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Azja w pigułce pod Warszawą
LESZNOWOLA – Wiele osób sły-

szało o centrum handlowym 

w Wólce Kosowskiej, ale boi 

się tu przyjechać. Chcemy to 

zmienić – zapowiada Trong 

Hung Tran, prezes zarządu 

Stowarzyszenia Wspierania 

Przedsiębiorczości Wólka 

Center

Pisząc tę książkę,
zmieniłem siebie
PIASECZNO Witold Bagieński, mieszkaniec 

Piaseczna, jest laureatem nagrody Książka 

Historyczna Roku. Jego dwutomowa 

publikacja o wywiadzie cywilnym PRL 

powstawała przez 9 lat!



 Oferty, które firmy złożą do 
przetargu, zostaną otwarte 6 grud-
nia. Jak informuje nas Renata Jasik, 
kierowniczka Referatu Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska w magistra-
cie, na razie ani zasady ani częstotli-
wość odbioru odpadów miałyby się 
nie zmienić (nowa umowa potrwa 
do końca marca 2021 roku). Góra 
Kalwaria bowiem i tak wyprzedza 
wiele gmin jeśli chodzi o podział na 
sześć pojemników do segregacji – w 
niektórych miastach dopiero teraz 
jest on wprowadzany. Kalwaryjscy 
urzędnicy chcą najpierw sprawdzić, 
jak wycenią swoje usługi firmy ko-
munalne. Wzrost cen na składowi-
skach, rosnące ceny paliw i roboci-
zny, a także malejąca konkurencja 
na rynku powoduje, że oferty przed-
siębiorstw wywozowych szybują do 
góry (pokazują to przetargi w in-
nych gminach). Obecnie opłata dla 
gospodarstw domowych, w których 
prowadzona jest segregacja odpa-
dów, wynosi w gminie 15 zł za oso-
bę. Tam gdzie nie ma segregacji – 25 
zł/os. Mieszkańcy jednak już narze-
kają na mniejszą częstotliwość wy-
wozu części odpadów, którą gmina 
ograniczyła, żeby opłata śmieciowa 
nie była jeszcze wyższa.
 Tymczasem resort środowiska 
szykuje kolejne obostrzenia, któ-
re mają nauczyć opornych Polaków 
segregacji. Wynika to z faktu, że w 
2020 roku połowa wytwarzanych 
przez nas odpadów będzie musia-

ła być posegregowana (w tym roku 
wskaźnik ten wynosi 30 proc.). Nasz 
kraj zobowiązał się do tego w unij-
nych traktatach. Gminy, które nie 
poradzą sobie z selektywną zbiórką, 
będą musiały zapłacić kary.
 Wedle zapowiedzi ministerstwa, 
w styczniu 2019 roku mają wejść w 
życie przepisy, które będą umoż-
liwiały składanie wyłącznie jednej 
deklaracji – w której zobowiążemy 
się do segregowania śmieci. A jeśli 
mimo to ci, którzy do tej pory od-
mawiali segregacji, nadal będą od-
dawali odpady zmieszane, najpierw 
będą ostrzeżeni (a śmieci nie zosta-
ną odebrane). A jeśli nadal nie będą 
prowadzić selektywnej zbiórki – 
gmina będzie mogła nałożyć na nich 

nawet czterokrotnie wyższą opła-
tę. Nowe przepisy mogą mieć naj-
poważniejsze konsekwencje na osie-
dlach, gdzie mieszkańcy korzysta-
ją ze wspólnych pojemników. Kilku 
maruderów może sprawić, że wszy-
scy jego sąsiedzi zapłacą więcej.

PC

KRONIKA POLICYJNA
TARCZYN

PIASECZNO 

KONSTANCIN-JEZIORNA

LESZNOWOLA

Śmierć na pasach

Akt wandalizmu i pobicie

Znaleziono ludzkie szczątki

Wpadli z marihuaną

Porysowano bmw

Wpadł notoryczny włamywacz

Pijany szedł środkiem krajowej „7”

Namawiali uczniów: wstąpcie do policji

 We wtorek tuż po godz. 6 rano na przejściu dla pieszych przez krajo-
wą „7” w Tarczynie doszło do śmiertelnego potrącenia 16-latka. Za kie-
rownicą jadącego w kierunku Radomia saaba siedział 64-letni mężczy-
zna, który w chwili zdarzenia był trzeźwy. Przyczyny wypadku bada po-
licja pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Grójcu. 
 Z tragicznym zdarzeniem w Tarczynie wiąże się zajście, do którego 
doszło dzień później w Zespole Szkół nr 21 przy ul. Saskiej na Saskiej 
Kępie w Warszawie, którego 16-latek był uczniem. W szkole zasłabło w 
sumie 13 uczennic. Dyrektor placówki wezwał na miejsce pogotowie, a 
osiem dziewczynek trafiło na obserwację do szpitala. Pojawiło się po-
dejrzenie, że w szkole mogło dojść do zatrucia, spowodowanego roz-
pyleniem trującej substancji. Okazało się jednak, że nic takiego nie mia-
ło miejsca. Najbardziej prawdopodobne jest to, że do zasłabnięć doszło 
na tle emocjonalnym. Dziewczynki otrzymały pomoc psychologiczną i 
środki uspokajające. 

 W środę między godz. 18 a 19.30 na parkingu przed Auchan niezna-
ny sprawca zdewastował jaguara. W aucie zostały wybite szyby i znisz-
czone lusterka. Mniej więcej w tym samym czasie na pobliskim przy-
stanku autobusowym przy ul. Geodetów doszło do pobicia mężczyzny. 
Policja prosi o kontakt świadków obydwu zdarzeń. 

 W trakcie budowy kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Warszawskiej ko-
parka odsłoniła ludzkie szczątki. Na miejsce wezwano prokuratora. Z 
naszych informacji wynika, że wykopane kości są stare i mogą pocho-
dzić z czasów ostatniej wojny. Znalezienie szczątków nie spowodowało 
wstrzymania prac.

 W poniedziałek na terenie jednej z miejscowości w gminie Leszno-
wola policjanci zatrzymali 28-letnią kobietę i 31-letniego mężczyznę. W 
zajmowanym przez nich lokalu ujawniono 70 gramów marihuany oraz 
amunicję kalibru 9 mm. Zatrzymani odpowiedzą za posiadanie środ-
ków odurzających i nielegalne posiadanie broni. Jak twierdzą policjan-
ci, sprawa jest rozwojowa. 

 Tydzień temu w Przypkach zniszczono bmw. Nieznany sprawca po-
rysował lakier na całej karoserii. Straty wyceniono na około 5 tys. zł. Po-
licja prosi o kontakt osoby, które mogły widzieć moment zdarzenia.

 Kilka dni temu funkcjonariusze schwytali na terenie miasta 26-latka, 
którego podejrzewali o włamania do domów oraz kradzieże. Mężczyzna 
działał na terenie całego powiatu piaseczyńskiego, był już wcześniej no-
towany. Teraz o jego dalszym losie zdecyduje sąd.

 Do bardzo niebezpiecznego zdarzenia doszło w środę około godz. 18 
w Łazach. Świadkowie poinformowali, że na krajową „7” wkroczył komplet-
nie pijany mężczyzna. 69-latek szedł środkiem drogi, dyskutował z kierow-
cami i żywo gestykulował. To cud, że nikt go nie potrącił. Przybyli na miej-
sce funkcjonariusze natychmiast sprowadzili mieszkańca Nadarzyna z dro-
gi i odwieźli go do izby wytrzeźwień. Mężczyzna nie był świadomy, że na-
raził na śmierć nie tylko siebie, ale także innych uczestników ruchu.

 W ramach „Szkolnych dni kariery”, które odbywały się od 26 do 29 
listopada w Zespole Szkół nr 1 w Piasecznie, funkcjonariusze zachęcali 
młodych ludzi do wstępowania w szeregi policji. Zainteresowanych osób 
było sporo, a mundurowi chętnie odpowiadali na zadawane im pytania.
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Wydadzą ponad ćwierć miliarda
LESZNOWOLA Projekt przyszłorocznego budżetu gminy zakłada rekordowe wydatki na 

poziomie 252 mln zł. Z tego ponad 58 mln zł mają pochłonąć inwestycje

 Dochody również mają być wy-
jątkowo wysokie, bo na poziomie 
229 mln zł. Gmina prognozuje więk-
sze niż dotychczas wpływy z tytułu 
podatku dochodowego od osób fi-
zycznych (PIT). Ma on przynieść 
ponad 81,5 mln zł (53 proc. docho-
dów własnych), a więc o 13,5 mln zł 

więcej niż w tym roku. – Coraz wię-
cej osób melduje się na terenie naszej 
gminy i rozlicza w urzędzie skarbo-
wym w Piasecznie – cieszy się gmin-
na skarbnik Elżbieta Obłuska. Zna-
czącą pozycję po stronie dochodów 
będzie stanowił także podatek od 
nieruchomości. Z tego tytułu do bu-
dżetu ma wpłynąć niemal 35 mln zł. 

Na szkoły tradycyjnie najwięcej 

 W przyszłorocznym budżecie 
prawie 120 mln zł gmina planuje 
przeznaczyć na oświatę. 18 mln zł 
pochłoną dotacje dla prywatnych 
szkół i przedszkoli. 9,2 mln zł pój-
dzie na tzw. janosikowe, czyli pie-
niądze wpłacane na rzecz biedniej-
szych samorządów. Sporym wydat-
kiem będzie transport. Do jeżdżą-
cych po terenie Lesznowoli linii „L” 
gmina dopłaci 3,25 mln zł. Kolejne 
2,6 mln zł będzie stanowiła dotacja 
do komunikacji zbiorowej, a więc 
kolei i 10 linii autobusów podmiej-

skich ZTM (w tym zawiera się tak-
że milionowa dotacja do wspólne-
go biletu). Na bieżące utrzymanie 
gminnych dróg gmina wyda około 
2 mln zł. 

Szykują się duże inwestycje

 W porównaniu do lat ubiegłych, 
więcej środków ma zostać przezna-
czonych na inwestycje. W projekcie 
budżetu zarezerwowano na ten cel 
aż 58,1 mln zł. Z ważniejszych zadań 
warto wymienić dokończenie kana-
lizacji w Łoziskach i Jazgarzewsz-
czyźnie (III etap), co ma koszto-
wać 3,6 mln zł, a także skanalizo-
wanie Stefanowa i Marysina (część 
wschodnia), na co zaplanowano 4,9 
mln zł. Na zachodzie gminy szykują 
się duże inwestycje drogowe. 2,5 mln 
zł zostanie przeznaczone na rozli-
czenie ulicy Perłowej w Łazach (dro-
ga została już wykonana), za 1,7 mln 

zł zostanie zbudowana ul. Zdrowot-
na w Marysinie, za 3 mln zł ul. Ko-
ścielna w Mrokowie, a za 2,4 mln zł 
– ul. Malownicza w Woli Mrokow-
skiej. Dopełnieniem katalogu zadań 
drogowych będzie kontynuacja prze-
budowy ul. Gminnej w Lesznowo-
li (3 mln zł w przyszłym roku). Ko-
lejnymi dużymi inwestycjami będą 
rozbudowa szkoły w Nowej Iwicznej, 
gdzie nowa część kompleksu, w któ-
rym znajdzie się także Centrum Inte-
gracji Społecznej, ma zostać połączo-
na ze starą specjalnym przejściem nad 
ul. Szkolną (9,3 mln zł) oraz budowa 
szkoły w Zamieniu (15,2 mln zł). Ta 
ostatnia inwestycja już się rozpoczęła, 
trwa wylewanie fundamentów. Ostat-
nim dużym zadaniem ma być budo-
wa przedszkola w Wólce Kosowskiej. 
W przyszłorocznym budżecie zarezer-
wowano na ten cel 4,5 mln zł.

Tomasz Wojciuk

Kompleksowa przebudowa ulicy Gminnej w Lesznowoli jest w 

tej chwili największą realizowaną w gminie inwestycją drogową

Łącznie prawie 30 mln zł 

mają kosztować w przyszłym 

roku trzy inwestycje 

oświatowe, realizowane 

w Zamieniu, Nowej Iwicznej 

oraz Wólce Kosowskiej

Nadciąga powszechna segregacja
GÓRA KALWARIA Ratusz szuka fi rmy, która od początku kwietnia przyszłego roku będzie wywoziła odpady z 

terenu gminy. Na razie zasady segregacji mają się nie zmienić, ale nowe zbliża się nieuchronnie…

Według rządowych zamierzeń, już niedługo nie będzie można 

oddawać nieposegregowanych odpadów 

R E K L A M A
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SEGREGUJESZ
I ZYSKUJESZ

Nowe zasady w Gminie Piaseczno. 
Jak poprawnie segregować odpady? 

Plastik i metal do żółtego, papier do niebieskiego, szkło do zielonego, a bioodpady 
do brązowego pojemnika – tak w uproszczeniu już wkrótce będzie wyglądał system 
segregacji odpadów na terenie Gminy Piaseczno. Ile czasu mają mieszkańcy, by na-
uczyć się nowych zasad?

 – Aktualnie Gmina organizuje prze-

targ, dotyczący wywozu i zagospodaro-

wania odpadów, dlatego zapowiadany 

wcześniej termin wejścia w życie nowych 

zasad segregacji odpadów, czyli styczeń 

2019 r., zostanie przesunięty o trzy mie-

siące. Oznacza to, że do końca marca 

2019 r. nie zmienią się ani zasady segre-

gacji na terenie Piaseczna, ani też stawki 

opłat za odbiór i zagospodarowanie od-

padów – powiedziała Barbara Wysocka, 

naczelnik Wydziału Gospodarki Odpa-

dami w Gminie Piaseczno. 

Co przyniosą zmiany? 
 Zapowiadana od kwietnia 2019 r. 

zmiana systemu selektywnego zbiera-

nia odpadów wprowadzi na terenie Pia-

seczna podział odpadów na pięć frak-

cji. Do pojemnika/worka żółtego trafiać 

będą odpady wytworzone z tworzyw 

sztucznych i metalu, a także opakowa-

nia wielomateriałowe (czyli tzw. tetra-

paki, np. kartony po mleku i sokach), 

zielonego – szkło, niebieskiego – pa-

pier i tektura, a do brązowego – odpa-

dy kuchenne (np. obierki po owocach i 

warzywach). Od marca do końca listo-

pada od mieszkańców będą odbiera-

ne także odpady zielone (np. skoszona 

trawa, liście), które należy oddzielnie 

zbierać w workach lub pojemnikach w 

dowolnym kolorze, z wyjątkiem kolo-

rów: żółtego, niebieskiego i zielonego. 

 Odpady, które nie nadają się do re-

cyklingu, powinny w ostateczności tra-

fić do pojemnika lub worka na odpady 

zmieszane, który jest w kolorze czar-

nym. Odpady wielkogabarytowe (np. 

stare meble), zużyty sprzęt elektrycz-

ny i elektroniczny (np. telefony lub te-

lewizory), opony samochodowe, farby, 

lakiery czy też przeterminowane lekar-

stwa mieszkańcy nadal powinni odda-

wać do Punktu Selektywnego Zbiera-

nia Odpadów Komunalnych (Piasecz-

no, ul. Techniczna 6). Warto mieć na 

uwadze, że im więcej odpadów przeka-

żemy do recyklingu, tym bardziej przy-

służymy się gospodarce. Z przetwo-

rzonych surowców można bowiem wy-

produkować włókna do polarów, kani-

stry do paliw, wieszaki do ubrań, meble 

ogrodowe czy też nawet części samo-

chodowe. Należy więc pamiętać, że se-

gregujesz i… zyskujesz. 

Akcja: właściwa segregacja
 By właściwie segregować odpady, lu-

dzie muszą wiedzieć, jak mają to robić. W 

wyjaśnieniu nowych zasad ma mieszkań-

com pomóc realizowana przez Gminę Pia-

seczno kampania edukacyjna pn. „Segre-

gujesz i zyskujesz”. W jej ramach do koń-

ca czerwca 2019 r. odbędą się spotkania z 

mieszkańcami, prelekcje w szkołach, spek-

takle teatralne w przedszkolach, a także zo-

staną przygotowane materiały informacyj-

no-edukacyjne w postaci broszur i artyku-

łów w lokalnej prasie. – Będziemy informo-

wać mieszkańców o zmianie systemu selek-

tywnej zbiórki odpadów w Gminie Piasecz-

no przy każdej możliwej okazji, by w mo-

mencie wejścia w życie nowych zasad byli 

do niej dobrze przygotowani – zapewni-

ła Barbara Wysocka. Działania edukacyjne 

rozpoczną się jeszcze w grudniu br. Zachę-

camy do śledzenia strony internetowej gmi-

ny: https://odpady.piaseczno.eu/, na której 

na bieżąco publikowane będą informacje 

dotyczące realizowanych działań oraz no-

wego systemu segregacji śmieci. 

 Piaseczno nie jest jedynym miastem w 

Polsce, w którym w najbliższym czasie zaj-

dą istotne zmiany w zakresie gospodarki 

odpadami. W lipcu 2017 r. weszło bowiem 

w życie rozporządzenie, które ujednolici-

ło system zbierania odpadów komunal-

nych na terenie całego kraju. W związku 

z tym w przyszłości nie będzie już dyle-

matów związanych z tym, jak segregować 

odpady w danej miejscowości, bo i na 

Pomorzu, Mazowszu czy w Wielkopol-

sce będzie obowiązywać jednolity system 

segregacji odpadów. Mówiąc w uprosz-

czeniu, zostanie on oparty na pięciu ko-

lorach: żółtym przeznaczonym dla pla-

stiku i metali, zielonym – dla szkła, nie-

bieskim – dla papieru, brązowym dla od-

padów organicznych oraz czarnym dla 

odpadów zmieszanych. Może się wyda-

wać, że nie wygląda to „kolorowo”, jed-

nak zgodnie z ideą „Segregujesz i zysku-

jesz” , taki sposób postępowania z odpa-

dami będzie wiązał się z wieloma korzy-

ściami, nie tylko ekologicznymi, ale rów-

nież ekonomicznymi. 

Kolejny pożar pustostanu!
PIASECZNO Do pożaru niezamiesz-

kałego budynku przy ul. Wojska 

Polskiego doszło w poniedziałek 

wieczorem. Prawdopodobnie bu-

dynek został podpalony

 Zgłoszenie o pożarze budynku 
napłynęło o godzinie 23.05. – Otrzy-
maliśmy informacje, że płomienie 
ogarnęły dach budynku oraz znajdują-
cą się w nim klatkę schodową – relacjo-
nuje st. kpt. Łukasz Darmofalski, rzecz-
nik prasowy Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Piasecz-
nie. Do gaszenia pożaru wysłano pięć 
jednostek strażackich. Piaseczyńskim 
strażakom w akcji pomagali warszaw-
scy, którzy przyjechali podnośnikiem. 
– Nasz podnośnik w tej chwili przecho-
dzi przegląd serwisowy, dlatego po-
trzebowaliśmy wsparcia – informuje st. 
kpt. Darmofalski. 

 Akcja gaśnicza, w której łącznie wzię-
ło udział 20 strażaków trwała 3,5 godzi-
ny. Niezamieszkały budynek nie był pod-
łączony do mediów, istniało jednak po-
dejrzenie, że w środku mogą przeby-
wać osoby bezdomne. Jednak strażacy 
przeszukali pomieszczenia i nie znaleź-
li żadnych poszkodowanych osób. To nie 
pierwszy pożar tego obiektu.

 – Przypuszczamy, że przyczyną 
pożaru mogło być podpalenie – do-
daje  rzecznik straży. Działania straża-
ków wspierała także policja, która za-
jęła się organizacją ruchu na ul. Wojska 
Polskiego. Był przymrozek, wyciekają-
ca woda, którą strażacy gasili pożar, za-
marzała i na jezdni zrobiło się ślisko. 

Adam Braciszewski

Coraz bliżej lepszej drogi przez Prażmów
PRAŻMÓW Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił nowy przetarg na przebu-

dowę 2-kilometrowego odcinka ul. Franciszka Ryxa w Prażmowe. Inwestycja zostanie 

wykonana prawdopodobnie w przyszłym roku

 Będzie to jedno z większych 
przedsięwzięć drogowych na terenie 
gminy Prażmów, które wyceniono na 
około 8 mln zł (nie wiadomo jeszcze 
jakie kwoty zaproponują wykonaw-
cy). Wąska obecnie i dziurawa dro-
ga nr 722 zostanie wykonana w peł-
nym zakresie: z odwodnieniem, trasą 
pieszo-rowerową, chodnikiem oraz 

oświetleniem. Inwestycję sfi nansuje 
zarządca drogi, czyli Mazowiecki Za-
rząd Dróg Wojewódzkich. – Gmina 
Prażmów wykonała projekt i wykupi-
ła grunty, co kosztowało łącznie oko-
ło 100 tys. zł – mówi Jan Dąbek, wójt 
Prażmowa. 
 Kolejną inwestycją MZDW na te-
renie gminy ma być moderniza-

cja drogi nr 683 na odcinku między 
Uwielinami a Kamionką (ponad 1,5 
km). Droga zyska nie tylko nową na-
kładkę, ale także odwodnienie. Obok 
będzie przebiegał chodnik. – Koń-
czymy właśnie projekt, jest szansa, 
że zadanie to zostanie zrealizowane 
w 2020 roku – dodaje wójt.

TW
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Z żywiołem przez 3,5 godziny zmagało się 20 ratowników 

z pięciu jednostek straży pożarnej
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Żytnia super, szkoła 
prawie gotowa, 
a co z targowiskiem?
PIASECZNO Dobiega końca budowa Centrum Edukacyjno-Multimedial-

nego przy ul. Jana Pawła II, obok którego przebiega już całkowicie 

nowa ul. Żytnia. Niestety, po drugiej stronie drogi rozpościera się za-

niedbane targowisko. Gmina zapowiadała jego rewitalizację, jednak 

może ona odsunąć się w czasie

 Ulicą Żytnią od kilku tygodni jeżdżą samochody. Trzeba jednak przyznać, 
że na razie ruch jest niewielki. Wszystko dlatego, że nie działa jeszcze szko-
ła. Kiedy zostanie uruchomiona, a stanie się to najpóźniej we wrześniu przy-
szłego roku, liczba pojazdów w tym rejonie miasta bez wątpienia wzrośnie. 
– Wtedy uruchomimy sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła 
II i Żytniej. Teraz nie ma takiej potrzeby – zapowiada Włodzimierz Rasiński, na-
czelnik gminnego wydziału infrastruktury i transportu publicznego. 
 Kolejną dużą inwestycją w rejonie ul. Jana Pawła II ma być zapowiadana od 
lat rewitalizacja targowiska, aby było ono bardziej przyjazne zarówno dla miesz-
kańców, jak i sprzedających oraz pasowało do otoczenia. Najpierw plac handlo-
wy miał być wykonany w formule  „projektuj&buduj”, ale fi rmy które przystąpi-
ły do przetargu zaoferowały astronomiczne kwoty, niemal trzykrotnie przewyż-
szające środki zarezerwowane na ten cel w budżecie gminy. Dlatego też gmina, 
licząc że będzie taniej, postanowiła rozbić zadanie na dwie części – najpierw zle-
cić zaprojektowanie placu, a dopiero w drugiej kolejności jego wybudowanie. 
Problem w tym, że niewiele fi rm jest zainteresowanych wykonaniem samego 
projektu (do tej pory, mimo że było kilka przetargów, do zadania zgłosił się tyl-
ko jeden wykonawca). Na razie nie wiadomo więc, kiedy targowisko zyska nowe 
oblicze. Mieszkańcy robiący tam zakupy powinni uzbroić się w cierpliwość i... ka-
losze, bo szczególnie w okresie jesienno-zimowym na placu jest sporo błota.

TW

Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Żytniej i Jana Pawła II 

zacznie działać po otwarciu Centrum Edukacyjno-Multimedialnego

Jesteśmy winni im pamięć
GÓRA KALWARIA Na kalwaryjskim cmentarzu uroczyście odsłonięto po renowacji mogiłę 

trzech pograniczników, którym z powodu tragicznych wydarzeń nie ukończyli przed-

wojennej Centralnej Szkoły Straży Granicznej w Górze Kalwarii

 Bolesław Adamczyk był szewcem 
z zawodu. Do wojska wstąpił tuż po 
odzyskaniu przez Polskę niepodle-
głości, w maju 1919. Jako podofi-
cer piechoty, wykazał się męstwem 
na wojnie polsko-bolszewickiej, za 
co go odznaczono. Będąc na kur-
sie w Centralnej Szkole Straży Gra-
nicznej (CSSG) w Górze Kalwarii, 
pod koniec maja 1931 roku rzucił się 
na pomoc koledze – Pawłowi Nie-
dobie, którego porwał nurt Wisły w 
czasie kąpieli. Nie zdołał mu pomóc 
i sam przypłacił to życiem. – Przy-
kre jest to, że ci ludzie, którzy zginęli 
podczas służby, nie byli w II Rzecz-
pospolitej docenieni. Wdowa po 
Adamczyku do 1939 roku walczyła o 
to, aby jej rodzina otrzymała jakieś 
zadośćuczynienie po śmierci męża, 
środki do życia, bo kiedy zginął jego 
dwa synowie mieli 8 i 6 lat. Niestety, 
nie uzyskała ich – mówi Waldemar 
Bocheński, prezes Stowarzyszenia 
Weteranów Polskich Formacji Gra-
nicznych (SWPFiG). Szef organiza-
cji uważa, że w mogile pochowano 
też czwartego strażnika, Niedobę, 
mimo że nie ma na grobie tabliczki. 
Rodzina dowiedziała się bowiem o 
jego śmierci, kilka dni po pogrzebie 
tragicznie zmarłych. Na cmentarzu 
w Górze Kalwarii spoczęli także Jó-
zef Olszar (też zginął w nurtach Wi-
sły, ale w kwietniu 1928 roku) oraz 
Wojciech Romanowski. Ten ostat-
ni odsłużył w straży granicznej dwa 
lata, o okolicznościach jego śmierci 
wiemy najmniej.

Na płonącej granicy 

 Szkoła graniczna w kalwaryj-
skich koszarach powstała w 1928 
roku, kiedy prezydent Ignacy Mo-
ścicki podpisał rozporządzenie o 
utworzeniu straży granicznej. Jak 
przekonuje Waldemar Bocheń-

ski, utworzenie nowej formacji było 
m.in. wynikiem niezadowolenia kra-
jów sąsiednich, głównie Niemiec i 
Czechosłowacji, że naszej granicy 
strzeże wojskowy Korpus Ochro-
ny Pogranicza. Żołnierze doskona-
le poradzili sobie natomiast na pło-
nącej granicy wschodniej, która była 
atakowana przez bandy działają-
ce po stronie sowieckiej. – Strażnicy 
byli potrzebni do ochrony gospodar-
czej kraju przed wyciekiem towarów, 
pieniędzy, czy zalewem ze strony 
szpiegów państw, które jeszcze nie-
dawno nas gnębiły w zaborach – tłu-
maczy prezes SWPFiG. – Straż gra-
niczną zasilili byli oficerowie i sze-
regowi wojska, znakomici jeśli cho-
dzi o kunszt na polu walki. Szkoła 
w Górze Kalwarii była im potrzeb-
na, żeby nauczyli się przepisów cel-
nych, skarbowych, wiedzy o świecie 
współczesnym, a nieraz i tak proza-

icznych spraw jak higiena osobista – 
dodaje. CSSG w 1933 roku przenio-
sła się do nowocześniejszych obiek-
tów w Rawie Ruskiej, a do kalwaryj-
skich koszar wróciło wojsko. 

Z pomocą dobrych ludzi

 Po niemal 90 latach mogiła, 
w której spoczęli strażnicy była w 
opłakanym stanie, tabliczki stały się 
nieczytelne, a krzyże rdzewiały. Jej 
renowacji podjął się czerski oddział 
Towarzystwa Opieki nad Zabytka-
mi (TOnZ). Znalazł w tym sprzy-
mierzeńców, w tym Sławomira Woj-
tuna, prezesa firmy Eko-Dom, któ-
ry sfinansował większość prac prze-
prowadzonych zgodnie z zalecenia-
mi konserwatora zabytków. Pomocą 
służyli też uczniowie Zespołu Szkół 
Zawodowych im. Marszałka Fran-
ciszka Bielińskiego. Wykonali część 
prac, a Elżbieta Smereczyńska, wi-
cedyrektor placówki zadeklarowała 
podczas uroczystości, że młodzież 
z klasy licealnej o profilu ochrona 
granic państwowych będzie opieko-
wała się mogiłą, którą już wcześniej 
sprzątała przed 1 listopada. 10 listo-
pada uczniowie w uniformach za-
ciągnęli wartę honorową przed gro-
bem, na nowo poświęconym przez 
ks. Krzysztofa Stąpora. – To począ-
tek działalności czerskiego TOnZ w 
ramach ochrony zabytków – zapo-
wiedział Piotr Rytko, prezes oddzia-
łu Towarzystwa dziękując wszyst-
kim, którzy przyczynili się do reno-
wacji grobu. – Mam nadzieję że na-
dal będziemy spotykali na swojej 
drodze dobrych ludzi, dla których 
dziedzictwo historyczne jest ważne. 

Piotr Chmielewski

Przedstawiciele czerskiego TOnZ (na zdjęciu przed odnowioną 

mogiłą) zapowiadają, że zadbają o kolejne zabytki w gminie  
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 Ten dzień to nie tylko wiel-
ki zaszczyt dla Jubilatki i do-
niosłe święto rodzinne, ale rów-
nież ważne wydarzenie w histo-
rii Gminy Tarczyn. Pani Ma-
rianna to osoba niezwykle ener-
giczna, pełna optymizmu, o du-
żym poczuciu humoru, roztacza-
jąca wokół siebie aurę serdeczno-

ści i otwartości. Szczególną uwa-
gę zwraca też jej świetna kondycja 
fizyczna i intelektualna. Pozwala 
to seniorce na aktywne uczestnic-
two w życiu społecznym, w tym 
na radosne spotkania ze swymi 
przyjaciółmi i znajomymi. 
 Z okazji swych setnych uro-
dzin Pani Marianna przyjęła 

wielu gości z życzeniami kolej-
nych lat życia w zdrowiu. Z ży-
czeniami przybyła również bur-
mistrz Tarczyna Barbara Ga-
licz wraz z kierownikiem Urzę-
du Stanu Cywilnego w Tarczynie 
Karoliną Podolską oraz przed-
stawicielką Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych, które wręczy-
ły jej także specjalne, okoliczno-
ściowe prezenty. 
 Jubilatka otrzymała również 
specjalne, pisemne życzenia od 
Prezesa Rady Ministrów Mate-
usza Morawieckiego, który w 
swym liście podkreślił, iż Pani 
Marianna „należy do pokole-
nia głęboko doświadczonego 
w dziejach Polski i była świad-
kiem wielu trudnych, ale i do-
niosłych wydarzeń” (…) Pre-
mier Morawiecki napisał rów-
nież, iż „seniorzy stanowią 
dziś nie tylko coraz liczniejszą, 
ale przede wszystkim niezwy-
kle istotną grupę naszego spo-

łeczeństwa, która może jesz-
cze bardzo wiele dać rodzinie, 
najbliższemu otoczeniu, a tak-
że innym, szczególnie młodym 
ludziom wkraczającym w czas 
dokonywania pierwszych waż-
nych życiowych wyborów”. 
 Serdecznie gratulujemy tak 
wspaniałego jubileuszu! Z okazji 

setnych urodzin życzymy dużo 
zdrowia, wszelkiej pomyślno-
ści, radości w sercu, siły do po-
konywania codziennych trudno-
ści, miłości bliskich oraz pięknej 
i spokojnej jesieni życia, a także 
zasłużonego odpoczynku w cie-
ple rodzinnego klimatu.

 K.P., S.W.
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Starość wieńczy życie. Jest czasem żniw. Żniw tego, czego się nauczyliśmy, co przeżyliśmy; 

żniw tego, co zdziałaliśmy i osiągnęliśmy, a także tego, co wycierpieliśmy i wytrzymaliśmy. 

Tak jak w końcowe partii wielkiej symfonii, te wszystkie tematy współbrzmią potężnie.

Jan Paweł II

Jubileusz 100-lecia urodzin Pani
Marianny Pągowskiej
Piękny i wyjątkowy jubileusz obchodziła 21 listopada Pani Marianna Pągowska – wieloletnia 
mieszkanka Tarczyna. Seniorka rodu świętowała wraz z najbliższymi swoje setne urodziny!

R E K L A M A
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Wójt: Różność jest
wielką wartością
LESZNOWOLA Rada gminy spotkała się na pierwszej sesji. – Samorząd to 

praca zespołowa, w której ważna jest umiejętność określania priorytetów 

i budowania kompromisów – mówiła wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik

 Sesję otworzył radny-senior Jerzy Wiśniewski, który po chwili oddał głos 
Dorocie Czajkowskiej, przewodniczącej gminnej komisji wyborczej. Ta po-
gratulowała nowym radnym oraz wręczyła im zaświadczenia o wyborze. Po 
chwili uroczyste ślubowanie złożyła także wybrana na szóstą kadencję wójt 
Lesznowoli. – Ślubuję, że dochowam wierności prawu, a urząd będę sprawo-
wać dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopo-
móż Bóg – przyrzekła Maria Jolanta Batycka-Wąsik. 
 Wójt Lesznowoli podkreśliła, że ma świadomość ogromnego zobowiąza-
nia wynikającego z wyboru mieszkańców i zrobi wszystko, aby ich nie zawieść. 
– Rozpoczynamy wspólnie nowy rozdział samorządowej historii naszej gminy 
– zwróciła się do radnych. – Każdy z państwa jest wyjątkowy i ta wasza różność 
jest wielką wartością. W życiu ważne jest to gdzie jesteśmy, ale jeszcze ważniej-
sze dokąd zmierzamy. Życzę wszystkim państwu realizacji waszych zamierzeń.
 Następnie wyłoniono komisję skrutacyjną, która przygotowała wybory na 
przewodniczącego rady i wiceprzewodniczących. Przewodniczącą została Bo-
żenna Korlak, która pełniła tę funkcję także w poprzedniej kadencji. Jej zastęp-
cami będą Anna Lasek z Koalicji Obywatelskiej oraz Łukasz Grochala z PiS

TW

To będzie już szósta kadencja wójt Marii Jolanty 

Batyckiej-Wąsik (na zdj. z lewej)

Jesteśmy

 również na: 

www.facebook.com

/kurierpoludniowy

Czytaj on-line!

www.kurierpoludniowy.pl
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Magazyn Szlachetnej Paczki 
czeka na wolontariuszy!
PIASECZNO Mazowiecki magazyn zastępczy przy ul. Julianowskiej 37 to największy skład 

Szlachetnej Paczki w Polsce. Działa tylko przez dwa dni w ciągu roku – 7 i 8 grudnia. 

– Poszukujemy wolontariuszy, którzy będą chcieli pomóc m.in. przy przeładunku pa-

czek – mówi Joanna Różanowska, koordynator regionalny akcji

 Do magazynu trafiają pacz-
ki dla blisko 500 rodzin z najbied-
niejszych rejonów Polski, które po-
tem – w ekspresowym tempie – mu-
szą zostać dostarczone do obda-
rowanych. Dlatego poszukiwa-
ni są młodzi ludzie, którzy pomo-
gą przy przeładunku. – Poszuku-
jemy osób uśmiechniętych, ener-
gicznych i zaangażowanych, nieko-
niecznie z doświadczeniem w wo-
lontariacie – podkreśla Joanna Ró-
żanowska. – Przyjmiemy każdą po-
moc, może być nawet w minimal-
nym wymiarze czasowym. 
 Poszukiwane są osoby, które 
będą obsługiwały recepcję, przyj-
mowały darczyńców z paczka-
mi i je liczyły, dbały o wolontariu-
szy, pakowały paczki na ciężarów-
ki. Magazyn będzie czynny w pią-
tek 7 grudnia w godz. 10-22 oraz w 
sobotę 8 grudnia od godz. 8.30 do 

zakończenia akcji. Wszystkie oso-
by chętne do pomocy proszone są 
o wypełnienie formularza znajdu-

jącego się na stronie piaseczyńskiej 
Szlachetnej Paczki.
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Magazyn Szlachetnej Paczki znajduje się przy 

ul. Julianowskiej 37

Pożegnanie z młodymi radnymi
PIASECZNO Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno spotkała się na uroczystej sesji, wieńczącej czwartą kaden-

cję tego gremium
 Po standardowym przyjęciu po-
rządku obrad z prezentacją dokonań 
obecnej, dwuletniej kadencji wystąpi-
ła Karolina Hołownia-Malinowska, 
przewodnicząca MRG. Wspomnia-
no, między innymi, o sukcesie debat 
kandydatów na burmistrza i wpływie 
młodzieżowego budżetu na lokalne 
otoczenie, którego realizacja zaowo-
cowała już rozszerzeniem sieci Wi-Fi, 
budowami toalet publicznych i street 
workoutu w parku miejskim czy letnim 
kinem plenerowym. Młodzi radni ak-

tywnie wspierają również wiele lokal-
nych wydarzeń i inicjatyw, jak choćby 
„Nauczyciel z klasą”, „Piaseczyńskie 
Dyktando” czy „Maraton Pisania Li-
stów Amnesty International”. – Każ-
dy z nas pracował bardzo ciężko, aby 
ta kadencja młodzieżowej rady wypa-
dła jak najlepiej – podsumowała Karo-
lina Hołownia-Malinowska. – Działa-
my wszędzie tam, gdzie możemy dzia-
łać. Cieszemy się, że możemy to robić 
– nie tylko dla siebie i naszych znajo-
mych, ale dla całego Piaseczna.

 Młodym radnym gratulacje i po-
dziękowania złożyli przedstawicie-
le „starszej” władzy lokalnej – za-
równo ustępujący burmistrz Zdzi-
sław Lis, jak i nowo wybrany – Da-
niel Putkiewicz. – Po ślubowaniu za-
proszę was już oficjalnie do dalszej 
współpracy, bo na razie nie czuję się 
jeszcze do tego upoważniony – za-
powiedział burmistrz-elekt. 
 Następnie każdy z radnych otrzy-
mał z rąk Zdzisława Lisa imienne 
podziękowania za swoje społecz-
ne zaangażowanie, a młodzi rad-
ni docenili z kolei swoich przyjaciół 
„w podzięce za wsparcie i współpra-
cę”. Wśród wyróżnionych znalazł się 
także Kamil Staniszek, redaktor na-
czelny Kuriera Południowego.
 Zwieńczeniem sesji był zaś tort, przy 
którym zaśpiewano wspólnie „Sto lat” 
na poczet dalszej działalności MRGP. 
 Już dziś w okolicznych szkołach 
odbędzie się wybór nowej młodzie-
żowej rady. Na kandydatów głoso-
wać mogą uczniowie klas siódmych 
i ósmych szkół podstawowych oraz 
wszyscy uczący się w szkołach po-
nadpodstawowych. Oficjalne po-
danie wyników wyborów ma mieć 
miejsce 7 grudnia.

Grzegorz Tylec
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Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ

tel. 22 756 79 39

Organizujesz 

Bal Sylwestrowy?

Zareklamuj się 

na naszych

łamach!
Zapytaj naszego 

konsultanta o kolejny 

dodatek!

22 756 79 39

Dokąd na bal sylwestrowy?
Już za miesiąc ten jedyny, najważniejszy w roku wieczór. Można spędzić go w do-

mowym zaciszu lub wyrwać się z czterech ścian i zabawić w większym gronie, w 

oryginalnym miejscu, gdzie inni przygotują wszystko za nas

 Wybór miejsc, w których moż-
na spędzić sylwestra, jest na-
prawdę ogromny. Oferty dosto-
sowane są do gustów klientów, 
ale też zasobności portfela. Cie-
kawy bal sylwestrowy w stylu la-
tino w sercu parku zdrojowego 
w Konstancinie-Jeziornie planu-
je EVA Park Life&Spa. Impreza 
rozpocznie się o godz. 20 powi-
talnym drinkiem. Potem będzie 
można posilić się i ruszyć w tany. 
W bufecie znajdą się oryginal-
ne przystawki o południowo-
amerykańskim rodowodzie, da-
nia gorące i słodkości. O dobrą 
atmosferę wieczoru zadba pro-
fesjonalny DJ. Wśród atrakcji 
znajdą się pokaz tańców laty-
noskich i konkursy z nagroda-
mi. Cena: 850 zł za parę (alko-
hol jest wliczony w cenę). 
 Na bal sylwestrowy w Kawę-
czynie pod Tarczynem zaprasza 
natomiast Gościniec Wiecha. Za-
bawa w karczmie rozpocznie się 

kuligiem, a jeśli nie będzie śnie-
gu, przejażdżką wozami z zapa-
lonymi pochodniami. Pod da-
chem na gości będzie czekał bufet 
szwedzki z pięcioma gorącymi da-
niami, ciastami i wyborem przy-
stawek. Do preferencji muzycz-
nych gości dostosuje się DJ, który 
ma grać stare i nowe szlagiery, za-
równo polskie jak i zagraniczne. O 
północy zaplanowano pokaz fajer-
werków i lampkę szampana. Cena: 
180 zł za osobę (alkohol we wła-
snym zakresie). 
 Coraz większą popularnością 
cieszą się ostatnio także impre-
zy sylwestrowe z dala od domu. 
Jeden z nich organizuje kom-
pleks hotelowy Logos w Augu-
stowie na Mazurach. Za pakiet z 
balem (muzykę na żywo zapew-
ni zespół Rajw), noclegiem i śnia-
daniem noworocznym trzeba za-
płacić 485 zł od osoby. Są jeszcze 
wolne miejsca.

TW
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Jeszcze nie pospacerujemy
po skarpie
GÓRA KALWARIA Przebudowa skarpy na park miejski przeciągnie się. W trakcie porządko-

wania terenu wzdłuż al. Wyzwolenia okazało się, że jest on nazbyt grząski

 Poprzednie władze gminy, przed 
odejściem, zdecydowały o dołożeniu 
do inwestycji 300 tys. zł i przedłuże-
niu umowy z firmą wykonawczą do 
30 listopada. – To nie załatwi spra-
wy, ale założenie było takie, że de-
cyzję co dalej, powinien już podjąć 
nowy burmistrz i nowa rada miej-
ska – wyjaśnia Katarzyna Kochań-
ska, kierowniczka gminnego refera-
tu inwestycji i remontów.
 Dodatkowe pieniądze posłu-
żą przede wszystkim do rozwiąza-
nia problemu nadmiaru wody, któ-
ra wybija w różnych punktach skar-
py położonej wzdłuż al. Wyzwole-
nia (gdzie przez lata znajdowały się 
ogródki działkowe). – Bez wykona-
nia odwodnienia nie jest możliwe 
nasadzenie nowej roślinności – tłu-
maczy pani kierownik.
 Jednak to nie wszystkie dodatko-
we prace – ratusz zlecił też rozebra-
nie zniszczonego, betonowego amfi-
teatru w części skarpy położonej przy 
szosie do mostu na Wiśle, wybudo-
wanie  nowych schodów obok wybu-
rzanej konstrukcji, a także zakopa-
nie peszla przy ścieżkach, w którym 
w kolejnym etapie prac będzie można 
umieścić przewody zasilające latarnie 
bez niszczenia nowej zieleni. Obecny 
projekt przewiduje bowiem wytycze-
nie alejek, pobieżne ich utwardzenie, 
ale już nie ustawienie oświetlenia. 

 Przypomnijmy, że prace na skar-
pie (także za liceum) ruszyły w 
ostatnie wakacje. Magistrat miał  
wcześniej problem ze znalezieniem 
wykonawcy. Firmy oferowały swoje 
usługi, ale znacznie drożej niż ocze-
kiwali włodarze. W końcu jednak sa-
morząd zdecydował się dołożyć 1,2 
mln zł do zarezerwowanej w budże-
cie kwoty 1,7 mln zł, aby ruszyć z ro-
botami. Głównym powodem pośpie-
chu był fakt, że na inwestycję udało 
się zdobyć unijne dofinansowanie. 
Ponieważ wiadomo już, że prace na 
skarpie się przedłużą, gmina zwró-
ciła się do Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej o przesunięcie na przyszły 

rok terminu, w którym będzie mogła 
rozliczyć dotację.
 – Wykonawca będzie kontynu-
ował prace, a my czekamy na decyzję 
NFOŚiGW w sprawie terminu rozli-
czenia dotacji. Jesteśmy dobrej myśli 
– powiedział nam wczoraj wicebur-
mistrz Mateusz Baj. W sumie wyko-
nawca wyciął i wykarczował z dwóch 
części skarpy prawie 90 drzew inwa-
zyjnych, niepożądanych gatunków i 
usunął zarośla, a także ukształtował 
teren. W przyszłym parku zostanie 
nasadzone kilkadziesiąt tysięcy ro-
ślin ozdobnych, drzew i założone po-
nad 2 hektary trawników.

Piotr Chmielewski

Prace w przyszłym parku za liceum i przy al. Wyzwolenia 

pochłoną w sumie 3,3 mln zł
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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
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Mikołaj przyniesie 
dzieciom prezenty
PIASECZNO W piątek 7 grudnia w siedzibie starostwa odbędzie się do-

roczny, mikołajkowo-gwiazdkowy wieczór Dobrej Woli. Do 4 grudnia 

mogą zgłaszać się rodziny z dziećmi, chcące wziąć udział w wydarzeniu

 Wieczór rozpocznie się o godz. 18 w sali konferencyjnej starostwa. Za sto-
łami zasiądzie kilkudziesięciu niepełnosprawnych z terenu Mazowsza wraz z 
rodzinami i szerokim gronem przyjaciół. Zaplanowano śpiewanie kolęd do 
muzyki na żywo, poczęstunek składający się z potraw wigilijnych oraz wizytę 
św. Mikołaja, który będzie rozdawał dzieciom prezenty. – Tradycyjnie prosimy 
rodziców dzieci o przyniesienie ciast – mówi Jacek Zalewski, prezes stowa-
rzyszenie Dobra Wola. Wszyscy, którzy chcą zgłosić niepełnosprawnych do 
udziału w wydarzeniu, mają na to czas do najbliższego wtorku. Więcej infor-
macji można uzyskać pod telefonem 602 74 88 16.

TW

Na uczestników wigilii Dobrej Woli 

zawsze czekają niespodzianki

Woda drożeje po cichu
KONSTANCIN-JEZIORNA/POWIAT Z powodu nowych przepisów, nikt już nie ogłasza wszem i 

wobec o ile wzrosną opłaty za wodę i ścieki. Tak właśnie niepostrzeżenie w połowie li-

stopada podskoczyły ceny w mieście uzdrowiskowym 

 Decyzją ustawodawcy nowo po-
wstałe Państwowe Gospodarstwo 
Wodne „Wody Polskie”  (PGW WP) 
z początkiem tego roku stało się cen-
tralnym regulatorem taryf za wodę i 
ścieki w gminach. Dotychczas tako-
we ceny od początku do końca usta-
lały wyłącznie lokalne władze. Osta-
tecznie uchwalali je radni, a następ-
nie nowe taryfy były m.in. publiko-
wane w prasie. Z tym koniec. 
 Zdaniem twórców firmy odpo-
wiadającej za gospodarkę wodną w 
naszym kraju, była ona potrzebna, 
aby „interesy klientów – czyli miesz-
kańców były lepiej chronione, bo w 
końcu ktoś będzie czuwał nad wyso-
kością opłat za wodę i ścieki.” „Wody 
Polskie” wyjaśniają przy tym, że „je-
dynie sprawdzają, czy stawki za 
wodę proponowane przez gminy są 
adekwatne do realnych kosztów po-
noszonych przez przedsiębiorstwa 
wodno-kanalizacyjne”.
 Gminy lub w ich imieniu przed-
siębiorstwa wodociągowe już w mar-
cu musiały złożyć PGW WP pro-
pozycję cen wody i ścieków na naj-
bliższe trzy lata (do roku 2017 były 
ustalane rokrocznie). I tak się stało 
– konstanciński Zakład Gospodar-
ki Komunalnej (ZGK) przedłożył 
stosowny wniosek taryfowy zawie-
rający jego uzasadnienie obejmują-
ce sprawozdania finansowe zwią-
zane z gospodarką wodno-ściekową 
za ostatnie trzy lata. – Nasz wnio-

sek od marca był nam kilkukrotnie 
zwracany do poprawy. Ustalić staw-
ki za wodę i ścieki na trzy lata nie 
jest łatwo – przyznaje Jan Chrobak, 
zastępca dyrektora ZGK. Procedury 
trwały do początku listopada, kiedy 
decyzja taryfowa została ogłoszo-
na w Biuletynie Informacji Publicz-
nej (BIP) „Wód Polskich” i zaczęła 
obowiązywać od 15 listopada. O no-
wych cenach można też przeczytać 
na stronie ZGK, ale trzeba poszukać 
w odpowiedniej zakładce. A zmiany 
są. Cena metra sześciennego wody 
dla gospodarstw domowych wzrosła 
z 2,78 do 2,95 zł, ale już za rok będzie 
wynosiła 3,29 zł (do tych cen należy 
dodać VAT). Znacznie podskoczyła 
też comiesięczna tzw. opłata stała – z 
3,72 do 5,34 zł. W przypadku metra 
sześć. ścieków stawka urosła z 8,15 zł 
do 8,89, ale za rok będzie to już 9,45 
zł. Nieco inaczej sytuacja wygląda 
w przypadku pozostałych odbior-
ców (instytucji, firm, itp.). Dla nich 
cena wody spadła z 3,81 do 3,11 zł 
(za rok będzie to 3,44), a koszt zrzu-
tu metra ścieków zwiększył się z 8,17 
do 9,04 zł (za rok 9,61 zł). Jak wyja-
śnia ZGK, wzrost cen ma związek ze 
znacznymi inwestycjami w sieć wod-
no-kanalizacyjną poczynionymi w 
ostatnich latach i nadal prowadzo-
nymi (w stawki trzeba włączyć tzw. 
amortyzację majątku). 
 Wcześniej, też po cichu, nowe 
taryfy weszły w życie w Piasecznie, 

Tarczynie i Lesznowoli, choć zmia-
ny cen są w ich przypadku nieznacz-
ne. Nadal natomiast nie wiadomo, 
ile zapłacą za wodę i ścieki miesz-
kańcy gminy Góra Kalwaria. Miej-
scowy ZGK nie zgodził się z roz-
strzygnięciem „Wód Polskich” i od-
wołał się do prezesa tej instytucji. 
Procedury trwają.  

Piotr Chmielewski

W porównaniu ze stawką 

sprzed listopadowej pod-

wyżki, w ciągu dwóch lat 

cena wody wzrośnie w Kon-

stancinie o 27 proc, a ście-

ków o 20 proc. 
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Do zmiany, gotowi, start!
GÓRA KALWARIA W symboliczny sposób - przekazując sztandar gminy - w poprzedni 

czwartek odchodzący burmistrz Dariusz Zieliński przekazał rządy następcy Arkadiu-

szowi Strzyżewskiemu. Rada miała nie lada problem, by wybrać swoje władze

 Pierwszą sesję nowo wybranej 
rady miejskiej otworzyła radna-se-
niorka Rozalia Zdulska. Początko-
wo obrady zdominowały podzięko-
wania, wzajemna kurtuazja i celebra 
związana z symbolicznym przekaza-
niem władzy. Po złożeniu ślubowań 
przez 21 rajców i nowo wybranego 
burmistrza, przewodniczący rady 
miejskiej poprzedniej kadencji, Ze-
non Nadstawny podziękował odcho-
dzącemu burmistrzowi Dariuszowi 
Zielińskiemu za m.in. „otwartość i 
partnerskie podejście do współpra-
cowników przez 8 lat pracy”. – Szu-
kałeś tego, co łączy, a nie dzieli. Bę-
dąc burmistrzem cały czas pozosta-
łeś sobą – mówił. Dziękował i gratu-
lował też Dariusz Zieliński. – Mam 
ogromną wdzięczność dla wszyst-
kich za dobro, które mnie spotkało – 
stwierdził. Zwrócił się też do swojego 
następcy: – Panie burmistrzu, przed 
panem ogromne zadanie. Tylko ja so-
bie zdaję sprawę jak trudne. Na tym 
stanowisku myśli się przez 24 godzi-
ny na dobę – zauważył. – Jestem prze-
konany, że pan ze swoimi współpra-
cownikami doskonale sobie poradzi 
– dodał przed przekazaniem sztan-
daru gminy Arkadiuszowi Strzyżew-
skiemu. Nowemu burmistrzowi gra-
tulowali włodarze minionej kaden-
cji, a on z kolei wręczył poprzedni-
kowi „najpiękniejszy bukiet kwiatów, 
jaki można było kupić w Górze Kal-
warii”. – Pan burmistrz Zieliński jest 
pracowitym człowiekiem. Trudno tak 
w kilku słowach podziękować włoda-
rzom za to, że przez 8 lat myśleli, co 
zrobić dla 26 tys. mieszkańców, aby 
było lepiej – odwzajemniał komple-
menty Strzyżewski. Obydwaj gospo-
darze gminy dziękowali też swoim 
żonom (obecnym na sali), za cierpli-
wość i wyrozumiałość. 
 Po wyjątkowo rozbudowanym 
ceremoniale, Arkadiusz Strzyżew-
ski przedstawił swoje zamierzenia, 
o których mówił w trakcie kampa-
nii wyborczej. Podkreślił przede 
wszystkim, że podejmując decyzje, 
będzie wsłuchiwał się w głos miesz-
kańców. – Mam nadzieję, że pań-
stwo radni będą chcieli współpraco-
wać z burmistrzem. Najważniejsze, 
abyśmy ze sobą rozmawiali – stwier-
dził na zakończenie przemowy.
 Najdłużej trwał wybór kierow-
nictwa rady. Jej szefem został Jan 
Rokita, lider trzyosobowego klubu 
PiS. Miał  kontrkandydatkę – Alek-
sandrę Fedynicz-Komosę (Nasza 
Gmina Nasz Powiat), jednak wy-
grał stosunkiem głosów 12:9.  Nowy 
przewodniczący ma 30 lat, miesz-
ka w Wólce Dworskiej, jest histo-

rykiem. Podczas sesji nazwał sie-
bie „pasjonatem Góry Kalwarii, jej 
teraźniejszości i przeszłości”. – Wi-
dzę siebie jako mediatora, który bę-
dzie wsłuchiwał się w głosy radnych 
siedzących zarówno po jednej stro-
nie stołu jak i po drugiej – powie-
dział. Za swoje zadanie uważa także 
„kontrolowanie i rozliczanie władzy  
[w rozumieniu: burmistrza – przyp. 
red.]. Dodał również, że „nie będzie 
pozwalał na wetowanie dobrych po-
mysłów dla Góry Kalwarii”. 
 Jeśli chodzi o przewodniczą-
cych, trzeba było aż trzech tur gło-
sowania, ponieważ kandydaci otrzy-
mywali równą liczbę głosów. Osta-

tecznie funkcje te przypadły Boże-
nie Molak (Razem dla Góry), pani 
sołtys z Cendrowic oraz Szymono-
wi Krupie – najmłodszemu radnemu 
(24 lata), który objął mandat po wy-
branym na burmistrza Arkadiuszu 
Strzyżewskim. W głosowaniu prze-
padli Zbigniew Adamczyk, Wojciech 
Kochański i Tomasz Ura.
 Wszystko to oznacza, że władze 
w Górze Kalwarii przejęli całkowicie 
nowi ludzie. Nie tylko w radzie, ale i w 
ratuszu. W piątek stanowisko wicebur-
mistrza objął Mateusz Baj, a drugim 
zastępcą zostanie Danuta Rechnia.

Piotr Chmielewski

K O N D O L E N C J E
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GÓRA KALWARIA

Porozumienie raz jest, raz go brak
 10 428 zł brutto, czyli około 7,3 tys. zł na rękę – tyle będzie zarabiał 
burmistrz Arkadiusz Strzyżewski. Rada miejska jednogłośnie podjęła w 
środę uchwałę w tej sprawie. Niestety, już takiej zgodności nie było, kie-
dy radni musieli wybrać i zaakceptować skład ustawowo wymaganej ko-
misji rewizyjnej (zajmującej się kontrolą) oraz komisji prezydialnej (czy-
li składającej się z szefów wszystkich komisji i przewodniczących rady). 
Choć ustawa nakazuje, aby w komisji rewizyjnej znajdował się przedsta-
wiciel każdego z klubów radnych (w kalwaryjskiej radzie są trzy) do pra-
cy w owym gremium zgłoszony został... tylko jeden rajca. Następnie, z 
niezrozumiałych względów rada  odrzuciła w głosowaniu powołanie ko-
misji prezydialnej. To oznacza, że radni będą musieli zająć się ponownie 
tymi uchwałami na kolejnej sesji. – Niestety, stara ekipa chyba obawia 
się powołania komisji rewizyjnej, bo jednym z pierwszych tematów kon-
troli będą nieprawidłowości przy przebudowie skweru przy ul. Domini-
kańskiej – uważa osoba związana z nowymi władzami gminy.   
– To nie my, ale oni boją się kontroli, bo to my chcemy kontrolować – od-
powiada Aleksandra Fedynicz-Komosa z ław opozycji. – Naszym, zda-
niem komisja rewizyjna powinna składać się z większej liczby członków 
niż trzech i większość w niej powinna mieć opozycja. Dlatego tym razem 
nie zgłosiliśmy swojego kandydata – dodaje.

PC

Jan Rokita, nowy szef rady miejskiej z PiS mówi,

 że „widzi siebie jako mediatora”



Azja w pigułce pod Warszawą
LESZNOWOLA – Wiele osób słyszało o centrum handlowym w Wólce Kosowskiej, ale boi 

się tu przyjechać. Chcemy to zmienić – zapowiada Trong Hung Tran, prezes zarządu 

Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Wólka Center

 Do tej pory panuje przekona-
nie, że centrum handlowe w Wólce 
Kosowskiej to ponure hale z kiep-
skiej jakości towarem, gdzie zawie-

rane są szemrane interesy. Tym-
czasem rzeczywistość jest zupełnie 
inna. Wólka Center to jeden z naj-
nowocześniejszych ośrodków han-
dlu hurtowego, ale też detaliczne-
go w Polsce, w którym na co dzień 
pracuje około 30 tys. osób. Na 300 
tys. m kw. powierzchni prosperu-
je kilka tysięcy firm, które sprzedają 
nie tylko tekstylia, czy buty, ale tak-
że sprzęt AGD i RTV, zabawki, azja-
tycką żywność, elementy wyposaże-
nia domu, czy... akcesoria wędkar-
skie. Działające tu firmy pochodzą z 
różnych krajów, nie tylko z Chin czy 
Wietnamu. Na miejscu można spo-
tkać także przedsiębiorców z Turcji, 
Indii oraz z Polski. – Wólka Center 
to tak naprawdę twór multikulturo-
wy, w którym jest miejsce dla każde-
go – przekonuje urodzony w Wietna-
mie Trong Hung Tran. – Nie mamy 
tu nic do ukrycia i chętnie będziemy 
gościć u siebie nie tylko naszych sta-
łych kontrahentów, ale także przy-
jezdnych z powiatu piaseczyńskiego 
czy z Warszawy, którzy będą chcieli 
zrobić u nas zakupy lub skosztować 
naszej oryginalnej kuchni.

Centrum ma już 25 lat

 Pierwsza hala w Wólce Kosow-
skiej (GD) pojawiła się w 1993 roku, 
a więc już ćwierć wieku temu. Na 
początku przybyło tu 60 państwo-
wych, chińskich firm, które jednak kil-
ka lat później zostały sprywatyzowa-
ne. Następnie zaczęły dołączać do 
nich także firmy prywatne i centrum 
stopniowo się rozrastało. – To miej-
sce od początku broniło się loka-
lizacją, bo nasi partnerzy handlo-
wi przybywający z całej Polski nie 
musieli wjeżdżać do Warszawy – 
mówi prezes stowarzyszenia Wól-
ka Center. Gwałtowny rozwój tego 
miejsca trwał do czasu kryzysu fi-
nansowego w 2008 roku. 
 Wólka Kosowska to nie tylko 
tekstylia, ale także sklepy z azja-
tycką żywnością, w których znaj-
duje się ogromny wybór oryginal-
nych produktów (włącznie z warzy-
wami, owocami i ziołami). Zaopa-
trują się w nich nie tylko miejscowi 
Wietnamczycy i Chińczycy, ale tak-
że restauratorzy i miłośnicy goto-
wania. Jest tu praktycznie wszystko, 
włącznie z egzotycznym durianem. 
Sklepy i znajdująca się w nich róż-
norodność azjatyckich produktów 
świadczą także o tym, że w okolicy 

mieszka coraz więcej Azjatów. Pre-
zes Trong Hung Tran to potwierdza. 
Jeszcze kilkanaście lat temu przy-
bysze z Azji planowali przyjechać 
do Polski na chwilę, wzbogacić się 
i wyjechać. Teraz zostają widząc, że 
nasz kraj jest stabilny, bezpieczny i 
po prostu dobrze się tu żyje. Cenią 
Polaków za otwartość. Podkreślają, 
że jesteśmy przyjaźni i dobrze pro-
wadzi się z nami interesy. A co myślą 
o Azjatach Polacy? Wiele osób uwa-
ża, że są zamkniętą społecznością i 
niechętnie się integrują. – Jest to dla 
nas krzywdzące – uważa prezes sto-
warzyszenia Wólka Center. – To za-
mknięcie wynikało wcześniej z tego, 
że wielu Wietnamczyków czy Chiń-
czyków nie mówiło po polsku. Oba-
wiali się kontaktu z Polakami, nie 
znając ich zwyczajów i języka. Te-
raz zaczyna się to zmieniać. Nasze 
dzieci chodzą do polskich szkół. Tyl-
ko w podstawówce w Mrokowie jest 
ich około 150. Język polski i kulturę 
przyswajają w sposób naturalny.

Wydarzenia kulturalne 

w Wólka Center

 Wokół Wólki Center na terenie 
gminy Lesznowola powstają osie-
dla, w których mieszka wielu cudzo-
ziemców. W tej chwili może być ich 
już nawet około 4 tys. To duża spo-

łeczność, której zależy na integracji 
z polskimi sąsiadami. We wrześniu 
na placu Sowińskiego w Warszawie 
odbył się pierwszy Festiwal Kultu-
ry Wietnamskiej. W zorganizowa-
nych z tej okazji wydarzeniach wzię-
ło udział około 20 tys. osób. – Chcie-
liśmy w ten sposób dać się poznać 
Polakom, pokazać im swój kraj, ale 
także przełamać pewne stereotypy 
– mówi Trong Hung Tran. 5 lutego 
w Chinach i Wietnamie obchodzony 
jest Nowy Rok. Stowarzyszenie sku-
piające kupców w Wólka Center pla-
nuje z tej okazji dużą imprezę na tere-
nie Wólki Kosowskiej. Ma to być mul-
tikulturowe wydarzenie z fajerwerka-
mi, smokiem, tańcami, śpiewem oraz 
degustacją azjatyckiej kuchni. Z kolei 
latem planowany jest duży festyn, z 
udziałem nie tylko mieszkańców, ale 
też kupców i kontrahentów. Innym 
pomysłem jest wielonarodościowy 
turniej piłkarski. Do tej pory, od 19 
lat, Wietnamczycy organizowali roz-
grywki piłkarskie we własnym gro-
nie. Teraz chcą zaprosić do nich są-
siadów. – Już teraz serdecznie zachę-
camy do udziału we wszystkich tych 
wydarzeniach – mówi Trong Hung 
Tran. – Gwarantujemy świetną zaba-
wę i niesamowite wrażenia. 

Tomasz Wojciuk

Wśród Chińczyków 

i Wietnamczyków prowadzą-

cych firmy na terenie Wólka 

Center jest wielu artystów, 

którzy chcieliby podzielić 

się z polskimi sąsiadami 

swoją kulturą

Od lat 90. centrum handlowe w Wólce Kosowskiej 

bardzo zmieniło się i rozwinęło

Aktorzy-amatorzy 
zagrają nową sztukę
PIASECZNO To już piąty spektakl teatru A Co Tam, zatytułowany „Służ-

by (nie całkiem) specjalne”. Sztuka będzie wystawiana na poddaszu 

OSP Bobrowiec w pierwszy i drugi weekend grudnia

 Amatorski teatr z Bobrowca przygotowuje jedno przedstawienie na rok. 
Wszystko zaczęło się od „Kopciuszka”. Rok później widzowie mogli obejrzeć 
„Mąż zmarł, ale już mu lepiej”, a potem jeszcze - „Podróż poślubną” i „Bobro-
wisko”.  Na pomysł założenia grupy wpadła w 2013 roku Jolanta Bylica. – Wów-
czas w naszej społeczności było bardzo dużo dobrej energii, sporo się działo. 
Zaproponowałam więc sąsiadom, abyśmy wspólnie założyli teatr, co okazało 
się strzałem w dziesiątkę – wspomina. Od tamtej pory trzon zespołu praktycz-
nie się nie zmienił. W grupie decyzje są podejmowane wspólnie. Przygotowa-
nia do spektakli są niezwykle pracochłonne i ciągną się miesiącami. Działania 
grupy wspiera gmina, która sfi nansowała m.in. adaptację poddasza w remi-
zie, ale także sprezentowała aktorom część sprzętu. 
 Spektakl „Służby (nie całkiem) specjalne” powstał według scenariusza 
Małgorzaty Raczkowskiej, członkini zespołu. Opowiada o rewolucyjnej tech-
nologii, którą dysponują niezbyt rozgarnięci agenci służb specjalnych. Kon-
kretnie chodzi o niewielkie urządzenie, zwane pieszczotliwie Guciem. Czym 
jest to zaawansowane technologiczne cacko, kto i dlaczego na nie czyha – 
odpowiedź na te pytania będzie można poznać podczas półtoragodzinnego 
spektaklu. Aktorzy zapowiadają przy tym świetną zabawę, bo przedstawienie 
ma obfi tować w wiele dowcipnych sytuacji. Przedstawienia w budynku OSP 
mają być wystawiane w sobotę 1 grudnia o godz. 19 (premiera) oraz w nie-
dzielę o godz. 16 i 19. W następny weekend będzie można je obejrzeć zarów-
no w sobotę, jak i niedzielę o godz. 16 bądź 19. Sztuka przeznaczona jest dla 
widzów dorosłych. Rezerwacji miejsc na spektakle można dokonywać mailo-
wo pod adresem biletyacotam@gmail.com lub telefonicznie pod nr tel. 790 
552 662. Koszt biletu-cegiełki (dochód z nich pokrywa koszty przygotowania 
przedstawień) wynosi 15 zł.

TW

W przedstawieniu nie zabraknie zabawnych i nieoczekiwanych 

zwrotów akcji, co ma gwarantować znakomitą zabawę
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Nowy dom 
komunalno-socjalny
prawie gotowy
LESZNOWOLA Trzykondygnacyjny budynek przy ul. Bankowej w Lesz-

nowoli, w którym znajdują się 24 mieszkania, jest na etapie odbiorów. 

W nowym domu ma zamieszkać docelowo ponad 60 osób

 Oprócz odbiorów, wokół budynku zostały do wykonania prace porządko-
we. W środku znajdują się 24 jedno- i dwupokojowe lokale. Każdy z nich ma 
kuchnię i osobną łazienkę. W pierwszej kolejności, już na początku stycznia, 
do budynku zostaną przeniesieni lokatorzy, mieszkający w dworku przy ul. 
Dworkowej. Jest to 6 rodzin, w sumie 15 osób. Chodzi o to, żeby zwolnić zaby-
tek, który w przyszłości ma zostać wyremontowany i przeznaczony pod ośro-
dek kultury. Jest już gotowy projekt przebudowy. Ma ona, według kosztory-
su, pochłonąć około 2 mln zł. Gmina stara się jednak o dotację unijną, która 
miałaby pokryć 80 proc. kosztów. Kolejni lokatorzy trafi ą do nowego budyn-
ku ze świetlicy we Władysławowie (są tam dwa lokale, które gmina zamierza 
opróżnić) oraz z budynków komunalnych w Mrokowie (mieszkają tam czte-
ry rodziny). Zostaną one wyburzone, a teren przeznaczony pod cele związa-
ne z oświatą. O przydziale pozostałych mieszkań zdecyduje gminna komisja 
mieszkaniowa, w skład której wchodzą pracownicy Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej. Pod uwagę będą brane najpierw osoby najdłużej oczekują-
ce i te, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Na przyznanie 
lokalu z zasobów gminy czeka w tej chwili ponad 60 rodzin.

TW

Do nowego budynku w pierwszej kolejności zostaną przeniesieni 

mieszkańcy dworku przy ul. Dworkowej, który gmina chce prze-

znaczyć na ośrodek kultury
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Pisząc tę książkę, zmieniłem siebie
PIASECZNO Witold Bagieński, mieszkaniec Piaseczna, jest laureatem nagrody Książka Historycz-

na Roku. Jego dwutomowa publikacja o wywiadzie cywilnym PRL powstawała przez 9 lat!

 Rozstrzygnięty kilka dni temu 
konkurs o nagrodę im. Oskara Ha-
leckiego odbył się po raz 11. W jego 
jury zasiadają znakomici history-
cy, a patronat nad wydarzeniem ob-
jął prezydent RP. Publikacja Witolda 
Bagieńskiego „Wywiad cywilny Pol-
ski Ludowej w latach 1945-1961” zo-
stała nagrodzona w kategorii „Naj-
lepsza książka naukowa poświę-
cona dziejom Polski i Polaków w 
XX wieku”. Zaledwie dwa miesią-
ce wcześniej mieszkaniec Piaseczna 
odebrał za swoją książkę inną pre-
stiżową nagrodę – im. prof. Toma-
sza Strzembosza, którą wyróżnia-
ni są debiutujący autorzy najlep-
szych książek dotyczących najnow-
szej historii Polski. I w tym przypad-
ku był to werdykt komisji złożonej z 
liczących historyków, mających bo-
gate dorobki. Książka nominowana 
jest również do Nagrody Historycz-
nej im. Kazimierza Moczarskiego, 
związanej z „Gazetą Wyborczą”.

Składał fakty jak puzzle 

 Wydana przez Instytut Pamięci 
Narodowej publikacja Witolda Ba-
gieńskiego składa się z dwóch to-
mów, łącznie 1336 stron i około 650 
ilustracji. To potężne dzieło, po raz 
pierwszy tak dogłębnie opisujące 
działalność centrali powojennego 
Ministerstwa Bezpieczeństwa Pu-
blicznego, jest odzwierciedleniem 
fascynacji autora służbami specjal-
nymi Polski Ludowej. – Moim ce-
lem było napisanie książki w peł-
ni naukowej, ale takiej, którą da się 
czytać bez znużenia. Choć zdaję so-
bie sprawę, że jej objętość może od-
straszać – mówi Witold Bagieński. 
Po raz pierwszy zainteresował się 
odtajnionymi materiałami o wy-
wiadzie, kiedy pisał pracę doktor-
ską, obronioną w 2014 roku w In-
stytucie Historii Polskiej Akademii 
Nauk. Mówi, że „akta o służbach 
mocno go wciągnęły”. – Kiedy za-
cząłem przeszukiwać zasoby Insty-
tutu Pamięci Narodowej, okazało 
się, że mimo ogromnej skali znisz-
czeń dokumentów, które mogły mieć 
dla mnie istotne znaczenie i tak jest 
ich bardzo dużo – przyznaje 38-letni 
piasecznianin. Poszukiwania w ar-
chiwach, opracowywanie materia-

łów, a na koniec redagowanie treści 
książki trwało w sumie blisko 9 lat. 
– W tym czasie przeżyłem kilka kry-
zysów, już myślałem, że nie skończę 
tej pracy. Kosztowała mnie bardzo 
dużo sił. Aby napisać książkę mu-
siałem pracować nad sobą, a wręcz 
zmienić siebie – przyznaje Witold 
Bagieński. Poszukując materiałów, 
sam zachowywał się jak oficer służb 
czy szpieg – łączył czasem z trudem 
wyszukane, fragmentaryczne, znisz-
czone materiały i składał je w całość 
jak puzzle. 
 Autor nieprzypadkowo zaintere-
sował się opisywaniem przeszłości. 
Można rzec, że fascynację historią 
wyssał z mlekiem matki. Jego rodzi-
ce – Ewa i Włodzimierz Bagieńscy są 
w regionie piaseczyńskim znani jako 
autorzy artykułów i książek o histo-
rii Piaseczna i okolic. Pan Witold po 
skończeniu liceum ogólnokształcą-
cego w Piasecznie, studiował histo-
rię na Uniwersytecie Warszawskim. 
Obecnie pracuje w centrali Archi-
wum IPN w Warszawie. – Nie plano-
wałem być historykiem. Przyjaciele 
namówili mnie do tego po studiach, 
wcześniej nie przewidywałem też, że 
będę archiwistą, choć dziś bardzo 
lubię swoją pracę – przyznaje. 

Represje, zdrady i egzekucje

 „Wywiad Cywilny Polski Ludo-
wej w latach 1945-1961” jest opo-

wieścią o instytucji i ludziach two-
rzących powojenny aparat represji. 
Przedwojennych komunistach, nie-
kiedy nawet byłych czerwonoarmi-
stach i enkawudzistach, którzy na-
leżeli do fanatyków powojennego 
ustroju w Polsce. Ludzie ci pod ha-
słem obrony społeczeństwa przed 
wrogiem wewnętrznym i zewnętrz-
nym, tłumili wszelką opozycję w 
kraju i chcieli zwalczać ją za gra-
nicą. Funkcjonariusze i agenci sta-
rali się wnikać w środowisko Pola-
ków, którzy po II wojnie światowej 
pozostali na emigracji na Zacho-
dzie. Oprócz tego zdobywali infor-
macje polityczne, zwłaszcza na te-
mat Niemiec i trudnili się szpiego-
stwem gospodarczym. Tamte czasy 
to także zdrady, ucieczki szpiegów 
z kraju, a nawet ich porwania i eg-
zekucje. – Napisałem również o ży-
ciu prywatnym pracowników wy-
wiadu. Mało kto wie, że w okresie 
stalinizmu musieli oni np. pytać o 
zgodę na ślub. Zdarzało się, że jej 
nie otrzymywali i albo rozstawa-
li się z wybrankami albo zwalnia-
no ich z resortu – mówi Witold Ba-
gieński. „Książka będzie punktem 
odniesienia dla wszystkich zajmu-
jących się historią komunistycz-
nych tajnych służb” – napisała o 
publikacji piasecznianina „Rzecz-
pospolita”. 

Piotr Chmielewski

To już druga nagroda dla Witolda Bagieńskiego (z lewej) 

za książkę o służbach specjalny PRL   (fot. Piotr Życieński/IPN)
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Trzeba poprawić dojazd do Wilanowa
KONSTANCIN-JEZIORNA Warszawski Zarząd Transportu Miejskiego pracuje nad poprawą po-

łączeń autobusowych pomiędzy Konstancinem a Warszawą, aby były bardziej po my-

śli pasażerów

 We wrześniu większość linii au-
tobusowych ZTM przejeżdżających 
przez miasto uzdrowiskowe zostało 
skierowanych do Kabat, do najbliż-
szej stacji metra. Wielu podróżują-
cym ta zmiana była na rękę, jednak 
nie osobom, które do tej pory docie-
rały do Wilanowa. Tym dojazd zde-
cydowanie się pogorszył. – Od wielu 
lat dojeżdżam do Wilanowa. Nigdy 
nie było tak tragicznego połączenia 
jak teraz – uważa pani Małgorza-
ta. – Obecny rozkład jazdy jest nie-
zsynchronizowany. Poza tym jest za 
mało połączeń – uważa. Mieszkan-
ka Konstancina-Jeziorny jest jedną 
z 88 osób, które do końca paździer-
nika zdecydowały się na złożenie w 
ratuszu wniosków o dokonanie ko-
rekt w połączeniach autobusowych. 
Po opracowaniu przez gminnych 
urzędników, dokumentacja została 
przekazana ZTM. – Obecnie ana-
lizujemy możliwości finansowe i ta-
borowe wprowadzenia korekt w roz-
kładach tych linii. W tej chwili nie 
jestem w stanie podać konkretnego 
terminu, kiedy to nastąpi – informu-
je Tomasz Kunert, kierownik działu 
prasowego ZTM.
 – Większość uwag dotyczy do-
jazdu od Wilanowa. Podróżni zgła-
szają, że autobusy kursują zbyt 
rzadko i są najczęściej przeładowa-
ne – podsumowuje burmistrz Ka-
zimierz Jańczuk. Gospodarz gmi-
ny spotkał się z przedstawicielami 
ZTM, aby przedstawić im 6 postula-
tów, które – w jego ocenie – należa-

łoby wdrożyć, aby doszło do popra-
wy połączenia Konstancina ze stoli-
cą, zanim – za kilka miesięcy – za-
cznie kursować wahadłowy autobus 
elektryczny z Grapy do Metra Kaba-
ty. – Zaproponowałem, żeby prze-
woźnik skrócił trasę utworzonej nie-
spełna dwa miesiące temu linii 251 
do Wilanowa [obecnie dociera ona 
do Metra Wilanowska – przyp. red.]. 
To pozwoli na zwiększenie częstotli-
wości jej kursowania, co jest istot-
ne szczególnie w godzinach szczy-
tu – informuje burmistrz. Kazimie-
rzowi Jańczukowi zależy również, 
aby autobusy wyjeżdżały w kierun-
ku stolicy z przystanku Polna w Je-
ziornie bardziej równomiernie i przy 
tym punktualnie. Teraz bowiem na-

gminnie zdarza się – na co zwraca 
uwagę pani Małgorzata – że pasaże-
rowie przesiadający się w Jeziornie 
czasem nie zdążają wsiąść do auto-
busu, który powinien przyjechać na 
przystanek za kilka minut, ponie-
waż… odjeżdża on znacznie przed 
czasem. Innym razem notowane są 
znaczne opóźnienia. – Zwróciłem 
też uwagę ZTM, aby przeprowadził 
zmiany w ramach obecnego budże-
tu. Nie chcemy już więcej dopłacać 
do komunikacji publicznej. Osiem 
lat temu nasza gmina łożyła na ten 
cel 1,8 mln zł, teraz ta kwota wyno-
si około 8 mln zł – podkreśla bur-
mistrz.

Piotr Chmielewski

ZTM nie potrafi na razie podać, kiedy przeprowadzi korektę 

rozkładu jazdy autobusów łączących Konstancin ze stolicą     

Wspólny Sukces 
ma pełnię władzy
TARCZYN Mirosław Faliszewski po wyborach powrócił na fotel prze-

wodniczącego tarczyńskiej rady miejskiej, jego zastępczynią została 

Anna Burakowska

 Obydwoje są doświadczonymi samorządowcami i długoletnimi radnymi. 
Mirosław Faliszewski przez pewien czas zastępował przewodniczącego rady, a w 
styczniu 2016 roku został wybrany na jej szefa. Podczas ubiegłotygodniowej in-
auguracyjnej sesji nowej rady miejskiej, podczas której burmistrz Barbara Galicz i 
radni złożyli uroczyste ślubowanie, 59-latek został ponownie wybrany przewod-
niczącym, a 52-latka jego zastępczynią. Co ciekawe, Anna Burakowska z Pawłowic 
została radną bez wyborów, ponieważ nie miała konkurencji w swoim okręgu. 
 Mieszkańcy gminy przy urnach zdecydowali, że większość w 15-osobowej 
radzie miejskiej będzie miał komitet KWW Wspólny Sukces, którego liderem 
jest Barbara Galicz. Jego radni objęli 9 mandatów. Z pozostałych, 4 przypadły 
KWW Gospodarna Gmina, a 2 – KW Prawo i Sprawiedliwość.

PC

Z prawej Mirosław Faliszewski, obok Anna Burakowska 
(fot. Szymon Woźniak)
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Happening 

Mikołajkowy na rynku
 W niedzielę 2 grudnia w godz. 
12-14 odbędzie się 15. Happening 
Mikołajkowy Fundacji Pomóż Do-
rosnąć. W trakcie wydarzenia pla-
nowany jest kiermasz rozmaito-
ści, podczas którego będzie moż-
na kupić zabawki, ciasta, książki, 
ozdoby świąteczne oraz wiele in-
nych. Imprezę zaszczyci swą obec-
nością także Święty Mikołaj.

TW

KONSTANCIN-JEZIORNA

Kobieta do zjedzenia w Hugonówce
 W piątek 7 grudnia o godz. 19.30 w Konstancińskim Domu Kultu-
ry zostanie wystawiony muzyczny spektakl komediowy „Kobieta do 
zjedzenia”. Magdalena Smalara w recitalu opowie o jednej z najwięk-
szych namiętności świata czyli o jedzeniu. Usłyszymy piosenki napisa-
ne specjalnie do tego spektaklu oraz szlagiery w nowych aranżacjach. 
Nie wszyscy ludzie zastanawiają się nad tym, co jedzą. Niektórym jest to 
zupełnie obojętne. Warto wiedzieć, że o jedzeniu pisali najwięksi, nada-
jąc mu rangę niemal metafizyczną. Będzie zabawnie i lirycznie. Będzie o 
smakach, o apetytach, o filozofii jedzenia, o proteinach, białkach, skro-
biach i o dietach. Aktorka temat zna od podszewki, mając za sobą m.in. 
terapię odchudzającą u hipnotyzera. Bilety w cenie 40 zł do nabycia w 
kasie KDK oraz na stronie www.konstancinskidomkultury.pl.

PC

LESZNOWOLA

Recital Yuko Kawai
 W najbliższą niedzielę w filii GOK Lesznowola w Łazach (ul. Przyszło-
ści 8) odbędzie się recital Yuko Kawai - przedświąteczny koncert forte-
pianowy.  Początek o godz. 18. Wstęp: 30 zł.

Tyl.



PIASECZNO Recital Julity Kożuszek uświetnił wieczór promujący naj-

nowszy zbiór utworów  Klubu Poszukiwaczy Słowa zatytułowany „Ze 

słów najprostszych”

 Powstały w listopadzie 2005 roku Klub Poszukiwaczy Słowa jest grupą li-
teracką skupiającą w swoim gronie poetów z dużym dorobkiem twórczym 
oraz młodych adeptów dopiero zaczynających swoją przygodę z literatu-
rą. Poeci i prozaicy, młodzież i dorośli spotykają się, aby wspólnie doskona-
lić swoje umiejętności, poddać życzliwej krytyce swoją twórczość, uzupełnić 
braki oraz podpatrywać jak robią to bardziej doświadczeni koledzy. 
 Co jakiś czas także i szersze grono czytelników może poznać owoce ich 
działalności. Z inicjatywy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno uka-
zała się właśnie już czwarta antologia klubu, w której swą literacką twór-
czość prezentuje 19 autorów. Większość z nich pojawiła się w Domu Kultury 
na spotkaniu promującym „Ze słów najprostszych”. Każdy z nich dostał chwi-
lę, by przybliżyć licznie przybyłej publiczności swoje inspiracje i metody pi-
sania oraz na zaprezentowanie fragmentu swojej twórczości. Wszyscy obec-
ni otrzymali również darmowy egzemplarz antologii, a wieczór zwieńczyły 
liryczny występ Julity Kożuszek, która zaśpiewała, między innymi, piosenkę 
Andrzeja Zielińskiego i Agnieszki Osieckiej „W żółtych płomieniach liści” oraz 
słodki poczęstunek.

Grzegorz Tylec

W antologii Klubu Poszukiwaczy Słowa 

znajdują się teksty 19 autorów

Ze słów najprostszych
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70 lat minęło jak jeden dzień
PIASECZNO Biblioteka Publiczna im. Danuty Orłowskiej w Zalesiu Dolnym świętowała im-

ponujący jubileusz. Z tej okazji przygotowano dla czytelników wiele atrakcji

 W budynku należącym do Krau-
zówki przy Alei Kasztanów 12 nie 
zabrakło przedstawicieli lokalnych 
władz na czele z nowo wybranym 
burmistrzem Danielem Putkiewi-
czem, który – składając książnicy 
życzenia – wyraził swoje zadowo-
lenie z tempa rozwoju piaseczyń-
skich bibliotek i jednocześnie pod-
kreślił, że rada miejska ma ambicje, 
żeby za nimi nadążać. – Historia na-
szej biblioteki to historia tułaczek i 
wielu przeprowadzek z jednego bu-
dynku do drugiego – mówi Graży-
na Baniewicz-Orłowska, kierująca 
filią Biblioteki Publicznej Miasta i 
Gminy Piaseczno w Zalesiu Dol-
nym. – 69 lat minęło zanim dostali-
śmy to miejsce. Mamy wreszcie bar-
dzo dobrą lokalizację, która przeło-
żyła się na ogromny wzrost czytel-
nictwa w okolicy. Niektórzy czytają 
u nas od 60 lat, przychodzą z dzieć-
mi, wnukami, a nawet z prawnuka-
mi. I choć nic nie zastąpi papierowej 
książki, to jesteśmy również otwarci 
na nowoczesne technologie.
 W ramach obchodów jubileuszu 
rozstrzygnięto konkursy - plastycz-
no-literacki na wyjątkową kartę uro-
dzinową dla biblioteki i fotograficz-
ny - „Lato z książką w Zalesiu Dol-
nym”. Na miejscu nie zabrakło rów-
nież atrakcji dla najmłodszych, dla 
których odbył się spektakl w wyko-
naniu Teatru Gargulec. Po oficjal-

nym powitaniu gości i pokrojeniu 
jubileuszowego tortu z krótkim kon-
certem gitarowym wystąpił z kolei 
Marek Baczyński, a zwieńczeniem 
obchodów była „Opowieść o An-
nie Jantar” – spotkanie autorskie z 
autorką książki Mariolą Pryzwan, 
podczas którego piosenki nieodża-
łowanej wokalistki wykonała Anna 
Kowalska – na co dzień pracująca w 
zaleskiej bibliotece. Przez cały czas 
trwania jubileuszu obejrzeć można 
było również wystawę fotograficz-
ną Tadeusza Tyszki „Moje Zalesie” 
oraz zewnętrzną ekspozycję jubile-
uszową „70 lat Biblioteki Publicznej 
w Zalesiu Dolnym”.

 – Nie jest wykluczone, że w 
związku z reformą oświaty bibliote-
ka znów będzie w przyszłości prze-
niesiona – zapowiada Magdalena 
Woźniak, radna gminy Piaseczno. 
– Mogę jednak obiecać, że na pew-
no nie zostawimy jej na lodzie.
 Obecnie jedną z cech wyróżnia-
jących filię w Zalesiu Dolnym jest 
mocno rozbudowany księgozbiór 
popularnonaukowy, przede wszyst-
kim historyczny (co jest odpowie-
dzią na potrzeby czytelników), a ze 
szczególną troską gromadzone są 
również regionalia.

Grzegorz Tylec

Spotkanie o Annie Jantar zwieńczyło 

jubileusz biblioteki w Zalesiu Dolnym

KONSTANCIN-JEZIORNA

Zimowy koncert Stwora Głodomora
 W najbliższą niedzielę o godz. 16 na scenie Konstancińskiego Domu 
Kultury najmłodsi widzowie będą mogli obejrzeć świąteczno-zimowe 
przygody Stworów Głodomorów. W spektaklu oprócz tytułowych stwo-
rów pojawią się także znani bohaterowie z Krainy Lodu, inspirowani 
bałwankiem Olafem czy Księżniczką Elzą, zabawne leśne skrzaty, a tak-
że sama Pani Zima oraz długo wyczekiwany Święty Mikołaj. Oprócz za-
bawnych scen i interaktywnych występów z udziałem publiczności, za-
brzmią największe świąteczno-zimowe przeboje oraz polskie kolędy. 
Rodzinny spektakl powstał przy współpracy Konrada KONY Czarkow-
skiego - lalkarza medialnego, finalisty programu Mam Talent i półfina-
listy Britain’s Got Talent - oraz istniejącej od ponad 10 lat grupy 4MA-
TION, której wokaliści są finalistami m.in. programu Szansa na Suk-
ces oraz wielu festiwali i przeglądów muzycznych. Bilety w cenie 20 zł 
(dzieci) i 25 zł (dorośli), do nabycia w kasie KDK oraz na stronie www.kon-
stancinskidomkultury.pl.

PC

PIASECZNO

Darmowe zajęcia

 judo dla dzieci
 W Szkole Podstawowej 
nr 5 w Piasecznie rusza 
projekt Judo in School, 
pod auspicjami Polskiego 
Związku Judo. Uczniowie 
z klas I-III mogą zapisy-
wać się na darmowe zaję-
cia, prowadzone przez in-
struktorów z UKS Judo Iki-
zama. Liczba miejsc jest 
ograniczona do 50. Zapi-
sy przyjmowane są pod 
telefonem 506 143 100.

TW
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Jestem po to, by służyć mieszkańcom
Z Arkadiuszem Strzyżewskim, nowym burmistrzem Góry Kalwarii rozmawia Piotr 

Chmielewski

Mottem w kampanii wyborczej 

pańskiego komitetu była zmiana. 

Czy to jednak nie miała być zmia-

na dla zmiany, bo takie hasła są po 

prostu nośne?

 Nie, mówiliśmy o rzeczywistych 
zmianach w wielu aspektach. Po 
pierwsze chcielibyśmy słuchać opi-
nii mieszkańców i realizować to, co 
wynika z ich realnych potrzeb. Przy-
kładem jest lokalizacja targowiska. 
Osoby, które z niego korzystają, chcą 
pozostawienia placu targowego w 
obecnym miejscu, a nie przenosze-
nia go na obrzeża miasta, co zapla-
nowały poprzednie władze. Moim 
zdaniem w taki sposób należy przy-
gotowywać wiele inwestycji. Zmiany 
zamierzam też wprowadzić w urzę-
dzie, aby mieszkańcy załatwiając w 
nim sprawy byli przeświadczeni, że 
urzędnicy są wynajętymi przez nich 
pracownikami, którzy mają im po-
móc i to w sprawny sposób. Zmianę 
chcę również wprowadzić w komu-
nikacji z mieszkańcami, lepiej wyko-
rzystać do tego celu internet. Zmia-
na ma też być widoczna, jeśli cho-
dzi o porządek na ulicach. Chce-
my posprzątać miasto: zamieść uli-
ce i sprzątnąć brzydkie plakaty, zro-
bić nowe nasadzenia tam, gdzie to 
możliwe. 

Wrócę do tematu targowiska, bo 

przecież gmina pozyskała na bu-

dowę placu handlowego w nowym 

miejscu prawie 1 mln zł funduszy 

zewnętrznych.

 Odpowiedzialna za pozyskanie 
funduszy unijnych pracownica ra-
tusza twierdzi, że jeśli rozpocznie-
my budowę targowiska w przyszłym 
roku, nawet w obecnej lokalizacji, 
ten milion ocalimy. Postaramy się 
tak zrobić.

Jednym z pańskich priorytetów jest 

rozwój bazy oświatowej w gminie. 

Mówi pan o rozbudowie trzech, a 

nawet czterech szkół, ale konkre-

tów na razie brak...

 Konkrety są na razie takie, że 
wiem, które szkoły wymagają roz-
budowy, ponieważ dzieci uczą się 
w nich na zmiany. Do ustalenia po-
zostaje, w którą placówkę – „Dwój-
kę” w Górze Kalwarii, w Czersku, 
czy w Kątach zaczniemy inwesto-
wać w pierwszej kolejności. Dobu-
dowy zaplecza sportowego wyma-
ga też placówka w Czaplinku. Nie 
wszystkie projekty da się też zreali-
zować za jednym podejściem, po-
nieważ szkoły muszą normalnie 
funkcjonować. Na początku przy-
szłego roku mój zastępca odpo-
wiedzialny za oświatę – pan Mate-
usz Baj, przedstawi harmonogram 
działań w zakresie rozbudowy in-
frastruktury edukacyjnej. Musi ją 
poprzedzić dokładna diagnoza po-
trzeb w poszczególnych placów-
kach związana z przewidywaną licz-
bą dzieci w kolejnych latach. Ponadto 
jeśli chodzi o szkoły – we wszystkich 
uzupełnienia w pomoce dydaktyczne 
wymagają specjalistyczne klasopra-
cownie przedmiotowe do nauki bio-
logii, chemii i fizyki. Kilka placówek 
trzeba wyposażyć w pracownie języ-
kowe z prawdziwego zdarzenia.

Jako kandydat na burmistrza mó-

wił pan dużo o czystości wody w 

kranach i w ogóle funkcjonowaniu 

Zakładu Gospodarki Komunalnej. 

Jakich decyzji w tej kwestii należy 

się po panu spodziewać?

 W tym przypadku również mu-
simy dokładnie zdiagnozować sytu-

ację, ustalić, z czego wynikają awa-
rie, dlaczego do domów wielokrot-
nie płynęła brudna woda. Zdaję so-
bie sprawę, że awarie czy zagrożenia 
zdarzają się w każdej gminie, jed-
nak mieszkańcy powinni być o nich 
ostrzegani. Chcę to zmienić. Opra-
cujemy taki system informowania 
mieszkańców, aby był on jak naj-
bardziej skuteczny. Podejmiemy też 
działania długofalowe, aby sieć wo-
dociągowa była jak najbardziej no-
woczesna i dostarczała wodę jak 
najlepszej jakości.

Obiecał pan również poprawę 

komunikacji. 

 W tym przypadku również zapy-
tamy mieszkańców, w którym kie-
runku rozwijać sieć linii wewnętrz-
nych w gminie i dowożących do 
Warszawy. Bo być może najlepszym 
rozwiązaniem będzie dla nich do-
jazd do stacji kolejowej np. w Cza-
chówku Południowym lub Zalesiu 
Górnym, a może autobus ZTM z 
Góry Kalwarii przez Baniochę i Pia-
seczno do Warszawy.

Poprzednie władze podjęły nego-

cjacje z PKP w sprawie utworze-

nia pętli autobusowej oraz parkin-

gu „parkuj i jedź” przy stacji PKP w 

Górze Kalwarii. Będzie pan je kon-

tynuował?

 Myślę, że to bardzo dobry po-
mysł, jeśli autobusy przestaną mię-
dzy kursami stać w centrum miasta 
i tylko na chwilę przyjadą na przy-
stanek. Ten projekt dałoby też moż-
liwość doprowadzenia komunikacji 
publicznej do dużego osiedla przy ul. 
Skierniewickiej. Zanim jednak po-
dejmiemy decyzję, będziemy musieli 
lepiej przyjrzeć się tej propozycji.

Mieszkańcy Góry Kalwarii na pew-

no zapamiętają panu, że jako wi-

cestarosta doprowadził pan do re-

montu „koszarowców” przy ul. Do-

minikańskiej. Czy jako burmistrz 

zamierza pan w równie udany spo-

sób zagospodarować gminną część 

dawnej jednostki wojskowej? 

 Jestem zaskoczony, że po nie-
mal 15 latach, od kiedy gmina sta-
ła się właścicielem tego  terenu, nie-
wiele na nim zrobiła. Uważam, że 
na jednej z wydzielonych działek 
powinien powstać dla dzieci mega 
plac zabaw z prawdziwego zdarze-
nia oraz miejsce aktywności także 
dla dorosłych i seniorów. Na pew-
no wciąż stojące garaże koszarowe 
szpecą centrum miasta.

Zapowiedział pan poprawię stanu 

bezpieczeństwa. W jaki sposób? 

 Przede wszystkim musimy roz-
budować system monitoringu i za-
stanowić się, gdzie jeszcze w mieście 
umieścić kamery. Trzeba też włączyć 
w ten system 6 kamer zamontowa-
nych na skarpie podczas jej rewitali-
zacji. Docelowo chciałbym, aby mo-
nitoring miał całodobowy dozór, 
żeby ktoś stale obserwował obraz i 
był w stałym kontakcie z policją. To 
odstraszyłoby potencjalnych prze-
stępców.

Poprzednie władze wykonały 7 lat 

temu projekt przebudowy rynku. Z 

inicjatywy pańskiego stowarzyszenia 

dodano na nim nowoczesną fontan-

nę. Kiedy spodziewać się realizacji?

 Nie chcielibyśmy odkładać tego 
projektu o kolejne lata, będziemy 
starali pozyskać się na ten cel fun-
dusze zewnętrzne. Obawiam się jed-
nak, że na wszystko nam nie starczy 
środków, biorąc pod uwagę potrzeby 
związane z rozbudową szkół. Boję 
się, że rynek może nie być pierw-
szym w kolejności do realizacji.

A co pan zaproponuje sołectwom?

 Wsie to remizy, które mogłyby 
stać się swego rodzaju filami ośrod-
ka kultury z cyklicznymi wydarze-
niami. Chciałby także, żeby place 
zabaw na wsiach były coraz nowo-
cześniejsze, atrakcyjne także dla do-
rosłych oraz seniorów i obsadzone 
zielenią.

Chóralne święto 
w Zalesiu
PIASECZNO Aż 18 chórów zaśpiewało w Kościele NPM Wspomożenia 

Wiernych w Zalesiu Dolnym z okazji uroczystego wspomnienia św. Ce-

cylii – męczennicy i jednocześnie patronki muzyki kościelnej

 Początki imprezy w Zalesiu Dolnym były skromne. Na pierwszych Spotka-
niach Chóralnych, których główną ideą jest integracja lokalnego środowiska 
śpiewaczego, były tylko cztery chóry, ale w trakcie ostatniej, 17. już edycji wy-
stąpiło ich aż 18 – najpierw każdy osobno (prezentując po dwa utwory), a na 
zakończenie już wspólnie - zapewniając niezwykle piękną i podniosłą oprawę 
mszy świętej. – W tym roku, ze względu na tak dużą liczbę zespołów, musieliśmy 
wprowadzić ograniczenia w liczbie wykonywanych utworów – mówi Paweł Gin-
da, organista i jednocześnie dyrygent Chóru Liturgicznego Parafi i Najświętszej 
Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Zalesiu Dolnym. – W tym roku mamy nie 
tylko rekord liczby chórów, ale też dużą różnorodność, w tym dwa chóry świec-
kie. No i naprawdę słychać, że z roku na rok poziom jest coraz lepszy.
 Choć na Spotkaniach Chóralnych goszczą co roku stali bywalcy, to jednak 
wciąż przyjeżdżają nowi wykonawcy – jak np. Chór Lira z Żyrardowa. – Cieszy 
też fakt, że nawet nie muszę do nikogo dzwonić – dodaje dyrygent. – Te ze-
społy same się do nas zgłaszają.
 Paweł Ginda podkreśla również, że to nie jest festiwal, na który się przy-
jeżdża i wyjeżdża zaraz po swoim występie, ale warunkiem udziału w impre-
zie jest zostanie do samego końca i wspólne śpiewanie na mszy. – Trzeba się 
cieszyć, bo to jest święto muzyki i chórzystów – uważa dyrygent. – O chórach 
mało się dziś mówi w mediach, a jednak ludzie śpiewają i jestem zaskoczony 
tym, jak bardzo poważnie podchodzą do naszych spotkań, o czym świadczą 
intensywne, nierzadko, przygotowania.
 Pewnym, coraz bardziej dostrzegalnym, problemem jest jednak malejąca 
liczba śpiewających panów. – To jest ogólna tendencja – wyjaśnia Paweł Gin-
da. – Panie są faktycznie bardziej chętne do takiej pracy społecznej, ale jesz-
cze jakieś 50 czy 60 lat temu było odwrotnie – większość chórów była mę-
skich. Prawdopodobnie chodzi o to, że dziś ludzie dużo i długo pracują, a więc 
ciężko im dojeżdżać na próby. 

Grzegorz Tylec

R E K L A M A
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Pani doktor zostanie
kawalerem
GÓRA KALWARIA Dziś w Szkole Podstawowej w Czersku, Małgorzacie 

Wieniawskiej, długoletniemu lekarzowi pediatrze, zostanie wręczony 

Order Uśmiechu. Tak chciały miejscowe dzieci

 Uroczystość, w której swój udział zapowiedziała kapituła orderu oraz Marek 
Michalak, Rzecznik Praw Dziecka i honorowy patron wydarzenia, będzie głów-
nym punktem obchodów dnia patronów placówki, czyli Kawalerów Orderu 
Uśmiechu. O przyznaniu odznaczenia doktor Wieniawskiej kapituła zdecydo-
wała w czerwcu w Rabce, podczas posiedzenia z okazji półwiecza istnienia or-
deru. W 150 listach poprosili ją o to uczniowie szkoły w Czersku jak i kalwaryj-
skiej „Dwójki” (ponieważ Order Uśmiechu jest jedynym na świecie odznacze-
niem, które przyznają dzieci). Pisali m.in. dlaczego pani pediatra zasłużyła na 
takie wyróżnienie. – W listach dzieci podzieliły się swoimi osobistymi historiami 
związanymi z panią doktor, o których opowiedzieli im rodzice – podsumowuje 
Iwona Wadas, dyrektor czerskiej szkoły. – Dzieci dziękowały za uratowanie ży-
cia, ciepło, serdeczne słowo i troskę, która sprawia, że lęk i ból szybko mijają, a 
trudne chwile związane z chorobą szybko odchodzą w zapomnienie. 
 Aby zostać Kawalerem Orderu Uśmiechu, w czasie uroczystości trzeba 
wypić szklankę soku z cytryny, a następnie zdać egzamin z uśmiechu. Na ko-
niec wyróżniony jest pasowany różą. 
 W ubiegłym roku pracująca w zawodzie od 39 lat Małgorzata Wieniawska 
została wyróżniona tytułem Zasłużony dla Góry Kalwarii za swój „profesjona-
lizm, pełne zaangażowanie, fachowość i poświęcenie”. Pani doktor jest drugim 
mieszkańcem Góry Kalwarii, laureatką Orderu Uśmiechu. Pierwszym (w 1983 
roku) był nieżyjący już Edward Marchocki, długoletni nauczyciel, budowniczy 
obecnej siedziby Liceum Ogólnokształcącego, a także autor wielotomowej 
kroniki miasta. W gronie laureatów (jest ich około 1000) są też m.in. Jan Paweł II, 
Irena Sendlerowa, Wanda Chotomska, Kuba Błaszczykowski i Matka Teresa.

PC

Doktor Wieniawska będzie musiała wypić szklankę soku 

z cytryny i zdać egzamin z uśmiechu

Powsińska będzie szersza
KONSTANCIN-JEZIORNA Wkrótce rozpocznie się projektowanie przebudowy ul. Powsińskiej 

łączącej centrum Bielawy z wilanowską ul. Wafl ową. Burmistrz właśnie podpisał umo-

wę w wykonawcą

 Powsińska to bardzo ważna ar-
teria jeśli chodzi o połączenie Kon-
stancina-Jeziorny z Warszawą. Wie-
lu kierowców wybiera ją, aby ominąć 
korki na ul. Warszawskiej (czyli tra-
sie nr 724). Niestety, pomiędzy Bie-
lawą, a granicą z Wilanowem ta dro-
ga jest niebezpieczna. Nie ma tu po-
boczy, a więc i miejsca dla pieszych. 
Z jednej strony są wysokie ogrodze-
nia, z drugiej – zarośla. Nie brak tu 
wypadków. W ostatnim czasie ko-
bieta jadąca z nadmierną prędko-
ścią wypadła z drogi i wpadła w 
przydrożne zarośla, był też śmier-
telnie potrącony rowerzysta i wypa-
dek z udziałem mieszkańca osiedla 
Konstancja, który został staranowa-
ny podczas próby włączenia się au-
tem do ruchu na Powsińskiej. – Jest 
bardzo niebezpiecznie i dochodzi do 
mnóstwa wypadków, bo jest wąsko, 
nie ma latarni i samochody mimo 
znaków ograniczających prędkość, 
jeżdżą z ogromną prędkością. Wiele 
starszych osób z duszą na ramieniu 
jeździ tędy rowerami chociażby na 
cmentarz w Powsinie – mówi Iwona 
Siudzińska, sołtys i radna z Bielawy.  
W ostatnich latach gmina prowadzi-
ła wykup części niezbędnych grun-
tów, a kilka dni temu burmistrz pod-
pisał opiewającą na 158,5 tys zł umo-
wę z biurem projektowym, które do 
12 grudnia przedstawi koncepcję za-
wierającą dwa warianty usytuowa-

nia chodnika oraz ścieżki rowerowej 
przy Powsińskiej – po jednej stronie 
jezdni lub po obydwu. Po zaakcep-
towaniu wybranego wariantu, war-
szawska firma zabierze się za przy-
gotowanie projektu wykonawczego. 
Będzie miała na to czas do czerw-
ca. Na koniec - wedle umowy do 12 
sierpnia przyszłego roku - w ratuszu 
wykonawca powinien złożyć pozwo-
lenie na budowę dla inwestycji.   
 Oprócz wspomnianego chodnika 
i ścieżki rowerowej na liczącym 1580 
odcinku szosy od ul. Ściennej do po-
czątku Waflowej na Wilanowie od 

nowa zostanie wykonana nawierzch-
nia jezdni, a także dodane oświetle-
nie i odwodnienie. W sumie plano-
wany pas drogowy ma liczyć 15 me-
trów szerokości. – Dobrze, żeby po-
wiat w tym samym czasie przebudo-
wał dalszy odcinek Powsińskiej, do 
Lipowej. Już dysponuje projektem – 
mówi Iwona Siudzińska. Mieszkań-
com Bielawy marzy się, by po prze-
budowie ważnej arterii, zaczął po niej 
jeździć autobus do stolicy. Dziś mu-
szą bowiem przejść spory kawałek do 
najbliższego przystanku.  

Piotr Chmielewski

Pozwolenie na przebudowę Powsińskiej ma być gotowe 

za osiem miesięcy

Worki z liśćmi i trawą blokują Zalesie
PIASECZNO – W całym Zalesiu Dolnym od dwóch tygodni zalegają worki z liśćmi i innymi 

odpadami biodegradowalnymi. Trudno wyjechać z bramy – alarmuje Mariusz Drozd

 – Kiedy zadzwoniłem do gminy, 
powiedzieli mi, że to wina minister-
stwa środowiska. W resorcie  twier-
dzą, że gmina sama powinna po-
radzić sobie z problemem – dodaje 
mieszkaniec.
 Worki ze śmieciami zalegają na 
wielu ulicach Zalesia Dolnego, m.in. 

al. 3 Maja, Jana Matejki, Wita Stwo-
sza. Niemal przed każdą posesją jest 
ich od kilku do kilkunastu. – Nikt tego 
nie odbiera, bo jak się dowiedziałem, 
z pięciu regionalnych instalacji prze-
twarzania odpadów komunalnych 
(RIPOK) na Mazowszu działa tylko 
jedna – mówi Mariusz Drozd. – Za 
chwilę firmy nie będą odbierały śmie-
ci mieszanych i dopiero wtedy zacznie 
się prawdziwy dramat...
 Mieszkaniec Zalesia zwraca uwa-
gę, że już teraz ptaki i koty rozrywają 
worki, a śmieci zaczynają „walać się” 
po najbliższej okolicy. – Nigdy tu cze-
goś takiego nie było – dodaje.
 Na stronie internetowej gminy 
Piaseczno znajduje się komunikat 
wyjaśniający, że opóźnienia w od-
biorze odpadów zielonych są spo-
wodowane... dużą ilością tych od-
padów oraz ograniczoną możliwo-
ścią ich zagospodarowania w RI-
POK. Dlatego też firma odbierają-
ca śmieci bio w sektorze pierwszym i 
drugim ograniczyła ich odbiór z nie-

ruchomości, z czego wynikły opóź-
nienia. – Odpady będą sukcesywnie 
odbierane w miarę możliwości ich 
zagospodarowania do końca listo-
pada – informuje gmina.
 W cieniu wydarzeń w Piasecz-
nie rozgrywa się „walka” o RIPO-
K-i na Mazowszu. W sprawę zaan-
gażowali się już i minister środowi-
ska Henryk Kowalczyk i marszałek 
województwa Adam Struzik. Resort 
środowiska w ostatnim czasie unie-
ważnił kilku instalacjom odbierają-
cym odpady tzw. pozwolenia zinte-
growane. Marszałek Struzik zwra-
ca uwagę na zagrożenie ekologiczne, 
ministerstwo zarzuca marszałkowi 
opieszałość. Nie wiadomo, jak dłu-
go jeszcze potrwa ten pat. Tymcza-
sem Piaseczno może zaraz utonąć w 
liściach i nie tylko. 
 Problem z odbiorem śmieci bio-

degradowalnych nie jest nowy. Dwa 
lata temu mieszkańcy zwrócili uwa-
gę na gnijącą hałdę trawy i liści w re-
jonie oczyszczalni ścieków przy ul. 
Żeromskiego. Okazało się, że to Sita 
magazynuje tam odpady zielone. 
Były one zwożone w to miejsce od 
późnej jesieni, mimo że w myśl pra-
wa powinny trafiać do kompostow-
ni. Niestety, instalacje wprowadziły 
nowe, minimalne limity, które oka-
zały się niewystarczające. – Marsza-
łek musi dać pozwolenie na więcej 
RIPOK-ów na terenie województwa 
– mówi proszący o anonimowość 
właściciel jednej z firm odbierają-
cych odpady. – W tej chwili jest ich 
za mało. Powinna zostać też wyda-
na zgoda na wywóz odpadów poza 
Mazowsze - uważa.

Tomasz Wojciuk

Zalesie Dolne przypomina pierwszą linię frontu. 

Rolę „umocnień” pełnią worki ze śmieciami biodegradowalnymi

Ciągłe problemy z odbiorem 

śmieci sprawiają, 

że coraz więcej osób 

zastanawia się czy wprowa-

dzenie ustawy śmieciowej 

w ogóle miało sens

Czterdzieści i cztery 
obrazy
LESZNOWOLA Do 10 grudnia w Galerii Pasaż w Mysiadle czynna będzie 

wystawa malarstwa Elżbiety Hampson

 Artystka maluje od 5 lat, a swoje zamiłowania malarskie rozwija w Staro-
miejskim Domu Kultury oraz od 3 lat w Gminnym Ośrodku Kultury w Leszno-
woli. Uczestniczy również w organizowanych przez nie plenerach malarskich 
i wystawach poplenerowych.
 Na wystawie w Galerii Pasaż zaprezentowano 44 prace malarskie. – Za-
równo tematyka prac, jak i technika ich wykonania jest różnorodna – mówi 
Jan Drewicz, opiekun wystawy. – Obok pejzaży, martwych natur i kwiatów 
znalazły się także na wystawie abstrakcje. Elżbieta Hampson mówi o swojej 
wystawie, że „jest wynikiem ciągłych poszukiwań najbardziej odpowiadają-
cego [jej] sposobu wypowiedzi”. Efekty tych poszukiwań są bardzo interesu-
jące. Autorka nie boi się eksperymentować. Oglądając prace malarki poznaje-
my ją jako osobę bardzo wrażliwą i o bogatej wyobraźni.

Grzegorz Tylec
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IV liga

Kolejka 16 - 17-18 listopada

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

Tabela grupy południowej IV ligi

1.  Pogoń Grodzisk Mazowiecki
  15 42 14 0 1 55-9
2.  Błonianka Błonie 16 35 11 2 3 40-15
3.  Pilica Białobrzegi 16 35 11 2 3 51-17
4.  Oskar Przysucha 16 34 11 1 4 37-17
5.  MKS Piaseczno 16 28 9 1 6 38-27

6.  Energia Kozienice 16 24 7 3 6 24-25
7.  Mszczonowianka Mszczonów 
  16 24 7 3 6 34-24
8.  Wilga Garwolin 16 23 7 2 7 25-33
9.  Mazur Karczew 16 23 7 2 7 26-27
10.  Radomiak II Radom 16 21 6 3 7 29-35
11.  KS Raszyn 16 20 6 2 8 25-37
12.  Sparta Jazgarzew 16 17 5 2 9 19-35

13.  LKS Promna 16 15 4 3 9 15-31
14.  Znicz II Pruszków 16 13 4 1 11 20-22
15.  Orzeł Unin 15 12 3 3 9 21-43
16.  Perła Złotokłos 16 0 0 0 16 2-64

Liga okręgowa

Kolejka 16 - 17-18 listopada

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

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

1.  AP Żyrardów 16 41 13 2 1 49-24
2.  Józefovia Józefów 16 39 13 0 3 48-20
3.  KS Teresin 16 35 11 2 3 39-26
4.  Ursus II Warszawa 16 30 10 0 6 57-32
5.  Laura Chylice 16 29 9 2 5 47-29

6.  Grom Warszawa 16 25 8 1 7 36-25
7.  Piast Piastów 16 25 8 1 7 32-34
8.  Milan Milanówek 16 20 6 2 8 16-36
9.  MKS II Piaseczno 16 20 6 2 8 26-26

10.  SEMP Ursynów (Warszawa)
  16 18 5 3 8 32-30
11.  Naprzód Stare Babice 16 17 5 2 9 29-40
12.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki
  16 17 5 2 9 25-39
13.  Przyszłość Włochy 16 17 5 2 9 23-27
14.  LKS Osuchów 16 15 4 3 9 18-35
15.  LKS Chlebnia 16 14 4 2 10 20-40
16.  KS Konstancin 16 9 3 0 13 18-52

Wyniki naszych zespołów ligowych

Sparta odgryzła się Piasecznu
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA, MKS PIASECZNO – SPARTA JAZGARZEW 0:2 W ostatnim w tym roku spotkaniu 

ligowym znów zmierzyły się ze sobą dwa zespoły z powiatu piaseczyńskiego. Nietrud-

no było wskazać faworyta pojedynku. A jednak! Po raz kolejny okazało się, że mecze 

derbowe rządzą się swoimi prawami

 Piaseczno w pierwszej kolejce 
ligi pokonało Spartę na wyjeździe 
aż 6:0 i mało kto spodziewał się, 
że w kolejnym meczu odda u sie-
bie zespołowi z Jazgarzewa jakie-
kolwiek punkty.  Początek ostatnie-
go spotkania wcale nie wskazywał 
jednak, że może być w nim niespo-
dzianka. Stroną dominującą byli, 
zgodnie z przewidywaniami, go-
spodarze i to właśnie oni, po pierw-
szych 20 minutach, powinni wyjść 
na prowadzenie. Najbliżej gola na 
1:0 był Marcin Bawolik, który po 
ładnym podaniu od Zbigniewa Ob-
łuskiego zamiast do siatki trafił je-
dynie w słupek. Im jednak dłużej 
trwał mecz, tym na boisku lepiej 
czuli się przyjezdni, którzy potrafili 
przeciwstawić się biało-niebieskim 
twardą grą i ostrą walką na pogra-
niczu faulu. 
 Zaledwie dwie minuty po zmia-
nie stron Sparta, wobec coraz bar-
dziej bezradnego w ofensywie Pia-
seczna, dopięła w końcu swego i wy-
szła na prowadzenie. Swoich byłych 
klubowych kolegów, po kontrze i do-
brym zagraniu Karola Szelągiewi-
cza, skarcił bez litości Bartłomiej 
Bobowski, a strzelony gol z pewno-
ścią natchnął gości dodatkową wia-
rą, że z Piaseczna można tego dnia 
wywieźć naprawdę korzystny wynik. 
Tym bardziej, że nie postanowili się 

oni zamurować, a ambitnie dąży-
li do podwyższenia wyniku. W do-
godnej sytuacji Piaseczno uratował 
wprawdzie Bazyli Kokot, ale w 79. 
minucie sytuacja MKS jeszcze bar-
dziej się skomplikowała, bo z boiska 
wyleciał - za drugą żółtą kartkę i w 
konsekwencji czerwoną - Maciej Le-
wandowski (który - co warte pod-
kreślenia - był w tym meczu zawod-
nikiem rezerwowym).
 Na największe emocje kibice mu-
sieli jednak poczekać do doliczone-
go czasu gry. Świetną szansę na wy-
równanie miał najpierw Obłuski, 
którego strzał głową - po dośrod-

kowaniu Marcina Oleksiaka z rzu-
tu wolnego - obronił dobrze usta-
wiony Piotr Przepiórka. Chwilę póź-
niej Sparta zadała z kolei decydują-
cy cios, a uczynił go - wprowadzo-
ny chwilę wcześniej na boisko - Ma-
teusz Keller, który zrobił dobry uży-
tek ze swojej boiskowej świeżości i 
po kilkudziesięciometrowym rajdzie 
nie zmarnował sytuacji sam na sam 
z Konradem Drązikowskim. Trzy 
punkty dla Jazgarzewa stały się więc 
faktem, co w meczu z faworyzowa-
nym Piasecznem z pewnością ma 
dla Sparty swój dodatkowy smak.

Maciej Wójcik, 

zawodnik Sparty Jazgarzew:
 - Nie byliśmy w tym meczu faworytem, ale po 
ostatnich dobrych meczach w lidze wierzyliśmy, 
że możemy tutaj wygrać. Na początku Piaseczno 
nas zdominowało, ale potem gra się wyrówna-
ła. Zwyciężyliśmy zasłużenie, a jeszcze powinien 

być ewidentny karny po faulu na Szelągiewiczu. Ogólnie nie znajduje-
my się na miejscu w tabeli, na które zasługujemy. Liczę, że na wiosnę 
przestaniemy głupio tracić punkty i będziemy wyżej.

Zbigniew Obłuski, 

zawodnik MKS Piaseczno:  
  - Jednak chyba niedobrze się stało, że 

przedłużyli ligę o tę kolejkę. Szczerze mó-
wiąc chyba nikt nie spodziewał się takiego 
wyniku, no ale cóż - mecz nam nie wyszedł, 
niestety zdarzają się takie spotkania. O na-

sze porażce zdecydował brak skuteczności, bo powinniśmy 
wygrywać po pierwszej połowie 2:0, ale niestety Matul nie dał 
rady strzelić, no i do tego jeszcze doszedł słupek Bawolika w sy-
tuacji sam na sam.

Konstancin odpalił armaty po przerwie
PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA, LKS OSUCH – KS KONSTANCIN 1:5 Runda jesienna z pewnością nie była dla 

Konstancina rundą marzeń. Zespół wywalczył w niej zaledwie 6 punktów, ale rundę rewanżową zaczął od 

efektywnego, wyjazdowego zwycięstwa

 W pierwszej połowie Konstancin 
nie grał wprawdzie źle i miał swoje sy-
tuacje do objęcia prowadzenia, ale... je-
dynego gola zdobyli gospodarze. W sy-
tuacji sam na sam z Marcinem Rosłon-
kiem nie pomylił się Michał Feliksiak i 
w przerwie trzeba się było wspólnie za-
stanowić nad tym, co trzeba zmienić po 
zmianie stron, żeby poprawić wynik. 
 Nie wiadomo jakich metod użył 
trener Madeński, ale druga połowa 
to był już prawdziwy koncert Kon-
stancina. KS zaczął dokładniej ope-
rować futbolówką i na efekty nie 
trzeba było długo czekać. Najpierw 
rozgrywający bardzo dobre zawo-
dy Hubert Skrzypek wypatrzył Piotra 
Grzelkę, który silnym strzałem pod po-
przeczkę pokonał bramkarza rywali. 
Potem uderzał już sam Skrzypek, któ-
remu za pierwszym razem pomogła 
niezbyt pewna interwencja golkipera, w 
kolejnej sytuacji precyzyjnie posłał piłkę 
do siatki z rzutu wolnego, a pod koniec 
meczu, spokojnym uderzeniem, skom-
pletował swój hat-trick. W międzycza-
sie do siatki trafił raz jeszcze Grzel-
ka, popisując się efektowną podcinką. 
– Skończyło się 1:5, a mogło dużo wy-
żej – skomentował mecz Hubert Skrzy-
pek. – Na początku biegaliśmy jak dzie-
ci we mgle, ale później było już tylko 

lepiej. Na spokojnie zostaniemy w li-
dze, w której jesteśmy. Jest jeszcze dużo 
punktów do zdobycia. Sami sobie na-
warzyliśmy piwa przez tę rundę i teraz z 
każdym meczem musimy je wypijać.

 Przypomnijmy, że przed przerwą 
zimową KS Konstancin, z 9 punk-
tami, zamyka ligową tabelę drugiej 
grupy warszawskiej ligi okręgowej.

Grzegorz Tylec

Michał Madeński, trener KS Konstancin:

 - Mecz rozpoczęliśmy bardzo dobrze, stworzyliśmy 4 dogodne sytuacje do strzelenia 

bramki, ale brakowało precyzji i zimnej krwi. Po błędzie w wyprowadzeniu piłki zostali-

śmy skontrowani i gospodarze prowadzili 1:0. To była w sumie jedyna ich akcja w meczu, w 

drugiej połowie nie pozostawiliśmy rywalom złudzeń. Każda bramka była wyprowadzona 

bardzo dokładne. Wynik 5:1 był najniższym wymiarem kary, mieliśmy kilka dogodnych sy-

tuacji na strzelenie bramki. Słowa uznania dla chłopaków, w ostatnich meczach graliśmy 

zdecydowanie skuteczniej i w końcu po naszej stronie było szczęście pod bramką rywala.

Zabrakło werwy
SIATKÓWKA, II LIGA, KRÓTKA MYSIADŁO – MUKS DARGFIL TOMASZÓW 

MAZOWIECKI 1:3 (24:26, 21:25, 25:16, 20:25) W kolejnym spotkaniu li-

gowym siatkarki Krótkiej Mysiadło musiały uznać wyższość rywalek

 W pierwszym, niezwykle zaciętym, secie ostatecznie górą były tego wie-
czoru przyjezdne. Zawodniczki Krótkiej zepsuły w nim pięć zagrywek i - jak 
się okazało - to się na nich niestety zemściło. W drugiej partii, mimo popiso-
wej gry w obronie Mysiadła (a w szczególności libero Pauliny Snopkiewicz), 
znów nie udało się zwyciężyć - głównie przez brak kończącego ataku. I choć 
przełamanie przyszło wreszcie w trzecim secie, gdzie podopieczne grającej 
trener Michaliny Tokarskiej wykorzystały niepewność i nerwową w tym okre-
sie grę rywalek (przy praktycznym braku błędów własnych), to w czwartej 
partii znów lepiej zagrał Dargfi l, a Krótkiej zabrakło już z kolei nieco werwy i 
wiary we własne siły.

Tyl.

Tabela drugiej grupy drugiej ligi kobiet
1 NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki  11 31 32:5 902:674
2 AZS AWF UKSW Warszawa  10 25 28:11 912:739
3 UKS Siedlce   11 21 26:18 964:910
4 ESPES Sparta Warszawa  11 17 23:21 926:954
5 Krótka Mysiadło   11 17 20:22 918:931

6 MUKS Dargfi l Tomaszów Mazowiecki 11 16 23:23 953:941
7 KS BAS Kombinat Budowlany Białystok 11 16 23:24 966:1011
8 PMKS Nike Węgrów   11 16 22:23 982:980
9 LTS Legionovia Legionowo  11 10 14:25 817:899
10 ŁMLKS Łaskovia Łask  11 8 16:29 916:1002
11 UKS Chemik Olsztyn  11 3 5:31 662:877

ZAPASY 

Piaseczno z ośmioma medalami
 Na Memoriale im. Piotra Szczeblewskiego w zapasach w stylu kla-
sycznym nie zabrakło naszych zawodników. Zapaśnicy UKS 5 Piasecz-
no wywalczyli dwa złote (Jusup Dadaev, Stanisław Tretter), jeden srebr-
ny (Mateusz Urbowicz) i pięć brązowych medali (Oskar Majchrzak, Anto-
ni Lędziński, Filip Płatek, Szymon Tretter, Richard de Kok). W klasyfikacji 
generalnej Piaseczno uplasowało się na trzecim miejscu

Tyl.

Grzegorz Tylec





DAM PRACĘ

Firma Hal Sp. z o.o. w Baniosze, zatrudni konserwatora
– „złotą rączkę’’. Wymagane prawo jazdy. 
Tel:  22 736 68 20

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

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstanci-
nie poszukuje osób chętnych do pracy w charakterze: 
opiekuna nad osobami niepełnosprawnymi i fizjotera-
peuty. Możliwość zamieszkania. Osoby zainteresowa-
ne prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 607 241 707 
lub adresem e-mail: tabita@luxmed.pl 

Poszukuję asystentki do gabinetu stomatologiczne-
go w Piasecznie, dwa razy w tygodniu, tel. 732 782 082 

Poszukuję osób do pracy w sklepie spożywczym 
w Mysiadle i w Nowej Woli, tel. 609 56 35 02

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

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

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

Piekarnia Osiedlowa Krzosek przyjmie osoby do pracy 
na cukierni. Praca w nocy, tel. 791 200 444

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

Praca : Poszukuje osoby chętnej do pracy w sklepie 
spożywczym w Piasecznie, tel. 508 282 411

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

Przyjmę do odśnieżania parkingu Warszawa (Mysiadło) 
Zgłoszenia pod tel.501-190-442

Panów do sprzątania w Piasecznie,1/2 etatu,
tel. 608 673 131

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Górze Kalwarii zatrudni od 
zaraz pracownika gospodarczego oraz osoby do eki-
py sprzątającej. Kontakt tel. 509 692 851 codziennie do 
godz 14.00 

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

Panią do sprzątania klatek schodowych na 1/2 etatu, 
tel. 512 499 695

Salon fryzjerski w Głoskowie przyjmie fryzjerkę 
damsko-męską, tel. 663 904 473

Pracownik fizyczny – magazyn rusztowań, 
Konstancin – Jeziorna, tel. 502 782 558

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

Ekspedientkę do delikatesów w Józefosławiu, 
tel. 606 205 646

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

Pomocnik maszynisty offsetowego, również 
do przyuczenia. Prosimy o kontakt tel. 501 185 125 
lub praca@galia.net.pl

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

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

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni ekspedytorów. 
Pakowanie pieczywa. Praca w nocy, tel. 534 140 941

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

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

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

Poszukuję pracownika do montażu schodów, drzwi, 
podłóg, prawo jazdy B, umowa o pracę, Piaseczno, 
tel. 504 198 844, 516 057 422

Zatrudnię kierowców kat. B, kat. C i kat. C+E, Janki, 
tel. 530 477 796

Zatrudnię: lakiernika proszkowego, pomocnika lakiernika 
proszkowego, operatora prasy krawędziowej. Gołków k/
Piaseczna, tel. 602 253 180 e-mail: jozefmalecki@wp.pl

Pomoc kuchenna do pracowni garmażeryjnej, Mysiadło, 
tel. 603 686 561

Firma Selan zatrudni kierowcę C+E, praca 4 dni w miesia-
cu tel. 504 555 159

Firma poszukuje osoby do sprzątania hali produkcyjnej i 
magazynowej. Praca w systemie zmianowym po 12 godz. 
raz dzień raz noc. Wynagrodzenie na rękę 12,00 zł za 
godz. plus premia, umowa o pracę. Praca w Solcu k/ Szy-
manowa. Dojazd z Warki, Góry Kalwarii i Konstancina za-
pewniony. Zadzwoń na nr 501 631 374

Praca na myjni ręcznej w Konstancinie-Jeziornie. Atrakcyj-
ne wynagrodzenie, praca zmianowa. Kontakt 798 66 77 88

Szkoła Podstawowa w Mrokowie zatrudni strażnika na 
przejściu dla pieszych. Umowa o pracę, 7:00-15:00. Finan-
sujemy szkolenie z kierowania ruchem. Tel. 22 756 15 55

Szkoła Podstawowa w Mrokowie zatrudni sprzątaczkę na 
zastępstwo. Praca w godz. 12-20, pn-pt. Tel. 22 756 15 55

Firma zatrudni elektromonterów.Umowa o pracę.Tel. 602 
653 398, 22 201 19 01

Pilnie zatrudnię nauczyciela do przedszkola 
w Łazach koło Magdalenki, tel. 506 12 52 82 ,
CV przedszkolefantazja@interia.pl  

Zatrudnie pomoc nauczyciela do przedszkola w  Łazach koło 
Magdalenki 506 12 52 82 ,CV przedszkolefantazja@interia.pl 

Zatrudnię kierowcę kat C , jazda po kraju poniedziałek - 
piątek ,solówka 12 DMC. Nr, tel. 509 089 736

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

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

Piekarnia w Zalesiu Dolnym zatrudni cukiernika, pieka-
rza ciastowego, stołowego, kierowcę i osoby do pomocy, 
tel. 22 756 90 01

Firma poszukuje osoby do sprzątania hali produkcyjnej i 
magazynowej.Praca w systemie zmianowym po 12 godz. 
raz dzień raz noc. Wynagrodzenie na rękę 12,00 zł za 
godz. plus premia, umowa o pracę. Praca w Solcu k/ Szy-
manowa. Dojazd z Warki, Góry Kalwarii i Konstancina za-
pewniony. Zadzwoń na nr 501 631 374

SZUKAM PRACY 

Prawniczka i psycholog, angielski z doświadczeniem 
zawodowym, tel. 608 300 232

KUPIĘ

Kupię Quada 110/250 cm, „chińskiego” - uszkodzone-
go, do remontu, tel. 698 698 83

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

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

Tanio, nowy kożuch - damski i męski, tel. 501 100 015

Płaszcz skórzany, rozmiar 56, tel. 504 509 539

Choinki z plantacji, hurtowo, tel. 605 129 453

Drewno kominkowe, tel. 730 767 493

Sosna opałowa, tel. 602 77 03 61

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

Opony zimowe 16x195x55 przejechane 3000 km, 
za pół ceny, tel. 791 203 103

TV LED LG 24”, tel. 690 070 665

Kucyka, tel. 515 486 338

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

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

Komplet opon zimowych 215/75R na 16C, 400 zł , 
tel. 602 891 395 

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Opla, toyotę, volkswagena, tel. 502 968 566

Skup aut, tel. 793 304 091

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

Aaa Skup aut na kasacje każdy stan,tel. 508 206 738

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Działka z domkiem w Głoskowie, tel. 512 002 909

3 ha w Pieczyskach, tel. 512 002 909

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

Budowlana, 1500 m kw., Jeziórko gm. Prażmów, 
tel. 669 901 335

Dom za miastem, tel. 535 487 338

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

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

Działkę Chylice, tel. 509 974 550

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

Poszukuję do wynajęcia kawalerkę. Tel. 508 848 599

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

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

Wynajmę pokój Piaseczno, tel. 512 116 526

Kwatery, Chylice, tel. 513 626 068

Lokal użytkowy 54 m kw Piaseczno, tel. 504 506 124

Wynajmę lokal Chylice, tel. 509 974 550

Pokój z łazienką okolice Piaseczna, tel. 602 45 77 02

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Dom bezpośrednio, tel. 519 470 497

USŁUGI

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

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

Malowanie, gipsowanie, tel. 721 224 856

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

Malowanie, gładzie, tel. 798 828 783

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 spalinowych, tel. 503 471 422

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

Naprawy AGD pralki lodówki zmywarki piekarniki 
płyty tel.511 204 952

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU, 
TEL. 501 129 679

Pranie dywanów, tel. 669 445 400

Hydrauliczne. Uprawnienia, oceny techniczne, 
tel. 665 345 472

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01

Malowanie, panele, remonty, tel. 664 632 405

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Złom, uprzątniemy, wywieziemy, tel. 502 898 418

Remonty, docieplenia, dachy, ogrodzenia, kostka 
brukowa, tel. 602 244 677

Ogrodnictwo, tel. 536 043 434

Remonty, wykończenia, tel. 692 194 998

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

Kominki, tel. 609 644 757
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

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

Dachy, rynny, obróbki blacharskie, tel. 579 253 060

Budowy domów tel. 798 836 860 

Dachy, Kominy, rynny, tel. 798 836 860

Mycie dachów, elewacji, kostki, tel. 798 836 860

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

Dachy-naprawa, tel. 792 354 779

Oczyszczanie działek, ogrodnicze, tel. 519 874 891

Geodeta 603 211 914

Tynki gipsowe i tradycyjne kont 604 415 352

Tynki wewnętrzne, tel. 533 125 444

Hydraulik, tel. 535 872 455

 RÓŻNE 

Kredyty bankowe  www.procesuj.pl 887 887 559

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

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

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 I URODA 

Masaż, tel. 576 059 387

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, zaszczepione i 
wysterylizowane. Przebywają w Piasecznie i okolicach. 
Chętnie pomożemy przy doborze zwierzaka. Tel. w 
sprawie adopcji: 503 069 502, 502 906 532, 604 531 952,
608 504 380

19nr 44 (744)/2018/W1 OGŁOSZENIA DROBNE/REKLAMA

KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

PRACA OD ZARAZ DLA „SAMODZIELNY 
MAGAZYNIER”. MROKÓW, TEL. 501 551 656

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

Do zakładu kamieniarskiego polerowników krajzego-
wych, montażystów nagrobków oraz do przyuczenia, 
Warszawa, tel. 607 149 243, 601 954 067

Focus I - kombi, srebrna strzała, 2004r., 1.6 z LPG, kra-
jowy, przebieg tylko 199 tys. km.,  porządny-dobrze się 
prowadzi, nie bity, cena: 6500 zł, tel. 668 172 777

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

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

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

Rehabilitanta do osoby po wylewie, usprawnianie, 
doskonalenie chodzenia, tel. 668 172 777 

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

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

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

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

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Malowanie wewnątrz mieszkań, tel. 723 528 851

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

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

Wycinka drzew, oczyszczanie reklam,podnośnik 
koszowy, tel. 512 00 99 66

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

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Anteny tv/sat - montaż – serwis, 
Tel. 502 129 161

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

największy nakład 
największa skuteczność 

w każdy piątek

cena od 3 zł za słowo

Zamów 
ogłoszenie drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2

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

Szczeg
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