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Słoneczny order 
dla pani doktor
GÓRA KALWARIA Były burze oklasków, łzy wzruszenia 

i radości oraz wiele podniosłych słów. Małgorzata 

Wieniawska została 65. Kawalerem Orderu 

Uśmiechu w Polsce



KRONIKA POLICYJNA
PIASECZNO

Stracił panowanie nad lexusem, zginął na miejscu
 We wtorek około godz. 4 rano między Jazgarzewem a Bogatkami (droga 
722) doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Jadący w stronę Prażmo-
wa lexus, prowadzony przez 41-letniego mężczyznę, nagle zjechał do rowu 
i z ogromnym impetem uderzył w przydrożne drzewa. Mimo interwencji 
podjętej przez służby ratownicze, mężczyzna zmarł. Nie wiadomo dlaczego 
41-latek stracił panowanie nad kierownicą. Przyczyn może być co najmniej 
kilka. Wszystkie szczegółowo analizują policjanci pod nadzorem prokuratu-
ry. Z naszych informacji wynika, że w rejonie wypadku nie znaleziono śla-
dów hamowania.

LESZNOWOLA

Podróbki za 40 mln zł w Nowej Woli
 Funkcjonariusze Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz Komendy 
Powiatowej Policji w Wołominie wybrali się do Nowej Woli, podejrzewając, 
że na jednej z posesji mogą znajdować się magazyny z podrobioną odzie-
żą i kosmetykami. W jednej z hal policjanci zastali dwie osoby, które akurat 
sortowały i przygotowywały do sprzedaży kosmetyki z podrobionymi zna-
kami towarowymi. Mundurowi zatrzymali w sumie 65 tys. opakowań podro-
bionych perfum i wód toaletowych, blisko 2 tys. sztuk odzieży (koszule, blu-
zy, spodnie, t-shirty, buty) oraz 370 paczek papierosów bez polskich znaków 
akcyzy. Łączna wartość zarekwirowanego towaru to niemal 40 mln zł. Dwie 
osoby usłyszały zarzut wprowadzania do obrotu podrobionych towarów, za 
co może grozić nawet do 5 lat więzienia. Na poczet grzywny zabezpieczono 
12 tys. zł.

TARCZYN

Okradali fi rmę, w której pracowali
 W Grzędach policjanci zatrzymali dwóch Ukraińców w wieku 26 i 41 lat, 
którzy okradali fi rmę produkującą domki letniskowe. Mężczyźni byli w niej 
zatrudnieni, jednak wypłacana pensja im nie wystarczała. Żeby „dorobić” 
wynosili z hali produkcyjnej elementy konstrukcyjne domków oraz ich wy-
posażenie. Teraz staną przed sądem. Grozi im do 5 lat więzienia.

Odzyskano skradzioną mazdę

Sprzątała i kradła

Ulicą Geodetów na podwójnym gazie

Bijatyka przy Biedronce. Nietrzeźwy kierowca zbiegł

 Pod koniec listopada sprzed jednego z piaseczyńskich hipermarketów 
została skradziona nowa, terenowa mazda. Sprawą zajęli się policjanci z wy-
działu kryminalnego, którzy odnaleźli samochód na posesji, znajdującej 
się na terenie gminy. Pojazd był szczelnie przykryty pokrowcem. Ponadto, 
w trakcie przeszukania, mundurowi ujawnili tablice rejestracyjne od innej 
mazdy, która została skradziona na terenie Piaseczna pierwszego paździer-
nika. Kilka dni później, na terenie Warki, zatrzymano 29-latka podejrzanego 
o kradzież samochodów. Sprawa jest rozwojowa, a policjanci nie wyklucza-
ją kolejnych zatrzymań. 

 W centrum miasta policjanci zatrzymali jadącą audi 44-letnią kobietę, któ-
ra na ich widok zaczęła dziwnie się zachowywać. Okazało się, że dwa lata temu 
zostały odebrane jej uprawnienia do kierowania pojazdami. Ale to nie wszyst-
ko – w bagażniku samochodu znaleziono biżuterię i pieniądze. Po spraw-
dzeniu okazało się, że zatrzymana okradała swoich pracodawców, u których 
sprzątała. 44-latka usłyszała zarzuty. O jej dalszym losie zdecyduje sąd.

 W ubiegłą sobotę po południu policjanci zauważyli na ulicy Geodetów 
jadącego slalomem forda focusa. Auto natychmiast zostało zatrzymane do 
kontroli. Okazało się, że siedzący za kierownicą pojazdu 25-letni Ukrainiec 
jest kompletnie pijany – mężczyzna miał w organizmie 3 promile alkoholu. 
Oprócz utraty prawa jazdy stanie przed sądem. Grozi mu do 2 lat więzienia.

 W niedzielę jadący ul. Jarząbka wojskowy zauważył niepewnie jadącego, 
białego busa. Podejrzewając, że jego kierowca może być pijany, dogonił go 
przy sklepie Biedronka. Między mężczyznami wywiązała się krótka walka. 
Kierowca dostawczaka zbiegł, a wojskowy zadzwonił na policję. Stojący na 
środku drogi samochód odholowano na policyjny parking. Obecnie trwają 
poszukiwania kierowcy busa. Funkcjonariusze zapewniają, że jego zatrzy-
manie jest jedynie kwestią czasu.
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To wszystko wydaje mi się nierealne
GÓRA KALWARIA Były burze oklasków, łzy wzruszenia i radości oraz wiele podniosłych 

słów. Małgorzata Wieniawska została 65. Kawalerem Orderu Uśmiechu w Polsce

 Panią doktor, która od 36 lat 
leczy mieszkańców Góry Kalwa-
rii znają niemal wszyscy w mieście. 
Ona również, jako pediatra przez 
lata wykonująca badania bilansowe 

w szkołach, poznała niemal każde-
go. – Uśmiechnięta na tysiąc sposo-
bów, nie lubiąca pierwszych miejsc 
i świateł reflektorów, wypełniają-
ca przestrzeń ciepłą obecnością – 
przedstawiała odznaczoną Moni-
ka Kasprzyk, jedna z mam wdzięcz-
nych pani doktor.
 Do tego, by Małgorzata Wieniaw-
ska została udekorowana najbardziej 
słonecznym z odznaczeń, doprowa-
dzili uczniowie ze Szkoły Podstawo-
wej im. Kawalerów Orderu Uśmie-
chu w Czersku. I to w tej placówce ty-
dzień temu odbyła się uroczysta cere-
monia wręczenia odznaczenia. Dzieci 
wysłały ponad 100 listów do kapituły 
orderu. Pisały (a kilkoro z nich także 
opowiadało w poprzedni piątek) dla-
czego pani Małgorzata zasługuje na 
order. – Pani doktor nie oszukuje, nie 
mówi „nie będzie bolało”, jak będzie – 
opowiadał jeden z kilkulatków, a słu-
chaczom oczy się szkliły łzami. 
 Mistrzem ceremonii był Ma-
rek Michalak, rzecznik praw dziec-
ka i kanclerz kapituły. Opowiedział 
o dziejach orderu wymyślonego 50 
lat temu przez chłopca w pobliskim 
Konstancinie, a 10 lat później uzna-
nego przez Sekretarza Generalnego 
ONZ za jedyne na świecie odznacze-
nie międzynarodowe nadawane do-
rosłym tylko i wyłącznie na wniosek 

dzieci. Kawalerami orderu są dwaj 
papieże, królowa Szwecji Sylwia, król 
Arabii Saudyjskiej czy Matka Tere-
sa z Kalkuty. Zanim do tego gro-
na (jako 1027. na świecie) dołączy-
ła Małgorzata Wieniawska, musiała 
przejść pasowanie różą, a następnie 
wypić pucharek soku z cytryny świe-
żo wyciśniętej przez dzieci, po czym... 
uśmiechnąć się. – Pani doktor kon-
tynuuje to, co kiedyś zapoczątkował 
Janusz Korczak, jest postacią - dro-
gowskazem. Macie na swoim terenie 
absolutnie piękną osobę, którą może-
cie naśladować, ciepłą, rozumiejącą 
sprawy dzieci – mówił Marek Micha-
lak po wysłuchaniu licznych podzię-
kowań i pochwał wygłoszonych w kie-
runku pani doktor.
 – Cały czas towarzyszy mi uczu-
cie, że nie zasłużyłam na to wyróż-
nienie, i że moje działania były kro-
pelką przy tym, co robiły tu dziś wy-
mienione osoby – powiedziała Mał-
gorzata Wieniawska z wrodzoną so-
bie skromnością. – Będę starała się, 
na ile mi starczy jeszcze sił, nadal pra-
cować i służyć temu miastu i wszyst-
kim. Dziękuję dzieciom za te piękne 

listy. To co usłyszałam jest bardzo 
miłe. Ciesze się, choć to wszystko wy-
daje mi się nierealne, nierzeczywiste 
– dodawała. – Chciałam powiedzieć, 
że obojętnie jaki zawód się wykonuje, 
należy to robić z pasją, z przyjemno-
ścią, nie myśleć o nagrodach – radzi-
ła i dziękowała także swoim najbliż-
szym: rodzicom, mężowi, dzieciom i 
wnukom obecnym na sali. 
 Wśród gratulujących nowej pani 
kawaler był również burmistrz Arka-
diusz Strzyżewski. – Ciężko jest po-
dziękować za 36 lat pracy. Pani dok-
tor leczy dzieci czasem też w późnych 
godzinach, zupełnie społecznie, z ser-
ca, z przekonania i myślę, że może-
my śmiało nazwać panią Wieniawską 
taką kalwaryjską doktor Queen – po-
wiedział, przypominając bohaterkę se-
rialu popularnego przed laty w Polsce.
 Wręczenie orderu było częścią 
obchodów dnia patrona w szkole w 
Czersku pod hasłem „Nauka może 
być super”. Z tej okazji dzieci śpie-
wały, tańczyły, a także uczestniczyły 
w pokazach naukowych.

Piotr Chmielewski     

Najtrudniejszym testem był uśmiech 

po wypiciu pucharku soku z cytryny

– Macie na swoim terenie 

absolutnie piękną 

osobę, którą możecie 

naśladować – mówił 

Marek Michalak, rzecznik 

praw dziecka
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Andrzejki w stylu retro
PIASECZNO Ostatniego dnia listopada w Domu Kultury w Piasecznie 

wystąpiła piaseczyńska wokalistka Kasia Maciejczyk, która zaśpiewa-

ła zestaw kultowych piosenek w znakomitym towarzystwie
 Publiczność, która szczelnie wy-
pełniła tego wieczoru ośrodkową 
salę, mogła liczyć na niezapomnia-
ne muzyczne wrażenia. Gwaran-
tował je nie tylko repertuar, złożony 
głównie ze szlagierów 20-lecia mię-
dzywojennego i piosenek z Kabaretu 
Starszych Panów, ale również świet-
ni instrumentaliści: Artur Liwiński - 
fortepian, Paweł Maciejczyk - pianino 
elektryczne, Piotr Maciejczyk - sakso-
fon, akordeon, Tadeusz Łazuka - pu-

zon, Krzysztof Rukat - gitara, Michał 
Wojnarski - perkusja i Marcin Wę-
grzyński - bas. Dodatkową atrakcją 
był również gościnny udział zaprzy-
jaźnionych wokalistów - Michała Ru-
dasia i Arka Zewara. Gwiazdą wie-
czoru była jednak niewątpliwie Ka-
sia Maciejczyk, której delikatny głos 
i liryczne interpretacje sprawiły, że w 
Piasecznie można było bez trudu po-
czuć czar dawnych lat.

Grzegorz Tylec

Wystawa malarstwa

LESZNOWOLA

 W najbliższą niedzielę w Galerii 
Wystaw Artystycznych OKNO w Starej 
Iwicznej (ul. Nowa 6) odbędzie się wer-
nisaż wystawy malarstwa Anny M. Ma-
siul-Gozdeckiej. Początek o godz. 18.

Tyl.



Ocalił życie, 
bo udawał martwego
PIASECZNO Piaseczyński przedsiębiorca, który razem z kompanem skatował i porzucił w lesie pod Grójcem 

byłego pracownika, spędzi w więzieniu 15 lat i zapłaci ofi erze 300 tys. zł
 Ta makabryczna historia we 
wrześniu 2013 roku wstrząsnęła ca-
łym krajem. We wtorek Sąd Najwyż-
szy oddalił kasację, którą wniósł 
obrońca Szymona F., właściciela fir-
my remontowo-budowlanej z Pia-
seczna, co ostatecznie kończy postę-
powanie przed sądami w tej sprawie.   
 Dominik B., mieszkaniec Ka-
towic, pięć lat temu przyjechał do 
stolicy w poszukiwaniu dorywczej 
pracy. Udało mu się znaleźć ją „na 
czarno” u 29-letniego Szymona F., 
którego firma jako podwykonawca 
remontowała akurat szkołę na Mo-
kotowie. Po pewnym czasie 23-la-
tek znalazł inne zatrudnienie i wy-
syłając SMS powiadomił o tym F., 
prosząc jednocześnie o wypłacenie 
zaległego wynagrodzenia – 1400 zł. 
Były pracodawca zwodził go, dlate-
go Dominik B. w końcu napisał  do 
niego, że jeśli nie otrzyma pienię-
dzy, złoży doniesienie do Państwo-
wej Inspekcji Pracy o zatrudnianiu 
ludzi bez żadnej umowy w piase-
czyńskiej firmie. 
 Groźba rozsierdziła Szymona F. 
Odpisał byłemu pracownikowi, aby 
spotkali się w umówionym miej-
scu, obok dworca PKP w Piasecz-
nie, wtedy przekaże mu zaległą wy-
płatę. W samochodzie, którym Szy-
mon F. przyjechał na miejsce, sie-

dział jeszcze 21-letni Mateusz R. 
Pokrzywdzony znał go, wiedział, że 
bywał agresywny. Panowie poprosi-
li Dominika B. o to, żeby wsiadł do 
auta, mieli podjechać tylko do zna-
jomego mechanika. To był początek 
koszmaru mężczyzny. 
 W głębi lasu w Podolu koło Grój-
ca mężczyźni kazali 23-latkowi kopać 
grób, a potem Mateusz R. zadał mu 
kilka ciosów tasakiem w głowę, kark 
i ręce niemalże odcinając palce. Gdy 
Dominik B. udał, że jest martwy, byli 
współpracownicy przysypali go pia-
chem oraz gałęziami i pozostawili w 
lesie. Ranny i zalany krwią, resztkami 
sił dotarł do szosy krajowej nr 7, gdzie 
przypadkowi kierowcy udzielili mu 
pomocy. W następnych tygodniach 
mężczyzna przeszedł skomplikowane 
operacje ratujące m.in. palce.  
 Kiedy w lipcu 2014 roku w Ra-
domiu ruszył proces, Szymon F. 
nie przyznał się do zarzucanych mu 
czynów (i konsekwentnie nie przy-
znawał się do końca procesu), a w 
trakcie śledztwa obciążył zeznania-
mi Mateusza R. Ten z kolei przyznał 
się do winy i na sali sądowej prze-
prosił pokrzywdzonego. Później 
oświadczył również też, że działał 
wspólnie z Szymonem F., który za-
planował zemstę i kazał mu zadać 
pokrzywdzonemu ciosy przygoto-

wanym wcześniej tasakiem.
 Prokurator zażądał dla oskar-
żonych po 25 lat więzienia. Pierw-
szy wyrok za usiłowanie zabójstwa 
brzmiał: 12 lat pozbawienia wolno-
ści dla przedsiębiorcy i 10 lat więzie-
nia dla jego współpracownika. Lu-
belski Sąd Apelacyjny podwyższył 
wyrok dla Szymona F. do 15 lat, a 
Mateusza R. - 13 lat. Zasądził też po 
300 tys. zł zadośćuczynienia od każ-
dego z mężczyzn dla Dominika B. 

PC

Jesteśmy

 również na: 

www.facebook.com

/kurierpoludniowy
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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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Piękna na sylwestra
Do sylwestra został nie cały miesiąc. Piękny makijaż to nie wszystko. Aby za-
dbać o idealny wygląd naszej buzi proponujemy zabiegi z użyciem kwasów, 
które złuszczą, wygładzą i ujednolicą koloryt skóry, nadając jej blasku
 Jeśli nigdy nie wykonywaliśmy 
zabiegów z kwasami proponujemy 
zacząć od peelingu migdałowego. 
Jest to zabieg bardzo wszechstron-
ny,  regeneracyjny, rewitalizujący, 
ale jednocześnie delikatny. Dedyko-
wany skórze  pozbawionej blasku, z 
zanikiem napięcia i elastyczności, 
z nierównomierną opalenizną. Pe-
eling migdałowy wyrównuje niere-
gularne przebarwienia powierzch-
niowe. Zabieg jest odpowiedni na-
wet dla skóry z delikatnymi podraż-
nieniami.
 Zabieg ma za zadanie wzmoc-
nić barierę ochronną skóry, wyci-
szyć stany zapalne, ujednolicić ko-
loryt i natychmiast rozświetlić skórę. 
Rozjaśnia już istniejące i zapobiega 
powstawaniu nowych dysharmonii. 
Zabieg poprawia nawilżenie i napię-
cie, wyraźnie odmładza i regeneruje. 

AHA dla mocniejszego efektu

 Mocniejsze działanie mają kwa-
sy AHA. Są to kwasy owocowe o 
wszechstronnym zastosowaniu, za-
leżnym od stężenia. Powodują usu-
nięcie zbędnych zrogowaciałych 
komórek, dzięki czemu poprawia-
ją  strukturę i koloryt skóry.  Po-

nadto stosowane w większych stę-
żeniach mają dodatkowo wpływ na 
skórę właściwą przyczyniając się do 
poprawy produkcji kolagenu, dzięki 
czemu stajemy się młodsi. Spłycają 
drobne zmarszczki powierzchniowe 
i poprawiają elastyczność oraz jędr-
ność skóry.
 Kwasy AHA odblokowują pory i 
działają antybakteryjnie, dzięki cze-
mu zapobiegają tworzeniu ognisk 
zapalnych, czyli wszelkiego rodza-

ju wyprysków i zaskórników. Są po-
mocne w przypadku przebarwień i 
niewielkich blizn potrądzikowych. 
 Po zabiegu z kwasami skóra jest 
bardziej jędrna, elastyczna, zregene-
rowana i rozjaśniona. Poleca się sto-
sowanie kilku zabiegów w odstępach 
tygodnia, wówczas rezultaty na pew-
no nas zadowolą. Dobór odpowied-
niego kwasu, częstotliwości i liczby 
zabiegów należy do kosmetyczki.  

Ufunduj bombkę i radość
POWIAT „Kurier Południowy” już po raz siedemnasty organizuje akcję na rzecz Domu 

Dziecka pod hasłem „Świąteczna Choinka”. 

 Zachęcamy Państwa do zaku-
pienia bombki, którą umieścimy na 
naszym świątecznym drzewku w 
przedświątecznym numerze „Kurie-
ra Południowego”. Bombka zawie-
rać będzie logo Państwa fi rmy, nato-
miast jej lokalizacja uzależniona jest 
od wysokości kwoty przekazanej 
na Dom Dziecka – im większa, tym 
wyższa gałązka, na której pojawi się 
Państwa bombka. Logo fi rmy, która 
przekaże największą kwotę znajdzie 
się na samym szczycie choinki – wpi-
sane w gwiazdkę.  „Kurier Południo-
wy” nie pobiera żadnej prowizji z ty-
tułu organizowania akcji. Państwa 
darowizna zostanie przekazana w 
całości dla:
  Centrum Administracyjnego 
Placówek Opiekuńczo-Wychowaw-
czych, Pęchery, ul. Bolesława Chro-
brego 85, 05-502 Piaseczno

dzięki bezpośredniej wpłacie na jego 
konto: 

33 1020 1169 0000 8102 

0230 1927

 Gorąco zachęcamy do udziału w na-
szej akcji, wierząc, że jest ona jednocze-
śnie interesującą formą reklamy Pań-
stwa fi rmy. Razem możemy sprawić, że 
dla żadnego dziecka nie zabraknie pre-
zentów pod choinką. Im więcej bom-
bek, tym więcej prezentów, więcej rado-
ści i szczęścia w tym wyjątkowym okre-
sie Świąt Bożego Narodzenia. 
  
 Osoby zainteresowane naszą ak-
cją prosimy o kontakt telefoniczny z 
redakcją: 22 756 79 39
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Już za dwa tygodnie Wigilia. Aby uniknąć nerwów związanych z przygotowywaniem wszyst-

kiego na ostatnią chwilę, można rozłożyć pewne czynności w czasie, wcześniej kupując pre-

zenty i przyrządzając część potraw

 Przed Bożym Narodzeniem w 
wielu domach panuje nerwowa at-
mosfera. Często jest ona spowodo-
wana tym, że zbyt wiele zadań zwią-
zanych ze sprzątaniem czy gotowa-
niem zostawiamy na ostatnią chwi-
lę. Na szczęście pewne rzeczy można 
dużo wcześniej zaplanować i wyko-
nać, dzięki czemu te wyjątkowe dni 
będą spokojniejsze, a my będziemy 
mieli więcej czasu dla siebie.
 Zacznijmy od prezentów. Tak na-
prawdę z powodzeniem można wy-
brać je i kupić ze sporym wyprzedze-
niem. Aby uniknąć stresu związane-
go z szukaniem miejsca parkingowe-
go w zakorkowanych centrach han-
dlowych czy nerwowego wyczekiwa-
nia na przesyłkę dwa dni przed świę-
tami, postarajmy się zrobić wszystkie 
zakupy do 10 grudnia. Klocki, książ-
ki, płyty czy konkretne zabawki najle-
piej jest zamówić przez internet – wte-
dy z reguły mniej za nie zapłacimy. 
 Dwa tygodnie przed świętami 
możemy zacząć wielkie sprzątanie. 
Podzielmy je na etapy: jednego dnia 
umyjmy okna, innego wytrzepmy dy-
wany, kolejnego wypierzmy zasłonki 
itp. Przed samą Wigilią zostanie nam 
do wykonania kosmetyka – a więc 
odkurzanie oraz mycie podłóg.

 Na raty można przygotowy-
wać także wigilijne potrawy. Na po-
czątku grudnia dobrze jest zagnieść 
piernik staropolski, a w połowie 
miesiąca przygotować zakwas z bu-
raków, na którym ugotujemy później 
czerwony barszcz. Wcześniej można 
zrobić także pierogi z kapustą i grzy-
bami oraz uszka do barszczu, które 
wystarczy zamrozić i wyjąć przed 
samą Wigilią. Najlepiej jest mrozić 
je surowe i układać w zamrażarce na 
blaszce – jak zamarzną można prze-
sypać je do woreczka. Barszcz czer-
wony lub zupę grzybową też można 
ugotować wcześniej i albo zamro-

zić (ewentualnie zapasteryzować), 
albo – jeśli do Wigilii zostało kilka 
dni - wstawić do lodówki. Ciasta ta-
kie jak orzechowiec czy piernik mo-
żemy upiec nieco wcześniej, ciasta 
drożdżowe (np. makowiec) należy 
przygotować przed samymi święta-
mi, ponieważ są dobre przez około 4 
dni. Kompot wigilijny, śledzie, bigos 
czy groch z kapustą można zrobić 
dwa dni przed Wigilią i wstawić do 
lodówki. Przed samą kolacją należy 
natomiast ugotować kaszę, ziemnia-
ki i usmażyć rybę, bo tych dań nie da 
się przygotować wcześniej.

TW
R E K L A M A
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Pożar sklepu 
w Krupiej Wólce
PRAŻMÓW Przed tygodniem spalił się sklep owocowo-warzywny w 

Krupiej Wólce. W pożarze nikt nie ucierpiał, ale właściciele stracili źró-

dło dochodu. Sołtys miejscowości zaproponował zbiórkę pieniężną, a 

przyjaciele i sąsiedzi zaoferowali pomoc w sprzątnięciu pogorzeliska

 – Tuż przed północą mój syn zobaczył z okna łunę pożaru – relacjonuje Grze-
gorz Pruszczyk, sołtys Krupiej Wólki. – Po chwili na miejsce przyjechało kilka jed-
nostek straży pożarnej. Znam właścicieli sklepu. Uważam, że tym ludziom trze-
ba pomóc. Wydaje mi się, że najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie zorgani-
zowanie zbiórki. 
 Pani Mariola, córka właścicieli sklepu, dziękuje wszystkim za okazane za-
interesowanie i wsparcie. – Na razie trudno mi coś więcej powiedzieć, jestem 
w szoku – mówiła dzień po pożarze. – Nie wiem, co będzie dalej, na pewno 
w pierwszej kolejności będziemy chcieli posprzątać pogorzelisko. Dostaliśmy 
kontener, mamy już też chętnych do pomocy. W tej chwili niczego więcej nie 
potrzebujemy. 
 Pożar gasiło pięć zastępów straży pożarnej, w sumie 22 ratowników. Akcja 
trwała około 3,5 godziny. Strażakom udało się uratować część sklepu, w któ-
rej były sprzedawane materiały przemysłowe. – Na razie nie udało się ustalić 
przyczyn pożaru – mówi st. kpt. Łukasz Darmofalski. 

TW

Coraz bliżej kościoła w Mysiadle?
LESZNOWOLA Kilka dni temu Archidiecezja Warszawska poinformowała o pilnej potrze-

bie wybudowania kościoła w Mysiadle. Temat ten nie jest nowy i był podejmowany już 

pięć lat temu

 W komunikacie nie wskaza-
no miejsca, w którym miałaby po-
wstać nowa świątynia. Nie poin-
formowano także na jakim etapie 
są przygotowania do jej budowy. W 
czerwcu 2013 roku radni mieli pod-
jąć uchwałę o sprzedaży archidie-
cezji 1,5-hektarowej działki przy 
ul. Topolowej o wartości 11,6 mln 
zł. Gmina chciała zbyć ją z 99-pro-
centową bonifikatą, jednak po pro-
testach mieszkańców uchwała zo-
stała zdjęta z porządku obrad. Te-
mat powrócił rok później. Stanęło 
na tym, że Kościół nabędzie z bo-
nifikatą działkę o powierzchni 0,7 
ha przy ulicy Osiedlowej, pomię-
dzy starą willą a gminnym przed-
szkolem. - Transakcja nie została 
jednak sfinalizowana, bo pojawiły 
się roszczenia dotyczące tego tere-
nu – mówi radny Mirosław Wilusz. 
- Do czasu rozstrzygnięcia kwestii 
własnościowych sprawa jest zawie-
szona w próżni. 
 Być może w grę wchodzi także 
kupno terenu pod kościół od wła-
ściciela prywatnego (lub teren taki 
został już kupiony), jednak w archi-
diecezji nie udało nam się tego po-
twierdzić. 
 Ksiądz Sławomir Nowakow-
ski, dyrektor ds. administracji i bu-
dowy nowych kościołów w Archi-
diecezji Warszawskiej podkreśla, 
że także mniejsze, kilkutysięcz-
ne wspólnoty powinny mieć ko-
ściół blisko miejsca zamieszka-

nia, co idealnie odnosi się do My-
siadła. Dodaje, że archidiecezja 
chce współpracować z lokalnymi 
samorządami, które planują bu-
dowę na danym osiedlu szkoły lub 
przedszkola. - Może dobrze było-
by zbudować obok świątynię np. ze 
wspólnym parkingiem do wykorzy-
stania w tygodniu przez szkołę a w 
niedzielę przez parafię? Funkcje 
edukacyjna i kultu religijnego tych 
obiektów dobrze współgrają – pod-
kreśla ks. Nowakowski. 

 Podczas, gdy kościół rzymsko-
katolicki zapowiada budowę świą-
tyni w Mysiadle, dosłownie kilka-
set metrów dalej w kierunku War-
szawy powstaje cerkiew prawo-
sławna Świętej Sofii - Mądrości 
Bożej. Jej budowa jest praktycznie 
na ukończeniu. Wiosną tego roku 
w świątyni odprawiono pierwszą 
liturgię i poświęcono krzyż.

Tomasz Wojciuk

Dwa dni temu sklep znów zaczął działać. Właściciele proszą 

sąsiadów, aby w ramach wsparcia, robili u nich zakupy
Do działki, którą radni zamierzali przekazać 

z bonifikatą Kościołowi, zgłoszono roszczenia
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Jest śledztwo w sprawie 
powiatowej „afery podsłuchowej”
PIASECZNO/POWIAT Postępowanie w warszawskiej Prokuraturze Okręgowej jest efektem 

zawiadomienia, które złożył radny PiS Grzegorz Pruszczyk na innego radnego - Ksawe-

rego Guta z PO, wybranego następnie na starostę piaseczyńskiego

 Jak informuje nas Łukasz Łap-
czyński, rzecznik prasowy Proku-
ratury Okręgowej w Warszawie (w 
której zostało zarejestrowane za-
wiadomienie Grzegorza Pruszczy-
ka), postanowieniem z 4 grudnia  
prokurator wszczął śledztwo „w 
sprawie wywierania poprzez nad-
użycie stosunku zależności wpływu 
na sposób głosowania przez radne-
go powiatu piaseczyńskiego w gło-
sowaniu nad wyborem członków za-
rządu powiatu piaseczyńskiego, tj. o 
czyn z art. 250 kk.”
 Jak brzmi dokładnie ten artykuł 
z rozdziału „Przestępstwa przeciw-
ko wyborom i referendum”? „Kto, 
przemocą, groźbą bezprawną lub 
przez nadużycie stosunku zależno-
ści, wywiera wpływ na sposób gło-
sowania osoby uprawnionej albo 
zmusza ją do głosowania lub po-
wstrzymuje od głosowania, podle-
ga karze pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do lat 5.”
 Śledztwo zostało powierzone 
do prowadzenia Wydziałowi Do-
chodzeniowo – Śledczemu Ko-
mendy Stołecznej Policji. Jedno-
cześnie prokurator zlecił policji 
wykonanie określonych czynno-
ści procesowych. – Postępowa-
nie dowodowe jest w toku, jest 
to początkowy etap śledztwa. 
Na tym etapie nie udzielamy in-

formacji o realizowanych i pla-
nowanych czynnościach proce-
sowych – tłumaczy prokurator 
Łapczyński.
 Przypomnijmy, że Grzegorz 
Pruszczyk, zatrudniony na kierow-
niczym stanowisku w podległym 
starostwu Domu Pomocy Społecz-
nej w Górze Kalwarii, w swoim za-
wiadomieniu napisał, że w trakcie 
rozmowy, którą odbył z wówczas 
jeszcze członkiem zarządu powia-
tu Ksawerym Gutem, ten miał użyć 
„szantażu i groźby bezprawnej” po-
zbawienia go pracy, o ile nie zagło-
suje na jego kandydaturę na starostę 

piaseczyńskiego podczas pierwszej 
sesji rady powiatu 22 listopada. Na 
dowód Pruszczyk przedstawił na-
granie z rozmowy, które zarejestro-
wał po kryjomu w gabinecie Guta. 
 Ksawery Gut na razie nie ko-
mentuje doniesień prokuratury, po-
nieważ jego zdaniem jeszcze nie ma 
do czego się odnosić. – Oficjalnie o 
niczym nie wiem, nie otrzymałem 
żadnego oficjalnego powiadomie-
nia. Jeśli trzeba będzie, stawię się 
na każde wezwanie śledczych  – za-
pewnia.

Piotr Chmielewski  

Ksawery Gut (z lewej) i Grzegorz Pruszczyk  
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Mikołaj przyjedzie 
do dzieci ciuchcią
PIASECZNO Piaseczyńsko-Grójeckie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej, or-

ganizujące przejazdy turystyczne pociągami wąskotorowymi, zaprasza 

dzieci na niezwykłą świąteczną atrakcję z udziałem Świętego Mikołaja

 – Przewidujemy w grudniu trzy specjalne składy z udziałem św. Mikołaja, któ-
ry będzie rozdawał dzieciom prezenty – zapowiada Michał Duraj, wiceprezes to-
warzystwa. Świąteczne pociągi wyjadą ze stacji w Piasecznie 8, 9 i 16 grudnia o 
godz. 11. Przed odjazdem rodzice będą musieli zdeponować u pracowników ko-
lejki upominki. Podczas postoju w Runowie, na lokomotywie przyjedzie Świę-
ty Mikołaj, który rozda je dzieciom. Następnie odbędzie się wspólne ognisko. 
– Gwarantujemy świetną zabawę, bo wjazd Mikołaja zawsze wzbudza w dzie-
ciach wielkie emocje – dodaje Michał Duraj. Powrót do Piaseczna planowany jest 
o godz. 14.30. Ceny biletów na pociąg: 30 zł normalny i 20 zł ulgowy przy zakupie 
przez internet. Bilety kupione przed odjazdem pociągu będą o 5 zł droższe.

TW

Święty Mikołaj na lokomotywie zawsze wzbudza dużo radości

Chce przejechać Amerykę w 12 dni. Na rowerze!
LESZNOWOLA Radek Rogóż, mieszkaniec Łozisk, zamierza wystartować w 2020 roku w  

najcięższym ultramaratonie rowerowym świata - Race Across America. Za pośrednic-

twem strony polakpotrafi .pl zbiera pieniądze na realizację swojego wielkiego marzenia

 – Jest to pomysł szalony, ale moż-
liwy do zrealizowania – zapewnia Ra-
dek Rogóż, dodając że byłby drugim 
Polakiem, który stanąłby na starcie 
morderczego wyścigu w kategorii solo. 
 W Across America startują naj-
lepsi ultrakolarze (długodystansow-
cy) świata. Wyścig rozpocznie się w 
czerwcu 2020 roku w Oceanside na 
zachodnim wybrzeżu USA i zakoń-
czy 12 dni później w Annapolis na 
wybrzeżu wschodnim. Kolarze będą 
musieli pokonać w sumie 3000 mil, 
a więc około 4800 km. Na tym dy-
stansie jest około 55 km przewyż-
szeń, cztery strefy czasowe i trzy pa-
sma górskie! Dziennie ultramara-
tończycy będą musieli przejechać 
minimum 400 km. – Aby tego do-
konać, praktycznie nie powinno się 
zsiadać z roweru – mówi z uśmie-
chem mieszkaniec Łozisk.

Potrzebny sprawdzony team

 Jest to wyścig, więc cały dystans 
trzeba przebyć w jak najkrótszym 
czasie. Wymaga to nie tylko świet-
nego przygotowania fizycznego, ale 
także pomocy doświadczonej ekipy, 
która zadba o zawodnika na trasie. 
Kolarzowi powinien towarzyszyć sa-
mochód wsparcia technicznego z ro-
werami na zmianę, częściami, jedze-
niem, piciem, medykamentami. W sa-
mochodzie powinny być przynajmniej 

trzy osoby, odpowiedzialne za nawad-
nianie i karmienie kolarza, ale także 
za stan techniczny roweru i nawigację. 
Zabezpieczenie powinien stanowić 
drugi samochód, który mógłby wkro-
czyć do akcji w razie awarii pierwsze-
go. Niezbędny jest również camper, 

pełniący rolę miejsca, w którym moż-
na odpocząć i się zregenerować. 
 - Zwykle w pierwszej dobie nie 
śpię, ale już w drugiej zaczynam ła-
pać sen na dwie trzy godziny – opo-
wiada pan Radek, który startował w 
wielu kolarskich ultramaratonach 
zarówno w Polsce, jak i za grani-
cą. – Później znów 24 godziny jadę 
i dwie, trzy godziny śpię. Czasami 
dochodzą do tego także 15-minuto-
we wzmacniające drzemki.
 Camperem ma podróżować tak-
że lekarz, często pełniący rolę fizjo-
terapeuty, oraz kucharz przygoto-
wujący jedzenie dla zawodnika i ze-
społu. Nad wszystkim czuwa szef 
teamu, który w sytuacji kryzysowej 
zawsze ma decydujące zdanie.

Piękne ukoronowanie 

sportowej kariery

 Niestety, start w ultramarato-
nie, a zwłaszcza związane z nim 
wsparcie załogi, sporo kosztuje. 
Mimo że zawodnik sam zamierza 
pokryć znaczną część tych wydat-
ków, kwota którą dysponuje oka-
zała się niewystarczająca. We-
dług wyliczeń do domknięcia bu-
dżetu będzie brakowało około 100 
tys. zł. Dlatego wszyscy miłośni-
cy kolarstwa i kibice mogą wspie-
rać Radka za pośrednictwem stro-
ny polakpotrafi.pl. To właśnie tam 
można dowiedzieć się więcej za-
równo o samym projekcie, jak i 
szykującym się do heroicznego wy-
czynu zawodniku. 
 - Start w tym wyścigu będzie 
ukoronowaniem mojej sportowej 
kariery – podkreśla Radek Rogóż. 
– Wcześniej czekają mnie długie 
przygotowania i mnóstwo spraw 
organizacyjnych. Wierzę jednak, że 
uda mi się przez to wszystko prze-
brnąć i za półtora roku szczęśliwie 
dojechać do mety. 
 Osoby, które przyczynią się do 
zrealizowania marzenia mieszkańca 
Łozisk zostaną obdarowane atrak-
cyjnymi upominkami. Wśród nagród 
mają być także wspólne treningi.

TW

W czerwcu tego roku Radek Rogóż ukończył 1000-kilometrowy

wyścig Glocknerman w Austrii, co daje mu prawo startu 

w Race Across America

Pieniądze ze zbiórki zostaną 

przeznaczone na transport, 

wynajem samochodów, 

zakwaterowanie, odżywki, 

części do rowerów i opłaty 

startowe

R E K L A M A

Niech zachwyci cię „Twój Vincent”

PIASECZNO

 W najbliższy wtorek w sali Domu Kultury przy ul. Kościuszki 49 w Pia-
secznie zostanie wyświetlony fi lm „Twój Vincent” (2016) w reżyserii Doro-
ty Kobieli i Hugh Welchmana. Organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy 
interesują się kinem i sztuką. 65 tysięcy namalowanych ręcznie klatek opo-
wiada historię życia i śmierci jednego z najwybitniejszych malarzy – Vin-
centa van Gogha – za pomocą jego sztuki, malarstwa, które zostaje oży-
wione poprzez animacje. W fi lmie ożywiono ponad 100 obrazów artysty. 
Gościem spotkania będzie Leszek Jampolski - absolwent Instytutu Sztuki 
im. Surikowa w Moskwie i ASP w Warszawie. Organizator Arsenału 1988, 
brał udział w ok. 150 wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za 
granicą. Uprawia malarstwo klasyczne nie stroniąc od eksperymentu, ceni 
techniki olejne począwszy do enkaustyki po wyrafi nowany laserunek. Zjeź-
dził dalekowschodnią Azję od Chin po Japonię, obydwie Koree i wiele in-
nych miejsc na świecie. Początek o godz. 19. Wstęp wolny.

Tyl

Filmowy portret Janiny Ochojskiej
PIASECZNO W piaseczyńskim Domu Kultury odbył się pokaz fi lmu ,,Janka – fi lm o Janinie Ochojskiej’’ oraz 

spotkanie z jego reżyserką – mieszkającą i pracującą w Żabieńcu Adelą Kaczmarek

 W pierwszej części imprezy wy-
świetlony został portret Janiny 
Ochojskiej, szefowej Polskiej Ak-
cji Humanitarnej. Choć film daje 
wgląd w misję działaczki, to przede 
wszystkim pokazuje jej prywatne 
oblicze. Odkrywamy je w narracji 
samej bohaterki oraz poprzez inspi-
rowane wspomnieniami animowane 
obrazy, ilustrowane muzyką Grze-
gorza Turnaua. Historia pierwszego 
pocałunku, studiów astronomicz-
nych, młodości naznaczonej cho-
robą polio oraz dokumentacja wi-
zyt w krajach ogarniętych głodem i 
konfliktami stanowią przeplatają-
ce się tutaj wątki tej samej opowie-
ści – o człowieku wrażliwym, otwar-
tym na świat i stanowczym w dzia-
łaniu. W ramach drugiej części spo-
tkania Aleksander Ryszka poprowa-
dził z kolei rozmowę z reżyser filmu, 
która odpowiadała również na pyta-

nia ze strony publiczności.
 Autorką „Janki” jest Adela Kacz-
marek - absolwentka Wydziału Gra-
fiki Akademii Sztuk Pięknych w 
Krakowie. Za swój film dyplomo-
wy „Zatoka” (2008), zrealizowany w 
Pracowni Filmu Animowanego Pro-
fesora Jerzego Kuci, otrzymała Na-
grodę Specjalną na Ogólnopolskim 

Festiwalu Autorskich Filmów Ani-
mowanych w Krakowie. Zadebiuto-
wała animowaną miniaturą „Słońce 
w pełni” (2012). Była uczestniczką 
warsztatów Polska.doc, w ramach 
których zrealizowała film „O rzą-
dach miłości”.

Grzegorz Tylec

Skąd wziął się pomysł na fi lm o Janinie 

Ochojskiej?

 Pomyślałam o nim, gdy przeczytałam 
wywiad-rzekę z Janką, w którym opowia-
dała ona dużo o swoim dzieciństwie. To 
właśnie ten okres jej życia zainspirował 
mnie najbardziej.

Jaka jest Janina Ochojska w bezpo-

średnim kontakcie?

 Na pewno jest osobą, która ma niesa-
mowite pokłady energii – zwłaszcza wtedy, 
kiedy jest wśród ludzi. W ogóle bardzo lubi 
ludzi i jest otwarta, ma mnóstwo przyjaciół 
i znajomych, a przy tym jest autentyczna. 
Zauważyłam, że nie bardzo rozgranicza ży-
cie prywatne od swojego zawodu i misji.

Jaki był jej stosunek do tego, że chcesz 

zrobić o niej fi lm?

 Od początku ten pomysł jej się 
spodobał. Miała nadzieję, że pomoże on 

wypromować Polską Akcję Humanitarną 
– jej dziecko i dzieło jej życia.

Gdzie będzie można teraz zobaczyć 

„Jankę”?

 Najbliższy pokaz będzie w sobotę o 
godzinie 12.30 w Kinotece w ramach Fe-
stiwalu HumanDOC, po czym fi lm będzie 
przez dwa tygodnie grany w Kinie Kul-
tura (od 14 grudnia). Wstępnie jesteśmy 
umówieni też z Onet VOD i chcemy też w 
przyszłości rozmawiać z telewizją.

Czy jesteś zadowolona z tego jak pu-

bliczność odbiera ten fi lm?

 Bardzo. Chyba najbardziej się zdziwi-
łam gdy kilku panów powiedziało mi, że 
na nim płakało.

Film powstawał aż siedem lat. Dlacze-

go tak długo?

 Na początku trzeba było zdobyć na 

niego fundusze. Projekt został złożony 
do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, 
gdzie były poprawki. Janina była też w 
szpitalu, ale chciałam ją również pokazać 
podczas pracy w trakcie wyjazdu.

A jak doszło do tego, że muzykę skompo-

nował do niego sam Grzegorz Turnau?

 Muszę przyznać, że od małego byłam 
wielką fanką Grzegorza Turnaua. Okazało 
się, że Janina jest jego wielką przyjaciół-
ką i poprosiła go o napisanie muzyki do 
fi lmu. Grzegorz, choć jest osobą bardzo 
zajętą, zgodził się i udało mu się ją skoń-
czyć w ostatniej chwili.

Jakie są twoje dalsze plany fi lmowe?

 Na razie planuję przerwę, bo miesiąc 
temu urodziłam trzecie dziecko. Mam 
jednak kilka pomysłów, ale jeszcze nie 
wiem, czy je zrealizuję. Teraz rysuję ksią-
żeczkę dla dzieci.

Panowie płakali na moim filmie
Z Adelą Kaczmarek rozmawia Grzegorz Tylec
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Wróci pomnik Piłsudskiego?
GÓRA KALWARIA Czy już w przyszłym roku przy ul. Dominikańskiej stanie replika monu-

mentu, który w tajemniczych okolicznościach usunęli po wojnie komuniści?  

 Pomnik upamiętniający pierw-
szego Marszałka Polski stanął przed  
frontem jednego z budynków kosza-
rowych w 1931 roku. „Wodzowi Na-
rodu Straż Graniczna” – brzmiał na-
pis wykuty w białej kamiennej płycie 
(w owym czasie w mieście funkcjono-
wała Centralna Szkoła Straży Gra-
nicznej). Nad inskrypcją zamonto-
wano prostokątną tabliczkę – odlew 
profilu twarzy Józefa Piłsudskiego.
 Przed wybuchem II wojny świato-
wej przed postumentem odbywały się 
cykliczne uroczystości często łączone 
z defiladami. Pamiątka po marszałku 
przetrwała okupację. Zaczęła kłuć w 
oczy dopiero władze Polski Ludowej, 
które nastały po 1945 roku.

Zniknął z pola widzenia

 Przez lata o tym, jaki los spotkał 
pomnik, krążyły sprzeczne ze sobą 
opowieści. Nieżyjący już Władysław 
Pochrybniak, który w okresie powojen-
nym pełnił obowiązki szefa kwaterun-
kowo-budowlanego w jednostce woj-
skowej w Górze Kalwarii, twierdził, 
że widział, jak monument rozbito wio-
sną 1948 r. Ponoć kazał tego dokonać 
por. Siemion Praszkulnik, ówczesny 
zastępca dowódcy do spraw politycz-

no-wychowawczych tutejszego pułku 
Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego. Żądał od podwładnych, by po-
mnik Piłsudskiego „usunięto z pola wi-
dzenia”. Przetrzymywani jeszcze wów-
czas w koszarach niemieccy jeńcy mie-
li przewrócić pomnik do wykopane-
go obok dołu, a następnie zasypać go 
ziemią. Władysław Pochrybniak do-
dawał, że dewastacji przyglądali się 
przypadkowi mieszkańcy. Niektórzy 

protestując wypowiadali pogardliwe 
uwagi pod adresem wojskowych ob-
serwujących niszczenie postumentu. 
Porucznik Praszkulnik, aby ich roz-
gonić podobno oddał kilka strzałów z 
pistoletu w powietrze.
 W 1990 r. roku miejsce, gdzie 
stał monument, na rozkaz ówcze-
snego dowódcy jednostki wojskowej 
przekopano. Jednak znaleziono tyl-
ko fundament, na którym stał cokół.

Tablica w podłodze?

 Jak wyglądało burzenie pomni-
ka opisał również Henryk Prajs, tak-
że nieżyjący już mieszkaniec miasta. 
Tyle że, według jego relacji, mono-
lit zniszczono 8 lub 9 listopada 1951 
r. Prajs opowiada, że widział to do-
kładnie z okna swojego mieszka-
nia, ponieważ w tym czasie mieszkał 
przy ul. Dominikańskiej, naprzeciw-
ko pomnika. Zapamiętał, że z pły-
ty najpierw zdjęto metalową płasko-
rzeźbę, następnie rozbito kamień 
młotami, a gruz wywieziono.
 Dokąd trafił odlew? Tę zagad-
kę od kilku lat próbuje rozwikłać kil-
ku mieszkańców Góry Kalwarii. Przy 
użyciu specjalistycznego sprzętu po-
szukiwali go m.in. w podłodze stry-
chu jednego z budynków koszaro-
wych. Nieżyjący już dekarz wspomi-
nał, że widział, jak tam płaskorzeźbę 
ukryła grupa żołnierzy i zalała ją gli-
ną. Nie doszło jednak do sensacji i po-
dobizny Piłsudskiego nie odnaleziono. 
Wedle innych relacji, charakterystycz-

ny medalion znajduje się w czyimś 
mieszkaniu w mieście. – Fajnie byłoby 
go odnaleźć – mówi Marcin Niedziół-
ka, społeczny opiekun zabytków Góry 
Kalwarii, który zaraża coraz większe 
grono osób (w tym dzierżawców grun-
tu w byłych koszarach i władze mia-
sta) pomysłem, aby odbudować po-
mnik przy Dominikańskiej. – Wszy-
scy są „za” – podkreśla. W akcję włą-
czył się czerski oddział Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami. Niebawem 
rozpocznie się ustalanie szczegółów – 
gdzie dokładnie stanąłby monument i 
jakie byłyby koszty jego odtworzenia. 
Zaginiona płaskorzeźba również mia-
łaby zostać odtworzona. 

Piotr Chmielewski

Zdjęcia z uroczystości odsłonięcia pomnika 
(Fot. zbiory Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych)  

R E K L A M A

R E K L A M A

Marek Piekarczyk 
akustycznie
PIASECZNO Piasecznianie mieli okazję posłuchać długoletniego front-

mana TSA - obdarzonego charakterystycznym głosem wokalistę, au-

tora tekstów i muzyki

 „Marek Piekarczyk Akustycznie” to projekt zawierający w sobie ballady 
rockowe, jak również piosenki zespołu Skaldowie, Czerwone Gitary, Tade-
usza Nalepy i innych wykonawców w nowych ciekawych aranżacjach, które 
w połączeniu z wyjątkowym głosem wokalisty dają słuchaczowi możliwość  
dobrej zabawy, wspomnień i ucieczki od współczesnych stereotypów mu-
zycznych. 
 Marek Piekarczyk już na samym wstępie zaznaczył, że jest to koncert wy-
jątkowy, bo gra dziś dla samych swoich przyjaciół, a jeśli ktoś jeszcze nim nie 
jest, to na pewno będzie nim już po występie. Oprócz akustycznych wyko-
nań zarówno własnych, jak i cudzych przebojów artysta opowiadał również 
anegdoty oraz zaprosił publiczność do wspólnego śpiewania, klaskania, a na-
wet – momentami – gwizdania. Szczególne wrażenie zrobiło jego wykonanie 
piosenki Andrzeja Zielińskiego „Nie widzę ciebie w swych marzeniach”, którą 
w oryginale śpiewał ze Skaldami Stanisław Wenglorz.

Grzegorz Tylec
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Wybrano prezydium, 
uchwalono pensję wójta
PRAŻMÓW Dwie sesje porządkowe w gminie Prażmów już za nami. 

Podczas pierwszej radni i wójt złożyli ślubowanie i odebrali zaświad-

czenia o wyborze. W tajnym głosowaniu wyłoniono też przewodniczą-

cego rady i jego zastępców 

 Przewodniczącą rady gminy Prażmów została Danuta Błaszczyk, zaś wice-
przewodniczącymi – Michał Tokaj i Mirosława Borowska. Na kolejnym posie-
dzeniu, które odbyło się w ubiegłym tygodniu, wybrano składy komisji pro-
blemowych. Teraz poszczególne komisje same mają wyłonić swoich prze-
wodniczących. Radni uchwalili też wysokość pensji wójta Jana Adama Dąb-
ka. Otrzyma on wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4700 zł, a ponadto 
1900 zł dodatku funkcyjnego i 1980 zł dodatku specjalnego (radni zdecydo-
wali, że będzie to 30 proc. łącznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego i do-
datku funkcyjnego). Łącznie daje to 8580 zł brutto, a więc 6044 zł na rękę.

TW

Wójt Jan Dąbek gratuluje Danucie Błaszczyk, która została

wybrana przewodniczącą rady

W Brześcach wybuchła wojna 
o krajobraz
GÓRA KALWARIA Właściciel XVIII-wiecznego dworu w Brześcach czyni wszystko, by uchro-

nić otoczenie zabytku przed zbyt intensywną zabudową. Jego działania budzą jednak 

protest części sąsiadów

 Andrzej Mauberg, wiceprezes 
Fundacji „Dwór i Folwark w Brześ-
cach” przekonuje, że obiekt jest per-
łą architektury pięknie wkompo-
nowaną w krajobraz pradoliny Wi-
sły. – Jednak, mimo że gmina Góra 
Kalwaria w swojej strategii położy-
ła nacisk na ochronę zabytków i hi-
storycznego krajobrazu, jej dzia-
łania idą w zupełnie innym kierun-
ku – wskazuje. O czym mówi? Obec-
nie w kalwaryjskim magistracie opra-
cowywany jest miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego dla 
części Brześc (około 100 ha w okolicy 
ul. Jesionowej), który przewiduje bu-
dowę osiedla na blisko 130 domów w 
sąsiedztwie dworu i na części dawne-
go folwarku. – Nie możemy pozwo-
lić, żeby zabytek i jego otoczenie zo-
stały oszpecone przez nieprzemyśla-
ną politykę planistyczną. Zniszczenie 
otaczającej przyrody nadwiślańskie-
go Urzecza byłoby katastrofą – bije 
na alarm Andrzej Mauberg.

Ważne wartości widokowe

 Właściciel dworu nie poprzestaje 
na słowach. Inna organizacja, z któ-
rą jest związany – warszawskie Sto-
warzyszenie Domus Polonorum – 
wystąpiła do Wojewódzkiego Urzę-
du Ochrony Zabytków (WUOZ) w 
Warszawie z wnioskiem o powięk-
szenie strefy ochrony konserwator-
skiej otoczenia zespołu dworsko-
parkowego w Brześcach. W sierpniu 
konserwator wszczął takowe postę-
powanie, uznając argumentację sto-
warzyszenia, że proponowana przez 
dewelopera zabudowa 1500-metro-
wych działek trzykondygnacyjnymi 
budynkami „wprost zagraża warto-
ściom zabytkowego założenia dwor-
skiego” i „bezpowrotnie zmieni kra-
jobraz tego miejsca i zniszczy waż-
ne wartości widokowe na zabytkowe 
założenie i jego budynki”. 
 Zgodnie z przepisami, jeśli tylko 
konserwator rozpocznie procedurę 
wpisu do rejestru zabytków, nie wol-
no ingerować w obiekty, które mia-
łyby zostać objęte ochroną. Tymcza-

sem w połowie listopada na działce, 
na której miałoby powstać osiedle, 
rozpoczęła się rozbiórka dachu daw-
nego folwarcznego budynku inwen-
tarskiego. Z tego względu  Fundacja 
„Dwór i Folwark w Brześcach” zgłosi-
ła „samowolę budowlaną” do nadzo-
ru budowlanego. – Obecnie ustalamy, 
kto jest właścicielem tej działki w Brze-
ścach i podejmiemy czynności kontro-
lne – zapowiada Edyta Frączak, po-
wiatowy inspektor nadzoru budowla-
nego. – Nadmieniam, iż 26 paździer-
nika tego roku do PINB w Piasecz-
nie wpłynęło zgłoszenie prac polega-
jących na usunięciu wyrobów zawie-
rających azbest z budynku gospo-
darczego – dodaje pani inspektor.

Nie ma niczego złego 

w rozwoju wsi

 Temat poszerzenia obsza-
ru chronionego w Brześcach bu-
dzi skrajne opinie mieszkańców wsi. 
Część z nich poparła starania Fun-
dacji i podpisała się pod petycją do 
gminy kategorycznie sprzeciwiając 
się „zabudowie skarpy nad jeziorem 
brzeskim”. Jest także większa gru-
pa osób, które przesłały do urzędu 
ochrony zabytków protest w sprawie 
proponowanej strefy ochrony  konser-
watorskiej. – Wynika on z tego, że pan 
Mauberg nie konsultował z miesz-
kańcami wniosku do konserwatora, 
a przede wszystkim granic strefy. Je-
śli konserwator objąłby ochroną pry-
watne działki, na których m.in. stoją 
garaże, niczego nie wolno byłoby ro-
bić bez jego wiedzy. Mieszkańcy nie 
planują  zabudowywać swoich grun-
tów, ale chcą z nich swobodnie korzy-

stać – przekonuje Sławomir Korcipa, 
przewodniczący zarządu Wspólno-
ty Mieszkaniowej w Brześcach przy 
ul. Osiedlowej 8 i 10. Zdaniem auto-
rów sprzeciwu obecny obszar ochro-
ny dworu i parku „jest absolutnie wy-
starczający do zachowania dla po-
tomnych” brzeskiego zabytku.
 Zdaniem Andrzeja Mauberga, 
mieszkańcy powinni być zaniepo-
kojeni. Nie tylko „dewastacją kra-
jobrazu”, ale także totalną zmianą 
charakteru miejscowości, która na-
stąpi wraz z budową nowego osie-
dla. Wedle jego wyliczeń inwestycja 
spowoduje podwojenie liczby miesz-
kańców wsi. – Nie mam żadnych sy-
gnałów, aby ktokolwiek denerwował 
się z tego powodu. Chyba nie ma ni-
czego złego w rozwoju wsi. Teren, na 
którym miałoby powstać osiedle, już 
wcześniej w studium był przezna-
czony pod zabudowę – mówi An-
drzej Lach, sołtys Brześc. 
 Wszystko wskazuje na to, że kon-
serwatorowi zabytków trudno będzie 
pogodzić sprzeczne  interesy miesz-
kańców wsi. Jego decyzja na pew-
no będzie miała duże znaczenie. – 
Plan zagospodarowania jest obecnie 
uzgadniany i opiniowany przez róż-
ne instytucje. Największe znaczenie 
w tym przypadku będzie miała decy-
zja konserwatora o ustanowieniu ob-
szaru chronionego – przyznaje Kata-
rzyna Jaranowska, kierowniczka Re-
feratu Planowania Przestrzennego w 
kalwaryjskim magistracie.
 Z deweloperem nie udało nam 
się porozmawiać. 

Piotr Chmielewski 

Dwór w Brześcach – to wokół niego powstał spór, czy ważniejsze 

jest nowe osiedle, czy piękno nadwiślańskiego krajobrazu  

Przejazd otwarty w obu kierunkach

LESZNOWOLA 

 Kilka dni temu otwarto tymczasowy przejazd kolejowo-drogowy w uli-
cy Karczunkowskiej. Dzięki temu kierowcy jadący od strony Zgorzały będą 
mogli wreszcie przebić się do ul. Puławskiej. Do tej pory przejazd działał, 
ale tylko w jedną stronę. Można było skorzystać z niego jadąc od strony Pu-
ławskiej do ul. Gogolińskiej. Sytuacja taka trwała od kilku miesięcy. Dodat-
kowo, wcześniejsze otwarcie przeprawy uniemożliwiła awaria wodociągo-
wa. – Przejazd został zamknięty 22 czerwca – informuje radny Marcin Ka-
nia. – Zostałby uruchomiony wcześniej, ale - aby usunąć awarię -  trzeba by-
ło rozebrać część wiaduktu. 

TWPRAŻMÓW

Przeprowadzka posterunku w Prażmowie
 Trwają przenosiny posterunku policji w Prażmowie. Od 14 grudnia praż-
mowscy policjanci będą urzędowali czasowo w posterunku w Zalesiu Gór-
nym przy ul. Koralowych Dębów 25. Wszystkie telefony pozostają bez zmian.

TW

R E K L A M A

R E K L A M A
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Studenci wspomogą
niepełnosprawnych
LESZNOWOLA Kilka dni temu uczelnia Vistula i stowarzyszenie Dobra 

Wola podpisały umowę, przewidującą wzajemną współpracę na róż-

nych polach. Stowarzyszenie liczy, że niepełnosprawni intelektualnie 

będą mogli także wykonywać proste prace na terenie kampusu

 Dokument podpisali Jacek Zalewski, prezes stowarzyszenia Dobra Wola 
oraz dr hab. Wawrzyniec Konarski, rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistu-
la. Dzięki umowie stowarzyszenie będzie mogło korzystać z dorobku nauko-
wego uczelni. – Z kolei studenci Vistuli będą mogli brać udział w organizo-
wanych przez nas imprezach i wyjazdach – podkreśla Jacek Zalewski. – Dzię-
ki temu na żywo dotkną problematyki, którą teraz znają tylko z teorii. Chce-
my, żeby studenci otwierali się na niepełnosprawnych intelektualnie. Jest to 
dla nich coś nowego, bo na uczelni nie ma takich osób. 
 Ale umowa ma umożliwić także niepełnosprawnym znalezienie pracy na 
terenie kampusu. – Mogliby pracować np. w bufecie czy w szatni, taki model 
widziałem w USA – dodaje Jacek Zalewski.  

TW

Umowę parafowali Jacek Zalewski (z prawej), prezes 

stowarzyszenia Dobra Wola i dr hab. Wawrzyniec Konarski

Liczę na brak totalnej opozycji
Z Ksawerym Gutem, nowym starostą piaseczyńskim rozmawia Piotr Chmielewski

Poda się pan do dymisji, tak jak 

chce klub radnych powiatowych 

PiS w związku z lokalną „aferą pod-

słuchową”?

 Nie, gdyż nie mam sobie nic do 
zarzucenia. Uważam całą tę sytu-
ację za prowokację, dosyć dobrze 
przygotowaną w szczegółach. Mia-
ła ona na celu złamanie mojej oso-
by bądź kogoś z Koalicji Obywatel-
skiej, żeby wybory starosty i zarządu 
powiatu się nie udały.

No właśnie, do tej „afery” doszło 

ponieważ większość rządząca w sa-

morządzie powiatu jest delikatna, 

łatwo ją stracić. Dlaczego dla sta-

bilizacji nie zdecydowaliście się na 

zawarcie szerszej koalicji w radzie?

 Nasza grupa nie jest bardzo licz-
na, ale silna, co pokazało właśnie 
głosowanie nad nowym zarządem 
powiatu. Myśląc o przyszłej kadencji 
oraz o tym czy będę starostą zakła-
dałem, że mimo wszystko podejmę 
współpracę z całą radą. Nie wyobra-
żam sobie, że ktoś otrzymał mandat 
radnego od mieszkańców i teraz bę-
dzie siedział w opozycji i bombardo-
wał wszystko, co będzie robiła nasza 
grupa radnych. To działanie absur-
dalne, wbrew mieszkańcom. Jestem 
otwarty na wszystkie propozycje i 
fajne pomysły, bo jest dużo do zro-
bienia. Mam nadzieję, że w radzie 
powiatu nie będzie totalnej opozy-
cji, tylko będziemy mogli wspólnie 
jak najwięcej zrobić, bo mieszkańcy 
oczekują, abyśmy pozostawili po so-
bie jak najwięcej, a nie uprawiali po-
litykę. 

W poprzedniej kadencji to pan w 

zarządzie nadzorował realizację in-

westycji, a także tak duże działy jak 

edukacja czy wydział architekto-

niczno-budowlany. Skoro pan zo-

stał starostą, to kto będzie Ksawe-

rym Gutem w nowym zarządzie? 

 (Śmiech) Pozostanę sobą i będę 
robił to, co robiłem dotychczas plus 
obejmę dodatkowe obowiązki. Na-
dal będę zajmował się inwestycjami, 
bo dobrze w tym się czuje i myślę, że 
dobrze mi to idzie.

Przed wami ciężki rok, szczegól-

nie jeśli chodzi o oświatę. Do szkół 

średnich trafi podwójny rocznik. 

Rodzice ośmioklasistów i uczniów 

kończących gimnazja oczekują, że 

ich dzieci znajdą miejsca w wyma-

rzonych placówkach. Czy jesteście 

na to przygotowani?

 Przygotowania do wprowadze-
nia skutków reformy oświaty zaczę-
liśmy prawie dwa lata temu. Nieste-
ty, w tej kwestii decyzję podjął rząd, 
a realizacja spadła na samorządy. 
Nie mamy wsparcia od strony rzą-
dowej i o wszystko musimy się mar-
twić sami. Chcę oświadczyć, że robi-
my wszystko, aby uczniowie znaleź-
li miejsce w wymarzonych szkołach. 
Jednak na pewno nie będzie tak, że 
wszyscy chętni dostaną się do nasze-
go najlepszego liceum przy Chylicz-
kowskiej w Piasecznie. Mamy dużo 
innych miejsc. Mam również na-

dzieję, że dużo młodych osób wy-
bierze technika, które są mniej po-
pularne, ale dają w zasadzie pewną 
pracę. Obecnie rozbudowujemy kil-
ka szkół, finansowo na podwójny 
rocznik też jesteśmy przygotowani. 

Niebawem rada powiatu przyjmie 

budżet na przyszły rok, ale i zapla-

nuje przedsięwzięcia na kolejne 

lata. Co zamierzacie w tej kadencji, 

jeśli chodzi o inwestycje? 

 Na początku, w przyszłym roku, 
będziemy kontynuowali przedsię-
wzięcia rozpoczęte przez poprzedni 
samorząd. Z 32 mln zł na inwesty-
cje trzy czwarte to pieniądze głów-
nie na zakończenie prac w szkołach, 
czyli budowy hali sportowej przy 
„Jedynce” na Szpitalnej w Piasecz-
nie, przebudowy dwóch internatów 
– w Górze Kalwarii i przy RCKU w 
Piasecznie oraz remontu szkoły im. 
Reymonta w Konstancinie-Jezior-
nie. Mamy też przygotowaną doku-
mentację na remont wnętrz liceum 
przy Chyliczkowskiej i „Jedynki” na 
Szpitalnej, ale myślę, że poczekamy z 
ich wykonaniem aż przeminie rekru-
tacja podwójnego rocznika. W przy-
szłym roku będziemy też kończyli 
budowę nowej siedziby Powiatowego 
Urzędu Pracy przy ul. Czajewicza.

Zatem w ciągu roku-dwóch zakoń-

czą się prace w szkołach. Co potem?

 Wtedy będziemy mogli skupić się 
na innych przedsięwzięciach, głów-
nie drogach. Mamy świadomość, 
że powstanie trasa S7 z Okęcia do 
Grójca i naszym zadaniem będzie 

powiązanie węzłów na nowej szo-
sie z lokalną siecią dróg. To będzie 
priorytet tej kadencji – bo węzły na 
S7 powstaną zarówno w gminach 
Lesznowola, Piaseczno jak i Tar-
czyn. Niebawem zaczniemy przygo-
towania do tych prac.   

Czyli po roku 2020 rzucicie więk-

szość funduszy na poprawę sieci 

dróg?

 Tak można powiedzieć. Jestem 
otwarty na propozycje państwa rad-
nych. Musimy też przyjąć kryte-
ria wyboru, które drogi zrobimy w 
pierwszej kolejności i w jakim zakre-
sie. Moim zdaniem powinniśmy też 
pomyśleć, jak alternatywną drogą 
połączyć Konstancin z Warszawą. 
Duża grupa mieszkańców Piasecz-
na czy Góry Kalwarii jeździ do sto-
licy przez Konstancin i blokuje cen-
trum miasta uzdrowiskowego. To 
można i trzeba zmienić. Do swoich 
pomysłów będę przekonywał burmi-
strzów Konstancina i Piaseczna.

Rozumiem, że zamierza wrócić pan 

do silniejszej współpracy starostwa 

z gminami? 

 Chciałbym, żeby tak się stało. 
Zamierzam zapraszać wójtów i bur-
mistrzów ze wszystkich gmin powia-
tu na spotkania, na których będzie-
my rozmawiali o ich lokalnych bo-
lączkach i wzajemnie zarażali się 
pomysłami. Na pewno zacznę od 
tematu udrożnienia dróg i budowy 
nowych, przede wszystkim właśnie 
w powiązaniu z nowymi odcinkami 
tras S7 i S2.

R E K L A M A
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Kiermasz świąteczny
i odpalenie choinki
PIASECZNO Już w najbliższą niedzielę na placu Piłsudskiego w centrum miasta 

odbędzie się doroczny kiermasz, podczas którego będzie można kupić tradycyj-

ne wyroby i ozdoby świąteczne. Piaseczno odwiedzi też Święty Mikołaj, a po za-

padnięciu zmroku nastąpi oficjalne odpalenie choinki z pokazem fajerwerków

 Kiermasz rozpocznie się o godz. 11 i potrwa do 17. Dookoła placu staną 
kramy z wędlinami, miodami, ciastami, przetworami, rękodziełem i ozdobami 
świątecznymi. Jak zwykle zaplanowano też mnóstwo atrakcji dla dzieci. Bę-
dzie wioska Mikołaja (święty będzie rozdawał drobne upominki), animacje, 
gra miejska (od godz. 12.15), wielka gra planszowa z Elfem, warsztaty wykony-
wania bidonów świątecznych ze słoików oraz własnoręczne pieczenie pierni-
ków z Panią Mikołajową. Na rozstawionej na rynku scenie wystąpią lokalni ar-
tyści (od godz. 13.30). Będzie można podziwiać Piaseczyńską Orkiestrę Dętą, 
Domisolki, Pana Budzika, Krasnoludka Piksela, ale także kapelę góralską Be-
skid. Na godz. 16 zaplanowano uroczyste zapalenie lampek na choince, po-
przedzone pokazem sztucznych ogni i dorocznymi życzeniami burmistrza.
 Uwaga: w związku z kiermaszem, w niedzielę w centrum miasta nastąpią 
zmiany w organizacji ruchu. Ulica Kościuszki będzie nieprzejezdna, a autobu-
sy 724, 727 i linie „L” zostaną skierowane na trasy objazdowe. 

TW

W tym roku gmina kupiła nową choinkę, która wygląda jak 

prawdziwa. Stara trafiła do parku w Józefosławiu 

Zmiany w komunikacji od 3 stycznia?
KONSTANCIN-JEZIORNA Magistrat ujawnił, jakich dokładnie zmian w kursowaniu linii pod-

miejskich oczekuje od warszawskiego Zarządu Transportu Miejskiego. To rezultat 

uwag mieszkańców

 Pod koniec września część au-
tobusów podmiejskich stołeczne-
go ZTM (chodzi o linie 710, 724 i 
742) zaczęła dojeżdżać do stacji me-
tra Kabaty, zamiast – jak dotychczas 
– stacji Wilanowska oraz do Wila-
nowa. ZTM dodał również nowe li-
nie. Wielu dojeżdżającym do stoli-
cy zmiany się spodobały, jednak pa-
sażerowie docierający do Wilano-
wa uważają, że dla nich dojazd się 
pogorszył. W sumie do końca paź-
dziernika do konstancińskiego ratu-
sza wpłynęło 88 wniosków od miesz-
kańców dotyczących transportu pu-
blicznego (w sumie wszystkich li-
nii przejeżdżających przez Konstan-
cin-Jeziornę). Po opracowaniu pro-
pozycji mieszkańców i ich anali-
zie przez urzędników ratusza, bur-
mistrz Kazimierz Jańczuk przeka-
zał dyrekcji ZTM swoje postula-
ty. Zdaniem włodarza autobus linii 
742 z Metra Kabaty winien odjeż-
dżać w dni robocze do Góry Kalwa-
rii o godz. 7 i przyjeżdżać na kalwa-
ryjski rynek o godz. 7.40,  aby oko-
ło 70 uczniów udających się do szkół 
ponadgimnazjalnych nie spóźnia-
ło się na lekcje, które rozpoczynają 
się o godz. 8. Autobus tej samej li-
nii, ale z rynku w Górze Kalwarii, 
powinien też odjeżdżać w kierun-
ku Warszawy w dni robocze o godz. 
7, jednak jego rozkład jazdy winien 
być zsynchronizowany z autobusa-
mi linii 710 i 251 na przystanku przy 
Starej Papierni tak, aby uczniowie 

uczęszczający do Zespołu Szkół im. 
Wł. St. Reymonta w Konstancinie-
Jeziornie przy ul. Mirkowskiej 39, 
mogli się przesiąść do tych autobu-
sów i zdążyć na lekcję o godz. 8. Ko-
lejna propozycja to zwiększenie czę-
stotliwości kursowania w godzinach 
szczytu porannego autobusów li-
nii 724 i 742, kosztem nieznaczne-
go zmniejszenia częstotliwości au-
tobusu linii 710. Zdaniem burmi-
strza należy również wydłużyć trasę 
autobusu linii 251 na terenie gminy 
Konstancin-Jeziorna z osiedla Gra-
pa do pętli przy ul. Pańskiej (bez za-
jeżdżania do STOCER-u). Nato-
miast trasa autobusu tej linii na te-
renie Warszawy powinna być skró-
cona do Wilanowa (teraz dojeżdża 
do Metra Wilanowska), a jej czę-
stotliwość zwiększona w godzinach 
szczytu porannego i popołudniowe-
go. Na koniec włodarz proponuje, 

aby rozkład jazdy autobusów linii 
710, 724, 742, 200, 251 i 139 zsyn-
chronizować tak, aby na przystanku 
„Borowa” w Konstancinie-Jezior-
nie, można było przesiadać się z au-
tobusów jadących do Metra Kabaty 
do autobusów jadących do Wilano-
wa i odwrotnie.  
 Kiedy ZTM przygotowuje ana-
lizę możliwości wprowadzenia po-
stulowanych zmian i opracuje sy-
mulację zmian kosztów dla każ-
dej z partycypujących w komuni-
kacji gmin, odbędzie się spotkanie 
burmistrzów gmin Piaseczno, Góra 
Kalwaria, Konstancin-Jeziorna z 
przedstawicielami ZTM, w celu 
podjęcia ostatecznych decyzji. Jak 
zapowiada konstanciński ratusz, 
oczekiwany termin wprowadzenia 
zmian to 3 stycznia 2019 r.

PC

Zdaniem mieszkańców i burmistrza potrzebna jest znaczna 

poprawa koordynacji rozkładów, aby można było swobodnie 

przesiadać się między liniami
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Ulice i skwery nie dadzą 
o nich zapomnieć
KONSTANCIN-JEZIORNA Dwa kolejne znamienite konstancińskie rody zostały upamiętnione 

w nazwach skwerów w mieście uzdrowiskowym

Trend, by w Konstancinie-Jezior-
nie było jak najwięcej nazw przypo-
minających dawnych mieszkańców 
– pierwszych, a także zasłużonych 
mieszkańców grodu – ustalił lokalny 
samorząd minionej kadencji (była to 

głównie propozycja byłego radnego 
Cezarego Żeglińskiego). Mamy za-
tem deptaki Hugona Seydela i Jana 
Haftka w Parku Zdrojowym im. hr. 
Witolda Skórzewskiego, Skwer im. 
Rodziny Natansonów w Mirkowie i 
ulicę Rodziny Rossmanów w Biela-
wie. W trakcie kończącej poprzednią 
kadencję sesji rada miejska do owe-
go pocztu dołączyła Rodzina Preke-
rów oraz Hermana Paulinka.

Dobrodzieje Skolimowa

 Ród Prekerów będzie patrono-
wał skwerowi położonemu przy ul. 
Bolesława Prusa. Prekerowie to ro-
dzina szlachecka wywodząca się 
prawdopodobnie z Francji i Litwy. 
Pierwszym znanym przedstawicie-
lem familii był Jan (1787-1868), po-
rucznik wojsk francuskich, Kawaler 
Legii Honorowej żonaty z Anną ze 
Szczerbów, z którą mieszkał w ma-
jątku Radzwiliszki na Litwie. Jed-
nym z ich synów był Piotr Erazm 
Preker (1819-1878), asesor kole-
gialny i urzędnik Warszawskiej Ko-
mory Celnej, właściciel dóbr sko-
limowskich (na których następ-
nie powstał częściowo współczesny 
Konstancin-Jeziorna). Piotr Erazm 
zawarł związek małżeński z Jadwi-
gą z Kwiecińskich, z którą mie-
li troje dzieci: Marię, Wandę oraz 
Wacława.
 Wacław Preker (1869–1936), żo-
naty z Marią z Gałeckich (1877–
1953) był z wykształcenia prawni-
kiem, sędzią grodzkim dla Mokoto-
wa. W 1897 roku rozpoczął wzorem 
sąsiedniego Konstancina, parcela-
cję Skolimowa pod rozbudowę przy-
szłego letniska. Był bardzo zaanga-
żowany w kwestie społeczne, działał 
w licznych komitetach zajmujących 
się „pracą u podstaw”. W jego wi-
zji Skolimów miał stać się miastem-
ogrodem. Na terenie podarowanych 
przez niego działek w 1929 roku po-
wstał Dom Aktora Weterana Scen 
Polskich. Wacław Preker był również 
organizatorem i wieloletnim preze-
sem skolimowskiej straży pożarnej 
a także ofiarodawcą gruntu, na któ-
rym wzniesiono kościół pw. Matki 
Boskiej Anielskiej, obecnie przy ul. 
Środkowej w Skolimowie.
 Jego syn Mieczysław (1917-83), 
w czasie okupacji hitlerowskiej był 
członkiem działającego w Kon-
stancinie i okolicach oddziału Ar-
mii Krajowej „Obroża”. Wydawał 
też okolicznej ludności zaświadcze-
nia o pracy, chroniące przed wywo-
zem na roboty do Niemiec. Po woj-
nie otrzymał nominację na podłow-
czego. W 1950 roku został areszto-
wany pod zarzutem szpiegostwa i 
osadzony w więzieniu przy ul. Ra-
kowieckiej. Po odzyskaniu wolności 
(na mocy amnestii z 1956 roku) wró-
cił do pracy w spółdzielczości i ban-

kowości rolniczej. Zajął się też upra-
wą róż, za którą zdobywał nagrody 
na międzynarodowych konkursach.
W jego rękach wszystko rosło
 Z kolei skwerowi przy ul. Chylic-
kiej, w sąsiedztwie filii biblioteki pu-
blicznej w Skolimowie umieszczonej 
w dawnej poczcie, włodarze nadali 
imię Hermana Paulinka. To również 
bardzo interesująca postać. Urodził 
się w 1877 roku w Łupicach na te-
renie dzisiejszej Słowacji. Jako na-
stolatek osiedlił się w Skolimowie u 
swoich krewnych, rodziny Zienkie-
wiczów. W 1902 roku poślubił Ma-
rię Michalską, z którą miał siedmio-
ro dzieci. Dzięki posiadanym umie-
jętnościom oraz możliwościom fi-
nansowym, nabył w tym samym 
roku działki i otworzył swoją pierw-
szą poważną inwestycję – Bazar u 
zbiegu dzisiejszych ulic Prusa i Ry-
cerskiej. Równocześnie włączył się 
czynnie w pracę Towarzystwa Przy-
jaciół Skolimowa i Chylic, a także 
pełniąc funkcję sołtysa kierował ni-
welacją parcelowanych terenów, wy-
tyczaniem i utwardzaniem dróg oraz 
chodników. W 1910 roku kupił dział-
ki przy ul. Prusa i przystąpił do bu-
dowy domu, okazałej kamienicy, 
której dół zajął zespół sklepów: deli-
katesy, księgarnia, drogeria oraz za-
kład fryzjerski. W skrzydle na parte-
rze znalazł siedzibę urząd pocztowy 
i stacja telegrafu. W 1915 roku, jako 
sołtys, przyczynił się do budowy lo-
kalnej elektrowni i sieci energetycz-
nej. Wobec konieczności uruchomie-
nia szkoły wykupił willę Znicz wraz 
z przyległymi budynkami i ulokował 
tam szkołę. W późniejszym okresie 
dokupił również zespół Corso, który 
z czasem przekształcił w obiekt re-
stauracyjno-rozrywkowy. Był rów-
nież założycielem rodzinnej firmy 
- Towarzystwa Akcyjnego Autobu-
sowego Skowar wyposażonego w 11 
autobusów, które uzupełniało dzia-
łalność położonej nieco na uboczu 
kolejki wilanowskiej. Autobusy kur-
sowały na trasie od ul. Bagatela przy 
pl. Unii Lubelskiej w Warszawie do 
ul. Skolimowskiej w Skolimowie. 
W 1926 roku został wybrany wój-
tem gminy Skolimów-Konstancin. 
W latach 1928-29 stworzył kolejne 
rodzinne przedsiębiorstwo – firmę 
przewozową Dostawa Polska. Firma 
funkcjonowała, aż do lat 90. minio-
nego wieku. Jego dziełem było tak-
że wyposażenie Skolimowskiej Stra-
ży Ogniowej w sprzęt, wybudowanie 

siedziby straży z garażami, warsz-
tatami oraz salą na spotkania. Był 
inicjatorem i realizatorem wielu ak-
cji obywatelskich mających na celu 
upiększenie i rozbudowę Skolimowa 
a także akcji dobroczynnych i eduka-
cyjnych. Za zasługi w rozwoju gmi-
ny Skolimów-Konstancin i postawę 
obywatelską został nagrodzony Me-
dalem Marszałka Piłsudskiego wrę-
czanym ludziom wybitnie zasłużo-
nym w budowę społeczności obywa-
telskiej. Medal został mu wręczony 
osobiście przez Józefa Piłsudskie-
go. Ciężka praca, brak wypoczynku, 
problemy w prowadzonych przedsię-
biorstwach, oraz kłopoty zdrowotne 
zakończyły się przedwczesną śmier-
cią Hermana Paulinka, w wieku za-
ledwie 57 lat.

Piotr Chmielewski

Rodzina Paulinków i Michalskich. Herman Paulinek stoi 

pierwszy z prawej (fot. ze zbiorów rodziny/Wirtualne Muzeum Konstancina) 

Na podarowanym przez 

Wacława Prekera terenie 

w 1929 roku powstał 

Dom Aktora Weterana 

Scen Polskich

R E K L A M A

Z Gretkowską oko w oko
GÓRA KALWARIA W kalwaryjskiej bibliotece publicznej z czy-

telnikami – a przybyło ich wielu – spotkała się znana pi-

sarka Manuela Gretkowska

 Gretkowska to nie tylko autorka wielu książek, ale i fi lozofka oraz niewąt-
pliwie kobieta z ciekawą osobowością i wyrazistymi poglądami. W Górze Kal-
warii nie zawiodła oczekiwań swoich wielbicieli. Opowiedziała, między inny-
mi, o kulisach powstawania książki „Poetka i książę” - o tym, co było impul-
sem do jej napisania, z jakich archiwów korzystała by zachować zgodność z 
faktami, o pewnych autobiografi cznych elementach związanych z jej pracą w 
„Kulturze” paryskiej, jak np. czytanie książek Józefowi Czapskiemu, podjada-
niu owoców z drzewa morwowego, spanielach Czapskiego, reakcji Zofi i Hertz 
na kobiety kręcące się wokół Jerzego Giedroycia, itp. Było też mnóstwo cie-
kawych dygresji i ciekawostek z różnych sfer życia prywatnego i publicznego 
autorki. Manuela Gretkowska nawiązała bardzo dobry kontakt z publiczno-
ścią, była bezpośrednia, dostępna i uważna.
 Wiele osób skorzystało z okazji do zadawania pytań, a później był również 
czas na autografy, krótkie rozmowy i zdjęcia. Spotkanie na pewno będzie dla 
wielu miłym wspomnieniem, a także zachętą do czytania książek i zaintere-
sowania się kulturą polską.

Grzegorz Tylec

Kolędogranie z Mikołajem

PIASECZNO

 W najbliższą niedzielę w Przystanku Kultura przy pl. Piłsudskiego 9 o 
godz. 17.30 odbędzie się koncert kolęd w wykonaniu najmłodszych uczest-
ników zajęć muzycznych Centrum Kultury. Wstęp wolny.

Tyl.



Co z tą pocztą? 
LESZNOWOLA Napisać, że placówki Poczty Polskiej znajdujące się w Piasecznie i Mysiadle 

nie działają tak jak należy, to nic nie napisać. Problem opóźnień w doręczaniu przesy-

łek trwa od dwóch lat. Czy zostanie wreszcie rozwiązany?
 Od 2016 roku do naszej redak-
cji zgłaszają się mieszkańcy Leszno-
woli i Piaseczna, narzekając na nie-
terminowe dostarczanie przez pocz-
tę paczek i listów. W skrajnych przy-
padkach opóźnienia sięgają nawet 
kilku tygodni. Kierownictwo Pocz-
ty Polskiej wielokrotnie zapowia-
dało poprawę sytuacji, zatrudnie-
nie większej liczby listonoszy, nama-
wianie przedsiębiorców do zakła-
dania agencji pocztowych. Tymcza-
sem mijają kolejne miesiące, a sytu-
acja wcale nie wygląda lepiej: opóź-
nienia są coraz większe, mieszkań-
cy nie dostają na czas listów poleco-
nych, które zawierają czasami waż-
ne informacje (np. z sądu czy urzędu 
skarbowego), nie otrzymują też ra-
chunków. Listonosze nie pukają już 
do drzwi, tylko wypisują na poczcie 
awiza i wrzucają je do skrzynek. 
 W ubiegły piątek w gminie odby-
ło się spotkanie, na które zaproszo-
no dyrektora regionu warszawskie-
go Poczty Polskiej, Krzysztofa Soł-
śnię. - Tematem rozmowy była ni-
ska jakość świadczonych usług przez 
filię poczty w Mysiadle – informu-
je radny Mirosław Wilusz, który ra-
zem z kilkorgiem innych radnych 
brał udział w posiedzeniu. Dyrek-
tor Sołśnia obiecał, że do 10 grudnia 
wszystkie zaległe przesyłki trafią do 
odbiorców, a potem co najmniej raz 
w tygodniu do mieszkańców gminy 
Lesznowola będzie dostarczana ko-
respondencja. - Pan dyrektor zobo-
wiązał się ponadto do podjęcia zde-
cydowanych działań, mających na 
celu zatrudnienie dodatkowych li-
stonoszy oraz pracowników obsłu-
gi klienta, tak by była pełna obsada 
urzędu pocztowego – informuje rad-
na Izabela Małek.

Sprawą zainteresował się TVN

 W poniedziałek wieczo-
rem pod siedzibą poczty przy 

ul. Topolowej w Mysiadle zja-
wiła się ekipa programu TVN 
Uwaga. - Wcześniej dziennika-
rze zrobili mały eksperyment 
– mówi Mirosław Wilusz. - Wy-
słali z Ursynowa do Mysiadła list 
polecony, w którym był nadajnik 

GPS. List dotarł do nas w ciągu 
jednego dnia, ale kolejne 12 dni 
przeleżał na poczcie w Mysiadle...
 Na miejscu, pod filią poczty, 
zjawił się także dyrektor Sołśnia. 
- Dlaczego przetrzymujecie nasze 
listy, tak nie można – złościli się 
stojący na deszczu ludzie. Krzysz-
tof Sołśnia wyjaśniał, że poczta 
chce zatrudnić w tym rejonie pię-
ciu nowych listonoszy, ale nie ma 
chętnych. Przyczyną jest zapewne 
nie tyle charakter pracy, co uposa-
żenie – doręczyciel może liczyć na 
początek na 2600 zł brutto. - Nie 

jesteśmy w stanie zapłacić listono-
szom więcej, bo takie stawki obo-
wiązują na terenie całego kraju – 
wyjaśniał dyrektor regionu. Miro-
sław Wilusz ma na ten temat inne 
zdanie. - Od lat kierownicze sta-
nowiska w Poczcie Polskiej pia-
stują ci sami ludzie, którzy od lat 
mają te same wytłumaczenia. Ta 
instytucja jest po prostu strasznie 
skostniała – mówi.

Ściągnęli listonoszy 

z innych miejscowości

 Po wizycie telewizji i deklara-
cji dyrektora sytuacja w Mysiadle 
poprawiła się. - Listonosze biega-
ją po naszej miejscowości jak sza-
leni – przyznaje pani Maria, któ-
ra wreszcie dostała zaległy rachu-
nek za prąd. Co więcej, w weeken-
dy do akcji wkraczają także doręczy-
ciele, ściągani w trybie awaryjnym z 
innych miejscowości. - Na razie wy-
gląda na to, że pocztowcom zależy, 
aby opróżnić urząd z zalegających w 
nim listów – mówi Mirosław Wilusz. 
- Jak będzie dalej, zobaczymy.

Tomasz Wojciuk

Na spotkanie, do którego doszło w poniedziałek 

pod siedzibą poczty, przyszło kilkadziesiąt osób

Kierownictwo poczty dzi-

wi się, że w rejonie Piaseczna 

nie ma chętnych do pracy w 

charakterze listonosza

Nakarm automat
elektrośmieciami
PIASECZNO Od kilku dni w najbardziej uczęszczanych punktach gminy 

działają urządzenia, do których można wrzucać zużyte telefony, łado-

warki, żarówki, płyty CD, kasety czy baterie

 – Widziałam tego typu automaty w innych gminach i stwierdziłam, że jest 
to dobry pomysł – mówi Barbara Wysocka, naczelniczka wydziału gospodar-
ki odpadami. Pięć urządzeń zostało zamontowanych pod koniec listopada. 
Znajdują się przy urzędzie gminy, dworcu PKP, w parku w Józefosławiu, przy 
bazarku w centrum miasta (w rejonie ul. Szkolnej) oraz w Zalesiu Górnym, 
przy skrzyżowaniu ul. Koralowych Dębów i Pionierów. Koszt zakupu i mon-
tażu jednego automatu to około 20 tys. zł. Każdy ma u góry specjalne tuby, 
do których można wrzucać drobne, wyeksploatowane urządzenia elektrycz-
ne czy elektroniczne. – Wszystko jest dobrze opisane, aby uniknąć pomyłek 
– mówi Barbara Wysocka. – Mimo to mieliśmy już przypadek, że do automatu 
przy urzędzie gminy ktoś wrzucił długą świetlówkę i zablokował urządzenie.
 Obsługą automatów ma zająć się wyłoniona przez gminę fi rma zewnętrzna.

TW

Wszystkie urządzenia znajdują się w dobrych lokalizacjach, 

wszystkie ustawiono na gruntach należących do gminy
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Wspólna wigilia przy góralskiej muzyce
KONSTANCIN-JEZIORNA Po raz pierwszy jarmark świąteczny i spotkanie ze Świętym Miko-

łajem odbędzie się przy ratuszu, w niedzielę 16 grudnia. Atrakcji będzie co niemiara!  

 Do tej pory to Park Zdrojowy 
przed świętami rozbrzmiewał świą-
teczną muzyką oraz gwarem kupu-
jących. Tym razem w rezydencję św. 
Mikołaja zmieni się siedziba władz 
gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77. A 
sam święty (w godz. 12-16) poja-
wi się w kilku odsłonach – w spek-
taklu „Mikołaja dziś witamy” dzie-
ci poznają historię i zwyczaje zwią-
zane ze świętami Bożego Narodze-
nia. Będzie także czytanie przez ak-
torów i opowiadaczy bajek opowie-
ści związanych ze św. Mikołajem 
(„Gdzie jesteś św. Mikołaju”). Z ko-
lei podczas kreatywnych warsztatów 
dzieci napiszą jeden wspólny list do 
św. Mikołaja, a każdy będzie mógł 
sobie zrobić z nim zdjęcie w specjal-
nej świątecznej scenografii.
 O świąteczny klimat kierma-
szu i towarzyszącego mu spotka-
nia mieszkańców zadba w tym roku 
kapela Góralska Hora. Każdy bę-
dzie mógł się włączyć w śpiewanie 
najpiękniejszych kolęd. Usłyszymy 
je także w wykonaniu Aleksandry 
Kostki, popularnej pogodynki, któ-
ra ze sceny prowadzić będzie świą-
teczną imprezę. O godz. 14.15 roz-

pocznie się wspólne dzielenie opłat-
kiem i gminna wigilia dla wszystkich 
mieszkańców, a życzenia świąteczne 
złożą mieszkańcom burmistrz Kazi-
mierz Jańczuk i przewodnicząca rady 
miejskiej Aleksandra Kostrzewska. 
Na wspólnym wigilijnym stole jak 
zawsze  nie zabraknie dużych ilości: 
pierogów z grzybami i kapustą, bigo-
su, barszczu czerwonego i makowca. 
 Konstanciński jarmark jest zna-
ny z wyjątkowo licznych stoisk, dzię-

ki którym łatwiej przygotować się do 
Bożego Narodzenia. I tym razem 
wokół ratusza pojawi się mnóstwo 
stoisk z wyrobami rękodzielniczymi, 
świątecznymi dekoracjami, zabaw-
kami i specjałami takimi jak: sery, 
wędliny, ryby, miody, pachnące cia-
sta, pierniki, ekologiczne przetwory i 
swojskie chleby. 
 Jarmarkowi patronują Kurier 
Południowy i Piasecznonews.pl

PC

Kiermasz świąteczny rozpocznie się o godz. 11 i potrwa do 18



Uprzejmie informujemy,  

W zamian zapraszamy dnia 8 grudnia 2018 r. (sobota)
 

O Łąkach znów głośno
KONSTANCIN-JEZIORNA Radni zdecydowali w środę, że nie chcą, aby 

większa część Łąk Oborskich znalazła się w otulinie parku krajobrazo-

wego. To nie po myśli miłośników przyrody, którzy zorganizowali pi-

kietę przed ratuszem

 Na demonstrowanie zdecydowało się zaledwie kilka osób, w tym przed-
stawiciele Partii Zielonych z Warszawy. Zwołała ich w środę mieszkanka mia-
sta uzdrowiskowego i miłośniczka przyrody Katarzyna Kittel, która chce aby 
całe Łąki Oborskie zostały objęte ściślejszą ochroną. – Oczekujemy ponow-
nego nawodnienia Łąk i przywrócenia ich do naturalnej świetności. Jesteśmy 
przeciwni budowie czegokolwiek na tym terenie, bo spowoduje to zniszcze-
nie także sąsiedniego rezerwatu Łęgi Oborskie – tłumaczy organizatorka pi-
kiety. Katarzyna Kittel twierdzi, że kiedy w 2014 roku gmina zaczęła projekto-
wać nowe targowisko na Łąkach, zasypała część kanałów nawadniających ten 
torfowiskowy areał. – Chcielibyśmy, aby w tym miejscu powstał park przyrod-
niczy, dzięki któremu mieszkańcy, a szczególnie dzieci zobaczą jak wygląda 
naturalna łąka i zwierzęta na niej żyjące. Co więcej, taka łąka w przyszłości bę-
dzie miała ogromne znaczenie dla klimatu Konstancina – przekonuje. 
 Dlaczego temat Łąk Oborskich (około 87 ha), które kilkanaście lat temu 
gmina kupiła za 11 mln zł znów stał się głośny? Za sprawą projektu nowe-
go rozporządzenia o Chojnowskim Parku Krajobrazowym (ChPK), które chce 
wprowadzić samorząd województwa. Konstancińskim włodarzom nie podo-
ba się to, że władze Mazowsza przy okazji próbują powiększyć otulinę ChPK 
obejmującą Łąki, aż do al. Wojska Polskiego. Burmistrz Kazimierz Jańczuk re-
ferując sprawę przyznał, że nie rozumie po co zwiększoną ochroną przyrod-
niczą miałyby być objęte m.in. tereny zabudowane przy ul. Wilanowskiej (z 
pocztą, bankiem i garażami), a także obszar obecnego targowiska. Przy oka-
zji powiedział, że planuje podjąć drugą próbę przeniesienia placu targowego 
(i stworzenia targowiska z prawdziwego zdarzenia) na liczącą 2,7 ha część Łąk 
bliżej ul. Literatów. Oznajmił przy tym, że obecnie kończy negocjacje ze Szko-
łą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w sprawie intratnego zakupu 18-hekta-
rowej działki przy wylocie z Konstancina-Jeziorny do Góry Kalwarii pod gmin-
ne centrum sportu. Zastrzegł jednak, że jeżeli nie uda mu się osiągnąć poro-
zumienia z SGGW (w co - jak przyznał - nie wierzy), wówczas da radnym pod 
rozwagę także budowę kompleksu sportowego na  Łąkach Oborskich. Ge-
neralnie jednak burmistrz uważa, że to mieszkańcy w konsultacjach powin-
ni zdecydować, co powinno powstać na tym obszarze blisko centrum miasta. 
Na ile powinien być on zagospodarowany, a na ile chroniony.
 Jednak na środowej sesji mieszkańcy (w tym uczestnicy pikiety) nie zosta-
li dopuszczeni do głosu, o co prosił wiceprzewodniczący Sławomir Stoczyń-
ski. Radny Andrzej Cieślawski złożył wniosek o zamknięcie  dyskusji i podjęcie 
uchwały w sprawie odrzucenia proponowanych, nowych granic otuliny ChPK  
i 17 rajców poparło jego zdanie. Zdaniem większości rady chroniony obszar 
na Łąkach nie powinien być powiększany. Lokalni ekolodzy nie składają bro-
ni. – Pomysły, aby zrobić w tym miejscu targowisko, parking i pole golfowe są 
bez sensu, to rujnacja przyrody – uważa Katarzyna Kittel.

Piotr Chmielewski
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Zdaniem tzw. ekologów jak największa część Łąk 

Oborskich powinna być  objęta ściślejszą ochroną     

Warsztaty świąteczne

KONSTANCIN-JEZIORNA

 Konstanciński Dom Kultury zaprasza do wspólnego spędzenia cza-
su, przy stole pełnym inspirujących materiałów plastycznych. Uczestnicy 
warsztatów wspólnie przygotują papierowe gwiazdy, ozdoby świąteczne, 
choinki z fi lcu na styropianie i fi lcowe kapcie na prezenty. Warsztaty świą-
teczne odbędą się w sobotę 15 grudnia o godz. 15. Wstęp wolny.

PC

Gminne Teatralia 

LESZNOWOLA

 Już dziś w fi lii GOK Lesznowola w Mysiadle (ul. Topolowa 2) odbędą 
się XV Gminne Teatralia Lesznowolskie. Celem przeglądu jest prezentacja, 
konfrontacja, wymiana doświadczeń oraz ocena i promocja dokonań arty-
stycznych amatorskich grup i zespołów teatralnych. Początek o godz. 9.

Tyl



Naładowani pozytywną energią
GÓRA KALWARIA Niedzielny fi nałowy koncert warsztatów Calvary Gospel tak bardzo 

spodobał się publiczności, że nie chciała żegnać się z chórzystami. Skończyło się na 

trzech bisach

 – Pełen profesjonalizm – mówi 
pani Honorata spod Piaseczna, któ-
ra w zajęciach z muzyki wykonywa-
nej najczęściej w amerykańskich ko-
ściołach, wzięła udział po raz pierw-
szy. – W ciągu dwóch dni przygo-
towaliśmy siedem piosenek. Uwiel-
biam taką muzykę, bo jest żywa i ra-
dosna, a ludzie, którzy ją wykonu-
ją są uśmiechnięci i bezproblemowi. 
Na pewno wrócę do Góry Kalwarii 
za rok – zapowiada.
 Calvary Gospel to dziecko Fun-
dacji Promocji i Edukacji Artystycz-
nej „Promotus”, a szczególnie jej za-
łożycielki Aleksandry Puacz-Mar-
kowskiej. Pani Aleksandra przed laty 
organizowała duży festiwal gospel w 
stolicy. Kiedy przeniosła się do gminy 
Góra Kalwaria, „muzykę duszy” pró-
buje zaszczepić na nasz teren. – Ta 
muzyka jest pełna energii i radości. 
Tego mi właśnie brakuje w naszym 
kościele. Do tego gospel mogą śpie-
wać osoby, które nie znają nut, po-
nieważ nie jest ono skomplikowane, a 
przy tym bardzo rytmiczne – tłuma-
czy organizatorka imprezy.
 Podczas warsztatów, a także 
koncertu finałowego, który odbył 
się w Koszary Arche Hotelu, o pełną  
radością atmosferę zadbali przede 
wszystkim wyjątkowi instruktorzy 
i wykonawcy – Elvisa Ediagbonya i 
Joanna Wątor. Nigeryjczyk, który od 
14 lat mieszka w Holandii, prowa-
dzi warsztaty gospel nie tylko w Ho-
landii i Polsce, ale również w Niem-
czech i na Łotwie, a także kompo-
nuje. Jego piosenka „Victorious” 
(„Zwycięzca”) stała się w niedzielę 
punktem kulminacyjnym koncertu. 
– Niezależnie od tego, co dzieje się 
w twoim życiu, powtarzaj sobie każ-
dego dnia „jestem zwycięzcą”. Aż 
którego dnia nim się staniesz. O tym 
jest właśnie moja piosenka – tłuma-

czył niczym psychoterapeuta Ediag-
bonya. – W naszym życiu jest wie-
le negatywnych rzeczy. My chcemy 
wam dać dzisiaj dużo pozytywnej 
energii. Może nie jesteście przyzwy-
czajeni do nowoczesnej muzyki go-
spel, może chcielibyście posłuchać 
koncertu po cichu. Jednak nie dziś 
i nie tutaj – rozmawiał z publiczno-
ścią zachęcając ją do śpiewania, kla-
skania i pstrykania palcami. Widzo-
wie, którzy wypełnili wszystkie do-
stępne miejsca, nieśmiało, ale speł-
niali jego prośby. Szeroko uśmiech-
nięty artysta mówił, że „było wspa-
niale być w tym pięknym mieście, 
Górze Kalwarii rok temu”. – Powie-
działem wtedy, że zapraszam się na 
przyszył rok i jestem – tryskał entu-
zjazmem Afrykańczyk. 
 W kalwaryjskim wydarzeniu 

wzięła w tym roku udział także... 
siedmioosobowa duńska rodzina, a 
jej głowa – Marcel Boer głosem Elvi-
sa Presleya zaśpiewał „White Chri-
stmas” wprowadzając wszystkich 
w świąteczną atmosferę. Po ośmiu 
utworach (w tym popisie solowym 
Elvisa Ediagbonya), publiczność 
domagała się więcej, ale jeden bis jej 
nie zadowolił. – Czyli powtarzamy 
koncert – zaśmiała się Joanna Wą-
tor, która z towarzyszeniem chóru 
z brawurą wykonała dwie piosenki 
zmarłej w tym roku Arethy Franklin. 
Śpiewakom towarzyszyli muzycy se-
syjni o uznanym dorobku: Krzysz-
tof Rakowski (pianino), Michał Ba-
tor (perkusja) i Jacek Solecki (bas). 
Warsztatom patronował Kurier Po-
łudniowy. 

Piotr Chmielewski

Duszą warsztatów z „muzyki duszy” był Nigeryjczyk 

Elvis Ediagbonya  
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R E K L A M A

100-lecie śmierci Debussy’ego

KONSTANCIN-JEZIORNA

 W najbliższą niedzielę o godz. 17 w Konstancińskim Domu Kultury 
(przy ul. Mostowej 15) odbędzie się koncert z okazji 100-lecia śmierci Clau-
de’a Debussy’ego, wybitnego, francuskiego kompozytora, związanego Sa-
int-Germain-en-Laye, z miastem partnerskim Konstancina-Jeziorny. Utwo-
ry kompozytora wykona południowokoreańska pianistka Wonjoo Baek. 
Claude Debussy (1862-1918) był przedstawicielem impresjonizmu muzycz-
nego. Koncert poprowadzi dziennikarka i krytyk muzyczna – Joanna Grot-
kowska. Wstęp wolny – wejściówki do odbioru w recepcji KDK. 

PC

Piękne kobiety i nie tylko 
w Kolonii Artystycznej
PIASECZNO W Zalesiu Dolnym odbył się wernisaż wystawy 

trzech artystów pochodzących z Lublina

 Autorzy ekspozycji poznali się jeszcze w liceum plastycznym, potem wy-
jechali razem do Warszawy na studia artystyczne i przez całe studia mieszka-
li w jednym pokoju w „Dziekance”. Przyjaźnią się do dzisiaj, choć kariera każ-
dego z nich potoczyła się zupełnie inaczej. 
 Grzegorz Mazurek zrobił dyplom z grafi ki i malarstwa, poza pracą arty-
styczną zajmuje się dydaktyką i nauczaniem oraz jest profesorem grafi ki na 
UMCS i Politechniki Lubelskiej. Na wystawie zaprezentował cykl bardzo cie-
kawych aktów. Zbigniew Olszewski zrobił również dyplom z malarstwa i gra-
fi ki i od lat zajmuje się malarstwem. Na wystawę przygotował obrazy o tema-
tyce surrealistycznej i egzystencjalnej. Paweł Górski skończył natomiast ar-
chitekturę wnętrz na ASP, zajmował się wnętrzami, projektował wystawy, ale 
z  radością wrócił do malowania, przedstawiając w Kolonii Artystycznej pięk-
ne pastele z cyklu „Żywioły”. 
 Wystawę „Trzech przyjaciół z Lublina”  będzie można oglądać  do 30 grud-
nia w każdy weekend, w godzinach od 13 do 18.

Tyl
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„Mały” kibicował z góry
SIATKÓWKA Drużyna MKS MDK Warszawa wygrała 6. edycję piaseczyńskiego Memoriał Wiesława Gawłow-

skiego. Rokrocznie siatkarze okolicznych zespołów, poprzez rywalizację sportową, oddają hołd temu czło-

wiekowi niezwykle zasłużonemu dla polskiego sportu

 Wiesław Gawłowski to niewąt-
pliwie legenda polskiej siatkówki. 
Nazywany „Małym” ze względu 
na swój stosunkowo niewielki, jak 
na zawodnika tej dyscypliny spor-
tu, wzrost nadrabiał z powodze-
niem sprytem, techniką i wszech-
stronnością. Jego sukcesy mówią 
zresztą same za siebie - był mi-
strzem świata, mistrzem olimpij-
skim i mistrzem Polski, żeby wymie-
nić tylko te najważniejsze. Prywatnie 
był zaś człowiekiem niezwykle lubia-
nym i skromnym, a jego tragiczna 
śmierć w wypadku drogowym w li-
stopadzie 2000 roku odbiła się sze-
rokim echem – nie tylko w środowi-
sku siatkarskim. 
 Oficjalnego otwarcia VI Me-
moriału Wiesława Gawłowskiego 
(24-25 listopada, hala Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji) doko-
nała wiceburmistrz Piaseczna Han-
na Kułakowska-Michalak. Jak co 
roku, organizatorzy zaprosili rów-
nież do kibicowania wszystkich mi-
łośników siatkówki, których nie bra-
kowało podczas trwania rozgry-
wek. Niestety, w tym roku w ostat-
niej chwili zrezygnowały z gry dwa 
zespoły, przez co trzeba było nie-
co zmodyfikować pierwotny system 
zawodów. Ostatecznie w Piasecz-
nie zmierzyło się ze sobą 14 drużyn. 
Pomimo początkowych problemów 
impreza była bardzo udana, a ry-
walizacja toczona była w sportowej 
i przyjacielskiej atmosferze. 
 Najlepiej spośród wszystkich 

uczestników zaprezentował się – 
zgodnie z przewidywaniami – MKS 
MDK Warszawa (który wystawił 
do gry dwa zespoły), wygrywając 
wszystkie swoje spotkania, ale trze-
ba podkreślić, że nie był już taki nie-
tykalny jak rok temu. Faworytom 
udało się w końcu urwać po secie 
drużynom Volley Club (trzecie miej-
sce) i Plaża (czwarte miejsce). Na 
uwagę zasługuje też postawa do-
świadczonej ekipy Wariatów, która 
dopiero w finale musiała (w dwóch 
setach – 25:8 i 25:17) uznać wyż-
szość MDK, a wcześniej – podob-
nie jak zwycięzcy – wygrała wszyst-
kie swoje mecze. – Wariaty zagrały 
imponująco! – komentuje Piotr Wil-
czek, organizator memoriału. – Pa-
miętajmy, że to jednak amatorski 
zespół i w starciu z zawodnikami 

trenującymi na co dzień mieli już 
mniejsze szanse. 
 Na zakończenie zawodów przy-
znano również wyróżnienia indywi-
dualne. Najlepszą libero turnieju zo-
stała Ania Lipińska z Wariatów, naj-
lepszym rozgrywającym - Piotr An-
draka z Neobrand Volley, najlep-
szym atakującym - Bartek Skorek z 
MKS MDK, a MVP turnieju został 
wybrany Kacper Stryjewski z MKS 
MDK. – Wszystkim uczestnikom, a 
także, jak zawsze, gminie chciałbym 
serdecznie podziękować za pomoc w 
organizacji – zakup nagród dla naj-
lepszych zawodników i oczywiście 
GOSiR-owi, bez którego turniej nie 
doszedłby w ogóle do skutku – pod-
sumowuje Piotr Wilczek. 

Grzegorz Tylec

Gosirki szóste na Pogoń Cup
PIASECZNO W ostatni weekend nasze piłkarki były jedną z 12 drużyn z ca-

łej Polski w rozgrywanym w Zduńskiej Woli turnieju halowym - Pogoń Cup

 Grające wieloma młodymi zawodniczkami Gosirki Piaseczno ze zmiennym 
szczęściem przeszły przez rozgrywki grupowe rozgrywane w sobotę, odnoto-
wując w tej fazie turnieju dwa zwycięstwa, remis i porażkę. Niestety, w niedziel-
nym ćwierćfi nale pechowo i minimalnie przegrały 2:1 z zespołem Kotan Ozor-
ków, tracąc decydującą o porażce bramkę w samej końcówce. Następnie udało 
się pokonać gospodynie ze Zduńskiej Woli 2:1, ale już w meczu o 5. miejsce na-
sze piłkarki znów musiały uznać wyższość rywalek, ulegając KS Raszyn 0:2.
 Warto jednak podkreślić, że na turniej dziewczyny udały się bez żadnego 
treningu w hali, więc końcowy wynik może być zadowalający. Cieszyć może 
zwłaszcza dobra postawa zespołu i młodych zawodniczek, które do tej pory 
rywalizowały w drużynie młodziczek - Marysi Herman i Julii Tulo - dwóch wy-
chowankach, które otrzymały szansę pokazania się w grze ze starszymi kole-
żankami. Gosirki Piaseczno wyróżniono również dwiema nagrodami indywi-
dualnymi. Najlepszą zawodniczką naszej drużyny została Maja Rębiś, a naj-
lepszą bramkarką Pogoń Cup wybrana została Kaja Ożgo. 

Grzegorz Tylec

MUKS pokonał lidera!
KOSZYKÓWKA, III LIGA, MUKS PIASECZNO - UKS GIM 92 URSYNÓW WAR-

SZAWA 75:58, MUKS PIASECZNO - KU AZS UNIWERSYTET WARSZAWSKI 

78:67, UNIWERSYTET WARSZAWSKI – MUKS PIASECZNO 67:57 Po kiep-

skim spotkaniu z MUKS Ochota podopieczni Cezarego Dąbrowskiego 

pokazali charakter i to, że potrafi ą w tej lidze powalczyć z najlepszymi

 Początek meczu z rywalami z Ursynowa zdawał się zwiastować prawdzi-
wy pogrom. Piaseczno nie było może specjalnie skuteczne w swoich akcjach 
rzutowych, ale przez pierwsze siedem minut przyjezdni zdołali zdobyć za-
ledwie 2 punkty. Później gra wprawdzie nieco się wyrównała, ale przez cały 
czas MUKS zdawał się kontrolować wynik i sytuację na parkiecie. Przy ponad 
20-punktowej przewadze w czwartej kwarcie coś się jednak na moment za-
cięło i rywale zdołali zmniejszyć dystans do prawie 10 oczek, ale końcówka 
znów należała do gospodarzy, którzy odnieśli ostatecznie w pełni zasłużo-
ne zwycięstwo. – Cieszy dziś na pewno wygrana i to, że mój zespół potrafi ł 
się podnieść po wcześniejszej porażce – powiedział Cezary Dąbrowski, trener 
MUKS Piaseczno. – Z taką grą trudno będzie jednak wygrać z liderem.
 I rzeczywiście, MUKS musiał zagrać z UW lepiej i... zrobił to. Oba mecze z 
faworyzowanym przeciwnikiem były wyrównane. – Wydaję mi się, że obro-
na na całym boisku zrobiła różnice w pierwszym meczu z UW – mówi Norbert 
Makulec, zawodnik MUKS Piaseczno. – To był efekt zaskoczenia. Nasi rywale 
po prostu nie spodziewali się tego. I do tego dobrze, jak na nas, trzymaliśmy 
zbiórkę, czego zabrakło niestety w rewanżu.
 Na wyjeździe nasi zawodnicy długo prowadzili, ale ostatecznie dali się do-
gonić rywalom w ostatniej kwarcie, na co wpływ miała również kontuzja Ma-
teusza Lisiewicza. Kolejne spotkanie MUKS Piaseczno w hali SP nr 5 zaplano-
wane jest na najbliższą sobotę. Ich przeciwnikiem będzie KS Legion Legiono-
wo. Początek meczu o godz. 20.

Grzegorz Tylec

Tabela grupy B trzeciej ligi

1 AZS Uniwersytet Warszawski 15 8 7 - 1 4 - 0 3 - 1 495 - 391 
2 MKS Ochota Warszawa 12 7 5 - 2 3 - 1 2 - 1 499 - 389 
3 MUKS Piaseczno 12 7 5 - 2 2 - 1 3 - 1 457 - 430 

4 KS Legion Legionowo 11 8 4 - 4 2 - 2 2 - 2 374 - 403 
5 UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 
  7 7 0 - 7 0 - 4 0 - 3 423 - 524 
6 AWENTA Probasket Mińsk Mazowiecki 
  3 7 1 - 6 0 - 3 1 - 3 147 - 258

Rozgrywki dla każdego
TENIS STOŁOWY W kolejnym turnieju z cyklu Grand Prix Piaseczna w tenisie stołowym wy-

startowało aż 126 uczestników. Imprezy nieprzerwanie od 20 lat gości sympatyków 

popularnego ping-ponga

 Zawody w hali Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji zorga-
nizowane są tak, aby dać możliwość 
uczestnictwa każdemu bez względu 
na płeć, wiek czy poziom zaawanso-
wania. Przypomnijmy, że zawodni-
cy startują aż w ośmiu kategoriach: 
dzieci, juniorów, amatorów, kobiet, 
grach podwójnych oraz dzieci-pro, 
juniorów-pro i open. Te trzy ostatnie 
kategorie przeznaczone są dla pro-
fesjonalistów trenujących w klubach 
sportowych i posiadających licencję 
zawodniczą Polskiego Związku Te-
nisa Stołowego. W pozostałych ka-
tegoriach startują gracze rekreacyj-
ni, którzy tenis stołowy uprawiają 
hobbistycznie.  
 W kategorii dzieci po raz trze-
ci z rzędu zwyciężyła Julia Balce-
rzak, która w finale pokonała Fran-
ka Boczkowskiego z Piaseczna 3:0. 
Wśród juniorów drugi raz z rzędu 
triumfował z kolei Kamil Pyszek, 
który okazał się lepszy od Aleksan-
dra Szeląga i Juliusza Wołoszczaka. 
Warto podkreślić, że cała trójka na 
co dzień rekreacyjnie ćwiczy w UKS 
Return w Piasecznie. Wśród kobiet 
najlepsza była Anna Trzaskowska, 
a tuż za jej plecami uplasowała się, 
debiutująca w zawodach, Małgorza-
ta Zdunek. Brąz trafił natomiast do 
zwyciężczyni zeszłorocznej edycji - 
Alicji Walasek. Wśród dzieci trenu-
jących wyczynowo najlepszy okazał 
się Igor Murasicki z Józefowa, któ-
ry w finale pokonał Macieja Janika. 

Brąz powędrował do 9-letniego Pa-
tryka Burakowskiego z UKS Return. 
Wśród juniorów całe podium zaję-
li zawodnicy z Piaseczna. Najlepszy 
był Mateusz Burakowski, pokonując 
w finale klubowego kolegę Borysa 
Massalskiego, który wiekowo mógł-
by startować w kategorii dzieci. Ka-
tegoria amatorów po raz kolejny pa-
dła łupem Rafała Suszyckiego, który 
pokonał zwycięzcę z października, 
Jarosława Okrucha. Wielki powrót 
w kategorii open zaliczył Damian 
Świerczek. Zwycięzca zeszłorocznej 
edycji był nieobecny podczas dwóch 
pierwszych imprez w Piasecznie. Te-
raz pojawił się i od razu zdobył złoty 
medal, pokonując w finale... Rafała 
Suszyckiego – triumfatora kategorii 
amator. W kategorii gier podwójnych 
tym razem zwyciężyło doświadcze-

nie. Najlepszą parą zostali Reinhold 
Utri i Adam Kępa, pokonując w fi-
nale z Adama Kopytka i Sławomira 
Dudziec. Łącznie w zawodach wy-
startowało aż 126 uczestników. 
 Najlepsi zawodnicy otrzymali 
– tradycyjnie (dzięki dofinansowa-
niu ze środków gminy Piaseczno) 
-  puchary, medale i nagrody rze-
czowe. W trakcie turnieju odbyło 
się także losowanie nagród, w któ-
rym do wygrania były vouchery do 
restauracji „Szara Eminencja” oraz 
„Zakątek Smaku”, a także sprzęt 
sportowy ufundowany przez firmę 
Decathlon. Kolejny turniej odbędzie 
się już w najbliższą sobotę w Pia-
secznie i organizatorzy postarają się 
o zaproszenie ciekawego gościa, któ-
ry uatrakcyjni grudniowe zawody. 

Grzegorz Tylec
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www.kurierpoludniowy.pl/ogloszenia
Zamieść ogłoszenie drobne przez internet

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

przyjmie

KOLPORTERÓW ODRĘCZNYCH
praca w piątki 

przy rozdawaniu gazet

Zgłoszenia telefoniczne 

pod numerem 22 756 79 39

DAM PRACĘ

Opiekunka Seniorów w Niemczech! Atrakcyjny bo-
nus jesienno-zimowy! Zadzwoń do naszego rekrutera 
i umów się na spotkanie w Warszawie! tel. 506 289 039, 
501 356 229 Promedica24

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

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

  Columbus Caffee&Bistro w Piasecznie pilnie poszuku-
je Baristów i Kucharzy. Jesteś zainteresowany,   prze-
ślij swoje CV e-mailem: piaseczno@columbuscaffee.pl

Firma drogowa Mabau z siedziba w Szymanowie zatrud-
ni pracownika ochrony, tel. 22 380 18 57, 662 07 97 71

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

Zatrudnimy Panią do sprzątania małej, prywatnej szko-
ły 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 

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

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

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

Zatrudnię panią do sprzątania klatek schodowych
w Konstancinie,  6h dziennie, tel. 698 634 057

KELNERKI I KELNERÓW NA WEEKENDY I IMPREZY ZA-
TRUDNIĘ OD ZARAZ oraz KUCHARZA PRODUKCYJNE-
GO, CV na  biuro@starachata.com.pl, tel. 601 633 330

PRACA!!! NATOLIN / GRODZISK MAZ. POMOC KU-
CHENNA, TEL. 500 229 047

Księgowej, księgowemu, ze znajomością symfonii i/lub 
rewizora, w biurze rachunkowym w Piasecznie, 
tel. 509 803 928

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

Zatrudnimy mężczyzn do ochrony budów z terenu Mokoto-
wa, Wilanowa,  Konstancina, Piaseczna, tel. 22 834 34 00

Zatrudnię do odśnieżania, tel. 504 804 378

Sprzątanie klatek, 1/2 etatu, Józefosław, tel. 512 499 695

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

Agenta ochrony Konstancin, Piaseczno tel. 506 158 658

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni ekspedytorów. Pa-
kowanie pieczywa. Praca w nocy, tel. 534 140 941

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

Praca dla kierowcy na kraj, kat. C+E, pon-pt. Tel. 505 030 062

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

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

Zakład Poligrafczny zatrudni osobę/mile widziane Panie 
do wykonywania sit do lakieru UV. Możliwość przyucze-
nia - osoby zainteresowane proszę o kontakt glass.do-
brzeniecki@gmail.com lub tel. 510 287 223

Ekspedientkę do delikatesów w Józefosławiu, 
tel. 606 205 646

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

Cukiernika i pomoc, tel. 608 079 659

Firma poszukuje osoby do sprzątania hali produkcyjnej i 
magazynowej. Praca w systemie zmianowym: 2 dni 6-18, 
2 dni wolne, 2 dni 18-6, 2 dni wolne itd. Wynagrodzenie 
14,00 zł na rękę, pełny etat, umowa o pracę. Praca w Sol-
cu k. Szymanowa, dojazd z Warki, Góry Kalwarii i Wilano-
wa zapewniony. Zadzwoń 501 631 374

Pracownik na Stacji Paliw w Tarczynie, tel. 605 276 594

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

Zatrudnię Emeryta lub Rencistę w charakterze dozorcy, 
tel. 505 056 532

Przyjmę do pracy do sklepu spożywczego w miejscowo-
ści Łbiska, tel. 601 970 036

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

Mechanika do warsztatu osobówek w Dawidach Banko-
wych. Dobre warunki, umowa. Tel. 502 996 096

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

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

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie, prasowanie, tel. 788 124 024

Sprzątanie, tel. 880 450 968

KUPIĘ

Kupię kasety i czarne płyty muzyczne, tel. 501 781 933

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

SPRZEDAM

Choinki prosto z plantacji w Henrykowie-Urocze, 
tel. 501 70 13 70

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

Suszone podgrzybki, tel. 504 509 539

Miód z własnej pasieki, tel. 501 51 66 52

Choinki duże, tel. 535 467 856

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

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

Auto skup wszystkie marki całe po wypadku nie na cho-
dzie skorodowane do remontu krajowe sprowadzone an-
gliki płatne gotówką odbiór własną lawetą tel. 515 472 081

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

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

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

Mieszkanie 41 m  centrum Piaseczna tel. 694 075 007

Dom jedno/dwu rodzinny, tel. 535 467 856

Ziemia rolna, w trakcie odralniania, 10 800m kw., 
Jaroszowa Wola, przy głównej drodze, tel. 604 44 23 13

Działka budowlana 1737m kw, w Siedliskach, tel. 516 787 739

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

Dom za miastem, tel. 535 487 338

Budowlana 1515 m kw. Wszystkie media, Żabieniec 
k. Piaseczna, tel. 608 660 916

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

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

Miejsce garażowe (platforma) Fabryczna, Piaseczno, 
tel. 607 042 889

Mieszkanie własnościowe, 3-pokojowe , 54 m kw., 
w Górze Kalwarii tel. 519 470 497

Sprzedam działkę budowlaną,Władysławów, gm.Leszno-
wola. 916 m kw..Atrakcyjna lokalizacja. 185000 zł., 
tel. 512 650 632

Działkę rolną 11 980 m kw.-12zł/m kw. Wieś Prażmów gmi-
na Prażmów powiat piaseczyński, tel. 505 818 248

Działkę rolną 10 789 m kw. 12 zł/m kw. Wieś Prażmów gmi-
na Prażmów powiat piaseczyński, tel. 505 818 248

NIERUCHOMOŚCI WYNAJMĘ

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Kwatery dla grup budowlanych, dobre warunki, 
13 zł/osoba, dojazd od ul. Puławskiej, Piaseczno, 
tel. 604 274 417

Mieszkanie do wynajęcia, Piaseczno, tel. 698 491 981

Wynajmę mieszkanie ok. 48 m kw. W wolnostojącym 
domu z ogrodem w Brwinowie, warunki do uzgodnienia. 
Tel. 22 730 56 55

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

Kwatery, Chylice, tel. 513 626 068

Bliźniak 70 lub 120 m kw. Zalesie D. centrum, 
tel. 601 330 079

Magazyny w Antoninowie, ochrona całodobowa, 
tel. 604 470 270, 604 470 370

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

USŁUGI

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

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
Tel. 504 008 309

STUDNIE, tel. 601 231 836 

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

Remonty, malowanie mieszkań, tel. 601 310 413

Malowanie, gipsowanie, tel. 721 224 856

Remonty, wykończenia, hydraulika, pełny zakres, 
tel. 601 304 250

Hydraulik tel. 886 576 148

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

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

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU, 
TEL. 501 129 679

Złom, uprzątniemy, wywieziemy, tel. 502 898 418

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

Sprzątanie tel. 536 043 434 

Złom, uprzątniemy, wywieziemy, tel. 502 898 418

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

Dachy, Kominy, rynny, tel. 798 836 860

Budowy domów tel. 798 836 860 

Remonty, wykończenia, tel. 692 194 998

Pranie dywanów, tel. 669 445 400

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

Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01

Malowanie, panele, remonty, tel. 664 632 405

Hydraulik, tel. 535 872 455

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

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

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

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

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

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

Oczyszczanie działek, ogrodnicze, tel. 519 874 891

Tynki gipsowe i tradycyjne kont 604 415 352

Tynki wewnętrzne, tel. 533 125 444

 RÓŻNE 

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

Oddam gruz, tel. 535 467 856

Sprzedam pilnie firmę - Dom Opieki dobrze prosperujący, 
budynek 780 m2 pow. użytkowej, działka 2500 m2, Serock, 
tel. 501 092 950

Kredyty bankowe  www.procesuj.pl 887 887 559

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

NAUKA 

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

Masaż, tel. 576 059 387

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

Dom Opieki Piaseczno, tel. 601 870 594, 781 287 396

ZWIERZĘTA

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

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

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

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

Zatrudnimy ekspedientkę do supersamu,  Dawidy, 
dojazd autobusem 715, 737 lub stacja PKP Dawidy, 
14 zł netto/ godz tel. 501 097 603

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

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

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

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

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

Malowanie wewnątrz mieszkań, tel. 723 528 851

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

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