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PONAD MILION ODSŁON MIESIĘCZNIE!

Już 26 kwietnia!

Strajkują 
nauczyciele!
PIASECZNO/POWIAT W poniedziałek rozpoczął się 

ogólnopolski strajk nauczycieli, który objął 

swoim zasięgiem także ogromną większość 

placówek na terenie powiatu piaseczyńskie-

go. W niemal wszystkich szkołach prowadzo-

ne są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

Włamują się do domów,
plądrują i kradną

PRAŻMÓW Do kolejnych włamań do domów doszło 

we wtorek w Gabryelinie i Ustanowie. Policja nie po-

twierdziła, że zdarzenia są ze sobą powiązane. War-

to jednak zachować czujność i zwracać uwagę na obce 

osoby kręcące się w okolicy



KRONIKA POLICYJNA

PIASECZNO

KONSTANCIN-JEZIORNA

PRAŻMÓW

TARCZYN

Zakradał się do ciężarówek i spuszczał paliwo

Policjanci uratowali rozbitka

Kolejny budowlaniec spadł z drabiny

Odpowie za podpalanie łąk

 Policjanci z wydziału kryminalnego zatrzymali mężczyznę, podejrzewa-
nego o kradzieże paliwa. Do ostatniego takiego zdarzenia doszło przed ty-
godniem na stacji w Gołkowie. 33-latek zaczaił się tam, czekając aż kierow-
ca zaparkowanej przy stacji ciężarówki pójdzie spać. Następnie spuścił mu z 
baku 120 litrów oleju napędowego. Sprawa ma charakter rozwojowy. Za kra-
dzież grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

 Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie, że na Wiśle tonie niewielka moto-
rówka. Udali się we wskazany rejon, gdzie na jednej z niewielkich wysepek 
znaleźli 44-letniego mieszkańca Warszawy. Rozbitek tłumaczył, że jego łódź 
nagle zaczęła nabierać wody. Policjanci i dysponujący łodzią strażacy wzięli 
uszkodzoną motorówkę na hol i przeciągnęli ją do brzegu w Gassach. 

 Kilka dni temu w Łosiu doszło do nieszczęśliwego wypadku z udziałem 
33-letniego mężczyzny. Podczas wykonywania prac budowlanych, stracił on 
równowagę i spadł z drabiny. Na miejsce natychmiast zostały wezwane ka-
retka pogotowia i policja. Na szczęście 33-latkowi nic poważnego się nie sta-
ło. Ze wstrząśnieniem mózgu mężczyzna został przewieziony do szpitala. 

 Jadący samochodem 43-latek zauważył w rejonie Gabryelina mężczyznę 
podpalającego na łące suchą trawę. Niezwłocznie powiadomił straż pożar-
ną i policję, po czym sam zaczął gasić ogień. Funkcjonariuszom z Tarczyna 
udało się zatrzymać podejrzanego o wzniecenie pożaru 37-latka. Mężczy-
zna – jak się okazało – był pod wpływem alkoholu. Za podpalanie łąk gro-
żą wysokie grzywny. Jeśli pożar będzie zagrażał życiu, zdrowiu lub przyczy-
ni się do zniszczenia mienia o dużej wartości, podpalacz może trafi ć do wię-
zienia nawet na 10 lat.

 Spalił się kolejny domek letniskowy na terenie ogródków działkowych 
w Szczakach. Pożar wybuchł po południu, 3 kwietnia. Nie wiadomo, co było 
jego przyczyną. Był może było to podpalenie. Na szczęście w zdarzeniu nikt 
nie ucierpiał. Straty oszacowano na około 50 tys. zł. 

 W jednym z lokali przy ulicy Niecałej w Piasecznie policjanci zajmujący 
się zwalczaniem przestępczości gospodarczej odkryli podrobione perfumy, 
zegarki oraz odzież o łącznej wartości około 150 tys. zł. Za wprowadzanie do 
obrotu towarów opatrzonych podrobionymi znakami towarowymi znanych 
producentów może grozić nawet do 5 lat więzienia.

 Na parkingu przez jednym z centrów handlowych policjanci zatrzyma-
li dwie kobiety narodowości romskiej, które chwilę wcześniej ukradły jedne-
mu z klientów sklepu portfel z kartami płatniczymi, pieniędzmi i dokumen-
tami. Portfel i karty udało się odzyskać, gotówka jednak przepadła. O dal-
szym losie złodziejek zdecyduje sąd.

 Nocą nieznany sprawca zdemolował parkującego przy ul. Fabrycznej 
(naprzeciwko bazarku) seata ibizę. W samochodzie wybito dwie szyby, prze-
cięto wszystkie opony oraz porysowano bagażnik. Właściciel wycenił straty 
na około 2 tys. zł. Policja szuka świadków tego zdarzenia lub osób, znających 
personalia chuliganów.

 W ubiegły piątek późnym wieczorem obok bloku przy ul. Warszawskiej 
33 16-latek został zaatakowany przez nieznanego sprawcę, który zrabował 
mu telefon komórkowy Huawei Pro 20 o wartości ponad 2 tys. zł. Policja szu-
ka świadków zdarzenia.

Spłonął domek letniskowy

Podróbki za 150 tys. zł

Ukradły portfel, pieniądze wydały

Zdewastowano seata przy Fabrycznej

Nastolatek stracił telefon za ponad 2 tys. zł
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AKTUALNOŚCI

PIASECZNO

KiermaszWielkanocny
 W niedzielę na miejskim rynku odbędzie się doroczny Kiermasz Wielka-
nocny, podczas którego będzie można kupić tradycyjne ozdoby świątecz-
ne, jak palmy, pisanki czy stroiki, ale także wyroby z wikliny, rękodzieło oraz 
mnóstwo różnego rodzaju rarytasów. Podczas kiermaszu zostaną rozstrzy-
gnięte konkursy na najładniejszą dekorację wielkanocną (godz. 11) oraz pal-
mę (godz. 13). Prace konkursowe będą potem licytowane, a pieniądze zasilą 
konto fundacji „Pomóż dorosnąć”. O godz. 12.30 życzenia mieszkańcom złoży 
burmistrz Daniel Putkiewicz, następnie będzie można spróbować pysznych 
jajek i żurku. W godz. 11-14 zaplanowano też animacje dla dzieci. Kramy han-
dlowe będą otwarte już od godz. 10. Zakupy będzie można robić do 15.

TW

K O N D O L E N C J E

PIASECZNO

Piaseczno 

w początkach 

Polski Ludowej
 W niedzielę 14 kwietnia w Przy-
stanku Kultura odbędzie się spotka-
nie z historykiem dr. Włodzimierzem 
Bagieńskim. Podczas spotkania omó-
wione zostaną zagadnienia związane 
z nalotami sowieckimi przed 17 stycz-
nia 1945 r., z tzw. wyzwoleniem Pia-
seczna, organizacją władz i urzędów, 
w tym bezpieczeństwa publicznego. 
Dr Władysław Bagieński przedstawi 
wybrane zagadnienia dotyczące ży-
cia politycznego, społecznego, go-
spodarczego, kościelnego, kultural-
nego, sportowego w naszym mieście. 
Poruszy także temat rozszerzenia gra-
nic Piaseczna (po raz drugi w XX w.) i 
utworzenia powiatu piaseczyńskie-
go w 1952 r. (po raz pierwszy w histo-
rii Piaseczna). Wydarzenie zorganizo-
wane jest w ramach 590-lecia nada-
nia praw miejskich Piasecznu. Począ-
tek o godzinie 12. Wstęp wolny.

Tyl.

Wypełnij PIT na

Uczelni Łazarskiego
 17 kwietnia Uczelnia Łazarskiego 
zaprasza na ósmą edycję akcji spo-
łecznej „Wypełnij PIT na Uczelni Łazar-
skiego”, której celem jest pomoc przy 
rozliczaniu podatku dochodowego 
od osób fi zycznych. Referenci z Urzę-
du Skarbowego dzielnicy Warszawa- 
Mokotów będą udzielać porad fi nan-
sowych w godzinach 11-18, przy uli-
cy Świeradowskiej 49 (10 minut pie-
szo od stacji Metra Wilanowska) 

AB

LESZNOWOLA

Zuzia w Krainie 

Czarów
 W najbliższą niedzielę w fi lii GOK 
Lesznowola w Mysiadle (ul. Topolo-
wa 2) w ramach Bajkowej Niedzieli 
odbędzie się przedstawienie pt. „Zu-
zia w Krainie Czarów” w wykonaniu 
Teatru Kuff er. Początek o godzinie 
16. Bilet: 10 zł/dziecko, opiekuno-
wie bezpłatnie. Zniżki z Lesznowol-
ską Kartą Dużej Rodziny.

Tyl.

R E K L A M A

Koncerty uczniów
 W najbliższy weekend obę-
dą się dwa koncerty uczniów Cen-
trum Kultury w Piasecznie. W sobo-
tę w Domu Kultury zaprezentują się 
uczestnicy zajęć emisji głosu, w nie-
dzielę wystąpią  instrumentaliści i 
wokaliści. Oba koncerty o godzinie 
18. Wstęp wolny.

Tyl.
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Strajkują nauczyciele!
PIASECZNO/POWIAT W poniedziałek rozpoczął się ogólnopolski strajk nauczycieli, który objął 

swoim zasięgiem także ogromną większość placówek na terenie powiatu piaseczyńskie-

go. W szkołach prowadzone są tylko zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

 W Piasecznie w poniedziałek 
do strajku przystąpiło ponad 80 
proc. nauczycieli, co spowodo-
wało odwołanie zajęć dydaktycz-
nych w szkołach. Planowe zajęcia 
odbywają się natomiast w Przed-
szkolu nr 1, Przedszkolu nr 6 w 
Głoskowie oraz Przedszkolu nr 7 
w Zalesiu Górnym. W szkołach – 
w miarę możliwości – realizowa-
ne są natomiast zajęcia opiekuń-
czo-wychowawcze dla dzieci, któ-
rych rodzice na czas strajku nie 
byli w stanie zapewnić im opieki. 
Te dzieci mogą też liczyć w szko-
le na obiad. Egzaminy gimnazjal-
ne odbywają się od środy, w przy-
szłym tygodniu powinny rozpo-
cząć się egzaminy ósmoklasisty. 
Ze specjalną ofertą dla wszyst-
kich uczniów wyszło Centrum Kul-
tury, które na czas strajku przygo-
towało ponadplanowe koncerty, 
warsztaty i lekcje historyczne dla 
młodszych dzieci. Z kolei GOSiR 
udostępnił uczniom dwa boiska 
(przy basenie i na stadionie miej-
skim), z których można korzystać 
pod okiem instruktorów.
 Strajk nauczycieli objął także 
niemal wszystkie placówki na tere-
nie gminy Lesznowola. - Wyjątkiem 
jest gminne Przedszkole w Mysiadle 
– mówi Jacek Bulak, dyrektor Ze-
społu Obsługi Placówek Oświato-
wych. Z naszych informacji wynika, 

że tam wychowawcy w ogóle nie roz-
ważali protestu (w placówce nie ma 
związków zawodowych). W pozo-
stałych szkołach i przedszkolach za-
jęcia dydaktyczne nie odbywają się. 
W podstawówkach zostały zorgani-
zowane natomiast zajęcia opiekuń-
cze, z których korzysta jednak bar-

dzo mało dzieci. Gminna Biblioteka 
Publiczna, Gminny Ośrodek Kultu-
ry i Centrum Sportu starają się tak-
że zapewniać dzieciom opiekę w for-
mie zajęć świetlicowych. 
 Z 14 placówek oświatowych na te-
renie Góry Kalwarii strajkuje 11. Za-
jęcia planowo odbywają się w Przed-
szkolu w Baniosze, Przedszkolu nr 
1 przy ul. ks. Sajny oraz w Zespo-
le Szkół Ogólnokształcących (rów-
nież przy ul. ks. Sajny). We wszyst-
kich szkołach od środy trwają egza-
miny gimnazjalne. Specjalną ofertę 
dla dzieci przygotowały na czas straj-
ku Ośrodek Kultury oraz Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, który udostępnił 
najmłodszym basen za 1 zł.
 W spór zbiorowy z rządem we-
szli także nauczyciele w Konstan-
cinie-Jeziornie. Tu do strajku przy-

stąpiły wszystkie szkoły i przed-
szkola, których organem prowadzą-
cym jest gmina. Mimo trudnej sy-
tuacji kadrowej, placówki oświato-
we zapewniły dzieciom i młodzieży 
zajęcia opiekuńcze. W poniedzia-
łek uczestniczyło w nich łącznie 79 
uczniów. Od środy ruszyły egzami-
ny gimnazjalne, w przyszłym tygo-
dniu – jeśli nie wydarzy się nic nie-
spodziewanego – ruszą egzaminy 
dla ósmych klas. 
 W Tarczynie do strajku przy-
stąpiły wszystkie szkoły podsta-
wowe. Nie strajkuje natomiast je-
dyne przedszkole publiczne, które-
go pracownicy solidaryzują się jed-
nak z protestującymi. - W szko-
łach odbywają się zajęcia opiekuń-
czo-wychowawcze, egzaminy gim-
nazjalny i ósmoklasisty powin-
ny odbyć się normalnie – informu-
je Edyta Onufrowicz, dyrektor Ze-
społu Administracyjnego Placó-
wek Oświatowych w Tarczynie. 
 Strajkuje także Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Prażmowie oraz 
Szkoła Podstawowa w Uwielinach. 
W obydwu placówkach egzaminy 
mają odbyć się planowo. Akcja straj-
kowa objęła  także 10 szkół średnich, 
znajdujących się pod skrzydłami po-
wiatu piaseczyńskiego. W placów-
kach tych prowadzone są tylko zaję-
cia opiekuńcze. 

Tomasz Wojciuk

 W gminie Piaseczno w akcji strajkowej biorą udział wszystkie 

szkoły. Część nauczycieli zawiesiło protest na czas egzaminów
Mimo trudności z obsadą ko-

misji, we wszystkich

placówkach odbywają się 

egzaminy gimnazjalne

Najserdeczniejsze życzenia
pogodnych, radosnych i spokojnych

Świąt Wielkanocnych

składa załoga
Hurtownii papierniczej

"Kasia"

KASIA

KONSTANCIN-JEZIORNA

Medytacje o krzyżu
 W niedzielę 14 kwietnia o godz. 13 w kościele Świętej Bożej Rodzicielki 
Maryi w Klarysewie przy ul. Słonecznej odbędzie się koncert pieśni sakral-
nych. Inspiracją artystów były rozważania dotyczące męki Chrystusa, drogi 
krzyżowej i ich znaczenia w życiu codziennym. Zabrzmią najpiękniejsze, pol-
skie pieśni religijne m.in. przy akompaniamencie wyjątkowej bandury, czyli 
tradycyjnego, ukraińskiego instrumentu. Wystąpią Klasyczne Anioły  (Classic 
Angelicus), zespół pochodzących z Ukrainy Natalii i Aleksandra Jurkowskich. 
Koncert jest fi nansowany z budżetu obywatelskiego gminy Konstancin-Je-
ziorna 2019. Wstęp wolny.

TW

R E K L A M A

R E K L A M A
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Napuszczono wodę 
do zalewu Amo
PIASECZNO – Jak tak miało wyglądać czyszczenie zalewu, to ja dzięku-

ję – bulwersuje się pan Jarosław. Wędkarze uspokajają, że jak gałęzie 

nasiąkną wodą, to same utoną

 Wodę z zalewu spuszczono pod koniec listopada. Ryby, których było 
około czterech ton, przeniesiono czasowo do jednego ze stawów hodowla-
nych w Żabieńcu. Następnie zbiornik oczyszczono z pustych puszek, bute-
lek, śmieci. Wodę zaczęto wpuszczać ponownie w piątek (całą operacja trwa-
ła trzy dni). Wszystkie gałęzie, jakie znajdowały się na dnie zalewu, podniosły 
się i teraz pływają na powierzchni wody. - To wygląda po prostu strasznie, dzi-
wię się że wcześniej tych pozostałości nie wyzbierano – mówi pan Jarosław. 
 - W miarę możliwości będziemy próbowali zebrać unoszące się na wo-
dzie gałęzie i szczątki roślinne, ale nie wiem, czy to się uda – mówi Bartłomiej 
Roszkiewicz z zarządu piaseczyńskiego koła Polskiego Związku Wędkarskie-
go, które opiekuje się zbiornikiem. - Sądzę, że szybciej gałęzie nasiąkną wodą 
i same utoną. Do wykonania pozostał nam jeszcze jeden zabieg oczyszczają-
cy. Chodzi o wpuszczenie do zalewu bakterii, które zutylizują znajdujący się 
na dnie muł. Ich zakup ma sfi nansować gmina.

TW

Na razie na powierzchni wody unoszą się gałęzie i pozostałości 

roślinne, co nie wygląda zbyt estetycznie

Latem pył, zimą dziury i błoto
PIASECZNO Podczas sesji rady miejskiej jedna z mieszkanek Wólki Kozodawskiej zwróciła 

się do radnych z prośbą o utwardzenie kostką ul. Bukietowej

 Mieszkanka zaapelowała się do 
radnych w imieniu Joanny Moraw-
skiej, sołtys Wólki Kozodawskiej 
oraz swoich sąsiadów. Pokazała też 
kilka zdjęć, które miały zobrazo-
wać fatalny stan nawierzchni dro-
gi (w rzeczywistości Bukietowa wy-
gląda nieco lepiej, bo została po zi-
mie wyrównana i podsypana tłucz-
niem). - Latem, gdy nie ma desz-
czu, na drodze jest ogromny pył, 
który bardzo nam dokucza – mówi-
ła mieszkanka. - Nie możemy nawet 
otworzyć okien. Zimą tworzą się 
głębokie wyrwy, w których zbiera 
się błoto. Wszystkie okoliczne ulice 
mają nawierzchnię z kostki. My też 
chcemy mieszkać w sposób ludz-
ki, cywilizowany i zdrowy. Liczę na 
państwa empatię i zrozumienie.
 Burmistrz Daniel Putkiewicz 

zwrócił uwagę, że na fragmencie 
Bukietowej nie zostały uregulowa-
ne kwestie własnościowe. - Jak to się 
stanie, będziemy mogli przygotować 

w tym roku koncepcję i, jeśli radni 
wyrażą zgodę, wykonać tę drogę w 
przyszłym roku – dodał.

Tomasz Wojciuk

Utwardzenie Bukietowej prawdopodobnie \

będzie możliwe dopiero w przyszłym roku

Jubileuszowy wyścig wraków
LESZNOWOLA W niedzielę odbyła się XXV edycja Mazowieckiego Wrak Race’u. W imprezie 

wzięło udział ponad 80 załóg z całej Polski

 Oprócz najliczniejszej grupy za-
wodników reprezentujących Ma-
zowsze, do Mysiadła przyjechali pa-
sjonaci motoryzacji z województwa 
lubelskiego, świętokrzyskiego, a na-
wet kujawsko-pomorskiego. Świad-
czy to o tym, że imprezy typu wrak 
race cieszą się coraz większą popu-
larnością i z roku na rok startuje w 
nich więcej osób. 
 - Jako jedyni w Polsce mamy do 
wyboru aż trzy kategorie dla za-
wodników - wylicza Łukasz Cabaj, 
współorganizator imprezy. - W kla-
sie podstawowej startują kierowcy 
w „cywilnych” wozach, bez żadnych 
modyfikacji. Kolejna klasa to „ral-
ly”, w której dopuszczamy niewielkie 
modyfikacje polegające na przenie-
sieniu chłodnicy na górę silnika oraz 
zamontowanie płyty, osłaniającej 
silnik i skrzynię biegów. W tej kla-
sie można też zastosować specjal-
ne, szutrowe opony, przystosowane 
do zawodów sportowych. Ostatnią, 
„królewską” klasą jest klasa „mad-
max”, w której oprócz wspomnia-
nych wyżej modyfikacji, można do-
datkowo wzmocnić nadwozie, mon-
tując specjalne orurowanie.

 W niedzielę zawodnicy kolej-
ny raz korzystali z elektronicznego 
systemu do liczenia przejechanych 
okrążeń. Dzięki temu zaraz po za-
kończeniu biegu podawane były wy-
niki i wszyscy wiedzieli, czy prze-
chodzą do kolejnej rundy. Wcześniej 
pomiar okrążeń był wykonywany 
„ręcznie” i czasami zdarzały się błę-
dy. - Odkąd wprowadziliśmy elek-
troniczny pomiar, wszystko przebie-

ga sprawniej – dodaje Łukasz Cabaj.
 Po raz pierwszy na Mazowiec-
kim Wrak Race pojawiła się „stre-
fa” dla najmłodszych, w której dzie-
ciaki mogły poszaleć na „dmuchań-
cach”.  Był też popcorn i wata cukro-
wa. Tradycyjnie nie zabrakło straga-
nów z zabawkami oraz pysznego je-
dzenia, przygotowywanego na sta-
nowiskach grillowych.

Tomasz Wojciuk

Kolejne zawody zaplanowano na drugą połowę września

R E K L A M A

KONSTANCIN-JEZIORNA

Chcą odbierać śmieci
 W poniedziałek otwarto oferty firm, 
które od sierpnia do końca 2020 roku 
chcą odbierać i zagospodarowywać od-
pady z terenu gminy. Do przetargu sta-
nęły cztery przedsiębiorstwa. Najko-
rzystniejszą ofertę złożyło Lekaro (13 
mln zł), które od początku 2018 roku 
obsługuje już teren gminy. Teraz jest 
ona analizowana pod kątem formalno-
prawnym. Pytanie, czy jeśli gmina pod-
pisze z Lekaro umowę, za dwa miesiące 
firma z Woli Duckiej nie zażąda podwyż-
szenia zaproponowanej stawki, jak zro-
biła to pod koniec stycznia tego roku?

TW

R E K L A M A

R E K L A M A

Fot. Dariusz Ołtuszyk



5nr 14 (761)/2019/W1 PROMOCJA

KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Jerozolima w centrum Góry Kalwarii
Mieszkańcy w sobotę 13 kwietnia wystawią na kalwaryjskim rynku Misterium Męki Pańskiej. Widowisko, nie-

co inne od poprzednich, rozpocznie się o godz. 15.00. Tego samego dnia wzdłuż dawnych kramów będzie mieć 

miejsce Wielkanocny Jarmark Rękodzieła i Zdrowej Żywności. Serdecznie zapraszamy na obydwa wydarzenia.

 Aktorzy w tym roku odegrają 
dwie nowe sceny. Po tym, jak przed 
kościołem Na Górce tradycyjnie zo-
stanie odczytany XVIII-wieczny de-
kret o skazaniu Jezusa na śmierć, 
spektakl przeniesie się na ulicę 
3 Maja. Tam, naprzeciwko rynku, 
obejrzymy modlitwę Chrystusa 
w Ogrójcu. Następnie, koło ratusza, 
przedstawione zostanie Jego prze-
słuchanie przez Sanhedryn. Dopie-
ro potem rozegra się znana już sce-
na zaparcia się Mistrza z Nazaretu 
przez apostoła Piotra (ul. Piłsudskie-
go). Nowością jest też m.in. wple-
cenie w Misterium „Gorzkich żali” 
i „Koronki do Miłosierdzia Bożego”.

 Widowisko zobaczymy już 
po raz dziewiąty (w XXI wieku, 
bo przecież odbywało się w na-
szym mieście w XVII i XVIII stule-
ciu). Główny organizator to lokalne 
Bractwo Misterium Męki Pańskiej.
 Zmianą jest również przenie-
sienie corocznego Wielkanocne-
go Jarmarku Rękodzieła i Zdro-
wej Żywności z Niedzieli Palmo-
wej na poprzedzającą ją sobotę. 
Wydarzenie potrwa od 9.00 do 
17.00. Stoiska tradycyjnie staną 
przy ul. 3 Maja (na odcinku mię-
dzy Ratuszową a ks. Sajny).
 Uwaga, ze względu na Mi-
sterium i Jarmark 13 kwietnia od 

godz. 7 do 20 zamknięte będą 
ulice 3 Maja i Ratuszowa oraz od-
cinek ul. Piłsudskiego. Prosimy 
o niepozostawianie tam aut na 
ten czas. Widzów zachęcamy zaś 
do parkowania na targowisku 
przy ul. Mariańskiej (autobusy) 
i placu manewrowym za ośrod-
kiem zdrowia przy ul. Białka (sa-
mochody osobowe). 
 Jednocześnie informujemy, 
że we wspomnianych godzinach 
autobusy komunikacji publicz-
nej, zamiast na rynku, zatrzy-
mywać się będą przy ul. ks. Saj-
ny, obok kościoła. Za utrudnienia 
przepraszamy.

R E K L A M A



6 nr 14 (761)/2019/W1AKTUALNOŚCI

KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

691 730 830
601 792 777

SPRZEDAŻ WĘGLA

transport gratis  niskie ceny,
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7-17
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Piaseczno, ul. Żeromskiego 30

węgiel
"OPAŁEK" s.c.

PELET

Bulwersująca sprawa 
wraca na wokandę
PIASECZNO Sąd apelacyjny w Warszawie uchylił decyzję sądu okręgowego, który naka-

zał mieszkańcowi Piaseczna wypłacenie 150 tys. zł odszkodowania matce i konkubinie 

mężczyzny, który w 2014 roku utopił się podczas spływu kajakowego w Jeziorce

 O całej sprawie było głośno kil-
ka miesięcy temu, kiedy to zaintere-
sowały się nią ogólnopolskie media. 
W czerwcu 2014 roku Jacek Andrze-
jak prowadzący wypożyczalnię ka-
jaków, udostępnił je – jak twierdzi 
– organizatorowi wieczoru kawaler-
skiego, który planował wraz z gru-
pą kolegów spływ Jeziorką.  – Spo-
tkaliśmy się na Górkach Szymona, 
gdzie przekazałem temu panu kajaki 
wraz z wiosłami i kapokami – pod-
kreśla Jacek Andrzejak. Feralne-
go dnia uczestnicy spływu zwodo-
wali sześć kajaków i zaczęli płynąć 
w kierunku Konstancina-Jeziorny. 
Niestety, na jednym z zakrętów rze-
ki doszło do wypadku – jeden z ka-
jaków wywrócił się, a płynący nim 
28-latek wpadł do wody i utonął.
– Z otrzymanych od policji informa-
cji wynika, że w trakcie spływu bio-
rący w nim udział mężczyźni raczy-

li się alkoholem, zaś sam denat – co 
ustalono w trakcie sekcji – miał we 
krwi 1,3 promila – mówi Jacek An-
drzejak. Po ponad czterech latach 
od tamtego wydarzenia (28 sierpnia 
ubiegłego roku) konto bankowe Jac-

ka Andrzejaka zostało zablokowa-
ne przez komornika, który zabez-
pieczył znajdujące się na nim 4 tys. 
zł. Komornik poinformował miesz-
kańca Piaseczna, że przed sądem 
okręgowym odbyła się sprawa z po-
wództwa cywilnego, w wyniku któ-
rej Jacek Andrzejak został skazany 
zaocznie na 150 tys. zł odszkodo-
wania – po 75 tys. zł miał zapłacić 
matce i konkubinie zmarłego. An-

drzejak twierdzi, że nie dochodzi-
ła do niego żadna koresponden-
cja, bo wyprowadził się z domu, a 
była żona nie przekazywała mu li-
stów. – Zależy mi tylko na tym, aby 
ta sprawa wróciła na wokandę, że-
bym mógł się bronić – mówił pod 
koniec stycznia tego roku.
 Sprawą miał zająć się sąd apela-
cyjny, który 29 marca zdecydował o 
uchyleniu postanowienia sądu okrę-
gowego. - Wszystko zaczyna się od 
początku, tym razem z moim udzia-
łem – podkreśla Jacek Andrzejak. 
- Nie tylko będę mógł się bronić, ale 
także udało się powstrzymać „wiszą-
cego” mi nad głową komornika. Gdy 
otrzymałem postanowienie sądu 
apelacyjnego, poczułem ogromną 
ulgę. Mam nadzieję, że sprawiedli-
wość zatriumfuje – dodaje.

Tomasz Wojciuk

Tym razem Jacek Andrzejak

 będzie mógł przedstawić w 

sądzie swoje racje

Mieszkaniec Piaseczna o zaocznie wydanym na niego wyroku 

dowiedział się od komornika

KONSTANCIN-JEZIORNA

Poszukajmy wielkanocnego zajączka
 Już w najbliższą niedzielę 14 kwietnia Konstanciński Dom Kultury zapra-
sza dzieci w wieku od 3 do 10 lat na polanę przy Hugonówce (ul. Mosto-
wa 15), gdzie odbędą się rodzinne warsztaty z wykonywania świątecznych 
ozdób. Podczas pikniku będzie można wziąć udział w zawodach w bieganiu 
z jajkiem na łyżce i wyścigach w workach. W programie nie zabraknie także 
rozbijania piniaty, malowania buziek i innych atrakcji. Udział w wydarzeniu 
jest bezpłatny. Początek o godz. 13.

TW
R E K L A M A
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300 osób posadziło
prawie 2 hektary lasu!
LESZNOWOLA W sobotę odbyło się IV Sadzenie Lasu Dobrej Woli. Tym 

razem nieopodal leśniczówki przy ul. Gajowej posadzono około 10 tys. 

młodych dębów i lip

 Była to doroczna akcja organizowana przez opiekujące się osobami niepeł-
nosprawnymi intelektualnie stowarzyszenie Dobra Wola. Zawsze na początku 
kwietnia przyjaciele stowarzyszenia i jego podopieczni spotykają się na sadze-
niu lasu. Do tej pory podobne akcje odbywały się m.in. w Magdalence i Sękoci-
nie Starym. Tym razem młody las sadzono w trzech gniazdach nieopodal ulicy 
Gajowej. Po pobraniu sprzętu w postaci szpadli i rękawic, wszyscy chętni udali 
się na wskazane stanowiska i przystąpili do pracy. Nieopodal ustawiono konte-
ner, do którego można było wrzucać elektrośmieci. Po zakończeniu akcji zapło-
nęło ognisko, na którym można było upiec kiełbaski. Oprócz tego, kto zgłod-
niał, mógł częstować się pysznymi pierogami. Niektórzy przynieśli też wspania-
łe, domowe ciasta. - W tegoroczne sadzenie lasu włączyło się wielu mieszkań-
ców pobliskiej Wilczej Góry – mówi Adam Gawrych, sołtys miejscowości. - Rada 
sołecka postanowiła ufundować dla nich wszystkich poczęstunek.
 Imprezę sfi nansowała gmina Lesznowola przy wsparciu prywatnych 
sponsorów, którzy przekazali niepełnosprawnym m.in. zestawy kosmetyków. 

TW

Tego dnia las sadzono całymi rodzinami

Prawie 34 zł od osoby za odbiór 
odpadów!
GÓRA KALWARIA W poniedziałek radni uchwalili nowe stawki za odbiór śmieci, które mają 

wejść w życie od 1 maja. Osoby segregujące odpady zapłacą 33,86 zł miesięcznie, zaś 

niesegregujące – aż 67,72 zł. Umowa z fi rmą Remondis ma zostać podpisana po świę-

tach i będzie obowiązywać przez rok

 W Górze Kalwarii, mimo dwóch 
przetargów, jedynie firma Remon-
dis była zainteresowana odbiorem 
i zagospodarowaniem odpadów. 
Do końca marca gmina płaciła jej 
za tę usługę około 450 tys. zł mie-
sięcznie. Teraz będzie to ponad 934 
tys. zł miesięcznie. Ponad dwukrot-
na podwyżka ceny musiała przeło-
żyć się niestety na podniesienie sta-
wek dla mieszkańców. Obliczono, że 

aby system się bilansował, opłata za 
śmieci segregowane (w gminie Góra 
Kalwaria dzielenie odpadów na 
frakcje deklaruje około 94 proc. go-
spodarstw) musiałaby wynieść oko-
ło 38 zł na osobę. Jednak ustalenia 
tak wysokiej stawki zabrania prawo. 
Przepisy mówią nie może być ona 
wyższa niż 2 proc. przeciętnego mie-
sięcznego dochodu rozporządzalne-
go, który pod koniec marca został 
podniesiony do 1693 zł. Te 2 proc. 
to dokładnie 33,86 zł i właśnie taką 
stawkę podczas poniedziałkowej se-
sji nadzwyczajnej uchwalili radni.
 - Gmina będzie musiała dopła-
cać do gospodarowania odpada-
mi jeszcze około 2 mln zł w skali 

roku – informuje Piotr Chmielewski, 
rzecznik ratusza. Oznacza to nieste-
ty mniej pieniędzy na inwestycje, w 
tym budowę dróg i rozbudowę szkół.
 Podczas sesji radni uchwalili rów-
nież wysokość ulgi, jaką zostaną ob-
jęci posiadacze ogólnopolskiej Karty 
Dużej Rodziny. Do tej pory bonifika-
ta dla posiadaczy karty wynosiła 30 
proc. i było nią objętych około 1000 
osób. Od tego roku zmieniła się jed-
nak definicja „dużej rodziny”. Wcze-
śniej o kartę mogli ubiegać się ro-
dzice z przynajmniej trójką dzieci w 
wieku szkolnym. Teraz mogą to być 
wszystkie osoby, także emeryci, któ-
rzy kiedykolwiek mieli trójkę dzie-

ci (nawet jeśli któreś z nich już nie 
żyje). - Przewidujemy, że osób wpi-
sujących się w nową definicję kar-
ty będzie 2500-3000, a może wię-
cej – dodaje Piotr Chmielewski. W 
związku z tym radni zdecydowali 
się obniżyć bonifikatę dla jej posia-
daczy z 30 do 10 proc., aby nie ob-
ciążać dodatkowo budżetu gminy. 
 Podpisanie umowy z firmą Re-
mondis wcale nie gwarantuje, że 
stawki za odbiór odpadów nie będą 
dalej rosły. Sytuacja na rynku zmie-
nia się bardzo dynamicznie i trudno 
przewidzieć co wydarzy się za trzy 
czy cztery miesiące.

Tomasz Wojciuk

Na wysokość stawki wpływa fakt, że gmina jest bardzo rozległa, 

a mieszkańcy produkują coraz więcej śmieci (w 2014 roku było to 

pół kilograma dziennie, teraz jest to już kilogram)

 Mieszkańcy Góry Kalwarii 

od maja będą mieli 

najwyższą stawkę za odbiór 

odpadów w całym powiecie 

piaseczyńskim

Historyczny turniej maszyn wodnych. 
Padły dwa rekordy!
PIASECZNO W sobotę w Piasecznie odbył się fi nał VIII Ogólnopolskiego Turnieju Maszyn 

Wodnych. Do rywalizacji przystąpiło około 420 drużyn z całej Polski. Wcześniej odbyło 

się osiem eliminacji regionalnych, z których wyłoniono 52 najlepsze teamy

 W Turnieju Maszyn Wodnych 
mogą brać udział uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjum oraz 
szkół ponadpodstawowych o zacię-
ciu technicznym. Ich zadanie polega 
na zbudowaniu maszyny przetwa-

rzającej energię potencjalną i kine-
tyczną wody na energię mechanicz-
ną. Maszyny wykonane przez za-
wodników konkurują w dwóch ka-
tegoriach: „Moc” i „Wydajność”. 
W obydwu zadaniem maszyny jest 
podniesienie ciężarka o masie 5 
kg na wysokość 2 m. W kategorii 
„Moc” liczy się czas w jakim ma-
szyna wykona to zadanie, a w kate-
gorii „Wydajność” - ilość zużytej do 
tej operacji wody. Turbiny testowa-
ne są na specjalnym, niezwykle do-
kładnym stanowisku pomiarowym.
 W sobotę do Piaseczna przyje-
chały 52 najlepsze drużyny z całe-
go kraju, po 13 w każdej z czterech 
kategorii. Pierwsze miejsce wśród 
uczniów szkół podstawowych i gim-
nazjów w kategorii „Moc” zaję-
ły Muchomorki z SP nr 4 im. Ma-

rii Skłodowskiej-Curie w Aleksan-
drowie Łódzkim, których maszy-
na wykonała zadaną pracę w re-
welacyjnym czasie 6,78 s. - To wy-
nik lepszy od dotychczasowego o 
prawie sekundę – cieszy się Mi-
chał Mierzwa, jeden z organizato-
rów turnieju. W kategorii „Wy-
dajność” pierwsze miejsce za-
jęła ekipa Alpakaman z Gim-
nazjum nr 9 w Szczecinie, któ-
rej maszyna do podniesienia cię-
żarka zużyła zaledwie 1,49 litra 
wody. To kolejny rekord turnieju, 
lepszy od poprzedniego o 0,2 l. 
 Wśród szkół ponadpodstawo-

wych w kategorii „Moc” pierwsze 
miejsce zajął zespół Janek Drze-
wiarz z Zespołu Szkół Budowla-
no-Drzewnych w Poznaniu, zaś w 
„Wydajności” nie miał sobie rów-
nych zespół Turbo z Opola. Kie-
dyś w czołówce turnieju plasowa-
ły się także piaseczyńskie szkoły, 
jednak dziś konkurencja dawno im 
„odjechała”. - Nasz konkurs stoi obec-
nie na niezwykle wysokim poziomie, 
ale nie powiedzieliśmy jeszcze ostat-
niego słowa – podsumowuje wyniki 
rywalizacji Michał Mierzwa.

Tomasz Wojciuk

Finał konkursu poprzedziły eliminacje regionalne, które odby-

ły się w Katowicach, Jarosławiu, Skierniewicach, Białej Podla-

skiej, Zalasewie, Szczecinie, Starogardzie Gdańskim i Ełku

Turniej maszyn wodnych 

stoi dziś na niezwykle wy-

sokim poziomie, do którego 

trudno dorównać piaseczyń-

skim szkołom

Udane otwarcie sezonu
LESZNOWOLA Na terenie dawnego Eko Mysiadło odbyło się pierwsze w tym 

roku otwarte spotkanie miłośników motoryzacji – Nowa Iwiczna Classic Car

 Na imprezę zapisa-
ło się 130 aut i ich wła-
ścicieli. Nie zabrakło 
różnorodnych pojaz-
dów – pojawiły się za-
równo samochody pol-
skie, amerykańskie, jak 
i niemieckie. Właścicie-
le chętnie prezentowa-
li swoje modele, pod-
jeżdżali pod scenę i 
opowiadali ich historię. 
Najstarszym modelem 
tego dnia okazał się VW 
Bulik z 1963 roku. 
 To była impreza dla 
całej rodziny. O odpowiednią zabawę dla najmłodszych zadbała animatorka 
Zuza, a ci nieco starsi mogli spróbować swoich sił w konkursie rzutu oponą. 
Na miejscu nie zabrakło również muzyki na żywo, którą zapewnił miejscowy 
Big Band dla Frajdy. Gościem specjalnym spotu był zaś Aleksander Ostrowski, 
prowadzący program „Autoportret Ostrego”.

Grzegorz Tylec

GÓRA KALWARIA

Jarmark Wielkanocny
 W sobotę 13 kwietnia w rejonie ulicy 3 Maja odbędzie się przedświątecz-
ny jarmark, podczas którego będzie można nabyć m.in. rękodzieło i zdrową 
żywność. Nie zabraknie ozdób wielkanocnych i oryginalnego rzemiosła. Jar-
mark rozpocznie się o godz. 9 i potrwa do 17.

TW

LESZNOWOLA

Rajd szlakiem historii
 W sobotę 13 kwietnia odbędzie się zorganizowany pod egidą Świato-
wego Związku Żołnierzy Armii Krajowej rajd pieszo-rowerowy „Szlakiem Na-
szej Historii”. Zabawa polega na dotarciu (pieszo lub rowerem) do wyznaczo-
nych miejsc pamięci historycznej z okresu I i II wojny światowej. Przy każdym 
obiekcie na uczestników rajdu będzie czekał opiekun - przewodnik, który 
opowie historię związaną z danym miejscem. Zbiórka odbędzie się na placu 
zabaw przy ul. Brzozowej w Magdalence punktualnie o godz. 9. Po powrocie 
z trasy na uczestników imprezy będzie czekał poczęstunek.

TW
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Zawody bez przyszłości
W większości zestawień omawiane są profesje, dzięki którym niemalże pewne jest znalezienie zatrudnie-

nia i dobra pensja. Analizując trendy staramy się przewidzieć, jakie wybrać kierunki studiów i późniejszą 

ścieżkę kariery zawodowej. Niemniej ważna jest również analiza drugiego bieguna tego typu prognoz. 

Które z zawodów stają się stopniowo coraz mniej intratne i potrzebne na rynku pracy?

 Warto wiedzieć, że nie każde wy-
kształcenie i zdobyte w drodze na-
uki umiejętności przydadzą się 
później potencjalnemu pracodaw-
cy. Trudno nie dostrzec, że wraz z 
nieuchronnym postępem technolo-
gicznym niektóre z zawodów tracą 
i prawdopodobnie tracić będą dalej 
na znaczeniu.

Humaniści w odwrocie

 Już od dawna w grupie poten-
cjalnych bezrobotnych wymienia-
ni są humaniści – zwłaszcza socjo-
lodzy, politolodzy czy pedagodzy. 
Absolwenci tych kierunków często 
uważani są przez pracodawców za 
mało przydatnych ze względu na ich 
dość ogólną wiedzę o wszystkim. 
Tymczasem bardziej cenieni są zwy-
kle specjaliści w wąskich dziedzi-
nach, a do tego sytuacji nie popra-
wia fakt, że studentów kierunków 
humanistycznych jest po prostu za 
dużo w stosunku do liczby dostęp-
nych miejsc pracy. 
 W przypadku nauczycieli w zdo-
byciu angażu nie pomaga również 
niż demograficzny, a do podjęcia za-
trudnienia niespecjalnie zachęcają 

przy tym oferowane zarobki. Osob-
ną kategorię humanistów stanowią 
dziennikarze, bo – wraz ze zmniej-
szaniem się sprzedaży prasy pa-
pierowej kosztem rozwoju me-
diów elektronicznych – maleje za-
potrzebowanie na klasycznie prze-
kazywane informacje. Ludzie ma-
jący coraz mniej czasu w życiu co-
dziennym, coraz rzadziej są w sta-
nie poświęcić go na uważną lektu-
rę dłuższych tekstów. Obecnie li-
czy się przede wszystkim szybkość 
przekazywanych informacji, a fa-
chowość i dziennikarska rzetel-
ność zdają się schodzić na dalszy 
plan. W dobie internetu przewidu-
je się, wobec tego, rozwój dzienni-
karstwa obywatelskiego, gdzie de-
cydującą rolę odgrywać będą pa-
sjonaci i blogerzy. 
 Z biegiem lat maleje też popyt 
na fotografów. Współcześnie prawie 
każdy z nas dysponuje już bowiem 
telefonem komórkowym, za które-
go pomocą – w każdym miejscu i o 
każdej porze – jest w stanie wyko-
nać przyzwoitej jakości fotografię. 
Oczywiście profesjonaliści wciąż są 
w cenie – np. przy okazji zdjęć ślub-

nych, ale nie da się ukryć, że konku-
rencja na tym polu jest duża i bycie 
fotografem staje się coraz trudniej-
szym (a przez to mniej opłacalnym) 
zajęciem.

Technologia wypiera pracowników

 Wraz z rozwojem współcze-
snych technologii przewidywany 
jest wzrost potencjału techniczne-
go niektórych zawodów. W związ-
ku z informatyzacją i automaty-
zacją produkcji coraz mniej per-
spektywiczna staje się, przykłado-
wo, praca w rolnictwie. O ile pro-
wadzenie własnego gospodarstwa 
staje się niezbyt opłacalne, to z ko-
lei w dużych rolniczych przedsię-
biorstwach człowieka z powodze-
niem zastępują maszyny. 
 Istnieje też lista zawodów, 
które mogą zostać w przyszłości 
całkowicie zastąpione przez ro-
boty. Znajdują się na niej, mię-
dzy innymi, operatorzy maszyn 
do szycia, magazynierzy czy 
agenci biur podróży. W dalszej 
kolejności wymieniani są techni-
cy chemii, pielęgniarki oraz pro-
gramiści stron WWW. 

 Mimo wszystko, w wielu bran-
żach człowiek pozostanie jednak 
niezastąpiony. Maszyny, choć co-
raz doskonalsze, wciąż nie są w sta-
nie tworzyć i rozpoznawać nowych 
wzorów czy logicznie rozwiązywać 
problemów. Do tego nie cechują się 
kreatywnością, nie potrafią współ-
pracować z innymi i w końcu – nie 
odczuwają emocji, przez co nie są w 
stanie postrzegać problemów przez 

pryzmat własnej intuicji, które są 
pożądanymi wartościami w niektó-
rych profesjach. Należy się jednak li-
czyć z tym, że postęp technologiczny w 
niedalekiej przyszłości całkowicie zre-
wolucjonizuje obecny system ekono-
miczno-społeczny. Być może zaowo-
cuje to pozytywnymi zmianami - np. 
krótszym czasem pracy.

Grzegorz Tylec

R E K L A M A

Kolejna KARIERA 17 maja
Największy nakład, największa skuteczność!
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IV liga

Kolejka 19 - 6-7 kwietnia

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

Tabela grupy południowej IV ligi

1.  Pogoń Grodzisk Mazowiecki
  19 51 17 0 2 62-11
2.  Pilica Białobrzegi 19 41 13 2 4 54-19
3.  Oskar Przysucha 19 41 13 2 4 43-19
4.  Błonianka Błonie 19 41 13 2 4 45-18
5.  Mszczonowianka Mszczonów
  19 33 10 3 6 42-24
6.  Mazur Karczew 19 32 10 2 7 31-28
7.  MKS Piaseczno 19 31 10 1 8 42-33
8.  Energia Kozienice 19 25 7 4 8 26-29
9.  KS Raszyn 19 23 7 2 10 29-42
10.  Wilga Garwolin 19 23 7 2 10 27-40
11.  Znicz II Pruszków 19 22 7 1 11 26-22
12.  Radomiak II Radom 19 21 6 3 10 30-44
13.  Sparta Jazgarzew 19 21 6 3 10 23-40
14.  Orzeł Unin 19 18 5 3 11 29-51
15.  LKS Promna 19 16 4 4 11 17-37
16.  Perła Złotokłos 19 0 0 0 19 4-73

Liga okręgowa

Kolejka 19 - 6-7 kwietnia

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

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

1.  AP Żyrardów 19 47 15 2 2 54-27
2.  Józefovia Józefów 19 45 15 0 4 55-25
3.  KS Teresin 19 38 12 2 5 45-31
4.  Laura Chylice 19 35 11 2 6 54-33
5.  Ursus II Warszawa 19 33 11 0 8 64-43
6.  Grom Warszawa 19 31 10 1 8 41-33
7.  Piast Piastów 19 29 9 2 8 39-36
8.  SEMP Ursynów 19 25 7 4 8 39-33
9.  Przyszłość Włochy 19 24 7 3 9 29-29
10.  LKS Chlebnia 19 23 7 2 10 36-42
11.  MKS II Piaseczno 19 22 6 4 9 30-33
12.  Milan Milanówek 19 21 6 3 10 20-44
13.  Naprzód Stare Babice 19 20 6 2 11 35-48

14.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki
  19 20 6 2 11 32-49
15.  LKS Osuchów 19 15 4 3 12 21-49
16.  KS Konstancin 19 12 4 0 15 22-61

A klasa

Kolejka 16 - 6-7 kwietnia

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

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy

1.  Okęcie Warszawa 16 39 12 3 1 42-11
2.  Orzeł Baniocha 16 37 12 1 3 44-18
3.  GLKS Nadarzyn 16 36 11 3 2 76-27
4.  UKS Siekierki 16 27 8 3 5 39-21
5.  Naprzód Brwinów 16 25 7 4 5 29-26
6.  Walka Kosów 16 23 6 5 5 32-21
7.  Anprel Nowa Wieś 16 23 7 2 7 30-32
8.  Grom II Warszawa 16 23 7 2 7 26-35
9.  Jedność Żabieniec 16 20 6 2 8 32-38
10.  Nadstal Krzaki Czaplinkowskie
  16 19 5 4 7 25-33
11.  FC Lesznowola 16 17 3 8 5 28-28
12.  Świt Warszawa 16 16 4 4 8 13-28
13.  Tur Jaktorów 16 5 1 2 13 12-63
14.  FC Płochocin 16 4 1 1 14 11-58

II liga kobiet

Kolejka 13 - 6-7 kwietnia

Akademia 2012 Suwałki 4-3 Stomil Olsztyn  
Tygrys Huta Mińska 2-2 Pogoń Zduńska Wola 
Ząbkovia Ząbki 6-1 Victoria Bartoszyce  
Loczki Wyszków 8-1 GOSiR Piaseczno  
MOSiR Sieradz 3-1 KU-AZS UW Warszawa  
Wilga Garwolin 0-1 Włókniarz Białystok 

Tabela drugiej ligi kobiet

1.  Ząbkovia Ząbki 13 34 11 1 1 61-16
2.  MOSiR Sieradz 12 30 10 0 2 39-9
3.  Loczki Wyszków 13 26 8 2 3 47-29
4.  Stomil Olsztyn 13 25 8 1 4 34-16
5.  Włókniarz Białystok 13 25 8 1 4 19-20
6.  KU-AZS UW Warszawa 13 23 7 2 4 23-16
7.  Akademia 2012 Suwałki 13 19 6 1 6 30-35
8.  Pogoń Zduńska Wola 13 15 4 3 6 21-28
9.  GOSiR Piaseczno 12 10 3 1 8 9-32
10.  Wilga Garwolin 13 7 2 1 10 8-34
11.  Victoria Bartoszyce 13 5 1 2 10 11-47
12.  Tygrys Huta Mińska 13 4 1 1 11 16-36

Ligowe zapowiedzi
IV liga

Kolejka 20 - 13-14 kwietnia

Perła Złotokłos - Znicz II Pruszków 13 kwietnia, 
g. 16:30
Orzeł Unin - Pilica Białobrzegi 
Radomiak II Radom - KS Raszyn 
Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Oskar Przysucha
Wilga Garwolin - Sparta Jazgarzew 13 kwietnia, g. 16
Błonianka Błonie - Mazur Karczew 
Energia Kozienice - Mszczonowianka Mszczonów 
LKS Promna - MKS Piaseczno 13 kwietnia, g. 16:30

Liga okręgowa

Kolejka 20 - 13-14 kwietnia

AP Żyrardów - MKS II Piaseczno 13 kwietnia, g. 16
Milan Milanówek - Piast Piastów 
SEMP Ursynów (Warszawa) - LKS Osuchów 
Przyszłość Włochy (Warszawa) - LKS Chlebnia 
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki - Laura Chylice 
14 kwietnia, g. 12
Grom Warszawa - KS Teresin 
KS Konstancin - Naprzód Stare Babice 13 kwietnia, g.11
Ursus II Warszawa - Józefovia Józefów

A klasa

Kolejka 17 - 13-14 kwietnia

Grom II Warszawa - Naprzód Brwinów 
Świt Warszawa - Anprel Nowa Wieś 
GLKS Nadarzyn - Jedność Żabieniec 13 kwietnia,
g. 15.30 
Tur Jaktorów - Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 
13 kwietnia, g. 15
Okęcie Warszawa - FC Lesznowola 13 kwietnia, g. 11
Orzeł Baniocha - FC Płochocin 13 kwietnia, g. 16:30
UKS Siekierki  - Walka Kosów 13 kwietnia, g. 16:30

II liga kobiet

Kolejka 14 - 13-14 kwietnia

Stomil Olsztyn - Wilga Garwolin 
Włókniarz Białystok - MOSiR Sieradz 
KU-AZS UW Warszawa - Loczki Wyszków 
GOSiR Piaseczno - Ząbkovia Ząbki 14 kwietnia, g. 15
Victoria Bartoszyce - Tygrys Huta Mińska 
Pogoń Zduńska Wola- Akademia 2012 Suwałki

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

Wyniki naszych zespołów ligowych

Piaseczno wygrywa z Perłą
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA, MKS PIASECZNO – PERŁA ZŁOTOKŁOS 4:1 W derbach czwartej ligi nie było 

niespodzianki. Perła nie zdołała wywalczyć swojego pierwszego punktu w lidze, 

a Piaseczno przerwało serię trzech porażek z rzędu bez zdobytego gola

 Władze biało-niebieskich zadba-
ły o nadanie temu spotkaniu odpo-
wiedniej rangi. W promocję meczu 
włączyło się środowisko kibiców Le-
gii. W mieście powieszono transpa-
renty zapraszające na stadion, któ-
re odniosły spodziewany skutek. Ki-
biców było nie tylko więcej niż zwy-
kle, ale przygotowali oni oprawę i 
prowadzili doping, który – miejmy 
nadzieję – powróci na piaseczyński 
stadion już na stałe. 
 W mecz lepiej weszli gospoda-
rze. Już w 6. minucie gry na listę 
strzelców wpisał się Zbigniew Ob-
łuski, który nie miał problemów z 
umieszczeniem piłki w siatce po do-
brym dograniu od Mateusza Jaro-
szewskiego. Było to zresztą trafienie 
szczególne, bowiem niedawno pił-
karz Piaseczna został po raz trzeci 
ojcem – urodziła mu się córka Klara. 
Serdecznie gratulujemy! Drużyna 
– razem ze szczęśliwym strzelcem – 
uczciła gola klasyczną piłkarską ko-
łyską. Perła mogła się odgryźć kilka 
minut później, ale uderzenie Domi-
nika Rzeplińskiego trafiło w słupek. 
Niewykorzystana okazja zemściła 
się za to na piłkarzach ze Złotokło-
su w 13. minucie. Po niezbyt pewnej 
interwencji w bramce Pawła Reszki 
Obłuski przytomnie odegrał do Bar-
tosza Orłowskiego, który – z bliskiej 
odległości – strzelił na 2:0. W 35. mi-
nucie przyjezdni złapali jednak kon-
takt. Sebastian Adamczyk, po pre-
cyzyjnym dograniu z rzutu wolnego, 
popisał się celnym strzałem głową.
 W drugiej połowie Perła była bli-
ska wyrównania, ale zabrakło jej 
odrobiny szczęścia gdy Dawid Bry-
ciński trafił w poprzeczkę. Od tego 
momentu Piaseczno kontrolowa-
ło już sytuację na boisku. Po kilku 
niewykorzystanych okazjach krop-

kę nad i postawił najpierw Orłowski 
(strzałem głową), a potem Obłuski 
- strzałem z lewej strony pola karne-
go ustalił wynik meczu.
 Warto podkreślić, że w barwach 
Piaseczna zagrało w podstawo-
wym składzie dwóch  piętnastolat-

ków - Cezary Pruszczyk (który gra-
jąc w meczu w Mszczonowie został 
najmłodszym debiutantem w histo-
rii klubu) i kolejny debiutant Adrian 
Dobies, który dopiero za miesiąc bę-
dzie kończył 16 lat.

Grzegorz Tylec

Zbigniew Obłuski, zawodnik MKS Piaseczno
 Na szczęście mecz ułożył się po naszej myśli. Założenia taktyczne były ta-
kie, że chcieliśmy strzelić szybko bramkę i mieć spokój psychiczny, bo wiado-
mo - im dłużej nie strzela się gola, tym gorzej się gra. Na szczęście udało się 
nam to bardzo szybko. Cieszy mnie to, bo to była moja pierwsza bramka w 
drugiej rundzie czwartej ligi. Cieszy tym bardziej, bo mogłem cieszyć się z ko-
legami i kibicami nawo narodzonym dzieckiem. Myślę, że całe spotkanie byli-
śmy stroną dominującą i dlatego wygraliśmy łatwo ten mecz. Wierzę, że teraz 
będzie już tylko lepiej, bo stać nas na to. Mamy jeden z najmłodszych zespo-
łów w tej lidze, choć ja troszkę zawyżam średnią. Jesteśmy na niezłym miej-
scu i będziemy grali o jak najwyższą lokatę. Przy okazji pozdrawiam kibiców, 
którzy przyszli na mecz liczną ekipą.

Kamil Włodarczyk, zawodnik Perły Złotokłos
 Uważam, że za łatwo tracimy bramki. Gra momentami nie wygląda naj-
gorzej ale albo brakuje odrobiny szczęścia albo przeciwnik zdobywa bram-
kę po indywidualnym błędzie naszego zawodnika. Piaseczno przeważało, ale 
zwłaszcza po dobrym początku drugiej połowy można było spodziewać się z 
naszej strony czegoś więcej.

Ciekawe mecze w B klasie
PIŁKA NOŻNA, B KLASA, SRS ZAMIENIE – KS GLINIANKA 2:1, KORONA 

GÓRA KALWARIA – PERŁA II ZŁOTOKŁOS 1:2 Ostatnia kolejka drugiej 

grupy warszawskiej B klasy nie obyła się bez niespodzianek z udzia-

łem zespołów z powiatu piaseczyńskiego. Swoje spotkania przegrali 

dwaj dotychczasowi liderzy rozgrywek

 Na gole trzeba było poczekać do drugiej połowy. W 70. minucie, po przejęciu 
piłki, bramkarz Glinianki – w sytuacji sam nas sam - dopuścił się faulu w polu kar-
nym i sędzia nie miał wątpliwości przy podyktowaniu jedenastki. Z rzutu karne-
go nie pomylił się Kacper Król i było 1:0 dla Zamienia. Stracona bramka spowo-
dowała jeszcze większą nerwowość w szeregach przyjezdnych, a gospodarze... 
poszli za ciosem. W 81. minucie ładnym strzałem w okienko na 2:0 podwyższył 
wynik Daniel Kaczmarczyk. Glinianka zdołała odpowiedzieć tylko raz. W samej 
końcówce z rzutu wolnego gola zdobył Artur Kałaska.
 - Mamy trzy zwycięstwa z rzędu i cztery mecze bez porażki – cieszy się Oskar 
Śliwowski, prezes i jednocześnie trener SRS Zamienie. - Spotkanie z Glinianką 
było w naszym wykonaniu bardzo dobre pod względem taktycznym. Zrealizo-
waliśmy wszystkie założenia, które były ustalone na odprawie przed meczem. 
 Niemniej interesująco było w Górze Kalwarii, gdzie przyjechała druga druży-
na Perły Złotokłos. Góra Kalwaria wprawdzie cisnęła, ale... gola zdobyli goście. Po 
kontrze udało się wywalczyć rzut rożny, a po dobrym dośrodkowaniu Jarosława 
Szymańskiego gola zdobył Adrian Wojas. Korona wyrównała jeszcze przed prze-
rwą za sprawą trafi enia Piotra Pamrówa, ale w drugiej połowie nie zdołała po-
nownie pokonać Iwańskiego. W 85. minucie miała miejsce decydująca o losach 
spotkania akcja. Kolejny rzut rożny dla Perły, strzał Wojasa w poprzeczkę i sku-
teczna dobitka Pawła Szawro sprawiła, że piłkarze z Góry Kalwarii musieli po raz 
pierwszy od dawna przełknąć gorycz porażki.
 - Do tej pory Korona była niepokonana, ale walka i wielkie zaangażowanie do 
ostatniego gwizdka całej drużyny przyniosły efekty – skomentował Adam Pio-
trowski, trener Perły II Złotokłos.
 Pomimo porażek, Korona Góra Kalwaria i KS Glinianka wciąż pozostają na  
dwóch pierwszych miejscach dających awans do A klasy.

Grzegorz Tylec

Grand Prix Piaseczna 
coraz bliżej finału
TENIS STOŁOWY W marcowym, siódmym już turnieju, który odbył  się w 

Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji udział wzięło ponad 140 zawodników
 Oprócz tradycyjnych rozgrywek przy pingpongowych stołach uczestnicy 
mieli możliwość spotkania z Piotrem Grudniem, multimedalistą Igrzysk Para-
olimpijskich. Chętni mogli zagrać z gwiazdą, a jedna z uczestniczek wyloso-
wała w loterii 30-minutowy trening indywidualny z mistrzem. 
 W wielu kategoriach obyło się tym razem bez niespodzianek i po raz ko-
lejny triumfowali liderzy klasyfi kacji generalnej. Wśród dzieci po raz siódmy z 
rzędu zwyciężyła Julia Balcerzak, a w juniorach po raz pierwszy po złoto się-
gnął Igor Styczyński. W kategorii dzieci i juniorów wystartowało łącznie aż 32 
uczestników. Wśród dzieci, które posiadają licencję PZTS kolejny raz najlep-
szy okazał się Adam Smoter. Pod nieobecność prowadzącego w juniorach-
PRO Borysa Massalskiego miejsce na najwyższym stopniu podium wywalczył 
Grzegorz Ogrodnik, wyprzedzając swoich klubowych kolegów z UKS Return 
Piaseczno - Mateusza Prokopka i Mateusza Burakowskiego. 
 Wśród pań wystąpiło łącznie osiem zawodniczek. Swoje drugie zwycię-
stwo w Piasecznie wywalczyła Małgorzata Zdunek, pokonując w fi nale zwy-
ciężczynię zeszłorocznej edycji Alicję Walasek. Kategorię amatorów, w któ-
rej wystartowało łącznie 26 zawodników, zdominował Rafał Suszycki wygry-
wając swoje kolejne zawody. W fi nale zwyciężył z Jarosławem Okruchem, a 
brąz wywalczył Jacek Brzeski z Piaseczna. W kategorii Open bezkonkurencyj-
ny okazał się zawodnik pierwszoligowca z GKTS Wiązowna - Michał Muraw-
ski. Srebrny medal trafi ł natomiast do Damiana Świerczka, a brązowy wywal-
czył Damian Selerski z Budek Piaseckich. 
 Kolejny turniej Grand Prix odbędzie się już w najbliższą sobotę 13 kwiet-
nia w sali GOSiR-u przy ul. Sikorskiego 20 w Piasecznie. Kategorie: Dzieci, Ju-
niorzy, Dzieci-PRO (posiadające licencję PZTS), Juniorzy-PRO (posiadający li-
cencję PZTS), Amatorzy - start turnieju o godzinie 10:00, zgłoszenia do go-
dziny 9:30 oraz Kobiety, Open (amatorzy plus zawodnicy posiadający licencję 
PZTS), Gry podwójne – start turnieju o godzinie 13:00, zgłoszenia do godziny 
12:30. Turniej współfi nansowany jest ze środków gminy Piaseczno.

Grzegorz Tylec
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Posprzątali razem Jeziorkę
PIASECZNO Radna miejska Izabella Górzyńska wspólnie z nauczyciela-

mi SP nr 1 w Piasecznie zorganizowali otwartą akcję wspólnego sprzą-

tania rzeki Jeziorki

 Organizatorom wydarzenia przeszkadzały zalegające śmieci, które psu-
ły piękno naturalnego krajobrazu Jeziorki. Postanowili więc zainicjować spo-
łeczną, dwugodzinną akcję, która rozpoczęła się wczesnym rankiem w Pia-
secznie przy ulicy Wrzosowej na rogu Alei Kalin. Wszyscy chętni, by ją wspo-
móc, byli tego dnia mile widziani – przygotowano dla nich nie tylko worki i 
rękawiczki, ale i słodkie przekąski oraz upominki przygotowane przez biuro 
promocji. Wydarzenie wsparli czynnie uczniowie klasy piątej SP nr 1 w Pia-
secznie, którzy wykonali naprawdę solidną pracę. Wśród śmieci przeważały 
butelki – zarówno te plastikowe, jak i szklane – świadczące o tym, że okolice 
Jeziorki są miejscem, w którym chętnie spożywane są napoje wysokoprocen-
towe. Łącznie zabrano tego dnia dwadzieścia worków śmieci.
 - To był już najwyższy czas, by wziąć sprawy w swoje ręce - mówi Izabella 
Górzyńska. - Część Jeziorki została wysprzątana. Dziękuję za pomoc i czynny 
udział wszystkim wolontariuszom. Niestety, śmieci jest tak dużo, że potrzeb-
na będzie jeszcze kolejna akcja. Kolejne wspólne sprzątanie Jeziorki odbędzie 
się najprawdopodobniej w maju.

Grzegorz Tylec

Gaz buchnął 
kilkumetrowym płomieniem
LESZNOWOLA W poniedziałek, w Janczewicach przy ul. Łączności buch-

nął kilkumetrowy słup ognia. Koparka prowadząca prace ziemne 

uszkodziła gazociąg

 - Na szczęście operator koparki nie został poszkodowany, udało mu się 
odjechać na bezpieczną odległość – poinformował nas st. kpt. Łukasz Dar-
mofalski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie. 
Na miejsce wysłano 6 zastępów straży pożarnej. W sumie 23 strażaków zabez-
pieczało miejsce do czasu, gdy pracownicy pogotowia gazowego odcięli do-
pływ gazu do uszkodzonego odcinka. 
 - Najbliższe zabudowania znajdowały się w odległości ok. 50 metrów – 
mówi  st. kpt. Łukasz Darmofalski. - Będący na miejscu strażacy gasili tylko tra-
wę, która zajęła się od płonącego pióropusza gazu. 
 Na czas prowadzenia akcji wyłączono z ruchu ulicę Łączności. Po 2,5 go-
dzinach udało się opanować sytuację i zawory z gazem zostały zakręcone.

AB

R E K L A M A
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DAM PRACĘ

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

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

Zatrudnię kobiety i mężczyzn na stałe i do prac dodat-
kowych, sprzątanie, w Wólce Kosowskiej k. Mrokowa, 
tel. 504 246 180

Pracownik na plac w składzie budowlanym, z upraw-
nieniami na wózki widłowe Chyliczki, tel. 600 284 250

Tokarz, frezer, ślusarz, tel. 22 756 10 05 (w godz. 6-14)

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

Opiekunka do dzieci. 6-8h/dziennie, dyspozycyjna. 
Prawo jazdy. Zalesie Dolne. Tel. 693 449 010

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

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

Pracownik do przeprowadzek, tel. 602 226 147

Zatrudnię w sklepie spożywczym, Nowa Wola, 
Baniocha lub Łoś, tel. 505 760 600

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

Kobieta do sprzątania szkoły, mile widziana Polka, pilne, 
tel. 502 129 189

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

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

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

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

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

Poszukuję samodzielnego brukarza, tel. 509 069 235

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

Emeryta/rencistę do prac pomocniczych w prowadze-
niu domu i ogrodu. 2-3 razy w tygodniu. Tel. 513 022 288

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

Fryzjera/-kę, Piaseczno, tel. 601 623 410

Zatrudnimy: ślusarza – spawacza, operatora prasy kra-
wędziowej, również do przyuczenia, Gołków k/Piasecz-
na, tel. 602 253 180

Bistro w Górze Kalwarii zatrudni kucharza/-kę, 
tel. 504 925 048

Zatrudnię na stałe, pracownik fizyczny + obsługa wóz-
ka widłowego - magazynier. Skład budowlany godz.7 -17. 
PIASECZNO. tel. 609 115 711 

Młodego grafika komputerowego, tel. 601 213 555

Kasjer na Stacji Paliw w Tarczynie, tel. 536 193 442

Zatrudnię pomoc do kuchni w Przedszkolu Zaczarowana 
Pozytywka na pograniczu Ursynowa i Piaseczna. Praca 
na pełny etat, umowa o pracę. Tel. 601 778 504

Zatrudnię Panią Polkę do sprzątania domu. Zakres prac 
obejmuje także prasowanie, mycie okien. Możliwość pracy 6 
dni w tygodniu. Praca na terenie Piaseczna. Tel. 511 005 701

Zatrudnię kierowcę , kat. C  lub pracownika na plac 
Skład Drewna 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

Pomoc do przedszkola w Nowej Iwicznej, tel. (22) 465 53 33

Fachowców do remontów, tel. 600 604 547

Monter placów zabaw, prawo jazdy – konieczne, 
tel. 517 449 366

Kucharz, pizzer,pomoc kuchenna do restauracji włoskiej, 
tel. 785 329 529

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” - uszkodzone-
go, 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

Kuchnia gazowo – elektryczna,  wymiary 50 x 60 x 85 
tel. 662 335 761

Siano w kostkach, tel. 505 810 747

Tuje, bukszpany i inne,  tel. 880 479 679

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

Kucyka, tel. 515 486 338

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Peugeot Partner, 2007r, 1.6D, tel. 696 767 386

Opel Vectra C, kombi, 2,2 D, pierwszy właściciel, 2004 r, 
3900,00 zł netto, tel. 501 19 66 83

BMW e39 2,5 L B+gaz r.2000 po lifcie 210 tys km, Sedan, 
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 

DZIAŁKĘ 1,2 HA, PRZY GŁÓWNEJ DRODZE, 
MIEJSCOWOŚĆ: ROSOSZ, TEL. 501 265 235

Tanio. Działka 5400 m kw., media, Adamów Drwalewski, 
tel. 500 274 350

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

Działkę budowlaną, 1440 m kw., Siedliska, tel. 510 322 437

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

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

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

Nowy Dom 144 m kw. Ustanów/Zalesie 599 tys., 
tel. 502 344 309

Sprzedam dz 2 ha siedliskową pod zabudowę 
w Chynowie, tel. 667 120 665

Działka 1100m.kw. w Gabryelinie cena 110 tys. zł do 
negocjacji, tel. 502 126 223

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

Działki budowlane Uwieliny gm. Prażmów tel. 603 862 559

Sprzedam bezpośrednio mieszkanie w centrum 
Piaseczna 47 m, tel. 501 610 072

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

Działka w RUDEJ k/Tarczyna, tel. 604 624 875

Sprzedam działkę w Bobrowcu, tel. 602 340 549

Do sprzedania działka w Słomczynie k/Konstancina, 
tel. 604 624 875

Sprzedam działki budowlane w Łazach, tel. 501 610 072

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

Do sprzedania działka w Henrykowie Uroczu, tel. 501 610 072

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Mieszkanie 50 m kw, Chylice, tel. 601 32 25 52

Mieszkanie umeblowane 43 m kw. Z miejsce postojo-
wym w garażu podziemnym, Piaseczno, tel. 501 781 984

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

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

Pokój, kuchnia, łazienka, osobne wejście, Zalesie Dolne, 
tel. 696 699 512

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

USŁUGI

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

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
Tel. 504 008 309

Układanie kostki brukowej, terminowo, gwarancja, 
www.dobrybrukarz.pl, tel. 698 698 839

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Ocieplenie poddaszy, ściany z karton gips, malowanie, 
sufity podwieszane, tel. 730 016 443

Murarz – tynkarz podejmie pracę, tel. 505 877 194

Remonty mieszkań i domów – malowanie, gładzie gip-
sowe, adaptacja poddaszy, glazura, terakota, zabudo-
wy k/g – solidnie, tel. 504 786 100

Dachy, Kominy, rynny, tel. 798 836 860

Dachy, papa, tel. 601 310 413

Elektryk, tel. 666 890 886

Hydraulik, tel. 886 576 148

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

Balkony,tarasy, hydroizolacje, tel. 880 880 690

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

Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895

Remonty, wykończenia, tel. 692 194 998

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

Malowanie, panele, remonty, tel. 664 632 405

Dachy, naprawy, tel. 798 836 860

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

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

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

Transport medyczny, tel. 604 174 152

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Mycie elewacji,  impregnacja, tel. 505 591 721

Hydraulika domki, tel. 602 651 211

Układanie kostki brukowej, tel. 509 069 235

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

Koszenie terenów, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

Czyszczenie powierzchni szklanych woda 
demineralizowaną, tel. 609 828 998

Sprzątanie posesji, koszenie, tel. 505 591 721

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

Ogrodnictwo, tel. 536 043 434

Malarskie, tel. 696 120 208

Hydraulik, tel. 535 872 455

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

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

Schody, tel. 696 269 184

Pranie tapicerki, auto, dom, tel. 780 127 533

Malowanie, tel. 696 269 184

Cyklinowanie, układanie, renowacja podłóg, tel. 601 091 977

Cyklinowanie, tel. 696 269 184

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

Wycinka i skracanie drzew, tel. 510 694 550

Pielęgnacja tui i żywopłotów, tel. 510 694 550

Dachy krycie-naprawy, tel. 792 354 779

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

Krycie dachów naprawy konstrukcje drewniane i metalo-
we przeróbki  budowlane. Ocieplenia poddaszy, 
tel. 603 308 185

Remonty łazienek, kompleksowo, tel. 880 880 690

Opieka nad grobami, tel. 501 243 856

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

 RÓŻNE 

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

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

NAUKA 

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

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

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

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

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

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

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

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

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

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Glazurnik, tel. 880 880 690

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

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

Pomoc w lekcjach, Piaseczno i okolice, 30zł/h, 
tel. 571 373 118

Hydraulik z uprawnieniami, CO, awarie, nowe sieci wo-
dociągowe, kanalizacyjne i gazowe, biały montaż. Dzia-
łamy od 1978 roku, tel. 608 030 808, 605 079 907

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

DACHY, KONSTRUKCJE, BLACHA, PAPA, BALKONY, 
TARASY, IZOLACJE,  30 – LETNIE DOŚWIADCZENIE, 
PIASECZNO, TEL. 535 490 417

Przyjmę do pracy kobiety. Sprzątanie biur i salonu 
samochodowego ul. Puławska - Mysiadło. Zgłoszenie 
pod tel. 501 190 42

Zatrudnię brukarzy i pomocników, tel. 602 114 307

Przyjmiemy składacza, tel. 22 754 46 70

Zatrudnię do pracy w sklepie spożywczym Kamionka 
i Chylice, tel. 601 75 75 79

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

R E K L A M A

R E K L A M A



12 nr 14 (761)/2019/W1AKTUALNOŚCI

KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Włamują się do domów, plądrują i kradną
PRAŻMÓW Do kolejnych włamań do domów doszło we wtorek w Gabryelinie i Ustanowie. Policja nie po-

twierdziła, że zdarzenia są ze sobą powiązane. Warto jednak zachować czujność i zwracać uwagę na obce 

osoby kręcące się w okolicy

 W Gabryelinie włamano się do domu 
zlokalizowanego przy ślepej uliczce.
 – Tu stoi dom przy domu, w każ-
dym prawie zawsze ktoś jest – mówi 
nam pani Danuta, która po powro-
cie z pracy zastała splądrowane po-
mieszczenia. – Z drugiej strony ugory 
i samosiejki, i właśnie stamtąd weszli.
 Sąsiadka mieszkająca przy na-
stępnej ulicy tego dnia widziała sta-
rego niebieskiego lublina. Być może 
autem przyjechali włamywacze. 
Trudno opisać co czuje człowiek, 
który wracając do swojego domu 
– na co dzień oazy zapewniającej 
bezpieczeństwo i wytchnienie – wi-
dzi splądrowane mieszkanie i ślady 
obecności złodziei.
 – Myślałam, że zejdę – przyzna-
je pani Danuta. – Wszystko zosta-
ło wywalone z szaf. Nawet na strych 
zajrzeli – opowiada kobieta.
 Do drugiego włamania doszło 
tego samego dnia w Ustanowie, nie-
daleko stacji PKP. Złodzieje musie-
li obserwować dom, bo do włama-
nia wystarczyła im zaledwie dwugo-
dzinna nieobecność właścicieli.

 – Z tego co udało się ustalić po-
licji, włamania dokonał mężczyzna, 
który porusza się rowerem. Zwracaj-
cie uwagę na ludzi, którzy obserwują 
wasze domy i dzwonią do drzwi bez 
powodu. Wszelkie podejrzane sytu-
acje zgłaszajcie proszę jak najszyb-

ciej na policję – apeluje pani Ane-
ta. – Po włamaniu do mojego domu, 
doszło jeszcze do drugiego włama-
nia w Gabryelinie. To na pewno nie 
przypadek – uważa kobieta. – Bądź-
my czujni!

Adam Braciszewski

R E K L A M A

Agata Wilczek nową 
przewodniczącą rady miejskiej
KONSTANCIN-JEZIORNA Chaos organizacyjny, problemy techniczne, kłopo-

ty z dźwiękiem, krzyki mieszkańców, emocjonalne wystąpienie ustępują-

cej Aleksandry Kostrzewskiej – w takiej atmosferze dokonała się dziś zmia-

na na stanowisku przewodniczącego rady miejskiej Konstancina-Jeziorny

 Wszystko zaczęło się od wniosku radnego Piotra Wasilewskiego, który za-
proponował wprowadzenie do porządku obrad uchwały o odwołaniu dotych-
czasowej przewodniczącej. - Proszę pana Wasilewskiego o uzasadnienie tego 
wniosku – zabrał głos radny Arkadiusz Głowacki. - Chciałbym usłyszeć co ta-
kiego się stało, że koalicja zawarta raptem trzy miesiące temu, dziś odwołuje 
swoją przewodniczącą. 
 Wyjaśnienia radnego Wasilewskiego były dość enigmatyczne. - Pani prze-
wodnicząca nie respektuje pewnych ustaleń – argumentował. Arkadiusza Gło-
wackiego ta odpowiedź jednak nie satysfakcjonowała. - Nie wiem, czy to od-
wołanie coś da – powątpiewał. - Może w tej sytuacji warto zmienić całe prezy-
dium rady... 

Feministyczny manifest ustępującej przewodniczącej

    Po wprowadzeniu wniosku o odwołanie przewodniczącej do porząd-
ku obrad,    głos zabrała Aleksandra Kostrzewska. Odczytała przygotowa-
ne wcześniej oświadczenie,    z którego wyłaniał się obraz kobiet    upokarza-
nych i dyskryminowanych przez mężczyzn. - Całe życie pokazuje się ko-
bietom,    że ich życie zależy od mężczyzn – mówiła. - Mówi się nam,    że męż-
czyzna jest więcej wart niż my. Że jego ego jest ważniejsze od naszego ży-
cia. Stosuje się wobec nas wyższe standardy niż wobec mężczyzn. Młode 
kobiety uczy się,    że nie liczy się ich ciężka praca czy umiejętności tylko to, 
   czy były miłe dla pracujących z nimi panów. Nie mam zamiaru znosić nie-
racjonalnej męskiej dumy. 
 Wystąpienie przewodniczącej zaskoczyło zarówno radnych, jak i obecnych 
na sesji mieszkańców. Wiele osób mówiło w kuluarach, że było niepotrzebne. 
Być może wpłynęło jednak na to, co wydarzyło się później.

Agata Wilczek wygrywa z Piotrem Wasilewskim

 Za odwołaniem Aleksandry Kostrzewskiej z funkcji przewodniczącej rady 
miejskiej opowiedziało się 13 radnych, przy dwóch głosach przeciwnych i 
trzech wstrzymujących się. Obowiązki Kostrzewskiej przejął starszy wiceprze-
wodniczący, a więc Andrzej Cieślawski, który od razu złożył wniosek o wybra-
nie nowego przewodniczącego. Po wprowadzeniu kolejnej uchwały do po-
rządku obrad, uformowano komisję skrutacyjną, która miała przygotować wy-
bory. Jednocześnie zgłoszono trójkę kandydatów na nowego przewodniczące-
go rady: Krzysztofa Bajkowskiego, Agatę Wilczek i Piotra Wasilewskiego. Jako 
że w pierwszym głosowaniu nikt nie zdobył bezwzględnego poparcia, trzeba 
było zorganizować drugą turę wyborów, do której zakwalifi kowali się Wilczek i 
Wasilewski. Na Agatę Wilczek zagłosowało 11 radnych, na Piotra Wasilewskie-
go – 6. - Dziękuję za okazane mi zaufanie – mówiła nowa przewodnicząca. - Po-
staram się scalić i zjednoczyć tę radę, aby pracowała dla dobra gminy. 
 Burmistrz Kazimierz Jańczuk pogratulował nowej przewodniczącej wybo-
ru. - Jestem przekonany, że będzie pani przewodniczącą wszystkich radnych i 
właściwie zadba o dobro naszych mieszkańców – dodał. 

Tomasz Wojciuk

Agata Wilczek (z lewej) zastąpiła na stanowisku

przewodniczącej rady Aleksandrę Kostrzewska

Ruszyły przesłuchania w procesie karnym 
byłego burmistrza Zdzisława Lisa
PIASECZNO W poniedziałek w piaseczyńskim sądzie przesłuchiwano świadków w sprawie 

karnej Zdzisława Lisa, byłego burmistrza Piaseczna

 Były burmistrz Piaseczna Zdzi-
sław Lis (obecny wicestarosta piase-
czyński) został oskarżony z artyku-
łu 231 kodeksu karnego, mówiące-
go m.in. o niedopełnieniu obowiąz-
ków przez funkcjonariusza publicz-
nego. Byłemu burmistrzowi Piasecz-
na zarzuca się, że przedszkolom nie-
publicznym wypłacał dotację w nie-
pełnych kwotach. Sąd w poniedzia-
łek zamierzał przesłuchać 10 świad-
ków, m.in. aktualnego burmistrza 
Daniela Putkiewicza, byłego burmi-
strza Józefa Zalewskiego oraz sekre-
tarza urzędu Arkadiusza Czapskie-
go. Szybko jednak okazało się, że 
przesłuchania są zbyt czasochłon-
ne, by można je było przeprowadzić 
jednego dnia. Sąd wyznaczył kolejny 
termin przesłuchań na 18 lipca.
 Sprawa ciągnie się już od lat. Zdzi-
sław Lis został oskarżony przez dwie 
właścicielki prywatnych przedszkoli 
o celowe zaniżanie dotacji dla niepu-
blicznych placówek. Zdaniem skarżą-
cych, zaniżanie dotacji dla przedszkoli 
miało trwać od 2010 roku.
 – Aby ograniczyć swoje wydat-
ki, gmina wprowadziła w 2010 roku 
niekorzystne dla nas zmiany w na-
liczaniu dotacji – mówiła nam Kry-
styna Otręba, jedna ze skarżących. 

– Miały one polegać na tym, że re-
monty w publicznych przedszkolach 
„wrzucono” w gminne inwestycje, a 
dozorcy i konserwatorzy zostali za-
trudnieni w Zespole Ekonomicz-
no-Administracyjnym Szkół, cho-
ciaż faktycznie pracowali w przed-
szkolach. W koszty funkcjonowania 
gminnych przedszkoli nie wliczano 
także obsługi księgowej.
 Wedle wyliczeń Krystyny Otrę-
by te wszystkie zabiegi pozwoliły na 
ograniczanie wydatków na jednego 
przedszkolaka o 250 zł miesięcznie.
– Szacujemy, że od 2010 roku, dzię-

ki tym posunięciom burmistrz 
„oszczędził” na dotacjach dla przed-
szkoli niepublicznych około 20-30 
mln zł – mówi.
 Prokuratura umorzyła postępo-
wanie w tej sprawie. Wtedy skarżące 
napisały odwołanie i sąd postano-
wił, że zwróci akta do prokuratury. 
Jednak śledczy ponownie umorzył 
postępowanie. Wówczas dla skarżą-
cych otworzyła się możliwość wnie-
sienia subsydiarnego aktu oskarże-
nia, czyli występowania w roli skar-
żących zamiast prokuratora.

Adam Braciszewski
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