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Uwaga na niebezpiecznego oszusta

Odebrał pijanemu kierowcy kluczyki

Pijany utrudniał akcję ratowniczą

Pijany utrudniał

 akcję ratowniczą

El Salsero zagra 

muzykę latynoską

Zatrzymano fałszywych policjantów

Odpowie za wybicie szyby

Szarpał babcię i splądrował jej mieszkanie

Skradziono kolejny samochód

 Piaseczyńska policja poszukuje 31-let-
niego Łukasza Paczkowskiego, za którym 
wydano 9 listów gończych i 17 sądowych 
nakazów ustalenia miejsca pobytu. Męż-
czyzna urodził się w Warszawie i mieszkał 
ostatnio w Piasecznie. Oszustw dokonywał 
za pośrednictwem internetu. Pokrzywdze-
ni zawiadomili policję o 29 przestępstwach, 
ale – zdaniem stróżów prawa – ofi ar oszu-
sta może być znacznie więcej. Policja prosi 
o kontakt wszystkie osoby znające miejsce 
pobytu Łukasza Paczkowskiego lub mogące 
pomóc w jego zatrzymaniu. 

 Naczelnik otwockiej drogówki, wracając w sobotę wieczorem do domu, 
zauważył w Górze Kalwarii jadącego slalomem opla. Kierowca auta nie sto-
sował się do znaków drogowych i miał problemy z utrzymaniem właściwe-
go toru jazdy. Kiedy zatrzymał się przed skrzyżowaniem, jadący za nim poli-
cjant wysiadł z samochodu, szybko podbiegł do opla i wyciągnął ze stacyjki 
kluczyki. O dziwo, siedzący za kierownicą 29-letni mieszkaniec powiatu pia-
seczyńskiego nie protestował. Mężczyzna, jak się po chwili okazało, był kom-
pletnie pijany – miał w organizmie 2 promile alkoholu. Teraz, oprócz utraty 
prawa jazdy, grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności.

 W Tarczynie policjanci zauważyli leżącego na chodniku mężczyznę i nie-
zwłocznie podjęli akcję ratunkową. Ich działania nie zyskały jednak aproba-
ty 29-latka, będącego świadkiem zdarzenia. Mężczyzna zaczął agresywnie 
się zachowywać i uderzać pięścią w dach radiowozu. Po chwili intruz został 
obezwładniony. Jak się po chwili okazało, był pijany – miał niemal 2 promile 
alkoholu w organizmie. Odpowie za uszkodzenie mienia, za co grozi mu do 5 
lat pozbawienia wolności. 

 W poniedziałek na parterze kon-
stancińskiego ratusza (ul. Piaseczyń-
ska 77) włodarze gminy i powiatu 
piaseczyńskiego ofi cjalnie udostęp-
nili fi lie wydziałów starostwa - komu-
nikacji i transportu, architektonicz-
no-budowlanego oraz geodezji i ka-
tastru. Zgodnie z umową między sa-
morządami, gmina użycza bezpłat-
nie starostwu przystosowany lokal o 
powierzchni około 119 m kw. z peł-
nym wyposażeniem, starostwo zaś 
zapewnia obsługę fi lii. Punkt czynny 
jest w poniedziałki w godz. 9-17 oraz 
od wtorku do piątku w godz. 8-16. 
Numery telefonów fi lii: architektura - 
22 484 20 81, geodezja 22 484 20 83, 
komunikacja - 22 484 20 85. 

PC

 W najbliższy wtorek w fi lii Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Starej Iwicz-
nej (ul. Nowa 6) odbędzie się koncert 
Latin Jazz-Salsa zespołu El Salser. Po-
czątek o godz. 19. Bilety: 20 zł do-
stępne w dniu koncertu. Obowiązu-
je zniżka na Lesznowolską Kartę Du-
żej Rodziny i Kartę Seniora.

Tyl.

 Jakiś czas temu kryminalni zatrzymali 49-latka podejrzanego o doko-
nywanie oszustw metodą „na policjanta”. Ujęto go na terenie budowy dro-
gi S2, na którą wbiegł szukając drogi ucieczki. Wraz ze swoim kompanem de-
likwent wyłudził 60 tys. zł, a próbował wyłudzić kolejne 200 tys. zł. Drugi z 
mężczyzn (58 lat), wpadł dwa dni temu na warszawskiej Woli. Podczas prze-
szukania przeprowadzonego w ich mieszkaniach funkcjonariusze znaleźli 
przedmioty mające legitymizować ich pracę w policji. Obydwaj mężczyźni 
trafi li do aresztu tymczasowego. Za przewinienia, których się dopuścili, grozi 
im do 8 lat więzienia. 

 W środę policjanci ze służby patrolowej schwytali na terenie miasta 
26-latka, za którym sąd w Bytomiu wydał list gończy. Jakiś czas temu męż-
czyzna wybił szybę na dopiero co odnowionym dworcu kolejowym, za co 
miał trafi ć na 45 dni do więzienia. Nie zamierzał jednak poddać się karze i po-
stanowić poszukać schronienia na terenie Piaseczna. Nic mu to nie dało. Po 
zatrzymaniu trafi ł do zakładu karnego, gdzie odsiaduje zasądzony wyrok.

 W środę wieczorem w Piasecznie policjanci ujęli 30-latka, który pastwił 
się nad własną babcią. Najpierw zdemolował staruszce pokój, potem ją po-
pychał i wyzywał. W trakcie zatrzymania mężczyzna był trzeźwy. Za czyn, któ-
rego się dopuścił grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.  

 Kradzieże samochodów na terenie powiatu piaseczyńskiego są plagą. Do 
ostatniej doszło we wtorek, między godz. 8 a 10 rano, na ul. Działkowej w Jó-
zefosławiu. Tym razem łupem złodziei padł czarny ford edge z 2017 roku o 
wartości 200 tys. zł. Policja szuka osób, które widziały moment kradzieży sa-
mochodu lub znają personalia złodziei. 
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20-latkowi trzeba atrakcji
GÓRA KALWARIA Dyrekcja zespołu basenowego rozpoczęła prace nad przygotowaniem 

jego przebudowy oraz dodatkowymi rozrywkami wodnymi poza budynkiem

 Szczególnie zewnętrzne elewacje 
obiektu zostały nadgryzione przez 
ząb czasu i miejscami zniszczone 
przez wandali. – W przyszłym roku 
minie 20 lat od otwarcia basenu. 
Dlatego chcemy go nie tylko uno-
wocześnić, ale i ulepszyć – mówi Pa-
weł Maciejewski, dyrektor Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Górze Kal-
warii, który zarządza pływalnią. 
W ostatnich tygodniach odbyły się 
dwa spotkania z biurami projekto-
wymi mającymi doświadczenie w 
przebudowie zespołów basenowych. 
– Ustaliliśmy, że o konkretnych roz-
wiązaniach zaczniemy rozmawiać w 
listopadzie, już po wyborach samo-
rządowych – dodaje dyrektor OSiR. 
 Fachowcy najpierw ocenią stan 
techniczny obiektu, wykonają pro-
jekt modernizacji (co zapewne zaj-
mie cały 2019 rok) a także zapro-
ponują dodatkowe atrakcje, któ-
re jak magnes zadziałają przede 
wszystkim na młodzież oraz ro-
dziny z dziećmi. – Chcemy, aby 
nasza pływalnia wyprzedziła kon-
kurencję i zaoferowała to, czego 
nie mają inne obiekty w okolicy – 
tłumaczy Maciejewski. 
 Wśród pomysłów jest m.in. budo-
wa od strony ul. Chopina (w miejsce 
placu zabaw, który byłby przeniesio-
ny) basenu zewnętrznego lub wod-
nego placu zabaw dla dzieci. Dyrek-
tor ośrodka tłumaczy, że w pierw-
szej kolejności mieszkańcom trze-
ba byłoby zaproponować atrakcje, z 
których mogliby skorzystać w trak-
cie przebudowy i remontu budyn-
ku basenowego. To, że jest potrzeba 
budowy kąpieliska przynajmniej dla 
dzieci wraz z plażą pokazała ostat-
nia edycja budżetu obywatelskiego. 
Stowarzyszenie Nowa Kalwaria za-
proponowało właśnie zewnętrzny 
basen obok budynku pływalni miej-
skiej, jednak ten projekt nie został 
przez ratusz poddany pod głosowa-

nie mieszkańców ze względu - jak 
tłumaczono - na problemy z okre-
śleniem jego kosztów. Pomysł orga-
nizacji zdobył jednak popularność w 
portalu społecznościowym.
 Kosztów jeszcze nikt nie poli-
czył, ale należy się spodziewać, że 

unowocześnianie zespołu baseno-
wego może pochłonąć kilka milio-
nów złotych, dlatego prawdopodob-
nie zostanie ono podzielone przy-
najmniej na dwa etapy. 

Piotr Chmielewski 

Do tej pory największą atrakcją pływalni jest zjeżdżalnia 

o długości 67 metrów 

K O N D O L E N C J E
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Gmina odda klucze do 
prawie 70 mieszkań
PIASECZNO Trwają prace wykończeniowe w budynkach przy ul. Święto-

jańskiej i Jerozolimskiej. Nowi lokatorzy wprowadzą się do nich praw-

dopodobnie na początku przyszłego roku

 – W obydwu blokach prowadzone są obecnie prace wykończeniowe – in-
formuje Ewa Witkowska, naczelnik gminnego wydziału polityki mieszkanio-
wej. Mają one zakończyć się jeszcze w tym roku. Pierwszy budynek, przy ul. 
Świętojańskiej, w którym znajduje się 49 lokali mieszkalnych, zostanie odda-
ny do 30 listopada, drugi, przy ulicy Jerozolimskiej (jest tam 20 mieszkań), do 
17 grudnia. Budowa obydwu bloków kosztowała gminę ponad 11 mln zł. 
 Kto może liczyć na przyznanie lokali w nowych domach? – W pierwszej ko-
lejności gmina skupi się na uporządkowaniu sytuacji osób zamieszkujących 
lokale, które muszą być wyłączone z użytkowania – wyjaśnia Ewa Witkow-
ska. – Staramy się rozkwaterować wszystkie budynki znajdujące się w awaryj-
nym stanie technicznym. W pierwszej kolejności będziemy zamieniać lokale 
znajdujące się w naszym zasobie mieszkaniowym, a dopiero potem przydzie-
lać mieszkania osobom z listy oczekujących. 
 Na przyznanie lokalu socjalnego z zasobów gminy czeka 299 osób, 161 
osób znajduje się na liście oczekujących na przyznanie mieszkania.

TW

W bloku przy Świętojańskiej zostanie oddanych 49 lokali

R E K L A M A





KOMITET 
WYBORCZY 
WYBORCÓW
KONSTANCIN JUTRA
Lista nr 17

Popieramy
Burmistrza
KAZIMIERZA
JAŃCZUKA

• umacniać uzdrowiskowy status naszej gminy 
• chronić jej wyjątkowy mikroklimat, czyste powietrze
 i wodę 
• rozwijać komunikację publiczną i sieć ścieżek 
 rowerowych 
• rozbudowywać bazę rekreacyjno-sportową 
 i kulturalną 
• budować infrastrukturę i modernizować drogi i ulice 
• tworzyć centra aktywności seniorów i młodzieży 

 Poznaliście rezultaty naszych działań w ciągu ostat-
nich ośmiu lat. 
 Głosujcie na naszych kandydatów, którzy gwarantują 
dalszy dynamiczny i zrównoważony rozwój gminy. 

Chcemy: 

www.konstancinjutra.pl MY NIE OBIECUJEMY, MY REALIZUJEMY

Okręg  1

Okręg  2

Okręg  3

Okręg  4

Andrzej
Tadeusz Cieślawski

Kazimierz 
Jańczuk

Arkadiusz 
Zewar

Agata Anna 
Wilczek

Grażyna 
Chojnowska

Alfreda 
Konopka

Adam Józef 
Grzegorzewski

Iwona 
Siudzińska

Paweł 
Tomasz Zdanowicz

Izabela Barbara 
Skonecka

Robert Jan 
Baran

Renata 
Dąbrowska

Elżbieta
Rydel-Piskorska

Marek Franciszek 
Szewczyk

Jacek 
Krajewski

Mariusz 
Buczek

Grzegorz Marian 
Kowalczyk

Małgorzata 
Anna Sarzała

Anna Elżbieta 
Borowska

Agnieszka 
Podmagórska

Aneta 
Maria Bogulak

Joanna Stefania 
Gryc-Cendrowska

Jacek 
Waldemar Nowicki

Iwona Katarzyna 
Krasowska

Jaromir 
Andrzej Makowski

Mirosław 
Edward Zima 

Anna Izabela 
Błażejewska

Jolanta Anna 
Ciesielska

Aleksandra 
Ewelina Golon
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Góra Kalwaria

„Edukacja: jest w niej ukryty skarb”
Wyjątkowo dużo działo się w gminie Góra Kalwaria z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 Główna uroczystość odbyła się 

w szkole w Cendrowicach, w pią-

tek 12 października. Zgodnie z lo-

kalną tradycją, podczas ceremonii 

wręczono akty nadania stopnia na-

uczyciela mianowanego. Otrzyma-

ło je dziewięć osób. Jak co roku, 

uczniowie uświetnili święto wystę-

pem artystycznym. Szczególnym 

wydarzeniem było nadanie cen-

drowickiej placówce nowego sztan-

daru (w związku z tym, że gimna-

zjum zmieniło się w podstawówkę). 

Dzieci ślubowały na chorągiew, zo-

stała ona też poświęcona.

 – Sztandar łączy wszystkich 

członków szkolnej społeczności. 

Obecnych, ale także poprzedników 

oraz tych, którzy dopiero nastaną. 

Niech on zawsze jednoczy nauczycie-

li, uczniów, ich rodziców i wszystkich 

pracowników placówki – oświadczył 

w czasie uroczystości zastępca bur-

mistrza Jan Wysokiński.

 Tego samego dnia w ratuszu 

wręczono dyrektorom szkół i na-

uczycielom dyplomy informują-

ce o przyznaniu nagrody burmi-

strza. Podczas spotkania gospo-

darz gminy Dariusz Zieliński pod-

kreślał, jak dużo zależy od osób 

kierujących placówkami oświato-

wymi oraz pedagogów, jeśli cho-

dzi o przebieg reformy edukacji. 

– Wierzę w państwa siłę. Siłę wie-

dzy, kompetencji, doświadczenia – 

zwrócił się do zgromadzonych.

 Również w piątek – wieczorem 

w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji 

– zorganizowaliśmy ceremonię, na 

której najważniejsi byli uczniowie, 

czyli doroczną galę stypendial-

ną. Za wyniki w nauce oraz szcze-

gólne osiągnięcia sportowe i arty-

styczne finansową nagrodę dosta-

ło 170 osób. Gmina przeznaczy-

ła na ten cel 150 tysięcy złotych. 

W trakcie uroczystości burmistrz 

pogratulował każdemu ze stypen-

dystów, a kilkanaścioro uczniów 

utalentowanych muzycznie i ta-

necznie zademonstrowało swo-

je zdolności (zespoły New Bar-

tek i Bartek Dance Kids II, Ja-

kub i Kacper Dobkowscy z Oliwią 

Wylocińską, Joanna Świrska oraz 

Wojciech Niedziółka).

 Swego rodzaju zwieńczeniem 

obchodów był udział przedstawi-

cieli Góry Kalwarii w sobotniej 

gali finałowej konkursu Samorzą-

dowy Lider Edukacji. W Krako-

wie wiceburmistrz Jan Wysokiń-

ski i dyrektor Szkoły Podstawo-

wej nr 2 Robert Kornberg odebra-

li certyfikat akredytacyjny i wyróż-

nienie specjalne (złoty certyfikat) 

dla naszej gminy oraz wyróżnie-

nie dla Bogdana Wrochny, dyrek-

tora Zespołu Obsługi Placówek 

Oświatowych w Górze Kalwarii. 

Za osiągnięcia w polityce oświa-

towej nagrody przyznaje Funda-

cja Rozwoju Edukacji i Szkolnic-

twa Wyższego.
Rekordowa liczba uczniów i studentów – 170 – otrzymała 

w tym roku stypendium burmistrza

Góra Kalwaria Samorządowym Liderem Edukacji. Certyfikaty 

odebrali wiceburmistrz Jan Wysokiński (z lewej) oraz dyrektor 

szkoły nr 2 Robert Kornberg

R E K L A M A
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Nie każdy może być 
listonoszem
PIASECZNO Andrzej Płatek z Ustanowa dziwi się, że piaseczyńska pocz-

ta nie chciała go zatrudnić. – Gdy powiedziałem, że mam samochód, 

poinformowali mnie, że szukają doręczyciela, który będzie jeździł na 

rowerze – dodaje nasz  czytelnik

 Andrzej Płatek ma 66 lat, od roku jest na emeryturze. Gdy dowiedział się, 
że poczta przy ul. Kościuszki w Piasecznie szuka listonosza, skontaktował się 
z naczelniczką placówki. Nasz czytelnik liczył, że znajdzie pracę na pół etatu, 
ponieważ piaseczyński urząd od dawna ma problemy z terminowym dostar-
czaniem przesyłek. Tymczasem spotkało go rozczarowanie.
 – Gdy ta pani dowiedziała się, że dysponuję samochodem, którym mógł-
bym rozwozić listy i paczki, stwierdziła że nie spełniam wymogów – relacjo-
nuje Andrzej Płatek. – Dodała, że potrzebny jest listonosz jeżdżący na rowe-
rze. Stwierdziłem, że mogę pracować na umowę zlecenie i sam płacić za ben-
zynę, jednak osoba z którą rozmawiałem w ogóle nie była tym zainteresowa-
na. Trochę mnie to wszystko zdziwiło. Myślałem, że szukają listonoszy. 
 Poprosiliśmy o skomentowanie sprawy Pocztę Polską. – Przyjmując pra-
cowników, kierujemy się merytorycznymi kryteriami i wymogami, które po-
zwalają sądzić, że pracownik będzie sumiennie wykonywał pracę i dobrze ob-
sługiwał klientów – informuje biuro prasowe fi rmy. – Oceniamy w procesie re-
krutacji kompetencje kandydata potrzebne do pracy na danym stanowisku. 
Wiek kandydata nie ma dla nas znaczenia, nawet we wspomnianej placówce 
zatrudniamy starszych listonoszy niż ten pan. 
 – Jestem po studiach, przez wiele lat pracowałem jako księgowy. Nie 
wiem jakie kryteria trzeba spełniać, żeby roznosić listy. To wszystko jest dla 
mnie niezrozumiałe – dziwi się pan Andrzej. 

Tomasz Wojciuk

 Mimo problemów z terminowym dostarczaniem przesyłek, pocz-

ta stosuje gęste sito rekrutacyjne przy zatrudnianiu listonoszy





Mniej gałęzi, więcej światła
PIASECZNO Gmina przycięła drzewa rosnące wzdłuż chodników przy ul. 

Wojska Polskiego 5. Do wycięcia jest też szpaler drzew przesłaniają-

cych okna mieszkańcom bloku przy ul. Kusocińskiego 7

 Niektórzy mieszkańcy bloków w centrum miasta od lat narzekają na drze-
wa przesłaniające im słońce. – W moim mieszkaniu jest ciemno nawet latem 
– skarży się pani Jadwiga, mieszkająca przy ul. Kusocińskiego 7. – Gdy rano 
wstaję, muszę palić światło, bo nic nie widać. W mieszkaniu panuje wilgoć. Z 
tymi drzewami trzeba w końcu coś zrobić. 
 Przed blokiem, od strony ul. Wojska Polskiego, rosną dwa szpalery gę-
stych drzew. – Szereg znajdujący się bliżej bloku chcemy wyciąć – informu-
je Stanisław Zawadzki, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedność”. – To do-
kładnie 15 drzew. Niestety, mamy problem, bo teren na którym rosną należy 
do starostwa, a ono nie bardzo chce zgodzić się na wycinkę. 125 osób chce 
odsłonienia okien w bloku, a zaledwie kilka jest temu przeciwnych. Mam na-
dzieję, że ta sprawa znajdzie w końcu pozytywny fi nał i te drzewa znikną. A je-
śli nie, niech starostwo płaci mieszkańcom bloku za doświetlanie mieszkań. 
 Inaczej sprawa przedstawia się z drzewami po drugiej stronie ul. Wojska 
Polskiego, które zostały już częściowo podczyszczone. – Gmina wykonała już 
swoją część prac, teraz kolej na nas – mówi Stanisław Zawadzki. – Chcemy 
przyciąć w ten sam sposób drzewa przy bloku oznaczonym numerem 5A. To 
jedyne wyjście, aby wpuścić do mieszkań więcej światła. 

Tomasz Wojciuk

Blok przy ul. Kusocińskiego 7. Gęste drzewa sprawiają, 

że w wielu mieszkaniach przez cały dzień panuje półmrok

Imprezy minęły, opony zostały
LESZNOWOLA Mieszkańcy Mysiadła alarmują, że na terenie dawnego gospodarstwa szklarniowego, gdzie 

organizowane są imprezy masowe, zalega mnóstwo śmieci, w tym starych opon samochodowych. – Space-

rując po tym terenie czujemy się, jakbyśmy chodzili po wysypisku – mówią zniesmaczeni ludzie

 – W ostatnią niedzielę postano-
wiłam przespacerować się wraz z mę-
żem i córkami po dawnym KPGO 
Mysiadło – zaczyna swoją opowieść 
pani Magda. – Odbywa się tu spo-
ro różnego rodzaju imprez, ostatnio 
Runmageddon, wcześniej Wrak Race. 
Każdego roku przed świętami mąż 
jednej z radnych  handluje tu choin-

kami, których pozostałości też walają 
się po okolicy. Miejsce to regularnie 
odwiedzają przedstawiciele lokalnych 
władz, uczestnicząc w wielu wydarze-
niach. Tymczasem teren przypomi-
na dzikie wysypisko śmieci. Dlaczego 
firmy oraz osoby organizujące impre-
zy nie sprzątają po sobie? Mam na-
dzieję, że ktoś wreszcie się za to weź-
mie i zlikwiduje ten bałagan. 
 Łukasz Cabaj, jeden z organi-
zatorów Wrak Race’u potwierdza, 
że na miejscu pozostały stare opo-
ny. – Mogę obiecać, że zostaną one 
zabrane, a teren będzie uprzątnięty 
– mówi, nie precyzując jednak kiedy 
to nastąpi. – Nie proszono nas wcze-
śniej, abyśmy je zabrali. Sądziliśmy, 
że nikomu nie przeszkadzają.
 Ostatni Wrak Race odbył się w 
Mysiadle 17 czerwca. Po zawodach 

zaczęli protestować mieszkańcy, na-
rzekając na uciążliwości. – Chcieli-
śmy się z nimi spotkać i pewne kwe-
stie wyjaśnić, ale sprawa się rozmyła 
– dodaje Łukasz Cabaj. – Teraz bę-
dziemy pewnie organizować Wrak 
Race w innej lokalizacji.
 Wojciech Kosmowski, zawiadu-
jący terenem po KPGO Mysiadło z 

ramienia gminy podkreśla, że orga-
nizatorzy imprez powinni po sobie 
sprzątać. – Choinki spróbujemy zu-
tylizować. Sądzę, że ktoś je tu pod-
rzucił – mówi. – Niestety, ludzie z 
okolicznych bloków często wyrzuca-
ją tu różne rzeczy, w tym telewizory, 
pralki czy nawet lodówki.

Tomasz Wojciuk

Mieszkańcy narzekają, że organizatorzy imprez nie sprzątają

Ostatni Wrak Race odbył się  

w Mysiadle 17 czerwca.

Obecnie organizatorzy cylku 

szukają nowej lokalizacji
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PIASECZNO

Sztuka ulicy na Skwerze Kisiela
 W najbliższą niedzielę w sercu miasta odbędzie się fi nał projektu „Do dzieła 
– edukacja poprzez sztukę ulicy” dofi nansowanego przez Ministerstwo Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego. W programie: happening „Wieża Babel”, otwar-
cie wystawy murali zrealizowanych podczas warsztatów w 6 miejscowościach: 
Józefosławiu, Piasecznie, Bogatkach, Chojnowie, Złotokłosie i Zalesiu Górnym, 
prezentacja zdjęć z działań i pokaz reportażu fi lmowego. W ramach projektu 
od czerwca do października 2018 r. zrealizowano 24 warsztaty artystyczne z 
murali, instalacji, performens i happeningu. Początek imprezy o godz. 16.

Tyl.
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Podwyżka dla nauczycieli odłożona
KONSTANCIN-JEZIORNA W trakcie ostatniej w tej kadencji sesji rady miejskiej rajcy mogli 

uchwalić zwiększenie dodatków do nauczycielskich pensji. Jednak większość uznała, 

że tematem powinni zająć się już kolejni radni

 Na tym, aby obecna rada miejska 
pozostawiła po sobie znowelizowa-
ny regulamin przyznawania dodat-
ków do nauczycielskich wynagro-
dzeń, zależało Cezaremu Żegliń-
skiemu, odchodzącemu radnemu 
(nie kandyduje ponownie do samo-
rządu). – Jest dramat, jeśli chodzi o 
młodych nauczycieli. W szkołach nie 
ma kto uczyć, a adepci pedagogiki 
wybierają pracę w gminach, w któ-
rych taki regulamin wynagradzania 
został już dawno uchwalony, cho-
ciażby w Piasecznie czy Warszawie. 
U nas zasady i wysokość przyzna-
wania dodatków był przyjęty pięć lat 
temu – przekonuje Żegliński. 
 Jednak w czasie sesji, która od-
była się w poprzednią środę, Gra-
żyna Chojnowska, przewodniczą-
ca Komisji Bezpieczeństwa Oświaty, 
Kultury i Sportu (KBOKiS) - w jej 
imieniu - zawnioskowała o zdjęcie 
uchwały z porządku obrad. – Nikt 
nie neguje potrzeby nowelizacji re-
gulaminu, ale jego opracowanie wy-
maga szerszego spojrzenia na sytu-
ację, w jakiej znajduje się oświata. 
Jak już coś robimy, róbmy dobrze 
– radziła. Jako była dyrektor szko-
ły przyznała, że „sytuacja w oświa-
cie pogarsza się, a młodzi ludzie do 
niej nie napływają”. Wytykała też 
nieprzystające do obecnych cza-
sów kryteria przyznawania dodat-
ku motywacyjnego i stwierdziła, że 
aby nowy regulamin spełniał ocze-

kiwania nauczycieli, powinien być z 
nimi skonsultowany, inaczej „wywo-
ła konflikty”. Komisja zawniosko-
wała, aby nowymi zasadami wyna-
gradzania pracowników szkół (ale i 
także ich obsługi i administracji) za-
jęli się nowy burmistrz i radni. Gre-
mium podkreśliło także, że dodat-
kowe pieniądze powinny trafić do 
nauczycieli od 1 stycznia 2019 roku. 

 Cezary Żegliński zwracał uwagę 
(a także odpierał zarzuty o „wrzut-
kę” na ostatnią sesję), że propozycję 
uchwały zgłosił wiosną i było wy-
starczająco czasu, aby ją przedysku-
tować i poddać konsultacjom ze śro-
dowiskiem nauczycielskim. – Ale ani 
burmistrz,  ani KBOKiS nie podję-
li tematu – zarzucał. Żegliński przy-
pominał też, że jego projekt pozy-
tywnie zaopiniował Związek Na-
uczycielstwa Polskiego.
 Burmistrz Kazimierz Jańczuk 
poparł głos Grażyny Chojnowskiej. 
– Rozpatrywanie problemu środo-
wiska oświatowego bez  jego udzia-
łu jest błędem – skomentował za-

pewniając, że nie jest przeciwnikiem 
podwyżkom płac w oświacie. Za-
znaczał jednak przy tym, że gmina 
Konstancin-Jeziorna „ma najwięk-
szy w kraju, bo 25-procentowy od-
pis na dodatek motywacyjny dla na-
uczycieli”. Na dowód, że gmina dba 
o pracowników edukacji, włodarz 
ujawnił również (bez podawania na-
zwisk i numerów placówek), ile za-
rabiają dyrektorzy i wicedyrektorzy 
gminnych szkół i przeszkoli. Z jego 
słów wynika, że pensje dyrektorskie 
wynoszą od 6212 zł do 8867 zł (z 
tego mniej niż połowę wypłaca pań-
stwo, resztę gmina). Kazimierz Jań-
czuk stwierdził też, że w jego ocenie 
przygotowanie i skonsultowanie no-
wego regulaminu wynagrodzeń po-
winno zająć nowemu burmistrzowi 
i radnym około 4-5 miesięcy. – Po-
dejmując dziś tę uchwałę, postąpimy 
chaotyczne i włożymy wielki kij nie-
zadowolenia w środowisko oświato-
we – obwieścił.
 Nie zgadzał się z nim radny Ar-
kadiusz Głowacki. – Każda pod-
wyżka dla nauczycieli w obecnych 
czasach jest potrzebna. Nic nie stra-
cimy, jeśli uchwalimy ten regulamin 
dziś, a jeśli nowi radni będą chcieli 
podnieść zaproponowane przez nas 
stawki, to super – oświadczył. 
 Ostatecznie większość radnych 
zdecydowała o odrzuceniu uchwały. 
– Boję się tylko, że w następnej ka-
dencji temat wynagrodzeń nauczy-

cieli nie pojawi się wcześniej niż za 
pół roku – żałował Cezary Żegliń-
ski. – Myślę jednak, że i tak osiągną-
łem sukces, bo temat wynagrodzeń 

nauczycielskich w końcu został za-
uważony i nie będzie już zamiecio-
ny pod dywan.

Piotr Chmielewski   

Cezary Żegliński (drugi z prawej): Był czas, żeby zająć się 

nauczycielskimi pensjami, ale nikt tematu podjął

Na dowód tego, że nauczy-

ciele w gminie zarabiają 

dobrze, burmistrz poinfor-

mował, że pensje dyrekto-

rów placówek wynoszą 

od 6212 do 8867 zł.          

R E K L A M A

Wkrótce przenosiny 
straży miejskiej
PIASECZNO Kupiony przez gminę budynek przy ul. Czajewicza 1 jest już 

gotowy na przyjęcie straży miejskiej, która ma przenieść się do niego 

jeszcze w tym miesiącu

 Kilka dni temu budynek, w którym został przeprowadzony drobny remont, 
wizytował burmistrz Piaseczna Zdzisław Lis. W pomieszczeniach zrobiono ma-
lowanie, pojawiły się też w nich nowe meble. W przyszłym roku ma zostać prze-
prowadzona jeszcze termomodernizacja, po której zostanie wykonana nowa 
elewacja. W odnowionym, przestronnym gmachu znajdzie się sala przyjęć inte-
resantów, centrum monitoringu, pomieszczenia biurowe i socjalne. W najbliż-
szym czasie budynek zostanie wyposażony w sprzęt biurowy i urządzenia tele-
informatyczne. Zostaną też w nim zamontowane ekrany i serwery centrum ob-
sługi monitoringu, które zostanie przeniesione z komendy policji.
 W przyszłym roku gmina chce też zatrudnić nowych strażników.

TW
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Gmina
Piaseczno BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY PIASECZNO

Mieszkańcy i przestrzeń publiczna
Szanowni Państwo,
 pełniąc funkcję zastępcy burmi-
strza starałem się zmieniać miasto 
i  miejscowości Gminy Piaseczno 
w wygodne miejsce do życia. Rewita-
lizacja to nie tylko nowe nawierzch-
nie ulic i placów. To nie tylko zieleń 
i mała architektura. Chodzi o to, aby 
w tych przestrzeniach dobrze czuli się 
mieszkańcy a ich obecność z kolei ge-
nerowała aktywność przedsiębiorców. 
 Pracowaliśmy równolegle przy 
wielu projektach: zmieniamy plany 
miejscowe zagospodarowania prze-
strzennego wprowadzając wskaźni-
ki intensywności zabudowy, powięk-
szając tereny zieleni czy liczbę miejsc 
parkingowych. Rewitalizujemy prze-
strzeń publiczną, przyciągając do 
niej mieszkańców organizując setki 

imprez kulturalnych i sportowych.  
 Wzmacniamy zieleń miejską.  
Zrealizowaliśmy między innymi 
sztandarowy program budowy czte-
rech Parków: Przy Al. Róż  w Pia-
secznie, Górki Szymona,  Ogrodo-
wa  w Józefosławiu a przede wszyst-
kim Parku Miejskiego w Piasecznie. 
Odnowa Parku to symbol zmian ja-
kie zaszły w Piasecznie i dowód na 
to, że można realizować ambitne 
projekty, które od lat wydawały  nie-
możliwe, a które wymagały dobrej 
współpracy pomiędzy gminą  a po-
wiatem czy konserwatorem zabytków.   
 Rozpoczęliśmy program popra-
wy jakości powietrza: Zamontowa-
liśmy system stacji monitoringu po-
wietrza, wprowadziliśmy dotacje 
dla mieszkańców, którzy likwidu-

ją piece węglowe, montują systemy 
solarne i fotowoltaiczne oraz pom-
py ciepła.  Równolegle rozbudowu-
jemy sieci  cieplne podłączając ko-
lejne osiedla mieszkaniowe.  Pro-
mujemy tańszy i bardziej dostęp-
ny transport publiczny wymagając 
od operatorów nowszego, bardziej 
ekologicznego taboru. Czekając na 
przekazanie gruntów przez PKP 
po remoncie linii opracowali-
śmy koncepcje budowy parkingów 
Park & Ride tworząc węzły prze-
siadkowe. Wprowadziliśmy i roz-
wijamy system roweru miejskie-
go. Wspólnie z gminami sąsiednimi
 i Warszawą wdrażać będziemy pro-
jekt budowy dróg rowerowych dofi-
nansowany ze źródeł europejskich. 

Praca dla ludzi i wśród ludzi
Szanowni Państwo,
 od ponad trzech lat mam za-
szczyt i przyjemność jako II zastęp-
ca burmistrza zajmować się sprawa-
mi oświaty oraz tematami społecz-
nymi. Wcześniej przez wiele lat zaj-
mowałam się zawodowo zarządza-
niem oświatą w placówkach mię-
dzynarodowych. Byłam też inicja-
torką Porozumienia Rad Rodzi-
ców w Piasecznie w 2012 roku. Te 
doświadczenia pomogły mi w zro-
zumieniu specyfiki zagadnień edu-
kacyjnych na poziomie samorządu 
oraz w budowaniu pozytywnych re-
lacji z mieszkańcami.

Poprawa atmosfery

 Niełatwo i nieskromnie jest pisać 
o sukcesach, ale z pewnością za taki 
upatruję poprawę atmosfery w śro-
dowisku oświatowym. Udało mi się 
wypracować z dyrektorami placówek 
oświatowych, polegając na ich mery-
torycznym wsparciu, oraz z rodzica-
mi, dzięki współpracy z Piaseczyń-
skim Porozumieniem Rad Rodziców, 
relacje, które owocują rozwiązywa-
niem największych bolączek i proble-
mów. Było to szczególnie ważne w ob-
liczu błyskawicznie przeprowadzonej 
przez rząd reformy oświatowej, która 
zaskoczyła samorządy, mające własne 
strategie i plany związane z rozwojem 
oświaty na swoim terenie.

Boom inwestycyjny

 Nie da się nie zauważyć, jak wie-
le wydarzyło się w dziedzinie inwe-

stycji oświatowych w ostatnich la-
tach. Tylko w tej kadencji na budowę 
i remonty szkół przeznaczyliśmy 100 
mln zł. To m.in. będące na ukoń-
czeniu Centrum Edukacyjno-Mul-
timedialne oraz rozbudowane szko-
ły w Zalesiu Górnym, Józefosławiu, 
Zalesiu Dolnym i Jazgarzewie. Na 
tym jednak nie koniec. Już rozpo-
częliśmy rozbudowę SP nr 3 w Pia-
secznie oraz szkoły w Głoskowie, 
w przyszłym roku rozpoczynamy 
budowę hali sportowej przy szko-
le w Złotokłosie, a na horyzoncie 
mamy budowę całkiem nowej szko-
ły w Julianowie, gdzie pozyskaliśmy 
już potrzebne działki i przygotowa-
liśmy koncepcję.

Niestraszne nam reformy

 Mimo zaskoczenia i małej ilo-
ści czasu z sukcesem przebrnęli-
śmy przez meandry reformy oświa-
towej. To nie było proste, gdyż mu-
sieliśmy w krótkim czasie dostoso-
wać do potrzeb placówki oświato-
we, w obliczu likwidacji gimnazjów, 
oraz zapewnić, na czym nam bardzo 
zależało, miejsca pracy dla wszyst-
kich pracowników oświaty. Udało 
się dzięki wsparciu kadry dyrektor-
skiej oraz Rady Miejskiej, która nie 
skąpi środków na potrzeby eduka-
cyjne. W przypadku Piaseczna wy-
datki oświatowe stanowią bowiem 
40 proc. budżetu gminy, czyli aż 200 
mln zł rocznie. Wielkim wyzwaniem 
było też zapewnienie miejsc w pu-
blicznych przedszkolach wszystkim 

dzieciom w wieku 3–6 lat. Było to 
możliwe dzięki powiększeniu ilości 
miejsc w gminnych placówkach oraz 
polityce upubliczniania przedszkoli 
prywatnych.

Pozyskujemy dodatkowe środki

 W dziedzinie oświaty pochwa-
lić możemy się skutecznością w po-
zyskiwaniu funduszy zewnętrznych, 
takich jak aktywna tablica, doposa-
żenie bibliotek szkolnych, dodatko-
we lekcje WF-u dla naszych uczniów. 
Z programów unijnych realizowane 
są liczne wymiany międzynarodowe 
i szkolenia. Korzystają z tego zarów-
no uczniowie, jak i nauczyciele, któ-
rzy w ramach programu Erasmus+ 
(pozyskane 1,4 mln zł) dokształcają 
się w innych krajach Unii Europej-
skiej – po raz pierwszy są to także 
nauczyciele z przedszkoli.

Polityka mieszkaniowa

 To niezwykle trudny obszar, 
gdzie mamy do czynienia z miesz-
kańcami znajdującymi się w szcze-
gólnie trudnej sytuacji życiowej, 
czasem wręcz dramatycznej; by-
wają też mieszkańcy wyjątkowo 
„trudni”, którzy uprzykrzają życie 
innym, nie szanują mienia, zalega-
ją z płatnościami – ale wobec nich 
gmina również ma swoje ustawowe 
obowiązki. Naszym najważniej-
szym zadaniem jest przekwatero-
wywanie rodzin z budynków będą-
cych w stanie awaryjnym, zdarza-
ją się nagłe sytuacje losowe. Gmi-

na ma też obowiązek wobec loka-
torów eksmitowanych z nakazami 
sądowymi. Chcemy również po-
rządkować centrum miasta, suk-
cesywnie wyburzamy rudery, ale 
rewitalizacja nie byłaby możliwa 
bez nowego budownictwa socjal-
nego. Jeszcze w tym roku odda-
my do użytku dwa budynki, gdzie 
przeniesie się 69 rodzin. W sumie 
od 2011 roku gmina wybudowa-
ła sześć budynków dla 182 rodzin. 
W kolejce do lokalu socjalnego 
i mieszkalnego wciąż czeka ponad 
170 wniosków, tak więc proces ten 
musi być kontynuowany.

Sprawy społeczne

 Naszym największym wyzwa-
niem było sprawne zorganizowanie 
obsługi świadczeń 500+ i 300+, 
która dobrze funkcjonuje. Wielką 
wagę przykładamy też do współ-
pracy z organizacjami społeczny-

mi i klubami sportowymi, dla któ-
rych organizujemy m.in. konkur-
sy na dotacje oraz włączamy się 
z aspektami promocyjnymi. Na-
szym oczkiem w głowie jest też śro-
dowisko seniorów, dla którego po-
wołaliśmy Radę Seniorów, otwo-
rzyliśmy właśnie Miejski Klub Se-
niora na dworcu PKP, a wkrótce 
będziemy budować Dzienny Dom 
Pobytu dla seniorów. Ważnym 
aspektem dla mnie, choćby z racji 
mojego wykształcenia, była współ-
praca ze środowiskiem reprezentu-
jącym osoby niepełnosprawne.
 Podsumowując mój trzyletni 
okres pracy dla mieszkańców, chcę 
złożyć serdeczne podziękowania dla 
moich współpracowników, za ich 
kompetencje i zaangażowanie, oraz 
podziękować wszystkim innym za 
wsparcie, naukę, chwile wzruszeń 
oraz możliwość bycia pomocną i po-
żyteczną.

Szanowni Mieszkańcy,

 Mija 8 lat od chwili, kiedy ob-
darzyliście mnie zaufaniem powie-
rzając funkcję Burmistrza Miasta 
i Gminy Piaseczno. Zgodnie z mo-
imi wcześniejszymi deklaracjami 
postanowiłem nie kandydować na 
kolejną kadencję, a przekazać peł-
nienie roli gospodarza Piaseczna 
i trzydziestu dwóch miejscowości 
wchodzących w skład gminy komuś 
z młodszego pokolenia. Oczeku-
ję, że mój następca będzie miał wy-
starczająco dużo siły, zapału, wiedzy 
i doświadczenia aby sprostać licz-
nym wyzwaniom jakie stoją przed 
piaseczyńskim samorządem w nad-
chodzących latach.
 Żegnam się z Państwem z prze-
świadczeniem, że dołożyłem wszel-

kich starań, aby sprostać Państwa 
oczekiwaniom. To nie było proste. 
Rolą burmistrza jest podejmowanie 
licznych decyzji, a wiadomo, że każ-
dy temat, inwestycja czy działanie 
ma swoich zwolenników i przeciw-
ników. Nie ma możliwości, aby za-
dowolić wszystkich w każdej spra-
wie. Wierzę jednak, że podjęte prze-
ze mnie decyzje czy zainicjowane 
działania służyć będą rozwojowi 
Piaseczna.
 Dziękuję radnym Rady Miej-
skiej obu kadencji 2010-2014 
i 2014-2018 za bardzo dobrą i owoc-
ną współpracę, a wszystkim moim 
współpracownikom i pracownikom 
urzędu oraz podległych jednostek 
organizacyjnych i miejskich spółek 
za ciężką pracę i oddanie sprawom 
gminy. 

 Dziękuję też Państwu, mieszkań-
com gminy, dla których wszystkie te 
działania prowadzimy -za wyrozu-
miałość, cierpliwość i życzliwość.
 Na koniec chciałem Państwa go-
rąco zachęcić do świadomego udzia-
łu w zbliżających się wyborach sa-
morządowych. To właśnie na szcze-
blu lokalnym rozwiązywane są nasze 
codzienne problemy, a Państwa głos 
nie jest jedynie statystyką, ale ma 
realny wpływ na to kto będzie Was 
i Wasze interesy reprezentował w Ra-
dzie Miasta oraz kto kreował będzie 
naszą lokalną rzeczywistość pełniąc 
funkcję Burmistrza.
 Jeszcze raz dziękuję, że mogłem 
dla was pracować przez 8 ostatnich 
lat. Był to dla mnie wielki zaszczyt.

Zdzisław Lis- Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Daniel Putkiewicz - I Zastępca Burmistrza

Hanna Kułakowska-Michalak - II Zastępca Burmistrza
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R E K L A M A

Leć, wysoko leć!
KONSTANCIN-JEZIORNA Święto Latawca było świetną okazją do wspólnej pracy i zabawy ro-

dziców i dzieci. Amatorów kolorowych latających konstrukcji w mieście uzdrowisko-

wym nie brakuje

 W konkursach o puchar burmi-
strza na najładniejsze, a także najle-
piej radzące sobie w powietrzu lataw-
ce w poprzednią sobotę wzięło udział 
94 kilku- i nastoletnich mieszkańców 
Konstancina-Jeziorny. O to, żeby bu-
dowa latawców była prawidłowa i po-
tem sprawiła radość ich konstrukto-
rom, zadbał Zbigniew Ciećwierz pro-
wadzący miejscową modelarnię. Tym 
razem poprowadził on specjalne 
warsztaty w szkołach „Dwójce” przy 
ul. Żeromskiego oraz „Czwórce” w 
Słomczynie. Ostateczny wygląd la-
tawcom nadawały dzieci, malując je 
tak, jak podpowiedziała im wyobraź-
nia. Wśród biedronek, sów, kucyków 
Pony i innych postaci bajkowych wy-
różnił się latawiec Julii Wrotek, któ-
ra ozdobiła go... herbem Konstanci-
na. Z kolei 6-letni Staś Lisiakiewicz 
namalował rakietę. Czemu? – Bo ni-
gdy takiego nie miałem – oznajmił 
zawstydzony. Na tle nieba rakieta ra-
dziła sobie całkiem dobrze, zatrosz-
czyła się o to także mama Stasia. 
– To już nie pierwszy nasz latawiec, 
nabrałam doświadczenia. Nie da się 
go zrobić z dnia na dzień, zajmuje to 
około dwóch tygodni, żeby wszyst-
ko dobrze wyschło. To fajna zabawa 
i dzieci mają radość, gdy uda się i la-
tawiec lata – powiedziała.
 Julia Żurakowska i jej tata Zbi-
gniew po ubiegłorocznym sukcesie 
(latawiec Julii zajął trzecią lokatę), 
w tym roku poszli dalej i stworzyli 
bardziej skomplikowaną i przemy-
ślaną konstrukcję z ogonem. – Cór-
ka w tym roku już sama napisała na 
latawcu „Święto Latawca” – chwalił 
ośmiolatkę tata. Na ciekawy pomysł 
wpadł też Piotr Pająk i jego mama 
Magdalena. Na ich latawcu znala-
zła się chmura deszczowa, a pod 
nią deszcz, czyli długi ogon z bi-

buły. – Za każdym razem wysoko la-
tał. Trzy razy go puszczaliśmy – nie 
krył radości 8-latek.  
 – W tym roku jednak najmod-
niejszy był motyw emotków z tele-
fonów: buźki z uśmieszkami i przy-
mrużonymi oczkami – podsumowu-
je Paulina Siedlecka z Konstanciń-
skiego Domu Kultury, która obej-

rzała każdy konkursowy latawiec w 
trzech kategoriach wiekowych. – Ge-
neralnie wszystkie są bardzo ko-
lorowe i widać, że dzieciaki włoży-
ły masę serca, żeby je przygotować 
– dodała. Świętu Latawca patrono-
wał Kurier Południowy

Piotr Chmielewski

Fajnie, gdy latawiec wysoko latał. Tak było z „deszczową 

chmurką” wykonaną przez ośmioletniego Piotrusia Pająka 

i jego mamę Magdę
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Już nie spóźnią się rano na lekcje 
 Po naszym tekście „Spóźnieni zgodnie z rozkładem”, w którym opisaliśmy, 
że po wrześniowych zmianach w rozkładzie autobusu 742, kilkudziesięciu 
uczniów spóźnia się na pierwsze lekcje w „Budowlance” i „Gastronomiku” w 
Górze Kalwarii, burmistrz Konstancina-Jeziorny Kazimierz Jańczuk spotkał się 
w tej sprawie z przedstawicielem warszawskiego Zarządu Transportu Miej-
skiego. Efekt spotkania jest taki, że - jak informuje konstanciński ratusz - od 
22 października poranny autobus linii 742 będzie odjeżdżał z początkowego 
przystanku na Kabatach w kierunku Góry Kalwarii wcześniej, o godz. 7.

PC



GMINA   LESZNOWOLA 
PODSUMOWANIE KADENCJI      

Kończy się kolejna kadencja lesznowolskiego samorządu. To były dobre lata - pod znakiem kontynuacji polityki zrównoważonego rozwoju gminy.  Wspólnym mianownikiem wszyst-

kich  działań Wójta i Rady Gminy Lesznowola byli Mieszkańcy. Ta publikacja jest podsumowaniem najważniejszych osiągnięć mijających lat.

FINANSE

OŚWIATA

INFRASTRUKTURA 

WODNA 

I KANALIZACYJNA

UDOGODNIENIA DLA MIESZKAŃCÓW 

►  Lesznowolska Karta Dużej Rodziny 3+ 4+
►  Lesznowolska Karta Seniora 
►  Bilet Metropolitalny – Lesznowolska Karta Mieszkańca
►  Grypa – szczepienia dla Seniorów  - 1942 pacjentów
►  Program „Chudnijmy razem…” – 90 uczestników 
►  Azbest – 442 tony  odebranych odpadów (lata 2015-2017)

►  Monitoring jakości powietrza - 10 sensorów
►  Internet socjalny i domowe komputery – 110 rodzin 
►  Komputery dla szkół i przedszkoli – 50 sztuk 
►  Bezpłatne WiFi – 6 obiektów użyteczności publicznej 
►  Punkt potwierdzający profil zaufany e-PUAP 
 w Urzędzie Gminy 

KANALIZACJA   
wybudowano 

59,9 km sieci kanalizacyjnej 
21 przepompowni sieciowych
706 przyłączy kanalizacyjnych 
4 przepompownie sieciowe zmodernizowano 

WODOCIĄGI   

wybudowano

12,56 km sieci wodociągowej
182 przyłączy wodociągowych  

STACJE UZDATNIANIA WODY
3 nowe obiekty 
3 zmodernizowane obiekty

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
3 zmodernizowane obiekty 

 FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE       
22 projekty realizowane ze środków UE
16 projektów realizowanych ze środków krajowych 
5 964 546 zł pozyskane fi nansowanie zewnętrzne 

NOWE OBIEKTY I PLANOWANE 

PRZEDSIĘWZIĘCIA

SP Mysiadło – szkoła w Zgorzale

 Adaptacja budynku świetlicy na 
szkołę. Dwukondygnacyjny obiekt o po-
wierzchni 1037,10 m2 i kubaturze 3818 
m3, oddany do użytkowania w 2015 
roku. W budynku znajduje się także 
świetlica środowiskowa dla mieszkań-
ców. Koszt inwestycji: 5 566 253,00 zł.

SP Łazy – nowy budynek 

przy ul. Łączności

 W ramach inwestycji wykonano 
adaptację świetlicy na budynek szkol-
ny dla najmłodszych uczniów SP w Ła-
zach. W budynku znajduje się także 
świetlica środowiskowa dla mieszkań-
ców.  Koszt inwestycji: 3 622 726,00 zł.

Nowa szkoła w Zamieniu

 Inwestycja polega na budowie trzy-
kondygnacyjnego budynku szkolne-
go wraz z częścią sportową, kuchnią, ja-
dalnią i aulą z antresolą. Inwestycja znaj-
duje się na etapie końcowych prac fun-
damentowych (stan na październik 2018). 
Całkowity koszt inwestycji: 38 329 000,0 zł.  

Nowe przedszkole

w Wólce Kosowskiej

 Inwestycja polega na budowie 
dwukondygnacyjnego budynku przed-
szkola z funkcja świetlicy środowisko-
wej. Powierzchnia użytkowa obiektu to 
1953,80 m2, kubatura 11710 m3. Rozpo-
częto prace ziemne, obiekt zostanie 
oddany do użytkowania w II kwartale  
2020 roku. Całkowity koszt inwestycji 
10 000 790,00 zł.

Rozbudowa szkoły w Nowej Iwicznej

 Inwestycja polegająca na dobu-
dowie dodatkowego segmentu szko-
ły wraz z łącznikiem przebiegającym 
nad ul. Szkolną. Powstanie obiekt 
o  4 269, 38 m2 powierzchni użytkowej 
i kubaturze 22 488,29 m3. Szacowa-
ny koszt całkowity inwestycji: 20 830 
000,00 zł  

Centrum Edukacji i Sportu (CEiS)

 Wykonano aktualizację projek-
tu budowlano-wykonawczego CEiS - 
II etap budowy. Koszt aktualizacji: 149 
445,00 zł. Planowane rozpoczęcie inwe-
stycji - 2020 r. Wartość: 40 179 570,00 zł.

DROGI

18  budów
12,6 km wybudowanych dróg
8,3 km zmodernizowanych dróg
32 projekty budowlano-wykonawcze na budowę dróg
280 zainstalowanych lamp ulicznych
16 869 046  zł kwota wypłacona w ramach odszkodowania za grunty pod budowę dróg 
1 670 805 zł – dofi nansowanie dróg powiatowych
767 289 zł – dofi nansowanie dróg wojewódzkich i krajowych 

FINANSOWANIE ZA OKRES  2015 – X 2018 
5 833 153,00 zł - Autobusy ZTM
2 601 776,00 zł - Koleje Mazowieckie
3 739 509,00 zł - Linie L
176 445,00 zł - Konserwacja przystanków ZTM
4 640,00 zł  - Bilet Metropolitalny (od IX 2018 r.)

TRANSPORT PUBLICZNY

ul. Jasna w Wilczej Górze ul. Zdrowotna w Marysinie
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GMINA LESZNOWOLA PODSUMOWANIE KADENCJI  2014-2018    

POLITYKA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

TAK BYŁO TAK JEST! :)

TAK BYŁO TAK JEST! :)

WIZYTÓWKI KADENCJI 

TERENY WYPOCZYNKOWE

MODERNIZACJA OŚRODKA ZDROWIA 

W MROKOWIE 

BUDOWA BUDYNKU 

KOMUNALNO –SOCJALNEGO

KULTURA I OCHRONA 

DZIEDZICTWA 

NARODOWEGO

SPORT I REKREACJA
5 wybudowanych boisk
4 boiska po modernizacji
4 wybudowane place zabaw
12 placów zabaw po modernizacji
3 street workut
12 nowych siłowni zewnętrznych
3500 m2 nowej powierzchni 
hal sportowych
1000 nowych miejsc na trybunach
7 nowych klubów sportowych 

9 placówek Gminnego Ośrodka Kultury (GOK)

2 świetlice OSP

2  świetlice integracyjne przy szkołach 

433  wydarzeń kulturalnych 

45 479  uczestników wydarzeń

17 327  uczestników zajęć cyklicznych GOK

CZYTELNICTWO 
 4  biblioteki

 16 872 czytelników 

 227 175 wypożyczeń 

54901  książek 

 2887  audiobooków

3  wydawnictwa własne

13 stanowiska komputerowe dla czytelników 

 261 120,00 zł kwota wydana na modernizacje bibliotek

DRZEWA
43 000 zł pielęgnacja pomników przyrody
200 sztuk nowe nasadzenia
32 „Dęby Niepodległości” 

Modernizacja budynku szkolnego w Mrokowie wraz z nadbudową piętra, budową nowej hali sportowej oraz obiektów sportowych: 

boisk, placu zabaw i siłowni zewnętrznych. Całkowity Koszt inwestycji: 12 818 718,16 zł

Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Mrokowie – Finalista konkursu Modernizacja Roku 2017, laureat Kielni z Diamentem pisma 

Profi le, laureat Nagrody Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Całkowity koszt inwestycji: 1 415 516, 59  zł

Staw rekreacyjny w Mysiadle

SP Łazy, budynek przy ul. Łączności.  

Koszt inwestycji:  3 622 726,00 zł  

Obiekty sportowo-rekreacyjne przy hali sportowej SP Mroków

Projekt rozbudowy szkoły w Nowej Iwicznej. 

Koszt inwestycji:  20 830 000,00 zł

 Inwestycja obejmowała przebudowę więźby dachowej i wymianę pokry-
cia dachu, docieplenie budynku, wymianę okien, wymianę podłóg, instalacji 
sanitarnej, gazowej, elektrycznej i teletechnicznej, a także wykonanie nowej 
aranżacji pomieszczeń i otoczenia budynku ośrodka. Dokonano również mo-
dernizacji kotłowni, łącznie z wymianą pieca gazowego. Dokonano zmiany 
wentylacji grawitacyjnej na mechaniczną, zapewniając prawidłową wymia-
nę powietrza we wszystkich pomieszczeniach budynku. Budynek nie posiada 
barier architektonicznych i jest przyjazny zarówno dla osób niepełnospraw-
nych jak i rodziców z małymi dziećmi. Koszt inwestycji: 1 415 516,59 zł.

 Obiekt powstaje przy ul. Bankowej w Lesznowoli. W trzykondygnacyjnym 
budynku znajdują się 24 mieszkania. Inwestycja zostanie zakończona w grud-
niu 2018 roku. Całkowity koszt inwestycji: 3 069408,00 zł
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Samochód jako... 
próg spowalniający
GÓRA KALWARIA Stanisław Słapczyński narzeka, że na pasie drogi, któ-

rą dojeżdża do swojej posesji, właściciel pobliskiej piekarni notorycz-

nie i „złośliwie” pozostawia samochód. Przedsiębiorca odpowiada: 

Ten opel pomaga w ograniczaniu prędkości przejeżdżających aut

 Publiczna droga, o której jest mowa, to nienazwana uliczka prostopadła do 
ul. Marianki. Na razie tylko wzdłuż ogrodzenia piekarni znajduje się na niej asfalt. 
– Położyłem go na własny koszt – zastrzega Zbigniew Bugno, właściciel fi rmy pie-
karniczej. W ostatnich latach przy owej arterii wybudowano kilka domów, powsta-
ją też kolejne. – Wszyscy mamy ten sam problem, ponieważ przejazd ogólnodo-
stępną ulicą jest obecnie notorycznie blokowany przez piekarza – skarży się Sta-
nisław Słapczyński, właściciel jednej z posesji. Wedle mieszkańca działanie przed-
siębiorcy jest „złośliwe” a czynności służb miejskich pobłażliwe. – Wielokrotnie na 
miejsce wzywana była straż miejska, ale odjeżdżała stąd nie karząc właściciela blo-
kującego przejazd auta. Skoro tak mają kończyć się interwencje strażników, niech 
nie marnują pieniędzy podatników i nie przyjeżdżają – irytuje się pan Stanisław. 
 Zbigniew Bugno wcale nie ukrywa faktu, że jego samochód dzień w dzień stoi 
zaparkowany na pasie drogi. – Ustawiam go w godzinach 8-10.30 dla bezpieczeń-
stwa moich klientów. Ze względu na to, że z piekarni jest wyjście wprost na uli-
cę, a samochody przejeżdżały po niej ze znaczną prędkością, poprosiłem gminę o 
ustawienie znaków ograniczających prędkość do 30 km/h – wyjaśnia. – Jednak nic 
to nie dało. Codziennie po pieczywo przychodzą do mnie klienci, także z małymi 
dziećmi, i obawiałem się, że dojdzie do wypadku. Opel spowalnia ruch.
 Piekarz argumentuje ponadto, że ulica ma 6 metrów szerokości, ale kie-
rowcy uparli się, żeby jechać po asfalcie, który jest ułożony na jednym pasie ru-
chu. – Nawet, kiedy jadą pod prąd! Ulica jest cały czas przejezdna, trzeba tylko 
zjechać z asfaltu – zauważa Bugno. Podkreśla też, że nie łamie przepisów, po-
nieważ na uliczce nie ma znaku zakazu zatrzymywania się i postoju. – Dlatego 
straż miejska nie ma podstaw, żeby mnie ukarać – mówi. – Tak dzieje się też na 
wielu ulicach miasta, gdzie klienci zatrzymują się przy sklepach.

Piotr Chmielewski

Piekarz tłumaczy, że parkuje auto na jezdni dla... 

bezpieczeństwa klientów

PIASECZNO W środę na padoku 

Rolniczego Centrum Kształcenia 

Ustawicznego im. Cecylii Plater-

Zyberkówny obchodzono Huber-

tusa - święto myśliwych i jeźdź-

ców, które zostało połączone z 

otrzęsinami pierwszego rocznika
 Po uroczystej paradzie i zwyczajo-
wym poświęceniu koni oraz jeźdźców, 
uczniowie szkoły oraz zaproszeni go-
ście skupili się wokół szkolnego pado-
ku. Po krótkim, wierszowanym wpro-
wadzeniu przypominającym trady-
cję Hubertusa, którą zaczęto kultywo-
wać w drugiej Rzeczpospolitej (świę-
to zapoczątkował w 1930 roku prezy-
dent Ignacy Mościcki podczas głośne-
go polowania w Spale), na padok wy-
biegło kilkanaście koni. Przewodził im 
„Diabeł”, który jak się okazało, miał 
iście szatański temperament. Dosiada-
jące wierzchowców uczennice trzecich 
klas technikum zaprezentowały wido-
wiskowego kadryla. Pokaz ujeżdżania 
trwał kilka minut i został zwieńczony 
oklaskami. Po chwili na placu odbyła 
się widowiskowa pogoń za lisem. Tym 
razem brało w niej udział siedem koni. 
Trudność polegała na tym, że wszyst-
kie dosiadające je dziewczyny jecha-
ły wierzchem, a niektóre wierzchow-
ce dźwigały na grzbiecie po dwie ama-
zonki. Choć miała to być raczej zaba-
wa, uczestniczące w pogoni dziewczy-
ny potraktowały ją  poważnie. W re-
zultacie trzy z nich spadły z koni. Na 
szczęście żadnej nic poważnego się nie 
stało i skończyło się na drobnych ob-
tarciach. Lisią kitę zerwały mknące na 
koniu Haker dwie Weroniki – Kotow-
ska i Sokołowska, które odbyły w na-
grodę rundę honorową. 
 Obchodom Hubertusa, jak co roku, 
towarzyszyły otrzęsiny klas pierwszych 
Technikum Hodowli Koni, przygoto-
wane przez ich starszych kolegów. Od-
bywały się one oczywiście na padoku i 
śmiechu było przy nich co niemiara. 

Tomasz Wojciuk

Wierzchem za lisem
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Prezenty dla „Jedynki” z okazji 100. urodzin
PIASECZNO W poniedziałek Szkole Podstawowej przy ul. Świętojańskiej przywrócono 

imię Józefa Piłsudskiego i przekazano sztandar z podobizną marszałka

 Zmiany patrona, którym była 
do niedawna 4. Pomorska Dywi-
zja Piechoty im. Jana Kilińskiego, 
chciała cała społeczność SP nr 1. – 
Poprzednia nazwa nie dość, że dłu-
ga, była nieco kłopotliwa – tłuma-
czyła nam w lutym Krystyna Łęc-
ka, dyrektorka placówki. – Poza 
tym pierwszym patronem naszej 
szkoły, która funkcjonuje od 11 li-
stopada 1918 roku, był właśnie Jó-
zef Piłsudski. 
 Przeprowadzono zakończone 

głosowaniem konsultacje, w których 
do wyboru oprócz marszałka, były 
także nazwy Obrońców Ojczyzny i 

Jana Pawła II. Następnie, 18 kwiet-
nia, rada miejska podjęła uchwałę 
dotyczącą zmiany nazwy placówki.

Kuźnia piaseczyńskich elit

 Zaproszonych na uroczystość 
gości powitała Krystyna Łęcka. 
– Obchody 100-lecia istnienia 
szkoły połączone z nadaniem jej 
nazwy to dla nas wszystkich chwi-
la wielkiej radości – mówiła. – Za-
wsze byliśmy zwartą społeczno-
ścią tworzoną przez uczniów, ro-
dziców i nauczycieli, którzy od-
dawali jej swój entuzjazm i serce. 
Mimo że na przestrzeni lat szko-
ła ewaluowała, zawsze była to pla-
cówka prężnie działająca, w któ-
rej uczniowie mogli rozwijać swoje 
zdolności i zainteresowania. Suk-
cesy naszych uczniów były dla nas 
motywacją do ciężkiej pracy i po-
wodem do dumy. To właśnie tu 
kształtowały się kolejne pokolenia 
mieszkańców Piaseczna. 
 Dyrektor Łęcka mówiła też o 
szkole w obecnych czasach, do któ-
rej uczęszcza około 1400 uczniów. 
Wśród nich są także dzieci o spe-
cjalnych potrzebach edukacyjnych. 
Podkreślała, że coraz nowocześniej-
sze stają się metody pracy w dziedzi-
nie edukacji, a placówka z powodze-
niem realizuje różnego rodzaju pro-
gramy unijne. – Tę szkołę tworzyli, 
tworzą i będą tworzyć ludzie z pa-
sją i zaangażowaniem, którzy na 

co dzień pokazują dzieciom świat 
i otwierają im drzwi do dorosło-
ści – dodała. Na zakończenie popro-
siła wszystkich o minutę ciszy dla 
uczczenia pamięci osób, które two-
rzyły historię szkoły. 

Szkoła otrzymała sztandar

 Po przeczytaniu uzasadnienia 
nadania szkole nowego patrona oraz 
odczytaniu przez Piotra Obłozę, 
przewodniczącego rady miejskiej, 
stosownej uchwały, przedstawicie-

le rady rodziców wręczyli Krysty-
nie Łęckiej sztandar szkoły. Ta z ko-
lei przekazała go uczniom. Następ-
nie odbyło się uroczyste ślubowanie. 
Po krótkim występie artystycznym w 
wykonaniu szkolnego chóru, delega-
cja uczniów, rodziców, nauczycieli i 
przedstawicieli lokalnego samorzą-
du udała się przed budynek, gdzie 
odsłonięto tablicę pamiątkową.

Tomasz Wojciuk

Podczas uroczystości odsłonięto także pamiątkową tablicę,

znajdującą się na elewacji szkoły

Dyrektor Krystyna Łęcka przekazała uczniom 

sztandar z podobizną marszałka Józefa Piłsudskiego

Zmiany nazwy patrona 

domagała się 

społeczność szkoły
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LESZNOWOLA W sobotę przy pięknej pogodzie w Lesznowoli odbył się 

doroczny Bieg po Dynię, podczas którego Krzysztof Wasiewicz pobił 

rekord trasy

 Impreza odbywająca się na stadionie przy ZSP w Lesznowoli przyciągnę-
ła kilkuset miłośników biegania, wśród których były zarówno dzieci, jak i do-
rośli. Najpierw na krótszych dystansach startowali najmłodsi. O godz. 12 roz-
począł się natomiast bieg główny na dystansie 5 km, do którego zgłosiło się 
niemal 200 zawodników. Warunki były prawie idealne. – Mogłoby być nieco 
chłodniej – zwrócił uwagę zagadnięty na starcie Wiesław Paradowski ze sto-
warzyszenia Kondycja, którego zawodnicy również startowali w biegu. – Fa-
worytem jest chyba Mateusz Dębski z Radomia. Ten chłopak wygrał w ubie-
głym roku i jest naprawdę bardzo mocny.
 Po kilkunastu minutach okazało się, że Wiesław Paradowski wyróżnił Dęb-
skiego tylko przez kurtuazję, a bohaterem zawodów został kto inny. Doskona-
le znany lokalnym kibicom Krzysztof Wasiewicz z piaseczyńskiej Kondycji po-
konał trasę w rewelacyjnym czasie 15 min i 16 s, a Mateusz Dębski przybiegł 
prawie minutę po nim. Inna sprawa, że przed metą już się nie spieszył i po-
godzony z porażką biegł raczej na luzie. – Kończę sezon, ale jeszcze jestem w 
formie – dzielił się wrażeniami po biegu zwycięzca. – Chciałem złamać barie-
rę 15 min, co już w tym roku robiłem, ale mi się nie udało. 
  Trzeci w rywalizacji panów był... Zawodnik Anonimowy. Wszystko przez 
RODO, czyli ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Niektó-
rzy startujący nie życzyli sobie, aby organizatorzy wydarzenia podawali do 
publicznej wiadomości ich personalia.
 Wśród pań triumfowała była olimpijka, mieszkanka Nowej Iwicznej Anna 
Jakubczak-Pawelec, która przebiegła 5 km w czasie 19 min i 15 s. Druga była 
Izabela Smolińska z Radomia, a trzecia – kolejna Anonimowa Zawodniczka, 
reprezentująca stowarzyszenie Kondycja. 
 Kiedy wszyscy startujący szczęśliwie dotarli na metę, odbyła się uroczysta 
dekoracja zwycięzców. Najlepsi w poszczególnych kategoriach otrzymali tak-
że od organizatorów okazałe dynie.

Tomasz Wojciuk

Krzysztof Wasiewicz (z nr 52)  pierwszy wybiegł ze stadionu, 

a prowadzenia nie oddał już do mety

Tężnia, nasz skarb
KONSTANCIN-JEZIORNA Konstancińska tężnia solankowa ma 40 lat. Przez ten czas tworzyła 

w uzdrowisku niemal nadmorski mikroklimat, ale intensywniej działąjący na zdrowie

 Solankę w sercu uzdrowiska od-
kryto przypadkowo w połowie lat 
60. – Przed obchodami 1000-le-
cia państwa polskiego intensywnie 
szukano w kraju bogactw natural-
nych. Zamiast ropy, w Konstan-
cinie znaleziono solankę – opo-
wiada Waldemar Dytkowski, kon-
serwator tężni. Jednak dopiero w 
roku 1977 władze miasta i pań-
stwowego kurortu zdecydowały 
się na wspólną budowę drugiego 

w naszym kraju inhalatorium na 
wolnym powietrzu. – Ówczesny 
Park Zdrojowy nie przypominał 
dzisiejszego. Najpierw, w czynie 
społecznym, pracownicy okolicz-
nych zakładów wykarczowali ro-
ślinność porastającą park  wspo-
mina Andrzej Szczygielski, który 
miał swój udział we wznoszeniu 
tężni. Projektanci, którzy zabrali 
się za przygotowanie konstrukcji, 
byli pionierami. – To był dla nich 
„niezbadany ląd”, nie wiedzieli, co 
z tego wyjdzie. Wcześniej obejrzeli 
znacznie większą tężnię w Ciecho-
cinku i jedną w Niemczech. Obiekt 
budowano początkowo trochę na 
wariackich papierach, dlaczego 
powołano dyrekcję do jej realiza-
cji – dodaje. 
 W lipcu 1978 roku udało się 
otworzyć pierwszą część obiektu – w 
kształcie „c”. Ponieważ nikt nie wie-
dział, ile do niej będzie potrzeba tar-
niny, czyli odpornych na wilgoć ga-
łązek śliwy polnej (po których ścieka 
solanka), początkowo jej brakowało. 
– Dla pozyskania wystarczającej jej 

ilości setki osób wyczyściły z dzikiej 
śliwy nadwiślańskie tereny od Wila-
nowa po Górę Kalwarię – pamięta 
Andrzej Szczygielski, który był wów-
czas komendantem Ochotnicze-
go Hufca Pracy w Chylicach, a dziś 
działa w Towarzystwie Miłośni-
ków Piękna i Zabytków Konstanci-
na. Liczące 140 metrów długości i 6 
m wysokości ściany drewnianej kon-
strukcji (którą wznosili także górale 
z Poronina) domknięto latem 1980 
roku. Solanka o temperaturze 35 
st. C, ściekająca po ścianach i roz-
pylana z dwóch tzw. grzybków, jest 
pompowana z odwiertu o głęboko-
ści 1750 m. Zawiera przede wszyst-
kim jod, brom, magnez i wapń, po-
mocne przy leczeniu wielu schorzeń, 
m.in. infekcji dróg oddechowych, 
nadciśnienia tętniczego, alergii, 
nerwic i niedoczynności tarczycy. 
– Tężnia to największy skarb nasze-
go uzdrowiska i miasta, przyciąga 
kuracjuszy i turystów z kraju oraz 
zagranicy uświadamiał podczas 

ubiegłotygodniowych obchodów ju-
bileuszu obiektu Piotr Marczak, 
prezes zarządu Uzdrowiska Kon-
stancin-Zdrój (UKZ), które dba o 
tężnię. Od kilku lat w kurorcie moż-
na kąpać się w solance (mikroele-
menty przenikają przez skórę), a od 
niedawna – także kupić ją w butel-
ce do domowego użytku. – Z solan-
ki powinno korzystać się z umiarem, 
15-30 minut dziennie. Działa ona 
stymulująco na pracę układu odpor-
nościowego, a dobroczynne działa-
nie tężni można wspomóc spaceru-
jąc po urokliwym Parku Zdrojowym 
– zaprasza do Konstancina Robert 
Moskwa, dyrektor ds. marketingu i 
sprzedaży w UKZ. Choć pracowni-
cy kurortu nie znają przypadku, by 
ktokolwiek przedawkował inhalacji, 
jednak z niektórymi dolegliwościa-
mi, jak niewydolność serca, niskie 
ciśnienie krwi czy nowotwór, tężnię 
lepiej omijać z daleka.

Piotr Chmielewski

Tężnia początkowo nie przypominała tej obecnej
 (fot. ze zbioru: E. Biały, A. Szczygielskiego i archiwum PPUK) 

Solankę odkryto przypad-

kiem w 1965 roku, w czasie 

ogólnokrajowych poszuki-

wań bogactw naturalnych

Z Anonimami na podium
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Wszyscy jesteśmy biegaczami świętego
KONSTANCIN-JEZIORNA Zawodowy bokser, 69-latka z Habdzi-

na i tata dźwigający przez całą trasę małego synka – te i 

wiele innych osób spotkały się w niedzielę na starcie XII 

Biegu Papieskiego

 O tej imprezie sportowej moż-
na śmiało napisać, że jest jedyna w 
swoim rodzaju. Zawsze odbywa się 
w połowie października, z okazji 
Dnia Papieskiego, i jest poprzedzo-
na mszą św. odprawianą na ołtarzu 
z kajaka. W tym roku miała wyjątko-
wy wymiar, ponieważ minęło 40 lat 
od wyboru Karola Wojtyły na Stoli-
cę Piotrową. 

Biegliśmy łeb w łeb

 Na starcie tegorocznego bie-
gu w Habdzinie, który liczył 4,4 
km stanęło 120 osób, zarówno wy-
trawnych biegaczy, amatorów, jak i 
osób, które startują tylko w Biegu 
Papieskim.  Do tej ostatniej gru-
py należy 69-letnia Danuta Bed-
narek z Habdzina. – Dużo biega-
łam jako młoda dziewczyna, te-
raz biorę udział tylko w tej jednej 
imprezie w roku. Jestem szczęśli-
wa, że znów udało mi się zrealizo-
wać zamierzenie i dobiegłam – po-
wiedziała nam na mecie. Na ten 
jeden wysiłek w roku zdecydowa-
ła się też inna habdzinianka, Ha-
lina Dobosz. – Gdy z tyloma oso-
bami się biegnie, to niosą energia i 
emocje – komentowała. Niektórzy 
zaliczyli start „drużynowy” - Ar-
tur Rojek z Dobiesza pokonał tra-
sę z dwoma synami - 6-latek prze-
biegł ją, a chłopiec w wieku 14 mie-
sięcy przejechał w wózku. Martyna 

Liszewska z Łęgu pobiegła razem 
ze swoją czworonożną przyjaciół-
ką, mieszańcem labradora i border 
collie. – Ona mnie przez całą trasą 
ciągnęła – opowiadała. 
 Pierwsi na mecie zameldowa-
li się z identycznym czasem 14 min 
i 28 sek. Piotr Tokarski oraz Piotr 
Szczepański. – Podczas zaciętego 
finiszu, przez około 100 metrów bie-
gliśmy łeb w łeb – opowiadał 23-let-
ni Tokarski z Krępy koło Prażmo-
wa, triumfator habdzińskiego bie-
gu dwa lata temu. Jest sportow-
cem-amatorem, sam trenuje od 5 
lat. Podobnie jak pierwsza kobie-
ta, która przekroczyła w niedzie-
lę linię mety – Agnieszka Pyzel (20 
min 56 sek.). – Nie spodziewałam 
się, że wygram. Wszyscy wystarto-
wali na maksa i trzeba było miar-
kować siły, żeby pierwszy kilometr 
nie okazał się ostatnim – mówiła. 
Pani Agnieszka „uwielbia” Bieg Pa-
pieski. Startuje dla zdrowia, ale też 
„ma ambicje”. W tym roku poko-
nała... dwa maratony, tyle samo ul-
tramaratonów (na 53 i 80 km) oraz 
pierwszy w życiu triathlon. 

Papież nas zawsze wspiera

 Rywalizację odpuścił sobie w 
tym roku zeszłoroczny zwycięzca 
Krzysztof Wasiewicz (tym razem był 
piąty). – Pobiegłem, żeby przebiec, 
bo mam sentyment do tej impre-

zy. Rano startowałem w dużym bie-
gu na 10 km – zdradzał. Niezły wy-
nik w niedzielę wypracowała gwiaz-
da biegu – zawodowy Norbert „No-
ras” Dąbrowski, pięściarz katego-
rii półciężkiej oczekujący na kolej-
ną walkę (17:55, 9. wynik). – To była 
fajna okazja do pobiegania sobie w 
ramach treningu, zachęcam wszyst-
kich do takiej formy aktywności 
– powiedział.
 Zawodników wystartowali, a 
także witali ich medalami na mecie 
były marszałek Sejmu Ludwik Dorn 
oraz burmistrz Kazimierz Jańczuk. 
Pilotem na trasie był Piotr Małek, 
paraolimpijczyk na trójkołowcu oraz 
ośmiokrotny mistrz Polski. 
 Organizatorzy imprezy za każ-

dym razem podkreślają, że w Hab-
dzinie nie chodzi o wyniki, ale 
uczczenie pamięci św. Jana Pawła 
II. Wszyscy biegacze otrzymują jed-
nakowe medale, koszulki, są często-
wani herbatą i grochówką, a dzieci 
otrzymują słodkie upominki. Na ko-
niec zawsze jest śpiewana „Barka”, 
ulubiona piosenka Papieża-Pola-
ka. – Zawsze wierzę, że nasz papież 
nas wspiera i będzie ładna pogoda. 
Przez 12 lat nie zdarzyło się jeszcze, 
żeby padał deszcz, a dziś było wy-
jątkowo pięknie – mówi Agata Wil-
czek, sołtys Habdzina i współorga-
nizatorka biegu. Imprezie patrono-
wały Kurier Południowy i Piasecz-
nonews.pl.

W niedzielę chodziło o to, żeby przebiec i 

w ten sposób oddać hołd św. Janowi Pawłowi II
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KONSTANCIN-JEZIORNA

Noc w Hugonówce
 Już dziś o godz. 19 w Konstanciń-
skim Domu Kultury (ul. Mostowa 15) 
zacznie się Bezsenna Noc w Hugo-
nówce czyli „Apetyczny maraton fi l-
mowy”. Jedzenie jest inspirującym te-
matem dla twórców kina. Powstało 
wiele „smakowitych” fi lmów z jedze-
niem w roli głównej. Podczas marato-
nu zostaną wyświetlone trzy wybra-
ne produkcje – pełne smaku, kolorów 
i pasji.  Przez żołądek do serca kino-
mana! Na wszelki wypadek nie przy-
chodźcie głodni. Smacznego oglą-
dania! Informacje o tytułach fi lmów 
można uzyskać w recepcji KDK, tel. 22 
484 20 20 lub mail: biuro@konstan-
cinskidomkultury.pl. Wstęp wolny.

PC

PIASECZNO

Spotkanie z cyklu

 „Sztuka mówi”
 W środę 24 października w Domu 
Kultury odbędzie się pokaz fi lmu „Ge-
niusz” z 2016 roku w reżyserii Micha-
ela Grandage. W rozmowie po fi lmie 
weźmie udział Anna Dziewit-Meller 
- pisarka i dziennikarka, współautor-
ka (z Agnieszką Drotkiewicz) tomów 
wywiadów „Głośniej! Rozmowy z pi-
sarkami” i „Teoria trutnia i inne. Roz-
mowy z mężczyznami”, a także best-
sellerowej reporterskiej książki o Gru-
zji „Gaumardżos, opowieści z Gruzji” 
(Nagroda Magellana 2011), napisanej 
wspólnie z Marcinem Mellerem. W 
2012 roku ukazała się jej debiutanc-
ka powieść „Disko”. Pisarka prowadzi 
autorski popularny kanał internetowy 
o książkach bukbuk. Początek o godz. 
19. Wstęp wolny.

PC

Piotr Chmielewski



Liceum z nową halą i patronem
PIASECZNO Tydzień temu nadano Liceum Ogólnokształcącemu przy ul. Chyliczkowskiej 

imię rtm. Witolda Pileckiego. Ofi cjalnie zaprezentowano także nową halę sportową, na 

którą szkoła czekała kilkanaście lat

 Tak naprawdę nowego patro-
na społeczność szkoły wybrała 
pod koniec ubiegłego roku. Zmia-
nę wymusiła ustawa dekomuniza-
cyjna. Dawna nazwa LO im. I Dy-
wizji Kościuszkowskiej, zdaniem 
Instytutu Pamięci Narodowej, za 
bardzo kojarzyła się z poprzednim 
systemem. Uczniowie, rodzice i na-
uczyciele wzięli więc sprawy w swo-
je ręce i zorganizowali głosowanie 
na nowego patrona, w którym zde-
cydowanie zwyciężył rotmistrz Wi-
told Pilecki (do wyboru byli jeszcze 
Andrzej Wajda, Władysław Bar-
toszewski, Wisława Szymborska i 
Wanda Rutkiewicz).

Witold Pilecki lubił sport

 Zaproszonych na uroczystość 
gości powitała dyrektor szkoły, Bar-
bara Chwedczuk. – W tym roku 
przypada 100-lecie odzyskania 
przez Polskę niepodległości – przy-
pomniała. – Z tej okazji otrzyma-
liśmy w prezencie piękne lato oraz 
halę sportową i nowego patrona. 
Wspaniały obiekt, w którym dziś 
się znajdujemy, wyznacza nową ja-
kość pracy naszej szkoły. Nowy pa-
tron wpisuje się natomiast w proces 
kontynuowania najlepszych trady-
cji liceum. Jego poprzednia nazwa 
została nam nadana w latach 50., 
obecną mogliśmy już wybrać sami.
 Dyrektor liceum sporo mówiła 
o zachodzących procesach histo-
rycznych, ale także o postaci Wi-
tolda Pileckiego, który - jak wyni-
ka ze wspomnień jego córki - spo-
rą wagę przywiązywał również do 
tężyzny fizycznej. – Tym bardziej 
cieszą mnie wspaniałe warun-
ki, jakie macie dziś do uprawia-
nia sportu w naszej szkole – do-
dała Barbara Chwedczuk. – Ży-
czę wam, aby Witold Pilecki był 
dla was drogowskazem ku funda-

mentalnym wartościom oraz żeby-
ście nigdy nie musieli ponieść ta-
kiej ofiary jak on. 

Ślubowanie i inauguracyjny mecz

 – Witold Pilecki to prawdzi-
wy bohater, który może stanowić 
przykład we współczesnym świe-
cie – podkreślił starosta piaseczyń-
ski Wojciech Ołdakowski. – Trudno 
o lepszy wybór. Co do hali, udało się 
ją zbudować dzięki wysiłkowi wielu 
osób, za co bardzo dziękuję.
 Głos zabrał także zaproszony na 
uroczystość syn rotmistrza, Andrzej 
Pilecki. – Macie tu naprawdę super 
warunki do nauki – podkreślił. – Nie 
pozostaje wam nic innego jak kształ-
cić się i żyć w porządku z własnym 
sumieniem.
 Po odczytaniu przez Barbarę 
Chwedczuk listu z gratulacjami od 
minister edukacji Anny Zalewskiej, 
odbyło się uroczyste ślubowanie 

uczniów pierwszych klas. Następ-
nie goście mogli obejrzeć występ ar-
tystyczny, podczas którego licealiści 
przypomnieli historię Polski od cza-
sów odzyskania przez nią niepod-
ległości do początków transforma-
cji, ze szczególnym uwzględnieniem 
postaci rtm. Pileckiego. Przy okazji 
można było dowiedzieć się wielu cie-
kawych faktów z życia tej nietuzin-
kowej postaci. Jak się okazało, rot-
mistrz w czasach młodości nieźle ma-
lował i pisał poezję. Kulminacyjnym 
punktem uroczystości było przecięcie 
wstęgi i poświęcenie nowej hali przez 
ks. Andrzeja Krynickiego, probosz-
cza parafii św. Anny w Piasecznie.
 Na zakończenie odbył się mecz 
piłki nożnej, w którym reprezen-
tacja powiatu zagrała z drużyną 
szkoły. Uczniowie, po zaciętej wal-
ce, wygrali 6:4.

Tomek Wojciuk

Do uroczystego przecięcia wstęgi zaproszono także dzieci rotmi-

strza Pileckiego – Zofię Pilecką-Optułowicz i Andrzeja Pileckiego
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WĄDOŁKOWSKA Lucyna

Okręg 1 Pozycja 1 

ŁEPKO Sylwia

Okręg 1 Pozycja 3 

BORZĘCKI Adam Piotr

Okręg 3 Pozycja 1

CICHOCKA-ZAWADA Dorota Anna

Okręg 4 Pozycja 1

KOZDROWSKI Adam

Okręg 2 Pozycja 1

LEGAT Henryk Józef

Okręg 4 Pozycja 5

MOGILSKI Krzysztof

Okręg 1 Pozycja 7 

PŁOMIŃSKI Krzysztof Andrzej

Okręg 2 Pozycja 2 

ŻUK Marcin Michał

Okręg 2 Pozycja 5
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Wszystko jest tu inne
GÓRA KALWARIA Ich dziadków przed II wojną światową Stalin zesłał w bezkresne stepy Ka-

zachstanu za to, że byli Polakami. Od wtorku mieszkają w byłym „koszarowcu” i nie 

mogą nacieszyć się z powrotu do kraju przodków

 Rodziny repatriantów z Kazach-
stanu, Uzbekistanu i Krymu spro-
wadziła do Polski Fundacja  Leny 
Grochowskiej. Organizacja na dłu-
gie lata wydzierżawiła budynki po-
wojskowe w centrum Góry Kalwa-
rii. W jednym powstał hotel, a w 
drugim urządzono 32 mieszkania 
(większość jest na wynajem). We 
wtorek do dziewięciu lokali wpro-
wadziły się rodziny Polaków, któ-
rych przodkowie zostali przymuso-
wo wywiezieni przez Sowietów na 
obcą ziemię. Taki los spotkał dziad-
ków i rodziców Bronisławy i Wikto-
ra Ilnickich, których familia do 1936 
roku mieszkała na polskich Kresach 
– obok obecnych ukraińskich miast 
Chmielnicki i Żytomierz. – Mama i 
tata mieli po 5-6 lat, kiedy ich wy-
wieziono do północnego Kazachsta-
nu, do Czkałły, gdzie latem żar leje 
się z nieba, a zimą zwykle jest po-
nad 40 stopni mrozu – opowiada 
pani Bronisława ładną polszczyzną. 
– Dziadkowie i rodzice dbali, żeby-
śmy w domu mówili po polsku, ob-
chodzili polskie święta, uczyli nas 
obyczajów. W kościele msze też od-
bywały się w naszym języku, bo 
dużo było Polaków w okolicy. 
 Małżeństwo z 22-letnią córką, 
która właśnie zaczęła studia na Uni-
wersytecie Warszawskim, jest w na-
szym kraju od połowy marca, do 
poniedziałku pomieszkiwali w Kon-
stancinie-Jeziornie. – Jesteśmy za-
chwyceni mieszkaniem w Górze 
Kalwarii, w pełni wyposażonym. Z 
ludzi w mieście też. Są bardzo mili, 
w sklepie i na ulicy. Liczymy, że będą 
nam pomagali w przyzwyczajeniu 
się do życia w  tym miejscu – ma na-
dzieję. Pan Wiktor, inżynier mecha-
nik szuka obecnie pracy, pani Bro-
nisława chwyta się na razie doryw-
czych zajęć. Przed wyjazdem w Ka-
zachstanie pracowali w stacji mete-
orologicznej.

Dzięki, dzięki i jeszcze raz dzięki

 Inaczej ułożyły się dzieje rodzi-
ny Czumak, która, aby zamiesz-
kać w Górze Kalwarii przebyła 5 
tys. km, aż z Taszkientu, stolicy Uz-
bekistanu. W 1886 roku protopla-
sta rodu jako rekrut rosyjskiej ar-
mii wraz z rodziną został przenie-
siony spod Lublina do Turkmeni-
stanu. Do kraju pradziadków pierw-
szej udało się wrócić Svietłanie, od 
4 lat studentce europeistyki w War-
szawie. Od kwietnia, dzięki Fundacji 
Leny Grochowskiej, po 7 latach sta-
rań, do Polski przyjechała reszta ro-
dziny. Babcia, rodzice, siostra i brat. 

– W Taszkiencie chodziliśmy do pol-
skiej szkoły. Jednak po przyjeździe 
tutaj było trochę ciężko, bo wszyst-
ko tu jest inne, łącznie z europejskim 
ubraniem – mówi Svietłana. Jej brat 
Artiom jest pierwszym repatriantem, 
który rozpoczął naukę w miejscowej 
szkole „Dwójce”. W nauce pomaga 
mu mama, która na razie nie pracu-
je. Chłopiec bardzo się stara, szyb-
ko zapamiętuje polskie słówka, dla-
tego dostaje już piątki i szóstki. Kil-
koro uczniów rodzin ściągniętych ze 
Wschodu uczy się także w liceach 
w Piasecznie i Górze Kalwarii oraz 
podstawówce w Czersku. W „kosza-
rowcu” zamieszkała też uśmiechnię-
ta rodzina Siabro, która przyjechała 
z Krymu. Matka pana Waldemara, 
głowy rodziny wywodzi się z Iwasz-
kiewiczów, w 1939 roku wywieziono 
ją z rodziną oraz sąsiadami z Brze-
ścia nad Bugiem. We wtorek tata 
przyszedł ubrany w dres z orłem na 
piersi, a mama i dwie córki w stro-
je ludowe miejscowego zespołu Kal-
warki. Towarzyszyły im jeszcze dwie 
najmłodsze dziewczynki. Oni zdą-
żyli wtopić się już w miejscową spo-
łeczność, mieszkali w Czersku przez 
4 lata. – Dzięki, dzięki i jeszcze 
raz dzięki. Innych słów nie mamy 
– mówi pan Waldemar, pracownik 
hotelu Arche Koszary, zapytany o 
to, jak żyje mu się w naszej okolicy.

Tu spotkacie przyjaciół

 Władysław Grochowski, repre-
zentujący fundację żony we wtorek 
przepraszał, że mieszkania przy ul. 
Saperów zostały oddane z rocznym 
opóźnieniem i zapewnił repatrian-
tów, iż organizacja czuje się za nich 
odpowiedzialna i będzie ich wciąż 

wspierać. – Zajęliśmy się sprowa-
dzaniem Polaków zza wschodniej 
granicy, bo przeczytałem w gaze-
cie, że nasze państwo ma z tym pro-
blem. Ogólnie lubię mentalność lu-
dzi ze Wschodu. Generalnie też zaj-
muję się trudnymi sprawami, który-
mi nie chcą zająć się inni. Tak sta-
ło się w przypadku repatriantów, jak 
i remontu budynków powojskowych 
Górze Kalwarii, które przez 15 lat 
niszczały – mówi naszemu dzienni-
karzowi. Fundacja sprowadziła do 
Polski łącznie 18 polskich rodzin, 
połowa z nich zamieszkała w Górze 
Kalwarii. – Nie chcemy, aby było ich 
tu więcej, żeby nie tworzyć czegoś w 
rodzaju getta – tłumaczy 
 We wtorek Władysław Grochow-
ski, burmistrz Dariusz Zieliński i wi-
cestarosta Arkadiusz Strzyżewski 
przecięli wstęgę do wyremontowane-
go „koszarowca”. Potem rodzinom 
uroczyście rozdano klucze do miesz-
kań i drobne upominki. – Jestem 
przekonany, że Góra Kalwaria bę-
dzie tym miejscem, w którym spotka-
cie przyjaciół i spełnicie swoje marze-
nia, i że za kilka tygodni powiecie, że 
to wasze miejsce – życzył burmistrz i 
zapewnił, że w Górze Kalwarii repa-
trianci otrzymają wszelką pomoc.  

Piotr Chmielewski

Państwo Ilniccy po latach starań przyjechali 

do Polski z północnego Kazachstanu

R E K L A M A

Na ścianie Przystanku 
Kultura powstaje nowy mural
PIASECZNO Mural jest odwzorowaniem ilustracji, zamieszczonej w 

jednej z książek dla dzieci. Mimo że publikacja ukazała się zagrani-

cą, autorem pracy zatytułowanej Arka Zwierzaków jest znany artysta, 

mieszkaniec Zalesia Dolnego Józef Wilkoń

 Pomysł wykonania muralu na tyłach Przystanku Kultura, przy niedawno 
zbudowanym Zakątku Kultury, narodził się kilka miesięcy temu. Jest to drugi 
taki projekt na terenie miasta – pierwszy mural został wykonany przez Swan-
skiego na terenie miejskiego skateparku. - Będzie on swoistym domknięciem 
skweru, a miejsce w którym powstaje idealnie się do tego nadaje – zapewnia 
Aleksander Ryszka z Centrum Kultury w Piasecznie. - Najwięcej czasu zajęło 
nam wybranie samego rysunku, ponieważ nie każdy by dobrze wyglądał na 
tak dużej ścianie. Robiliśmy najpierw komputerowe wizualizacje, aby przeko-
nać się, czy dany rysunek będzie pasował do tego konkretnego miejsca.
 Samo wykonanie muralu trwa od ubiegłego tygodnia, a dzieło jest już 
niemal skończone. Cały projekt kosztował 38 tys. zł.

TW

Prace nad muralem zajmą w sumie około 10 dni

Jesteśmy

 również na: 

www.facebook.com

/kurierpoludniowy

Czytaj on-line!

www.kurierpoludniowy.pl
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Wzmacniamy organizm 
przed nastaniem zimy

Błyszczące, zdrowe włosy
Lato, wakacje, słońce, morze to jest to co lubimy, na te chwile czeka-

my cały rok. My, ale nie nasze włosy.  Po wakacjach zawsze są w gor-

szej kondycji, wyblakłe, przesuszone, czekają na reanimację. Zadbaj-

my o nie teraz 

Zabieg laminowania 

 Laminowanie iNeo-Crystal fi rmy Estel jest to nowoczesny zabieg regene-
racji oraz pielęgnacji włosów, dzięki któremu na powierzchni włosa powsta-
je specjalna warstwa pochodzenia naturalnego. Włosy nabierają objętości, 
gładkości, elastyczności oraz blasku.
Zabieg zalecany jest osobom, które mają niewystarczająco gęste i puszyste, 
jak również porowate, cienkie i odbarwione włosy. Przywraca blask włosom 
zniszczonym zbyt częstymi koloryzacjami, suchym, łamliwym, matowym. Za-
bieg poleca się w celu zachowania koloru włosów farbowanych, wówczas 
można go wykonać nawet tuż po farbowaniu. Efekt zabiegu , zależnie od sta-
nu włosów i utrzymuje się od 3 do 4 tygodni.

po laminacji

P R O M O C J A

Salon BB, 

ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej)

Tel. 22 401 1234, bbsalon.pl
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Okres jesienno-zimowy sprzyja pojawianiu się różnego rodzaju dolegliwości. Nie tylko łatwiej się wtedy prze-
ziębić. U wielu osób występują depresje, drażliwość, wahania nastroju czy różnego rodzaju lęki. Na szczęście są 
sposoby, aby z tym skutecznie walczyć

 Przesilenie jesienne, które często 
skutkuje pogorszeniem samopoczu-
cia, może mieć różne przyczyny. Po-
wodują je często zmieniające się wa-
runki pogodowe, ale także zmiana 
diety (dostępne latem owoce i wa-

rzywa często zastępowane są bar-
dziej kalorycznymi potrawami) oraz 
mniejsza ilość światła, co skutkuje 
często rozdrażnieniem bądź apatią.  
 Jesienią wiele osób narzeka tak-
że na ogólne osłabienie organizmu, 
nadmierną senność (lub bezsen-
ność) czy brak energii do działania. 
Często czujemy się ociężali i po pro-
stu zmęczeni. Co zatem zrobić, aby 
odzyskać wigor, chęć do życia i prze-
trwać zimę w dobrej kondycji nie tyl-
ko fizycznej, ale też psychicznej?
 Na pewno warto zadbać o do-
brze zbilansowaną dietę. Eksper-
ci radzą, aby jesienią i zimą w dal-
szym ciągu spożywać dużo owo-
ców i warzyw, które są dziś dostęp-
ne przez cały rok. Warto sięgnąć 
po produkty bogate w witaminę C, 
które wzmocnią naszą odporność. 

Szczególnie dużo zawierają jej cytru-
sy, ale także papryka, natka pietrusz-
ki, brokuły czy porzeczki. Dobrze też 
uzupełnić witaminy z grupy B, któ-
re odpowiadają m.in. za prawidłowe 
funkcjonowanie układu nerwowego. 
Sporo zawierają ich zwłaszcza kasze, 
szpinak, kiełki, nabiał, drób i rośliny 
strączkowe. 
 Z kolei witamina D3 korzyst-
nie poprawi działanie układu im-
munologicznego, odpowiedzialnego 
za zwalczanie infekcji wirusowych i 
bakteryjnych. 
 Naszą odporność, dzięki za-
wartości białek enzymatycznych, 
zwiększy także miód, który jest 
ponadto bogatym źródłem wita-
min oraz różnego rodzaju mikro-

elementów. Dobrze jeść jego jedną 
łyżkę dziennie. Nie należy miodu 
jednak podgrzewać czy dodawać 
go do gorącej herbaty, bo wówczas 
straci swoje właściwości. 
 Ostatnią już receptą na przeży-
cie zimy w dobrej kondycji jest dużo 
ruchu, zwłaszcza na świeżym po-
wietrzu. Pamiętajmy, że gorzej do-
tleniony organizm może źle znosić 
zmiany pogody. Regularne spacery 
czy innego rodzaju aktywność po-
budza układ trawienny (dlatego ru-
chu powinny zażywać m.in. osoby 
cierpiące na uaktywniające się jesie-
nią dolegliwości jelitowe), reguluje 
pracę serca, odpręża, ale też zwięk-
sza naszą wydolność i odporność.

Najprostszą receptą na

przetrwanie zimy w dobrej 

kondycji jest właściwie 

zbilansowana dieta 

i dużo ruchu

R E K L A M A
TW
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Porno w Przystanku Kultura?
PIASECZNO Kto zajrzy na trwającą właśnie wystawę w Przystanku Kultura musi być przy-

gotowany na kontrowersyjne dzieła, w których nie brakuje nagości

 Zdaniem Aleksandra Ryszki, ku-
ratora Galerii Przystanek, Emilia 
Nesteruk jest autorką jednego z naj-
ciekawszych tegorocznych dyplo-
mów na wydziale malarstwa ASP 
w Warszawie. W Piasecznie prezen-
towana jest właśnie jej debiutancka 
wystawa indywidualna, która – choć 
może niektórych szokować – skła-
nia również do myślenia i refleksji. 
– Emilia Nesteruk tworzy malarskie 
kolaże mające swoje źródło w ob-
szarze współczesnej wizualności i 
nostalgii za przeszłością. Ekspono-
wana w mediach agresywna ciele-
sność zderza się w nich z motywami 
zaczerpniętymi z czasów minionych 
– wyjaśnia Aleksander Ryszka. Na 
wystawie obok siebie współegzystu-
ją kąpiący się młodzi ludzie z przed-
wojennego zdjęcia i aktorzy z seria-
lu ,,Przyjaciele’’, bohaterowie ,,Prze-
minęło z wiatrem’’ i Britney Spears 
oraz Natalia LL. W obrazach prze-
wija się motyw uprzedmiotowienia 
wizerunku kobiet w wizualnej nar-
racji na przestrzeni lat. 
 Emilia Nesteruk, urodzona w 
1994 roku w Warszawie, przyzna-
je, że głównym tematem jej prac 
jest życie codzienne we współcze-
snym świecie. – Moje obrazy są ko-
mentarzem i krytyką otaczającego 
nas świata, jednak najczęściej sku-
piam się na aspekcie uczuć i emo-
cji – wyznaje artystka. – Narrato-
rem moich prac jest młoda kobieta, 

która nie odnajduje się w XXI wie-
ku. Porusza tematy uczuć, od miło-
ści, radości i szczęścia, poprzez me-
lancholię, zadumę i smutek. Są pra-
ce o samotności, zanikających war-
tościach, smutnych realiach życia w 
świecie nowoczesnych technologii. 
Neguję współczesne zachowania, 
porównuję teraźniejsze życie mło-
dych ludzi z życiem bohaterów lite-
rackich z literatury klasycznej. Po-

przez moje prace staram się opowia-
dać historie o przeszłości i teraźniej-
szości. Moja twórczość jest ilustra-
cją współczesności oraz moich prze-
żyć, bądź sentymentalnymi powro-
tami do przeszłości.
 Wystawa zatytułowana „Pokole-
nie narcyzów” będzie czynna do 4 li-
stopada.

Grzegorz Tylec

Warto na własne oczy przekonać się 

o wartości sztuki Emilii Nesteruk

Muzyczny powrót do lat 60.
PIASECZNO Koncert „Przeboje polskiego big beatu” był kolejną szansą 

dla lokalnych wykonawców na prezentację muzycznych umiejętności

 Inicjatorem wydarzenia w Domu Kultury był Grzegorz Rowiński, miesz-
kaniec Piaseczna, który od kilku lat organizuje podobne imprezy – stawia-
jąc przede wszystkim na polską muzykę. Tego wieczoru wystąpili: Agnieszka 
Adamczyk, Sławomir Kosiński, Paweł Górski, Marcin Molski, Brunon Niewiń-
ski, Agata Gałach i Piotr K.Sawicki, Tomasz Winiarski i Piotr Czaplicki oraz Duet 
Ojciec i Syn. Na koncercie usłyszeć można było, między innymi, niezapomnia-
ne piosenki Skaldów, Czerwonych Gitar czy Karin Stanek. Wielu wykonawców 
postawiło przy tym na swoje autorskie aranżacje, choć utwory nie były zmie-
nione do tego stopnia żeby nie można ich było rozpoznać. – Kiedy usłysza-
łam, że pan Grzegorz robi koncert z przebojami big beatu pomyślałam, że 
to świetny pomysł – mówi Agnieszka Adamczyk, wokalistka, która wykonała 
m.in. „Konika na biegunach”.  
 Na zakończenie wszyscy wykonawcy wykonali wspólnie utwór Niebiesko-
Czarnych „Ale za to niedziela”. Do zaśpiewania energicznego refrenu ocho-
czo włączyła się również publiczność. 
 Kolejny koncert z cyklu odbędzie się w lutym przyszłego roku. Tym razem 
nacisk będzie położony na twórczość Czesława Niemena.

Grzegorz Tylec
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IV liga

Kolejka 11 - 13-14 października

Oskar Przysucha 7-0 Perła Złotokłos  
Sparta Jazgarzew 0-4 KS Raszyn  
Mazur Karczew 1-1 Pilica Białobrzegi  
Mszczonowianka Mszczonów 1-1 Znicz II Pruszków  
MKS Piaseczno 6-1 Orzeł Unin  
LKS Promna 1-0 Radomiak II Radom  
Energia Kozienice 1-0 Pogoń Grodzisk Mazowiecki  
Błonianka Błonie 3-2 Wilga Garwolin

Tabela grupy południowej IV ligi

1.  Pogoń Grodzisk Mazowiecki
  11 30 10 0 1 35-9
2.  Pilica Białobrzegi 11 28 9 1 1 42-5
3.  Oskar Przysucha 11 25 8 1 2 27-11
4.  Błonianka Błonie 11 23 7 2 2 24-12
5.  MKS Piaseczno 11 22 7 1 3 33-18
6.  Energia Kozienice 11 19 6 1 4 16-14
7.  Radomiak II Radom 11 17 5 2 4 24-22
8.  KS Raszyn 11 16 5 1 5 17-22
9.  Mszczonowianka Mszczonów 
  11 15 4 3 4 22-18
10.  Wilga Garwolin 11 13 4 1 6 17-23
11.  Orzeł Unin 11 11 3 2 6 17-31
12.  Mazur Karczew 11 11 3 2 6 15-23
13.  Sparta Jazgarzew 11 8 2 2 7 10-28
14.  LKS Promna 11 8 2 2 7 8-24
15.  Znicz II Pruszków 11 7 2 1 8 12-16
16.  Perła Złotokłos 11 0 0 0 11 2-45

Liga okręgowa

Kolejka 11 - 13-14 października

LKS Chlebnia 1-3 AP Żyrardów 

Laura Chylice 2-2 LKS Osuchów  
KS Teresin 2-3 Piast Piastów  
Józefovia Józefów 6-0 Milan Milanówek  
Ursus II Warszawa 6-2 SEMP Ursynów (Warszawa)  
KS Konstancin 1-0 Przyszłość Włochy (Warszawa)  
Grom Warszawa 1-3 Pogoń II Grodzisk Mazowiecki

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

1.  AP Żyrardów 11 29 9 2 0 36-14
2.  Józefovia Józefów 11 27 9 0 2 35-14
3.  Laura Chylice 11 23 7 2 2 36-19
4.  KS Teresin 11 23 7 2 2 28-19
5.  Grom Warszawa 11 19 6 1 4 28-19
6.  Piast Piastów 11 19 6 1 4 26-21
7.  Ursus II Warszawa 11 18 6 0 5 39-27
8.  LKS Osuchów 11 15 4 3 4 13-17
9.  LKS Chlebnia 11 13 4 1 6 16-27
10.  Milan Milanówek 11 13 4 1 6 12-30
11.  Naprzód Stare Babice 10 13 4 1 5 20-26
12.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki
  11 12 4 0 7 18-29
13.  Przyszłość Włochy (Warszawa)
  11 10 3 1 7 13-18
14.  SEMP Ursynów (Warszawa)
  11 8 2 2 7 22-27
15.  MKS II Piaseczno 10 7 2 1 7 14-17
16.  KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 
  11 3 1 0 10 11-43

A klasa

Kolejka 9 - 13-14 października

Okęcie Warszawa 5-1 Naprzód Brwinów  
Tur Jaktorów 0-6 Orzeł Baniocha  
Jedność Żabieniec 3-2 UKS Siekierki (Warszawa)  
Świt Warszawa 0-0 Walka Kosów  

Grom II Warszawa 4-0 FC Płochocin  
Anprel Nowa Wieś 1-1 FC Lesznowola  
GLKS Nadarzyn 5-2 Nadstal Krzaki Czaplinkowskie

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy

1.  Orzeł Baniocha 9 24 8 0 1 25-8
2.  Okęcie Warszawa 9 22 7 1 1 20-4
3.  GLKS Nadarzyn 9 22 7 1 1 52-15
4.  Grom II Warszawa 9 17 5 2 2 16-14
5.  UKS Siekierki (Warszawa)
  9 14 4 2 3 22-11
6.  Walka Kosów 9 12 3 3 3 16-12
7.  Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 
  9 11 3 2 4 13-14
8.  FC Lesznowola 9 11 2 5 2 14-13
9.  Anprel Nowa Wieś 9 11 3 2 4 13-16
10.  Naprzód Brwinów 9 10 3 1 5 13-21
11.  Jedność Żabieniec 9 10 3 1 5 13-23
12.  Świt Warszawa 9 8 2 2 5 5-16
13.  FC Płochocin 9 4 1 1 7 7-29
14.  Tur Jaktorów 9 1 0 1 8 6-39

II liga kobiet

Kolejka 8 - 13-14 października

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

Tabela drugiej ligi kobiet

1.  Ząbkovia Ząbki 8 24 8 0 0 43-6
2.  MOSiR Sieradz 8 18 6 0 2 21-7
3.  Stomil Olsztyn 8 18 6 0 2 24-7

4.  KU-AZS UW Warszawa 8 14 4 2 2 15-11
5.  Loczki Wyszków 8 13 4 1 3 24-21
6.  Włókniarz Białystok 7 12 4 0 3 9-15
7.  Akademia 2012 Suwałki 7 10 3 1 3 14-14
8.  Pogoń Zduńska Wola 8 10 3 1 4 13-15
9.  GOSiR Piaseczno 8 7 2 1 5 6-18
10.  Wilga Garwolin 8 6 2 0 6 6-25
11.  Tygrys Huta Mińska 8 3 1 0 7 8-20
12.  Victoria Bartoszyce 8 3 1 0 7 7-31

Ligowe zapowiedzi

IV liga

Kolejka 12 - 20-21 października

Perła Złotokłos - Wilga Garwolin 21 października, g.14:30
Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Błonianka Błonie 
Radomiak II Radom - Energia Kozienice 
Orzeł Unin - LKS Promna 
Znicz II Pruszków - MKS Piaseczno 20 października, g.12
Pilica Białobrzegi - Mszczonowianka Mszczonów 
KS Raszyn - Mazur Karczew 
Oskar Przysucha - Sparta Jazgarzew 20 października, g.15

Liga okręgowa

Kolejka 12 - 20-21 października

AP Żyrardów - Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 
Przyszłość Włochy (Warszawa) - Grom Warszawa 
SEMP Ursynów (Warszawa) - KS Konstancin
 20 października, g.20

Milan Milanówek - Ursus II Warszawa 
20 października, g.15:15
MKS II Piaseczno - Józefovia Józefów 20 października, g.17
Piast Piastów - Naprzód Stare Babice 
LKS Osuchów - KS Teresin 
LKS Chlebnia- Laura Chylice 20 października, g.11

A klasa

Kolejka 10 - 20-21 października

Naprzód Brwinów - Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 21 
października, g.15
FC Lesznowola - GLKS Nadarzyn 20 października, g.15
FC Płochocin - Anprel Nowa Wieś 
Walka Kosów- Grom II Warszawa 20 października, g.15
UKS Siekierki (Warszawa) - Świt Warszawa 
Orzeł Baniocha - Jedność Żabieniec
20 października, g.14
Okęcie Warszawa - Tur Jaktorów

II liga kobiet

Kolejka 9 - 20-21 października

Ząbkovia Ząbki - Stomil Olsztyn 
Tygrys Huta Mińska -Loczki Wyszków 
Akademia 2012 Suwałki - MOSiR Sieradz 
Pogoń Zduńska Wola - Wilga Garwolin 
Victoria Bartoszyce - Włókniarz Białystok
GOSiR Piaseczno - KU-AZS UW Warszawa 21 paździer-
nika, g.13

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

Wyniki naszych zespołów ligowych

Wojskowi najlepsi w Tarczynie
PIŁKA NOŻNA 15 drużyn z całego Mazowsza walczyło 

w amatorskim Turnieju Piłki Nożnej -Tarczyn Cup 2018

 Najdalej na wrześniowe zawo-
dy w Tarczynie miał zespół z oko-
lic Mławy - Torpedo Szreńsk. Cie-
kawostką była też drużyna Song 
Lam FC, która była złożona z pił-
karzy z Wietnamu. Rywalizacja 
odbywała się w czterech grupach, 
z których wychodziły po dwie dru-
żyny. Na zawody nie przyjechały 
jednak ostatecznie trzy zgłoszone 
zespoły (Top Market, Inotm Pla-
tinum oraz Grupa Smolińska), 
przez co Tarpany Górskie oraz 
Song Lam FC miały dwie szanse 
na wyjście z grup.
 W meczu o trzecie miejsce Orli-
kone Family z wielką przewagą po-
konało SNK 4:1, a w  wielkim finale 
spotkali się debiutanci - OKS Nowy 
Raków ze stałymi bywalcami ama-
torskich turniejów - Jednostką Woj-
skową Grójec. Mecz był bardzo wy-
równany z obu stron, a jeden jedy-
ny  błąd OKS bezlitośnie wykorzy-
stała Jednostka, utrzymując później 
jednobramkowe prowadzenie aż do 
ostatniego gwizdka sędziego. Tra-
dycyjnie przyznano wyróżnienia in-
dywidualne. Najlepszym bramka-
rzem imprezy został Artur Macek 
(OKS Nowy Raków), najlepszym 

zawodnikiem -  Łukasz Sosnow-
ski (Jednostka Wojskowa Grójec), 
a królem strzelców Piotr Rączkow-
ski z Orlikone Family. – Szczególne 
podziękowanie chcielibyśmy prze-
kazać Beacie Zaradkiewicz, dyrek-
tor Szkoły Podstawowej im. J. Stęp-
kowskiego oraz Andrzejowi Latkow-
skiemu za udostępnienie boiska przy 
ul. Stępkowskiego oraz pomoc w or-
ganizacji turnieju – mówi Karol Ko-
łodziejczak, organizator zawodów. 
Uczestnicy turnieju wsparli również 

zakup protez dla Mariusza Podgó-
rzaka z gminy Góra Kalwaria.
 Kolejny turniej odbędzie się 24 i 
25 listopada. Tym razem będzie to 
impreza ogólnopolska. Do Piasecz-
na zjadą się aż 32 drużyny w kate-
gorii wiekowej 16+, które przez dwa 
dni będą rywalizować w hali spor-
towej przy Al. Kasztanów 12. Za-
pisy: Zapisy@copafootball.pl i tel. 
505 575 320.

Grzegorz Tylec

Puchar już poza zasięgiem
PIŁKA NOŻNA, OKRĘGOWY PUCHAR POLSKI W rozgrywkach pucharowych nie ma już drużyn pił-

karskich z powiatu piaseczyńskiego. Najpierw w ćwierćfi nale odpadła Sparta, a w ko-

lejnej rundzie Piaseczno

 Biało-niebiescy nie mieli więk-
szych problemem z wyeliminowa-
niem swojego rywala w ćwierćfina-
le. Trzy gole Zbigniewa Obłuskiego 
i jedno trafienie Konrada Wojtkie-
lewicza załatwiły sprawę w meczu 
z drużyną Agape Białołęka (1:4). 
W kolejnej rundzie podopieczni 
Igora Gołaszewskiego trafili jed-
nak na lidera IV ligi – Pogoń Gro-
dzisk Mazowiecki. Niedawno ule-
gli temu zespołowi w lidze 1:3 i 
okazało się, że historia lubi się po-
wtarzać – dokładnie taki sam wy-
nik przywieźli w ostatnią środę z 
pucharowej konfrontacji. Jedyne-
go gola w tym meczu dla Piaseczna 
zdobył Marcin Bawolik.
 Spartę na drodze do półfinału 
dwukrotnie zatrzymała z kolei... po-
przeczka. Choć zespół Arkadiusza 

Rysia przegrywał po golu z karnego, 
w ostatniej minucie wyrównał strza-
łem głową Wojciech Gajownik. W 
serii jedenastek dwa razy zawodnicy 
Sparty trafili niestety w poprzeczkę, 

a raz obok bramki i musieli pogo-
dzić się z odpadnięciem z pucharu 
(5:6).
 

Tyl.

Do jedenastu razy 
sztuka
PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA, KS KONSTANCIN – PRZYSZŁOŚĆ WŁOCHY 

1:0 Po dziesięciu ligowych porażkach z rzędu na otwarcie sezonu pod-

opieczni Michała Madeńskiego w końcu zainkasowali pierwsze punkty

 To był typowy mecz 
walki, w którym walka 
toczyła się głównie w 
środku pola. W drugiej 
połowie to goście mie-
li wprawdzie optycz-
ną przewagę, ale za to 
Konstancin był skutecz-
niejszy. W 77. minucie 
szybką kontrę wykoń-
czył ładnym uderze-
niem Hubert Skrzypek. 
Piłka po jego strzale 
odbiła się jeszcze od 
słupka i wpadła do siat-
ki. Końcówka zaowocowała czerwonymi kartkami – po jednej dla zawodnika 
każdej z drużyn, ale goli już więcej nie było i gospodarze mogli w końcu świę-
tować pierwsze ligowe punkty.

Tyl.

ZAPASY 

Mistrzowscy weterani
 Na Targówku odbyły się mistrzostwa 
Polski weteranów w stylu klasycznym oraz 
stylu wolnym. W zawodach klub UKS 5 Pia-
seczno reprezentowało dwóch zawodników 
- Sławomir Płatek i Maciej Urbowicz. Jak się 
okazało, obaj panowie zdobyli złote medale 
i zostali mistrzami Polski. – Nasi weterani dali 
wzorowy przykład swoim dzieciom, które u 
nas trenują – skomentował ich sukces Paweł 
Karbowski, trener  UKS 5 Piaseczno. 

Tyl.

LEKKATLETYKA

SZACHY

Bieg Złotych Liści

Piaseczyńskie Szachogranie

 W najbliższą niedzielę w parku miejskim przy ulicy Chyliczkowskiej odbędzie 
się siódma edycja Biegu Złotych Liści. W programie imprezy: bieg dla dzieci na dy-
stansie 300 metrów, bieg rodzinny (1 km), 3-kilometrowy Nordic Walking oraz bieg 
główny na dystansie 5 km. Zapisy na stronie internetowej www.kondycja.com.pl/
startmeta, a na niej również dostępny regulamin. Zawody rozpoczną się o godz. 10.

Tyl.

 W najbliższą sobotę w budynku klubowym na stadionie miejskim w Pia-
secznie odbędzie się, organizowany przez klub Laura Chylice, turniej sza-
chowy w dwóch kategoriach wiekowych - dla dzieci do lat 12 i dorosłych 
(open). Zastosowany zostanie szwajcarski system rozgrywek. Kategoria 
open, z  atrakcyjną pulą nagród fi nansowych i rzeczowych, co roku przycią-
ga czołowych polskich szachistów. Impreza potrwa w godz. 9-17.

Tyl.
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DAM PRACĘ

Firma sprzątająca zatrudni kobiety na stale i do prac 
dodatkowych w Wólce Kosowskiej k. Mrokowa , 
tel. 504 246 180

Firma zatrudni panią do sprzątania, Konstancin-Je-
ziorna, od 14,70 zł/1h, tel. 533 281 247

Pomocnika do serwisu opon, Gołków, tel. 791 143 517 

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstanci-
nie poszukuje osób chętnych do pracy w charakte-
rze: opiekuna nad osobami niepełnosprawnymi, pielę-
gniarki i fizjoterapeuty. Możliwość zamieszkania. Oso-
by zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod 
nr 607 241 707 lub adresem e-mail: tabita@luxmed.pl 

Firma transportowa poszukuje kierowców, kat c+e w 
transporcie międzynarodowym chłodniczym, na trasie 
Polska – Hiszpania – polska, atrakcyjne wynagrodze-
nie, tel. 668 499 758

Grafik, operator DTP, praca@galia.net.pl, 
tel. 503739245

Wraz z rozwojem firmy poszukuję kosmetyczki 
z doświadczeniem oraz manikiurzystki, Piaseczno 
tel. 601 95 34 34

Zatrudnię sprzedawcę do sklepu mięsnego, Piasecz-
no, tel. 602 199 832

Operator produkcji półprzewodników, umowa o prace. 
Tel. 22 398 91 43

BABIK TRANSPORT - zatrudnimy kierowców C+E na 
trasy międzynarodowe PL - EU-PL tel. 600 065 813

Pomoc domowa, tel. (22) 756 46 78

Sklep Mięsny-sprzedawca, Masarnia - pracownik produk-
cyjny, pracownik 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 

Zatrudnię elektryka , elektromontera . Wykonywanie 
instalacji w budynkach. Tel. 602 675 286

KRAWCOWE ZATRUDNIĘ OD ZARAZ NA DOBRYCH 
WARUNKACH, TEL. 504 551 330

Pani do gotowania, tel. 607 034 382

Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę pilnie, tel. 605 322 756, 
607 048 046

Zatrudnię kuriera, firma medyczna, tel. 602 637 732

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

W gospodarstwie warzywniczo-sadowniczym 
mężczyźnie na stałe, z zamieszkaniem, tel. 574 162 964

Do myjni ręcznej i wulkanizacji, Gołków, tel. 605 303 484

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

Kierowcę kat. B lub C do końca roku. Umowa zlecenie. 
Może być rencista lub emeryt, tel. 502 203 691

Pracownika magazynowego, do końca roku. Umowa 
zlecenie, tel. 508 199 426

Krawcową z doświadczeniem do pracowni krawieckiej, 
tel. 605 081 740

Zatrudnię do obsł. bufetu i do zmywania na pół etatu. 
Wa-wa Rembertów. 606 898 220 

Do montażu okien,  tel. 600 446 225

Krawca/Krawcową do poprawek w pracowni krawieckiej 
(chałupnictwo) tel. 602 726 384

Firma ogrodnicza w Zalesiu Górnym zatrudni: brukarza, 
pilarza, ogrodnika tel. 607 811 727

Pracowników budowlanych, tel. 507 191 295

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

Pilne! Przyjmę do pracy w delikatesach, w Nowej 
Iwicznej, tel. 501 105 411

Piekarnia zatrudni piekarza, kierowcę, osobę sprzątającą, 
Zalesie Dolne, tel. 22 756 90 01

Zatrudnię kierowcę  kat C , jazda po  kraju , weekend w  
domu wyjazd z  Piaseczna, osoba  może być do  przyucze-
nia lub  starsza , ważne  muszą być karta  kierowcy i resz-
ta  dokumentów ,  samochód solówka. Tel.  509 089 736 
agnieszkaszczesna3@gmail.com 

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

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

Firma handlowa Uni-Pack Maciejko z Piaseczna poszuku-
je pracownika na stanowisko magazynier. Wynagrodze-
nie 3 tys. zł brutto plus premia. CV prosimy przesyłać na 
adres: rekrutacja@unipack.com.pl

Emeryta/Rencistę do prac pomocniczych w prowadzeniu 
domu i ogrodu.2-3 razy w tygodniu.Tel.513 022 288

BABIK SKP praca na myjni automatycznej. Nie wymagane 
doświadczenie ale zaangażowanie oraz umiejętność ob-
sługi klienta. Sękocin Nowy lub Wilanów. Tel. 662 021 324 

Zatrudnię kucharkę do przedszkola. Pełny etat, umowa o 
pracę, atrakcyjne wynagrodzenie. te. 601 778 504

Firma zatrudni do sprzątania, praca w godz.popołudnio-
wych, Piaseczno, ul. Puławska, tel. 512 117 967

Zatrudnię kierowcę kat. C+E. Tel.: 601 097 505

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

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

Poszukuję pracownika do montażu schodów, drzwi, 
podłóg, prawo jazdy B, umowa o pracę, Piaseczno, 
tel. 504 198 844, 22 737 23 32

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

Zatrudnię studentkę do pomocy na stoisku cukierniczym, 
tel. 601 727 181

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie, prasowanie, tel. 889 975 129

Sprzątanie, tel. 508 848 599

Sprzątanie, tel. 880 255 904

KUPIĘ

Kupię Quada 110/250 cm, „chińskiego” - uszkodzone-
go, do remontu, tel. 698 698 839 

Antykwariat Kupi Monety Banknoty Odznaczenia Medale 
Mokotów Puławska 24 B, tel. 692 400 175

SPRZEDAM

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

Tuje, bukszpany i inne,  tel. 880 479 679

Helpagd Outlet urządzeń AGD Pralki, lodówki, zmywar-
ki,piekarniki. Do 70% taniej. Drobne uszkodzenia maga-
zynowe, końcówki serii. 05-090 Raszyn Al. Krakowska 8

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

Sosna opałowa, tel. 602 77 03 61

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

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

Motorower Chopper 110 cm, tel. 887 747 133

AUTO - MOTO  KUPIĘ

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

Działka w Łosiu, przy ul. Meliorantów, 3,16 ha, z domem, 
cena 2 090 000, tel. 783 985 767, 691 505 107

Złotokłos, Dom na wejście, działka 3500 m kw., podziel-
na na 3 – wspaniała lokata kapitału. Media, asfalt, piękny 
ogród. 920 000zł. Idealne dla młodych seniorów lub mło-
dych z dziećmi. Tel. 515 211 255

Pilnie sprzedam pawilon na bazarku w Piasecznie, 
z powodu wyjazdu tel. 693 440 622

Budowlana,  2364 m kw., Wólka Kozodawska, media
w drodze, tel. 602 463 705

Dom 150/1550 m kw., wszystkie media, Gabryelin, 
tel. 602 10 21 30

Mieszkanie w Piasecznie, 47 m kw., bezpośrednio, 
tel. 518 671 375

Mieszkanie w Piasecznie, 45 m kw, 
tel. 506 744 966, 505 523 173

Sprzedam bardzo ładne wyjątkowo tanie działki budowla-
ne na południe od Piaseczna, cena działki ok. 1000 m kw., 
wynosi TYLKO 23 000 zł, tel. 602 340  549

Sprzedam SUPER DZIAŁKĘ w ŁAZACH – Magdalenka, 
tel. 604 624 875

Sprzedam działkę tanio w PRAŻMOWIE, tel. 602 340 549

Sprzedam działkę z WZ w SŁOMCZYNIE, tel. 604 624 875

Super działka w SIEDLISKACH k/ Piaseczna, tel. 602 340 549

Ładną działkę w Piasecznie 1537 m kw., tel. 660 379 171

Mieszkanie dwupokojowe Piaseczno, tel. 735 037 247

Działki budowlane 800 - 1200 m kw. Prażmów, 
tel. 602 77 03 61

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

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Wynajmę magazyn 200m kw (80m kw i 120 m kw), Lesz-
nowola ul. Polna 7, wjazd również od ul. Jedności, 
tel. 508 105 236

2 pokoje z kuchnią, 60 m kw., Chylice, tel. 516 228 558

Kwatery, Dąbrówka, 250zł - 300zł tel. 667 797 094

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

Podnajmę pół salonu fryzjerskiego, Piaseczno, 
tel. 697 097 959

Kwatery, Chylice, tel. 513 626 068

Pawilon 50 m kw. Szkolna 13C P-no, tel. 509 201 066

Lokal usługowy 52 m kw. Piaseczno tel. 504 506 124 

Mieszkanie dwupokojowe w Konstancinie wynajmę. 
Tel. 22 717 33 15 po 16.00

Do wynajęcia garaż, Piaseczno tel. 531 823 050

USŁUGI

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

ROLETY MOSKITIERY TEL. 601 520 310
BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

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

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

Stawianie płotów, tel. 697 680 517

Wycinki drzew z podnośnika koszowego, 
tel. 518 745 782

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Elektryk, tel. 666 890 886

Wycinka drzew – wszystkie metody, tel. 509 518 836

Hydraulik tel. 886 576 148

Malowanie, gładzie, tel. 798 828 783

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

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

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

Elektryk, tel. 500 466 774

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU, 
TEL. 501 129 679

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Usługi wysokościowe, czyszczenie dachów i rynien, wy-
cinka drzew, tel. 889 105 476

Usługi remontowe, wykończenia wnętrz, glazura, terako-
ta itp., tel. 795 648 160

Koparka, tel. 518 730 539

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Ogrodnictwo od A do Z, tel. 536 043 434

Hydraulik, tel. 535 872 455

Złom, uprzątniemy, wywieziemy, tel. 502 898 418

Malarskie, tel. 696 120 208

Remonty, wykończenia, tel. 692 194 998

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

Podnośnik koszowy, 17m, usługi, wynajem, 
wycinka drzew tel. 609 828 998

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

Malowanie, panele, remonty, tel. 664 632 405

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

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

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

Remonty, tel. 721 982 013

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

Tynki gipsowe i tradycyjne kont 604 415 352

Oczyszczanie działek, ogrodnicze, te. 519 874 891

Księgowość profesjonalnie www.tuksiegowosc.pl 
530 743 918 

Dachy naprawa, tel. 792 354 779

Tynki wewnętrzne tel. 533 125 444

Tynki, tel. 533 125 444

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

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

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

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

 RÓŻNE 

Klub seniora z opieką, tel. 605 576 406

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

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

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

NAUKA 

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

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

Wsparcie psychologiczne, Piaseczno, tel. 571 373 118

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

ZWIERZĘTA

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

Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040

FIRMA SPRZĄTAJĄCA ZATRUDNI PANIĄ DO SPRZĄ-
TANIA KLATEK SCHODOWYCH NA OSIEDLU 
ZAMKNIĘTYM W JÓZEFOSŁAWIU UL. MAGNOLII, 
TEL. 602 805 552

 SKUP AUT W KAŻDYM STANIE, TEL.. 514 658 029

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

PRACOWNIA TAPICERSKA, tel. 502 908 661

SPRZEDAWCA DO DELIKATESÓW W MROKOWIE, 
TEL. 502 251 356

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

SKUP AUT OD ROCZNIKA 2003, CAŁE, USZKODZO-
NE, RÓWNIEŻ WERSJE ANGIELSKIE, 
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

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

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

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

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Remonty, prace wykończeniowe, solidnie, 
tel. 602 23 86 20

 Malowania, wykończenia, tel. 606 141 944

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Remonty kompleksowo, tel. 570 670 938

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

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

R E K L A M A

R E K L A M A
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