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Gmina przejmie starą mleczarnię!
PIASECZNO Kilka dni temu do urzę-

du wpłynęła decyzja w sprawie wy-

właszczenia na rzecz gminy budyn-

ku starej mleczarni u zbiegu ulic 

Dworcowej i Jana Pawła II. Po wypła-

ceniu właścicielowi odszkodowania 

i dopięciu kwestii formalnych, bę-

dzie można przystąpić do adaptacji 

budynku

Odczarować 
komiks
PIASECZNO W najbliższą niedzielę po raz trzeci odbę-

dzie się festiwal komiksowy. Centrum Kultury w Pia-

secznie zaprasza nie tylko entuzjastów historyjek ob-

razkowych, ale także wszystkich, którym komiksy są 

obce lub kojarzą się jedynie z literaturą dla dzieci



KRONIKA POLICYJNA
POWIAT

Uwaga na włamywaczy!
 We wtorek, w ciągu dnia, doszło do dwóch zuchwałych włamań do do-
mów jednorodzinnych. Najpierw, w Wilczej Górze (gm. Lesznowola) włamy-
wacze wtargnęli do domu, wyłamując drzwi balkonowe. Ukradli biżuterię 
i elektronikę o wartości około 10 tys. zł. Do podobnego zdarzenia doszło 
mniej więcej w tym samym czasie w Przypkach (gm. Tarczyn). Tu straty osza-
cowano na około 6 tys. zł. Zbliżają się powoli wakacje i okres wyjazdów. Po-
licja apeluje więc o zachowanie środków ostrożności, w tym zamykanie na 
czas naszej nieobecności drzwi i okien oraz aktywowanie alarmu. Gdy wy-
jeżdżamy na dłużej, warto też poprosić o przypilnowanie naszej nierucho-
mości zaprzyjaźnionego sąsiada. 

PIASECZNO

Bezpieczne miasto i gmina
 W środę w Woli Gołkowskiej odbyło się pierwsze spotkanie, inaugurujące 
nowy program prewencyjny „Piaseczno – bezpieczne miasto, bezpieczna gmi-
na”. Spotkanie odbyło się w klubie seniora. Policjanci opowiadali na nim o no-
wych metodach działania oszustów, kradzieży danych oraz poruszali kwestie 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Cykl, w którego organizację zaangażo-
wały się także władze samorządowe, obejmie w sumie 10 otwartych dla miesz-
kańców spotkań, które będą odbywały się w różnych miejscach gminy. 

KONSTANCIN-JEZIORNA

Pogryzła ochroniarza, skopała ekspedientki
 Pracowniczka jednego z supermarketów zauważyła młodą kobietę, krad-
nącą alkohol i kosmetyki. Kiedy zwróciła jej uwagę, 25-latka, trzymając w rę-
kach skradziony towar, rzuciła się do ucieczki. Wówczas dwie ekspedientki 
zagrodziły jej drogę. Doszło do bójki, w którą włączył się pracownik ochro-
ny. Złodziejka zaczęła szarpać i kopać pracowników sklepu. Rzuciła się też 
na ochroniarza, którego pogryzła. Wkrótce na miejscu zjawili się policjanci i 
zatrzymali agresywną klientkę. Kobieta była pod wpływem alkoholu, którego 
miała w organizmie prawie dwa promile. Sąd zdecydował, że 25-latka następ-
ne trzy miesiące spędzi w areszcie tymczasowym. Przestępstwo kradzieży roz-
bójniczej zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.

GÓRA KALWARIA

Odpowie za kradzież toyoty
 W niewielkiej miejscowości na terenie gminy policjanci zatrzymali w so-
botę 41-latka podejrzanego o kradzież srebrnej toyoty corolli, która zginęła 
dzień wcześniej w miejscowości Krzaki. Mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawie-
nia wolności. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

URSYNÓW

Próbował sterroryzować sprzedawczynię tłuczkiem
 32-letni mężczyzna od kilku dni zaglądał do spożywczaka przy ul. Puław-
skiej, dokonując drobnych kradzieży. Wypraszany ze sklepu, za każdym razem 
wracał ponownie. W końcu upatrzył sobie moment, gdy w markecie nie było 
właściciela i wtargnął do niego uzbrojony w tłuczek do mięsa. Zwyzywał eks-
pedientkę, grożąc jej pozbawieniem życia. Przerażona 43-latka zadzwoniła na 
policję, która po kilkunastu minutach zatrzymała krewkiego napastnika. Piotr 
P. trafi ł do aresztu. Za groźby karalne grozi mu nawet do 2 lat więzienia.

Po wódce za kierownicę

Dla zabawy skakał po samochodzie

Hasał po ulicy z maczetą

 W ostatnim tygodniu na drogach powiatu zatrzymano aż 8 kierowców, 
będących pod wpływem alkoholu. Rekordzista, wpadł w nocy, z niedzieli na 
poniedziałek, w Runowie. 36-latek „wydmuchał” prawie 2 promile alkoholu. 
Wszyscy kierujący (połowa z nich to Ukraińcy) stracili już prawo jazdy i staną 
przed sądem. Za jazdę po pijanemu grozi im do 2 lat pozbawienia wolności.

 Policjanci szukają chuligana, który w nocy z soboty na niedzielę skakał po 
dachu dacii, zaparkowanej przy ul. Kniaziewicza w Piasecznie. Mężczyzna był 
prawdopodobnie pijany. Będzie odpowiadał za zniszczenie mienia.

 W środku nocy mieszkańcy Konstancina zauważyli mężczyznę, przecha-
dzającego się ulicami i wymachującego maczetą. Na miejsce została wezwa-
na policja. W rejonie ulicy Wczasowej agresywnie zachowujący się 43-latek 
został zatrzymany. Mężczyzna był trzeźwy. Na miejsce wezwano karetkę, 
która odwiozła go do szpitala dla psychicznie chorych. 
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Gmina przejmie starą mleczarnię!
PIASECZNO Kilka dni temu do urzędu wpłynęła decyzja w sprawie wywłaszczenia na 

rzecz gminy budynku starej mleczarni u zbiegu ulic Dworcowej i Jana Pawła II. Po wy-

płaceniu właścicielowi odszkodowania i dopięciu kwestii formalnych, będzie można 

przystąpić do adaptacji budynku

 O wszczęciu przez gminę proce-
dury wywłaszczeniowej w stosunku 
do nieruchomości, na której znajdu-
je się budynek starej mleczarni, jako 
pierwsi pisaliśmy we wrześniu ubie-
głego roku. Gmina zdecydowała się 
na ten krok, zachęcona przejęciem 

działki przy szkole w Chylicach. W 
tamtym przypadku zastosowano 
podobną procedurę i zakończyła się 
ona sukcesem. Kazus Chylic i Pia-
seczna miał jeden wspólny mianow-
nik: niechętnych do zbycia swej wła-
sności właścicieli. – Czasami wła-
ściciel nie wyraża zgody na zmianę 
sposobu użytkowania terenu i jego 
sprzedaż – wyjaśniał kilka miesięcy 
temu ówczesny wiceburmistrz Da-
niel Putkiewicz podkreślając, że w 
miejscowym planie zagospodaro-
wania działka, na której stoi stara 
mleczarnia, jest zarezerwowana pod 
usługi oświaty. - Chcemy pozyskać 
tę nieruchomość. Dlatego zdecydo-
waliśmy się wszcząć procedurę wy-
właszczeniową.

Przy szkole musi być porządek

 Negocjacje z właścicielem sta-
rej mleczarni trwały od lat i nie 
posuwały się do przodu. Tymcza-
sem obok zrujnowanego budynku 
zaczęła rosnąć nowa szkoła, któ-
ra ma być wizytówką Piaseczna. 
Nowoczesny budynek i zmienia-
jące się wokół niego otoczenie za-
czął coraz bardziej kontrastować 
z opuszczoną i zaśmieconą rude-
rą przy skrzyżowaniu Dworcowej 
i Jana Pawła II. I chociaż przewi-
dywano, że procedura wywłasz-
czeniowa może potrwać nawet kil-
ka lat, niespodziewanie udało się ją 
zakończyć już po 7 miesiącach, bo 
właściciel nieruchomości nie odwo-
łał się od decyzji wywłaszczeniowej.  

Co powstanie w budynku 

mleczarni?

 Wieść, że gmina przejmie sta-
rą mleczarnię, gruchnęła pod ko-
niec ubiegłego tygodnia. - Do urzę-
du wpłynęła prawomocna decy-
zja w tej sprawie – potwierdza bur-
mistrz Daniel Putkiewicz. - Teraz 
gmina musi wypłacić właścicielowi 
odszkodowanie, którego wysokość 
określi rzeczoznawca, a następnie 
uregulować sprawy formalne w księ-

dze wieczystej i ewidencji gruntów. 
 Kolejnym krokiem, według za-
powiedzi burmistrza, ma być upo-
rządkowanie i zabezpieczenie nie-
ruchomości. Następnie ma powstać 
projekt zagospodarowania budyn-
ku zgodny z celem wywłaszczenia 
i planem miejscowym, który gmi-
na będzie musiała uzgodnić z kon-
serwatorem zabytków. To wszystko 
pewnie trochę potrwa, jednak już te-
raz wiele osób zadaje sobie pytanie o 
ostateczny kształt starej mleczarni. 
 W internecie rozpętała się dys-
kusja, podczas której mieszkańcy 
przedstawili kilka ciekawych po-
mysłów. Najczęściej powtarzały się 
propozycje, aby w budynku zrobić 
kawiarnię, połączoną z księgarnią 
i czytelnią oraz kino, ewentualnie 
połączone ze sceną teatralną i za-

pleczem kawiarniano-restauracyj-
nym. Podobny model funkcjonuje 
w odrestaurowanej willi Hugonów-
ka, znajdującej się w Parku Zdro-
jowym na terenie Konstancina-Je-
ziorny. Z innych pomysłów warto 
wspomnieć o zaadoptowaniu starej 
mleczarni na muzeum oraz zorga-
nizowaniu w niej przestrzeni przy-
jaznej dzieciom, wzbogaconej o ze-
wnętrzny plac zabaw. 
 Mleczarnia w Piasecznie po-
wstała w 1928 roku jako Dom Lu-
dowy, pełniąc nie tylko funkcję 
zlewni mleka, ale także biblioteki i 
domu kultury dla rolników. Jej bu-
dowa była dużym wydarzeniem, a 
pierwszą cegłę wmurował osobiście 
Ignacy Mościcki, ówczesny prezy-
dent II RP.

Gmina długo starała się przejąć budynek starej mleczarni. 

Wkrótce jednak stanie się to faktem

Niedługo ma powstać 

projekt zagospodarowania 

zlokalizowanej w sąsiedz-

twie szkoły nieruchomości

R E K L A M A

K O N D O L E N C J E

Tomasz Wojciuk
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Chcą odzyskać gminną drogę
KONSTANCIN-JEZIORNA Radni Bogusław Komosa i Krzysztof Bajkowski chcą, aby gmina od-

zyskała i udrożniła drogę, przebiegającą przez teren Centrum Promocji Kadr w Skoli-

mowie. Jak się jednak okazuje, pomysł ten wcale nie jest nowy...

 Radni zrobili nawet krót-
ki film, w którym omówili swoją 
koncepcję, publikując go na jed-
nym z serwisów społecznościo-
wych. Chodzi o gminną drogę, bę-
dącą przedłużeniem ulicy Nowej, 
znajdującą się na terenie Centrum 
Promocji Kadr. - Obecnie nieru-
chomość należąca do CPK jest li-
cytowana – wyjaśnia Krzysztof 
Bajkowski. - Nie chcemy, aby zwy-
cięzca licytacji przywłaszczył so-
bie naszą drogę. Dlatego postulu-
jemy, aby jak najszybciej ją wygro-
dzić i udrożnić. 
 Radni chcą, aby sprawą zaintere-
sował się także burmistrz Kazimierz 
Jańczuk i odzyskał dla gminy zaro-
śnięty trakt. - Ucywilizowanie i od-
danie do użytku zapomnianego od-
cinka Nowej bez wątpienia poprawi-
łoby sytuację komunikacyjną i bez-
pieczeństwo w tej części Skolimowa 
– uważa Krzysztof Bajkowski. 
 Okazuje się, że burmistrz Ka-
zimierz Jańczuk doskonale zna sy-
tuację. - Nie chcę umniejszać roli 
naszych radnych, ale wykonanie 
„przebitki” między ulicami Gło-
wackiego a Śniadeckich było ini-
cjatywą jednej z naszych mieszka-
nek – mówi. - Pragnę wszystkich 
uspokoić: gmina jest właścicielem 
dwóch działek drogowych na terenie 
między Śniadeckich, a Głowackie-
go. Licytacja komornicza na pewno 
nie obejmie naszych nieruchomości, 
nikt nam ich nie odbierze. 

 A co z udrożnieniem drogi? Oka-
zuje się, że w najbliższym czasie ra-
czej to nie nastąpi. - Na terenie pół-
nocno-zachodniego Skolimowa gmi-
na opracowuje dokumentację doty-
czącą przebudowy i rozbudowy sys-

temu dróg – dodaje Kazimierz Jań-
czuk. - Przedłużenie ulicy Nowej kie-
dyś powstanie. Trudno jednak mówić 
o konkretnych terminach przed po-
wstaniem tej dokumentacji. 

Tomasz Wojciuk

Radni twierdzą, że przedłużenie ulicy Nowej mogłoby poprawić 

sytuację komunikacyjną na terenie Skolimowa

PIASECZNO

Zagrają Marukyan i Legenda Zgoor
 Już dziś o godzinie 19 w Domu Kultury w Piasecznie w ramach cyklu 
Kontakt odbędzie się koncert zespołów Marukyan oraz Legenda Zgoor. Ma-
rukyan to polskie trio muzyczne wykonujące szeroko pojętą muzykę Soul i 
R&B. Swoje kompozycje opierają na barwnym wokalu, elektryzującym ba-
sie i beatach oraz esencjonalnych brzmieniach instrumentów klawiszo-
wych. Legenda Zgoor to z kolei projekt muzyczny zainicjowany w Sokołow-
sku. Stamtąd nadciągnęła niespodziewana lawina dźwięków i kolorów, któ-
ra nabiera rozpędu podczas każdego występu. Niejednoznaczni w przesła-
niu, niepowtarzalni w formie, nieograniczeni w gatunku. Wchodzą w swoje 
żywioły na scenie i istnieją jedynie „tu i teraz”. Charakteryzuje ich dowolność 
ekspresji muzycznej. Wstęp wolny.

Tyl.

KONSTANCIN-JEZIORNA

Zagra Jessica Chastain
 W piątek 12 kwietnia o godz. 19 w Hugonówce zostanie wyświetlony 
fi lm z amerykańską aktorką Jessicą Chastain. Za role w fi lmach „Służące” oraz 
„Wróg numer jeden” aktorka otrzymała nominacje do Oscara. KDK pokaże 
jeden z najnowszych fi lmów z jej udziałem, opowiadający prawdziwą histo-
rię dramat w doborowej obsadzie. Tytuł fi lmu oczywiście jest niespodzianką. 
Wstęp wolny.

TW

LESZNOWOLA

Kwiecień z dietetykiem
 W trzy kolejne czwartki, 11, 18 i 25 kwietnia w godz. 9-13 w urzędzie gmi-
ny odbędą się bezpłatne spotkania z dietetykiem. Podczas nich będzie moż-
na nie tylko się skonsultować i zasięgnąć porady, ale także przeprowadzić 
badanie analizy składu ciała. 

TW

R E K L A M A

R E K L A M A
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ZDROWIE I URODA

Spotkanie z Brylantem Farmacji
W ramach nowego cyklu „Kobiece Piaseczno” w Miejskim Klubie Seniora w Piasecznie 

odbyło się spotkanie z dr Ireną Eris – znaną i cenioną farmaceutką, założycielką słyn-

nej fi rmy kosmetycznej. Bohaterka wieczoru opowiadała zarówno o swojej drodze ży-

ciowej, jak i o tym, co jest ważne dla zachowania zdrowia i urody

 Spotkanie cieszyło się ogrom-
nym zainteresowaniem – na tyle 
dużym, że w Klubie Seniora trud-
no było znaleźć wolne miejsce. Pro-
wadząca Magdalena Knitter pytała 
o początki kariery biznesowej Ireny 
Eris, która przyznała, że już w mło-
dości interesowała się kosmetologią 
i dermatologią, bo miała poważne 
problemy z cerą.
 Chcemy jak najpiękniej wyglą-
dać, a niestety w młodości hormo-
ny powodują, że nie zawsze ta skó-
ra wygląda tak, jak potrzeba – mó-
wiła Irena Eris. - Dlaczego zdecydo-
wałam się na własną działalność? 
To był właściwie przypadek. Mia-
łam taką żyłkę naukowca i odkryw-
cy – chciałam robić coś ciekawego. 
W pewnym momencie w mojej ro-
dzinie pojawiła się pewna niewielka 
suma pieniędzy. Moi rodzice otrzy-
mali spadek po dziadku – równo-
wartość ówczesnych sześciu „malu-
chów”. Kobiety stały wówczas w ko-
lejkach, by dostać jakikolwiek krem 
pielęgnacyjny i pomyślałam sobie, że 
może spróbuję. To nie była łatwa de-
cyzja, ale wsparł mnie mój mąż. Tłu-
maczyłam sobie zawsze, że „muszę 
spróbować”, bo może nigdy w przy-
szłości nie będzie mi to dane.Począt-
ki to była bardzo ciężka, całodzien-
na i niemalże samodzielna praca. W 
pierwszym miesiącu nie było nawet 
pieniędzy na wypłatę pensji dla jedy-
nej pracowniczki, która – orientując 
się jaka jest sytuacja – nie chciała w 
ogóle przyjąć wynagrodzenia z po-
życzonych pieniędzy.
 Dla porównania – obecnie firma 
Ireny Eris zatrudnia ponad tysiąc 
osób.
 Pierwszym pomysłem rynko-
wym była seria kremów dopasowa-
na do różnych typów i dysfunkcji 
skóry. Nie było jednak pieniędzy, by 
go zrealizować.
 - Wobec tego zdecydowałam się 
na półtłusty krem z arniką – wspo-
minała bohaterka wieczoru. - Wyda-
wało mi się, że jest najbardziej uni-
wersalny. Problemem było to, że 
państwowe sklepy nie chciały mieć z 
prywatnym wytwórcą nic do czynie-
nia. Jedyne co nas ratowało to sklepy 
ajencyjne, bo ich właściciele stawali 
na rzęsach, żeby zdobyć towar. Moż-
na tam było dostać pewne produkty, 
których był deficyt na państwowym 
rynku, ale też nie było łatwo.

 Irena Eris podkreśliła również, 
że Polki wiedziały o tym, że kosme-
tyki pielęgnacyjne są potrzebne, co 
wcale nie jest takie oczywiste we 
wszystkich krajach (np. w Rosji) i do 
tego zawsze były kreatywne.
 Dziś pani doktor nie ukrywa, że 
wciąż lubi swoją pracę i codziennie 
wykonuje ją z przyjemnością. Naj-
bardziej fascynuje ją tworzenie i kre-
acja produktu.
 - W Centrum Naukowo-Ba-
dawczym szukamy substancji ak-
tywnych, które jeszcze nie były 
używane i patentujemy je – opisuje 
Irena Eris. - Mamy już osiem pa-
tentów i to jest naprawdę bardzo 
dużo. Oprócz tego prowadzimy 
tzw. badania in vitro – na hodow-
lach komórek skóry. Badamy sub-
stancje aktywne, które teoretycz-
nie przewidujemy do danego kosme-
tyku – ustalamy optymalną dawkę, 
sprawdzamy, jak działają w miesza-
ninie i czy mają odpowiednią zdol-
ność przenikania. Dopiero po tym 
możemy stwierdzić, czy dany pro-
dukt jest wartościowy. Nasze cen-
trum jest naprawdę unikalne.
 Gość „Kobiecego Piaseczna” po-
dzieliła się także swoją opinią o pol-
skich konsumentkach.
 - To dojrzałe konsumentki – oce-
niła. - Polki dbają o siebie, choć oczy-
wiście klientki na świecie się różnią. 
Np. w Azji kobiety przede wszyst-
kim wybielają skórę, a np. Arabki – co 
mnie nieco zdziwiło – mają sporo 
wolnego czasu i bardzo dbają o sie-
bie. Przeważnie są to zamożne kobie-

ty, ale tam musi być już lżejsza konsy-
stencja kremu (bo jest cieplej) i inny 
zapach (cięższy niż u nas). Anatomia 
skóry jest jednak wszędzie taka sama. 
Nie ma specjalnych różnic.
 Na zakończenie spotkania były 
przewidziane pytania od publicz-
ności. Panie, które tego wieczoru 
zdecydowanie przeważały w Miej-
skim Klubie Seniora, niemalże nie 
chciały wypuścić bohaterki wieczo-
ru z sali. Irena Eris cierpliwie opo-
wiadała, między innymi, o procesie 
produkcji kosmetyków, o tym jak 
spędza swój wolny czas i o tym, że 
pieniądze (choć oczywiście istotne) 
nigdy nie były dla niej w życiu naj-
ważniejsze.

Grzegorz Tylec

Dr Irena Eris na spotkaniu w Miejskim 

Klubie Seniora w Piasecznie

Piękne włosy na wiosnę
Wiosna już w pełni, czas pożegnać się z czapkami i przyjrzeć się naszym 

włosom. Jak one przetrwały zimę? Czy są zmęczone, przesuszone, po-

łamane ? Jeśli potrzebują wsparcia mamy dla nich świetny zabieg 

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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Mamy nowego 
komendanta!
PIASECZNO W poniedziałek podinsp. Robert Pach otrzymał nominację 

na szefa powiatowej policji. - Postaram się nie zawieść zaufania, jakim 

zostałem obdarzony – mówił podczas uroczystości, która odbyła się w 

piaseczyńskiej komendzie

 Po uroczystym wprowadzeniu pocztu sztandarowego i powitaniu gości, 
podinspektor Agnieszka Sapińska z wydziału kadr KSP odczytała rozkaz nad-
insp. Pawła Dobrodzieja, Komendanta Stołecznego Policji o powołaniu z dniem 
1 kwietnia na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie pod-
insp. Roberta Pacha. Wcześniej, bo od połowy stycznia, Robert Pach pełnił obo-
wiązki Komendanta Powiatowego Policji, zastępując na stanowisku insp. Rober-
ta Chmielewskiego. - Zadanie postawione przed panem komendantem nie jest 
proste, bo powiat do najłatwiejszych nie należy - mówił po zaprzysiężeniu nad-
insp. Paweł Dobrodziej. - Poza tym poprzedni komendant, Robert Chmielewski, 
bardzo wysoko zawiesił poprzeczkę. W tym miejscu pragnę jeszcze raz podzię-
kować panu komendantowi Chmielewskiemu za wykonaną tu pracę. 
 Nadinsp. Dobrodziej podkreślił, że Robert Pach pracuje w policji od 1990 
roku i ma ogromne doświadczenie. - Wcześniej pełnił obowiązki zastępcy ko-
mendanta, więc mam poczucie, że ta zmiana pozwoli zachować w komendzie 
stabilność – dodał szef garnizonu stołecznego. - Jeszcze raz gratuluję, życzę 
sukcesów, dobrej współpracy z podwładnymi i policyjnego szczęścia. 
 Podinsp. Robert Pach podziękował za awans i ciepłe słowa. Podkreślił, że 
jego nominacja jest zasługą pracujących z nim na co dzień policjantów. Obie-
cał też, że postara się nie zawieść okazanego mu zaufania. Następnie gratula-
cje i życzenia owocnej współpracy złożyli nowemu komendantowi przedsta-
wiciele władz samorządowych. - Zapewniam pana o naszym dalszym wspar-
ciu – mówił starosta Ksawery Gut. - Mam nadzieję, że pan i znajdujący się pod 
pana dowództwem policjanci sprawicie, że wszyscy mieszkańcy powiatu 
będą czuli się bezpiecznie.

TW

Nadinsp. Paweł Dobrodziej jako pierwszy pogratulował 

podinsp. Robertowi Pachowi awansu

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Wietnamskich w Polsce

ul. Nadrzeczna 7C, 05-552 Wólka Kosowska

www.spw-pl.org, e-mail: info@spw-pl.org

Stowarzyszenie Wietnamczyków w Polsce

ul. Nadrzeczna 3F, 05-552 Wólka Kosowska

Fundacja Miłośników Wietnamskiej Sztuki Kulinarnej

ul. Grójecka 80 lok. 102, 02-094 Warszawa

Warszawa, 30 marca 2019 r.

OŚWIADCZENIE

 W związku z programem wyemitowanym w programie „Uwaga TVN” z dnia 28 marca 2019 

r., dotyczącym wykrycia nielegalnej ubojni kurcząt w Woli Przypkowskiej, przesyłamy następujące 

oświadczenie:

 Stowarzyszenie Przedsiębiorców Wietnamskich w Polsce i Stowarzyszenie Wietnamczyków w 
Polsce wraz z Fundacją Miłośników Wietnamskiej Sztuki Kulinarnej w pełni potępiają wszelkie przypadki 
łamania prawa w Polsce. Całkowicie popieramy wszelkie działania zarówno władz, jak również 
dziennikarzy, mające na celu wykrycie i eliminację z rynku nieuczciwych podmiotów, działających 
na szkodę Konsumentów. Nadmieniamy, że wszelkie przypadki łamania prawa w Polsce, przynoszą 
szkodę nie tylko Konsumentom, ale również przynoszą wielkie straty wizerunkowe dla całej naszej 
społeczności w Polsce, w szczególności są destrukcyjne dla przedsiębiorców z branży gastronomicznej, 
którzy działają zupełnie legalnie, przestrzegając normy unijne i prawa polskiego.
 Dla naszej społeczności wietnamskiej program w „Uwaga TVN” również był „szokiem” - tym 
bardziej, że nielegalny drób trafiał do azjatyckich sklepów spożywczych, a więc odbiorcami końcowymi 
mięsa byli sami Wietnamczycy.
 Przedsiębiorcy z branży gastronomicznej (właściciele restauracji, barów, hurtowni i sklepów 
spożywczych) działają zgodnie z unijnymi i polskimi przepisami prawa, przechodzą z powodzeniem 
skrupulatne kontrole (m.in. Państwowej Inspekcji Sanitarnej) i nie mają nic do ukrycia przed polskimi 
organami nadzoru, jak również przed Konsumentami. Niestety w każdej branży występują jednostkowe 
przypadki nieuczciwości i nierzetelności, stanowiące „skazę” dla całej reszty przedsiębiorców.
Apelujemy, aby nie stosować zasady zbiorowej odpowiedzialności i nie wiązać treści programu „Uwaga 
TVN” z całą branżą gastronomiczną. Środowisko Wietnamczyków w Polsce, jako mniejszość narodowa 
jest szczególnie narażona na zarzuty kierowane podświadomie na całe środowisko - tym bardziej, że 
część artykułów prasowych w nagłówkach akcentowały narodowość odpowiedzialnych osób.
 Nasze środowisko deklaruje pełną współpracę i gotowość w wykluczeniu nieuczciwych 
podmiotów z branży gastronomicznej – jest to w interesie nas wszystkich – Konsumentów, 
Przedsiębiorców i całej społeczności wietnamskiej w Polsce.

W imieniu Stowarzyszenia Przedsiębiorców Wietnamskich w Polsce

Tran Trong Hung – Wiceprezes Zarządu

Karol Hoang – członek Zarządu, rzecznik prasowy

W imieniu Stowarzyszenia Wietnamczyków w Polsce

Le Thiet Hung – Prezes

W imieniu Fundacja Miłośników Wietnamskiej Sztuki Kulinarnej

Ngo Van Vy - Prezes
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Wiosenna garażówka
 W niedzielę 7 kwietnia w godz. 12-16 na parkingu przed urzędem gmi-
ny odbędzie się Wiosenna garażówka, podczas której będzie można sprze-
dać lub wymienić niepotrzebne przedmioty, ale także kupić „perełki” które 
zalegają w garażach naszych sąsiadów. Udział w wyprzedaży jest bezpłatny, 
wcześniej trzeba tylko dokonać rezerwacji stoisk. 

TW

Stara szkoła w nowej odsłonie
TARCZYN Wczoraj odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej i rozbudowanej Szkoły 

Podstawowej im. Juliana Stępkowskiego w Tarczynie. - Jest to teraz placówka na miarę XXI 

wieku, która będzie znakomitą wizytówką naszej gminy – mówiła burmistrz Barbara Galicz

 Po wprowadzeniu sztandaru, 
krótkim występie artystycznym w 
wykonaniu uczniów, poświęceniu 
szkoły i przekazaniu krzyży do sal 
lekcyjnych, głos zabrała burmistrz 
Tarczyna Barbara Galicz. Pani bur-
mistrz podkreśliła wagę wydarzenia 
i powitała wszystkich zaproszonych 
na uroczystość gości. - Zmoderni-
zowana i rozbudowana szkoła daje 
gwarancję pełnego rozwoju i dobrego 
przygotowania do życia we współcze-
snym świecie – mówiła Barbara Ga-
licz. - Z kolei dobre wykształcenie to 
bezpieczeństwo i możliwość znale-
zienia atrakcyjnej pracy. 
 Burmistrz podkreśliła, że po roz-
budowie szkoły w Pracach Małych, 
to kolejna inwestycja przyczyniająca 
się do poprawy infrastruktury spo-
łecznej na terenie gminy. - Dziękuję 
wszystkim osobom zaangażowanym 
pośrednio lub bezpośrednio w reali-
zację tego przedsięwzięcia – dodała. 
- Życzę wszystkim uczniom, aby po 
zakończeniu nauki w tej szkole mieli 
dobre wspomnienia.

Szkoła z ponad 100-letnią tradycją

Głos zabrała również dyrektor pla-
cówki Beata Zaradkiewicz. - To co 
jeszcze kilka lat temu było niereal-
nym marzeniem, dziś stało się rze-
czywistością – nie kryła swej rado-
ści. - Od 110 lat ten budynek tętni 
gwarem najmłodszych mieszkań-
ców Tarczyna. Przez ten czas wielu 
wspaniałych ludzi tworzyło atmos-

ferę tego miejsca. Jednym z nich był 
patron szkoły, Julian Stępkowski – 
pedagog, wychowawca, społecznik, 
patriota - dzięki któremu powstała 

najstarsza część placówki, dziś od-
nowiona i zmodernizowana. 
 Inwestycji pogratulował też mar-
szałek senatu RP, Stanisław Kar-
czewski, który – jak sam przyznał 

– od wielu lat zna się z Barbarą Ga-
licz i z uwagą śledzi to, co dzieje się 
w Tarczynie. - W tym miejscu spo-
tykają się tradycja i nowoczesność – 
mówił. - Ta szkoła jest tego najlep-
szym przykładem. Życzę dzieciom, 
aby mogły realizować tu wszystkie 
swoje marzenia. Bądźcie dumni, że 
pochodzicie z tak pięknej, przyjaznej 
miejscowości jak Tarczyn.
 Swoje gratulacje lokalnej spo-
łeczności przekazali także przedsta-
wiciele zaprzyjaźnionych samorzą-
dów oraz radna Bożena Żelazow-
ska, reprezentująca marszałka woje-
wództwa Adama Struzika. 

11 nowych sal lekcyjnych

 Zaproszeni goście mogli obej-
rzeć nową część szkoły, która – 
trzeba przyznać – robi duże wra-
żenie. Środkowe skrzydło budynku 
zostało podwyższone o jedną kon-
dygnację, a skrzydło północne, w 
rejonie sali gimnastycznej, zosta-
ło wybudowane od nowa. W rezul-
tacie powstało 11 nowych sal lek-
cyjnych (zostały wyposażone m.in. 
w komputery i tablice interaktyw-
ne), gabinety specjalistyczne, bi-
blioteka, świetlica, mała sala gim-
nastyczna oraz część przedszkolna. 
Cały teren oraz nowy budynek zo-
stały dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

Tomasz Wojciuk

 Burmistrz Barbara Galicz wyraziła nadzieję, że szkoła będzie 

wychowywała dobrych i mądrych ludzi, którzy znajdą swoje 

miejsce we współczesnym świecie

W wyremontowanej części szkoły od miesiąca trwają już

zajęcia dla uczniów klas młodszych

Rozbudowa i modernizacja 

szkoły kosztowała około

9,5 mln zł

Pasyjny koncert Con Fuoco
LESZNOWOLA W ostatnią niedzielę chór Con Fuoco z Józefosławia zaprosił publiczność kościoła w Starej 

Iwicznej na wspólną muzyczną kontemplację męki Pańskiej

 Niedzielny koncert był podzielo-
ny na dwie części – pokutną i pasyj-
ną. Chór, w atmosferze powagi i sku-
pienia, wykonał utwory takich kom-
pozytorów jak: Giovanni Pierluigi 
da Palestrina, Wolfgang Amadeus 
Mozart, Piotr Pałka, Jacek Sykul-
ski oraz międzynarodowej wspólno-
ty ekumenicznej Taize. Dodatkowo, 
jako że rok 2019 jest Rokiem Mo-
niuszkowskim, w repertuarze zna-
lazła się również pieśń Stanisława 
Moniuszki „Panie nasz Zbawco”. 
Koncert zwieńczył nieco bardziej 
optymistyczny akcent – utwór Mo-
zarta „Dona nobis pacem”.
 - Dziękujemy ks. proboszczowi 
Dariuszowi Gocłowskiemu za moż-
liwość zaprezentowania się chóru w 
koncercie pasyjnym „Misterium Fi-
dei” - mówi Iwona Bagniewska, kie-
rownik organizacyjny chóru Con 

Fuco. - Była to również okazja do 
wspomnienia śp. Rafała Szymań-
skiego - wieloletniego organisty pa-
rafii pw. Zesłania Ducha Święte-
go, który przez kilka lat był również 
drugim dyrygentem Con Fuoco.
 Kolejną okazją do wysłuchania 

chóru w repertuarze pasyjnym bę-
dzie najbliższa niedziela. Con Fu-
oco zaśpiewa w kościele pw. Wszyst-
kich Świętych (pl. Grzybowski 3/5) 
w Warszawie. Początek koncertu o 
godzinie 19.30.

Grzegorz Tylec

GÓRA KALWARIA

Posprzątajmy Baniochę
 Już jutro, w sobotę 6 kwietnia, odbędzie się spacer ekologiczny, połączo-
ny ze sprzątaniem Baniochy. Zbiórka o godz. 10 na plaży przy gliniance „Dą-
brówka”. Na miejscu wszyscy chętni zostaną podzieleni na grupy, otrzymają 
worki i rękawice, a następnie udadzą się w przydzielony rejon. Akcja zakoń-
czy się około godz. 13 pieczeniem kiełbasek na ognisku. Organizatorzy, któ-
rymi są sołtys i rada sołecka Baniochy, zaplanowali też dodatkową niespo-
dziankę dla najmłodszych. 

TW

Radny zrezygnował
ze swojej funkcji
KONSTANCIN-JEZIORNA Sławomir Stoczyński, radny rady miejskiej w Kon-

stancinie-Jeziornie, postanowił złożyć mandat i wyjechać do Indonezji

 – Wobec niedopuszczenia mnie przez większość rządzących naszą gmi-
ną do pracy w żadnej z komisji rady miejskiej (co jest niezgodne z prawem) i 
brak szansy na skuteczne reprezentowanie interesów wyborców, podjąłem tę 
dramatyczną i trudną dla mnie decyzję – napisał radny Stoczyński w liście do 
przewodniczącej rady miejskiej, który przysłał także do naszej wiadomości. 
Dopisał też, że nie zgadza się ani ze sposobem sprawowania władzy w gmi-
nie, ani - z jego zdaniem – brakiem troski o utrzymanie charakteru uzdrowi-
skowego miasta. Uznał jednak, że „ nie ma sensu walczyć z bezmiarem wro-
gości, niechęci i odrzucenia”.
 Sławomir Stoczyński w ostatnich wyborach ubiegał się o funkcję burmi-
strza z ramienia PiS.
 – Przed wyborami zaproponowałem mieszkańcom Konstancina-Jeziorny 
projekt dobrej i potrzebnej zmiany, budowy solidarnej wspólnoty samorzą-
dowej – napisał w swoim liście radny Stoczyński. – Niestety został on przez 
większość odrzucony. Choć to obiektywnie zła decyzja, przyjmuję ją z sza-
cunkiem – stwierdza.
 – Nie odpowiada mi rola nieskutecznego kontestatora złych decyzji więk-
szości członków Rady czyli de facto i de jure całej Rady. Życie jest zbyt piękne 
i zbyt bogate, by trwonić czas na bezowocną walkę i uleganie frustracji. Świat 
jest pełen fascynujących miejsc i dobrych ciekawych ludzi. Chcę pracować 
tam, gdzie ceni się moje wysiłki, szanuje mój dorobek, uczciwość i kompeten-
cje i cieszyć się życiem - dodaje.
 Na zakończenie listu Sławomir Stoczyński podkreślił, że ma pozytywną opi-
nię o części radnych, ale niestety są oni w mniejszości. Życzy wszystkiego dobre-
go mieszkańcom i ma nadzieje, że ta kadencja przyniesie też dobre decyzje.
 Przypomnijmy: Sławomir Stoczyński, po tym jak nie został powołany do 
komisji oświaty, wyszedł w trakcie grudniowej sesji rady miejskiej i… słuch 
po nim zaginął. Nie odbierał telefonów i nie odpisywał na wiadomości. Jego 
koledzy z rady poważnie się zaniepokoili, gdy nie wziął udziału także w kolej-
nych sesjach rady miejskiej.
 – Pan Sławomir wziął urlop, aby odwiedzić swoją żonę – wyjaśnił nam 
Sergiusz Muszyński, szef struktur powiatowych Prawa i Sprawiedliwości . – Z 
tego co wiem, w najbliższych tygodniach ma wrócić.
 Małżonka radnego Beata Stoczyńska jest Ambasadorem Nadzwyczajnym 
i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Indonezji (oddalonej 
o ponad 10 tys. km od Konstancina-Jeziorny). Jak udało nam się ustalić, Sła-
womir Stoczyński aktualnie przebywa w Indonezji i powrót do Konstancina 
planuje dopiero za kilka lat. Być może przed kolejną  kampanią wyborczą, by 
przypomnieć się wyborcom i ponownie ubiegać się o funkcję burmistrza...

Kamil Staniszek
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Remont Postępu 
dopiero po wybudowaniu S7
LESZNOWOLA Od lat obsuwa się, zapada i pęka, a drobne naprawy nie przynoszą prak-

tycznie żadnych rezultatów. Mieszkańcy i kierowcy mają już dość ulicy Postępu, któ-

ra nie ma ani pobocza, ani nawierzchni, po której można by jeździć bez ryzyka uszko-

dzenia samochodu

 30 lat temu ulica Postępu była  
jedną z ładniejszych dróg w Lesz-
nowoli. Równa i szeroka pełni-
ła jednocześnie funkcję... chodni-
ka, bo dziennie przejeżdżały nią 
może trzy samochody. Potem jed-
nak ruch zaczął rosnąć, tak że dziś 
to jedna z najbardziej uczęszcza-

nych arterii w całym powiecie pia-
seczyńskim. I choć trudno to sobie 
wyobrazić, przez te wszystkie lata na 
odcinku od Mazowieckiej do Sło-
necznej, Postępu nie przeszła na-
wet najmniejszego remontu. Działa-
nia drogowców ograniczały się jedy-
nie do łatania coraz większych i głęb-
szych wyrw. - Nie rozumiem dlaczego 
ta droga naprawiana jest tak prowizo-
rycznie – dziwi się pan Paweł, miesz-
kaniec Bobrowca. - Tu powinny być 
robione wcinki. Tymczasem drogowcy 
wrzucają w dziury gorący asfalt, ukle-
pują go i jadą dalej. Następnego dnia 
w tym miejscu znów jest wyrwa. Taka 
praca nie ma po prostu sensu.
 Starosta Ksawery Gut, pod któ-
rego jurysdykcją znajduje się droga, 
doskonale ją zna. - Na odcinku od 
Mazowieckiej do skrzyżowania ze 
Słoneczną ulica Postępu jest zapad-
nięta przy krawędziach i w znacz-
nym stopniu uszkodzona – mówi. 
- Przy tym natężeniu ruchu samo-
chodów ciężarowych, gdy załatamy 
jedno miejsce, obok powstaje na-

stępne wymagające naprawy. Poza 
tym do tej pory remonty wykonywane 
były w mało sprzyjających warunkach 
pogodowych. Remonty cząstkowe, 
czyli naprawę większych powierzchni 
tej drogi, wykonamy w czerwcu.
 Postanowiliśmy zapytać starostę 
o plany kompleksowej przebudowy 
Postępu. - Nie ma sensu robić tego 
przed zakończeniem budowy trasy 
S7, która jest równoległa do Postępu 
– wyjaśnia Ksawery Gut. - Po pierw-
sze: naszą drogę rozjedzie cięż-

ki sprzęt, a po drugie – dwie budo-
wy jednocześnie w tym samym miej-
scu to chyba za dużo „szczęścia” za-
równo dla użytkowników drogi, jak 
i okolicznych mieszkańców. Trasa S7 
będzie miała drogi serwisowe do ob-
sługi ruchu lokalnego, które na pew-
nych odcinkach będą zastępowały ul. 
Postępu. Zatem po ich wybudowaniu 
będziemy mogli kompleksowo przebu-
dować pozostałe części drogi - zapo-
wiada starosta.

Tomasz Wojciuk

Droga jest dziurawa i pozapadana, a mieszkańcom doskwiera 

brak chodnika i ciągu rowerowego

Starosta uważa, że nie ma 

sensu remontować Postępu, 

dopóki nie zakończy się 

budowa trasy S7, co ma 

nastąpić w 2021 roku

Licealistka z Tarczyna 
wygrała konkurs historyczny
TARCZYN Katarzyna Prokopczyk, uczennica LO im. Ireny Sendlerowej 

zajęła pierwsze miejsce w VII edycji konkursu historycznego ,,Żołnie-

rze Wyklęci. Troska o pamięć i cześć”

 Finał konkursu organizowanego przez marszałka senatu RP Stanisława 
Karczewskiego odbył się 25 marca w Białobrzegach nad Pilicą. Brali w nim 
udział uczniowie z 9 szkół ponadgimnazjalnych, którzy rozwiązywali test 
przygotowany przez delegaturę kuratorium w Płocku. Najlepiej poradziła so-
bie z tym zadaniem Katarzyna Prokopczyk, uczennica drugiej klasy LO im. Ire-
ny Sendlerowej w Tarczynie. Nagrodą, która została ufundowana przez euro-
posła Zbigniewa Kuźmiuka, będzie wyjazd do Brukseli. Dodatkowo uczennica 
otrzymała wyróżnienie w kategorii fi lmu video, który został poświęcony jed-
nemu z uczestników antykomunistycznego podziemia. 

TW

Katarzyna Prokopczyk (druga z lewej) 

w nagrodę pojedzie do Brukseli

PIASECZNO

Polskie Pieśni Pasyjne
 W niedzielę o godz. 16 w kościele Parafi i Matki Bożej Wspomożenia Wier-
nych (ul. Millenium 13) w Głoskowie odbędzie się koncert „Polskie Pieśni 
Pasyjne” Wystąpią: Sławomir Bronk - kontratenor, Krystian Iwanow – bas i 
Adam Tański – fi sharmonia. Wstęp wolny.

Tyl.

PIASECZNO

Zaśpiewają piosenki Młynarskiego
 We wtorek 9 kwietnia o godzinie 20 w Domu Kultury w Piasecznie odbę-
dzie się Wtorek z Satyrą, czyli Marek Majewski Zaprasza - koncert „Wy wójta się 
nie bójta”, czyli autorzy śpiewają Młynarskiego. Wystąpią: Marek Bartkowicz, 
Marek Majewski, Antoni Muracki, Andrzej Ozga.  Bilety w cenie 20 złotych.

Tyl.
R E K L A M A
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 Decyzja władz gminy została 
poprzedzona dyskusją z mieszkań-
cami, która odbyła się w ratuszu w 
ubiegłym tygodniu.

Problemy i niedoskonałości 

targowiska

 Aktualne targowisko, które znaj-
duje się przy ul. Mariańskiej bory-
ka się z problemami. Warunki han-
dlu zarówno dla sprzedających jak 
i kupujących pozostawiają wiele do 
życzenia. Do tego dochodzi zła or-
ganizacja komunikacyjna w rejonie 
targowiska, brak ciągów pieszych, 
zbyt mała liczba miejsc parkingo-
wych oraz złe warunki sanitarne.
 – Na targowisku mamy zwykle 
140-160 sprzedawców – poinformo-
wał burmistrz Arkadiusz Strzyżew-
ski. – Wpływy z opłat (od 5 do 50 
zł) w skali roku wynoszą ok. 200 tys. 
zł, ale koszty prowadzenia targowi-
ska pochłaniają ok. 130 tys. złotych. 
Wynika z tego, że do gminnej kasy 
wpływa ok. 70 tys. zł rocznie.
 Aktualnie na 2 ha działce nale-
żącej do gminy dla potrzeb targo-
wiska wykorzystuje się 1,25 ha. – W 
sercu targowiska znajduje się zabu-
dowa jednorodzinna, ale jej właści-
ciele są zainteresowani ewentual-
ną sprzedażą – zwrócił uwagę bur-
mistrz Strzyżewski. Policzył, że w 
godzinach szczytu w rejonie targo-
wiska parkuje ok. 160 samochodów. 
– Myślę, że 200 miejsc postojowych 
rozwiązałoby kwestię parkowania – 
ocenił włodarz gminy.

Zakalwaria za daleko

 W dalszej części spotkania 
władze gminy zaprezentowały 
mieszkańcom dwa warianty dal-
szego funkcjonowania targowiska, 
związane z różnymi lokalizacjami. 
Burmistrz omówił dobre i złe stro-
ny każdego z nich. Alternatywną 
lokalizacją targowiska mogła być 
działka o powierzchni 2,2 ha po-
łożona pomiędzy trzema cmenta-
rzami na Zakalwarii. W poprzed-
niej kadencji powstał już pro-

jekt tego targowiska, który zakła-
dał budowę na 1,3 ha 108 zada-
szonych boksów oraz 72 niezada-
szonych. Na jego realizację pozy-
skano prawie milion złotych dota-
cji, nie przystąpiono jednak do wy-
konania ze względu na zbyt duże 
kwoty, które pojawiały się po roz-
strzygnięciach trzech kolejnych 
przetargów. W ostatnim najtańsza 
oferta wyniosła ok. 3 mln złotych. 
Lokalizacja targowiska na Zalwarii 
nie pozbawiona byłaby wad. Odle-
głość od centrum miasta zwiększy-
łaby się z 500 metrów do 1,7 km. 
Część osób, szczególnie starszych i 
niezmotoryzowanych, z pewnością 
zrezygnowałoby z zakupów gdyby 
przyszło im pokonywać tak długą 
trasę. Zainteresowanie kupujących 
mogłoby osłabnąć. Burmistrz zwró-
cił też uwagę na możliwość zakorko-
wania skrzyżowania ul. Zakalwaria 
z ul. Budowlanych. Jednym z więk-
szych mankamentów projektu tar-
gowiska jest liczba miejsc parkingo-
wych, których przewidziano tylko… 
29 (dodatkowo 2 dla niepełnospraw-
nych i 8 dla ciężarówek).

Nowe targowisko w starym miejscu

 Drugi wariant dalszego funkcjo-
nowania targowiska zakładał do-
tychczasową lokalizację. Blisko cen-
trum, z dobrymi połączeniami ko-
munikacyjnymi, z możliwością wy-

znaczenia dużej liczby miejsc par-
kingowych. 
Podczas spotkania z władzami mia-
sta zwolennicy utrzymania targowi-
ska przy ul. Mariańskiej stanowili 
zdecydowaną większość.
 – Obecna lokalizacja jest opty-
malna – mówił jeden z mieszkańców. 
– My jako handlujący korków nie two-
rzymy, jeśli da się ludziom możliwość 
szybkiego zaparkowania to problemy 
komunikacyjne się rozwiążą.
 – Część rolna i przemysłowa są 
dziś przedzielone, ludzie przecho-
dzą z jednej na drugą. Gdyby han-
del skumulować w jednym miejscu 
ludzie nie przechodziliby przez ulicę 
i łatwiej by było nad wszystkim za-
panować – podniósł jeden z uczest-
ników debaty.
 – Targowisko w innej lokalizacji 
może przyczynić się do jego końca 
– dodała jedna z uczestniczek dys-
kusji. – Targ to nie tylko handel, ale 
i pewna tradycja opierająca się na 
przyzwyczajeniach mieszkańców, 
budowanych przez wiele lat.
 Radni przychylili się do woli 
mieszkańców. Targowisko pozosta-
nie przy ul. Mariańskiej. Burmistrz 
Arkadiusz Strzyżewski zapowiada, 
że funkcjonalność nowego targowi-
ska również będzie konsultowana z 
mieszkańcami.  

Adam Braciszewski
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Rezygnują z dotacji, 
targowisko bez przeprowadzki
GÓRA KALWARIA Podczas ostatniej sesji radni zdecydowali o przeznaczeniu środków fi nansowych na pro-

jekt targowiska, które przesunięte nieco na zachód pozostanie w swoim dotychczasowym miejscu przy ul. 

Mariańskiej. Tym samym zrezygnowano z możliwości wykorzystania dotacji na realizację istniejącego już 

projektu targowiska na tzw. Zakalwarii

Śmietnikowy pat 
przy Fabrycznej
PIASECZNO Wspólnota Mieszkaniowa Fabryczna 7 chce przebudować i 

powiększyć swoją altanę śmietnikową. - Aby jednak to zrobić, trzeba 

najpierw przenieść stojący obok śmietnik, należący do innej wspólno-

ty. Jest z tym spory problem... – mówi pan Wiesław, członek zarządu 

WM Fabryczna 7

 - Mamy teraz więcej frakcji, a i śmieci cały czas przybywa – mówi pan Wie-
sław. - Dlatego rozbudowa naszej altany jest absolutną koniecznością. 
 Modernizację niewielkiej altany Wspólnota Mieszkaniowa Fabryczna 7 
planuje od kilku lat. Już w 2013 roku pisała do gminy pisma z prośbą o wy-
znaczenie nowej lokalizacji dla altany śmietnikowej Wspólnoty Mieszkanio-
wej Szkolna 5, która znajduje się tuż obok. Prośby te nie zostały jednak przez 
gminę spełnione (obydwie sąsiadujące ze sobą altany są posadowione na 
gminnym gruncie). W jednym z pism administratorka bloku przy Fabrycznej 
7, Agnieszka Zaorska wskazuje, że gmina zobowiązała się do przesunięcia na 
własny koszt altany Wspólnoty Mieszkaniowej Szkolna 5. Fakt ten nie został 
jednak potwierdzony na piśmie. 
 - Minęło 6 lat i sytuacja jest taka, że altana tamtej wspólnoty cały czas stoi 
przed naszym blokiem, uniemożliwiając nam rozbudowę naszego śmietni-
ka – narzeka pan Wiesław. - Znalazłem nawet miejsce, w które można by ją 
przestawić. Ktoś jednak musi za to zapłacić, a nikt się do tego nie kwapi. My 
na pewno nie zrobimy tego na swój koszt. 
 Ze spełnieniem żądań Wspólnoty Mieszkaniowej Fabryczna 7 może być 
jednak ciężko. Dotarliśmy do pisma wystosowanego w tej sprawie przez wi-
ceburmistrza Roberta Widza. Pisze w nim: „informujemy, że w chwili obec-
nej wyznaczenie nowej lokalizacji dla altany Wspólnoty Mieszkaniowej Szkol-
na 5 jest niemożliwe z uwagi na obowiązującą z nią umowę dzierżawy”. - Bę-
dziemy chcieli poszukać kompromisu, umożliwiającego rozwiązanie tej spra-
wy – deklaruje w piśmie wiceburmistrz Widz. Jednocześnie wskazuje, że roz-
budowa altany Wspólnoty Mieszkaniowej Fabryczna 7... jest możliwa bez in-
gerowania w teren zajmowany przez wiatę Wspólnoty Mieszkaniowej Szkol-
na 5. - Należy złożyć tylko w tej sprawie stosowny wniosek – dodaje. Pan Wie-
sław ma w tej kwestii inne zdanie. - Gmina chce umożliwić nam rozbudowę 
śmietnika na planie prostokąta, a my chcemy zrobić to w kwadracie, co jest o 
4 tys. zł tańsze. Urzędnicy rzucają nam kłody pod nogi. Nie wiem, jak długo to 
jeszcze potrwa...

TW

Na gminnej działce stoją obok siebie dwie altany śmietnikowe 

należące do dwóch wspólnot. Ich zarządy od lat nie mogą dojść 

do porozumienia w kwestii przeniesienia jednego ze śmietników

Bądźmy zdrowi i szczęśliwi
 W piątek 5 kwietnia w godz. 15.30-17.30 w siedzibie starostwa powiato-
wego przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie odbędą się warsztaty „Bądź-
my zdrowi i szczęśliwi z wyboru”, podczas których będzie można nauczyć się 
badać piersi, prawidłowo dobierać biustonosze oraz poznać zdrowe nawyki 
żywieniowe. Będzie też panel dla panów, podczas którego zostaną omówio-
ne najczęściej dotykające mężczyzn choroby nowotworowe.

TW
KONSTANCIN-JEZIORNA

Królowej Marysieńki jak malowana
 Kilka dni temu ruszyły prace na ulicy Królowej Marysieńki w Konstan-
cinie-Jeziornie. Obejmują one wykonanie odwodnienia gruntu, wymianę 
nawierzchni oraz budowę oświetlenia ulicznego. Inwestycja ma kosztować 
niemal 350 tys. zł i zostać zrealizowana do końca maja.

TW

PIASECZNO

Kiermasz Wielkanocny w Złotokłosie
 Już jutro w godzinach od 10 do 17 na terenie OSP Złotokłos (ul. 3 Maja 
30) odbędzie się Kiermasz Wielkanocny w Złotokłosie. W programie: kier-
masz rękodzieła artystycznego, kiermasz ciasta własnego wypieku i warsz-
taty: g. 11-12 mała palemka, g. 13-14 zajączki. Wstęp wolny. 

Tyl.

Czy konstanciński ratusz otrzyma 
nagrodę „Polityki”?
KONSTANCIN-JEZIORNA Nowy ra-

tusz przy ulicy Piaseczyńskiej, 

który został oddany do użytku  w 

maju ubiegłego roku, znalazł się 

w ścisłym fi nale plebiscytu „Na-

groda Architektoniczna Polity-

ki za rok 2018”, organizowanego 

przez tygodnik „Polityka”

 To już ósma edycja plebiscytu 
„Polityki”, w którym osoby związa-
ne z architekturą i urbanistyką wy-
bierają najciekawsze, najoryginal-
niejsze i najbardziej innowacyjne 
obiekty, oddane do użytku w 2018 r. 
Tym razem w wąskim gronie pięciu 
finalistów znalazł się także konstan-
ciński ratusz, zaprojektowany przez 
pracownię „BBGK Architekci”. Zo-
stał on doceniony za prostą formę, 
wstrzemięźliwość i wyjątkową ele-
gancję, nawiązujące do najlepszych 

tradycji budownictwa modernistycz-
nego. Oprócz ratusza w Konstanci-
nie-Jeziornie w finale plebiscytu 
znalazły się jeszcze: budynek miesz-
kalny „Unikato” w Katowicach, en-
klawa przyrodnicza „Bobrowisko” 
w Starym Sączu, hala KS Cracovia 
1906 z Centrum Sportu Niepełno-
sprawnych w Krakowie oraz pawi-

lon „Zodiak” w Warszawie. Zwycięz-
cę plebiscytu, który zostanie ogłoszo-
ny w maju, wybierze jury. Swojego fa-
woryta mogą wskazywać także czytel-
nicy i internauci. Głosować można do 
12 kwietnia poprzez stronę polityka.
pl/architektura.

TW
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Odczarować komiks
PIASECZNO W najbliższą niedzielę po raz trzeci odbędzie się festiwal komiksowy. Cen-

trum Kultury w Piasecznie zaprasza nie tylko entuzjastów historyjek obrazkowych, ale 

także wszystkich, którym komiksy są obce lub kojarzą się jedynie z literaturą dla dzieci

 III Festiwal Przystanek Komiks 
odbędzie się w Przystanku Kultura 
przy pl. Piłsudskiego 9.
 – Komiksy czytałem w dzieciń-
stwie, ale później na wiele lat stra-
ciłem kontakt z tym medium – przy-
znaje organizator i pomysłodawca 
Festiwalu Przystanek Komiks, Alek-
sander Ryszka. – Wróciłem do nich 
jako dojrzały odbiorca, z bagażem 
doświadczeń, jako malarz i czytel-
nik literatury. Komiks to tylko for-
ma, bo treść, podobnie jak w filmie, 
może być dowolna – także ambitna i 
wyrażona w artystyczny sposób.
 Historyjki obrazkowe wciąż 
przez wiele osób utożsamiane są z 
literaturą dla dzieci lub medium dla 
mniej wymagających dorosłych.
 – To nie ma nic wspólnego z rze-
czywistością – przekonuje Aleksan-
der Ryszka. – Ideą piaseczyńskiego 
festiwalu jest „odczarować komiks”, 
pokazać jego bogactwo i różnorod-
ność. Chcemy zachęcić do lektury 
komiksów także te osoby, które się z 
nimi dotąd nie zetknęły.

Warsztaty dla dzieci, atrakcje 

dla kolekcjonerów

 Tegoroczny program festiwa-
lu zapowiada się imponująco. Roz-
pocznie się o godzinie 11 warszta-
tami dla dzieci w wieku 6-9 lat, po-
prowadzonymi przez Berenikę Ko-
łomycką, autorką przygodowo-oby-
czajowej komiksowej serii dla dzie-
ci „Malutki Lisek i Wielki Dzik”. 
Warsztaty dla starszych (10-14 lat) 
przewidziano w godz. 13 – 14.30.
 Ciekawym punktem festiwalu bę-
dzie spotkanie z Markiem Kasper-
skim, znawcą sztuki komiksu, wła-
ścicielem Galerii Artkomiks, rzeczo-
znawcą z ramienia Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego w za-
kresie sztuki komiksu.

 – Rynek komiksowy się rozwija – 
mówi Aleksander Ryszka. – Pojawia 
się coraz więcej kolekcjonerów, któ-
rzy inwestują z zakup oryginalnych 
plansz komiksowych. Porozmawia-
my o kolekcjonowaniu oryginalnych 
rysunków oraz o rynku sztuki komik-
su w Polsce, w Europie i na świecie.

Oko w oko z oryginalnymi 

planszami

 O godzinie 16.30 odbędzie się 
rozmowa z Anną Krztoń, twórczynią 
jednego z najlepszych ubiegłorocz-
nych komiksów „Weź się w garść”. 
Spotkaniu z utalentowaną autorką 
będzie towarzyszyć wystawa jej prac. 
Gdy kilka dni temu odwiedziliśmy 
Przystanek Kultura, Anna Krztoń 
akurat pracowała nad muralem.
 – Nie fotografujmy całego, żeby 
odwiedzający wystawę mieli niespo-
dziankę – poprosiła. Chwilę później 
wybierała oryginalne rysunki z ko-
miksu „Weź się w garść”, które zo-
staną wyeksponowane na wystawie. 
Wśród nich pojawią się także prób-
ne kadry, które ostatecznie nie trafi-
ły do komiksu.
 – Scenariusz pisało życie – mówi 
Anna Krztoń. – Początkowo plano-
wałam inne zakończenie komiksu 
i część plansz nie zostało wykorzy-
stanych.
 W niedzielę będziemy mogli też 
podziwiać wystawę plenerową w 
Zakątku Kultury. „Bajka na Końcu 
Świata” zaprezentuje prace Marcina 
Podolca. Komiksy tego niezwykłego 
twórcy wydawane są m.in., we Fran-
cji, Hiszpanii i Niemczech.

Spektakl teatralny, którego 

nie można przegapić

 Wisienką na torcie tegorocznej 
edycji festiwalu komiksowego bę-
dzie spektakl Teatru Śląskiego z 

Katowic. Będzie to adaptacja ko-
miku „Przygody Stasia i Złej Nogi” 
Tomasza Grządzieli – pełnej humo-
ru, ale też nieco gorzkiej i wzrusza-
jącej opowieści o matce, która sa-
motnie wychowuje niepełnospraw-
nego syna. To jeden z niezwykłych 
komiksów, który może przypaść do 
gustu zarówno dzieciom, jak i ich 
rodzicom. 
 Początek spektaklu o godzinie 19 
w Sali Domu Kultury w Piasecznie, 
przy ul. Kościuszki 49. Bilety w ce-
nie 25 zł dostępne są na stronie kul-
turalni.pl

Najlepsze piaseczyńskie 

komiksy i oferty wydawnictw

 Tradycyjnie festiwalowi komik-
sowemu będzie towarzyszyć ogło-
szenie laureatów konkursu na autor-
ski komiks, który przeprowadzono 
wśród dzieci w trzech kategoriach 
wiekowych: 6-9 lat, 10-13 lat i 14-19 
lat. Łącznie napłynęło 51 komiksów. 
Praca jury nie była łatwa ze wzglę-
du na różnorodność zgłoszonych 
komiksów, nie tylko pod względem 
graficznym, ale i fabularnym.
 W godzinach 11-18.30 będą 
otwarte stoiska, na których wydaw-
cy zaprezentują swoje oferty. Będzie 
można zakupić m.in. komiksy z Kul-
tury Gniewu, Timof i cisi wspólnicy 
czy ziny autorstwa Anny Krztoń.

Kamil Staniszek
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Nauka pływania dla seniorów
 Już 16 kwietnia ruszają bezpłatne zajęcia z pływania dla seniorów. Na 
zlecenie gminy organizuje je Integracyjny Klub Sportowy „Konstancin”. Spo-
tkania będą odbywały się w pływalni Centrum Kompleksowej Rehabilitacji 
przy ul. Gąsiorowskiego 12/14 dwa razy w tygodniu – we wtorki w godz. 
12.45-13.30 i w czwartki w godz. 11.15-12.

TW

Wspólnie posadźmy 
dęby i lipy!
LESZNOWOLA Już jutro, w sobotę 6 kwietnia, odbędzie się IV Sadzenie 

Lasu ze Stowarzyszeniem Dobra Wola. Tym razem las będzie sadzony w 

miejscowości Lesznowola, nieopodal terenu byłej jednostki wojskowej

 - Wspólnie z przyjaciółmi będziemy chcieli posadzić około 10 tysięcy ma-
łych dębów i lip – zapowiada Jacek Zalewski, prezes stowarzyszenia. Akcja 
rozpocznie się o godz. 9.30 przy ulicy Gajowej w Lesznowoli (wjazd od ul. 
Wojska Polskiego, jadąc Słoneczną trzeba skręcić przy stawach). Wydarze-
niem towarzyszącym będzie zbiórka elektrośmieci, za które będzie można 
otrzymać rośliny do posadzenia w przydomowych ogródkach. Organizato-
rzy akcji zapewniają rękawice, szpadle, a także... kiełbaski, które będzie moż-
na upiec na ognisku po zakończeniu pracy. Sadzenie lasu powinno potrwać 
około 4 godzin. W ubiegłych latach podobne akcje odbywały się m.in. w Mag-
dalence i Sękocinie Starym.

TW

Otwarto Punkt 
Biblioteczny w Zamieniu
LESZNOWOLA W poniedziałek, z inicjatywy mieszkańców, 

przy ulicy Zakładowej 16 w Zamieniu otwarto nowy 

Punkt Biblioteczny

 Na otwarciu punktu nie zabrakło niecodziennych atrakcji. Obejrzeć moż-
na było zarówno Red Heels - energetyczne show na skrzypcach elektrycznych 
oraz pokazy gorących tańców w wykonaniu zespołu Layla. Każdy z mieszkań-
ców mógł też przynieść swoje książki w ramach darowizny na rzecz nowego 
miejsca. 
 W realizację inicjatywy zaangażowała się Magdalena Łyszcz, radna gminy 
Lesznowola.
- Czuję się w pewnym sensie matką chrzestną tego projektu, bo to ja skontak-
towałam mieszkańców z dyrektor biblioteki i zabiegałam o realizację tego po-
mysłu – mówi radna. - Zaangażowałam się w utworzenie punktu bibliotecz-
nego w północnej części naszej gminy, bo... tam nic się nie dzieje. GOK nie do-
ciera, biblioteka też nie, a w przeciągu pół roku, dzięki społecznej aktywno-
ści sąsiedztwa, strażaków z OSP w Zamieniu oraz bibliotekarzy udało się ru-
szyć z nową inicjatywą.
 Po zebraniu przez mieszkańców książek, pracownicy biblioteki odma-
lowali stary lokal OSP i tam właśnie powstał Punkt Biblioteczny. Dzięki nie-
mu mieszkańcy Zamienia i okolicy zyskali dostęp do całego gminnego księ-
gozbioru, gdyż punkt jest wprowadzony w internetowy system  bibliotecz-
ny - można więc zamawiać książki na stronie biblioteki i potem odbierać je w 
punkcie. Na Facebooku pojawiła się również ankieta i mieszkańcy sami zdecy-
dowali, że najbardziej pasowałyby im poniedziałki, więc – jak na razie - punkt 
będzie czynny w poniedziałki w godzinach od 17 do 20.

Grzegorz Tylec

Autorka komiksów Anna Krztoń i pomysłodawca Festiwalu „Przystanek Komiks” Aleksander Ryszka 
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Dwadzieścia lat teatralnego święta
PIASECZNO Pod koniec marca w Domu Kultury w Piasecznie odbyła się kolejna edycja EF-

FKI - Festiwalu Małych Form Teatralnych. Impreza ze względu na swój jubileusz miała 

specjalną oprawę. Nie zabrakło okazji do podziękowań, momentów wzruszeń i wspa-

niałych wspomnień

 EFFKA to, w największym skró-
cie, konfrontacja dorobku zespo-
łów teatralnych, której głównym ce-
lem jest inspirowanie młodych ludzi 
do pracy nad małą formą scenicz-
ną. Od innych imprez tego typu wy-
różnia ją niezwykła, wypracowana 
przez lata, atmosfera. 
 Podczas EFFKI młodzi aktorzy 
z całej Polski prezentują swoje spek-
takle, oglądają przedstawienia in-
nych, a także zawierają nowe zna-
jomości i uczą się. Biorąc udział w  
warsztatach, mogą, przekonać się 
jak wiele różnorodności kryje w so-
bie teatr.

EFFKA wciąż się rozwija

 Od samego początku moto-
rem napędowym festiwalu jest Ewa 
Kłujszo – instruktorka teatralna (od 
1987 roku) przy Centrum Kultury w 
Piasecznie. Wszystko zaczęło się w 
2000 roku.
 - Z rozmów wywnioskowałam, 
że istnieje zapotrzebowanie na tego 
rodzaju imprezę – wspomina Ewa 
Kłujszo. - Działało tu i działa nadal 
mnóstwo grup teatralnych.
 Na początku festiwal odbywał 
się tylko w soboty, a w jednym dniu 
mieściły się wszystkie kategorie.
 - Był w końcu taki moment, że 
zgłosiło się tak dużo grup, że musie-
liśmy zrobić EFFKĘ symultanicznie 
w dwóch miejscach – w Domu Kul-

tury i w Domu Parafialnym – mówi 
organizatorka imprezy. - To było 
trudne, ale i fajne. Pokazało nam, że 
jest zapotrzebowanie na więcej. Zro-
biły się więc dwa dni, a potem był 
znów precedens – zgłosiła się gru-
pa przedszkolna (wypadła rewela-
cyjnie), no i oczywiście zaraz potem 
druga, trzecia... i trzeba było utwo-
rzyć kolejną kategorię. Obecnie są 
ich już cztery, z tym że przedszko-
la biorą dział w konkursie. Cieszy 
mnie zwłaszcza, że są grupy, które 
specjalnie na EFFKĘ przygotowują 
swoje spektakle i czekają by się tutaj 
pokazać.
 Festiwal cieszy się takim powo-
dzeniem, że organizatorzy muszą 
dziś odmawiać niektórym udziału – 
ze względu na zbyt dużą liczbę chęt-
nych. W tym roku nie zaprezentowa-
ły się monodramy.
- Niewykluczone, że stworzymy w 
przyszłości specjalną kategorię dla 
monodramów, bo choć trudno je 
oceniać, to stają się coraz popular-
niejszą formą teatralną wśród mło-
dzieży – zapowiada Ewa Kłujszo.

Jury wybrało najlepszych

 Przez trzy dni wydarzeń na sce-
nie piaseczyńskiego Domu Kultu-
ry swoje spektakle zaprezentowa-
ły dziecięce i młodzieżowe grupy te-
atralne z całej Polski. Po przeglądzie 
przedszkolaków kolejnego dnia swo-

ją szansę dostali uczniowie szkół 
podstawowych. Ich występy oce-
niało profesjonale jury. Wśród klas 
1-4 najlepsza była Bałałajka (spek-
takl „Grunt to dobre wychowanie”), 
a wśród klas 5-8 Kabaret Biedron-
ki („…A czemu nie”). Na zakończe-
nie imprezy odbyła się EFFKA mło-
dzieżowa. Grand Prix w tej kategorii 
zdobył Młodzieżowy teatr profilak-
tyki Farsa („Inni”). Przyznano rów-
nież wiele nagród indywidualnych
- Wszyscy mogą liczyć u nas na życz-
liwe porady i sugestie, dzięki czemu 
kolejne spektakle tych samych grup 
są z roku na rok coraz lepsze – cie-
szy się Ewa Kłujszo.

To dzięki ludziom EFFKA 

jest tak udana

 Przy okazji dwudziestej edycji 
imprezy nie zabrakło nowości. Na-
leżała do nich jadalna dekoracja z 
owoców dla wszystkich chętnych 
(zjedzono, między innymi, osiem 
kilogramów jabłek z cynamonem). 
Do tego doszły nagrody ceramiczne 
(tzw. Kwiat Teatru), które są przy-
znawane za specjalne podejście pe-
dagogiczne (np. dla teatrów integra-
cyjnych) i okolicznościowe torty wy-
konane przez dwie życzliwe imprezie 
panie. Jak co roku nie sposób oczy-
wiście pominąć zaangażowania rze-
szy młodych i niezwykle sprawnych 
wolontariuszy, którzy działali pod 

czujnym okiem Ziemowita Kłujszo.
 - To zasługa wolontariuszy, że ta 
impreza jest taka przyjemna – pod-
kreśla Ziemowit Kłujszo. - Wszy-
scy są uśmiechnięci, nasi goście do-
pieszczeni i nikt nigdy nie ma wąt-
pliwości, kto się czym zajmuje. Wo-
lontariusze są zawsze gotowi żeby, 
od rana do wieczora, przez trzy dni 
oddać całą swoją energię wszystkim 
grupom, które tutaj przyjeżdżają.
Od zeszłego roku pojawiła się gru-

pa sponsorów. Jednym z nich jest Bi-
blioteka Publiczna Miasta i Gminy 
Piaseczno – filia w Józefosławiu. 
- Pani Ania Wysocka przez cały rok 
zbiera dla EFFKI książki – podkre-
śla Ewa Kłujszo. - Dostaliśmy cztery 
pudła nowych książek, za które bar-
dzo dziękujemy. Dzięki temu może-
my obdarować praktycznie wszyst-
kich uczestników.

Grzegorz Tylec
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We wtorek Katyń
 Z okazji obchodów Dnia Pamięci Ofi ar Zbrodni Katyńskiej najbliższe spo-
tkanie Klubu Historycznego zostanie poświęcone wydarzeniom z 1940 roku. 
Pokazane zostaną dwa niezwykle interesujące fi lmy dokumentalne: „Śledz-
two majora Zakirowa” i „Święty ogień”. Słowo wstępne wygłosi Witold Raw-
ski, koordynator klubu. Nie zabraknie również lokalnych odniesień, ponie-
waż jedenastu mieszkańców Konstancina-Jeziorny zginęło z rąk NKWD w 
Katyniu i sąsiednich miejscowościach. Spotkanie odbędzie się w Konstan-
cińskim Domu Kultury przy ul. Mostowej, we wtorek 9 kwietnia o godz. 18. 
Wstęp wolny.

TW
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Przed strajkiem nauczycieli
PIASECZNO W środę w sali konferencyjnej urzędu miasta odbyło się spotkanie poświęcone bieżącej sytuacji 

w szkolnictwie. Jego organizatorem było Piaseczyńskie Porozumienie Rad Rodziców 

 Gospodarzami spotkania byli 
Hanna Kułakowska-Michalak, wi-
ceburmistrz Piaseczna i Piotr Racz-
kowski, przewodniczący Piaseczyń-
skiego Porozumienia Rad Rodzi-
ców. Pierwszym z poruszanych za-
gadnień były kwestie dotyczące te-
gorocznej rekrutacji z poziomu kla-
sy podstawowej i gimnazjum na 

wyższy poziom nauczania. Najbar-
dziej chyba palącą kwestią pozo-
stają wciąż egzaminy gimnazjalne, 
które – zgodnie z harmonogramem 
– miałyby się rozpocząć w najbliż-
szą środę 10 kwietnia. Wciąż nie ma 
jednak pewności czy będzie miał 
je kto przeprowadzić, ze względu 
na planowany strajk nauczycieli. 
Przedstawiciele rad rodziców pod-
kreślali, że najważniejsze jest w tym 
przypadku dobro uczniów, którzy 
i tak mają teraz dużo dodatkowe-
go stresu z tą nietypową i niepew-
ną sytuacją. 

Rodzice robią się nerwowi

 - To co nam fundują w związku 
z tą reformą oświaty, to jest dramat 
– mówiła jedna z uczestniczek spo-
tkania. - Bardzo ciężko jest się do-
stać dzieciom do szkoły w Piasecz-
nie. Są zmuszane do tego, żeby do-
jeżdżać do Warszawy. Wiele z nich 
zjada stres.
 Z drugiej strony pojawiały się 
i głosy, że egzaminów być teraz 
nie powinno i „niech Ministerstwo 
Edukacji Narodowej martwi się, co 
z tym później zrobić”. - Kiedy na-
uczyciele mają wyrazić skutecznie 
swoje niezadowolenie, jak nie teraz? 
- padały głosy z sali. - W pełni ich 
popieramy.
 Następnie rozmawiano głów-
nie o sytuacji dotyczącej strajku 

nauczycieli w gminie Piaseczno. 
Niestety, pomimo dość żarliwej 
momentami dyskusji, która odbie-
gała niekiedy od głównych tema-
tów spotkania, tego wieczoru za-
brakło przede wszystkim konkre-
tów. Tych jednak po prostu być nie 
mogło, bo sytuacja (w związku z 
prowadzonymi na szczeblu rządo-
wym negocjacjami) jest bardzo dy-
namiczna. Wiceburmistrz zapewni-
ła wszystkich obecnych, że gmina 
cały czas monitoruje aktualną sy-
tuację dotyczącą planowanych straj-
ków nauczycieli i jednocześnie pod-
kreśliła, że jest w tej kwestii (na tyle, 
na ile jest to możliwe) neutralna – 
ani ich nie popiera, ani nie potępia.

W oczekiwaniu na strajk...

 - Sytuacja ma dużo niewiado-
mych i szybko się zmienia, a my bę-
dziemy reagować na bieżąco – obieca-
ła Hanna Kułakowska-Michalak. - Jak 
duże w gminnych szkołach jest popar-
cie dla strajku? Tego, na dobrą sprawę, 
nie jesteśmy w stanie teraz określić. To 
jest decyzja każdego nauczyciela i to 
się okaże w poniedziałek. 
 W sali konferencyjnej poruszano 
również kwestię ewentualnego prze-
dłużenia roku szkolnego w związku 
ze strajkiem.

 - Wszystko będzie zależeć od 
tego, jak długo ten strajk będzie trwał 
– poinformowała wiceburmistrz.
 Wiele wskazuje jednak na to, że 
poparcie dla strajku będzie w gmi-
nie Piaseczno duże. Dobrym przy-
kładem może być tu Szkoła Podsta-
wowa w Chylicach, gdzie gotowość 
do podjęcia pracy w najbliższy po-
niedziałek wyraziły jedynie... dyrek-
tor i wicedyrektor.
 - Jeśli strajk ma być skuteczny, 
to powinien on być właśnie w cza-
sie egzaminów - mówią Agnieszka 
Lubik i Beata Aniszewska z rady ro-
dziców Szkoły Podstawowej w Chyli-
cach. - Wszyscy mówią, że to stanowi 
jakiś problem dla dzieci, ale w koń-
cu dłuższy czas nauki do egzaminów 
to jest zawsze jakiś pozytyw. Tym-
czasem nauczyciele muszą walczyć 
o wszystko żeby cokolwiek zorgani-
zować. To już nie chodzi o pieniądze, 
ale o to, jak się ich traktuje. Uważa-
my, że to spotkanie było potrzebne. 
Widać, że gmina interesuje się i chce 
jakoś rozwiązać tą sytuację. W od-
różnieniu od starostwa, które też w 
jakiś sposób powinno się wypowie-
dzieć w temacie szkół średnich i zor-
ganizować spotkanie z rodzicami.

Grzegorz Tylec

Na razie nie wiadomo,

 jak wielu nauczycieli 

zastrajkuje

R E K L A M A

Niezwykła wystawa ikon
GÓRA KALWARIA Od ubiegłego piątku w Ośrodku Kultury przy ul. Białka można oglądać wystawę ikon, au-

torstwa księdza pułkownika Stanisława Drąga, który przez ponad 50 lat działalności artystycznej stworzył 

ich przeszło 1500
 Wystawa zatytułowana „Kolora-
mi pisane imię Boga” przedstawia naj-
bardziej reprezentatywne dzieła iko-
nopisa. W piątkowym wernisażu wzię-
ło udział prawie 70 osób. - Wszystkie 

prace są barwne i ciepłe, zupełnie jak 
ksiądz Stanisław – ocenił burmistrz 
Arkadiusz Strzyżewski. - Można po-
wiedzieć, że oglądamy dzisiaj dzieła 
profesora recyklingu, który wykorzy-
stuje w swojej twórczości fragmenty 
ołtarzy i przypadkowo znalezione de-
ski – zauważył. Wydarzenie uświet-
nił występ chóru Coniew. Można było 
także wysłuchać krótkiej prelekcji do-
tyczącej sztuki pisania ikon. 
 Jest to już druga wystawa ks. 
Drąga w Górze Kalwarii. Pierw-
sza, która odbyła się w październi-
ku ubiegłego roku, była zatytuło-
wana „Piękna nasza Polska cała” 
i nawiązywała do 100-lecia odzy-
skania przez Polskę niepodległości. 

- Obecna ekspozycja, na której 
można oglądać około 60 ikon napi-
sanych przez księdza Drąga, przy-
bliża tematykę religijną i jest ade-
kwatna do okresu wielkiego postu 
– mówi Wojciech Prus-Wiśniowski, 
prezes Towarzystwa Miłośników 

Góry Kalwarii i Czerska, który 
– wraz z żoną Bożeną - był inicja-
torem wydarzenia. Wystawę można 
oglądać do 26 kwietnia. Wstęp na 
nią jest bezpłatny.
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Ksiądz Stanisław Drąg, mimo że ma już 78 lat, cały czas 

pisze ikony. Wiele prac robi na indywidualne zamówienia

Artysta swoją pierwszą 

wystawę makarstwa miał 

w 1963 roku

Obwodnicę pobudują
w terminie
GÓRA KALWARIA – Obwodnica powstanie zgodnie z harmonogramem 

– uspokaja Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

 GDDKiA poinformowała urząd gminy Góra Kalwaria, że fi rmy realizujące 
inwestycję, czyli Intercor (lider konsorcjum) i Planeta (partner) potwierdziły, 
że nadal są ze sobą związane umową. Jednak z uwagi na złą sytuację fi nan-
sową Planety nie jest ona w stanie wykonywać swojego zakresu robót. W za-
istniałej sytuacji spółka Intercor zobowiązała się do samodzielnego ukończe-
nia kontraktu. Wykonawca zapewnił, że termin realizacji inwestycji nie ule-
ga zmianie: zakończenie budowy 9-kilometrowego obejścia miasta przewi-
dywane jest na pierwsze dni grudnia bieżącego roku. Natomiast w wakacje 
– zgodnie ze wstępną deklaracją Intercoru – na obwodnicy i drogach dojaz-
dowych do niej rozpocznie się układanie asfaltu.

AB



Opowiadania na styku dwóch światów
PIASECZNO Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno zorganizowała spotkanie z 

mieszkającą w Złotokłosie pisarką Joanną Jakubik, promujące jej najnowszą książkę 

zatytułowaną „Świat obok nas”

 Joanna Jakubik, członkini pia-
seczyńskiego Klubu Poszukiwaczy 
Słowa, mimo wykształcenia medycz-
nego, już od 1978 roku związana 
jest z literaturą. Debiutowała cyklem 
pomocy dydaktycznych dla szkół i 
przedszkoli „Bawię i uczę”. Później 
tworzyła książeczki dla dzieci i wier-
sze (satyryczne ukazały się w tomi-
ku „Makatka z jeleniem”, a liryczne 
w tomiku „Widok na ciszę”). Teraz 
wreszcie czytelnicy będą mogli sze-
rzej poznać jej dokonania prozator-
skie. Jak się okazało, Joanna Jakubik 
pisze prozą już od dawna, ale dopie-
ro teraz ukazała się ona drukiem w 
książce „Świat obok nas”.
 Opowiadania zawarte w najnow-
szym dziele pisarki to historie dzie-
jące się w świecie na wpół tylko rze-
czywistym, a przekaz w nich ukryty 
jest wieloraki.
 - Wszystko jest w tej książce tro-
chę tajemnicze – przyznaje Joan-
na Jakubik. - Krew się leje, a Śmierć 
szaleje... Nie jest to jednak horror.
 W książce nie brakuje również 
wątków lokalnych. Ostatnie z opo-
wiadań „Spacer z Cecylią” trak-
tuje bowiem o duchu Cecylii Pla-
ter-Zyberkówny, który wędruje po 
współczesnym Piasecznie i ogląda 
sobie różne rzeczy.
 - Czasem się dziwi, czasem sobie 
coś wspomina... – zdradza autorka. 
- To opowiadanie było jednak pisa-
ne już jakiś czas temu i od tego cza-
su trochę się w mieście zmieniło. Na 
przykład park, po którym spaceruje 
Cecylia jest już dziś troszeczkę inny 
– mniej zaniedbany niż wcześniej.
 Spotkanie w bibliotece uświet-
nił koncert gitarowy Marka 
Korzemskiego, a wiersze bohaterki 

wieczoru czytała Olga Skomorowska 
– aktorka, tancerka, członkini Kaba-
retu „Pół-serio”. Książkę „Świat obok 
nas” można zakupić pisząc na adres 
mailowy wydawnictwa Print-Land 
(pa_land@poczta.onet.pl). Czynione 

są również starania by trafiła ona do 
księgarń. W przyszłości autorka pla-
nuje wydać kolejne opowiadania, ale 
utrzymane w zupełnie innych tomie, 
„bez duchów” i bardziej realistyczne.

Grzegorz Tylec
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Zlot kamperów w Brzance
GÓRA KALWARIA Nieopodal ośrodka Brzanka w Górze Kalwarii odbył się niedawno pierw-

szy na terenie gminy zlot kamperów, połączony z topieniem Marzanny. Impreza była 

tak udana, że już planowana jest kolejna...
 – W sumie przyjechało do nas 
około 60 załóg, czyli właścicieli 
przyczep i kamperów. Przez ostat-
nich 5 lat ci ludzie spotykali się w 
Pomiechówku – mówi Mariusz Cho-
lewski, organizator wydarzenia. - W 
Górze Kalwarii mieszkam od 10 lat. 
W pewnym momencie stwierdziłem, 
że trzeba tu wpuścić trochę świeże-
go powietrza. Wykorzystałem swoje 
kontakty, dzięki czemu udało mi się 
zaprosić tu miłośników tego typu tu-
rystyki z całej Polski.

 Mariusz Cholewski jest lokal-
nym aktywistą i społecznikiem. 
Lobbuje za przystanią i plażą, któ-
re miałyby powstać w miejscu nad-
wiślańskiego portu. Zaprasza też 
do Góry ciekawych ludzi, jak Alek-
sander Doba, czy inny podróżnik 
- Marcin Gienieczko. - Cieszę się, 
zlot się udał, mimo że wiele osób 
miało poważne obawy – mówi. - 
Miejscowi przedsiębiorcy podaro-
wali kamperowcom trochę jedze-
nia, dzięki czemu ci mogli godnie 
przyjąć mieszkańców. Pieniądze, 
które pochodziły ze składki za 
udział w zlocie – w sumie ponad 
1400 zł – zostały przekazane na 

leczenie chorej Gabrysi (podczas 
zlotu w Ośrodku Kultury odbywał 
się koncert charytatywny „Pomoc 
dla Gabrysi” – przyp. red.). 
 Na miejscu było wesoło i przy-
jaźnie. Pieczono kiełbaski, dużo roz-
mawiano. Mieszkańcy Góry Kalwa-
rii mogli wysłuchać niesamowitych 
przygód z podróży, ale także obej-
rzeć kampery. - Chcieliśmy, aby nasi 
goście miło spędzili tu czas, ale tak-
że poznali Górę Kalwarię – dodaje 
Mariusz Cholewski. - Zależało nam 
też na tym, aby rozreklamować tro-

chę ośrodek Brzanka, który gmina 
planuje wydzierżawić.
 Kamperowcom wycieczka tak 
bardzo przypadła do gustu, że już 
planują kolejne spotkanie. Ma się 
ono odbyć podczas obchodów Świę-
ta Góry Kalwarii, w połowie czerw-
ca. Nieznany jest jeszcze plan zlotu. 
Tym bardziej, że jego organizatorzy 
stawiają na spontaniczność. Wia-
domo tylko, że tym razem zostanie 
przygotowanych więcej atrakcji dla 
dzieci. 

TW

Brzanka otworzyła się na gości z całej Polski. 

Wkrótce ośrodek ma zostać wydzierżawiony

Następny zlot kamperowców 

odbędzie się podczas 

Dni Góry Kalwarii

Bibliotekę powiatową
przygarnie gmina
POWIAT Radni powiatu podjęli uchwałę w sprawie połą-

czenia Powiatowej Biblioteki Publicznej z Biblioteką Pu-

bliczną Miasta i Gminy Piaseczno. Swój sprzeciw wyrazi-

li radni opozycyjni

 Powiatowa biblioteka znajduje się w starym budynku Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego przy ul. Chyliczkowskiej 12. Wiodą do niej kręte schody, a 
samo pomieszczenie biblioteczne, znajdujące się w piwnicy, jest ciasne i mało 
funkcjonalne. Już w poprzedniej kadencji mówiło się w powiecie o potrzebie 
znalezienia dla biblioteki nowej siedziby. Jednak dotąd się to nie udało.

Razem możemy więcej

 Zanim radni przystąpili do głosowania, dyrektor  Biblioteki Publicznej 
Gminy Piaseczno Łukasz Krzysztof Załęski przedstawił imponującą wizję 
funkcjonowania połączonych bibliotek w Centrum Edukacyjno-Multimedial-
nym przy ul. Jana Pawła II, które ma zostać oddane do użytku po wakacjach.
 - Dzięki połączeniu bibliotek zyskają nasi mieszkańcy – zapewniał dyrek-
tor Załęski. - Głównym założeniem jest, byśmy mieli przestrzeń na zbiory.
Przestrzeni w Centrum Edukacyjno-Multimedialnym rzeczywiście nie zabrak-
nie. W kuluarach mówi się nawet, że początkowo może być jej zbyt dużo.
 - Mamy zaprojektowaną porządną czytelnię – mówił dyrektor. - Działa-
niem biblioteki powiatowej jest szkolenie bibliotekarzy z terenu powiatu. 
Dzięki salom szkoleniowym w CEM-ie będzie gdzie to robić.
Nie zabraknie też miejsca dla młodych czytelników oraz małej sali kinowej na 
20-25 osób.
 - To połączenie daje perspektywę rozwoju obu bibliotek – podkreślił dy-
rektor Załęski. - Czy razem możemy więcej? Możemy. Wybór należy do pań-
stwa – zakończył.

Radni PiS: „To zamach na kulturę!”

 - Klub radnych Prawa i Sprawiedliwość będzie przeciwko tej uchwale – za-
powiedział radny Sergiusz Muszyński. - Każdy radny, który ma w sobie szcząt-
kowe poczucie odpowiedzialności za powiat i pewną przyzwoitość, nie powi-
nien podnosić ręki za tą uchwałą. Ta uchwała sprowadza się do likwidacji je-
dynej instytucji kultury prowadzonej przez powiat piaseczyński. Były do tej 
pory w Piasecznie dwie biblioteki, a teraz będzie jedna. Jest to działanie wy-
mierzone w kulturę, działanie wymierzone w czytelnictwo, działanie wymie-
rzone w interes powiatu i działanie wymierzone w mieszkańców – ocenił rad-
ny Muszyński. - Gmina po podjęciu tej decyzji przejmie we władanie unikal-
ne w skali kraju zbiory pedagogiczne, którymi teraz dysponuje powiat. Są to 
często białe kruki. Ta likwidacja, którą przeprowadzacie i nazywacie „połącze-
niem”, ma nastąpić w ciemno, bo żadnych warunków nam nie przedstawiacie. 
Macie podpisać jakąś umowę, ale nie wiemy jaką.
 - Ten zarząd nie potrafi  zadbać o własną jednostkę – zarzucał Sergiusz Mu-
szyński. - Nie potrafi  zadbać o jej przyszłość i znaleźć dla niej nowej siedziby. 
Jedyne wyjście jakie znalazł to oddać bibliotekę komuś innemu – dodał radny 
i zapowiedział, że klub radnych PiS złoży wniosek o obniżenie staroście wyna-
grodzenia. - Po oddaniu biblioteki będzie miał mniej obowiązków, więc powi-
nien mniej zarabiać - uważa radny Muszyński.

Uciec z „paździerzowego budynku”

 - Już w zeszłej kadencji nie można było znaleźć lepszej siedziby dla bi-
blioteki, a wtedy starosta był z PiS – odcinał się radny Krzysztof Kasprzycki z 
PO. - Mamy szansę przenieść naszą bibliotekę do miejsca, które będzie tętni-
ło życiem i zostało stworzone z dużym rozmachem. Nie pozbywamy się swo-
jego księgozbioru, ale go wypożyczamy. Nie rozumiem, dlaczego macie pań-
stwo tak dużo obiekcji. Zastanawiam się jak bardzo trzeba nie cierpieć na-
szych mieszkańców, żeby zmuszać ich by chodzili w dalszym ciągu do tego 
starego, obskurnego, paździerzowego budynku. Jak bardzo trzeba nie ko-
chać polskiej kultury, żeby nasze książki narażać na takie zaniedbanie, jakie 
jest teraz – grzmiał radny Krzysztof Kasprzycki. 
 - Jeśli wasze nieudolne rządy się skończą, to radni PiS bibliotekę powiato-
wą przywrócą – zapowiedział Sergiusz Muszyński. 
 Ostatecznie radni większością 15 głosów przy 11 przeciwnych, podjęli 
uchwałę o połączeniu biblioteki powiatowej z biblioteką miejską. 
 - Jest to uchwała intencyjna – podkreślał wicestarosta Zdzisław Lis. - Bę-
dzie jeszcze czas, by sprecyzować warunki umowy.

Adam Braciszewski



13nr 13 (760)/2019/W1 SPORT

KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

IV liga

Kolejka 18 - 30-31 marca

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

Tabela grupy południowej IV ligi

1.  Pogoń Grodzisk Mazowiecki
  18 48 16 0 2 60-10
2.  Pilica Białobrzegi 18 38 12 2 4 52-19
3.  Oskar Przysucha 18 38 12 2 4 40-18
4.  Błonianka Błonie 18 38 12 2 4 42-17
5.  Mszczonowianka Mszczonów
  18 30 9 3 6 40-24
6.  Mazur Karczew 18 29 9 2 7 30-28
7.  MKS Piaseczno 18 28 9 1 8 38-32
8.  Energia Kozienice 18 25 7 4 7 26-28
9.  KS Raszyn 18 23 7 2 9 28-40
10.  Wilga Garwolin 18 23 7 2 9 26-37
11.  Radomiak II Radom 18 21 6 3 9 30-42
12.  Sparta Jazgarzew 18 21 6 3 9 22-37
13.  Znicz II Pruszków 18 19 6 1 11 23-22
14.  Orzeł Unin 18 18 5 3 10 29-48
15.  LKS Promna 18 16 4 4 10 17-35
16.  Perła Złotokłos 18 0 0 0 18 3-69

Liga okręgowa

Kolejka 18 - 30-31 marca

AP Żyrardów 3-0 Milan Milanówek  
SEMP Ursynów (Warszawa) 4-1 MKS II Piaseczno  
Przyszłość Włochy (Warszawa) 2-1 Piast Piastów 
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 7-1 LKS Osuchów  
Grom Warszawa 0-6 LKS Chlebnia  
KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 1-2 Laura Chylice  
Ursus II Warszawa 1-5 KS Teresin  
Józefovia Józefów 2-4 Naprzód Stare Babice 

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

1.  AP Żyrardów 18 47 15 2 1 54-25
2.  Józefovia Józefów 18 42 14 0 4 53-25
3.  KS Teresin 18 38 12 2 4 45-30
4.  Laura Chylice 18 35 11 2 5 54-32
5.  Ursus II Warszawa 18 30 10 0 8 60-42
6.  Grom Warszawa 18 28 9 1 8 40-33
7.  Piast Piastów 18 28 9 1 8 39-36
8.  SEMP Ursynów 18 24 7 3 8 39-33
9.  Przyszłość Włochy 18 21 6 3 9 26-29
10.  MKS II Piaseczno 18 21 6 3 9 28-31
11.  LKS Chlebnia 18 20 6 2 10 33-42
12.  Naprzód Stare Babice 18 20 6 2 10 34-44
13.  Milan Milanówek 18 20 6 2 10 18-42

14.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki
  18 20 6 2 10 32-46
15.  LKS Osuchów 18 15 4 3 11 20-46
16.  KS Konstancin 18 9 3 0 15 21-60

A klasa

Kolejka 15 - 30-31 marca

Świt Warszawa 1-1 Naprzód Brwinów  
Jedność Żabieniec 2-1 Grom II Warszawa 
Tur Jaktorów 0-4 Anprel Nowa Wieś 
Okęcie Warszawa 4-2 GLKS Nadarzyn  
Orzeł Baniocha 3-3 Nadstal Krzaki Czaplinkowskie  
UKS Siekierki (Warszawa) 5-1 FC Lesznowola  
Walka Kosów 4-0 FC Płochocin 

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy

1.  Okęcie Warszawa 15 36 11 3 1 40-11
2.  Orzeł Baniocha 15 34 11 1 3 42-18
3.  GLKS Nadarzyn 15 33 10 3 2 71-26
4.  UKS Siekierki (Warszawa)
  15 24 7 3 5 37-21
5.  Walka Kosów 15 23 6 5 4 32-20
6.  Naprzód Brwinów 15 22 6 4 5 28-26
7.  Anprel Nowa Wieś 15 20 6 2 7 26-32
8.  Grom II Warszawa 15 20 6 2 7 23-33
9.  Jedność Żabieniec 15 20 6 2 7 32-34
10.  Nadstal Krzaki Czaplinkowskie
  15 19 5 4 6 25-31
11.  FC Lesznowola 15 17 3 8 4 28-26
12.  Świt Warszawa 15 16 4 4 7 11-25
13.  Tur Jaktorów 15 5 1 2 12 11-58
14.  FC Płochocin 15 4 1 1 13 11-56

II liga kobiet

Kolejka 12 - 30-31 marca

Stomil Olsztyn 2-0 Włókniarz Białystok  
KU-AZS UW Warszawa 3-0 Wilga Garwolin  
GOSiR Piaseczno - MOSiR Sieradz  odwołany 
(odbędzie się 24 kwietnia Sieradzu)
Victoria Bartoszyce 1-5 Loczki Wyszków  
Pogoń Zduńska Wola 2-3 Ząbkovia Ząbki  
Akademia 2012 Suwałki 2-1 Tygrys Huta Mińska

Tabela drugiej ligi kobiet

1.  Ząbkovia Ząbki 12 31 10 1 1 55-15
2.  MOSiR Sieradz 11 27 9 0 2 36-8
3.  Stomil Olsztyn 12 25 8 1 3 31-12
4.  KU-AZS UW Warszawa 12 23 7 2 3 22-13
5.  Loczki Wyszków 12 23 7 2 3 39-28
6.  Włókniarz Białystok 12 22 7 1 4 18-20
7.  Akademia 2012 Suwałki 12 16 5 1 6 26-32
8.  Pogoń Zduńska Wola 12 14 4 2 6 19-26
9.  GOSiR Piaseczno 11 10 3 1 7 8-24
10.  Wilga Garwolin 12 7 2 1 9 8-33
11.  Victoria Bartoszyce 12 5 1 2 9 10-41
12.  Tygrys Huta Mińska 12 3 1 0 11 14-34

Ligowe zapowiedzi
IV liga

Kolejka 19 - 6-7 kwietnia

Radomiak II Radom - Pilica Białobrzegi 
MKS Piaseczno - Perła Złotokłos 6 kwietnia, g. 11 
Mszczonowianka Mszczonów - LKS Promna 
Mazur Karczew - Energia Kozienice 
Sparta Jazgarzew - Błonianka Błonie 6 kwietnia, g. 11 
Oskar Przysucha - Wilga Garwolin 
KS Raszyn - Pogoń Grodzisk Mazowiecki 
Znicz II Pruszków - Orzeł Unin

Liga okręgowa

Kolejka 19 - 6-7 kwietnia

Józefovia Józefów - AP Żyrardów 
Naprzód Stare Babice - Ursus II Warszawa 
KS Teresin - KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 
 6 kwietnia, g. 16.30
Laura Chylice - Grom Warszawa 6 kwietnia, g. 11 
LKS Chlebnia - Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 
LKS Osuchów - Przyszłość Włochy (Warszawa) 
Piast Piastów - SEMP Ursynów (Warszawa) 
MKS II Piaseczno - Milan Milanówek  7 kwietnia, g. 11

A klasa

Kolejka 16 - 6-7 kwietnia

Naprzód Brwinów - Walka Kosów 6 kwietnia, g. 15.45
FC Płochocin - UKS Siekierki (Warszawa) 
FC Lesznowola - Orzeł Baniocha 7 kwietnia, g.16.30
Nadstal Krzaki Czaplinkowskie - Okęcie Warszawa
6 kwietnia, g. 16.30 
GLKS Nadarzyn - Tur Jaktorów 
Anprel Nowa Wieś - Jedność Żabieniec 
6 kwietnia, g. 16.30  
Grom II Warszawa - Świt Warszawa

II liga kobiet

Kolejka 13 - 6-7 kwietnia

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

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

Wyniki naszych zespołów ligowych

Godnie reprezentowali Polskę
KOSZYKÓWKA NA WÓZKACH Drużyna IKS GTM Konstancin ponownie wzięła udział w roz-

grywkach euroligowych. Zawodnicy Wojciecha Makowskiego i Marka Gołębiewskiego 

mogą być dumni ze swojego startu w Grecji, bo zajęli ostatecznie drugie miejsce – tuż 

za, będącymi praktycznie poza zasięgiem wszystkich ekip, zawodowcami z Turcji

 W pierwszym meczu  turnie-
ju konstancińscy koszykarze zmie-
rzyli się z francuską drużyną HSB 
Marseille Handi SUD Basket. Dwa 
lata temu, w Anglii, lepsi byli rywa-
le, ale tym razem udało się im zre-
wanżować. Po wyrównanym po-
czątku o końcowym triumfie zde-
cydowała głównie szczelna defen-
sywa, przez którą rywale zmusze-
ni byli grać swoje akcje do ostat-
nich sekund. Ostateczne zwycię-
stwo aż 70:51 mogło robić wrażenie. 
Kolejny pojedynek to była już jed-
nak surowa lekcja udzielona przez 
zawodowców z Gazisehir Gaziantep 
Sport Clup. Wynik 36:86 mówi sam 
za siebie. Sytuacja odwróciła się jed-
nak zupełnie w następnym meczu. 
Tym razem to CAPSAAA Paris, ko-
lejna ekipa z Francji, wystąpiła w 
roli chłopców do bicia. Tylko po-
czątek zdawał się zapowiadać więk-
sze emocje. Szybko jednak Konstan-

cin przejął całkowitą kontrolę i mógł 
(przy końcowym wyniku 51:80) po-
zwolić sobie na rotację w składzie 
i wprowadzenie do gry zawodni-
ków rezerwowych. Ostatnie spotka-
nie turnieju, pojedynek z Megas Ale-
xandros 1994 (zespołem gospoda-
rzy) był świetną reklamą koszyków-
ki na wózkach. Tym razem nie bra-
kło emocji, ale niestety ostatecznie 
trzeba było przełknąć gorycz poraż-
ki sześcioma punktami (64:70). 
 Uzyskane wyniki dawały trze-
cie miejsce w imprezie. Jak się jed-
nak okazało, gospodarze zgłosili 
do turnieju kilku zawodników, któ-
rzy na co dzień reprezentują barwy 
innych klubów. W efekcie wszystkie 
mecze z ich udziałem zostały zwe-
ryfikowane jako walkowery (20:0) 
na korzyść rywali. Koszykarze IKS 
GTM Konstancin zakończyli więc 
turniej na drugim miejscu, a dodat-
kowo do najlepszej piątki zawodów 

został wybrany nasz najlepiej punk-
tujący zawodnik - Rafał Tyburowski. 
 - Serdeczne podziękowania dla 
naszego drugiego trenera/manage-
ra - Marka Gołębiewskiego, który 
dzięki znajomości mentalności Gre-
ków oraz ich języka, pomógł nam 
skutecznie wrócić do Polski – mówi 
Karol Staręga, zawodnik IKS GTM 
Konstancin. - Niestety taką spraw-
nością nie popisały się linie lotni-
cze, którymi podróżowaliśmy. Ich 
pracownicy prawdopodobnie doszli 
do wniosku, że grecki klimat na tyle 
uzdrowił naszych zawodników, że 
ich wózki, służące do codziennej eg-
zystencji, nie będą im już potrzebne 
i mogą pozostać gdzieś w okolicach 
Olimpu. Dramat. Pragniemy za to 
serdecznie podziękować za wsparcie 
sponsorom: Piekarni Inter Europol 
S.A. oraz GTM Mobil.

Grzegorz Tylec

Emocje godne derbów
PIŁKA NOŻNA, A KLASA, ORZEŁ BANIOCHA – NADSTAL KRZAKI CZAPLIN-

KOWSKIE 3:3 W rozegranych w ostatnią sobotę derbach gminy Góra 

Kalwaria nie zabrakło emocji. Piłkarze obu ekip stworzyli ciekawe wi-

dowisko, w którym mieliśmy sporo goli i dramatycznych zwrotów bo-

iskowych wydarzeń

 Faworytem byli gospodarze, 
którzy celują w tym sezonie w 
awans do ligi okręgowej – tym 
bardziej, że w pierwszej wio-
sennej kolejce Nadstal przegrał 
u siebie z Siekierkami aż 1:4. W 
spotkanie lepiej weszli jednak 
goście, w kadrze których znala-
zło się aż siedmiu młodzieżow-
ców (z czego czterech w pierw-
szym składzie). Już w trzeciej 
minucie na listę strzelców wpi-
sał się Adam Myszkowski, który 
wygrał pojedynek sam na sam 
z bramkarzem i umieścił piłkę 
w siatce. Co więcej, Nadstal po-
szedł za ciosem i kwadrans później pięknym uderzeniem z rzutu wolnego po-
pisał się Patryk Gieleciński. 
 Przy stanie 0:2 przebudzili się jednak gospodarze i... już do przerwy zdoła-
li nie tylko odrobić straty, ale i wyjść na prowadzenie! Dla piłkarzy z Krzaków 
Czaplinkowskich zabójcze okazało się ostanie 15 minut pierwszej połowy. 
W 32. minucie, po faulu w polu karnym na Mateuszu Kanabusie, z jedenastu 
metrów nie pomylił się Marek Zych, a trzy minuty później Mariusz Rosa – po 
krótkim rozegraniu z rzutu rożnego i dośrodkowaniu Cezarego Kura – głową 
uprzedził  bramkarza i doprowadził do remisu. W samej końcówce pierwszej 
odsłony meczu ponownie trafi ł Marek Zych – znów strzałem głową, po rzucie 
rożnym i dośrodkowaniu Kura.
 Po zmianie stron nadal było ciekawie. W 77. minucie za drugą żółtą kart-
kę i w konsekwencji czerwoną, boisko musiał opuścić Kanabus, przez co przy-
jezdnym grało się już do końca łatwiej. Na efekty takiego stanu rzeczy nie 
trzeba było długo czekać. W 80. minucie arbiter zdecydował o podyktowaniu 
jedenastki dla Nadstalu, ale Paweł Gladecki nie dał się pokonać i wciąż pro-
wadził Orzeł. Zaledwie dwie minuty później mieliśmy jednak kolejny rzut kar-
ny dla gości. Tym razem górą był już Patryk Gieleciński, który zapewnił swoje-
mu zespołowi cenny punkt na trudnym terenie w Baniosze. Jak zwykle na tym 
stadionie należy podkreślić głośny i zorganizowany doping kibiców, który za-
pewnił spotkaniu godną derbowej atmosfery oprawę.

Grzegorz Tylec

Laura lepsza od Konstancina
PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA, KS KONSTANCIN – LAURA CHYLICE 1:2 

Ten mecz nie był wielkim widowiskiem. Piłkarze narzekali na nie naj-

lepszą murawę boiska. Ostatecznie, po 90 minutach, ze zwycięstwa 

mogli się cieszyć przyjezdni
 Kluczowe dla losów pojedynku 
było pierwsze trzydzieści minut, w 
trakcie których padły gole decydują-
ce o wygranej gości. Najpierw Jaro-
sław Jamrozik wykorzystał celne do-
środkowanie Pawła Grodzkiego, a po-
tem – po celnej wrzutce Roberta Po-
dolińskiego z rzutu rożnego – wynik 
podwyższył Mateusz Wasilkiewicz. 
 Po zmianie stron, za dwie 
szybko złapane żółte kartki, bo-
isko musiał opuścić Kamil Szczepański, ale mimo to – grając w dziesięciu – 
Konstancin stać było na zdobycie kontaktowej bramki. Uczynił to na niespeł-
na kwadrans przed końcem meczu Jakub Olesiński, wykorzystując błąd obro-
ny Laury. W samej końcówce trzeciego gola dla zespołu z Chylic powinien 
jeszcze zdobyć Daniel Pyza, ale piłka podskoczyła na nierówności murawy i w 
prostej sytuacji nie zdołał jej posłać do siatki.

Tyl.

TENIS STOŁOWY

Medale dla naszych pingpongistów
 Zawodnicy UKS Return 
Piaseczno wywalczyli trzy me-
dale w kategorii młodzików 
podczas ostatnich Mistrzostw 
Mazowsza. Borysa Massalski i 
Tomek Ogrodnik sięgnęli po 
brązowy medal w grze po-
dwójnej i srebro w rywalizacji 
drużynowej. W turnieju indy-
widualnym Borys zajął z kolei 
drugie miejsce, dzięki czemu może być już pewny udziału w kwietniowych 
Mistrzostwach Polski. Świetną formę w trakcie turnieju w Gostyninie poka-
zały również nasze  juniorki. W skład drużyny weszła Helena Brzeska oraz po-
wracająca po długiej przerwie Oliwia Kornacka. 

Tyl.
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KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

DAM PRACĘ

Samodzielnego mechanika od zaraz, wysokie 
wynagrodzenie, Gołków, tel. 791 143 517

Firma sprzątająca zatrudni mężczyzn do prac
porządkowo - ogrodniczych, tel. 503 173 868

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

Mechanika do sklepu rowerowego w Piasecznie, 
tel. 501 51 66 52

Pracownicy do zakładania zieleni, tel. 501 397 261

Zatrudnię ogrodnika, mile widziane doświadczenie 
i prawo jazdy kat. B, tel. 511 126 841

Ekspedientkę do sklepu spożywczego w Ustanowie, 
tel. 602 119 041

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

Masarnia: do rozbioru mięsa, do produkcji wędlin. 
Piaseczno, tel. 22 756 79 82

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

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

Zatrudnimy panią do zmywania naczyń w kuchni 
szkolnej oraz do sprzątania. Praca od poniedziałku 
do piątku. Tel. 882 008 720

Panie i panów do sprzątania, Piaseczno i okolice, 
tel. 608 673 131

Zatrudnię pracowników ochrony w umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności, Piaseczno tel. 601 370 427

Zatrudnię fryzjera/kę męskiego/ą, Piaseczno, tel. 604 433 127

Przyjmę do pracy przy posadzkach żywicznych, 
tel. 516 266 796

Do pracy przy zakładaniu ogrodów, tel. 501 170 756

Elektromontera i pomocnika, tel. 601 26 79 41

Zatrudnię cukiernika, tel. 22 756 90 01

Piekarza ciastowego i stołowego oraz osoby do pomocy 
w piekarni, Piaseczno, tel. 536 002 001

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

Firma handlowa Uni-Pack Meciejko z Piaseczna poszuku-
je pracownika na stanowisko magazynier. Zarobki 3 400 
zł brutto plus comiesięczna premia. Cv prosimy przesyłać 
na adres: rekrutacja@unipack.com.pl

Poszukuję samodzielnego brukarza, tel. 509 069 235

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu Jarzynka na bazarku 
w Piasecznie, tel. 570 566 005

Pracowników ogólnobudowlanych, tel. 666 360 017

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 stolarza do montażu schodów i parkietów oraz 
pomocnika, Góra Kalwaria, tel. 602 138 163

Firma ogrodnicza zatrudni doświadczonych ogrodników 
oraz młodych, tel. 500 268 463

Młodego grafika komputerowego, tel. 601 213 555

Zatrudnię kierowcę, kat. C lub pracownika na plac Skład Drew-
na Łazy AL. Krakowska 210A tel. 22 757 95 81, 602 476 553

Agenta ochrony Konstancin, Piaseczno  tel. 506 158 658

Do biura nieruchomości w Piasecznie, tel. 797 700 610

Zatrudnię diagnostę samochodowego na nowo 
otwartą stację do 3,5T Prażmów 693 653 165

Sprzątanie w centrum Piaseczna, tel. 22 757 06 13 
dzwonić 15:00-17:00

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstancinie
poszukuje opiekunów z możliwością zamieszkania. 
Tel. 607 241 707, e-mail: tabita@luxmed.pl 

Przedszkole w Piasecznie zatrudni nauczyciela wycho-
wania przedszkolnego na pełen etat. Oferujemy bardzo 
dobre warunki finansowe. CV wraz ze zdjęciem prosimy 
przesyłać na adres maly.odkrywca123@gmail.com

Pomoc domową zatrudnię, JÓZEFOSŁAW, dowolne 
godziny, prawo jazdy. Tel. 501-083-455

SZUKAM PRACY 

Opieka, tel. 575 768 357

Opieka, tel. 661 678 682

Z uzdolnieniami manualnymi i artystycznymi, 
tel. 696 779 564

Sprzątanie, tel. 880 255 904

KUPIĘ

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

SPRZEDAM

Przyczepę holenderską, 10,5m /3,10m, tel. 606 652 098

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

Tuje, bukszpany i inne, tel. 880 479 679

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

BMW e39 525i, B+gaz, po lifcie, 210 tys. km, tel. 693 338 671

AUTO - MOTO  KUPIĘ

SKUP AUT, OSOBOWE, DOSTAWCZE, TEL. 510 357 529

Skup aut, tel. 793 304 091

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

Skup aut na kasację tel. 508 206 738

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Działki budowlane w Ustanowie i Pęchery Łbiska, 
bezpośrednio, tel. 603 070 684, 22 756 54 19 

DZIAŁKA REKREACYJNA 1950 M KW . OKOLICE 
MNISZEW- MAGNUSZEW, BLISKOŚĆ LASU. 
TEL. 500 701 785 

Budowlana z brzozami, 1200 m kw., Baszkówka, media 
w ulicy, tel. 791 310 777

Działkę budowlaną 745 mkw., wraz z domem do remontu 
w Piasecznie, 100 m od stacji PKP, cena 475 tys zł., 
tel. 603 504 506

Działkę 1900 mkw, Konstancin – Jeziorna – Łęg, 
tel. 503 493 930

Działkę budowlaną 3000 mkw. lub 3 po 1000 mkw., 
tel. 604 559 182

Działkę budowlaną, 1440 mkw., Siedliska, tel. 510 322 437

Działkę budowlaną 6000 mkw, Dąbrówka, 800 zł/mkw., 
tel. 667 797 094

Dom jednorodzinny 183/1000 mkw., Tomice. Budowa 
domów,  tel. 602 397 714

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

Tarczyn-3,85h, 26zł/m kw., tel. 668 714 858

Działki budowlane Uwieliny gm. Prażmów tel. 603 862 559

Działka Budowlana, Władysławów, gm. Lesznowola.
916 m kw. 179 000 zł. Tel 512 650 632

Nowy dom 144 m kw., działka 1100 m kw., Ustanów,
 tel. 502 344 309

Sprzedam SUPER tanią, budowlaną działkę. Łączny koszt 
ok. 30 000 zł. 501 610 072

Działka w RUDEJ k/Tarczyna 604 624 875

Sprzedam działkę w Bobrowcu 602 340 549

Do sprzedania działka w Słomczynie k/Konstancina 
604  624 875

Sprzedam działki budowlane w Łazach 501 610 072

Ładna, budowlana w pełni uzbrojona działka 
w Siedliskach 602 340 549

Do sprzedania działka w Henrykowie Uroczu 501 610 072

220/400 m kw., Konstancin, tel. 693 164 823

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Dom Seniora za pomoc w dokończeniu, tel. 535 467 856

Mieszkanie 50 mkw, Chylice, tel. 601 32 25 52

Mieszkanie, okolice Tarczyn-Piaseczno, tel. 516 27 00 85

Pawilon 28 mkw., Piaseczno, ul. Szkolna 13C, pawilon \
18A „Pod Kopułą”, tel. 509 86 72 38

Pokój w Gołkowie, tel. 696 542 216

Kwatery, tel. 728 899 673

Kwatery, 280 zł, Dąbrówka, tel. 667 797 094

Wynajmę halę 1000 m kw. lub inne propozycje, Prażmów, 
tel. 602 77 03 61

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

Wynajmę pomieszczenie. 100 m kw. Tel. 501 106 436

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Mieszkanie 2-pokojowe z balkonem w Piasecznie, 
tel.512 807 683

USŁUGI

OGRODY, BRUKARSTWO - kompleksowo, 
www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839

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

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
Tel. 504 008 309

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

Przyjmę młodych mężczyzn do pracy przy zakładaniu 
ogrodów, chętnie z prawem jazdy kat. B i umiejętno-
ścią układania kostki brukowej, tel. 698 698 839

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Elektryk, tel. 666 890 886

Wycinka drzew wszystkimi metodami, tel. 518 745 782 

Elektryk oraz naprawa urządzeń elektrycznych 
i spalinowych, tel. 503 471 422

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96

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

Wymieniłeś piec CO i nie wiesz co zrobić ze starym. 
Zadzwoń, przyjedziemy, zabierzemy, tel. 502 898 418

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

Złom. Wiosenne porządki? Uprzątniemy, wywieziemy, 
tel. 502 898 418

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

Minikoparka, tel. 606 870 412

Dachy, Kominy, rynny, tel. 798 836 860

Dachy, papa, tel. 601 310 413

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU 
TEL. 501 129 679

KUCHNIE, SZAFY, www.ADWID.pl

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

Malowanie, remonty, gładzie, tel. 665 708 757

Poszukujemy do współpracy zgranej EKIPY BRUKAR-
SKIEJ, płatne z metra,  wypłacane regularnie, w systemie 
tygodniowym! ok. Piaseczna, tel. 698 698 839

Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Transport medyczny, tel. 604 174 152

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Mycie elewacji,  impregnacja, tel. 505 591 721

Wycinka drzew metodą alpinistyczną, przycinanie 
gałęzi, tel. 668 031 229

Hydraulika domki, tel. 602 651 211

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Schody drewniane, tel. 609 077 857

Układanie kostki brukowej, tel. 509 069 235

Opieka nad grobami, tel. 501 243 856

Koszenie terenów, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

Sprzątanie posesji, koszenie, tel. 505 591 721

Czyszczenie powierzchni szklanych woda demineralizo-
waną, tel. 609 828 998

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

Ogrodnictwo, tel. 536 043 434

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Malarskie, tel. 696 120 208

Hydraulik, tel. 535 872 455

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

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

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

Dachy – pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

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

Tynki, wylewki, piana pur, tel. 668 327 588

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Dachy kompleksowo, papa, dachówka, rynny, 
malowanie, tel. 780 036 745

Dachy papą termozgrzewalną, obróbki, tel. 502 473 605

Remonty, malowanie, gipsowanie, glazura, tel. 724 392 529

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

Ogrodnicze,drobne prace,osobiście, tel. 737 613 461

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

Tynki maszynowe gipsowe.Wylewki betonowe. 
Tel. 502 788 561

Tynki tradycyjne, gipsowe, tel.  604 415 352

Dachy, naprawy, tel. 798 836 860

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

 RÓŻNE 

Oddam ziemię na podniesienie terenu z transportem, 
tel. 514 505 590

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

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

NAUKA 

Centrum rozwoju twórczego i osobowości w Piasecznie, 
tel. 571 373 118

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

ZDROWIE I URODA 

Grupa wsparcia i rozwoju osobowości, tel. 571 373 118

Dom Opieki Piaseczno, tel. 609 703 195

ZWIERZĘTA

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

SPRZEDAWCA DO SKLEPU W MROKOWIE, 
tel. 502 251 356

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

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

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

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

BUDOWA OGRODZEŃ, TEL. 667 941 996

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

Rekuperacja, ocieplanie pianą PUR i celulozą, 
tel. 793 290 829, 531 834 414

Biuro rachunkowe, ul.Warszawska 21, Piaseczno, 
tel. 507 472 485

Remonty budowlane, ogrodzenia, tel. 513 137 581 

Anteny, serwis, montaż, gwarancja, tel, 883 434 737, 
537 777 181

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

Hydraulik z uprawnieniami, CO, awarie, nowe sieci 
wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe, biały montaż. 
Działamy od 1978 roku, tel. 608 030 808, 605 079 907

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

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Przyjmę do pracy kobiety. Sprzątanie biur i salonu 
samochodowego, ul. Puławska-Mysiadło. Zgłoszenia 
pod tel. 501 190 442

Zatrudnię do pracy w magazynie. Praca w Konstancinie. 
Mile widziane uprawnienia na wózek widłowy. 
Tel. 609 129 902

Kierowca kat. B, dyspozycyjny, tel. 787 740 105

Działkę budowlaną w Łoziskach o pow. 4400 mkw., 
w otoczeniu drzew, przy drodze powiatowej, wszyst-
kie media, tel. 501 552 085

Sprzedam bezpośrednio 3 pokojowe 47 m kw., piętro 
3/4, Wilczynek, widne - południowa strona, umeblowa-
ne, ładna okolica, woda, las, cisza, atrakcyjna cena 180 
tys. zł. Tel: 517 453 889

Zatrudnię brukarzy i pomocników, tel. 602 114 307

Produkcja palet, tel. 730 048 394

Gazeta Kurier Południowy poszukuje specjalisty ds. 
sprzedaży powierzchni reklamowej. Wymagania: 
umiejętność negocjacji, dobry kontakt z klientem, 
wykształcenie średnie lub wyższe, doświadczenie 
na podobnym stanowisku mile widziane. Oferujemy 
wynagrodzenie stałe plus prowizja, pakiet medycz-
ny. Cv i list motywacyjny prosimy wysyłać na e-mail: 
a.staniszek@kurierpoludniowy.pl 

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
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