolokalowe, tel. 604 624 875

Sprzedam działki na lokatę w cenie… telewizora, 
tel. 602 340 549

Sprzedam super działki w WOLI PRAŻMOWSKIEJ 
– budowlane, tel. 602 340 549

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

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

Mieszkanie dwupokojowe Piaseczno, tel. 735 037 247

Budowlana 600 m kw.-50 tys.tel. 607 869 775

Tarczyn-3,85h-woda,prąd(1mln), tel: 668 714 858

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

Szukam domu z ogrodem do 2500zł, małżeństwo z dziec-
kiem, tel. 518 315 340

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

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

Kwatery, Chylice, tel. 513 626 068

Lokal na mechanikę samochodową, Piaseczno, tel. 505 79 
59 62, 793 93 67 67

Lokal użytkowy 57m kw. Piaseczno, tel. 504 50 61 24

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Teren do 1ha przy drodze, tel. 735 988 544 

Dom bezpośrednio, tel. 519 470 497

USŁUGI

 

ROLETY MOSKITIERY TEL. 601 520 310

CYKLINOWANIE, PARKIETY, WWW.SCHODYPODLO-
GI.PL, TEL. 502 514 388

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. Tel. 
504 008 309

STUDNIE, tel. 601 231 836 

Kompleksowa pielęgnacja ogrodów, tel. 781 544 058

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Hydraulik tel. 886 576 148

Wycinka drzew – wszystkie metody, tel. 509 518 836

Malowanie, gładzie, tel. 798 828 783

Wycinki drzew, tel. 518 745 782

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

Elektryk, tel. 666 890 886

Hydraulik z doświadczeniem i uprawnieniami; 
awarie instalacji i nowe sieci; Piaseczno i okolice, 
tel. 605 079 907

Malowanie, remonty wykończenia, tel. 606 141 944

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU, 
TEL. 501 129 679

Malowanie, remonty, gładzie, tel. 665 708 757

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Malarskie, tel. 696 120 208

Remonty, wykończenia, tel. 692 194 998

Złom, uprzątniemy, wywieziemy, tel. 502 898 418

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

Dachy naprawa, tel. 792 354 779

Drobne prace remontowe, ocieplenia karton gips, 
budowa altanek, tel. 602 151 871

Domy jednorodzinne, projekty typowe, pozwolenia 
na budowę kompleksowo -  www.adaptujdom.com   
biuro@adaptujdom.com , tel. 608 832 789 

Malowanie, panele, remonty, tel. 664 632 405

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Remontowo-budowlane, tel. 721 982 013

Kominki, tel. 609 644 757

Renowacja starych mebli, stolarstwo, tapicerstwo, 
tel. 510 33 08 22, 503 80 40 58

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

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

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

Instalacje elektryczne,   tel.  601 41 88 01

Hydraulik, tel. 535 872 455

Koszenie, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

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

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

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Budowa domów, tel. 730 358 998

Elewacje, ocieplenia, tel. 730 358 998

Dachy, pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Dachy - papą termozgrzewalną, tel. 502 473 605

Cyklinowanie, tel. 787 726 963

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

Wycinka-skracanie drzew, tel. 510 694 550

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

Oczyszczanie działek,  zakładanie trawników,  ogrodni-
cze, tel. 519 874 891

Tynki wewnętrzne, tel. 533 125 444

 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

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

 
NAUKA 

Pracownia rozwoju osobowości i twórczego życia, 
tel. 571 373 118

Matematyka, fizyka, programowanie, 
programy graficzne, tel. 533 854 896

Gitara, nauka akompaniamentu i gry klasycznej, młodzież 
i dzieci od 8-miu lat,  lekcje również w domu ucznia, 
tel. 605 852 107

Pianino dla początkujących, tel. 571 373 118

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

ZDROWIE I URODA 

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

ZWIERZĘTA

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

MATRYMONIALNE

Poznam wdowca w wieku 70-75 lat, któremu doskwiera 
samotność a chce jeszcze w jesieni życia poczuć się po-
trzebnym i szczęśliwym. Czekam na telefon 532 104 715, 
Samotna Ina

KRAWCA/KRAWCOWĄ DO ZAKŁADU POPRAWEK 
KRAWIECKICH W KONSTANCINIE, CAŁY LUB PÓŁ 
ETATU, PRACA OD ZARAZ, TEL. 503 018 848

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

Kucharkę oraz pomoc w kuchni, Piaseczno, 
tel. 508 383 525

Hydraulik pomocnik, tel. 514 746 561, 691 263 276

Profesjonalna drukarnia zatrudni pracowników do 
introligatorni. Możliwość przyuczenia do obsługi 
maszyn. Kontakt 509 742 935

Zatrudnię mężczyzn do ochrony obiektów, 
Ursynów, Konstancin-Jeziorna, w wieku 25-55 lat, 
tel. 534 354 701

Pracownika ochrony szkoła Góra Kalwaria, 
w godz. 7:30-15:30, tel. 607 212 383, 603 454 131

Kierowcę kat. C, 6-10 godzin dziennie, tel. 501 762 633

Pracownik magazynu do hurtowni spożywczej, 
Góra Kalwaria,  tel. 510 197 142

Kierowca kat. B (samochód dostawczy do 3,5t) do hur-
towni spożywczej, mile widziana książeczka Sanepidu, 
Góra Kalwaria, tel. 510 197 142

Przyjmę do pracy kobiety. Sprzątanie biur i salonu sa-
mochodowego na ul. Poznańskiej (Warszawa-Mory) 
Zgłoszenia pod tel. 501 190 442

Sprzątanie dla Pań i Panów z Piaseczna i okolic, 
tel. 604 43 77 57

Kierowca kat.C+E, kraj, tel. 502 104 180

KUPIĘ KASETY I CZARNE PŁYTY MUZYCZNE, 
TEL. 501 781 933

Drewno suche przyjmę/kupię okazyjnie, 
tel. 793 213 493

SKUP AUT OD ROCZNIKA 2003, CAŁE, USZKODZO-
NE, RÓWNIEŻ WERSJE ANGIELSKIE, 
TEL. 510 357 529

KUPIĘ AUTA DOSTAWCZE, RÓWNIEŻ 
FLOTY FIRMOWE, TEL. 510 357 529

Pracująca para bez dzieci poszukuje bezpośrednio do 
wynajęcia domu, z samodzielną działką, na wynajem 
długoterminowy (minimum 2 lata), do 1400 zł,
tel. 793 213 493

Rolnik kupi ziemię rolną w gminie Piaseczno, 
tel. 691 15 44 11

ELEWACJE TEL. 792 456 182

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, GLAZU-
RA, TERAKOTA TEL. 792 456 182  

ANTENY TV – SAT, MONTAŻ, SERWIS, 
TEL. 508 329 491

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

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

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

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

Klub i Świetlica Marzeń, spotkania, gry, okulary 
VR i wiele innych. Obok Szkoły Podstawowej nr 5,  
tel. 571 373 118

Kierowce C+E, na stałych trasach Warszawa-Rumunia, 
Warszawa-Węgry z własną działalnością gospodarcza, 
wynagrodzenie miesięczne 10 000zł, tel. 501 19 66 83

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

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