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Lud krzyczał: ukrzyżuj go!
GÓRA KALWARIA W sobotę centrum Góry Kalwarii przeistoczyło się w Nową Jerozolimę, a na ulicach 

– zupełnie jak przed wiekami – zostało odegrane uroczyste Misterium Męki Pańskiej



KRONIKA POLICYJNA
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Zatrzymano złodzieja rowerów

21-latek z marihuaną i ekstazy

Chciał sprawdzić czujność policjantów

 Dzielnicowi z Zalesia Górnego wpadli na trop 29-letniego mężczyzny, 
który może mieć na sumieniu kradzież co najmniej kilkudziesięciu jednośla-
dów. Zaczaili się na niego w sąsiedztwie stacji PKP, gdzie w ostatnim czasie 
najczęściej dochodziło do kradzieży. Mężczyzna wysiadł z pociągu jadącego 
z Warszawy i na widok mundurowych rzucił się do ucieczki. Po przebiegnię-
ciu kilkudziesięciu metrów został jednak zatrzymany. Ze wstępnych ustaleń 
wynika, że mógł kraść rowery nie tylko na terenie powiatu piaseczyńskiego. 
O jego dalszym losie zdecyduje sąd. 29-latkowi grozi do 5 lat pozbawienia 
wolności.

 Kilka dni temu przed północą na ul. Literatów policjanci postanowili wyle-
gitymować podejrzanie zachowującego się 21-latka. Nagle wyczuli od niego 
specyfi czny zapach marihuany. Młodzieniec chował w kieszeni torebkę z su-
szem konopi i tabletkę ekstazy. Został zatrzymany i nie uniknie odpowiedzial-
ności karnej. Za posiadanie środków odurzających grozi do 3 lat pozbawienia 
wolności. Kolejnych miłośników miękkich narkotyków policjanci zatrzymali we 
wtorek po południu w Parku Zdrojowym. Pięciu nastolatków paliło marihuanę. 
Sprawa znajdzie swój fi nał w sądzie rodzinnym.

 49-letni mieszkaniec Wejherowa zadzwonił na komisariat i poinformował, 
że na terenie Ursynowa znalazł policyjną legitymację. Nie chciał jednak ujawnić 
danych osobowych funkcjonariusza, do którego rzekomo należał dokument. 
Po krótkim czasie okazało się, że zgłoszenie jest fałszywe, a 49-latek chciał tylko 
sprawdzić, jak działa policja w podobnych sytuacjach. Ciekawość swoją zaspo-
koił, teraz grozi mu do 5000 zł grzywny.

 Na ulicy w centrum miasta policjanci zatrzymali w poniedziałek 31-lat-
ka, który pastwił się nad swoją będącą w ciąży konkubiną. Mężczyzna bił 
ją po głowie i kopał. Kierował także pod adresem kobiety groźby karalne. 
Kiedy partnerka sadysty wylądowała z poważnymi obrażeniami w szpita-
lu, postanowiła poinformować o wszystkim policję. Jak się okazało, 31-la-
tek był doskonale znany funkcjonariuszom, bo już wcześniej wyciągał ręce 
do kobiet. Damski bokser trafi ł na trzy miesiące do aresztu tymczasowego, 
grozi mu do 5 lat więzienia. Być może odpowie dodatkowo za znęcanie się 
nad psem swojej konkubiny.

 W Zalesiu Górnym policjanci z wydziału kryminalnego weszli do lokalu, w 
którym były uprawiane konopie indyjskie. Odkryto w sumie 102 donice z mło-
dymi roślinami oraz 520 gramów gotowego do sprzedaży suszu. Funkcjonariu-
sze podkreślają, że uprawa była zorganizowana niezwykle profesjonalnie. Na 
miejscu zatrzymano 23-letniego mężczyznę. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Bił partnerkę, która była w ciąży

Odkryto profesjonalną plantację marihuany
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Prawdziwe tłumy 
na kiermaszu wielkanocnym
PIASECZNO Wielu mieszkańców Piaseczna i okolic przyjechało w niedzielę na plac Pił-

sudskiego, aby zrobić przedświąteczne zakupy. Na miejscu można było zaopatrzyć się 

tradycyjnie wyrabiane rarytasy oraz oryginalne ozdoby i rzemiosło. Mnóstwo atrakcji 

przygotowano także dla najmłodszych

 Na rynku już z samego rana po-
jawiły się kramy z tradycyjnie wy-
twarzanymi wędlinami z Podlasia, 
kurpiowskimi wypiekami, wędzo-
nymi rybami z Mazur, oscypkami 
z Podhala, ekologicznymi sokami, 
słodkościami, ozdobami i orygi-
nalnym rzemiosłem. Do wielu sto-
isk niemal przez cały dzień ustawia-
ły się długie kolejki. Zaraz po połu-

dniu wielkanocne życzenia miesz-
kańcom w imieniu burmistrza i lo-
kalnego samorządu złożyła wice-
burmistrz Piaseczna Hanna Kuła-
kowska-Michalak. Następnie moż-
na było poczęstować się pyszny-
mi jajkami w różnych odsłonach 
(mimo że przygotowano aż 400 
porcji, zniknęły z wielkanocne-
go stołu w ciągu kilku minut) oraz 
aromatycznym, gorącym żurkiem, 
który osobiście nalewała do mise-
czek pani wiceburmistrz. 
 Na miejscu rozstrzygnięto tak-
że dwa konkursy: na najładniej-
szą palmę i ozdobę wielkanocną. 
W konkursie na Tradycyjną Palmę 
Wielkanocną brały udział przed-
szkola publiczne i niepubliczne z 
terenu gminy. - Wpłynęło w sumie 
29 prac, z których większość pre-

zentowało naprawdę wysoki po-
ziom – mówi Elżbieta Lipska, et-
nograf pracująca w dziale tradycji 
i dziedzictwa kulturowego w Cen-
trum Kultury w Piasecznie. Na 
pierwszym miejscu ex aequo upla-
sowały się Niepubliczne Przed-
szkole „U Żwirka” grupa Sokoły 
oraz Przedszkole nr 10, grupy Sło-
neczka i Kotki. Dużym zaintereso-
waniem cieszył się także konkurs 
na najładniejszą ozdobę przezna-
czony dla uczniów szkół podsta-
wowych, do którego zgłoszono 37 
prac. Nagrodami były bony do Em-
piku w wysokości od 20 zł do 100 
zł. Niemal wszystkie ozdoby i pal-
my zostały potem zlicytowane. Pie-

niądze zasiliły konto fundacji „Po-
móż dorosnąć”. 
 W niedzielę piaseczyński ry-
nek odwiedziła także Wyższa Szko-
ła Edukacji Euroregionalnej, któ-
ra przygotowała ciekawe animacje 
dla dzieci. Z kolei harcerze prowa-
dzili konkursy i zagadki wielkanoc-
ne. Nagrodami były jajka, zajączki i 
drobne ozdoby. Dzieci mogły także 
pomalować sobie buzie oraz wziąć 
udział w kolorowaniu ogromnej pi-
sanki. Z kolei w Przystanku Kultu-
ra zostały zorganizowane rodzinne 
warsztaty robienia stroików, które 
również cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem. 

Tomasz Wojciuk

Podczas kiermaszu mieszkańcy robili 

zakupy i korzystali z oferty kulturalnej

Życzenia wielkanocne 

mieszkańcom złożyła 

wiceburmistrz Hanna 

Kułakowska-Michalak

Trwają prace przy 
poszerzeniu Puławskiej
PIASECZNO/GÓRA KALWARIA Ruszyły prace, których efektem ma być poszerzenie 450-me-

trowego odcinka ulicy Puławskiej. Pierwszym etapem jest przebudowa należącego do 

spółki PGNiG Termika wiaduktu nad ulicą

 Ulica Puławska zostanie posze-
rzona o trzeci pas ruchu na odcinku 
od ul. Syrenki do ul. Energetycznej. 
Projekt poszerzenia drogi krajowej zo-
stał wykonany na zlecenie i koszt gmi-
ny Piaseczno. Zakres robót, oprócz 
budowy trzeciego pasa ruchu, przewi-
duje także obniżenie jezdni pod wia-
duktem oraz przebudowę i zabezpie-
czenie urządzeń podziemnych. Szaco-
wany koszt inwestycji, który poniesie 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad, to ok. 6 mln zł. 
 Na zboczach wiaduktu, po obu 
stronach jezdni, kilka tygodni temu 
wycięto już drzewa. Aktualnie pro-
wadzone są prace na pasie pomiędzy 
jezdniami. 
 - Podczas prowadzenia robót 
wykonawca ma utrzymać dwa pasy 
ruchu w obu kierunkach, z zawęże-
niem ich do trzech metrów – informuje 
Małgorzata Tarnowska z Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 
- Wyjątek będą stanowiły prace noc-
ne i weekendowe. W tym czasie jezd-
nia główna będzie zwężona do jedne-
go pasa ruchu. Prace będą prowadzo-
ne tylko w te weekendy, w których nie-
dziela jest dniem niehandlowym. 
 Ponadto będzie obowiązywać 
ograniczenie prędkości do 50 km/h 
oraz zakaz wyprzedzania. Z infor-
macji pozyskanych od wykonawcy 

wynika, że prace rozpoczną się już 
z początkiem maja. Roboty związa-
ne z remontem obiektu nad jezdnią 

główną mają się zakończyć w poło-
wie wakacji.

PIASECZNO

Jakub Kultys „wystrzelał” złoto
 Podczas ostatniej sesji rady miejskiej burmistrz pogratulował młodemu 
łucznikowi Jakubowi Kultysowi, zawodnikowi Klubu Sportowego Hubertus, 
który został niedawno Halowym Mistrzem Polski Młodzików. Jakub Kultys 
trenuje łucznictwo od 7 lat, a jego sukces jest tym większy, że zdołał obronić 
tytuł mistrzowski zdobyty rok wcześniej. Przy okazji zdeklasował rywali, no-
tując 878 punktów na 900 możliwych. 

TW
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Kamil Staniszek
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Radni: pokryjmy 
nauczycielom utracone
wynagrodzenia!
LESZNOWOLA Podczas wczorajszej sesji rady gminy grupa 15 radnych 

złożyła na ręce wójt Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik nietypową inter-

pelację. Wnoszą w niej o „rekompensacyjne” pokrycie protestującym 

nauczycielom utraconych wynagrodzeń  poprzez przyznanie im przez 

wójta lub dyrektorów gminnych placówek nagród

 Nagrody, wyrównujące straty fi nansowe nauczycieli spowodowane straj-
kiem, miałyby zostać przyznane za pracę organizacyjną na rzecz szkół oraz 
działania na rzecz oświaty. „Środki fi nansowe zabezpieczone w budżecie 
gminy na wynagrodzenia nauczycieli pokryją w pełni wypłatę nagród.” - czy-
tamy w interpelacji. Pod wnioskiem podpisało się 15 radnych (żaden z Prawa 
i Sprawiedliwości). Jest to próba obejścia obowiązującego prawa. Ustawa o 
rozwiązywaniu sporów zbiorowych mówi bowiem wyraźnie, że protestują-
cym nie należy się wynagrodzenie za dni strajkowe. Stanowisko to z całą sta-
nowczością podtrzymują Regionalne Izby Obrachunkowe. Przestrzegają one 
także samorządowców, którzy próbują wypłacać nauczycielom wynagrodze-
nia „innymi metodami”, że będzie to traktowane jako naruszenie dyscypliny 
fi nansów publicznych, za co grożą dotkliwe kary. 

TW

 Trudno oprzeć się wrażeniu, że działania grupy radnych mają 

jedynie charakter intencyjny, będąc wyrazem wsparcia dla

 protestujących nauczycieli



4 nr 15 (762)/2019/W1AKTUALNOŚCI

KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Opóźnienia przy S7? 
Dla dwóch odcinków wciąż nie ma ZRID-ów
LESZNOWOLA  W ostatnim czasie pojawiły się głosy, że wyznaczony na marzec 2021 roku 

termin ukończenia budowy trasy S7 z Warszawy do Grójca może być zagrożony. Pro-

wadząca inwestycję Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad twierdzi jednak, 

że wszystko odbywa się zgodnie z planem

 Budowa nowej S7, popularnie 
nazywanej Puławską-bis, zosta-
ła podzielona na trzy zadania: A 
(od węzła Lotnisko do węzła Lesz-
nowola, około 6,6 km, koszt 221,4 
mln zł), B (od węzła Lesznowo-
la do węzła Tarczyn Północ, oko-
ło 14,8 km plus remont 17 km starej 
DK 7, koszt 388,7 mln zł), C (od wę-
zła Tarczyn Północ do początku ob-

wodnicy Grójca, około 7,9 km, koszt 
203,4 mln zł). W przypadku od-
cinka A powstaną dwie jezdnie po 
trzy pasy ruchu, natomiast odcin-
ków B i C - droga będzie miała po 
dwa pasy ruchu w obu kierunkach.  
Na odcinku C między Grójcem a 
Pamiątką są już wycinane drzewa. 
Ten fragment trasy został podzie-
lony na cztery części, ZRID dla 
pierwszej został wydany w połowie 
listopada ubiegłego roku. Mimo że 
jest już druga połowa kwietnia, nic 
nie dzieje się natomiast na odcin-
kach A i B. Pierwszy  ma wybudo-
wać firma Rubau, zaś drugi – kon-
sorcjum IDS-BUD (obydwaj wy-
konawcy zostali wyłonieni już w 
sierpniu 2017 roku i do tej pory nie 
rozpoczęli prac). Małgorzata Tar-
nowska, rzeczniczka prasowa war-
szawskiego oddziału GDDKiA in-
formuje, że dla odcinków A i B to-
czą się procedury zmierzające do 
wydania decyzji ZRID. Zgoda na 
realizację inwestycji ma rygor na-

tychmiastowej wykonalności i po 
jej uzyskaniu firmy mogą natych-
miast objąć plac budowy.
 – Trwa drugie postępowanie śro-
dowiskowe, prowadzone przez Re-
gionalną Dyrekcję Ochrony Środo-
wiska – wyjaśnia Małgorzata Tar-
nowska. – Wygląda ono w ten spo-
sób, że RDOŚ zwraca się o opinię 
do Wód Polskich i sanepidu. Po jej 
otrzymaniu i zaakceptowaniu, pro-
si wojewodę o ustalenie terminu tzw. 
udziału społeczeństwa. Wówczas do 
RDOŚ można przesyłać swoje opi-
nie dotyczące inwestycji, które zo-
staną przeanalizowane. Ten etap 
kończy się wydaniem przez RDOŚ 
postanowienia, które trafia na biur-
ko wojewody. Na jego podstawie wo-
jewoda wydaje ZRID.

 W tej chwili dla odcinka A wszyst-
kie wymagane opinie zostały już wy-
dane. Teraz wojewoda ma wyznaczyć 
termin udziału w postępowaniu spo-
łeczeństwa. Dla odcinka B RDOŚ po-
prosił o dodatkową opinię Wody Pol-
skie i sanepid. Kiedy więc jest szan-
sa na wydanie przez wojewodę ZRI-
D-ów, czy nastąpi to w ciągu najbliż-
szych miesięcy? - Na to pytanie trud-
no mi jest odpowiedzieć – nie ukrywa 
Małgorzata Tarnowska. - Dużo zale-
ży od tego, ile wpłynie do RDOŚ uwag 
i wniosków osób zainteresowanych in-
westycją. W tej chwili mogę powie-
dzieć tyle, że termin zakończenia kon-
traktu, przypadający na marzec 2021 
roku, pozostaje bez zmian.

Tomasz Wojciuk

Prace przy budowie trasy S7 toczą się jedynie na odcinku C

Wydanie ZRID-ów poprze-

dzają żmudne procedury. 

Termin ich zakończenia 

jest na razie nieznany

KONSTANCIN-JEZIORNA

Wiosenne boule w parku
 Niedługo w Parku Zdrojowym wystartuje wiosenny cykl zawodów w bo-
ule. Pierwsze spotkanie odbędzie się 28 kwietnia o godz. 11.30 na polanie 
przy Hugonówce (ul. Mostowa 15). Kolejne rozgrywki zaplanowano na 26 
maja i 16 czerwca. Zwycięzcy cyklu mogą liczyć na atrakcyjne nagrody. Jako 
że liczba miejsce jest ograniczona, obowiązują zapisy. Szczegółowych infor-
macji udziela Sławomir Kamecki, tel. 501 385 472.

TWPIASECZNO

Przebudują skrzyżowanie w Żabieńcu
 Każdy kto porusza się krajową „79” między Piasecznem, a Górą Kalwarią 
zna skrzyżowanie w Żabieńcu. Największy problem mają tam kierowcy jadą-
cy od strony Żabieńca i Siedlisk, którzy po dojechaniu do drogi krajowej chcą 
skręcić w lewo. Skrzyżowanie ma zostać przebudowane i zaopatrzone w świa-
tła. Kiedy? Niedawno gmina przekazała powiatowi 100 tys. zł na wykonanie 
projektu. Teraz starostwo chce podpisać stosowne porozumienie z GDDKiA 
(zarządcą drogi) i przystąpić do prac przygotowawczych. Jak wszystko dobrze 
pójdzie, być może w przyszłym roku skrzyżowanie doczeka się przebudowy.

TW
PRAŻMÓW

Nasz Łoś w obiektywie
 Ruszył konkurs fotografi czny „Nasz Łoś w obiektywie”, którego organizato-
rem jest sołectwo Łoś, a patronem honorowym – wójt gminy Prażmów. Konkurs 
ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy, kto zachwycił się ma-
lowniczą miejscowością Łoś i jej najbliższą okolicą - doliną Jeziorki, bobrami czy 
lasami Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Zdjęcia można przesyłać do 12 
maja na adres naszlos.konkurs@gmail.com. Regulamin konkursu jest dostępny 
na stronie internetowej gminy. Ogłoszenie wyników i przyznanie nagród nastą-
pi 2 czerwca podczas Pikniku Rodzinnego Łosiowisko. Z wyróżnionych prac po-
wstanie fotogaleria, która ozdobi ściany Klubu Kultury w Łosiu.

TW
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Spowalniacze budzą kontrowersje
LESZNOWOLA/POWIAT Kilka tygodni temu na ulicy Wojska Polskiego przy skrzyżowaniu z 

ul. Jasną w Wilczej Górze wyrosły dwa spowalniacze. Progi ustawili pracownicy powia-

tu na wniosek lesznowolskiego radnego, Tomasza Filipowicza

 - Przejeżdżając przez te progi 
można odgryźć sobie język i uszko-
dzić samochód – skarży się pani Be-
ata, mieszkanka pobliskich Łozisk. 
- Nie wiem kto dał zgodę na usta-
wienie dwóch spowalniaczy na pro-
stej drodze. W dodatku jest to dro-
ga powiatowa na której panuje duży 
ruch, a w sąsiedztwie nie ma ani 
szkoły, ani osiedla. W tym miejscy 
nigdy nie doszło do wypadku. Kom-
pletnie tego nie rozumiem.
 Rozwiązania zagadki postanowi-
liśmy poszukać w starostwie, które jest 
zarządcą drogi. - Progi spowalniające 
na ul. Wojska Polskiego zostały za-
montowane na prośbę radnego To-
masza Filipowicza – poinformował 
nas starosta Ksawery Gut. - O za-
montowanie progów mogą wniosko-
wać mieszkańcy. Można stosować je 
w obszarze zabudowanym na dro-
gach klas lokalnej, dojazdowej i wy-
jątkowo zbiorczej.
 Jako że ulica Wojska Polskie-
go jest drogą zbiorczą zapytaliśmy 
starostę jakie wyjątkowe przesłanki 
zdecydowały o umieszczeniu na niej 
progów. Do tej pory nie otrzymali-
śmy odpowiedzi.
 Radny Tomasz Filipowicz twier-
dzi, że już dwa lata wcześniej wnio-
skował na prośbę mieszkańców ul. 
Jasnej do powiatu o podniesienie 
bezpieczeństwa na skrzyżowaniu 
z Wojska Polskiego, gdzie znajdu-
je się przejście dla pieszych. - Proś-
bę motywowałem tym, że jest tam 

duży ruch, a kierowcy nie respektują 
ograniczeń prędkości – dodaje rad-
ny. - Z tego przejścia korzysta wie-
lu mieszkańców Jasnej, przecho-
dzących do położonego po drugiej 
stronie Wolska Polskiego ciągu 
pieszo-rowerowego. Proponowa-
łem, żeby zrobić tam jakieś świa-
tła ostrzegające kierowców, ale 
przez długi czas nie było ze sta-
rostwa żadnego odzewu. Dopie-
ro dzięki staraniom radnej powia-
towej Anny Niezabitowskiej udało 
się ustawić tam spowalniacze, za 
co pani radnej bardzo dziękuję. 

 Obok spowalniaczy znajdu-
je się dom sołtysa Wilczej Góry 
Adama Gawrycha. - Uważam, że 
w tym miejscu powinny zostać za-
instalowane raczej dyscyplinujące 
kierowców światła – uważa sołtys. 
- Spowalniacze są sporym utrud-
nieniem dla jeżdżących ul. Woj-
ska Polskiego karetek pogotowia 
oraz wozów straży pożarnej. W 
moim odczuciu na tak ruchliwych 
drogach nie powinno się ustawiać 
progów. 

Tomasz Wojciuk

Spowalniacze mają podnosić bezpieczeństwo na przejściu 

dla pieszych. Tymczasem, jak twierdzą okoliczni mieszkańcy, 

w ciągu dnia z przejścia korzysta raptem kilka osób

Nowoczesne badania 
w Przychodni Grapa

P R O M O C J A

Przychodnia Grapa, al. Wojska Polskiego 6, 05-520 Konstancin-Jeziorna 

Usługi komercyjne:  22 69 00 650, NFZ: 22 717 40 03, lub 01  

www.przychodniagrapa.pl

https://www.facebook.com/przychodniagrapa/

Panie doktorze, jakie innowacyjne 

badania można wykonać 

w Przychodni Grapa? 

 dr Marek Rychlik: Oferujemy szero-
ką diagnostykę ginekologiczną, np. ba-
dania prenatalne, tj.: USG referencyjne 
każdego trymestru oraz test PAPP-A. Ba-
dania te pozwalają na szczegółową oce-
nę ryzyka wystąpienia zespołów gene-
tycznych oraz anatomii płodu. Oferuje-
my badanie Sono-HSG, które wykonuje 
się w celu wykrycia ewentualnych niepra-
widłowości kształtu lub budowy macicy 
oraz niedrożności jajowodów. Wykonuje-
my USG ciąży 3D i 4D. W Przychodni za-
kładane są wkładki wewnątrzmaciczne. 
Wykonujemy badania USG tkanek mięk-
kich, np. piersi, tarczycy, ślinianek, Dop-
pler tętnic, żył, a wszystko to na najwyż-
szej klasy sprzęcie diagnostycznym, tj. 
ultrasonografi e Voluson E8. Wg nowych 
wytycznych eksperci zalecają wykonanie 
badania USG piersi w I trymestrze ciąży u 
wszystkich ciężarnych kobiet powyżej 35 
roku życia. Zaś u kobiet poniżej 35 roku 
życia należy rozważyć z lekarzem bada-
nie USG piersi w I lub II trymestrze ciąży. 
W przypadku zmian w obrębie piersi ta-
kich jak: guz, zaczerwienienie lub obrzęk 
skóry piersi, powiększenie węzłów chłon-
nych pachowych - specjaliści rekomen-
dują wykonanie badania niezależnie od 
czasu trwania ciąży.

Czy poza diagnostyką ginekologiczną 

rozwijają Państwo inne dziedziny 

medycyny? 

 Tak, wprowadzamy kolejne usługi 
odpowiadając na potrzeby pacjentów 
naszej przychodni.  W Grapie można wy-
konać badanie BACC biopsję aspiracyj-
ną cienkoigłową celowaną. To metoda 

pobierania materiału komórkowego po-
przez nakłucie badanego narządu cienką 
igłą pod kontrolą obrazu usg. Pobrany w 
czasie biopsji cienkoigłowej materiał do 
badania cytologicznego jest poddawa-
ny ocenie patomorfologa. Biopsje w Gra-
pie wykonuje jednocześnie dwóch leka-
rzy. Po przyłożeniu sondy do skóry i od-
nalezieniu podejrzanej zmiany na moni-
torze aparatu usg, badający lekarz wkłu-
wa igłę cały czas śledząc tor igły na moni-
torze aparatu usg. 
 Ponadto wykonujemy drobne zabie-
gi chirurgiczne np. usunięcie włóknia-
ków, tłuszczaków. W Przychodni moż-
na wykonać badania słuchu, dobrać apa-
rat słuchowy, wykonać badania do pra-
wa jazdy. W pełnym zakresie świadczymy 
usługi z zakresu medycyny pracy, w tym 
psychotechnikę. Zapraszamy na konsul-
tacje do lekarzy specjalistów np. neurolo-
ga, ortopedy, kardiologa, lekarza medy-
cyny sportowej, chirurga naczyniowego, 
psychiatry i wielu innych. Zapraszamy na 
konsultacje psychologiczne oraz psycho-
dietetyczne.

Panie Doktorze, a z jakich usług 

pacjent może skorzystać 

w Przychodni Grapa bezpłatnie?

 W ramach NFZ można skorzystać z 
pomocy lekarza i pielęgniarki podstawo-
wej opieki zdrowotnej od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8.00-18.00. Nasza 
położna prowadzi bezpłatną dla pacjen-
tek edukację przedporodową. Warun-
kiem jest ukończony 21 tygodzień ciąży. 
Wystarczy tylko zapisać się na konsulta-
cję osobiście lub telefonicznie.
Dziękuję za rozmowę. 

Artykuł służy do celów informacyjnych. 
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DIAGNOZA: AUTYZM 
- NOWE PRZEDSZKOLE I PORADNIA „LAUDAME” W PIASECZNIE

 WYJAŚNIA, WSPIERA, POMAGA
Jak wygląda świat widziany oczami dziecka z autyzmem, z jakimi problemami się spotyka i jak można mu 

pomóc? Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem i Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna LAUDAME odpowia-

da na problemy rodziców i ich dzieci dotkniętych autyzmem oraz innymi nieprawidłowościami w rozwoju.
 Całościowe zaburzenia rozwo-
jowe obejmują problemy w wielu 
dziedzinach funkcjonowania: roz-
woju języka, uwadze, wrażliwości 
społecznej, sposobie postrzegania, 
umiejętnościach ruchowych. Dziec-
ko z problemami rozwojowymi wy-
maga specjalnego otoczenia. Przed-
szkole terapeutyczne dla dzieci z au-
tyzmem LAUDAME oferuje spe-
cjalistyczną opiekę, niezbędną dla 
dziecka, u którego rozpoznano au-
tyzm. Pierwsze symptomy autyzmu 
obserwowane są już w okresie nie-
mowlęctwa. Im wcześniej zostanie 
rozpoznany, tym większe ma dziec-
ko szanse na prawidłowe funkcjo-
nowanie. Poradnia LAUDAME zaj-
muje się szeroko rozbudowaną dia-
gnostyką, m. in. dotyczącą diagnozy 
autyzmu. W Polsce około 50% dzie-
ci autystycznych zostaje prawidło-
wo zdiagnozowanych między 4. a 6. 
rokiem życia, a kolejne 20% dopie-
ro po 6 roku życia. Postawienie dia-
gnozy jest kluczową kwestią dla pra-
widłowego zaplanowania procesu 
terapeutycznego. Należy jednak pa-
miętać, że każde dziecko autystycz-
ne jest indywidualnością i ma nie-
powtarzalną osobowość. W LAU-
DAME behawioralny program te-
rapeutyczny ma na celu rozwijanie 
zachowań pożądanych, redukowa-
nie zachowań trudnych oraz utrzy-
mywanie osiągnietych efektów. Bar-
dzo ważna jest współpraca z rodzi-
cami, wspieranie ich oraz całych ro-
dzin. Dzieci uczestniczą w terapiach 

grupowych: Treningach Umiejętno-
ści Społecznych, muzykoterapii, za-
jęciach dydaktycznych zgodnych z 
podstawą programową MEN, tera-
pii logopedycznej, zajęciach rucho-
wych, Weronika Sherborne, Knill. 
Każde dziecko objęte jest także te-
rapiami indywidualnymi: psycholo-
giczną, pedagogiczną, logopedycz-
ną, terapią integracji sensorycz-
nej. Wykorzystywane jest narzędzie 
do diagnozy oraz terapii osiągania 
przez dziecko poszczególnych umie-
jętności - społecznych, mowy, ru-
chowych – VB-MAPP, na podsta-
wie którego tworzony jest indywi-
dualany program edukacyjno – te-
rapeutyczny IPET. Aby przygotować 
dziecko do nauki w szkole, terapeuci 
pracują z indywidualnie dobranym 
do danego dziecka podręcznikiem. 
Aby ustrukturyzować dziecku czas 
pobytu w przedszkolu i zwiekszyć 
poczucie bezpieczeństwa, stosowa-
ne są Plany aktywności. Dla dzie-
ci, które jeszcze nie zaczęły mówić 
są one wprowadzeniem do stosowa-
nej alternatywnej formy komunika-
cji PECS (Picture Exchange Com-
munication System). Jest to meto-
da wywoływania mowy stworzona 
specjalnie dla niemówiących dzieci z 
CZR. Około 50% dzieci z autyzmem 
nie wykształca mowy. Proces terapii 
w LAUDAME priorytetowo traktu-
je nawiązanie kontaktu z dzieckiem 
i wypracowanie najbardziej skutecz-
nego kanału służącego komunika-
cji - wywołanie mowy, rozwijanie jej 

i doskonalenie.
 Jedną z ważnych form terapii 
jest Terapia Integracji Sensorycznej. 
Często zalecana w przypadku róż-
nych trudności również dzieci zdro-
wych. Integracja wszystkich zmy-
słów sensorycznych: czuciowych, 
ruchowych, wzrokowych, słucho-
wych jest niezbędna do prawidło-
wego codziennego funkcjonowania 
dziecka. 
 Spektrum objawów autystycz-
nych jest zróżnicowane, a obraz au-
tyzmu u dziecka może się zmieniać 
wraz z jego rozwojem. Należy jed-
nak pamiętać, iż wczesna interwen-
cja diagnostyczna daje szanse na 
lepsze funkcjonowanie dziecka w 
późniejszym życiu, jest warunkiem 
skuteczności terapii oraz pozwala 
na uniknięcie wtórnych wobec za-
burzeń autystycznych problemów, 
wynikających z braku odpowiednie-
go postępowania z dzieckiem.
 

Przedszkole i Poradnia LAUDAME 

służy informacją, diagnozą, 

wsparciem, terapią. 

Zapraszamy na darmowe 

konsultacje 27-28 kwietnia 2019 r.

Agnieszka Adamczuk – psycholog, 
neurologopeda, terapeuta integracji 
sensorycznej
Roksana Kosmala – psycholog, neu-
rokognitywista, logopeda, terapeuta 
integracji sensorycznej

P R O M O C J A
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Konkurs na stanowiska 
dyrektorów placówek oświatowych
Do 6 maja 2019 roku można składać oferty na stanowisko dyrektora w pięciu placów-

kach oświatowych z terenu gminy Piaseczno:
1. Dyrektora Szkoły Podstawowej

       nr 1 przy ul. Świętojańskiej 18 

       w Piasecznie.

2. Dyrektora Szkoły Podstawowej 

        w Chylicach przy ul. Dworskiej 2.

3. Dyrektora Przedszkola nr 2 

       przy ul. Longinusa 25 

       w Piasecznie.

4. Dyrektora Przedszkola nr 3 

       przy ul. Jaworowej 4 

       w Piasecznie.

5. Dyrektora Przedszkola nr 9 

       przy ul. Przesmyckiego 100/101 

       w Piasecznie.

 Do konkursu mogą przystąpić 
osoby spełniające warunki okre-
ślone w §1, §3, §6 i § 12 rozporzą-
dzenia Ministra Edukacji Narodo-
wej  z dnia 11 sierpnia 2017 roku 
w sprawie wymagań, jakim powin-
na odpowiadać osoba zajmują-

ca stanowisko dyrektora oraz inne 
stanowiska kierownicze w publicz-
nym przedszkolu, publicznej szko-
le podstawowej, publicznej szkole 
ponadpodstawowej oraz publicznej 
placówce.

Szczegóły ogłoszenia znajdują się 

na stronie bip.piaseczno.eu

19 kwietnia urząd 
czynny do godz. 14.00, 
2 maja urząd nieczynny
Informujemy, że Urząd Miasta i Gminy Piaseczno w piątek 19 kwiet-

nia czynny będzie w godz. 8.00-14.00, natomiast w czwartek 2 maja 

2019 r. będzie nieczynny.

 Dyżur pełnić będzie tego dnia Straż Miejska w budynku urzędu przy 
Kościuszki 5 w godz. 6.00 – 22.00.
 W zamian za dzień wolny, urzędnicy przyjdą do pracy w sobotę 18 maja 
2019 r. Urząd będzie czynny wtedy w godz. 8.00 – 16.00.

Pracuj w Straży Miejskiej
Ruszył nabór na wolne stanowiska pracy na strażników miejskich. Do obsadzenia jest 

6 etatów. Oferty można zgłaszać do 30 kwietnia 2019 r.

 Masz polskie obywatelstwo, 
ukończony 21. rok życia, co naj-
mniej średnie wykształcenie, niena-
ganną opinię, uregulowany stosunek 
do służby wojskowej, jesteś spraw-
ny pod względem fizycznym i psy-
chicznym? Jeśli tak, to masz możli-
wość stałego zatrudnienia. Do za-
dań osoby zatrudnionej na tym sta-
nowisku należeć będzie ochrona po-
rządku publicznego na terenie gmi-
ny Piaseczno, realizacja zadań 
i obowiązków nałożonych przez usta-
wę o strażach gminnych i akty prawa 
miejscowego, prace administracyjno-
biurowe w siedzibie Straży Miejskiej 
przy ul. Czajewicza 1a w Piasecznie.
 Szczegółowe informacje do-
stępne są w Biuletynie Informacji 
Publicznej UMiG Piaseczno: bip.
piaseczno.eu/oferta-pracy/aplikant-
w-strazy-miejskiej
 Zachęcamy mieszkańców do śle-
dzenia również innych ofert pracy 
w Urzędzie Miasta i Gminy Piasecz-
no, które znajdują się na stronie in-
ternetowej bip.piaeczno.eu

Wykaz nieruchomości
 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno   na podstawie art. 35 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 
r. poz. 2204 ze zm.) informuje,  że   na   tablicy   ogłoszeń   Urzędu  Miasta 
i  Gminy  Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 – na I piętrze oraz na stronie inter-
netowej www.piaseczno.eu  zamieszczony został do publicznej wiadomo-
ści „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia” – lokal użytko-
wy o powierzchni 6,9 m2 położony w Piasecznie przy ul. Wojska Polskiego 
7/117  przeznaczony do użyczenia, na okres 6 miesięcy, na rzecz Biblioteki 
Publicznej  Miasta i Gminy Piaseczno.
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Rusza sezon! 
Rusz na wycieczkę!
Dariusz Baranowski – były kolarz szosowy, trzykrotny zwycięzca Tour de Pologne – 

poprowadzi wycieczkę rowerową po gminie Góra Kalwaria. Będzie to jedna z atrak-

cji Otwarcia Sezonu Turystycznego na Urzeczu, które odbędzie się 27 kwietnia.

 Objazd po najciekawszych lokalnych 
miejscach rozpocznie się (o godz. 9) i za-
kończy (o 12.00) pod kalwaryjskim ratu-
szem. Długość trasy: około 30 kilometrów. 
Po wycieczce – poczęstunek. Na rajd trze-
ba się zapisać. Karta zgłoszeniowa (oraz 
regulamin) dostępna jest w Centrum In-
formacji Kulturalnej i Turystycznej w Gó-
rze Kalwarii (ul. ks. Sajny 1) i na stronie 
www.biblioteka.gorakalwaria.pl. Wypeł-
nioną kartę należy zostawić w CIKiT lub 
wysłać na adres cikit@gorakalwaria.pl.
 W czasie sobotniej imprezy na rynku 
(początek o 13.00) panować będzie pik-
nikowa atmosfera. Staną stoiska promo-
cyjne i edukacyjne licznych partnerów 
wydarzenia, oferujące m.in. regionalne 
smakołyki. Będzie można wziąć udział w 
warsztatach rodzinnych „Las w słoju” (za-
pisy pod numerem telefonu 508 677 581, 
liczba miejsc ograniczona), skorzystać z 
fotobudki, znakowania rowerów czy wy-
słać bezpłatnie specjalną pocztówkę z 

pozdrowieniami z Góry Kalwarii.
 Na pewno nie będą się nudzić naj-
młodsi. Atrakcje dla nich to m.in. spotka-
nia ze szczudlarzem, kuglarzem i arty-
stą malującym twarze oraz sportowy tor 
przeszkód.
 Ponadto ratownicy z Piaseczyńskiego 
WOPR dadzą pokaz nurkowania i udzie-
lania pierwszej pomocy, policja opowie 
o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, 
zobaczymy w akcji uprawiających sztuki 
walki, a Dariusz Baranowski podzieli się z 
mieszkańcami ciekawostkami związany-
mi ze swoją karierą.
 Turystyczny piknik nie obędzie się 
bez muzyki – zarówno ludowej, związa-
nej z nadwiślańskim regionem Urzecze 
(URZECZEni i Powsinianie), jak i rockowej 
(zespół 1One, który może się pochwa-
lić koncertem przed legendarną grupą 
Deep Purple). Ten drugi występ (począ-
tek o 17.00) zakończy imprezę.
Serdecznie zapraszamy!

R E K L A M A



 O mieszkańcach ul. Gazeli pisa-
liśmy w artykule „Koszmar urzęd-
niczej pomyłki”, opublikowanym 29 
marca. 16 rodzin zakupiło w Lesz-
nowoli 8 budynków dwulokalowych 
w zabudowie szeregowej.  Niektórzy 
zainwestowali oszczędności swojego 
życia, inni na zakup wymarzonych 
domów pobrali kredyty hipoteczne. 
W styczniu mieli podpisać akty no-
tarialne. Niestety do tego nie doszło. 
Deweloper powiadomił, że pojawiły 
się problemy z uzyskaniem zaświad-
czeń o odrębności lokali. Starosta 
piaseczyński odmówił wydania ta-
kiego dokumentu informując miesz-
kańców, że Wojewoda Mazowiec-
ki stwierdził nieważność pozwole-
nia na budowę. I tu zaczął się kosz-
mar mieszkańców – zostali bez pie-
niędzy i bez aktów własności do lo-
kali, w których już zdążyli zamiesz-
kać. Okazało się, że starostwo wy-
dało pozwolenie na budowę w opar-
ciu o... nieaktualny miejscowy plan 
zagospodarowanie przestrzennego.

Starosta umywa ręce

 – Pomyłka nastąpiła nie wskutek 
złej woli, ale przez przeoczenie – tłu-
maczy starosta piaseczyński Ksawery 
Gut w piśmie skierowanym do wójt 
gminy Lesznowola Marii Jolanty Ba-
tyckiej-Wąsik. Na skutek urzędniczego 
„przeoczenia” powstało osiem budyn-
ków w zabudowie szeregowej, podczas 
gdy aktualny plan zagospodarowania 
przestrzennego dopuszcza zabudowę 
wolnostojącą oraz wprowadza ograni-
czenia w wysokości. 
 – Jedynym rozwiązaniem, które 
umożliwiłoby legalizację wybudowa-
nych obiektów, byłaby zmiana miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla ww. nieruchomości, która 
usankcjonuje zabudowę na terenie dział-
ki – uważa starosta piaseczyński, zwra-
cając się do wójt gminy z prośbą o kolej-
ną zmianę miejscowego planu. 
 W ostatni wtorek Wojewódzki Sąd 
Administracyjny odrzucił odwołanie de-
welopera i podtrzymał decyzję wojewo-
dy, unieważniającą pozwolenie na bu-
dowę wydane przez starostwo powiato-
we uznając, że doszło do „rażącego na-
ruszenia prawa”. 

Mieszkańcy liczą na pomoc gminy

 Oczy pokrzywdzonych miesz-
kańców Gazeli zwróciły się ku gmi-
nie Lesznowola. Uwierzyli staroście, 
że zmiana planu zagospodarowania 
przestrzennego jest dla nich jedy-
nym ratunkiem. To wywołało antago-
nizmy z właścicielami sąsiednich dzia-
łek, którzy widząc że powstało coś co z 
zapisami w planie zagospodarowania 
przestrzennego nie ma nic wspólnego, 

również poczuli się pokrzywdzeni. Na 
wczorajsze spotkanie przybyli i miesz-
kańcy ul. Gazeli i starsi mieszkańcy, 
którzy byli świadkami jak deweloper 
realizuje inwestycje na podstawie sta-
rego, nieobowiązującego już planu.
 - Mamy świadomość, w jak nie-
zwykle trudnej sytuacji się zaleźli-
ście – mówiła na wstępie spotkania 
przewodnicząca rady gminy Bożen-
na Korlak, a następnie oddała głos 
każdej ze stron. Mieszkańcy uli-
cy Gazeli prosili radnych o zmianę 
planu przestrzennego zagospodaro-
wania. - Jesteśmy w tragicznej sytu-
acji – mówili. - Nas nie interesuje kto 
zawinił, chcemy po prostu spokojnie 
żyć. 

Wojna na emocje

 Właściciele sąsiednich nierucho-
mości, posiłkując się multimedial-
ną prezentacją udowadniali, że winę 
ponosi deweloper, który świadomie 
wprowadził w błąd i zataił przed 
swoimi klientami fakt toczących się 
postępowań administracyjnych. 
 - Sąsiednie działki stracą na warto-
ści – wskazywano na konsekwencje zre-
alizowanej zabudowy niezgodnej z pla-
nem. - Jeżeli radni zmienią plan, to za 
chwilę przyjdą inni z podobnymi wnio-
skami o zmianę planów na ich działkach. 
 Ta retoryka nie podobała się 
mieszkańcom ul. Gazeli, którzy po-
czuli, że ich problem zaczyna być spro-
wadzany do relacji z deweloperem. Na 
sali aż skrzyło od emocji, przerywano 
sobie i podnoszono głos. 
 - Proszę zachować spokój, trzy-
majmy się porządku – apelowała Bo-
żenna Korlak, grożąc, że przerwie 
spotkanie. 

Gmina odbija piłeczkę do starosty

 Emocje próbowali tonować 
radni, apelując by mieszkańcy za-
przestali kłótni i spróbowali sobie 
pomagać. Punktem przełomowym 
spotkania było wystąpienie wójt 
Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik.
 - Wszyscy rozumiemy państwa 

dramatyczną sytuację i chcemy po-
móc, mimo że nie my wygenerowa-
liśmy ten problem –  powiedziała na 
wstępie pani wójt. - Razem jesteśmy 
natomiast w stanie ten problem roz-
wiązać – zapewniła. 
 Wyjaśniała dlaczego gmina kon-
sekwentnie zmienia miejscowe pla-
ny i ogranicza zabudowę wielorodzin-
ną. - Chcemy zdążyć z zapewnieniem 
infrastruktury społecznej i technicz-
nej dla naszych mieszkańców – ar-
gumentowała i dodała, że nawet gdy-
by rada zgodziła się zmienić plan za-
gospodarowania na działkach miesz-
kańców ul. Gazeli to procedura ta po-
trwałaby około dwóch lat. Zapropono-
wała pracę w kilkuosobowych zespo-
łach, w których znaleźliby się miesz-
kańcy i pracownicy urzędu. Prawnik 
gminy Teresa Piekarczyk przedstawi-
ła prawną możliwość wyjścia z pato-
wej sytuacji. Gdyby starosta zmienił 
zdanie i nie patrząc na toczące się po-
stępowanie administracyjne w sprawie 
unieważnionego pozwolenia na budo-
wę (po WSA będzie teraz rozpatrywa-
ne przez NSA) wydał zaświadczenia o 
odrębności lokali, można by podpisać 
akty notarialne. - Aktów notarialnych 
nie podważy żaden sąd administracyj-
ny – podkreśliła Teresa Piekarczyk. 

Czarodziejska różdżka pani wójt

 Mieszkańcy początkowo wyrazi-
li obawę, czy w momencie gdy staną 
się właścicielami nieruchomości konse-
kwencje unieważnionego pozwolenia 
na budowę nie dotkną ich jeszcze bar-
dziej. Zapewniono ich, że w tym wypad-
ku o rozbiórce budynków nie może być 
mowy. Nie można by było stwierdzić nie-
ważności decyzji zezwalającej na użytko-
wanie, a podpisanie umów notarialnych 
miałoby nieodwracalny skutek prawny. 
 - Mam nadzieję, że opuszczą  
państwo to spotkanie z przeświad-
czeniem, że nie jesteśmy osobami, 
które zostawią was z problemami – 
mówiła za kończenie wójt Batycka-
Wąsik dodając, że rozumie zarówno 
mieszkańców ul. Gazeli jak i ich są-
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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.

przed laminacją po laminacji

P R O M O C J A

Salon BB, 

ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej)

Tel. 22 401 1234, bbsalon.pl

R E K L A M A

Seniorzy złożyli sobie życzenia 
i podzielili się jajkiem
PIASECZNO We wtorek w Centrum Kultury odbyło się spotkanie wielka-

nocne członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 

Piaseczyńscy seniorzy zapewnili gościom interesujący program arty-

styczno-rozrywkowy

 Wszystkich przybyłych na spotkanie gości powitał Bogdan Pawlak, prze-
wodniczący piaseczyńskiego oddziału związku. Następnie nadszedł czas na 
życzenia. Jako pierwsi złożyli je seniorom wiceburmistrz Piaseczna Hanna 
Kułakowska-Michalak oraz towarzyszący jej przewodniczący rady miejskiej, 
Piotr Obłoza. Wiceburmistrz życzyła wszystkim pogody ducha, zaś Piotr Ob-
loza zachęcił emerytów do aktywności na świeżym powietrzu, najlepiej w to-
warzystwie najbliższych. Jako ostatni do Centrum Kultury przybył Krzysztof 
Kasprzycki, opiekujący się seniorami z ramienia gminy. - Zaraz po świętach 
zrobi się ciepło. Mam więc dla państwa nasiona kwiatów do posadzenia w 
ogródkach i na działkach – mówił. - Życzę wszystkim, abyście podczas świąt 
odpoczęli, nabrali sił i energii.
 Ksiądz Andrzej Krynicki, proboszcz parafi i św. Anny podkreślił, że Wielka-
noc to święto życia i wielkiej radości. Dodał, że bycie młodym zależy przede 
wszystkim od stanu naszego serca. Następnie przyszła pora na część arty-
styczną. Najpierw wystąpił chór „Złota Jesień”, a po nim na scenę wyszła We-
ronika Borkowska, podopieczna Centrum Kultury w Piasecznie. Potem był 
jeszcze zabawny quiz, po którym wszyscy goście zostali zaproszeni na wiel-
kanocny poczęstunek.

TW

Ozdobą spotkania był występ chóru „Złota Jesień”

Koszmar przerwany nadzieją
LESZNOWOLA Mieszkańcy ul. Gazeli z czwartkowego spotkania z władzami gminy wyszli 

pokrzepieni. Urzędnicy nie tylko zapewnili, że nie zostawią ich z problemem, ale także 

wskazali drogę postępowania, która pozwoli im wyjść z patowej sytuacji

siadów, którzy obawiają się dalszej 
ekspansji deweloperskiej.  
 - Mam nadzieję, że państwo się za-
przyjaźnią – powiedziała wójt. Kwa-
drans wcześniej łatwiej byłoby uwie-
rzyć, że pomiędzy mieszkańcami doj-
dzie do bójki niż zawiąże się przyjaźń.
Jednak, jak się okazało słowa pani wójt 
były prorocze. Po zamknięciu spotka-
nia emocje puściły i obie strony nie tyl-
ko zaczęły rozmawiać swobodnie i rze-
czowo, ale nawet okazywały sobie wy-
razy sympatii i życzliwości. Jaki będzie 
finał tej sprawy? Teraz przed miesz-
kańcami ul. Gazeli spotkanie ze staro-
stą. Czy skłoni się on do pomysłu pod-
dawanego przez gminę Lesznowola? 
O tym przekonamy się wkrótce.

Kamil Staniszek
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Gmina sprzeda zabytkową willę!
KONSTANCIN-JEZIORNA Podczas ostatniej sesji rady miejskiej radni wyrazi-

li zgodę na sprzedaż zabudowanej nieruchomości przy ul. Mickiewicza 7, na 

której znajduje się wymagająca gruntownego remontu willa Biała. Do ku-

pienie są także gminne parcele przy ul. Letniej 14 i Grodzkiej 17

 Działka przy ul. Mickiewicza 7 
ma powierzchnię 0,3318 ha i znajdu-
je się praktycznie w centrum miasta. 
Miejscowy plan zagospodarowa-
nia dopuszcza na tym terenie zabu-
dowę usługową, pensjonatową oraz 
mieszkaniową jednorodzinną. Na 
działce stoi zrujnowana willa Bia-
ła. Została ona wzniesiona na za-
mówienie Leonii Rudzkiej w 1903 r. z 
przeznaczeniem na internat dla dziew-
cząt. Projekt, utrzymany w stylu wil-
li szwajcarskich, wykonał Józef Pius 
Dziekoński. Jeszcze kilka lat temu w 
budynku mieszkało 6 lokatorów. Nie-
stety, w 2015 roku wybuchł pożar, w 
wyniku którego spłonęło poddasze i 
fragment dachu. Cały dom został za-
lany przez wodę. Wprawdzie gmina 
odbudowała więźbę dachową i poszy-
cie, ale willa nie nadawała się już do 
zamieszkania. Zlecono więc eksper-
tyzę, mającą określić stan techniczny 
budynku. Wykonująca ją firma mia-
ła przygotować dodatkowo dwie kon-
cepcje wykorzystania powierzchni we-
wnątrz willi na cele publiczne. 

Wysokie koszty, 

niewielka powierzchnia

 Wyniki tych prac przedstawił 
podczas ostatniej sesji rady miejskiej 
wiceburmistrz Ryszard Machałek. 
- Stan techniczny budynku jest zły 
– poinformował radnych. - W willi 
trzeba wymienić tynki, stropy, kon-
strukcję schodów, stolarkę, wybudo-

wać od nowa drewniane werandy i 
ganki, zrobić przyłącze gazowe, ko-
tłownię i instalację CO.
 Z opracowanej koncepcji wyni-
ka, że budynek można by zaadop-

tować na potrzeby ośrodka dzien-
nej rekreacji dla dzieci, młodzieży i 
seniorów. Można by umieścić w nim 
przedszkole na 25 dzieci. Tyle tyl-
ko, że ogromne nakłady jakie musia-
łaby ponieść gmina, przełożyłyby się 
na uzyskanie niewielkiej powierzchni 
użytkowej. - Stąd sugestia burmistrza, 
aby ten budynek sprzedać – argumen-
tował Ryszard Machałek. Nie wszyst-
kim ten pomysł przypadł jednak do 
gustu. Radny Arkadiusz Głowacki 
zaapelował, aby nie pozbywać się 
willi lekką ręką. - To atrakcyjny te-
ren w centrum miasta – przekony-
wał. - Można tam zrobić Centrum 
Aktywności Lokalnej. Działka jest 
duża, więc może udałoby się uzy-
skać zgodę na rozbudowę willi. 
 Burmistrz Kazimierz Jańczuk 
zwrócił jednak uwagę, że remont 
willi Białej pochłonie miliony zło-
tych, a dosłownie naprzeciwko 
gmina odbudowuje już przecież 
za 6,5 mln zł willę Gryf, w której 
jest prawie 750 m kw. powierzchni 

użytkowej. - Gminy nie stać, aby 
budynek przy Mickiewicza 7 stał i 
niszczał – przekonywał burmistrz. 
- A konserwator nam nie popu-
ści. Będziemy musieli odbudować 
go dokładnie w tym samym stylu. 
Przerabialiśmy to już w willą Ka-
milin. Dlatego lepiej go sprzedać, 
a pieniądze przeznaczyć na drogi, 
kanalizację czy oświetlenie.
 Wydaje się, że te argumenty prze-
konały radnych, którzy w większości 
opowiedzieli się za zbyciem willi. Te-
raz gmina zleci wycenę nieruchomo-
ści. Pierwszy przetarg nieograniczony 
odbędzie się pewnie za kilka miesięcy.

Próbują sprzedać dwie działki

 Jednak nie jest to jedyna parce-
la sprzedawana obecnie przez gmi-
nę. 17 czerwca ma odbyć się przetarg 
na zbycie nieruchomości przy ul. Let-
niej 14 oraz Grodzkiej 17. Będą to już 
kolejne tego typu postępowania, po-
nieważ działki od kilkunastu miesię-

cy nie mogą znaleźć nowych właści-
cieli. Parcela przy Letniej 14 znajdu-
je się na osiedlu Chylice Letnisko, w 
obszarze zabudowy mieszkaniowej, 
i ma powierzchnię 0,1907 ha. Cena 
wywoławcza wynosi 750 tys. zł. Nie-
ruchomość przy Grodzkiej 17 jest 
położona w odległości około 3 km 
od centrum miasta. Ma powierzch-
nię 0,3318 ha i jest zadrzewiona. Na 
działce znajduje się budynek miesz-
kalny wybudowany prawdopodob-
nie w 1937 roku. Cena wywoławcza 
nieruchomości wynosi 1 mln zł.

Tomasz Wojciuk

Czy willa Biała znajdzie nabywcę, 

który przywróci jej dawną świetność?

Koszty remontu położonej w 

centralnym punkcie uzdrowi-

ska willi byłyby gigantyczne

R E K L A M A

R E K L A M A

PIASECZNO

Księżniczka Muzalinda
 W czwartek 25 kwietnia o godz. 
10, 11 i 12 w Domu Kultury w Pia-
secznie odbędzie się pokaz bajek 
muzycznych dla dzieci od 3 roku 
życia. „Księżniczka Muzalinda” to 
barwne opowieści o wesołej, po-
godnej lecz nieco szalonej Księż-
niczce, która odkrywa, że w jej kró-
lestwie dzieją się niezwykłe rze-
czy. Wszystkim bajkom towarzy-
szy muzyka grana na żywo, która w 
sposób naturalny uaktywnia dzie-
ci i pobudza ich wyobraźnie. Dzie-
ci podczas poszczególnych baśni, 
poznają różne instrumenty mu-
zyczne, ich budowę, brzmienie, po-
chodzenie, a pod koniec każdego 
spotkania uczą się prostej piosen-
ki o danym instrumencie, który tra-
fi ł do królestwa Księżniczki Muza-
lindy. Występują trzy osoby, czas 
trwania 30 min. Koszt udziału jed-
nego dziecka wynosi 8 zł (płatne w 
dniu koncertu w kasie Domu Kultu-
ry). Zapisy i koordynacja: Katarzyna 
Resiak – katarzyna.resiak@kultural-
ni.pl, tel. 519 388 690, 22 756 76 00 
wew. 18.

Tyl.
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Lud krzyczał: ukrzyżuj go!
GÓRA KALWARIA W sobotę centrum Góry Kalwarii przeistoczyło się w Nową Jerozolimę, a 

na ulicach – zupełnie jak przed wiekami – zostało odegrane uroczyste Misterium Męki Pańskiej

 Było to już kolejne, pieczołowi-
cie przygotowane misterium, które-
go reżyserem był Łukasz Głodek.  
 Widowiskowe drogi krzyżowe 
odbywają się w Górze Kalwarii od 
2010 roku. Kiedyś, ponad 200 lat 
temu, podobne odbywały się w No-
wej Jerozolimie (tak wówczas nazy-
wała się Góra Kalwaria). W sobo-
tę miasto kolejny raz powróciło do 
swojej sarmackiej przeszłości i wiel-
kopostnej tradycji wspólnego prze-
żywania okresu, poprzedzającego 
zmartwychwstanie Jezusa Chrystu-
sa. Tradycji zapoczątkowanej tu już 
w XVII wieku, kiedy to Góra Kal-
waria była najważniejszym sanktu-
arium pasyjnym na terenie Mazow-
sza, a może i całej ówczesnej Polski. 
 Widowisko rozpoczęła scena hi-
storyczna, odwołująca się do trady-
cji wpisywania wyroku wydanego na 
Jezusa do akt miejskich. W scenie tej 
wzięli udział burmistrz Arkadiusz 
Strzyżewski (grał burmistrza Nowej 
Jerozolimy), wiceburmistrz Mate-
usz Baj (wcielił się w postać pisarza 
miejskiego) i przewodniczący rady 
Jan Rokita (woźny miejski). Wszy-
scy byli ubrani w XVII-wieczne kon-
tusze. Jan Rokita odczytał oryginal-
ny „Dekret Piłata” - akt rajców miej-
skich z Nowej Jerozolimy, pocho-
dzący z 1761 roku. Następnie roz-
poczęła się główna część trwające-
go około dwóch godzin widowiska, 
którego zwieńczeniem było ukrzy-
żowanie Jezusa Chrystusa. W po-
stać Zbawiciela, drugi raz z rzędu, 
wcielił się radny rady miejskiej Jakub 
Rącz. Krzyż pomagał mu nieść inny 
radny Wojciech Kochański, który 
kolejny raz zagrał Szymona Cyre-
nejczyka. - Odgrywaniu roli w mi-
sterium zawsze towarzyszą ogrom-

ne emocje – opowiada Jakub Rącz. 
- Krzyż, który niosę, ma ostre kra-
wędzie i waży około 40 kg. Podczas 
samego przedstawienia nie czuje się 
tego ciężaru. Ramiona zaczynają 
boleć dopiero później... Sporą nie-

dogodnością było w tym roku zim-
no i padający śnieg. Większość akto-
rów nie spodziewało się takiej pogo-
dy. Strasznie zmarzliśmy, tym bar-
dziej, że jeszcze tego samego dnia 
rano mieliśmy trwającą około czte-
rech godzin próbę generalną. 
 Samo misterium zostało w tym 
roku nieco odświeżone. Doszło wie-
le nowych scen, m.in dwie początko-

we - modlitwa w Ogrójcu i sąd San-
hedrynu. Potem odbył się planowy 
sąd Piłata nad Jezusem, po którym-
rozpoczęła się droga krzyżowa, za-
kończona ukrzyżowaniem. Pielgrzy-
mi, którzy przybyli na misterium, 
mogli włączać się we wspólną mo-
dlitwę poprzez śpiewanie Gorzkich 
Żali oraz Koronki do Miłosierdzia 
Bożego. Zabrzmiały także przejmu-
jące pieśni poety i pieśniarza Jacka 
Kowalskiego, wykonane przez sa-
mego autora przy wtórze zespołu 
„Klub świętego Ludwika”. 
 Stroje, dekoracje i rekwizyty zo-
stały wykonane podczas wielotygo-
dniowych przygotowań przez człon-
ków Bractwa Misterium Męki Pań-
skiej, które zostało założone właśnie 
dla kultywowania duchowości pa-
syjnej. Bractwo działa przy sanktu-
arium św. Stanisława Papczyńskie-
go na Mariankach. 

Tomasz Wojciuk

Nowością było w tym roku m.in. wplecenie w misterium 

nabożeństw „Gorzkich żali” i „Koronki do Miłosierdzia Bożego”

W tym roku postawiono 

na bardziej modlitewny 

charakter misterium. 

Gra aktorska była raczej 

oszczędna

Piaseczyńska Rada 
Kobiet już działa
PIASECZNO W czwartek 11 kwietnia w Przystanku Kultura odbyło się 

pierwsze posiedzenie Piaseczyńskiej Rady Kobiet. Oprócz poznania 

składu nowego organu opiniodawczo-doradczego, wyłonione zostały 

również jego władze

 Przewodniczącą Piaseczyńskiej Rady Kobiet została Ewa Kacak-Niemczuk, 
jej zastępczynią - Joanna Długosz, a na funkcję sekretarza wybrano Karolinę 
Kwiatoń. Proces powstania rady zainicjowała obecna przewodnicząca.
 - Moje rozmowy na ten temat z panią Ewą trwały już od kilku miesięcy, a po 
wyborach samorządowych w 2018 roku dołączył do nich również pan burmistrz 
Daniel Putkiewicz – wspomina Beata Stanisława Walczak, radna miejska.
 Najpierw stworzono statut, dyskutując jednocześnie o utworzeniu nowego 
organu na forum Stowarzyszenia „Tuż Obok” (działającego obecnie jako Stowa-
rzyszenie „Inicjatywa Kobiety Piaseczno“), po czym przeprowadzony został na-
bór do Piaseczyńskiej Rady Kobiet – powołanej ofi cjalnie do życia 8 marca.
 Piaseczyńska Rada Kobiet składać się może maksymalnie z 21 kobiet, w 
tym przedstawicielek: starostwa powiatowego, miejskiego ośrodka pomo-
cy społecznej, centrum kultury, powiatowego urzędu pracy, rady miejskiej, 
burmistrza oraz lokalnych stowarzyszeń i organizacji kobiecych. Jej kaden-
cja trwa trzy lata, rada pełni funkcje doradcze, konsultacyjne i inicjatywne, 
a wszystkie członkinie pracują w niej charytatywnie. Posiedzenia organu są 
otwarte - każdy chętny może wziąć w nich udział i z nią współpracować.

Grzegorz Tylec

Dwa muzyczne światy
PIASECZNO Na ostatnim Kontakcie - koncercie amatorskich zespołów 

muzycznych w Domu Kultury w Piasecznie - wystąpiły zespoły prezen-

tujące zupełnie inne podejście do wykonywania muzyki na żywo

 Jako pierwszy na scenie pojawił się tego wieczoru Marukyan – trio, które niektórzy 
mogli usłyszeć już wcześniej w trakcie letniego koncertu w parku w Józefosławiu. Tak-
że i tym razem potwierdzili oni swoje wysokie umiejętności artystyczne. Wyróżniała się 
zwłaszcza wokalistka, która pokazała, że potrafi zaśpiewać bezbłędnie nie tylko trudne 
frazy, ale ma również duże możliwości interpretacyjne (zwłaszcza w brawurowo wyko-
nanym coverze piosenki Alicii Keys). Zespół pokazał w Piasecznie swoje różnorodne ob-
licza – od spokojnego soulu i r’n’b, aż po – bardziej taneczne – klubowe rytmy.
 Legenda Zgoor była z kolei prawdziwą gratką dla miłośników bardziej awangardo-
wego grania. Interesujące wokalizy, ciekawe rytmy i melodie  – wszystko łączyło się w 
trudną do jednoznacznej klasyfikacji całość. Występ zespołu okazał się prawdziwą mu-
zyczną przygodą nie tylko dla publiczności, ale i samych muzyków, którzy dużą jego 
część oparli na improwizacjach. Nie była to z pewnością rzecz łatwa i dla każdego, ale 
nie sposób było odmówić muzykom wielkiej pasji i autentyczności.
 Sam koncert był wprawdzie udany, ale imprezy nie będę niestety wspominał 
zbyt miło. W trakcie wykonywania zdjęć, ktoś zainteresował się bowiem moim 
plecakiem i... postanowił go sobie przywłaszczyć. A jako że nie jest to pierwsza 
rzecz, którą straciłem w trakcie imprezy w Domu Kultury, apeluję do uczestników 
kolejnych wydarzeń żeby pilnowali jak oka w głowie swojego dobytku, bo nigdy 
nie wiadomo czy wrócą z nim do domu.

Grzegorz Tylec

Zespół Marukyan na koncercie w Domu Kultury w Piasecznie

Powiększy się strefa 
płatnego parkowania?
PIASECZNO Radni z komisji prawa i bezpieczeństwa, na wniosek grupy kupców, poprosili burmistrza o przy-

gotowanie projektu uchwały poszerzającej strefę płatnego parkowania. Nowa strefa miałaby obowiązy-

wać wzdłuż ulicy Puławskiej, od wjazdu do Piaseczna do placu Piłsudskiego

 Wniosek do burmistrza w spra-
wie powiększenia strefy wpłynął w 
ubiegłym tygodniu. – Złożyliśmy go 
na prośbę przedsiębiorców, którzy do-
magają się większej rotacji samocho-
dów na odcinku Puławskiej od Kuso-
cińskiego do miejskiego rynku – mówi 
radny Adam Marciniak, przewodni-
czący komisji prawa. Kupcy twierdzą, 
że wielu mieszkańców parkuje rano sa-
mochody w rejonie ul. Szkolnej i prze-
siada się w autobusy. Auta stoją tam 
cały dzień, blokując miejsca parkingo-
we klientom lokalnych sklepów i punk-
tów usługowych. Jednak na tym nie ko-
niec. Komisja poprosiła, aby przeanali-
zować możliwość objęcia płatnym par-
kowaniem także części ul. Warszawskiej 
i Młynarskiej tak, aby nowa strefa za-
mknęła się w kwadrat. – Priorytetem jest 
jednak Puławska – podkreśla radny Mar-
ciniak. – Oczywiście ze strefy byłby wyłą-
czony parking vis a vis PZU. Możliwość 
bezpłatnego, 45-minutowego parkowa-
nia zostanie utrzymana.
 Na utworzenie nowej strefy musi 
zgodzić się rada miejska. Potem trze-
ba będzie wygospodarować pieniądze 
na dzierżawę parkomatów i wykonać 
stosowne oznakowanie. Ewentualne 
rozszerzenie strefy nastąpi więc nie 
wcześniej, niż za kilka miesięcy.

TW

Wzdłuż Puławskiej zostawiają często samochody mieszkańcy, 

przesiadający się w komunikację miejską

KONSTANCIN-JEZIORNA

O francuskich ogrodach
 Klub Miłośników Kultury Francuskiej zaprasza na spotkanie „Genre mi-
xte”, czyli poświęcone ogrodom. Odbędzie się ono w czwartek 25 kwietnia o 
godz. 18.30 w Konstancińskim Domu Kultury przy ul. Mostowej. Tym razem 
gościem będzie Agnieszka Morawińska - historyk sztuki i krytyk, tłumaczka i 
zapalony muzealnik. Spotkanie adresowane jest do osób zainteresowanych 
Francją, jej literaturą, muzyką i sztuką. Wstęp wolny.

TW

R E K L A M A
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Zamknięto internę w szpitalu św. Anny
PIASECZNO Od ubiegłego tygodnia na oddział internistyczny szpitala św. Anny w Piasecznie nie są przyjmo-

wani nowi pacjenci. Jest to spowodowane brakiem wystarczającej liczby personelu

 Podobny problem szpital miał 
pod koniec stycznia, kiedy to czte-
rech internistów z oddziału chorób 
wewnętrznych i chorób serca zrezy-
gnowało z pracy. Istniała obawa, że 
od 1 lutego oddział interny zostanie 
zamknięty. Kryzys jednak w ostat-
niej chwili zażegnano. – Udało nam 
się zapewnić obsadę dyżurową, więc 
oddział będzie pracował normal-
nie – poinformowała nas na począt-
ku lutego Anna Szewczuk-Łebska, 
rzeczniczka szpitala.  – W szpitalu 
pojawią się nowi lekarze. Na tę chwi-
lę nie ma ryzyka, że praca oddziału 
zostanie wstrzymana. 
 Minęło dwa i pół miesiąca i sta-
re problemy powróciły. Od tygo-
dnia na oddział nie są przyjmowa-
ni nowi pacjenci. - Dyrektor szpitala 
robi wszystko, aby zażegnać kryzy-
sową sytuację – zapewniała nas kil-
ka dni temu Dorota Kłos, inspektor 
ds. ochrony zdrowia w starostwie 
powiatowym. Jak udało nam się 
ustalić, zarząd powiatu od listopa-
da ubiegłego roku bacznie przyglą-
da się pracy szpitala, który na mocy 
umowy z października 2008 roku 
został przekazany spółce EMC In-
stytut Medyczny w 25-letnią dzier-
żawę. Spółka zobowiązała się wów-
czas do świadczenia w szpitalu kon-
kretnych usług, m.in. utrzymania 
oddziału internistycznego. - Dlate-
go zawirowania na początku roku 
bardzo nas zaniepokoiły – przyzna-
je Dorota Kłos. - Od kilku miesięcy 
jesteśmy w stałym kontakcie z dyrek-
torem szpitala, a na początku lute-
go rozmawialiśmy z Maciejem Pio-
runkiem z zarządu spółki, prosząc 

go o wyjaśnienia. W miarę możliwo-
ści interweniujemy w każdej zgłasza-
nej sprawie, dotyczącej złej organi-
zacji pracy szpitala. Teraz ponownie 
będziemy chcieli spotkać się z zarzą-

dem EMC. Nasze stanowisko jest 
takie, że interna w szpitalu musi zo-
stać przywrócona.
 Jak udało nam się ustalić, przy-
czyną tymczasowego wstrzymania 
przyjęć na oddział wewnętrzny są 
braki kadrowe. - Na oddziale pozo-
stało dwóch lekarzy, którzy nie mogą 
zapewnić odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa wszystkim chorym 
– poinformowała nas w środę Anna 
Szewczuk-Łebska.  - Szpital prowa-

dzi jednak bardzo intensywne poszu-
kiwania  dodatkowych specjalistów, a 
praca oddziału powinna zostać przy-
wrócona już w maju. 
 Pacjenci pozostający na oddziale 
nie będą ewakuowani tylko leczeni 
do momentu, aż będą mogli opuścić 
szpital. Nowi pacjenci, trafiający na 
izbę przyjęć, mają być przewożeni 
do podobnych oddziałów w innych 
szpitalach. - Robimy wszystko co w 
naszej mocy, aby okres zawieszenia 
pracy oddziału był jak najkrótszy, a 
sam oddział jak najszybciej wrócił 
do normalnego trybu pracy – dodaje 
Anna Szewczuk-Łebska. - Pozostałe 
oddziały, czyli ginekologia i położ-
nictwo, neonatologia, pediatria, chi-
rurgia oraz urologia funkcjonują bez 
zakłóceń, a wszyscy pacjenci otrzy-
mują potrzebną pomoc. 

Tomasz Wojciuk

W tej chwili pacjentami z oddziału wewnętrznego opiekuje 

się dwóch lekarzy, w tym nowy ordynator

Jak wszystko dobrze pójdzie, 

oddział wewnętrzny 

wznowi przyjmowanie 

pacjentów od maja

K O N D O L E N C J E

K O N D O L E N C J ER E K L A M A

Nastrojowe pejzaże 
Jerzego Mierzejewskiego
PIASECZNO Pierwsze dwie tegoroczne wystawy w Kolonii Artystycznej 

w Zalesiu Dolnym (ul. Dębowa 3) łączy ze sobą motyw fi lmowy

 Pierwsza w tym roku ekspozycja w Kolonii Artystycznej zorganizowana 
została spontanicznie. Artysta-malarz Leszek Jampolski, zainspirowany zdję-
ciami Łukasza Żala, namalował cykl obrazów „Zimna wojna”. Podjął on temat 
wielokrotnie nagradzanego fi lmu Pawła Pawlikowskiego przetwarzając wy-
brane przez siebie kadry na język malarski, wybierając z dzieła - spośród 35 
000 klatek - kilkanaście kadrów, które przetworzył na język malarski. 
 Obecnie oglądać można natomiast w galerii niezwykłą wystawę malar-
stwa prof. Jerzego Mierzejewskiego (1917-2012), który przez wiele lat związa-
ny byt ze środowiskiem fi lmowym. Od 1950 roku był wykładowcą, dziekanem 
wydziału operatorskiego i reżyserii oraz prorektorem w Państwowej Wyższej 
Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Shillera w Łodzi.
- Od kilku lat zabiegałam o możliwość zrealizowania wystawy Mistrza i tak się 
złożyło, że właśnie od połowy marca do końca kwietnia wielbiciele nastro-
jowych i klimatycznych obrazów Mierzejewskiego będą mogli oglądać jego 
prace w Kolonii Artystycznej – mówi Mira Walczykowska właścicielka Kolonii 
Artystycznej. W ramach ekspozycji oglądać można kilkanaście płócien z ko-
lekcji rodziny Mierzejewskich.
 - W malarstwie Jerzego Mierzejewskiego odnajdziemy spokój, ciszę i har-
monię – to, czego artysta nieustannie poszukiwał w życiu – zachęca Mira Wal-
czykowska. - Jego obrazy skonstruowane są przy pomocy bardzo oszczęd-
nych środków, bez zbędnego gadulstwa czy efekciarstwa. Odnajdziemy w 
nich inspiracje kubizmem i monumentalizmem. Galeria czynna jest w piątki, 
soboty i niedziele w godzinach od 13 do 18. 

Grzegorz Tylec

Sześć lat grania dla frajdy
LESZNOWOLA W siedzibie GOK 

Lesznowola w Starej Iwicznej 

świętowano hucznie jubileusz 

sześciolecia Big Bandu Dla Frajdy

 Założycielem i kierownikiem ze-
społu jest Tomasz Kłujszo – czło-
wiek wielu talentów, który jest jed-
nocześnie muzykiem, multiinstru-
mentalistą, wokalistą, aktorem i spe-
cjalistą od multimediów. Co istot-
ne, wszystko za co się bierze robi z 
podziwu godną pasją. W 2013 roku 
wpadł na pomysł założenia nietypo-
wego zespołu pod skrzydłami Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Lesznowo-
li. Big Band Dla Frajdy z powodze-
niem wykonuje standardy muzyki jaz-
zowej i rozrywkowej, a także kompo-
zycje autorskie, opracowywane spe-
cjalnie na aktualny skład. W zespo-
le grają ze sobą wspólnie profesjonali-

ści i amatorzy, ale wszystkich ich łączy 
jedno – autentyczna miłość do muzy-
ki. Big Band uświetnia różnego rodza-
ju uroczystości - spotkania biznesowe 
czy integracyjne, pikniki, festyny, kon-
ferencje oraz duże uroczystości gmin-
ne i powiatowe. Obecny skład zespo-
łu tworzą: Tomasz Kłujszo, Sławomir 
Kosiński, Karol Łukasik, Norbert Sa-
tora, Mateusz Grzybicki, Aleksander 
Szczerkowski i Paweł Sałek. 

 Lider Big Bandu często zapra-
sza również do wspólnych występów 
gości z zewnątrz. W trakcie koncer-
tu jubileuszowego wystąpiły woka-
listka Iwona Manista-Kutryś, Ewa 
Kłujszo (prywatnie żona kierowni-
ka zespołu) oraz Zuzanna Bojdec-
ka (uczennica szkoły musicalowej), 
perkusista Michał Wojnarski i trę-
bacz Rafał Dubicki.

Grzegorz Tylec
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Woda ze źródełka św. Antoniego
niezdatna do picia!
GÓRA KALWARIA Gmina wstrzymuje się z rewitalizacją otoczenia źródełka św. Antonie-

go. Powód? Badania wykonane przez Państwowy Instytut Geologiczny wykazały, że w 

wodzie znajdują się bakterie e-coli i paciorkowców kałowych

 Znajdujące się u podnóża muru 
otaczającego ogród parafialny źró-
dełko św. Antoniego to jeden z naj-
bardziej charakterystycznych i wy-
jątkowych punktów w mieście. W 
2016 roku grupa mieszkańców za-
proponowała, aby temu klimatycz-
nemu miejscu nadać odpowiednie 
znaczenie i wizerunek. Zależało im 
przede wszystkim na przeprowadze-
niu badań, które wskażą, skąd po-
chodzą zanieczyszczenia wody w 
źródle i jak je wyeliminować.

Zagrażające zdrowiu bakterie

 Zgodnie z wolą mieszkańców 
rozpoczęło się projektowanie oto-
czenia źródełka. Teren wokół niego 
miał zostać utwardzony, obsadzo-
ny zielenią, oświetlony i wyposażo-
ny w ławki. Jednak kolejne koncepcje 
na ucywilizowanie tego miejsca nie 
zyskiwały koniecznej akceptacji kon-
serwatora zabytków. W połowie lu-
tego gmina zleciła Polskiemu Insty-
tutowi Geologicznemu wykonanie 
ekspertyzy mającej dać odpowiedź 
na pytanie, czy jest możliwe usu-
nięcie źródeł zanieczyszczeń zatru-
wających źródełko. Jej autorzy jesz-
cze raz dokładnie przebadali wodę i 
potwierdzili obecność w niej bakte-
rii chorobotwórczych e-coli i pacior-
kowców kałowych, wywołujących 

infekcje układu pokarmowego. Bak-
terie te są szczególnie niebezpieczne 
dla dzieci oraz osób starszych. Skąd 
wzięły się w wodzie? Prawdopodob-
nie z odchodów ludzkich lub zwie-
rzęcych. Nie udało się jednak usta-

lić, jakie jest ich pochodzenie. Ba-
dania wykazały ponadto, że wypływ 
wody od wielu lat uznawany przez 
mieszkańców za źródełko św. An-
toniego to najprawdopodobniej uj-
ście... z systemu odwodnienia skar-
py. „Nie jest to naturalna woda źró-
dlana wypływająca z warstwy wo-
donośnej” – czytamy w ekspertyzie. 
Jej autorzy argumentują, że wody z 
metalowej rury wypływa zbyt dużo, 
jest ona nadmiernie zmineralizowa-
na oraz zbyt ciepła, a do tego - za-
nieczyszczona. Jednocześnie eks-
perci wskazują, że prawdziwe źró-
dło bije kilkadziesiąt metrów dalej, 
już na terenie klasztornego ogrodu 
i ma ujście pod figurą św. Antonie-

go. Wypływa z niego zdecydowanie 
mniej wody i jest ona zimniejsza.

Będzie nowy projekt

 - Władze miasta uznały, że sko-
ro nie można w prosty sposób oczy-
ścić źródła i nie ma zgody konserwato-
ra na realizację dotychczasowych kon-
cepcji zagospodarowania jego otocze-
nia, umowa z biurem projektowym zo-
stanie rozwiązana – informuje Piotr 
Chmielewski, rzecznik ratusza. Gmi-
na powróci do tematu rewaloryza-
cji tego miejsca, gdy nabędzie od pry-
watnych właścicieli sąsiednią działkę o 
powierzchni 4 tys. mkw. Stanie się to 
prawdopodobnie w najbliższych tygo-
dniach. – Zależy nam na zagospoda-
rowaniu tego ważnego dla mieszkań-
ców terenu i nadaniu mu nowej, atrak-
cyjnej formy, oddającej klimat daw-
nej Góry Kalwarii  – zapewnia wice-
burmistrz Mateusz Baj.  Zakup wspo-
mnianej działki pozwoli na stworzenie 
przestrzeni rekreacyjnej ciągnącej się 
od ronda aż do ul. Św. Antoniego.
 Jednocześnie pojawił się pomysł, 
aby - skoro nie można pić wody ze 
źródełka - doprowadzić do powsta-
nia w tym miejscu niedużej sadzawki. 
Podobno znajdowała się ona tu przed 
wiekami i można ją odnaleźć na naj-
starszych mapach grodu. 

Tomasz Wojciuk

Gmina prowadzi rozmowy 

z miejscową parafią dotyczą-

ce otwarcia dojścia

 do prawdziwego źródełka 

św. Antoniego 

w klasztornym ogrodzie  

Spotkanie z Mirą Walczykowską
 W środę 24 kwietnia w Miejskim Klubie Seniora przy ulicy Dworcowej 9 
odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Kobiece Piaseczno”. Tym razem go-
ściem będzie Mira Walczykowską -  założycielka galerii Kolonia Artystyczna 
w Zalesiu Dolnym, historyk sztuki oraz organizatorka wielu wydarzeń kultu-
ralno-artystycznych. Początek o godzinie 19. Wstęp wolny.

Tyl.

PIASECZNO

Dziecko Rosemary w Józefosławiu
 W czwartek 25 kwietnia w fi lii Biblioteki Publicznej w Piasecznie w Józe-
fosławiu (ul. Julianowska 67a) w ramach Klubu Filmowego Rewers odbędzie 
się drugie spotkanie z kinem Romana Polańskiego, w ramach którego odbę-
dzie się projekcja fi lmu „Dziecko Rosemary” z 1968 roku. Spotkanie popro-
wadzi wyjątkowy gość - Artur Zaborski, krytyk fi lmowy, były redaktor dzia-
łu fi lm w kwartalniku „Fragile”, fi lm w portalu Onet.pl, później rozpoczął pra-
cę w redakcji Stopklatki, najpierw jako redaktor, następnie szef działu recen-
zji, w końcu - redaktor naczelny. Publikuje w Polsce (m.in. „Wprost”, „Pani”, 
Interia.pl, „Przegląd”, „Dziennik. Gazeta Prawna”, „Zwierciadło”), USA (Fandor) 
i Kanadzie (MonteCristo Magazine). Juror festiwali, redaktor naczelny kata-
logu festiwalu AfryKamera, moderator dyskusji i spotkań z twórcami, pro-
wadzący premiery fi lmowe, wykładowca Uniwersytetu III Wieku, współautor 
książek o tematyce kulturalnej. Początek o godzinie 18. Wstęp wolny.

Tyl.

R E K L A M A

R E K L A M A

Wystawa o Generale Kuklińskim
 Radni powiatu piaseczyńskiego Martin Świegodziński, Sergiusz Mu-
szyński, Michał Grzesło, Robert Lichocki i Grzegorz Pruszczyk zapraszają na 
otwarcie wystawy pod patronatem posła do Parlamentu Europejskiego Ry-
szarda Czarneckiego „Generał Kukliński. Polska samotna misja”. Otwarcie od-
będzie się w środę 24 kwietnia o godzinie 14.30 w Liceum im. rtm. Witolda 
Pileckiego przy ul. Chyliczkowskiej 17 w Piasecznie. Wystawa będzie dostęp-
na dla zwiedzających przez siedem dni.

Tyl.



IV liga

Kolejka 20 - 13-14 kwietnia

Perła Złotokłos 2-2 Znicz II Pruszków 
Orzeł Unin 0-2 Pilica Białobrzegi 
Radomiak II Radom 2-1 KS Raszyn 
Pogoń Grodzisk Mazowiecki 4-2 Oskar Przysucha 
Wilga Garwolin 1-1 Sparta Jazgarzew 
Błonianka Błonie 4-2 Mazur Karczew 
Energia Kozienice 4-5 Mszczonowianka Mszczonów 
LKS Promna 0-2 MKS Piaseczno

Tabela grupy południowej IV ligi

1.  Pogoń Grodzisk Mazowiecki
  20 54 18 0 2 66-13
2.  Błonianka Błonie 20 44 14 2 4 49-20
3.  Pilica Białobrzegi 20 44 14 2 4 56-19
4.  Oskar Przysucha 20 41 13 2 5 45-23
5.  Mszczonowianka Mszczonów
  20 36 11 3 6 47-28
6.  MKS Piaseczno 20 34 11 1 8 44-33
7.  Mazur Karczew 20 32 10 2 8 33-32
8.  Energia Kozienice 20 25 7 4 9 30-34
9.  Wilga Garwolin 20 24 7 3 10 28-41
10.  Radomiak II Radom 20 24 7 3 10 32-45
11.  Znicz II Pruszków 20 23 7 2 11 28-24
12.  KS Raszyn 20 23 7 2 11 30-44
13.  Sparta Jazgarzew 20 22 6 4 10 24-41
14.  Orzeł Unin 20 18 5 3 12 29-53
15.  LKS Promna 20 16 4 4 12 17-39
16.  Perła Złotokłos 20 1 0 1 19 6-75

Liga okręgowa

Kolejka 20 - 13-14 kwietnia

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

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

1.  AP Żyrardów 20 50 16 2 2 55-27
2.  Józefovia Józefów 20 48 16 0 4 58-27
3.  KS Teresin 20 39 12 3 5 47-33
4.  Laura Chylice 20 35 11 2 7 55-35
5.  Ursus II Warszawa 20 33 11 0 9 66-46
6.  Grom Warszawa 20 32 10 2 8 43-35
7.  Piast Piastów 20 29 9 2 9 39-38
8.  SEMP Ursynów 20 28 8 4 8 42-34
9.  Przyszłość Włochy 20 25 7 4 9 32-32
10.  LKS Chlebnia 20 24 7 3 10 39-45
11.  Milan Milanówek 20 24 7 3 10 22-44
12.  Naprzód Stare Babice 20 23 7 2 11 38-50
13.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki
  20 23 7 2 11 34-50
14.  MKS II Piaseczno 20 22 6 4 10 30-34
15.  LKS Osuchów 20 15 4 3 13 22-52
16.  KS Konstancin 20 12 4 0 16 24-64

A klasa

 Kolejka 17 - 13-14 kwietnia

GLKS Nadarzyn 4-1 Jedność Żabieniec  
Grom II Warszawa 2-0 Naprzód Brwinów  
Świt Warszawa 0-1 Anprel Nowa Wieś  
Tur Jaktorów 1-5 Nadstal Krzaki Czaplinkowskie  
Okęcie Warszawa 3-2 FC Lesznowola  
Orzeł Baniocha 6-0 FC Płochocin 
UKS Siekierki (Warszawa) 0-0 Walka Kosów 

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy

1.  Okęcie Warszawa 17 42 13 3 1 45-13
2.  Orzeł Baniocha 17 40 13 1 3 50-18
3.  GLKS Nadarzyn 17 39 12 3 2 80-28
4.  UKS Siekierki 17 28 8 4 5 39-21
5.  Anprel Nowa Wieś 17 26 8 2 7 31-32
6.  Grom II Warszawa 17 26 8 2 7 28-35
7.  Naprzód Brwinów 17 25 7 4 6 29-28
8.  Walka Kosów 17 24 6 6 5 32-21

9.  Nadstal Krzaki Czaplinkowskie
  17 22 6 4 7 30-34
10.  Jedność Żabieniec 17 20 6 2 9 33-42
11.  FC Lesznowola 17 17 3 8 6 30-31
12.  Świt Warszawa 17 16 4 4 9 13-29
13.  Tur Jaktorów 17 5 1 2 14 13-68
14.  FC Płochocin 17 4 1 1 15 11-64

II liga kobiet

Kolejka 14 - 13-14 kwietnia

Stomil Olsztyn 4-0 Wilga Garwolin  
Włókniarz Białystok 0-2 MOSiR Sieradz  
KU-AZS UW Warszawa 2-4 Loczki Wyszków  
GOSiR Piaseczno 3-7 Ząbkovia Ząbki  
Victoria Bartoszyce 2-1 Tygrys Huta Mińska  
Pogoń Zduńska Wola 1-0 Akademia 2012 Suwałki
Tabela drugiej ligi kobiet

1.  Ząbkovia Ząbki 14 37 12 1 1 68-19
2.  MOSiR Sieradz 13 33 11 0 2 41-9
3.  Loczki Wyszków 14 29 9 2 3 51-31
4.  Stomil Olsztyn 14 28 9 1 4 38-16
5.  Włókniarz Białystok 14 25 8 1 5 19-22
6.  KU-AZS UW Warszawa 14 23 7 2 5 25-20
7.  Akademia 2012 Suwałki 14 19 6 1 7 30-36
8.  Pogoń Zduńska Wola 14 18 5 3 6 22-28
9.  GOSiR Piaseczno 13 10 3 1 9 12-39
10.  Victoria Bartoszyce 14 8 2 2 10 13-48
11.  Wilga Garwolin 14 7 2 1 11 8-38
12.  Tygrys Huta Mińska 14 4 1 1 12 17-38

Ligowe zapowiedzi
IV liga

Kolejka 21 - 19-20 kwietnia

Radomiak II Radom - Oskar Przysucha 
LKS Promna - Perła Złotokłos 19 kwietnia, g.17 
MKS Piaseczno - Energia Kozienice 19 kwietnia, g.17 
Mszczonowianka Mszczonów - Błonianka Błonie 
Mazur Karczew - Wilga Garwolin 
Sparta Jazgarzew - Pogoń Grodzisk Mazowiecki
19 kwietnia, g.17 
KS Raszyn - Orzeł Unin 
Pilica Białobrzegi - Znicz II Pruszków

Liga okręgowa

Kolejka 21 - 19-20 kwietnia

Przyszłość Włochy - Laura Chylice 19 kwietnia, g.17:30
Ursus II Warszawa - AP Żyrardów 
Józefovia Józefów - KS Konstanci 20 kwietnia, g.11
Naprzód Stare Babice - Grom Warszawa 
KS Teresin - Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 
LKS Chlebnia- SEMP Ursynów (Warszawa) 
LKS Osuchów - Milan Milanówek 
Piast Piastów - MKS II Piaseczno 19 kwietnia, g.17

A klasa

Kolejka 18 - 19-20 kwietnia

Naprzód Brwinów - UKS Siekierki (Warszawa) 
Walka Kosów - Orzeł Baniocha 19 kwietnia, g.17
FC Płochocin - Okęcie Warszawa 
FC Lesznowola - Tur Jaktorów 20 kwietnia, g.13
Nadstal Krzaki Czaplinkowskie - Jedność Żabieniec 19 
kwietnia, g.17
GLKS Nadarzyn - Świt Warszawa 
Anprel Nowa Wieś - Grom II Warszawa

II liga kobiet

Kolejka 15 - 27-28 kwietnia

Pogoń Zduńska Wola- Stomil Olsztyn 
Akademia 2012 Suwałki - Victoria Bartoszyce 
Tygrys Huta Mińska - GOSiR Piaseczno 
Ząbkovia Ząbki - KU-AZS UW Warszawa 
Loczki Wyszków - Włókniarz Białystok 
MOSiR Sieradz - Wilga Garwolin
Nie bierzemy odpowiedzialności za terminy błędnie podane nam 
przez kluby, zmienione lub odwołane.
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Wyniki naszych zespołów ligowych

Wyszarpali pierwszy ligowy punkt
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA, PERŁA ZŁOTKŁOS – ZNICZ II PRUSZKÓW 2:2 Aż do 20. ligowej kolejki kibice Per-

ły Złotokłos musieli czekać aż ich zawodnicy zdobędą swój pierwszy ligowy punkt. 

Długo zanosiło się jednak, że także i w tym meczu poniosą kolejną porażkę. Punktem 

zwrotnym był jednak rzut karny obroniony przez Pawła Reszkę

 Drugi zespół Znicza przyjechał 
do Złotokłosu wzmocniony trzema 
zawodnikami z pierwszego zespołu 
i z pewnością był on faworytem tego 
spotkania. Perła od samego począt-
ku postawiła jednak rywalom twarde 
warunki, choć w pierwszej połowie 
gospodarzom zabrakło nieco szczę-
ścia. Kilka dogodnych okazji do 
objęcia prowadzenia (między inny-
mi strzał w poprzeczkę) nie zosta-
ło wykorzystanych, za to do siatki 
trafili goście, a konkretnie, w 9. mi-
nucie, Tomasz Chałas. Ten sam za-
wodnik wykorzystał rzut wolny po 
przerwie i wydawało się, że pod-
opiecznym Marcina Urbańskiego 
będzie już niezwykle trudno odro-
bić straty. A kiedy arbiter podykto-
wał jeszcze jedenastkę dla gości, z 
pewnością wielu piłkarzy Znicza 
świętowało już w duchu zdobycie 
trzech punktów. 
 W 75. minucie Reszka obronił  
jednak karnego, a w samej końców-
ce bohaterem Perły okazał się Kamil 
Włodarczyk. Najpierw, w 87. minu-
cie wykorzystał rzut karny po faulu 
na Mateuszu Orzechu, a w doliczo-
nym czasie gry, pięknym uderzeniem 

z rzutu wolnego, doprowadził do wy-
równania. Zdobyty w takich okolicz-

nościach punkt z pewnością miał dla 
Perły wyjątkowy smak.

Obroniony rzut karny okazał się 

przełomowym momentem meczu

Marcin Urbański, trener Perły Złotokłos
 Nasz bramkarz, broniąc karnego, dał chłopakom sygnał, że to nie jest ko-
niec meczu i pokazali ogromny charakter w trudnym momencie. Na rozgrzew-
ce przed meczem kontuzji doznał Dominik Rzepliński, ale bardzo dobrze go za-
stąpił Adrian Wojas. W ogóle dobre zmiany dali dzisiaj rezerwowi. Brakuje nam 
skuteczności, bo sytuacje stwarzamy i tracimy naprawdę głupie bramki.
 No i te karne... Zostało 10 kolejek. Jestem przekonany, że jeszcze kil-

ka niespodzianek sprawimy, bo chłopaki naprawdę się starają i na treningach frekwencja jest 
bardzo dobra. Także szacunek dla zawodników, że pomimo takiej sytuacji w tabeli podcho-
dzą do swoich obowiązków naprawdę poważnie. Jest charakter i są chęci.

Ruszyły zapisy 
na Milę i Piątkę
LEKKOATLETYKA Można już zgłaszać się do tegorocznych edycji biegów 

organizowanych przez Stowarzyszenie Kondycja. W maju odbędą się naj-

pierw 19. Piaseczyńska Mila Konstytucyjna, a potem Piaseczyńska Piątka

 Piaseczyńska Mila Kon-
stytucyjna odbędzie się w 
sobotę 4 maja. Biuro zawo-
dów na rynku miejskim bę-
dzie czynne w godzinach 
od 9 do 11, a ofi cjalne otwar-
cie imprezy nastąpi o go-
dzinie 10.45. O 11 wystartu-
je bieg krasnali na 100 me-
trów  dziewcząt i chłopców 
(rocznik 2012 i młodsi), o 
11.15 bieg na 400 metrów dziewczęta i chłopcy (rocznik 2009-2011), o 11.30 - bieg 
dziewcząt i chłopców na 800 metrów (rocznik 2006-2008), o 11.45 - bieg na jedną 
milę (1609 metrów) kobiet i mężczyzn (rocznik 2003-2005), a o 12.15 – Bieg Głów-
ny na jedną milę (1609 metrów) rocznika 2002 (i starszych) kobiet i mężczyzn.
 Piaseczyńska Piątka, która wystartuje ze stadionu miejskiego, zaplanowa-
na jest z kolei na sobotę 25 maja. Od godziny 15.30 do 16.45 odbędą się zapi-
sy do Biegu Głównego na 5 kilometrów, biegów towarzyszących oraz wyda-
wanie pakietów. O 17 zacznie się Bieg Krasnali na 200 metrów, o 17.10 – Bieg 
dzieci na 400 metrów, o 17.20 – Bieg Rodzinny na jeden kilometr, a o 18 będzie 
miał miejsce start Biegu Głównego na pięć kilometrów.
 Zapisy na obie imprezy odbywają za pośrednictwem strony internetowej 
www.kondycja.com.pl. 

Tyl.

Nie załamują się porażkami
PIŁKA NOŻNA, II LIGA KOBIET, KS GOSIRKI PIASECZNO – ZĄBKOVIA ZĄBKI 3:7 Cztery zdobyte i aż 15 straconych 

goli – to bilans Gosirek w dwóch pierwszych meczach na wiosnę. Pewnym pocieszeniem może być fakt, że 

podopieczne Tomasza Dudka poniosły porażki z czołowymi zespołami drugiej ligi

 Po niezbyt przyjemnym wyjeździe do Wyszkowa, 
gdzie Gosirki uległy gospodyniom 1:8 (jedyną bram-
kę dla naszego zespołu zdobyła Oliwia Malesa), do 
Piaseczna przyjechały liderki z Ząbek. Od samego 
początku przyjezdne narzuciły swój styl i kontrolo-
wały spotkanie. Mimo dziurawej obrony Gosirki po-
trafiły, mimo wszystko, pokazać tego popołudnia kil-
ka ciekawych akcji ofensywnych. Do siatki rywalek 
trafiły Emilka Barto i Monika Jałocha, a ozdobą me-
czu był gol Malesy, która huknęła z wolnego na tyle 
mocno i precyzyjnie, że bramkarka rywalek nawet nie 
zdążyła zareagować. 
 Miejmy nadzieję, że w kolejnych spotkaniach – 
tym razem z wyraźnie słabszymi przeciwniczkami 
– Gosirki będą już punktować. Znakomita okazja ku 
temu już w następnej kolejce – piasecznianki zmie-
rzą się z ostatnim zespołem w tabeli – Tygrysem Hutą 
Mińską.

Grzegorz Tylec

Zaledwie 15-letnia Emilia Barto strzeliła 

z Ząbkovią swoją pierwszą bramkę w seniorkach 

Orzeł zagrał na szóstkę!
PIŁKA NOŻNA, A KLASA, ORZEŁ BANIOCHA – FC PŁOCHOCIN 6:0 O udanej meczowej sobocie mogą mówić kibi-

ce Orła Baniocha. W tym meczu efektownie zaprezentowali się zarówno piłkarze gospodarzy, jak i trybuny

 Jeżeli chodzi o samo spotkanie, to był to typowy 
mecz do jednej bramki. Goście przez 90 minut poku-
sili się zaledwie o dwie nieco groźniejsze akcje, za to 
ich bramkarz musiał aż sześciokrotnie wyciągać piłkę 
z siatki. Na listę strzelców wpisali się kolejno Mariusz 
Rosa, Michał Krzysztoszek i Marek Zych. W 60. minu-
cie na boisku pojawił się natomiast rezerwowy Konrad 
Staszewski, który okazał się prawdziwym jokerem w ta-
lii trenera Edwarda Brzezińskiego. Pół godziny gry wy-
starczyło mu bowiem na zdobycie trzech kolejnych goli i 
zanotowanie hat-tricka.
 Godna odnotowania jest również postawa kibiców, 
którzy przyzwyczaili już zawodników do głośnego i zor-
ganizowanego dopingu. Tym razem przygotowali rów-
nież efektowną  oprawę, która odnosiła się do historycz-
nej akcji zrzutu Cichociemnych wraz z materiałami wo-
jennymi w nocy z 16 na 17 kwietnia 1944 roku w ramach 
operacji „Weller 12”.
 Dziś my, Banioska Szarańcza – kibice Orła Banio-
chy, przygotowaliśmy oprawę upamiętniającą wydarze-

nie z 1944 roku – informowali miejscowi fani. - Chcieli-
byśmy w ten sposób oddać cześć bohaterom tamtych dni 
i przypomnieć wszystkim mieszkańcom Baniochy, że na-
sza miejscowość również zapisała się w historii wojny.
Dokładnie w 30. minucie meczu rozpoczęto oprawę i 
wspólnie odśpiewano „Rotę“. Na meczu zadebiutowa-
ła również nowa maskotka klubu – Orzeł.

Grzegorz Tylec

Grzegorz Tylec
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BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA 

 

DAM PRACĘ

Pracownik fizyczny – magazynier, na plac w składzie 
budowlanym, z uprawnieniami na wózki widłowe Chy-
liczki, tel. 600 284 250 

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

Zatrudnię Pracownika/Magazyniera do sklepu i składu 
budowlanego. Uprawnienia na wózek widłowy mile wi-
dziane, tel. 510 748 928

Zatrudnię w sklepie spożywczym, Nowa Wola, Banio-
cha lub Łoś, tel. 505 760 600

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

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

Zakład kamieniarski zatrudni pracowników,
tel. 601 266 516

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

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

Zatrudnię kierowcę kat C+E, przewóz krajowy, 
tel. 601 097 505

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

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Górze Kalwarii zatrudni od 
zaraz osoby z umiejętnościami remontowo-wykończenio-
wymi. Kontakt tel. 509 692 851 codziennie do godz 14.00 

Opiekunce dla starszej osoby z zamieszkaniem, 
Warszawa, tel. 693 164 823

Do montażu okien,  tel. 600 446 225

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

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

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

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

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

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 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

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

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

Pielęgniarka lub położna- przychodnia w Ustanowie, 
rejestratorka- przychodnia Konstancin, tel. 600 952 600

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

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

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 obej-
muje  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

Do biura nieruchomości w Piasecznie, tel. 797 700 610

Piekarza ciastowego, piecowego oraz kierowcę do 
rozwożenia pieczywa, tel. 22 756 90 01, 536 002 001

Pracowników do Centrum Dystrybucyjnego w Pruszko-
wie. System zmianowy. Możliwość umowy o pracę. 
Wynagrodzenie  + premia, tel. 693 021 944 

Przyjmę pracownika, glazurnika, remonty, tel. 601 304 250

Biuro Rachunkowe „Partner” (Ursynów) poszukuje księ-
gowej z doświadczeniem pracy w biurze. CV proszę wysy-
łać na adres: ewa@rachunkowebiuro.waw.pl

SZUKAM PRACY 

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 

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

SPRZEDAM

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

Regał młodzieżowy z narożną szafą i wersalkę, 
tel. 501 336 269

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

Kucyka, tel. 515 486 338

Sok jabłkowy z własnego sadu 5 litrów/cena 15 zł, 
tel. 530 20 20 10

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Opel Vectra C, kombi, 2,2 D, pierwszy właściciel, 2004 r, 
3900.00 zł netto, tel. 501 19 66 83

AUTO - MOTO  KUPIĘ

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

Skup aut, tel. 793 304 091

Skup aut na kasację tel. 508 206 738

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Działkę 1060 m kw., Dawidy Bankowe, tel. 662 050 083

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

12 działek na segmenty, tel. 662 050 083

Działkę budowlaną 6000 m kw, Dąbrówka, 700 zł/mkw., 
tel. 667 797 094

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

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

Dom 220 m kw. Na działce 400 m kw., Konstancin, 
tel. 693 164 823

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

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

Tanio. Działka rolna 6.100 m kw, Nowy Prażmów, 
bezpośrednio. Tel.797 306 957

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 1100 m kw. w Gabryelinie cena 110 tys.zł do nego-
cjacji, 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

Piaseczno, kawalerka, osiedle Prestige, 215 tys.zł, 
tel. 519 836 681

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

Poszukuje garażu ok 20-30 m kw.  Piaseczno i okolice, 
tel. 505 070 259

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

Garaż na warsztat, Dąbrówka, 450 zł, tel. 667 797 094

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

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

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

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, profesjonalnie i termino-
wo, 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

Murarz – tynkarz podejmie pracę, tel. 505 877 194

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

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, panele, gładzie, glazura, ścianki działowe,
sufity podwieszane, biały montaż, tel. 602 887 397

Malowanie, gładź, remonty, tel. 513 986 439 

Ogrodnictwo, tel. 536 043 434

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

 Koszenie terenów, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

Czyszczenie powierzchni szklanych woda 
demineralizowaną, tel.  609 828 998

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

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 papą termozgrzewalną, obróbki, tel. 502 473 605

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

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

Oczyszczanie działek, zakładanie trawników, ogrodnicze, 
tel. 519 874 891

Dachy krycie-naprawy, tel. 792 354 779

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

Malowanie, tel. 722 920 650

Sprzątanie posesji, koszenie, tel. 505 591 721

 RÓŻNE 

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

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

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, zaszczepio-
ne i wysterylizowane. Przebywają w Piasecznie i oko-
licach. Chętnie pomożemy przy doborze zwierzaka. 
Tel. w sprawie adopcji: 503 069 502, 502 906 532, 
604 531 952, 608 504 380

KRAWCA/KRAWCOWĄ DO ZAKŁADU POPRAWEK 
KRAWIECKICH WARSZAWA-OKĘCIE, CAŁY LUB 
PÓŁ ETATU, PRACA OD ZARAZ, TEL. 503 018 848

SPRZEDAWCA DO SKLEPU W MROKOWIE, 
tel. 502 251 356

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

Dom Seniora do wykończenia i do wyposażenia, 
tel. 535 467 856

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

BUDOWA DOMÓW, 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  

PODNAJMĘ MIEJSCE PRACY DLA STYLISTKI 
PAZNOKCI, TEL.601 95 34 34

BIURO RACHUNKOWE, UL.WARSZAWSKA 21, 
PIASECZNO, TEL. 507 472 485

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

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

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

Pomoc w lekcjach, nauka na bieżąco, opieka, 
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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

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. 501 190 442

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

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

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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Japońskie oblicza Wilkonia
URSYNÓW W niedzielę 7 kwietnia w galerii „Fangorówka” w Ogrodzie 

Botanicznym odbył się wernisaż wystawy „Wilkoń w Japonii”. Ekspozy-

cję w ramach miesiąca japońskiego zorganizowała Kolonia Artystycz-

na przy współpracy z Dyrekcją Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie, 

a patronat honorowy nad nią objął  Ambasador Japonii p. Tsukasa Ka-

wada, który razem z małżonką uczestniczył w otwarciu wystawy

 Mieszkający w Zale-
siu Dolnym Józef Wil-
koń to światowej sławy 
ilustrator, malarz i rzeź-
biarz, który zilustrował 
około 250 książek dla 
dzieci i dorosłych w kra-
ju i za granicą. Jego pra-
ce znajdują się w wielu 
kolekcjach muzealnych 
i prywatnych na całym 
świecie, a książki z ilu-
stracjami Wilkonia od 
ponad 60 lat towarzy-
szą tysiącom czytelni-
ków w Polsce i kilkudzie-
sięciu krajach za granicą. 
Współpraca artysty z Ja-
ponią rozpoczęła się w 
końcu lat 60-tych. Dwadzieścia lat później burmistrz miasta Oshima pan 
Chikara Yoshida założył muzeum ilustracji książkowej i do planowanego 
osobnego pawilonu polskiego artysty zakupił kilkaset jego prac. Pawilon 
ostatecznie jednak nie powstał z powodu śmierci pomysłodawcy. Mimo to, 
do dziś około 400 prac Wilkonia eksponowanych jest w japońskich muze-
ach: w Oshima Museum Pictures Book, w Chihiro Art Museum w Azumino 
i w Koruisaua. W 1984 roku Wilkoń otrzymał w Tokio prestiżową nagrodę 
„The Owl Prize”.
 Na wystawie w Powsinie można obejrzeć oryginały ilustracji z książek 
wydanych w Japonii, zdjęcia oraz materiały archiwalne z wystaw i warsz-
tatów Wilkonia w Japonii. Ekspozycję można zwiedzać w Ogrodzie Bo-
tanicznym do 12 maja w godzinach od 11 do 17, codziennie z wyjątkiem 
poniedziałków i wtorków. W okresie świątecznym galeria będzie czynna 
(także w poniedziałek).

Grzegorz Tylec/fot. Ogród Botaniczny w Powsinie

Festiwal komiksowy ze Złą Nogą
PIASECZNO Spektakl teatralny „Staś i Zła Noga” w wykonaniu Teatru Śląskiego zwieńczył 

trzecią edycję piaseczyńskiego festiwalu komiksowego. – Cieszę się, że w Piasecznie są 

podejmowane tak oryginalne i ciekawe inicjatywy – powiedział burmistrz Piaseczna 

Daniel Putkiewicz, który pogratulował organizatorom udanej imprezy

 Podczas tegorocznego „Przystan-
ku Komiks”, oprócz zakupów na ko-
miksowych stoiskach można było 
wziąć udział w dwóch niezwykle in-
teresujących spotkaniach – z Anną 
Krztoń, autorką jednego z najlepszych 
ubiegłorocznych komiksów „Weź się w 
garść” oraz z Markiem Kasperskim, 
znawcą sztuki komiksu, właścicie-
lem Galerii Artkomiks, rzeczoznaw-
cą z ramienia Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego w zakresie 
sztuki komiksu. Można było podzi-
wiać oryginalne prace Anny Krztoń, a 
także plansze Marcina Podolca.

Piaseczyńscy twórcy komiksów

 Piaseczyński festiwal komiksowy 
był także okazją do ogłoszenia lau-
reatów konkursu „Pokaż swój ko-
miks”, na który wpłynęło 51 prac. 
W kategorii wiekowej 6-9 lat, pierw-
sze miejsce zajął Tymon Wysokiński 
za komiks „Wyprawa na Mount Eve-
rest”. Jury ujęła dynamika kadrów, 
swoboda narracyjna oraz zaskaku-
jące zakończenie historii. Drugie 
miejsce przyznano Jackowi Furtako-
wi za komiks „Godzilla 1954”. Trze-
cie miejsce zajęli ex aequo Zuza So-
sińska „Poszukiwania”, oraz Laura 
Fic „Segregator”.
 Jury stanęło przed trudnym wy-
borem najlepszych komiksów w ka-
tegorii 10-13 lat. Ich twórcy mieli tak 
różne pomysły, że naprawdę trud-
no było wyłonić zwycięzców. Osta-
tecznie wybór padł na niesamowitą 
pracę Antoniny Szymczak – „Stacja 
Ogórki”. Świetnie przemyślana fa-
buła, nawiązująca do historii nasze-
go miasta, niezwykle staranna gra-
fika oraz bajeczna kolorystyka, spra-
wiają, że urząd miasta powinien po-
ważnie przemyśleć pomysł wydania 
tego krótkiego komiksu. Drugie miej-

sce zajął komiks ,,Sherringtonowie 
USA’’ autorstwa Krzyśka Wolskiego 
i Mateusza Dołbniaka. To niezwykle 
obszerna i zwariowana historia, któ-
rą członkowie jury czytali z wypieka-
mi na twarzy. Trzecie miejsce zajęli: 
Klara Sęk za ,,X-boy i King Zong’’ 
oraz Juliusz Roguziński i Wiktor Ro-
guziński za ,,Finałowe Starcie’’.
 W kategorii wiekowej 14-19 lat 
pierwsze miejsce przyznano Karo-
lowi Kacprzakowi za ,,Przygody Li-
sowczyka i Warchołka’’.

Zła Noga wzruszyła i rozbawiła

 Piaseczyński festiwal komikso-
wy zakończyło przedstawienie „Staś 
i Zła Noga”, które jest adaptacją ko-
miksu Tomasza Grządzieli „Przygo-
dy Stasia i Złej nogi”.
 Ta słodko-gorzka komiksowa hi-
storia niepełnosprawnego chłop-
ca samotnie wychowywanego przez 
matkę, na scenie była równie prze-
konująca, co w komiksowych ka-
drach. Publiczność reagowała spon-
tanicznie – nie zabrakło salw śmie-

chu oraz chwil refleksji i wzruszenia.
 – Mamo, dlaczego nigdy nie po-
znałem swojego taty? – zapytał pod-
czas jednej ze scen Staś.
 – Twój tata zmarł przy porodzie 
– odpowiedziała matka, a publicz-
ność zareagowała śmiechem. Był to 
jednak śmiech krótki, bo chwilę póź-
niej przyszła gorzka refleksja. I w ta-
kim tonie była cała sztuka – skierowa-
na zarówno do dorosłych jak i dzieci. 
Przemawiająca dosłownością i sym-
boliką, bawiąca, ale i wzruszająca.
 Na zakończenie Aleksander Rysz-
ka przeprowadził krótką rozmowę z 
aktorami, która pozwoliła publiczno-
ści poznać kulisy powstawania sztu-
ki. Dowiedzieliśmy się między inny-
mi, że scenografia spektaklu zosta-
ła przycięta ze względu na zbyt małą 
powierzchnię piaseczyńskiej sceny. 
Aktorom udanego występu, a orga-
nizatorom pomysłu na komiksowy 
festiwal pogratulował burmistrz Pia-
seczna Daniel Putkiewicz.

Adam Braciszewski

PIASECZNO

Twórczość Michała Dębskiego
 Do 29 czerwca w oddziale dla dorosłych  Biblioteki Publicznej Miasta i 
Gminy Piaseczno (ul. Kościuszki 49) będzie można zobaczyć wystawę grafi k 
Michała Dębskiego.

Tyl.
R E K L A M A
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