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 Galeria „Okno” - bo tak nazywa 
się nowe miejsce - powstała w należą-
cym do kolejki wąskotorowej  WMD. 
Wchodzi się do niej od strony ul. 
Nadarzyńskiej, jednak normalnie... 
wejście będzie zamknięte, a prace bę-
dzie można oglądać przez duże okna. 
Na pomysł stworzenia tego miejsca 
wpadł Wiesław Szamocki, który la-
tem z drugiej strony budynku prowa-
dził razem z żoną warsztaty.  – Ten 
niesamowity obiekt od dawna mnie 
ciekawił i inspirował – wspomina.  – 
Kiedy jednak wszedłem do środka, 
oniemiałem. Zrozumiałem, że miej-
sce to idealnie nadaje się na galerię.
 Artysta zaraził swoim pomy-
słem gminę, która wsparła finanso-
wo przedsięwzięcie, a także zawia-
dujące stacją Piaseczyńsko-Grójec-
kie Towarzystwo Kolei Wąskotoro-
wej. Oczywiście piwnica wymaga-
ła stosownej adaptacji. Trzeba było 
odmalować i zaszklić okna, wstawić 
drzwi, dociągnąć instalację elek-
tryczną, zrobić oświetlenie oraz całe 
pomieszczenie wysprzątać.  – Było 
z tym naprawdę mnóstwo pracy – 
przyznaje Wiesław Szamocki.

 Wysiłek jednak opłacił się i dwa 
tygodnie temu w galerii „Okno” od-
był się pierwszy wernisaż.  – To faj-
ne miejsce, mam nadzieję, że będzie 
takich na terenie miasta przybywać – 
mówił wiceburmistrz Daniel Putkie-
wicz. Autor wystawy wyraził nato-
miast nadzieję, że w przyszłości gale-
rię uda się powiększyć, adaptując pię-
tro olejarni. Po chwili wszyscy zapro-

szeni goście weszli do środka, gdzie 
mogli z bliska podziwiać wystawio-
ne prace. Ekspozycja, na którą skła-
da się kilka wielkoformatowych gra-
fik, inspirowana jest naturą. Na tka-
ninach można podziwiać przede 
wszystkim drzewa. Najpierw arty-
sta tworzy je na tablecie, a następnie 
drukuje na ogromnych ploterach. 

Tomasz Wojciuk

KRONIKA POLICYJNA
POWIAT

Z parkingów i ulic znikają drogie auta
 W nocy z 8 na 9 listopada na ulicy Puławskiej w Baniosze (gm. Góra 
Kalwaria) ukradziono grafitowego lexusa RX450h o wartości 100 tys. zł. 
Mniej więcej w tym samym czasie z parkingu osiedlowego przy ul. Gra-
nitowej w Piasecznie zginęło szare audi A4 z 2015 roku o wartości 120 
tys. zł. Z kolei 12 listopada, między godz. 10 a 12 z ul. Truskawkowej w 
Mysiadle skradziono szare bmw X5 o wartości 250 tys. zł. Policja prosi 
o kontakt wszystkie osoby, które widziały moment kradzieży lub znają 
personalia sprawców. 
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Cenny zabytek nadal będzie niszczał
KONSTANCIN-JEZIORNA Willa Biruta, z której spółka Horcus Investment Group, działająca jak Amber Gold, zrobi-

ła przynętę dla ofi ar swych oszustw fi nansowych, jeszcze długo nie będzie miała gospodarza, który o nią zadba

 „Cenny zabytek z dziurami w da-
chu” - alarmowaliśmy w marcu 2017 
roku, zanim jeszcze wybuchła na 
całą Polskę afera związana z pirami-
dą finansową stworzoną przez Hor-
cusa. Już wówczas remont willi przy 
ul. Matejki stanął w martwym punk-
cie, ponieważ główny wykonaw-
ca prac (jak sam nam ujawniał) nie 
otrzymał od zleceniodawcy ponad 
860 tys. zł zapłaty i porzucił plac bu-
dowy. Wtedy wydawało się jeszcze, 
że zabytek z 1914 roku uda się przy-
najmniej zabezpieczyć przed desz-
czem wlewającym się przed duże 
otwory wycięte w dachu. Kierow-
nik budowy zapewniał nas, że tak się 
stanie. Skończyło się na obietnicach. 
 Losem willi zainteresowała nas mi-
łośniczka konstancińskich zabytków 
(chciała pozostać anonimowa). – Obec-
nie stan budynku jest godny pożałowa-
nia – wskazywała. – Gołym okiem wi-
dać, że budynek niszczeje, mury i okna 
niezabezpieczone, deszcz pada do środ-
ka. Szkoda byłoby, aby ten piękny obiekt 
zniszczał zupełnie, na co się niestety w 
obecnej sytuacji zanosi – zauważyła.

Zbierał na remont, wydawał 

na wystawne życie

 Jeszcze wiosną ubiegłego roku 
Horcus zapewniał na profilu w por-
talu społecznościowym i w prospek-
tach rozsyłanych do potencjalnych 
inwestorów, że  „we wnętrzach willi 
powstaną ekskluzywne apartamen-
ty, których ponadprzeciętne udogod-
nienia w połączeniu z autentycznymi 
elementami wystroju, podkreślać 
będą zabytkowy charakter inwesty-
cji, zawierając przy tym nowocze-
sne i luksusowe rozwiązania gwa-
rantujące mieszkańcom wyjątko-
wy komfort życia.” Inwestor pod-
kreślał, że Biruta jest jednym z nie-
licznych budynków Konstancina, 
w których zachowały się oryginal-
ne przedwojenne sztukaterie. Pra-
ce pod nadzorem konserwatora ru-
szyły w zabytku w roku 2015 i za-
trzymały się późną jesienią 2016 r. 
W sierpniu minionego roku Proku-
ratura Okręgowa ujawniła, że Hor-

cus Investment Group SA (HIG) 
był piramidą finansową i oszukał 
około 700 osób na łączną kwotę 
38,5 mln zł. Sąd zatrzymał w aresz-
cie Roberta B. faktycznie kierują-
cego działalnością HIG oraz jego 
matkę Mirosławę B. będącą preze-
sem spółki. Są oskarżeni o doko-
nanie oszustwa na ogromną skalę. 
– Państwo B. również podawali nie-
prawdziwe dane przy emisji obliga-
cji oraz wykonywaniu prac remon-
towo-konserwatorskich w tzw. wil-
li Biruta w Konstancinie – informu-
je Łukasz Łapczyński, rzecznik pra-
sowy warszawskiej prokuratury. Ich 
przestępcza działalność trwała od 
września 2014 roku do marca 2017. 
Emitując obligacje Horcus obiecy-
wał obligatariuszom nawet 10 proc. 
zysku, który miały przynieść pro-
wadzone przez niego inwestycje 
(remont Biruty był sztandarowym 
przedsięwzięciem). W rzeczywisto-
ści Robert B. za zebrane pieniądze 
podróżował po świecie i bawił się.

Willa jest przedmiotem 

zabezpieczenia 

 Skutkiem działalności oszustów 
jest coraz bardziej opłakany stan 
jednej z najpiękniejszych willi Kon-
stancina. Neoklasycystyczny obiekt 
wzniesiono 104 lata temu według 

projektu Władysława Czosnowskie-
go jako podwarszawską filię Hotelu 
Bristol, w 2009 roku został wpisany 
do rejestru zabytków, a w 2011, po 
wykwaterowaniu lokatorów, willa 
została sprzedana przez gminę pry-
watnemu inwestorowi.
 Obecnie nie wiadomo kiedy za-
bytek przestanie niszczeć. Jak infor-
muje nas Łukasz Łapczyński, Biruta 
wraz z działką jest przedmiotem za-
bezpieczenia majątkowego ustano-
wionego przez prokuratora w toku 
prowadzonego śledztwa. – Polega 
ono m.in. na ustanowieniu zakazu 
zbywania i obciążania nieruchomo-
ści. Istotą instytucji zabezpieczenia 
majątkowego, jest zabezpieczenie  
środków majątkowych na poczet 
przyszłych kar, świadczeń pienięż-
nych, środków kompensacyjnych 
(obowiązków naprawienia szkody), 
które mogą zostać orzeczone wyro-
kiem – informuje prokurator. A ten 
z pewnością nie zapadnie szybko. 
Kilka dni temu Prokuratura Okrę-
gowa poinformowała, że postawiła 
zarzuty kolejnym 10 osobom mają-
cym związek ze sprawą – to one ofe-
rowały klientom papiery wartościo-
we spółek z grupy Horcus. W sumie 
podejrzanych jest już 20 osób. 

Piotr Chmielewski

Biruta i działka, na której stoi, posłuży do zrekompensowania 

szkody, jaką poniosły ofiary oszustw 

Przez powiat na podwójnym gazie
 W poniedziałek wieczorem na ul. Enklawy w Józefosławiu za-
trzymano mężczyznę, który miał w organizmie 2 promile alkoholu. 
Dzień później na ul. Albatrosów w Piasecznie zatrzymano Ukraiń-
ca z 3 promilami. Nieprzytomny delikwent spędził noc w policyjnej 
celi. Pijanych mężczyzn zatrzymano także w Chojnowie oraz na ul. 
Puławskiej w Piasecznie. Niechlubną statystykę uzupełnia 23-latka, 
która jechała skuterem mając w organizmie ponad 2 promile alko-
holu. Kobieta została zatrzymana przez mundurowych w Łosiu (gm. 
Prażmów). Wszystkim, którzy po spożyciu alkoholu wsiedli za kółko, 
grozi – oprócz utraty prawa jazdy – do 2 lat pozbawienia wolności.

Sztuka wyszła na Nadarzyńską
PIASECZNO Przy ul. Nadarzyńskiej została otwarta nowa galeria sztuki. W piwnicach dawnej olejarni moż-

na podziwiać prace artysty plastyka Wiesława Szamockiego, mieszkańca Zalesia Górnego

Wystawę przez okna galerii będzie można oglądać do końca listopada

PIASECZNO

Chciała zrobić prezent siostrzeńcowi
 W jednym z supermarketów 23-letnia kobieta postanowiła przekleić 
kod kreskowy z tańszego produktu na drogie, markowe klocki. Gdy po-
deszła do kasy, została zatrzymana przez ochronę i przekazana w ręce 
mundurowych. Tłumaczyła, że próbowała dokonać oszustwa, bo chciała 
zrobić prezent swojemu siostrzeńcowi. Dziewczyna nie była wcześniej 
karana. O jej dalszym losie zdecyduje sąd. 

Demolka przy Szkolnej
 W poniedziałek, w rejonie ul. Szkolnej, 31-letni mężczyzna znisz-
czył bmw wybijając w nim szyby i urywając lusterka. Następnie gro-
ził właścicielowi pojazdu pozbawieniem życia. Z naszych informacji 
wynika, że konflikt miał podłoże osobiste. Dzień później podejrza-
ny został zatrzymany. Odpowie za uszkodzenie mienia i groźby ka-
ralne. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

KONSTANCIN-JEZIORNA

Odzyskano obraz warty milion
 W sierpniu z willi w Konstancinie-Jeziornie skradziono obraz olejny 
o wartości około miliona złotych. Kilka dni temu policjantom udało się 
odzyskać cenne płótno. Przy okazji zatrzymano także dwie osoby, które 
mogły mieć związek z kradzieżą. Decyzją sądu wobec 33-letniej kobiety 
i 27-letniego mężczyzny został zastosowany areszt tymczasowy. Policja 
i prokuratura prowadzą w tej sprawie dalsze czynności. Nie wykluczają 
też kolejnych zatrzymań. 

Zatrzymano damskiego boksera
 W środę w Konstancinie schwytano 35-letniego mężczyznę, któ-
ry znęcał się nad swoją partnerką. Mężczyzna szarpał ją, popychał, 
uderzał i kopał. Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że kobieta była 
w ciąży. 35-latkowi za czyn, którego się dopuścił, grozi do 5 lat po-
zbawienia wolności.

TARCZYN

Wyłudził pieniądze udając policjanta
 W ubiegły piątek po południu przy ul. Rynek w Tarczynie doszło do 
kolejnego oszustwa „na policjanta”. Tym razem łupem przestępców pa-
dło 15 tys. zł. Policja przypomina, że nie należy wierzyć osobom, które 
próbują pożyczać pieniądze, podając się za funkcjonariuszy państwo-
wych. - Prawdziwy policjant nigdy nie chce od nikogo pieniędzy – przy-
pomina nadkom. Jarosław Sawicki z Komendy Powiatowej Policji w Pia-
secznie.
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od zł/m3 250 2

Mieszkania w Lesznowoli

Apartamenty Koniczyna.pl

3 - 4 pokoje + ogródek

od zł.279 900
tel. 881 436 036

R E K L A M A

Do poczytania za 50 lat!
KONSTANCIN-JEZIORNA Biegiem, marszem, koncertami, polonezem, piknikiem i pisaniem li-

stów do potomków oraz wspólną modlitwą – na tyle sposobów konstancinianie uczci-

li stulecie niepodległości naszego kraju

 W tym roku mieszkańcy miasta 
uzdrowiskowego wyjątkowo licznie 
wzięli udział w lokalnych obchodach 
Narodowego Święta Niepodległości. 

Zawsze gotowa, by ci służyć

 Fetowanie rozpoczęto od akcen-
tu, który będzie miał konsekwencje 
za pół wieku. W stalowej tubie na-
zwanej Kapsułą Czasu uroczyście 
zamknięto 100 listów (na 100-le-
cie Niepodległej), które w zaledwie 
kilka dni napisali mieszkańcy gro-
du. – Kapsuła zostanie umieszczona 
w widocznym miejscu w ratuszu, w 
hermetycznej gablocie i za 50 lat zo-
stanie otwarta, a listy odczytane. Za 

pół wieku, aby wielu młodych auto-
rów listów mogło wziąć udział w tej 
uroczystości – mówi Edyta Markie-
wicz-Brzozowska, dyrektorka Kon-
stancińskiego Domu Kultury, któ-
ry zorganizował akcję. Zawartość li-
stów przed umieszczeniem ich w tu-
bie przeczytała kapituła. – Treść była 
bardzo różnorodna. Listy zawierały 
życzenia, wspomnienia z Konstan-
cina czy przekrojowe opisy histo-
ryczne. Dzieci pisały także, jak wy-
obrażają sobie przyszłość, a dorośli 
jakimi - ich zdaniem - powinniśmy 
być ludźmi i Polakami. Padło dużo 
słów na temat jednoczenia się naro-
du, usuwania podziałów, szanowa-

nia ojczyzny, siebie nawzajem i róż-
nic pomiędzy nami – podsumowuje 
pani dyrektor. 
 Na napisanie listów zdecydowało 
się wiele dzieci, seniorów, ale także 
tak znani mieszkańcy Konstancina, 
jak Zbigniew Niemczycki, Waldemar 
Dąbrowski czy Jerzy Starak. Kilka-
naście zdań skreślił także burmistrz 
Kazimierz Jańczuk, który objął akcję 
honorowym patronatem. W niedzielę 
Edyta Markiewicz-Brzozowska zde-
cydowała się odczytać list, który wło-
żono do tuby jako ostatni. Zdaniem 
kapituły jego treść była bardzo poru-
szająca i dojrzała. Paulina Kubicka, 
14-latka z miejscowej podstawówki, 
napisała do ojczyzny, dziękując jej za 
to, jaka jest. „Czy jestem patriotką? 
Tak i nie wstydzę się ci tego powie-
dzieć. Kocham cię ojczyzno i jeszcze 
raz dziękuję zawsze gotowa, żeby ci 
służyć” – zakończyła nastolatka. 

Rekordowa liczba biegaczy

 Przybyłych przed ratusz z flaga-
mi i kotylionami mieszkańców przy-
witał gospodarz gminy. – Polska jest 
Rzeczpospolitą, czyli dobrem wspól-
nym wszystkich Polaków. Dbajmy o 
to dobro, nie tylko z okazji jubileuszu 
Niepodległej – apelował Kazimierz 
Jańczuk i przypominał słowa mar-
szałka Józefa Piłsudskiego: „Naród, 
który nie szanuje swej przeszłości, 
nie zasługuje na szacunek teraźniej-
szości i nie ma prawa do przyszłości”. 

 Punktami kulminacyjnymi kon-
stancińskich obchodów były dwa 
wydarzenia – 28. edycja Biegu Nie-
podległości oraz Marsz Wolnych 
Polaków. Na sportowo 11 listopa-
da świętowało rekordowo dużo, bo 
blisko 250 dorosłych i 350 dzieci. 
Uczestnicy głównego biegu - ubrani 
w białe lub czerwone koszulki - wy-
startowali w południe sprzed ra-
tusza i po pokonaniu 2,3 km prze-
kroczyli linię mety w Parku Zdro-
jowym. Już po raz kolejny w świą-
tecznym biegu zwyciężyli 26-let-
ni Krzysztof Wasiewicz z Piasecz-
na i 19-letnia Aleksandra Płociń-
ska z Konstancina. W kategorii pa-
nów na niższych stopniach podium 
również pojawiły się te same osoby, 
co przed rokiem: drugi był Jan Mor-
del, a trzeci Bartosz Kucharski. Je-
śli chodzi o panie, srebro wywalczy-
ła Anna Górnicka - Antonowicz, a 
brąz Magdalena Rębowska. 

 W marszu, który przeszedł ulica-
mi centrum miasta mieszkańcy – a 
szły ich setki – ponieśli długą na 100 
metrów flagę narodową. Przy po-
mniku Jana Pawła II zatańczono 
poloneza. Dostojny taniec tego dnia 
odtańczono również wokół kościoła 
w Skolimowie. 
 Wydział Promocji i Współpra-
cy Zagranicznej Urzędu Miasta i 
Gminy, Konstanciński Dom Kultu-
ry oraz Gminny Ośrodek Sportu i 
Rekreacji przygotowały na niedzielę 
wiele atrakcji. Były spektakle, kon-
certy, pokazy musztry w wykonaniu 
ułanów, darmowa grochówka, wy-
stawy, warsztaty i pokaz sztucznych 
ogni. Świętowanie dopełniła modli-
twa za ojczyznę w miejscowych ko-
ściołach. Uroczystościom patrono-
wały Kurier Południowy i Piasecz-
nonews.pl

Piotr Chmielewski

Długą na 100 metrów flagę mieszkańcy przenieśli 

sprzed ratusza do Parku Zdrojowego 

Dyrektor KDK wkłada ostatni list do Kapsuły Czasu. 

Za chwilę burmistrz ją zamknie na pół wieku
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Brak pomysłu na odkorkowanie
Nowej Iwicznej
LESZNOWOLA Od roku w rejonie przejazdu w Nowej Iwicznej tworzą się korki. W środę w gminie odbyło się 

spotkanie z przedstawicielami PKP PLK podczas którego rozmawiano o możliwościach rozwiązania proble-

mu i sposobach upłynnienia ruchu na terenie gęsto zaludnionej miejscowości

 Problem zatorów w rejonie prze-
jazdu w Nowej Iwicznej nie jest nowy. 
Wszystko zaczęło się w momencie, 
kiedy PKP PLK pobudowało tam 
szlabany i ustawiło dróżnika. Od tej 
chwili ulica Krasickiego zaczęła nie-
miłosiernie się korkować. Mieszkań-
cy i przedstawiciele lokalnych władz 
prosili kolejarzy, aby ograniczyli czas 
zamknięcia rogatek przed przejaz-
dem pociągu i rzeczywiście został on 
nieco skrócony. Nie poprawiło to jed-
nak sytuacji. Innym pomysłem była 
budowa bezkolizyjnego skrzyżowa-
nia z linią kolejową. Ale inwestycja 
taka jest droga, a jej realizacja może 
trochę potrwać. A tymczasem Nowa 
Iwiczna coraz bardziej stoi.
 W środę w gminie odbyło się 
spotkanie z przedstawicielami PKP 
PLK, którego głównym tematem 
była sytuacja panująca w Nowej 
Iwicznej, a konkretnie kwestia często 
opuszczających się szlabanów. - PKP 
stoi na stanowisku, że czas na jaki są 
zamykane jest zgodny z obowiązują-
cymi przepisami – mówi radny Miro-
sław Wilusz. - Kolejarze twierdzą, że 
we wrześniu dokonano zmiany regu-
laminu obsługi przejazdów w Nowej 
Iwicznej i Starej Iwicznej, co skutko-
wało kolejnym skróceniem czasu za-
mykania szlabanów do absolutnego, 
dopuszczalnego prawem minimum.                         

Mirosław Wilusz zwraca uwagę tak-
że na fakt zwiększenia tzw. iloczy-
nu ruchu, który – mówiąc w skrócie 
– obrazuje natężenie ruchu drogo-
wego i kolejowego. Od 2016 roku do 
2017 zwiększył się on niemal dwu-
krotnie. - Dziś, przy takim natężenie 
ruchu jakie tu mamy, PKP nigdy nie 
otrzymałoby pozwolenia na budo-
wę przejazdu poziomego – zauważa 
radny. - Spółka kolejowa musiałaby 
od razu zbudować w Nowe Iwicznej 
wiadukt lub tunel. Pytanie, dlaczego 
podczas projektowania tego prze-
jazdu w latach poprzednich nikt nie 
przewidział takiego scenariusza... 
W tej sytuacji pocieszające może 

być jedynie to, że przejazd w Nowej 
Iwicznej ma bardzo restrykcyjny sys-
tem bezpieczeństwa i że od momen-
tu jego montażu nie doszło do ani 
jednego wypadku. 
 W opinii PKP jedyną możliwością 
usprawnienia ruchu na terenie miejsco-
wości jest wybudowanie przejazdu bez-
kolizyjnego, a także oczekiwanie na bu-
dowę nowej drogi 721, S7 oraz wiaduk-
tu na ulicy Karczunkowskiej. - Oczywi-
ście będziemy starali się nadal podej-
mować jakieś działania, ale prawda jest 
taka, że na dzień dzisiejszy nikt nie ma 
pomysłu na rozwiązanie tego problemu 
– podsumowuje radny Wilusz.

W latach 2007-16 na przejeździe w Nowej Iwicznej doszło 

do 13 wypadków, w tym kilku ze skutkiem śmiertelnym

W sobotę poznamy rodziny, 
którym można pomóc

 Już jutro od godz. 11 darczyńcy będą mogli wybierać rodziny, którym chcą 
pomóc z ogólnopolskiej bazy (lista rodzin będzie dostępna na stronie szla-
chetnapaczka.pl). Ich wyłonienie nie było rzeczą prostą. – Odwiedzaliśmy sa-
motnych rodziców, rodziny borykające się z niepełnosprawnościami czy stratą 
jedynego żywiciela, starszych ludzi, schorowane wdowy – mówi Zuzanna Dyt-
tus, liderka akcji na terenie Piaseczna. – Poznaliśmy problemy, z których istnie-
nia wcześniej nie zdawaliśmy sobie sprawy.
 W tym roku wolontariusze Szlachetnej Paczki współpracują z piaseczyń-
ską OSP. Strażacy udostępnili siedzibę przy ulicy Dworcowej na magazyn. 
Będą też pomagać w rozwożeniu paczek. Finał akcji odbędzie się w dniach 8 
i 9 grudnia. Wtedy to wszystkie paczki trafi ą do obdarowanych. W ubiegłym 
roku wartość przygotowanych w Piasecznie paczek wyniosła 83 tys. zł.

TW

PIASECZNO Tegoroczna edycja Szlachetnej Paczki wkracza w fazę fi na-

łową. 22 wolontariuszom od października udało się odwiedzić 60 ro-

dzin, spośród których wyłoniono te najbardziej potrzebujące

Artystyczne Wrzosowiska

KONSTANCIN-JEZIORNA

 W najbliższą niedzielę o godz. 16 już po raz piąty w Konstancińskim Domu 
Kultury (ul. Mostowa 15) odbędą się Wrzosowiska. To doroczny przegląd 
twórczości konstancińskich seniorów, których aktywność może być inspira-
cją dla innych, a pogody ducha pozazdrościłby im niejeden 20-latek. W prze-
glądzie uczestniczą zespoły artystyczne, indywidualni wykonawcy lub twór-
cy. Zaprezentują  popisy taneczne i wokalne, pokaz mody, przedstawienia te-
atralne i kabaretowe. Nie zabraknie poezji, malarstwa, fotografi i i rękodzie-
ła. Podczas koncertu 10-lecie będzie uroczyście obchodził chór Cantabile. 
Wstęp wolny.

Wieczór z Tomem Hanksem
 Dziś o godz. 19 Konstanciński Dom Kultury zaprasza na wieczór fi lmowy 
z Tomem Hanksem. Aktor, reżyser, producent, pasjonat motoryzacji i wła-
ściciel „malucha” czyli kultowego fi ata 126p jako jeden z nielicznych akto-
rów dwa razy z rzędu zdobył statuetkę Oscara za najlepszą rolę męską – naj-
pierw za fi lm „Filadelfi a”, a rok później za „Forresta Gumpa”. Może pochwalić 
się aż 5 nominacjami do tej prestiżowej nagrody i wieloma pamiętnymi rola-
mi. Na ekranie przy Mostowej 15 zostanie pokazany jeden z najnowszych fi l-
mów z jego udziałem - amerykański dramat polityczny z 2017 roku inspirowa-
ny prawdziwymi wydarzeniami. Wstęp wolny.

PCTW



5nr 42 (742)/2018/W1 PROMOCJA

KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA



6 nr 42 (742)/2018/W1AKTUALNOŚCI

KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Remont alei Róż jeszcze nie tuż-tuż
PIASECZNO Magistrat przygotuje koncepcję kompleksowej przebudowy al. Róż w cen-

trum miasta. Wstępny termin jej realizacji to 2020 rok. Wcześniej planowany jest re-

mont prostopadłej ulicy Sikorskiego przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji

 O możliwej przebudowie wą-
skiego odcinka al. Róż od Szkolnej 
do Sikorskiego pisaliśmy kilka mie-
sięcy temu. Od jakiegoś czasu gmi-
na przymierza się do kompleksowej 
modernizacji tej drogi. – Zanim 
jednak ruszą prace, trzeba przygo-
tować koncepcję – wyjaśniał Wło-
dzimierz Rasiński, szef gminnego 
referatu infrastruktury i transpor-
tu publicznego. Są plany, aby dro-
ga została poszerzona i pojawiło 
się przy niej więcej miejsc parkin-
gowych, których w centrum miasta 
bardzo brakuje. Przebudowa mia-
łaby objąć także odcinek al. Róż 
po drugiej stronie Sikorskiego (do 
Okulickiego). Tam ulica jest nieco 
szersza, ale mieszkańcy mają inne 
problemy. Przez 30 lat właścicie-
lem tego fragmentu była Spółdziel-
nia Mieszkaniowa „Jedność”, któ-
ra cztery lata temu przekazała go 
gminie. – Wcześniej ta droga była 

strasznie zaniedbana, teraz nieste-
ty jest podobnie  – twierdzą miesz-
kańcy. Dziurawy trakt jest okreso-
wo łatany i jeszcze rzadziej sprzą-
tany. – Mamy zapchane studzien-
ki, wszędzie leżą liście i połama-
ne gałęzie, a ostatnio zgasła jedyna 
wisząca na kablu latarnia – skarży 

się pani Teresa z zarządu wspólno-
ty mieszkaniowej „Aleja Róż 21”. – 
Zaniedbany odcinek drogi jest jed-
nocześnie parkingiem dla miesz-
kańców czterech bloków. Jest cia-
sno i trudno znaleźć wolne miej-
sce. Zanim ruszy inwestycja, chce-
my, aby gmina chociaż regularnie 
go sprzątała. 
 Radny Piotr Obłoza zapowia-
da, że przebudowa al. Róż to je-
den z jego priorytetów w obecnej 
kadencji. – Najpierw jednak chcie-
libyśmy zapytać mieszkańców o 
to, jak to wszystko widzą i czego 
oczekują – mówi. – Myślę, że war-

to zacząć od spotkania i przed-
stawić ludziom konkretne propo-
zycje. Osobiście uważam, że uli-
cę należałoby poszerzyć i wprowa-
dzić przy niej ukośne parkowanie, 
co spowoduje, że przybędzie oko-
ło 60 miejsc. Gdy zakończy się re-
mont Okulickiego, to być może 
uda się zrobić po stronie północ-
nej nowy parking. 
 Kiedy inwestycja mogłaby do-
czekać się realizacji? To zależy od 
wielu czynników. Najpierw gmina 
chce wyremontować ul. Sikorskiego, 
ma to nastąpić prawdopodobnie już 
w przyszłym roku. Mówi się, że być 

Jak będzie wyglądała po remoncie aleja Róż? 

O tym mają zdecydować mieszkańcy

Według wyliczeń, w centrum 

miasta brakuje około 1000 

miejsc parkingowych

Dąb Książę 
Mazowiecki rozpadł się
GÓRA KALWARIA Rozłożyste drzewo, którego wiek szacowano na około 600 

lat zapadło się pod swoim ciężarem. Praktycznie nie ma już po nim śladu

 Był uznawany za jeden z najstarszych pomników przyrody na Mazowszu, 
a na pewno w gminie Góra Kalwaria. Olbrzymi dąb szypułkowy, którego pień 
miał ponad 7 metrów obwodu, rósł w środku prywatnego sadu w Podłęczu. 
Kiedy się rozpadł, wyrządził spore szkody gospodarzowi. Na zlecenie gminy 
konary (a było ich siedem) już zostały pocięte i wywiezione, na miejscu pozo-
stał tylko kikut pnia. – Bardzo żałujemy, że tak się stało, ale niestety drzewo 
było już bardzo wiekowe i spróchniało w środku – ubolewa Renata Jasik, kie-
rowniczka gminnego Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 
 Od jednego z mieszkańców otrzymaliśmy informację, że „gmina zignoro-
wała problem, mimo że była informowana przez właściciela gruntu o potrze-
bie konserwacji dębu”. – My go systematycznie pielęgnowaliśmy – nie zgadza 
się z tą opinią Renata Jasik. – Jeszcze w ubiegłym roku zostały zamontowane 
liny podtrzymujące konary.  
 Z powodu fi zycznej śmierci liczącego 25 metrów okazu, nowi radni gminy 
na jednej z najbliższych sesji  podejmą uchwałę o wykreśleniu Księcia Mazo-
wieckiego z rejestru pomników przyrody.   

PC

Po tym pięknym dębie pozostały tylko 

resztki głównego pnia (fot. K. Ruzikowski)

R E K L A M A

R E K L A M A może – o ile zgodzą się na to miesz-
kańcy – również zostanie ona nieco 
poszerzona. Na pewno pojawi się na 
niej nowy asfalt. Dopiero po zakoń-
czeniu tego zadania będzie można 
rozpocząć przebudowę al. Róż, co 
nastąpi prawdopodobnie dopiero w 
2020 roku.

TW

Zaszczep się przeciwko grypie!

LESZNOWOLA

 Wszystkie osoby, które skończyły 60 lat, mieszkają na terenie gminy i płacą 
tu podatki mogą bezpłatnie zaszczepić się na grypę. Szczepienia są wykony-
wane w placówkach NZOZ Salus – w Magdalence przy ul. Słonecznej 273 oraz 
w Ośrodku Zdrowia w Mrokowie przy ul. Górskiego 4, a także w przychodni 
Słoneczny Park w Nowej Iwicznej. TW 
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Kilometr na początek nowej S7
POWIAT We wtorek wojewoda mazowiecki wydał pozwolenie na realizację pierwszego z siedmiu odcinków 

nowej, prawie 30-kilometrowej, szosy ekspresowej z Warszawy Okęcie do Grójca

 Zezwolenie (ZRID) dotyczy 
wprawdzie fragmentu trasy o dłu-
gości zaledwie 1 km (jej połącze-
nia z obwodnicą Grójca), ale je-
st to sygnał do rozpoczęcia inwe-
stycji. – Jeszcze w tym roku przeka-
żemy plac budowy wykonawcy, aby 
rozpoczął pierwsze prace - wycinkę 
drzew oraz roboty ziemne, i czeka-
my na zezwolenia dla kolejnych od-
cinków – mówi Małgorzata Tar-
nowska, rzeczniczka prasowa  
warszawskiego oddziału Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad.
 Budowa nowej S7 (popularnie 
nazywanej Puławską-bis), zosta-
ła podzielona na trzy zadania: A 
(od węzła Lotnisko do węzła Lesz-
nowola, około 6,6 km, koszt 221,4 
mln zł), B (od węzła Lesznowola 
do węzła Tarczyn Północ, około 
14,8 km plus remont 17 km starej 
DK 7, koszt 388,7 mln zł), C (od 
węzła Tarczyn Północ do począt-
ku obwodnicy Grójca, około 7,9 
km, koszt 203,4 mln zł). W przy-
padku odcinka A powstaną dwie 
jezdnie po trzy pasy ruchu, nato-
miast odcinków B i C - droga bę-
dzie miała po dwa pasy ruchu w 
obu kierunkach.
 Wydane zezwolenie ZRID do-
tyczy jednego z czterech odcin-
ków, na które zostało podzielo-
ne zadanie C. Jak informuje Ewa 
Filipowicz, rzeczniczka prasowa 
wojewody mazowieckiego, pra-
ce budowlane na tym fragmen-

cie obejmą roboty drogowe (po 
2 pasy ruchu i pobocze w każ-
dym kierunku, budowę zjazdów, 
pętli autobusowej, chodników i 
ciągów pieszo-rowerowych), mo-
stowe (m.in. budowa wiaduktu i 
przejścia dla płazów), budowę ka-
nalizacji deszczowej i urządzeń 
ochrony środowiska (m.in. ekra-
nów akustycznych), wycinkę zie-
leni i nasadzenie nowej.
 Dobra informacja jest taka, 
że procedura wydania zezwoleń 
dla wszystkich pozostałych sze-
ściu odcinków nowego fragmen-
tu S7 już trwa. Zgodnie z infor-
macją udzieloną nam przez GDD-
KiA kiedy kolejne decyzje (mające 

rygor natychmiastowej wykonal-
ności) staną się ostateczne, roz-
pocznie się procedura wywłasz-
czania gruntów pod nową S7. We-
dle przepisów, na mocy prawo-
mocnego ZRID, działki pod inwe-
stycję staną się własnością skarbu 
państwa i firmy, które mają zre-
alizować szosę będą mogły objąć 
place budowy. Wykonawcy zadań 
A,B, C, którzy zostali wyłonieni w 
sierpniu ubiegłego roku, na to cze-
kają. Według zapisów zawartych 
z nimi umów, najpóźniej w mar-
cu 2019 roku mają ruszyć prace w 
terenie i potrwać do wiosny 2021 
roku. 

Piotr Chmielewski

Budowa nowego odcinka ekspresówki 

pochłonie około 1,5 mld zł
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Wolność kochamy i rozumiemy
GÓRA KALWARIA – Zachowanie wolności dla następnych pokoleń to nasz obowiązek – mówił w niedzielę, 

przy pomniku Józefa Piłsudskiego, odchodzący burmistrz Dariusz Zieliński

 Obchody stulecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości wystar-
towały w Górze Kalwarii na wiosnę, 
a 11 listopada odbyło się ich zakoń-
czenie. Wyjątkowe było w niedzie-
lę wszystko – począwszy od orga-
nizowanych od ćwierćwiecza Bie-
gów Niepodległości. Tym razem 
uczestnicy pokonali dwa razy dłuż-
szy dystans niż zwykle (10 km) i to 
w ramach Narodowego Biegu Stu-
lecia rozegranego jednocześnie w 
stu miejscach w Polsce. Góra Kal-
waria nie zawiodła – na trasę rów-
no o godz. 11.11 wystartowało 200 
biegaczy, podium jednak przypadło 
zawodnikom spoza gminy. Wśród 
mężczyzn kolejno metę przekroczy-
li: Piotr Tokarski z Krępy, Maciej 
Zarzycki z Podkowy Leśniej i Pa-
weł Strzelczyk z Warki. W gronie ko-
biet najszybciej bieg ukończyły kolej-
no: Paulina Waliszek z Łodzi, Nata-
lia Wróblewska z Piaseczna i Sylwia 
Retmaniak ze Skubianki. Jako 144. 
metę przekroczył Arkadiusz Strzy-
żewski, który niebawem obejmie sta-
nowisko burmistrza Góry Kalwarii. 

Połączyła ich solidarność

 Po mszy św. za ojczyznę w ko-
ściele parafialnym odbyła się głów-
na część obchodów. O wojskową 
oprawę uroczystości przed pomni-

kiem marszałka Józefa Piłsudskie-
go zadbali uczniowie miejscowego 
liceum ogólnokształcącego z klas 
o profilu ochrona granic państwo-
wych i policyjnym. Odczytano m.in. 
apel pamięci poświęcony lokalnym 
bohaterom. Przed licznie zgroma-
dzonymi mieszkańcami przemó-
wił także burmistrz Dariusz Zieliń-
ski. Przypomniał jak wiek temu wy-
kuwała się niepodległość, jak wielki 
towarzyszył temu entuzjazm. – Oj-
ców niepodległości było wielu, każ-
dy miał inne plany, inaczej widział 
strukturę państwa, a jednak połą-
czyło ich to, co było najważniejsze: 
solidarność. Zjednoczyli siły, aby tę 
młodą wolność obronić, zbudować i 
dać jej olbrzymi potencjał – podkre-
ślał włodarz. Burmistrz przytoczył 
też znane słowa św. Jana Pawła II, że 
„wolność nie jest nam dana, ale za-
dana” i każdego dnia musimy ją pie-
lęgnować. – To jest nasz obowiązek, 
aby tak pracować, tak działać, podej-
mować takie decyzje, żebyśmy mo-
gli rozwijać wolność i niepodległość 
– przekonywał. – Szanowni państwo, 
mam w tej chwili okazję, tu przed 
państwem, podziękować Panu Bogu 
i ludziom, że mogłem służyć tej gmi-
nie, mogłem służyć państwu. Dzię-
kuję – oznajmił na koniec i usłyszał 
w odpowiedzi oklaski. 

Niepodległość w rytmie hip hop

 Świętowanie kontynuowano na 
rynku. Przy ognisku niepodległo-
ściowym najpierw rozdano nagrody 
w organizowanych przez gminę kon-
kursach literackim „Niepodległa we 
wspomnieniach, od klasyki do fan-
tastyki” oraz fotograficznym „Od-
cienie niepodległości w kadrze”. Pu-
bliczność wysłuchała również laure-
atów Gminnego Festiwalu Piosen-
ki Patriotycznej rozstrzyganego od 
13 lat w szkole w Baniosze. Tym ra-
zem Grand Prix wywalczyła uczen-
nica tej placówki – Małgorzata Sa-
sanka za wykonanie „Śpiewki 1920”. 
Był to wstęp do finałowego koncer-
tu, podczas którego czterech mło-
dych raperów z Góry Kalwarii za-
prezentowało po raz pierwszy za-
wartość krążka „Sto”, nagranego z 
okazji tegorocznej rocznicy odzy-
skania niepodległości. Konrad „Sto-
lar” Stolarek, Mateusz „Sekul” Se-
kulski, Damian „Ponti” Buczek i 
Kuba „Barber” Budyta sami napisa-
li poruszające teksty, a o resztę za-
dbał Ośrodek Kultury z pomocą fi-
nansową gminy. O płycie, za sprawą 
występu kalwaryjskich raperów w te-
lewizyjnej „Dwójce”, głośno jest już 
w kraju. – Trudno jest mówić o hi-
storii tak, żeby ją poczuć, wiedzieć 
o czym się mówi. Im się to udało. 

Przedstawili historię we własny spo-
sób, uczuciowy, niesamowity i pełen 
przeżyć – zapowiadała wykonaw-
ców Aleksandra Fedynicz-Komosa, 
która również brała udział w two-
rzeniu płyty. Po dobrze przyjętym 
przez publiczność występie, każdy 
mógł wygrać krążek  w konkursach 
i zdobyć autografy autorów. 

Z działkiem w wieżyczce

 W niedzielę swoje zabytkowe 
auta pokazali przy rynku miejsco-
wi kolekcjonerzy zrzeszani w Klubie 
Dawnej Motoryzacji „Motozłomek”. 
Można było obejrzeć takie cacka, 

jak pancerny peugeot 1918, który 
był na wyposażeniu Wojska Polskie-
go w czasie wojny polsko-bolszewic-
kiej, czy motocykl Monet Goyon 98, 
z których korzystała Błękitna Armia 
gen. Hallera. Ten akurat egzemplarz 
został znaleziony pod stodołą koło 
Lwowa, razem z pełnym mundurem 
żołnierza WP z 1920 roku. W części 
pojazdów, ku zadowoleniu widzów, 
kolekcjonerzy przejechali wokół cen-
trum miasta. 
 Obchodom patronowały Kurier 
Południowy i Piasecznonews.pl  

Piotr Chmielewski 

W niedzielę lokalni kolekcjonerzy zorganizowali 

w centrum miasta paradę pojazdów wojskowych

R E K L A M A

Szkoda tylko, że bez boiska...
KONSTANCIN-JEZIORNA Wygląda na to, że mieszkańcy Skoli-

mowa będą mieli skwer z placem zabaw przy ul. Koło-

brzeskiej, na który czekają od co najmniej kilku lat

 Gmina wybrała już wykonaw-
cę – pozostaje jej tylko podpisanie 
umowy. Pozwala to mieć nadzieję, 
że wiosną prace przy Kołobrzeskiej 
ruszą z kopyta. – Bardzo dobrze, że 
inicjatywa, którą powołałem do ży-
cia, jest już na finiszu. Całość prze-
ciągała się bardzo długo, bo aż 4 
lata, a na drodze stawały różne pro-
blemy, szczególnie natury admi-
nistracyjno-prawnej – komentuje 
Krzysztof Bajkowski, nowy radny 
gminy, który budowę placu zabaw 
zgłosił do realizacji w ramach bu-
dżetu obywatelskiego na rok 2014. 
– W tej części Skolimowa, poza wia-
tami przystankowymi, nie ma żad-
nych miejsc użyteczności publicz-
nej. Jest dużo domów i osiedla, a nie 
ma dokąd pójść – tłumaczy. – Lata 
temu teren, na którym ma powstać 
plac, właściciel, pan Preker przeka-
zał mieszkańcom. Najczęściej dzie-
ci grały tu w piłkę.

 Skwer z placem ma być podzie-
lony na trzy strefy: z zabawkami 
dla dzieci, fitness z urządzeniami 
do ćwiczeń i rekreacyjną z zielenią 
i ławkami. W sumie jego realizacja 
ma kosztować około 450 tys. zł.
 Mieszkańcy żałują jednak, że nie 
uda się przy Kołobrzeskiej zrealizo-
wać projektu, który był przez nich 
zaakceptowany podczas konsulta-
cji. – Mimo mojego czynnego udzia-
łu, dopytywania o losy i kształt pro-
jektu, ratusz nie pofatygował się by 
poinformować, że z projektu zago-
spodarowania terenu usunięto mini 
boisko wielofunkcyjne, jakże wycze-
kiwane przez dzieci i młodzież. W 
to miejsce wstawiono rowerki, itp. 
Z całym szacunkiem, ale jeżeli ktoś 
chce pojeździć, to wsiada na praw-
dziwy rower i jedzie do parku czy do 
lasu – mówi pan Piotr ze Skolimo-
wa, żywotnie zainteresowany zago-
spodarowaniem terenu przy Koło-

brzeskiej.  – Dodam, że przy akcji 
poparcia w 2014 r. zebraliśmy oko-
ło 300 podpisów pod petycją o reali-
zacje m.in. boiska. Jednak zostało to 
zignorowane – żałuje.
 Krzysztof Bajowski również 
mówi, że „ubolewa” iż pierwot-
ny projekt placu był zmodyfikowa-

ny i wykreślono z niego boisko wie-
lofunkcyjne. – Znalazłem jednak al-
ternatywę. Chciałbym, żeby bra-
kujące boisko powstało w pobli-
żu naszego skweru, na innej działce 
gminnej – proponuje.

Piotr Chmielewski

Wszystko wskazuje na to, że teren przy Kołobrzeskiej 

wiosną przejdzie dużą metamorfozę 

Spłonęła fabryka tortilli

TARCZYN

 23 zastępy straży pożarnej z po-
wiatów piaseczyńskiego, pruszkow-
skiego i grodziskiego gasiły po-
żar hali zakładowej, który wybuchł 
w nocy z niedzieli na poniedziałek 
przy ul. Polnej w Tarczynie. Jednost-
ki gaśnicze zostały zaalarmowane 
około godz. 2.20. – Kiedy po 10 mi-
nutach na miejsce przybyła pierw-
sza załoga, ogniem objęta była już 
cała hala produkcyjna – informuje 
st. kpt. Łukasz Darmofalski, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Piasecz-
nie. Gdy wybuchł pożar, w zakła-
dzie trwała produkcja, ale wszyscy 
pracownicy w porę się ewakuowa-
li. Przyczyna zdarzenia nie jest zna-
na. Licząca 3,5 tys. m kw. hala ule-
gła całkowitemu zniszczeniu (w cza-
sie akcji zapadła się). Udało się na-
tomiast uratować budynek admini-
stracyjny fi rmy  przylegający do czę-
ści produkcyjnej. Dogaszanie poża-
ru zakończyło się już we wtorek o 
godz. 12.30.

PC
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Jako burmistrz będę odważniejszy!
Pytamy nowego burmistrza Daniela Putkiewicza jakie są najpilniejsze potrzeby gminy 

oraz od czego rozpocznie swoje urzędowanie. Rewolucji raczej nie należy się spodzie-

wać, szykuje się natomiast rozsądna ewolucja

Czym burmistrz Daniel Putkiewicz 

będzie różnił się od wiceburmistrza 

Daniela Putkiewicza?

 Jako wiceburmistrz realizowa-
łem zadania przydzielane mi przez 
szefa, burmistrza Zdzisława Lisa, i 
byłem za to rozliczany. Teraz mam 
mandat od wyborców i przed nimi 
będę odpowiadał. Skupię się na zre-
alizowaniu zobowiązań podjętych w 
kampanii wyborczej. Burmistrz Put-
kiewicz będzie w swych decyzjach 
odważniejszy od wiceburmistrza 
Putkiewicza, ponieważ czuje popar-
cie dla swojego programu wyrażone 
w wyniku wyborczym. 

Jakie zmiany szykują się w urzędzie 

pod kątem usprawnienia obsługi 

mieszkańców?

 W tej chwili konsultuję pewne roz-
wiązania. Rozważamy zorganizo-
wanie „wydziałowych” biur obsłu-
gi klienta, w których będą oni mogli 
szybko i sprawnie załatwić swoje spra-
wy. Z czasem będziemy wprowadzać 
też kolejne elementy obsługi elektro-
nicznej. Nie jest tajemnicą, że planu-
ję również zmiany w strukturze urzę-
du, aby działał efektywniej, a poszcze-
gólne wydziały lepiej ze sobą współ-
pracowały. Chodzi m.in. o to, aby re-
alizować więcej zadań inwestycyjnych 
sprawniej i w krótszym czasie. Trzeba 
też usprawnić obieg dokumentów, aby 
urzędnicy mogli skupić się na zada-
niach merytorycznych, a nie technicz-
nych. Właśnie pracuję nad nowym re-
gulaminem organizacji urzędu.

Kiedy będą znani pana zastępcy i 

za co będą odpowiadać? Czy szy-

kują się jakieś inne zmiany perso-

nalne?

 Już podczas kampanii wyborczej 
mówiłem, że wiceburmistrzem od-
powiedzialnym za edukację i sprawy 
społeczne będzie Hanna Kułakow-
ska-Michalak. Na razie nie zdecy-
dowałem, kto zostanie drugim wice-
burmistrzem. Nie mam żadnych zo-
bowiązań politycznych. Może to być 
równie dobrze osoba związana z pia-
seczyńskim samorządem, jak i ktoś z 
zewnątrz. Najpierw chcę zreorgani-
zować  urząd, a dopiero potem dopa-
sować do nowej struktury odpowied-
niego człowieka. Co do zmian perso-
nalnych w urzędzie, warto zauważyć, 
że nie narzekamy na nadmiar rąk 
do pracy. Nie wykluczam natomiast 
zmian na poszczególnych stanowi-
skach. Nie wiem, czy mój sposób za-
rządzania urzędem oraz nowe wy-
magania wobec pracowników będą 
wszystkim odpowiadały.

Jakie pańskim zdaniem są najpil-

niejsze potrzeby gminy? Kiedy i w 

jakiej kolejności będą realizowane?

 Jest ich co najmniej kilka i 
wszystkie są równie ważne. Na pew-
no oczywiste jest dokończenie bu-
dowy Centrum Edukacyjno-Multi-
medialnego przy ul. Jana Pawła II 
oraz rozbudowy szkół w Złotokło-
sie, Gołkowie i Głoskowie.  Potęż-
nym wyzwaniem  będzie wybudo-
wanie nowej szkoły w Julianowie. 
Jednocześnie absolutnie prioryteto-
we są zadania zmierzające do po-
prawy komunikacji z Warszawą. 
Chcemy wzmocnić współpracę me-
tropolitalną ze stolicą i otaczający-

mi ją gminami, która pomoże lob-
bować w PKP PLK w sprawie re-
montu linii kolejowych nie tylko w 
Piasecznie, ale również na terenie 
Warszawy. Bez tego nie da się zwięk-
szyć liczby regularnych połączeń ko-
lejowych między gminą Piaseczno a 
stolicą. Jednocześnie nadal będzie-
my przejmować od kolei tereny wo-
kół dworców w Piasecznie i Zalesiu 
Górnym z przeznaczeniem pod par-
kingi. Najbliższą inwestycją będzie 
uporządkowanie miejsc parkingo-
wych od strony osiedla „Orężna”.

Czy kolej będzie w przyszłości dla 

mieszkańców Piaseczna głównym 

środkiem transportu?

 Moim zdaniem tak. Pod warun-
kiem, że składy będą jeździły częściej, 
będą bezawaryjne, czyste, a węzły 
przesiadkowe bardziej dostępne. Cały 
czas monitorujemy inwestycje drogowe 
realizowane na naszym terenie. Trze-
ba koniecznie „wypchnąć” z Piaseczna 
ruch tranzytowy, czemu ma służyć bu-
dowa trasy S7 oraz przebudowa drogi 
79. Przy Laminie i ul. Chyliczkowskiej 
powstaną w przyszłości skrzyżowania 
bezkolizyjne. To było zobowiązanie 
generalnej dyrekcji dróg, kiedy ograni-
czała zakres niedawno przeprowadzo-
nych remontów. Jednocześnie projek-
tujemy trzeci pas od ulicy Energetycz-
nej. Inwestycje drogowe są ważne, ale 
jestem przekonany że Warszawa z cza-
sem będzie ograniczała wjazd samo-
chodów do centrum. Chcemy rozbu-
dowywać, także we współpracy z inny-
mi gminami i powiatem, spójny system 
dróg rowerowych. 

A co z zapowiadaną budową sali 

widowiskowej z prawdziwego zda-

rzenia na terenie stacji kolejki wą-

skotorowej?

 Uważam, że w tym miejscu może 
powstać obiekt, który stanie się iko-

ną miasta. Ale kluczowe są uzgod-
nienia z konserwatorem. Chciałbym 
uzgodnić to w najbliższych 6 miesią-
cach. Jeśli chodzi o centrum sportu, 
na pewno w pierwszej kolejności bę-
dziemy chcieli zacząć od budowy no-
wego basenu. Na obydwie inwestycje 
planujemy pozyskać dofinansowanie 
zewnętrzne. Najmniej wymagającym 
zadaniem, także pod względem fi-
nansowym, jest dom seniora. 

Kiedy te inwestycje doczekają się 

realizacji?

 Przy tak złożonych inwestycjach 
trudno na tym etapie określić do-
kładny termin. To zależy także m.in. 
od sytuacji finansowej gminy.  

Czy centrum kultury dobrze wypeł-

nia pana zdaniem swoją rolę?

 Sądzę, że tak, bo mieszkańcy co-
raz częściej spędzają w naszym mie-
ście wolny czas. Mamy sporo im-
prez – jak jarmark piaseczyński, od-
palenie choinki czy kiermasz wiel-
kanocny – które przyciągają mnó-
stwo osób i cały czas się rozwijają. 
Obchody święta 11 listopada rów-
nież były ciekawe i cieszyły się spo-
rym zainteresowaniem. Prowadzone 
są liczne zajęcia warsztatowe. To jest 
właściwy kierunek i będziemy chcieli 
go utrzymać. Myślę że coraz więcej 
będzie działo się nie tylko w mieście, 
ale także w innych miejscowościach. 
Do dalszego rozwoju centrum kul-

tury potrzebuje sali widowiskowej. 

Jakie będą największe inwestycje 

w gminie w przyszłym roku? 

 To okaże się dopiero po uchwa-
leniu budżetu, nad którym zresztą 
intensywnie pracujemy. Na pewno 
kosztownymi zadaniami będzie do-
kończenie budowy CEM-u, a także 
budowa ronda w Gołkowie, dokoń-
czenie ul. Cyraneczki, czy budowa 
ulicy Głównej w Bobrowcu. Zapewne 
grubo ponad 10 mln zł zostanie prze-
znaczone na remonty dróg lokalnych. 

Jak wyobraża pan sobie Piaseczno 

za 15 lat?

 Chciałbym, żeby miasto zacho-
wało swój charakter i nie stało się 
częścią Warszawy. Ale jednocze-
śnie, żeby mieszkańcy mieli do sto-
licy wygodny dojazd. Liczę, że bę-
dziemy mieli solidną markę, piękną 
halę widowiskową, centrum spor-
tu. Będziemy dumni z naszego mia-
sta, będziemy spędzać tu czas, ko-
rzystać z atrakcji kolejki wąskotoro-
wej, relaksować się w zmodernizo-
wanym ośrodku Wisła czy na Gór-
kach Szymona. Nie będziemy już 
tylko sypialnią stolicy, a staniemy 
się gminą innowacyjną z aktywną 
gospodarką opartą na nowych po-
mysłach. Będzie to miejsce, w któ-
rym każdy chce mieszkać, bo do-
brze się tutaj czuje.

rozmawiał Tomasz Wojciuk
R E K L A M A

R E K L A M A

Biblioteka na 2 lata do Mirkowa

KONSTANCIN-JEZIORNA 

 Za 10 dni wystartuje przebudowa remizy w Jeziornie przy ul. Świetlicowej, 
w której swoją główną siedzibę miała do tej pory konstancińska Biblioteka Pu-
bliczna. W środę ruszyło pakowanie i przenoszenie księgozbioru (liczącego 35 
tys. woluminów, w sumie 27 ton) do tymczasowej siedziby książnicy przy ul. 
Mirkowskiej 39A. Na razie nie wiadomo, kiedy biblioteka rozpocznie działalność 
pod nowym adresem. Do przestronniejszej i unowocześnionej siedziby przy ul. 
Świetlicowej książnica ma wrócić w drugiej połowie 2020 roku. Wykonawca, z 
którym właśnie burmistrz podpisał umowę, dokona przebudowy obiektu dzie-
lonego przez bibliotekę i Ochotniczą Straż Pożarną z Jeziorny, za 3,3 mln zł. 

PC

Burmistrz Daniel Putkiewicz ma jasno określoną 

wizję rozwoju gminy
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Boiska „ubierają się” na zimę
PIASECZNO W ciągu najbliższych tygodni pojawi się zadaszenie nad boiskiem przy szkole w Kamionce. Nie-

długo padać przestanie także na skatepark, a być może również boisko przy basenie

 Balon pneumatyczny, który ma 
osłonić przed śniegiem i deszczem bo-
isko w Kamionce, jest właśnie monto-
wany. Gmina wypożyczyła go na okres 
zimowy, za co zapłaci 120 tys. zł. Fir-
ma, która będzie obsługiwała zadasze-
nie, zapewni także oświetlenie, wentyla-
cję i ogrzewanie. – Traktujemy to na za-
sadzie testu – mówi Marek Frącz, dy-
rektor Gminnego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji. – Jeśli balon zda egzamin, bę-
dziemy chcieli kupić taki sam dla boiska 
przy ul. Sikorskiego 20, przy pływalni. 
 Zakup pneumatycznego zadasze-
nia to koszt 500-700 tys. zł. Wiado-
mo już, że balon pojawi się także nad 
skateparkiem. Gmina wybrała firmę, 
która go dostarczy i zamontuje. Nie 
wiadomo natomiast, czy uda się za-
daszyć skatepark jeszcze przed nasta-
niem zimy. Wiele wskazuje na to, że 
nastąpi to dopiero w przyszłym roku. 

TW

Przy boisku w Kamionce jakiś czas temu rozpoczęły się

 prace związane z montażem zadaszenia 

R E K L A M A

Wokół Sola LeWitta
PIASECZNO Do 18 listopada czynna będzie w Galerii Lescer 

w Zalesiu Górnym wystawa sztuki nowoczesnej „Wokół 

Sola LeWitta”

 Narracja wystawy wyeksponowanej przy ul. Pionierów 11/13 oparta jest 
o dwie prace Sola LeWitta (amerykańskiego twórcy, który wywarł ogromny 
wpływ na światowe nurty konceptualizmu i minimal artu), stanowiące punkt 
wyjścia dla dialogu z artystami współczesnymi, którzy korzystają ze zdoby-
czy minimalizmu oraz konceptualizmu. Każdy z nich pracuje w inny sposób i 
inaczej rozumie założenia tych kierunków. W ramach ekspozycji swoje dzieła 
prezentują artyści amerykańscy i europejscy, w tym polscy.
 Wystawa, której kuratorami są Ewa Sułek i Paweł Zaręba, jest czynna w 
każdą sobotę w godzinach od 12 do 18 oraz po wcześniejszym ustaleniu spo-
tkania telefonicznie (604 417 460) bądź mailowo pod adresem: galerialescer@
gmail.com. – Sztuka zaczyna się tam, gdzie kończy się gust – mówi Paweł Za-
ręba.

Grzegorz Tylec

Gmina wyemituje obligacje. 
Sfinansują budowę szkół i przedszkola
LESZNOWOLA W środę radni zdecydowali, że jeszcze w tym roku gmina wyemituje obligacje komunalne o 

wartości 8,9 mln zł. Stanowią one formę niskooprocentowanej pożyczki, za którą będzie można sfi nanso-

wać najważniejsze inwestycje
 Gmina wyemituje 8900 obligacji o 
wartości 1000 zł każda, które mają po-
kryć deficyt budżetowy na ten rok, spo-
wodowany wydatkami inwestycyjny-
mi. Ich wykup ma nastąpić w czterech 
transzach, do roku 2033. Z analizy ryn-
ku obligacji wynika, że ich oprocento-
wanie kształtuje się na poziomie oko-
ło 2,5 proc. w skali roku. Jest to tak na-
prawdę najtańsza forma pożyczki. W 
uzasadnieniu uchwały znajduje się za-
pis, że uzyskane ze sprzedaży obliga-
cji pieniądze zostaną przeznaczone na 
budowę wodociągów, kanalizacji, dróg 
i szkół. - W większości środki te prze-
znaczymy na rozbudowę szkoły w No-
wej Iwicznej, budowę szkoły w Zamie-
niu, przedszkola w Wólce Kosowskiej, 
które ma kosztować łącznie 11 mln zł 
oraz modernizację ulicy Gminnej w 
Lesznowoli – precyzuje Elżbieta Obłu-
ska, gminna skarbnik.

TW

Część pieniędzy pozyskanych ze sprzedaży obligacji zostanie 

przeznaczonych na rozbudowę szkoły w Nowej Iwicznej

Tożsamość Dziedzictwo Pamięć
PIASECZNO Wystawę, która została zorganizowana z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległo-

ści i 88-lecia Zalesia Górnego będzie można oglądać w Klubie Kultury przy ul. Białej Brzozy 3 w Zalesiu Gór-

nym. Wernisaż odbędzie się w sobotę o godz. 18.30
 Jest to już kolejna wystawa zbio-
rowa w Zalesiu Górnym. Pierwsza 
- „Panorama Zalesia” - została zor-
ganizowana osiem lat temu, a jej po-
mysłodawcą był wieloletni kierownik 
Klubu Kultury, Andrzej Szczygielski. 
Potem, w 2014 roku, światło dzienne 
ujrzała wystawa „Namalować muzy-
kę”, a rok później - „Pokolenia”. 
 - Tym razem zaprosiliśmy twór-
ców do pracy nad tematem „Tożsamość 
–dziedzictwo - pamięć”, rozumianym 
jako zjawiska historyczne i społeczne – 
mówi Małgorzata Szamocka, opiekun-
ka wydarzenia. - Dziedzictwo niewąt-
pliwie stanowi część naszej tożsamo-
ści, natomiast pamięć jest narzędziem, 
którym posługujemy się do jej kształto-
wania. Pamięć o przeszłości daje nam po-
czucie łączności czasowej z przodkami i 
jest wyrazem szacunku dla ich osiągnięć. 
Prezentowane prace zostały wykonane w 
różnych technikach, są zróżnicowane te-
matycznie, stylistyczne i formalnie. 

TW

Na wystawę składa się 27 prac przygotowanych przez 14 artystów



 Popołudniowa część obcho-
dów 11 listopada rozpoczęła się 
od Parady Niepodległości, w któ-
rej mógł wziąć udział każdy chęt-
ny. Z ramienia Centrum Kultury 
w Piasecznie poprowadził ją Pa-
weł Górski, przypominając histo-
rię mieszkańców miasta i gminy, 
którzy w obronie wolności ojczy-
zny często musieli zapłacić naj-
wyższą cenę – ze swoim życiem 
włącznie. Hołd pod tablicą bo-
haterów wojny polsko-sowieckiej 
z 1920 roku złożyli również pole-
głym przedstawiciele władz gmin-
nych i  powiatowych, po czym - 
w kierunku rynku spod Ogród-
ka Niepodległościowego (na rogu 
ulic Kościuszki i Sienkiewicza) 
- wyruszyła parada. Większość jej 
uczestników szła z polskimi f la-
gami lub z widocznymi barwami 
i symbolami narodowymi. 
 Na Placu Piłsudskiego czekał 
już na wszystkich maszerujących 
jedyny w swoim rodzaju koncert, 
który w niezwykły sposób połą-
czył w jedność piaseczyńskie chó-
ry, orkiestry, chóry szkolne i ze-
społy ludowe. W symultanicznym 
występie z czterech stron rynku 
wzięło udział w sumie 300 osób 
dyrygowanych przez Pawła Gin-
dę. – Obchody setnej rocznicy od-
zyskania przez Polskę niepodle-
głości były wspaniałym i niepo-
wtarzalnym przeżyciem – mówi 
Anna Szydłowska z Chóru Con 
Fuoco z Józefosławia. – Przez 
całą uroczystość na rynku pano-
wała atmosfera jedności i dumy. 
Odśpiewanie w towarzystwie pia-
seczyńskich chórów hymnu „Gau-
de Mater Polonia” oraz „Roty” 
było dla mnie wielkim zaszczy-
tem. Bardzo się cieszę, że mo-
głam uczestniczyć w tak ważnej 
uroczystości.

 
 
 
  

  Kulminacyjnym punktem 
obchodów była natomiast, czy-
tana przez Grzegorza Emanu-
ela, prezentacja histor i i Pia-
seczna w latach 1918–2018, za-
kończona pokazem laserów do 
polsk iej muzyk i f i lmowej. Wie-
lu mieszkańców nie kryło wzru-
szenia obserwując widowisko i 
słuchając nieśmiertelnych te-
matów z „Nocy i Dni”, „Janosi-
ka” czy „07 zgłoś się”. Zwieńcze-
niem jubileuszowych obchodów 
był zaś występ Teatru Szansa w 
auli błękitnej Domu Parafialne-

go, który zaprezentował polską 
kulturę taneczną, wokalną i te-
atralną. – Wspaniale, że tego-
roczne obchody cieszyły się du-
żym zainteresowaniem mieszkań-
ców i mam nadzieję, że  nie było  
to jednorazowe zaangażowanie – 
skomentował Daniel Putkiewicz, 
burmistrz-elekt. – Liczę, że to bę-
dzie impuls do większej aktyw-
ności naszej społeczności w trak-
cie obchodów kolejnych rocznic i 
świąt państwowych. 

Grzegorz Tylec
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Z mieszkańcami i dla mieszkańców
PIASECZNO Kilka tysięcy osób wzięło udział w obchodach 100-lecia odzyskania niepodległości na rynku. 

Najpierw dotarła na niego parada prowadzona przez Piaseczyńską Orkiestrę Dętą, na miejscu zaśpiewały 

miejscowe chóry, a całość zwieńczył efektowny pokaz laserowy

Mieszkańcy Piaseczna chętnie wzięli udział 

w Paradzie Niepodległegości

K O N D O L E N C J E

R E K L A M A
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KURIER POŁUDNIOWY

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 laminacjiprzed laminacją

P R O M O C J A

Salon BB, 

ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej)

Tel. 22 401 1234, bbsalon.pl

R E K L A M A

Będzie więcej 

lepszej wody 

GÓRA KALWARIA 

 Tydzień temu Jerzy Pełka, 
prezes Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej, podpisał opiewają-
cy na 5,7 mln zł kontrakt z wy-
konawcą na rozbudowę sta-
cji uzdatniania wody przy ul. 
Kalwaryjskiej w centrum mia-
sta. Od nowa powstanie hala 
filtrów oraz zbiornik retencyj-
ny na uzdatnioną wodę, a do-
tychczasowy, leciwy budynek 
będzie zaadaptowany na cen-
trum sterowania stacją. Inwesty-
cja jest związana ze stałym roz-
wojem miasta i wzrostem liczby 
mieszkańców. Prace mają ruszyć 
w drugim kwartale przyszłego 
roku i zakończyć się po roku. 
Między innymi na tę inwesty-
cję spółka miejska pozyskała 23 
mln zł unijnego dofinansowania

PC

Calvary Gospel 

– trwają zapisy
 W dniach 1 i 2 grudnia w Gó-
rze Kalwarii odbędzie się IX edy-
cja Międzynarodowych Warszta-
tów Gospel Calvary Gospel 2018. 
Uczestnikami imprezy mogą być 
zarówno pasjonaci śpiewania jak i 
całe zespoły chóralne. W tym roku 
gościem specjalnym warsztatów 
będzie charyzmatyczny wokali-
sta, rewelacyjny pianista i dyry-
gent z Holandii Elvis Ediagbonya, 
który poprowadzi zajęcia wspól-
nie z Marshą Otondi oraz dyry-
gentką i wokalistką Joanna Wątor. 
Towarzyszyć im będzie grupa zna-
komitych muzyków sesyjnych. W 
niedzielę o godz. 18. warsztaty za-
kończy koncert fi nałowy w Hote-
lu Arche Koszary. Szczegóły doty-
czące udziału w imprezie na stro-
nie www.promotus.pl.

PC

Nagrody im. Machu-

lskiego dla „Barażu”

PIASECZNO

 Podczas gali Cinemaforum 
dwie nagrody Polskiego Kina Nie-
zależnego im. Jana Machulskiego 
trafi ły do twórców fi lmu „Baraż”. 
Tomek Gąssowski otrzymał statu-
etkę w kategorii „Najlepszy Scena-
riusz”, a Jacek Borusiński – „Najlep-
szy Aktor”. Krótkometrażowy fi lm 
„Baraż” był kręcony w Piasecznie i 
wspierany przez gminę.

TW 
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IV liga

Kolejka 15 - 10-11 listopada

Mazur Karczew 2-0 Perła Złotokłos  
Mszczonowianka Mszczonów 3-0 Sparta Jazgarzew  
MKS Piaseczno 1-0 Oskar Przysucha  
LKS Promna 0-2 KS Raszyn  
Energia Kozienice 3-5 Pilica Białobrzegi  
Błonianka Błonie 2-1 Znicz II Pruszków  
Wilga Garwolin 1-1 Orzeł Unin  
Pogoń Grodzisk Mazowiecki 6-0 Radomiak II Radom 

Tabela grupy południowej IV ligi

1.  Pogoń Grodzisk Mazowiecki 
  15 42 14 0 1 55-9
2.  Pilica Białobrzegi 15 35 11 2 2 51-13
3.  Błonianka Błonie 15 32 10 2 3 36-15
4.  Oskar Przysucha 15 31 10 1 4 34-15
5.  MKS Piaseczno 15 28 9 1 5 38-25
6.  Mszczonowianka Mszczonów 
  15 24 7 3 5 34-23
7.  Energia Kozienice 15 23 7 2 6 23-24
8.  Wilga Garwolin 15 20 6 2 7 23-32
9.  Mazur Karczew 15 20 6 2 7 25-27
10.  KS Raszyn 15 19 6 1 8 24-36
11.  Radomiak II Radom 15 18 5 3 7 26-35
12.  LKS Promna 15 15 4 3 8 13-28
13.  Sparta Jazgarzew 15 14 4 2 9 17-35
14.  Znicz II Pruszków 15 13 4 1 10 19-20
15.  Orzeł Unin 15 12 3 3 9 21-43
16.  Perła Złotokłos 15 0 0 0 15 2-61

Liga okręgowa

Kolejka 15 - 10-11 listopada

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

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

1.  AP Żyrardów 15 38 12 2 1 48-24
2.  Józefovia Józefów 15 36 12 0 3 45-19
3.  KS Teresin 15 32 10 2 3 36-24
4.  Laura Chylice 15 29 9 2 4 46-26
5.  Ursus II Warszawa 15 27 9 0 6 56-32
6.  Piast Piastów 15 25 8 1 6 32-29
7.  Grom Warszawa 15 22 7 1 7 31-25
8.  Milan Milanówek 15 20 6 2 7 16-34
9.  MKS II Piaseczno 15 19 6 1 8 25-25
10.  SEMP Ursynów (Warszawa) 15 18 5 3 7 32-29
11.  Naprzód Stare Babice 15 17 5 2 8 27-37
12.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 
  15 16 5 1 9 24-38
13.  LKS Osuchów 15 15 4 3 8 17-30
14.  LKS Chlebnia 15 14 4 2 9 20-39
15.  Przyszłość Włochy (Warszawa) 
  15 14 4 2 9 21-27
16.  KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 
  15 6 2 0 13 13-51

A klasa

Kolejka 13 - 10-11 listopada

Jedność Żabieniec 0-2 Naprzód Brwinów 
Świt Warszawa 3-0 Tur Jaktorów  
Grom II Warszawa 1-3 Okęcie Warszawa  
Anprel Nowa Wieś 3-2 Orzeł Baniocha  
GLKS Nadarzyn 2-2 UKS Siekierki (Warszawa)  
Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 1-1 Walka Kosów  
FC Lesznowola 6-0 FC Płochocin 

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy

1.  Orzeł Baniocha 13 33 11 0 2 38-13
2.  Okęcie Warszawa 13 30 9 3 1 28-9
3.  GLKS Nadarzyn 13 30 9 3 1 67-21
4.  Grom II Warszawa 13 20 6 2 5 22-29
5.  Walka Kosów 13 19 5 4 4 27-19
6.  UKS Siekierki (Warszawa) 
  13 18 5 3 5 28-19
7.  Naprzód Brwinów 13 18 5 3 5 25-25
8.  Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 
  13 18 5 3 5 21-24
9.  Anprel Nowa Wieś 13 17 5 2 6 22-24
10.  FC Lesznowola 13 16 3 7 3 26-20
11.  Świt Warszawa 13 15 4 3 6 10-21
12.  Jedność Żabieniec 13 14 4 2 7 27-33
13.  FC Płochocin 13 4 1 1 11 11-50
14.  Tur Jaktorów 13 2 0 2 11 9-54

B klasa

Kolejka 11 - 10-11 listopada

Korona Góra Kalwaria 2-0 City Wilanów (Warszawa)  
Snajper Sośninka 2-3 SF Wilanów (Warszawa)  
Perła II Złotokłos 4-1 Sokół Kołbiel  
KS Sobienie Jeziory 0-2 SRS Zamienie  
Orzeł Parysów 2-5 UKS Tarczyn  
KS Glinianka - Grom Prace Małe (goście zrezygnowali 
z wyjazdu na mecz)

Tabela drugiej grupy warszawskiej B klasy

1.  Korona Góra Kalwaria 11 29 9 2 0 44-10
2.  KS Glinianka 10 24 8 0 2 31-17
3.  SF Wilanów (Warszawa) 10 21 7 0 3 41-20
4.  UKS Tarczyn 10 20 6 2 2 29-16
5.  Perła II Złotokłos 11 19 6 1 4 30-33
6.  Snajper Sośninka 11 18 5 3 3 41-28
7.  City Wilanów (Warszawa) 
  11 12 3 3 5 18-23
8.  SRS Zamienie 10 11 3 2 5 20-23
9.  KS Sobienie Jeziory 10 7 2 1 7 14-28
10.  Orzeł Parysów 11 7 2 1 8 18-42
11.  Grom Prace Małe 10 7 2 1 7 15-41
12.  Sokół Kołbiel 11 5 1 2 8 19-39

Ligowe zapowiedzi
IV liga

Kolejka 16 - 17-18 listopada

Znicz II Pruszków - Wilga Garwolin  
Perła Złotokłos - Radomiak II Radom 17 listopada, g.12
Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Orzeł Unin  
Błonianka Błonie - Pilica Białobrzegi  
Energia Kozienice - KS Raszyn  
LKS Promna - Oskar Przysucha  
MKS Piaseczno - Sparta Jazgarzew 17 listopada, g.11
Mszczonowianka Mszczonów - Mazur Karczew

Liga okręgowa

Kolejka - 17-18 listopada

LKS Osuchów - KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 
17 listopada, g.11  
AP Żyrardów - SEMP Ursynów (Warszawa)  
Przyszłość Włochy (Warszawa) - Milan Milanówek  
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki - MKS II Piaseczno 
18 listopada, g.12 
Grom Warszawa - Piast Piastów  
Ursus II Warszawa - LKS Chlebnia  
Józefovia Józefów - Laura Chylice 17 listopada, g.11 
Naprzód Stare Babice - KS Teresin 

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

Wyniki naszych zespołów ligowych

MUKS z kompletem zwycięstw
KOSZYKÓWKA, III LIGA Znakomity start sezonu zanotowali podopieczni Cezarego Dąbrowskiego

 Drużyna MUKS Piaseczno wy-
grała swoje pierwsze trzy mecze – w 
dodatku wszystkie na wyjeździe. 
Grający w grupie B piasecznianie 
pokonali kolejno UKS Gim 92 Ursy-
nów Warszawa (67:64), KS Legion 
Legionowo (90:73) i AWENTA Pro-
basket Mińsk Mazowiecki (109:63). 
–  Jesteśmy teraz starsi i lepiej anali-
zujemy sytuacje meczowe – komen-
tuje Kamil Banowicz. – W tym se-
zonie chcielibyśmy powalczyć o coś 
więcej niż w poprzednich rozgryw-
kach. Mocno pracujemy nad nowym 
sposobem gry w defensywie. Chce-
my skutecznie bronić na całej szero-
kości parkietu.
 A już w najbliższą sobotę w hali 
SP nr 5 MUKS zagra z drużyną 
MKS Ochota Warszawa. Początek 
spotkania o godz. 18.

Tyl.

Tabela grupy B trzeciej ligi

1 AZS Uniwersytet Warszawski 8 4 4 - 0 3 - 0 1 - 0 266 - 176 
2 MKS Ochota Warszawa 7 4 3 - 1 3 - 0 0 - 1 295 - 213 
3 KS Legion Legionowo 7 5 2 - 3 2 - 1 0 - 2 351 - 378 
4 MUKS Piaseczno 6 3 3 - 0 0 - 0 3 - 0 177 - 137 
5 UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 4 4 0 - 4 0 - 2 0 - 2 240 - 297 
6 AWENTA Probasket Mińsk Mazowiecki 2 4 0 - 4 0 - 1 0 - 3 102 - 230

Gole Malesy dały trzy punkty
PIŁKA NOŻNA, II LIGA, KS GOSIRKI PIASECZNO – WILGA GARWOLIN 2:1 W spotkaniu ostatniej kolej-

ki rundy jesiennej miało się zdecydować czy Gosirki spędzą przerwę zimową w strefi e 

spadkowej czy jednak poza nią
 Zaczęło się nie najlepiej, bo 
pierwsze na prowadzenie wyszły 
przyjezdne. Gosirki błyskawicz-
nie zareagowały jednak na straco-
nego gola. Kilka minut później Oli-
wia Malesa zrobiła użytek ze swo-
jej szybkości i posłała piłkę do siatki 
pod wychodzącą bramkarką, a jesz-
cze przed przerwą zdobyła decydu-
jącą – jak się miało okazać – bram-
kę. Po dobrym podaniu od Domini-
ki Kowalskiej Oliwia najpierw opa-
nowała futbolówkę, po czym minę-
ła golkiperkę i było 2:1. – Czy czu-
ję się bohaterką? Troszkę tak, choć 
na moje gole pracowała cała druży-
na. Mecz był pełen walki, ale osta-
tecznie udało się wygrać. Jakie 
mamy cele na wiosnę? Więcej goli, 
zwycięstw, zaangażowania i przede 

wszystkim utrzymanie w lidze – sko-
mentowała Oliwia Malesa.

Tyl.

Oliwia Malesa strzela na 2:1!

Triumfy młodych
pingpongistów
TENIS STOŁOWY Podwójne zwycię-
stwo w Grand Prix Mazowsza Żaków 
i Żaczek odnieśli zawodnicy UKS 
Return Piaseczno. Zarówno Patry-
cja Borowska, jak i Patryk Dubiniak 
nie mieli sobie równych w zawodach. 
Oboje zajęli pierwsze miejsca i uzy-
skali awans do Grand Prix Polski.

Okręgówka 
zgodnie zwycięża
PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA Pierwszy raz w tym sezonie do-

szło do sytuacji, w której w jednej kolejne mecze wygrały 

wszystkie trzy drużyny z powiatu piaseczyńskiego

 MKS Piaseczno, po zdecydowanym derbowym triumfi e, mogło doliczyć 
następne trzy punkty – tym razem z Gromem Warszawa. Bramki na wagę 
zwycięstwa zdobyli Cezary Michalak i Paweł Dudek. Jeszcze mniej proble-
mów ze swoimi rywalami mieli Laura Chylice, która po dwóch kolejnych po-
rażkach w końcu wygrała (wyjazdowe 3:0 z GKS Naprzód Gosir Stare Babi-
ce) – po golach w drugiej połowie Jarosława Jamrozika (dwóch) i Konrada Raj-
kowskiego oraz ostatni zespół ligi KS Konstancin, który odnotował drugi ligo-
wy triumf, pokonując – w meczu toczonym we mgle – MKS Piast Piastów 2:0. 
Gole dla gospodarzy zdobyli Adam Mikołajczyk i Jakub Olesiński. Warto pod-
kreślić, że piłkarze zrobili tego dnia świetny prezent dla swojego trenera Mi-
chała Madeńskiego, który właśnie został ojcem. Z tej okazji nie zabrakło dla 
szkoleniowca symbolicznej „kołyski” w wykonaniu zawodników.

Tyl.

Czwarta liga i okręgówka 
pograją dłużej

PIŁKA NOŻNA W związku z wyjątkowo korzystnymi, jak na listopad, warunka-
mi pogodowymi Mazowiecki Związek Piłki Nożnej podjął decyzję, że awan-
sem rozegrane zostaną pierwsze wiosenne kolejki rozgrywek czwartej ligi 
i ligi okręgowej. Dzięki temu już w najbliższą sobotę kibice obejrzą piłkarskie 
derby, w których MKS Piaseczno podejmie u siebie Spartę Jazgarzew.



 Pracownicy fizyczni to bar-
dzo szeroka i różnorodna grupa, 
w której znajdują się zarówno naj-
częściej poszukiwani pracownicy 
niższego szczebla (budownictwo, 
handel, usługi), jak i majstrowie z 
uprawnieniami oraz wieloletnim 
doświadczeniem. W ostatnich la-
tach polscy fachowcy są coraz bar-
dziej świadomi swoich praw i pew-
ni kompetencji. Portal Pracuj.pl 
po raz pierwszy w historii polskie-
go rynku pracy postanowił zbadać 
tę grupę, by sprawdzić co mogą 
zrobić szefowie, aby pozyskać lub 
utrzymać pracowników. 

Liczą się terminowość i szczerość 
 Jak się okazuje, wszelkie ocze-
kiwania osób, które opisano w ra-
porcie „Na tropie dobrej pracy. Cze-
go szukają pracownicy fizyczni” 
można podsumować jednym sło-
wem: szacunek. – Badania pokazu-
ją, że zarówno skuteczna rekruta-
cja, jak i utrzymanie tych pracowni-
ków powinny opierać się na szacun-
ku i jasnych zasadach między sze-
fem, a podwładnymi. Terminowość, 
szczerość i szacunek to jedne z naj-
ważniejszych kwestii, poruszanych 
przez badanych – podkreśla Sylwia 
Sosnowska, z Grupy Pracuj. 
 Połowa pracowników fizycz-
nych wziętych pod lupę wykazuje 
dużą pewność swoich kompetencji 
i znaczenia na rynku pracy. Uważa-
ją się za specjalistów i są przekona-
ni, że łatwo znajdą inne zatrudnie-
nie, ponieważ w ich branży braku-
je pracowników (tylko jedna czwar-
ta fachowców ma odmienne zdanie). 
Deficyt rąk do pracy panuje m.in. w 
transporcie i logistyce. – Pracowni-
cy fizyczni wciąż mają średni wize-
runek. Widać to na przykładzie za-
wodowych kierowców. Od kilku lat 
młode pokolenie walczy z takim wi-
zerunkiem chociażby w internecie, 
gdzie pokazujemy, że jesteśmy taki-
mi samymi ludźmi, jak inni – mówi 
Iwona Blecharczyk, zawodowy kie-
rowca, relacjonująca w sieci swoje 
zawodowe życie jako Trucking Girl. 
– Sama praca kierowcy jest bardzo 
atrakcyjna, a zapotrzebowanie duże. 
Polska branża transportowa rozwi-
jałaby się jeszcze lepiej, gdyby wła-
śnie nie brak kierowców. Coraz wię-
cej osób odchodzi na emeryturę, no-
wych przybywa za mało. Wszystko 
to sprawia, że kierowcy mogą prze-

bierać w ofertach pracy. Sytuacja ta 
nie dotyczy tylko Polski czy Europy, 
ale także np. Ameryki Północnej, na 
przykład Kanady.

Dobry szef kontra zły szef

 Pracownicy fizyczni mają ra-
czej dobre zdanie o swoich obec-
nych szefach, choć wytykają tak-
że ich wady. 60 proce. ogółu bada-
nych uważa, że szefowie szanują ich 
zdanie i traktują przełożonych po 
partnersku. Więcej niż połowa (57 
proc.) pracowników fizycznych do-
daje, że w ich opinii są chwaleni za 
pracę i doceniani przez szefów. Jed-
nak już tylko 38 proc. potwierdza, 
że za swoje dobre wyniki nagradza-
ni są dodatkowym premiami pie-
niężnymi czy otrzymaniem ciekaw-
szych zadań. – Ciekawe jest to, że 
na ogół pracownicy fizyczni są za-
dowoleni z pracy. Raport pokazu-
je, że bardzo ważne są dla nich re-
lacje społeczne w pracy i mają duży 
wpływ na zadowolenie z pracodaw-
cy – komentuje Justyna Sarnow-
ska, socjolog. – Badania dowodzą, 
że pozytywne postrzeganie z pra-

cy zwiększa się, kiedy szef traktuje 
pracownika po partnersku i okazu-
je szacunek oraz potrafi podzięko-
wać za wykonane zadania. To po-
kazuje także rolę atmosfery w miej-
scu pracy i zaufania.
 Dlaczego zatrudnieni decydu-
ję się na zmianę pracy (z zamiarem 
tym nosi się 40 proc. zapytanych)? 
Aż 42 proc. chce zmienić miejsce 
zatrudnienia lub w ogóle specjali-
zację ze względu na zbyt niską pen-
sję. Co więcej, niemal 8 na 10 ba-
danych zdecydowałoby się zmienić 
obecnego pracodawcę, jeśli dosta-
liby lepsze wynagrodzenie. Wśród 
często wymienianych wad swojej 
pracy znalazły się także zbyt cięż-
kie warunki wykonywania zadań, 
powtarzalność obowiązków czy 
poczucie bycia niedocenionym. Co 
ciekawe, mówiąc o powodach za-
dowolenia z pracodawcy, badani 
wskazują na takie kwestie jak bli-
skość pracy od domu, dobry ze-
spół, pozytywne relacje z szefem, 
czy brak nadmiernej kontroli.

PC
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Szefie zapamiętaj 
to słowo: szacunek
Ze względu na malejące bezrobocie pracownicy fi zyczni w ostatnich latach zdecydo-

wanie zyskują na znaczeniu. Stąd domagają się coraz częściej od pracodawców uczci-

wych relacji oraz zdrowego środowiska pracy
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DAM PRACĘ

KIEROWCA AUTOBUSU, PRZEWOZY SZKOLNE, 
RÓWNIEŻ EMERYT, TEL. 606 536 651

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

Dom Pomocy Społecznej Konstancin-Jeziorna 
ul. Potulickich 1 zatrudni opiekunów i pokojowych, 
tel. 22 756 41 36 

Sklep spożywczy Agnes w Julianowie zatrudni ekspe-
dientki. Dobre warunki pracy, wszystkie niedziele wol-
ne i co druga sobota, tel. 502 159 820

Zatrudnię kelnerkę do restauracji w Zalesiu Dolnym, 
tel. 606 492 420

Podnajmę fotel manicure/pedicure, Piaseczno, 
tel. 501 603 535

Do zakładu kamieniarskiego, stała praca, dobre zarob-
ki, tel. 510 104 512, 506 061 348

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

Grafik, operator DTP. CV prosimy przesyłać na adres: 
praca@galia.net.pl

Zatrudnimy Panią do sprzątania małej, prywatnej 
szkoły w Józefosławiu. Cały etat lub pół etatu, 
tel. 882 008 720

Zatrudnimy Panią - na kilka godzin dziennie - do zmy-
wania naczyń w stołówce szkolnej w Józefosławiu, 
tel. 882 008 720

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

Opiekunka do dzieci, Zalesie Dolne, 6h/dziennie: 6:30-
8:30 i 14:30-18:30.Prawo jazdy. Atrakcyjne wynagro-
dzenie. Tel: 693 449 010 

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

Zatrudnię osobę do pracy w sklepie spożywczym w 
Piasecznie - atrakcyjne wynagrodzenie, miła atmosfe-
ra, wolne wszystkie niedziele.,tel. 604 072 877

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

Ekspedientkę do delikatesów w Józefosławiu, 
tel. 606 205 646

Podnajmę fryzjerce, Piaseczno, tel. 573 928 237

Zatrudnię kierowcę kat C, jazda na miejscu, 
tel. 601 222 448

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

Firma zatrudni do odśnieżania pługo-piaskarką, C.H. Jan-
ki ul. Mszczonowska, wym.prawo jazdy kat.B, 
tel. 798 926 772

Firma zatrudni do sprzątania- teren zewnętrzny, C.H. Jan-
ki ul. Mszczonowska, mile widziani Panowie, 
tel. 798 926 772

Firma zatrudni do sprzątania, praca w godz.nocnych, Pia-
seczno, ul. Puławska,mile widziane Panie tel. 512 117 967 

Nauczycieli do przedszkola i osoba do pracy kuchni, 
k/Piaseczna, tel. 501 423 413

Firma sprzątająca poszukuje osoby do sprzątania hali 
produkcyjnej i magazynowej. Praca w systemie zmiano-
wym po 12 godz. raz dzień raz noc. Wynagrodzenie na 
rękę 12,00 zł za godz. plus premia, umowa o pracę. 
Zadzwoń na nr 501 631 374

Publiczne Przedszkole Słoneczne zatrudni nauczyciela 
lub studenta pedagogiki. Możliwość awansu. 
Tel: 783 982 496

Firma Selan zatrudni do pracy na myjni – przygotowanie 
pojazdów do sprzedaży, okolice Konstancina. Praca: po-
niedziałek – piątek w godz: 7:00-16:00, tel. 504 555 159

Asystent warsztatu oprawy obrazów, uczciwy, staranny, 
prawo jazdyB, tel. 500 118 185

Pilnie zatrudnię pomoc nauczyciela/opiekukę do przed-
szkola w Łazach koło Magdalenki 504 022 284, 506 12 52 
82 CV przedszkolefantazja@interia.pl 

Dekarza z doświadczeniem, pomocnika dekarza. Praca 
na stałe. Dobre wynagrodzenie. Tel. 601 306 853

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

HURTOWNIA W TARCZYNIE ZATRUDNI KIEROWCÓW 
z kat. C. UMOWA O PRACĘ. Kontakt od poniedziałku do 
piątku w godz.9.00-12.00 pod nr tel. 600 404 293, e-mail: 
dj@jablonowo.pl

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

Ekspedientkę/-ta Wólka Kozodawska lub Piaseczno Po-
morska, tel. 508 288 773

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

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

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego 
w Konstancinie, cały etat i pół etatu, tel. 602 126 840

Podnajmę stanowisko manicurzystce i fryzjerce ( zatrud-
nię) od 3000 zł, tel. 501 143 827

Ekspedientkę/-ta Łazy k. Tarczyna, tel. 508 288 773

Piekarnia Łazy gm. Lesznowola zatrudni piekarza, 
tel. 506 59 55 55

SZUKAM PRACY 

Kierowca B, C, T + własny dostawczy, tel. 535 846 615

Sprzątanie, tel. 880 255 904

Emeryt z samochodem osobowym, tel. 510 96 20 03

Sprzątanie,tel. 576 099 025

Doświadczona opiekunka zajmie się osobą starszą/cho-
rą. Tel. 669 402 804

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

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

SPRZEDAM

Suszone podgrzybki, tel. 504 509 539

Miód z własnej pasieki, tel. 501 51 66 52

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

Płaszcz skórzany, rozmiar 56, tel. 504 509 539

Choinki z plantacji, hurtowo, tel. 605 129 453

Drewno kominkowe, tel. 730 767 493

Opony zimowe 16x195x55 lekko używane, za pół ceny, 
tel. 791 203 103

Kucyka, tel. 515 486 338

Sosna opałowa, tel. 602 77 03 61

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

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

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

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

Toyota Verso, 2010r., tel. 663 663 860

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup aut, tel. 793 304 091

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Atrakcyjna działka budowlana 1350 m kw., Dobiesz 
k Piaseczna, tel. 661 885 525

Działki 1200-1700 m kw., media, Prace Duże 
gm. Tarczyn, tel. 885 956 466, 606 680 500
Działki budowlane Gabryelin, tel. 604 210 219

Działkę Chylice, tel. 509 974 550

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

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

Mieszkanie dwupokojowe Piaseczno, tel. 735 037 247

Budowlana 2877 m kw. lub mniejsza, Czerwonka, gmina 
Grabów nad Pilicą, bezpośrednio, tel. 511 069 793

Do sprzedania działka w SIEDLISKACH - tanio, 
tel. 602 340 549

Super działka w Słomczynie, tel. 604 624 875

UWAGA, UWAGA mam do sprzedania super działki bu-
dowlane położone  na południe od Piaseczna W CENIE 
JAK DOBRY TELEWIZOR, 1000 m kw., w cenie 23 000 zł, 
tel. 602 340 549

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

Poszukuję do wynajęcia kawalerkę. Tel. 508 848 599

Poszukuję mieszkania, pokoju, tel. 507 449 229

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Dom 180 m kw. w Głoskowie, 6-pokojowy. 
Tel.501 134 501

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

Firma wynajmie/sprzeda miejsca postojowe w garażu 
podziemnym (Piaseczno ul. Jana Pawła II ), 
tel. 602 607 757, 22 720 24 56

Wynajmę magazyn o pow. 200m kw., Konstancin, 
tel. 535 846 615 

Umeblowane mieszkanie 70 m kw., 3 pokoje, w domu wol-
nostojącym. Cicha okolica w Konstancinie, tel. 604 373 410

Kwatery, tel. 728 899 673

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

Kwatery, Chylice, tel. 513 626 068

Duży umeblowany pokój, Gołków, tel. 530 095 682 

Wynajmę lokal Chylice, tel. 509 974 550

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Poszukuję dużej działki 2000-3000 m kw., położonej w ka-
meralnej okolicy, tel. 604 624 875

Dom bezpośrednio, tel. 519 470 497

USŁUGI

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

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

Elektryk - instalacje, awarie, przyłącza, tel. 506 498 222
Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

Elewacje, ocieplenia, remonty, tel.  601 304 250

Dachy, blacha i papa termozgrzewalna, tel. 601 310 413

Murarz – tynkarz podejmie pracę, tel. 505 877 194

Hydraulik tel. 886 576 148

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

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Elektryk, tel. 666 890 886

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

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

Kredyty pożyczki ubezpieczenia z mozliwoscią dojaz-
du. tel. 799 130 892

Naprawy AGD pralki lodówki zmywarki piekarniki pły-
ty tel.511 204 952

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU, 
TEL. 501 129 679

Malowanie, remonty, gładzie, tel. 665 708 757

Malowanie, panele, remonty, tel. 664 632 405

Prace porządkowe, ogrody, tel. 601 304 250

Cyklinowanie i układanie podłóg, Góra Kalwaria, 
tel. 531 248 327

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Złom, uprzątniemy, wywieziemy, tel. 502 898 418

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

Ogrodnictwo, tel. 536 043 434

ANTENY TV, SAT. Konfiguracja sprzętu RTV, 
tel. 501 700 315

Sprzątające, tel. 536 043 434

Remonty, wykończenia, tel. 692 194 998

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

Hydraulik, tel. 535 872 455

Malarskie, tel. 696 120 208

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

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

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

Oczyszczanie działek, ogrodnicze, tel. 519 874 891

Geodeta 603 211 914

Tynki gipsowe i tradycyjne kont 604 415 352

Tynki, tel. 533 125 444

Dachy-naprawa, tel. 792 354 779

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

Dachy - papą termozgrzewalną, obróbki, tel. 502 473 605

Księgowa, tel. 660 179 513

Tynki wewnętrzne, tel.  533 125 444

Dachy-naprawa, tel. 792 354 779

 

NAUKA 

Pracownia rozwoju osobowości i lepszego, bardziej 
wartościowego życia, tel. 571 373 118

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

ZDROWIE

Grupa wsparcia, 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

RÓŻNE

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

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

Hurtownia piwa bajka w Gołkowie zatrudni kierowców z 
kat. B, tel. 603 807 472,  ela@bajwid.pl

FIRMA SPRZĄTAJĄCA ZATRUDNI PANIĄ DO 
SPRZĄTANIA KLATEK SCHODOWYCH NA OSIEDLU 
ZAMKNIĘTYM W JÓZEFOSŁAWIU UL. MAGNOLII, 
TEL. 602 805 552
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SPRZEDAWCA DO DELIKATESÓW W MROKOWIE, 
TEL. 502 251 356

Maniciurzystkę w Konstancinie, od zaraz 
tel. 606 817 356

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

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

1200 m kw. Ursynów- budowlana,1200 m kw.,wolnosto-
jący lub bliźniak cena do uzgodnienia, tel. 501 376897

Szukam domu do wynajęcia na świetlice dla dzieci, 
Piaseczno/Gołków/Zalesie Dolne, 
tel. 506 777 831, 506 260 906

Pracująca para bez dzieci poszukuje bezpośrednio do 
wynajęcia domu, z samodzielną działką, na wynajem 
długoterminowy (minimum 2 lata), do 1500 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

GLAZURA, TERAKOTA, REMONTY, 
TEL. 600 604 547

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

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

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

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

Angielski indywidualnie, Piaseczno i okolice, 30zł/h 
tel. 571 373 118

Dom dziennej opieki, Zalesie Dolne, tel. 605 576 406

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944
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Odnowiona lokomotywa
zdobi stację
PIASECZNO Na przystanku końcowym kolejki wąskotoro-

wej w Piasecznie, przy skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza i 

Wojska Polskiego, stanął odmalowany spalinowóz

Po renowacji lokomotywa wygląda tak, jak po opuszczeniu fabryki

 Spalinowóz SM03-089 został wyprodukowany w 1962 roku w nieistnieją-
cej już fabryce „Fablok” w Chrzanowie. – Ta lokomotywa manewrowa od 1976 
r. do końca przewozów towarowych na Grójeckiej Kolei Dojazdowej praco-
wała na stacji Piaseczno Przeładunkowe – opowiada Janusz Sędzicki z kolej-
ki. – Była wykorzystywana przy załadunku wagonów normalnotorowych na 
wąskotorowe transportery. 
 Po zakończeniu eksploatacji lokomotywa stała na terenie stacji Piaseczno 
Miasto, gdzie we wrześniu tego roku, z inicjatywy nowych prezesów Piase-
czyńsko-Grójeckiego Towarzystwa Kolei Wąskotorowej, została odmalowa-
na. Renowację przeprowadzili Jakub Szadkowski oraz Krzysztof Osówniak, 
którzy zadbali, aby lokomotywa uzyskała wygląd zbliżony do oryginalnego 
(niemal tak wyglądała, gdy opuszczała fabrykę). W najbliższym czasie ma zo-
stać jeszcze podświetlona, żeby równie dobrze prezentowała się nocą.

TW

Podniosłe obchody święta niepodległości
PIASECZNO Po mszy świętej za ojczyznę delegacje lokalnych władz, organizacji i stowa-

rzyszeń złożyły w niedzielę wieńce przed ratuszem, na którym znajdują się tablice 

upamiętniające marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Wincentego Witosa

 Po wprowadzeniu pocztów 
sztandarowych i odśpiewaniu hym-
nu państwowego, głos zabrał Wal-
demar Kosakowski, radny powia-
towy i nauczyciel historii. Zwró-
cił uwagę, że 123 lata niewoli to tak 
naprawdę życie kilku pokoleń Pola-
ków, którzy mimo wszystko potrafi-
li przetrwać germanizację i rusyfi-
kację naszego kraju. – Polska prze-
była drogę z wielkości do upadku, 
a potem z nicości do odrodzenia 
– uświadamiał Waldemar Kosakow-
ski. – Żaden inny europejski naród 
czegoś takiego nie doświadczył. Wy-
korzystaliśmy niezwykły splot wy-
darzeń historycznych i nasze umie-
jętności. Jednak najważniejsze było 
to, że przez 123 lata podtrzymywali-
śmy ideę niepodległości mając świa-
domość tego, że jesteśmy Polakami. 
 Waldemar Kosakowski przypo-
mniał, że na początku 1914 roku tyl-
ko co czwarty Polak pragnął niepod-
ległości, gdyż naród nie był na nią go-
towy. Cztery lata później wszystko się 
zmieniło tym bardziej, że klęskę ponie-
śli tak naprawdę wszyscy trzej zabor-
cy. – Udało nam się porozumieć mimo 
różnych koncepcji odzyskania nie-
podległości – dodawał mówca. – Po-
nadto wielu polityków, dla osiągnięcia 
wspólnego celu, zrezygnowało z indy-
widualnych ambicji. 
 Burmistrz elekt Daniel Put-
kiewicz przypomniał, że również 
mieszkańcy Piaseczna czynnie za-
angażowali się w odbywające się 
w listopadzie 1918 roku wydarze-
nia, rozbrajając pod przywództwem 
późniejszego burmistrza Wacława 

Kauna znajdujący się na naszym te-
renie garnizon niemiecki oraz poste-
runek żandarmerii. – Pamiętajmy o 
tym, bo naród który traci swoją pa-

mięć przestaje być narodem – dodał 
Daniel Putkiewicz. – Ogromnie się 
cieszę, że włączyliśmy się w ogólno-
polskie obchody 100. rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości. 
Wszystkim bardzo za to dziękuję. 

 

Następnie delegacje złożyły kwia-
ty i zapaliły znicze pod tablicą upa-
miętniającą marszałka Józefa Piłsud-
skiego. Nie zapomniano także o Win-
centym Witosie. Tu jak zwykle wieniec 
złożyła delegacja PSL-u, w skład któ-
rej weszli były szef ludowców Janusz 
Piechociński oraz były burmistrz Pia-
seczna – Józef Zalewski. 
 Wkrótce po zakończeniu uroczy-
stości na placu Piłsudskiego prze-
niesiono się na dworzec PKP, gdzie 
została poświęcona tablica pamiąt-
kowa, przypominająca wydarzenie z 
1935 roku, kiedy to przez miasto prze-
jechał pociąg żałobny wiozący na Wa-
wel trumnę z ciałem marszałka. 

Tomasz Wojciuk

Głównym punktem uroczystości było złożenie wieńców 

pod tablicami upamiętniającymi bohaterów, 

którzy przyczynili się do powstania wolnej Polski

Burmistrz Daniel Putkiewicz 

przypomniał wkład 

mieszkańców Piaseczna 

w odzyskanie przez Polskę 

niepodległości

Ruszyła budowa 
ronda w Gołkowie
PIASECZNO Wyburzono już dom przy skrzyżowaniu ul. 

Głównej i Pod Bateriami, gdzie ma powstać rondo. Obec-

nie trwa przekładanie sieci energetycznej. Prace drogo-

we ruszą wiosną i mają potrwać do końca wakacji.

 W ramach inwestycji, którą wspólnie fi nansują gmina i powiat, w sierp-
niu magistrat wykupił prywatną nieruchomość o powierzchni prawie 1000 m 
kw. ze stojącym na niej budynkiem mieszkalnym, przy styku ul. Pod Bateria-
mi, Gołkowskiej, Głównej oraz Pułku IV Ułanów w Gołkowie, gdzie planowa-
ne jest bezkolizyjne skrzyżowanie. Niedawno zakończyła się rozbiórka domu, 
a teren został uprzątnięty i wyrównany. – Do końca roku potrwa przebudowa 
sieci energetycznej, realizowana przez Polską Grupę Energetyczną – informu-
je Ksawery Gut z zarządu powiatu. Kilka dni temu, podczas sesji rady powia-
tu, dołożono środki na realizację inwestycji. Pierwotnie miała ona kosztować 
3,5 mln zł, po otwarciu ofert przetargowych okazało się jednak, że będzie o 
około 1 mln zł droższa. W tym roku ma zostać pobudowana jeszcze kanaliza-
cja deszczowa, a przebudowana sanitarna i teletechnika, aby właściwe pra-
ce – już przy samym rondzie – mogły ruszyć wiosną. Budowa ma potrwać do 
końca sierpnia.

TW

Budowa ronda przy Wadeksie

będzie kosztowała ponad 4,5 mln zł

Zniknie płot otaczający skwer
GÓRA KALWARIA To koniec prac na placu zieleni u zbiegu ulic Dominikańskiej i 3 Maja. 

Wszystko wskazuje na to, że od dziś mieszkańcy będą mieli nań wstęp

 Dwa dni temu nadzór budowla-
ny wydał pozwolenie na użytkowa-
nie skweru. Gmina dokona jeszcze 
ostatniego odbioru i wszystko wska-
zuje na to, że prawdopodobnie dziś 
firma realizująca inwestycję zde-
montuje ogrodzenie wydzielające 
przebudowany teren. – Nie rozsta-
jemy się z nią, ponieważ prace wy-
konane na skwerze są objęte 5-letnią 
gwarancją. Poza tym przez najbliż-
szy rok wykonawca jest zobowiąza-
ny do pielęgnacji zieleni w tym miej-
scu – informuje Katarzyna Kochań-
ska, kierowniczka Referatu Inwesty-
cji i Remontów magistratu.
 Lwia część prac została wyko-
nana do końca sierpnia (kiedy upły-
wał pierwotny termin zakończenia 
inwestycji). Włodarze zdecydowa-
li się jednak na przedłużenie umo-
wy z wykonawcą z prozaicznego po-
wodu. – Czekamy, z uwagi na pro-
blemy z dostępnością, na dostawę 
trzech latarni, które muszą mieć ści-
śle określony wygląd. Ponadto nie 
dostarczono jeszcze 16 rzadkich klo-
nów pensylwańskich, gdyż mogą zo-
stać posadzone dopiero po okresie 
wegetacji, w październiku – tłuma-
czył nam we wrześniu Robert Kor-
czak, rzecznik prasowy z ratusza. 
W sumie na skwerze ułożono pra-
wie 750 m kw. nowej, klinkiero-
wej nawierzchni, zainstalowano 29 
lamp, zamontowano system auto-
matycznego podlewania, nasadzono 
24 drzewa i ponad 4 tys. krzewów, 
a także ułożono trawę z rolki. Plac 
„umeblowano” także 23 specjalnie 

zaprojektowanymi i wykonanymi 
ławkami bez oparć, 17 stojakami dla 
rowerów oraz 7 koszami na śmieci.   
 Temat przebudowy skweru, a 
przede wszystkim jego kosztu opie-
wającego na niebagatelną kwotę 
prawie 1,1 mln zł, stał się nieocze-
kiwanie jednym z głównych w mi-
nionej kampanii wyborczej na sta-
nowisko burmistrza Góry Kalwa-
rii. Zdaniem wielu mieszkańców za-
kres prac wykonanych na trójkątnej 
działce w sercu miasta „był zdecy-
dowanie zawyżony”. Część komen-
tatorów nazywa sprawę „skanda-
lem” uważając, że ten temat osta-
tecznie „pogrążył” obecnego bur-
mistrza. Sam Dariusz Zieliński tuż 
przed drugą turą wydał oświad-
czenie, w którym przedstawił fak-
ty w odpowiedzi na zarzuty. Przy-

pomniał, że ponad 370 tys. zł z puli 
wydanej na tę inwestycję to pozyska-
na przez gminę zewnętrzna dota-
cja, a w przetargu na realizację prac 
ofertę złożył tylko jeden wykonawca. 
„Chciałbym raz jeszcze podkreślić, 
iż koszt robót związany jest z kosz-
torysem przedsięwzięcia. A ten opie-
wał na kwotę ponad 900 tys. zł.(...) 
Uważam, że podjąłem decyzję wła-
ściwą, dobrą dla lokalnej społeczno-
ści. Co więcej, według mnie każdy, 
kto byłby na moim miejscu, zrobił-
by to samo. Myślę, że kiedy opadną 
emocje związane z okresem wybor-
czym, mieszkańcy docenią zmoder-
nizowany skwer i stanie się on lubia-
nym miejscem spotkań” – oznajmił.   

Piotr Chmielewski

Zdaniem licznej grupy mieszkańców koszty 

przebudowy zielonego placu zostały „zawyżone”
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