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PIASECZNO W sobotę na terenie 

stacji kolejki wąskotorowej od-

była się II Piaseczyńska Noc Mu-

zeów. Organizatorzy przygoto-

wali sporo atrakcji, które cieszy-

ły się naprawdę dużym zainte-

resowaniem. Można było m.in. 

obejrzeć zaplecze kolejki, ale 

także wybrać się na przejażdż-

kę zabytkowym pociągiem

Pijana 13-latka 
straciła przytomność 
na pływalni
GÓRA KALWARIA Do zdarzenia doszło w niedzielę 

po południu na pływalni przy ul. Pijarskiej. Dziew-

czynka zamknęła się w damskiej toalecie i nie 

było z nią żadnego kontaktu

Pociąg do kultury



KRONIKA POLICYJNA
POWIAT

Pilnujmy rowerów!
 Tylko w poniedziałek na terenie powiatu skradziono trzy rowery o warto-
ści prawie 4 tys. zł. Pierwszy zginął z klatki schodowej przy ul. Puławskiej 45 w 
Piasecznie, drugi skradziono sprzed bloku przy ul. Wilanowskiej w Konstanci-
nie-Jeziornie, a trzeci z ulicy Powstańców Warszawy – również w Piasecznie. 
Policja apeluje, aby zawsze zakładać na jednoślady blokady, utrudniające za-
danie złodziejom. Odzyskanie roweru ułatwi także jego oznakowanie.
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AKTUALNOŚCI

PIASECZNO

Kradzież biżuterii o wartości 17 tys. zł
 W ubiegły piątek przed południem do domu przy ulicy Szkolnej w 
Jazgarzewie weszły dwie kobiety, prawdopodobnie narodowości rom-
skiej. Policja nie ujawnia pod jakim pretekstem dostały się do środka, naj-
prawdopodobniej zaoferowały coś do sprzedaży. Wykorzystując nieuwa-
gę właściciela, kobiety ukradły biżuterię o wartości 17 tys. zł. Funkcjona-
riusze proszą o kontakt świadków zdarzenia, jednocześnie apelując do 
mieszkańców o ostrożność i niewpuszczanie do domu obcych osób. 

Pobicie na Nadarzyńskiej
 Choć ulica Nadarzyńska straciła już miano najniebezpieczniejszego rejo-
nu miasta, okazuje się, że niekiedy jej mroczna legenda odżywa. Tak było w 
ostatnią niedzielę około 1 w nocy, kiedy to 30- i 34-latek napadli młodego 
mężczyznę. Pobity z urazem ręki trafi ł do szpitala, a napastnicy zostali zatrzy-
mani przez policję. Obydwaj staną przed sądem, grozi im do 3 lat więzienia.

KONSTANCIN-JEZIORNA

Pijany bez prawa jazdy ukradł paliwo
 Do niecodziennego zdarzenia doszło kilka dni temu na ulicy War-
szawskiej w Konstancinie-Jeziornie. Policjanci zatrzymali tam 42-latka, 
który miał w organizmie ponad promil alkoholu. Jednak to nie wszyst-
ko. Mężczyzna nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów mecha-
nicznych, a chwilę wcześniej ukradł z pobliskiej stacji benzynowej pali-
wo. Teraz stanie przed sądem. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Policjanci zapraszają na debatę społeczną
 Już dziś (piątek, 24 maja) w klubie osiedlowym przy ul. Sobieskiego 6 na Gra-
pie odbędzie się debata poświęcona bezpieczeństwu. Początek o godz. 18.45.

GÓRA KALWARIA

Połaszczył się na narzędzia i halogeny
 Na terenie przykościelnym przy ul. ks. Sajny doszło do kradzieży 
skrzynki z narzędziami, przewodów elektrycznych, miernika laserowego 
oraz lamp halogenowych. Policjanci zatrzymali podejrzanego o zabór 
mienia 33-latka. Mężczyzna usłyszał już zarzuty i stanie przed sądem.

LESZNOWOLA

Zatrzymali włamywacza
 Trzej policjanci, którzy spotkali się towarzysko poza pracą, zauważy-
li młodego mężczyznę przeskakującego przez ogrodzenie pobliskiej po-
sesji. Postanowili sprawdzić przyczynę nietypowego zachowania. Na ich 
widok mężczyzna rzucił się jednak do ucieczki. Po chwili 26-latek został 
jednak zatrzymany. Jak się okazało, miał przy sobie torbę ze skradzioną 
elektroniką, a na miejsce przestępstwa przyjechał... skradzionym rowe-
rem. 26-latek usłyszał w sumie trzy zarzuty, w tym kradzieży z włama-
niem. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

URSYNÓW

Kradziony telefon dostała na walentynki
 Policjanci odwiedzili mieszkanie 32-latki podejrzanej o kradzież pie-
niędzy i smartfona w pasażu ursynowskim. Kiedy Anna M. otworzyła im 
drzwi, w ręce trzymała kolejny telefon, który również pochodził z prze-
stępstwa. Twierdziła, że to prezent od chłopaka z okazji walentynek. 
Na pytanie, gdzie obecnie przebywa konkubent, stwierdziła że nie wie. 
Podczas przeszukiwania lokalu 37-letni Aleksander M. znalazł się na bal-
konie. Para trafi ła do aresztu i usłyszała zarzuty. Za kradzież grozi im do 5 
lat więzienia.

Piaseczno lubi jeść!
PIASECZNO Tegoroczny zlot Food Trucków, według szacunków organizatorów, przycią-

gnął około 25 tys. amatorów kulinarnych przysmaków 

 Drugi festiwal jedzenia na kół-
kach zorganizowała firma Futraki. 
Na skwerze Kisiela na trzy dni roz-
stawiono 20 stanowisk, które ofero-
wały, między innymi, dania kuchni 
tajskiej, meksykańskiej czy żydow-
skiej. Specyfiką tego rodzaju imprez 
jest zwykle długi czas oczekiwa-
nia na zamówiony posiłek. W środ-
ku weekendu, kiedy ludzi było naj-
więcej, faktycznie trzeba było swo-
je odstać i żeby zjeść mijało nierzad-
ko 45 minut. Niektórych to zniechę-
cało, inni narzekali na ceny. Te były 
jednak dość zróżnicowane – burgera 
można było zjeść już za 18 złotych, 
choć były dostępne i bardziej „wy-
pasione” wersje za 35 złotych. Więk-
szość oferowanych dań oscylowała 
jednak w okolicach 20 złotych. 
 Hitem tegorocznego zlotu oka-
zały się frytki belgijskie (Pan Fry-
ta), a wielu smakoszy zajadało się 
równie chętnie churittos (Charros) 
– tradycyjnym hiszpańskim słodkim 
przysmakiem smażonym na głębo-
kim oleju. 
 Nie zabrakło animacji dla dzieci, 
choć pojawiały się głosy, że było bar-
dzo ciasno, przez co ucierpiała nie-
co zieleń na skwerze Kisiela. Każda 
lokalizacja takiej imprezy ma jednak 
swoje plusy i minusy. O gustach sma-
kowych trudno dyskutować - niektó-
rzy byli zadowoleni z tego co zjedli, a 
inni mniej.
 - Jadłam pierożki z krewetka-
mi i łagodnym sosem sojowym z 

food trucka Dim Sum – mówi pani 
Krystyna, mieszkanka Józefosła-
wia. - Były dość dobre, ale jadałam 
już lepsze, np. niedawno w Płocku 2 
maja. Moim zdaniem było lepiej niż 
rok temu, bo obeszło się też bez tej 
ogłuszającej muzyki.
 Sprzedający jedzenie na kółkach 
również byli zadowoleni. Nic dziw-
nego, w niedzielę wieczorem część z 
nich wyprzedała już cały swój towar.
 - Było bardzo fajnie – mówi pra-
cowniczka food trucka serwującego 
tęczowe naleśniki. - Co tydzień, od 
trzech lat, wyjeżdżamy na podob-
ne imprezy, a sezon trwa, mniej wię-
cej, od kwietnia do końca paździer-
nika. Zainteresowanie street foodem 
zależy od miejsca i jest różne. Naj-

więcej dzieje się na festiwalach mu-
zycznych.
 Wszystko wskazuje na to, 
że food trucki będą jeszcze go-
ścić w Piasecznie w przyszłości.
- Super lokalizacja, urokliwe miej-
sce, udana aura i mieszkańcy Pia-
seczna, którzy nie zawiedli – pod-
sumowuje imprezę Krzysztof Bień-
kowski, organizator wydarzenia. 
- Food trucki były zaskoczone fre-
kwencją. Odwiedziło nas, według 
szacunków, 25 tysięcy ludzi. Widać, 
że Piaseczno lubi jeść. Na wysoko-
ści zadania stanęli także sprzedaw-
cy jedzenia. Na pewno będziemy tu 
wracać!

Grzegorz Tylec

Pijana 13-latka straciła 
przytomność na basenie
GÓRA KALWARIA Do zdarzenia doszło w niedzielę po południu na pływalni przy ul. Pijarskiej. 

Dziewczynka zamknęła się w damskiej toalecie i nie było z nią żadnego kontaktu

 O sytuacji powiadomili obsłu-
gę basenu znajomi nastolatki, któ-
rzy przyszli z nią na pływalnię. Jako 
że na początku nie bardzo było wia-
domo co się stało, na miejsce na-
tychmiast zostali wezwani policjan-
ci. Funkcjonariusze wyważyli drzwi 
od toalety i zobaczyli nieprzytom-
ną, ziejącą alkoholem dziewczynkę, 
która po chwili została przewiezio-
na do szpitala. Z ustaleń munduro-
wych wynika, że za pośrednictwem 
osoby dorosłej, w drodze na basen, 
13-latka nabyła alkohol. - Szukamy 
tej osoby, ponieważ zakup alkoho-
lu dla nieletniego jest przestępstwem 
– podkreśla nadkom. Jarosław Sa-
wicki, rzecznik Komendy Powiato-

wej Policji w Piasecznie. - Jednocze-
śnie apelujemy do rodziców, aby sta-
rali się mieć kontrolę nad tym, co ro-

bią ich dzieci i w jakim towarzystwie 
się obracają.

TW

K O N D O L E N C J E R E K L A M A
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Władysław Teofil 
BARTOSZEWSKI
WARSZAWA i Powiat Piaseczyński

Miejsce 

nr 10

Złowili taaaką rybę!
LESZNOWOLA Kilka dni temu na stawie przy ul. Osiedlowej w Mysia-

dle odbyły się XI Zawody Wędkarskie „Rybka 2019”, w których wzięło 

udział 16 zawodników

 Zawody rozpoczęły się punktualnie o godz. 6 rano i trwały dwie godziny. 
Łowiono na dwie wędki ze spławikiem. Wszystkie schwytane ryby, po zważe-
niu, były wypuszczane z powrotem do wody. Ryby trafi ały się bardzo różne, 
przeważnie liny, karasie i płotki. Rekordzista, którym okazał się Andrzej Jankow-
ski, złowił ich w sumie 2,36 kg. W zawodach wziął udział także lesznowolski rad-
ny, Marcin Kania. - Zająłem 7. miejsce, złowiłem 1,13 kg ryby – mówi. - Sądzę, że 
biorąc pod uwagę wysoki poziom rywalizacji, był to całkiem niezły wynik.

TW

Skwer przy Kordiana 
w nowej odsłonie
PIASECZNO Niewielki park przy skrzyżowaniu ulic Głównej i Kordiana 

w Gołkowie wkrótce ma przejść gruntowną rewitalizację. Czy po jej 

przeprowadzeniu przestanie być ulubionym miejscem spotkań wiel-

bicieli wątpliwej jakości trunków, spożywanych pod gołym niebem?

 Niewielki parczek to tak naprawdę cztery działki, dochodzące niemal 
do ul. Gwalberta i znajdujące się w wieczystym użytkowaniu PKP. Gmina od 
dawna stara się o przejęcie terenu, na którym znajduje się także zrujnowa-
na stacyjka. W listopadzie ubiegłego roku udało się wreszcie wydzierżawić 
dwie pierwsze działki od strony ul. Głównej. To właśnie na nich znajduje się 
parczek. Trzecią i czwartą działkę, z budynkiem stacyjki, kolejarze chętnie by 
sprzedali. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w trzecim kwartale tego roku. 
   Tymczasem gmina postanowiła zrewitalizować skwer na tyłach stacji ,   na co 
zarezerwowano w tegorocznym budżecie 80 tys. zł. - Ma w tym miejscu powstać 
tzw. park kieszonkowy z nowymi nasadzeniami,   ławkami,   ścieżkami,   elementami 
małej architektury – mówi radny Michał Rosa. - W tej chwili trwa procedura wyła-
niania wykonawcy. Do 8 maja wpłynęły dwie oferty,   które są teraz analizowane. 
 Plan jest taki, aby odtworzyć historyczne otoczenie zabytkowej stacyjki 
(w tym miejscu była kiedyś poczekalnia na świeżym powietrzu). W drugiej ko-
lejności, być może w przyszłym roku, przyjdzie czas na remont zrujnowane-
go budynku. Ma on stać się w przyszłości miejscem spotkań dla mieszkańców 
Gołkowa, w tym seniorów. 

Tomasz Wojciuk

W parku mają powstać m.in. nowe nasadzenia i ścieżki

R E K L A M A
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PROMOCJA

Czipowanie za darmo, 
sterylizacja i kastracja z dopłatą
Trwa akcja czipowania psów w gminie Góra Kalwaria. Finansowana jest z budżetu gmin-
nego samorządu – właściciele czworonogów nie ponoszą żadnych kosztów.

 W Górze Kalwarii zwierzaki zna-
kowane są w dwóch miejscach: 
Przychodni Weterynaryjnej EMSO 
przy ul. Armii Krajowej 5 D (tel. 606 
449 101) i Gabinecie Weterynaryj-

nym Artemis przy ul. Fabianiego 1 B 
(tel. 502 821 619).
 Natomiast w sołectwach akcję 
prowadzi fundacja Animal Rescue 

Polska. Oto jej harmonogram (od-
było się już czipowanie w Baniosze, 
Brześcach i Kątach):

25.05.2019

Sobików, koło kościoła, 11:00–12:30,
Krzaki Czaplinkowskie, 
k. stadionu, 13:00–15:00,

8.06.2019

Coniew, boisko k. sklepu, 
11:00–12:30,
Czaplin, k. remizy, 13:00–15:00,

15.06.2019

Brzumin, k. świetlicy, 11:00–12:30,
Pęcław, k. remizy, 13:00–15:00.

 W przypadku psów trudnych 
możliwy jest dojazd do domu 
– w godz. 15.00–17.30, po zapisaniu 
się (tel. 792 070 088).
 Aby psu został wszczepiony elek-
troniczny identyfi kator i wpisano infor-
mację o nim i właścicielu do międzyna-
rodowej bazy danych, trzeba okazać:
– dokument potwierdzający za-
mieszkanie w gminie Góra Kalwaria,
– potwierdzenie, że zwierzę zaszcze-
piono przeciw wściekliźnie,
– wniosek o zaczipowanie (dostęp-
ny w urzędzie gminy, pok. 106, 
i na www.gorakalwaria.pl).
 Akcja dobiegnie końca 15 grudnia 
(lub wcześniej, jeżeli skończą się czipy).

STERYLIZACJA 

I KASTRACJA ZA PÓŁ CENY
 To jednak nie wszystko. Samo-
rząd gminy postanowił w tym roku 
dofi nansować sterylizację i kastra-
cję psów i kotów. Właściciel czwo-
ronoga zapłaci za zabieg połowę 
ceny. Wystarczy wypełnić wniosek 
(dostępny w pokoju 106 w urzędzie 
gminy i na stronie gorakalwaria.pl), 
a także okazać dokument potwier-
dzający zamieszkanie w gminie Góra 
Kalwaria oraz potwierdzenie, że jest 
się właścicielem zwierzęcia (w przy-
padku psa konieczne jest też po-
twierdzenie zaszczepienia przeciw-
ko wściekliźnie). Zabiegi odbywa-
ją się we wspomnianych punktach, 
czyli przychodni EMSO i gabinecie 

Artemis.

 Po dofi nansowaniu ceny przed-
stawiają się następująco:
• sterylizacja kotki – 65 zł,
• kastracja kocura – 40 zł,
• sterylizacja suki o wadze poniżej
 15 kg – 110 zł,
• kastracja psa poniżej 15 kg – 65 zł,
• sterylizacja suki od 15 do 30 kg 
 – 135 zł,
• kastracja psa od 15 do 30 kg – 90 zł,
• sterylizacja suki powyżej 30 kg – 160 zł,
•  kastracja psa powyżej 30 kg – 115 zł.

Gmina Góra Kalwaria
Miasto nabiera barw

 Gmina rewitalizuje ko-
lejny zielony teren – między 
szkołą im. marsz. Bielińskie-
go a przedszkolem integracyj-
nym w Górze Kalwarii. Na by-
łym boisku trwa usuwanie za-
rośli i części drzew. Założone 
też zostaną trawniki, a ścież-
kę łączącą ulice Budowlanych 
i Kilińskiego czeka utwardze-
nie. Prace zakończą się w lipcu. 
Ich koszt to 118 tys. zł. Przed-
sięwzięcie jest częścią projek-
tu „Zielona Góra Kalwaria”, po-
legającego na rewitalizacji 
i zagospodarowaniu kilku te-
renów zielonych, na który 
gmina zdobyła unijną dotację 
w wysokości 2,7 mln zł.
 Działań na rzecz popra-
wy estetyki miasta jest więcej. 
Centrum zdobią od niedawna 
kwiaty rosnące w kolorowych 
donicach i na kolorowych... ro-
werach, ponadto wymienio-
no kwiaty na klombach. Wkrót-
ce pojawią się także nowe ław-
ki, kosze na śmieci oraz słupy 
ogłoszeniowe.

Czaplinek i Kąty 
doszły do finałów
Nasze drużyny 17 maja co prawda nie wygrały, ale zdobyły trzy medale.
 W turnieju piłkarskim 
imienia legendarnego tre-
nera Kazimierza Górskiego 
drugie miejsce zajęli chłopcy 
z podstawówki w Czaplinku... 
im. K. Górskiego (na zdjęciu). 
Natomiast w kategorii 
dziewcząt srebro wywal-
czyły uczennice z Kątów, 
a brąz – z Baniochy. Oprócz 
tego nasi reprezentanci zdo-
byli nagrody indywidual-
ne. Najlepszym zawodni-
kiem został Jan Golik (Czapli-
nek), najlepszą zawodniczką 
– Wioletta Karaluch (Banio-
cha), a najlepszą bramkarką 
– Gabriela Dwornik (Kąty).
 Na Stadionie Miejskim 
konkurowały 22 zespoły do 
lat 13. Zwyciężyli piłkarze ze 
szkoły w Głowaczowie (po-
wiat kozienicki) oraz piłkarki 
z podstawówki w Hucie Miń-
skiej (pow. miński). Zawo-
dy odbyły się już po raz 24. 
– Władze gminy się zmienia-
ją, a turniej w Górze Kalwarii 
cały czas jest organizowany 
– dziękował podczas uroczy-
stego otwarcia syn Kazimie-
rza Górskiego, Dariusz.

Góra na fotografii. 
Wczoraj i dziś
 Dla upamiętnienia 30-lecia początku transformacji ustrojowej w Pol-
sce i wyborów z 4 czerwca 1989 roku gmina przygotowuje wystawę zdjęć 
obrazującą zmiany, jakie zaszły w Górze Kalwarii od tamtego czasu.
 W związku z tym zwracamy się z prośbą do Szanownych Mieszkańców 
o przeszukanie rodzinnych zbiorów zdjęć i dostarczenie do nas fotografi i 
przedstawiających Górę Kalwarię, wykonanych pod koniec lat 80. lub na 
początku 90. Prosimy o przekazywanie zdjęć do 27 maja do Urzędu Miasta 
i Gminy, ul. 3 Maja 10, pokój 103 (I piętro), ewentualnie o przesyłanie ich w 
dobrej rozdzielczości drogą mejlową na adres promocja@gorakalwaria.pl. 
Wszystkie papierowe zdjęcia możliwie szybko powrócą do właścicieli po 
ich skopiowaniu. Więcej informacji pod nr. tel. 22 727 95 17.
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Piękno porodu 
w idealnych warunkach
Oddział położniczo-ginekologiczny to duma piaseczyńskiego szpitala. Tu przychodzą na świat nie tylko 

mieszkańcy powiatu piaseczyńskiego. - Nie wyobrażam sobie rodzić w innym szpitalu – zwierzyła nam się 

aktorka Magdalena Waligórska-Lisiecka, która w poniedziałek w Piasecznie urodziła swoje drugie dziecko.
 Z Magdaleną Waligórską-Li-
siecką spotkaliśmy się w piaseczyń-
skim szpitalu pod koniec ubiegłe-
go tygodnia, kilka dni przed po-
rodem. Aktorka mieszka na war-
szawskim Mokotowie, ale nieca-
łe dwa lata temu jej pierwszy syn 
przyszedł na świat właśnie w Pia-
secznie. Młoda mama była tak za-
chwycona opieką i warunkami pia-
seczyńskiej porodówki, że posta-
nowiła skorzystać z niej ponownie. 

Ten szpital to po prostu bajka

 - Bolało! - śmieje się aktorka za-
pytana o wspomnienia z pierwsze-
go porodu. - Jednak wszystko wyna-
grodziła sala porodowa, opieka szpi-
tala, jedzenie. Stworzono tu per-
fekcyjną oprawę do rodzenia dzie-
ci – dodaje już całkiem poważnie. 
Gwiazda trafiła do piaseczyńskie-
go szpitala dzięki lekarzowi, który 
prowadził jej ciążę. Korzystała tak-
że ze szkoły rodzenia prowadzonej w 
Piasecznie. Miała więc okazję wcze-
śniej zobaczyć sale porodowe, poznać 
personel i oswoić się z otoczeniem. 
- Jak zobaczyliśmy z mężem prze-
strzenną i znakomicie wyposażoną 
salę od razu wróciło wspomnienie en-
tuzjazmu, który towarzyszył nam pod-
czas pierwszego porodu – opowiada-
ła aktorka podczas naszego spotkania. 
- Warunki tu są naprawdę wspaniałe. 
 Rozmawialiśmy w świetnie wypo-
sażonej sali vipowskiej, przystosowa-
nej nie tylko do potrzeb kobiet przy-
gotowujących się do porodu czy od-
poczywających po szczęśliwym roz-
wiązaniu, ale także dostosowanej 
do  przyjmowania odwiedzających. 
- To bardzo ważne, bo czasami po poro-
dzie trzeba pozostać z dzieckiem trochę 
dłużej – zwraca uwagę aktorka. - Taka 
sala zapewnia komfort odwiedzin, a do-
datkowe miejsce do spania pozwala zo-
stać na noc także ojcu dziecka. Miałam 
okazję odwiedzać swoją siostrę ciotecz-
ną, która rodziła w różnych szpitalach 
warszawskich więc mam porównanie. 
Tu w Piasecznie jest po prostu bajka. 

Rodzinny poród 

w komfortowych warunkach

 Sala poporodowa służyła także 
jako  miejsce  do  pierwszej fazy po-
rodu. - Miałam tutaj piłkę, mogłam 
skorzystać z prysznica, który w pew-
nym momencie niesamowicie mi po-

mógł – wspomina swój pierwszy po-
ród Magdalena Waligórska-Lisiec-
ka. - Później przenieśliśmy się do sali 
porodowej wyposażonej w specjali-
styczne łóżko o odpowiednim kącie 
nachylenia. Ta sala też była niesa-
mowicie komfortowa. Dawała po-
czucie intymności i bezpieczeństwa. 
Zadbano o takie detale jak odpo-
wiednie światło czy kolorystyka. 
Kobieta naprawdę może poczuć się 
dobrze, w tej niełatwej dla niej sy-
tuacji. Warto też podkreślić, że sam 
przebieg porodu nie naraził mojego 
męża na żadne przykre wspomnie-
nia. Nie doświadczył niczego, co 
by było dla niego trudne, czy rzu-
towałoby na nasze życie seksual-
ne – zwraca uwagę aktorka. - Mó-
wię o tym, bo uważam, że to waż-
ne, a u nas często traktuje się to jako 
pewnego rodzaju tabu. Często pary 
boją się porodu rodzinnego. Oba-
wiają się, że mężczyzna po takim 
doświadczeniu przestanie postrze-
gać kobietę jako atrakcyjną seksual-
nie. Odpowiednia współpraca z po-
łożną sprawia, że nic takiego się nie 
wydarza. Wręcz przeciwnie – dzieje 
się coś wspaniałego i pięknego, wy-
twarza się niesamowita więź pomię-
dzy parterami, a także pomiędzy 
dzieckiem i ojcem, który może prze-
ciąć pępowinę czy przytulić ma-
luszka. To są piękne wspomnienia, 
które spajają rodzinę i współtworzą 
siłę wzajemnych relacji. Poza tym 
mężczyzna jest fizycznie przy po-
rodzie potrzebny, nie ogranicza się 
tylko do trzymania za rękę – zazna-
cza nasza rozmówczyni.

Podziw i wdzięczność za opiekę

 Aktorka docenia też profesjo-
nalizm personelu, na którego po-
moc można liczyć po porodzie. - Tu 
żadne pytanie nie pozostało bez od-
powiedzi, zapewniono mi opiekę 
na możliwie najwyższym poziomie 
– mówi Magdalena Waligórska-Li-
siecka. - Mogłam się zwrócić do po-
łożnych czy lekarzy z każdym pro-
blemem. Pierwszy poród był dłu-
gi i niełatwy. Pozostałam z synem 
w szpitalu przez tydzień, więc mia-
łam okazję doświadczyć profesjona-
lizmu zapewnionej opieki. Podziw i 
wdzięczność dla szpitalnego perso-
nelu pozostanie we mnie na zawsze. 
Aktorka bardzo też chwali wyży-
wienie w piaseczyńskim szpitalu. 
- Mój mąż świetnie gotuje i gdy uro-
dziłam dziecko dwoił się i troił by 
mi gotować smakołyki, a ja czę-
sto życzyłam sobie takie dania, ja-
kie dostawałam w szpitalu – opo-
wiada z uśmiechem pani Mag-
da. - Szukał w internecie przepisów 
i próbował przygotować dla mnie 
coś zbliżonego i równie smacz-
nego jak jedzenie, którym kar-
miono mnie w szpitalu św. Anny.
- Dlatego teraz powracam tu z wiel-
ką radością – powiedziała nam ak-
torka na zakończenie spotkania. 
- Wiem, że dostanę tu opiekę, po-
moc i będę traktowana w taki spo-
sób, na który zasługuje każda ko-
bieta w tej trudnej, bolesnej, ale 
jednocześnie pięknej sytuacji. 
W piątek Magdalena Waligórska-
Lisicka urodziła córeczkę Natalię.

Psy terroryzują biegaczy
w Lesie Kabackim
URSYNÓW/KONSTANCIN-JEZIORNA – Nie można przejść Lasem Kabac-

kim, żeby nie zostać obszczekanym przez psa – skarży się pan Jacek, 

mieszkaniec Nowej Iwicznej. - Właściciele czworonogów czują się bez-

karni, mimo że przy każdym wejściu widnieją tabliczki zakazujące ich 

wprowadzania

 Nasz czytelnik odwiedza Las Kabacki każdego dnia od ponad roku. - Punk-
tualnie o godzinie 6 rano rozpoczynam 10-kilometrowy spacer – zdradza. - Czę-
sto zdarza się, że jestem atakowany przez biegające luzem psy. Nie raz wdep-
nąłem też w przykrytą liśćmi kupę. Kiedy próbuję zwracać uwagę właścicielom 
czworonogów, spotykam się z agresją. Tylko czemu ja jestem winny? Przecież 
Las Kabacki to rezerwat przyrody, do którego w ogóle nie wolno wchodzić z 
psami... - dziwi się nasz czytelnik. Las Kabacki znajduje się w zarządzie warszaw-
skich Lasów Miejskich. - Na teren rezerwatu nie wolno wprowadzać psów – po-
twierdza Konrad Skwarek z Lasów Miej-
skich. - Jakieś półtora roku temu przy 
każdym wejściu do lasu postawiliśmy 
przypominające o tym tabliczki. Nasi le-
śnicy też regularnie patrolują ten teren. 
O wszelkich nieprawidłowościach zwią-
zanych z łamaniem zakazu informuje-
my straż miejską. 
 Zapytaliśmy strażników jak dużo 
zgłoszeń tego typu otrzymują i w jaki 
sposób na nie reagują. Odpowiedź 
może być dla wielu osób zaskakują-
ca. - Straż  nie posiada kompetencji do 
nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za naruszanie omawiane-
go zakazu (chodzi o zakaz wprowadzania psów na teren rezerwatu przyro-
dy – przyp. red.), ale posiada uprawnienia do mandatowania z artykułu 166 
Kodeksu Wykroczeń, który mówi „Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czyn-
nościami związanymi z polowaniem, podlega karze grzywny albo karze na-
gany”  - poinformował nas referat prasowy straży miejskiej. Maksymalna kara, 
jaką może dostać osoba prowadząca w lesie psa bez smyczy to 500 zł.
 - Dla mnie to wszystko jest niepojęte – zżyma się pan Jacek. - W takim 
razie po co jest zakaz wprowadzania do Lasu Kabackiego psów, skoro nikt 
go nie egzekwuje? Lasy Miejskie powinny zdemontować te tablice, bo tylko 
wprowadzają wszystkich w błąd. Zamiast tego powinni informować miesz-
kańców, że muszą być przygotowani na kontakty z psami oraz że wchodzą do 
lasu na własną odpowiedzialność.

Tomasz Wojciuk

Okazuje się, że zakazu 

wprowadzania psów do Lasu 

Kabackiego nikt nie 

przestrzega. Straż miejska 

twierdzi, że nie ma kompe-

tencji, aby karać łamiących 

przepisy właścicieli czworo-

nogów mandatami

R E K L A M A
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Edukacja 
z zasadami
Od dwóch miesięcy na terenie gminy Piaseczno funkcjo-

nuje nowy system segregacji odpadów. Jak mieszkańcy 

radzą sobie w nowej rzeczywistości? Jakie działania są 

podejmowane przez Gminę by łatwiej było im zrozumieć 

zaistniałe zmiany?

 Zmiany dotyczące samego spo-
sobu segregacji odpadów na terenie 
Gminy nie były duże. Największą z 
nich było wyodrębnienie z worka żół-
tego makulatury, którą obecnie zbie-
ramy w worku niebieskim oraz od-
rębne gromadzenie bioodpadów w 
worku w kolorze brązowym. Miesz-
kańcy, którzy dotychczas segregowa-
li śmieci we własnych domach szyb-
ko zapoznali się z nowymi zasadami 
i nie mieli większych problemów z ich 
wdrożeniem. Inaczej sytuacja wyglą-
da w przypadku mieszkańców, któ-
rzy w związku ze wzrostem  opłaty 
za odpady niesegregowane, zdecydo-
wali się na segregację odpadów. – Od 
momentu podjęcia uchwały dotyczą-
cej zmiany wysokości opłat za wywóz 
odpadów mieszkańcy masowo zmie-
niali swoje deklaracje, decydując się 
na segregację odpadów. Obecnie taką 
decyzję podjęło już około 1300 go-
spodarstw domowych. I to właśnie 
oni mają najwięcej wątpliwości do-
tyczących nowych zasad  – wyjaśnia 
Barbara Wysocka, naczelnik Wydzia-
łu Gospodarki Odpadami w Gminie 
Piaseczno. 

Mieszkańcy chcą wiedzieć

 Mieszkańcy mają możliwość 
przedstawienia swoich wątpliwości i 
dylematów związanych z systemem, 
ale także poznania problemów, z ja-
kimi boryka się gmina podczas spo-
tkań, organizowanych w poszczegól-
nych sołectwach. – Gmina jest od-
powiedzialna za gospodarkę odpa-
dami, jednak ma niewielki wpływ na 
sytuację obecną na rynku odpadów 
i wynikającą z niej podwyżkę cen. 
Funkcjonujemy w ramach obecnie 
przyjętego prawa i warunków, dla-
tego musimy się poddać obowiązu-
jącym na rynku regułom  – podkre-
śliła B. Wysocka. Do końca kwietnia 
w spotkaniach wzięło udział blisko 
400 mieszkańców sołectw: Jastrzę-
bie, Wólka Kozodawska, Siedliska, 
Żabieniec, Wólka Pracka, Szczaki, 
Zalesie Górne, Henryków Urocze, 
Złotokłos, Antoninów-Kuleszówka, 
Mieszkowo, a także Jazgarzew, na-
tomiast maju o zmianach dyskuto-
wali mieszkańcy Woli Gołkowskiej. 
W czerwcu odbędą się z kolei spo-
tkania dla mieszkańców Robercina, 
Bąkówki, Baszkówki i Głoskowa. 

Pozostały jeszcze wolne terminy na 
czerwcowe spotkania z mieszkańca-
mi sołectw. Zainteresowanych orga-
nizacją spotkań sołtysów serdecznie 
zapraszamy do kontaktu, a miesz-
kańców do udziału.

Edukacja na każdym kroku 

 O nowych zasadach Gmina in-
formuje mieszkańców już od końca 
ubiegłego roku. Oprócz spotkań z 
mieszkańcami w ramach realizowa-
nych działań powstały broszury, ar-
tykuły w prasie, a także odbyło się 
szereg spotkań w szkołach i przed-
szkolach. To jednak nie wszystkie 
elementy kampanii edukacyjnej. 
Na temat nowego systemu będzie 
można porozmawiać również pod-
czas imprez plenerowych. Jedną 
z nich jest organizowany 2 czerw-

ca br. w Piasecznie Piknik Pszczeli 
„Cud-Miód” (Skwer Kisiela, godz. 
12.00-17.00). Odbędą się na nim 
m.in. warsztaty kreatywnego wyko-
rzystania odpadów, w ramach któ-
rych z odpadów będzie można zro-
bić swoją pszczółkę, a także domek 
dla owadów. Elementem ekologicz-
nego stoiska Gminy będzie również 
zabawa „wKoło odpadów”, w któ-
rej będzie można wygrać atrakcyj-
ne nagrody. Drugie wydarzenie zo-
stanie zorganizowane 16 czerwca 
br. na terenie Politechniki Warszaw-
skiej w Józefosławiu (ul. Ogrodowa 
2, w godz. 12-18) w ramach szóste-
go już Pikniku Rodzinnego Józe-
fosławia  Wydział Gospodarki Od-
padami również na to wydarzenie 
przygotował ciekawe, proekologicz-
ne warsztaty i konkursy. 

 Elementem prowadzonej przez 
Gminę kampanii edukacyjnej pod-
sumowującej prowadzone w szko-
łach prelekcje, będzie Piaseczyń-
ski Test Wiedzy o Odpadach, któ-
ry odbędzie się 13 czerwca br. w 
Szkole Podstawowej nr 2 w Piasecz-
nie. Uczniowie klas od IV do VIII 
wszystkich szkół podstawowych na 
terenie Gminy w dwóch kategoriach 
wiekowych będą mieli szansę nie tyl-
ko sprawdzić swoją wiedzę na temat 
gospodarki odpadami i recyklin-
gu, ale także zdobyć cenne nagro-
dy - tablet, aparat fotograficzny oraz 
sprzęt sportowy. 

Więcej informacji: 

https://odpady.piaseczno.eu/

R E K L A M A
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691 730 830
601 792 777

SPRZEDAŻ WĘGLA

transport gratis  niskie ceny,

pon.-pt.
7-17
sob.
7-13

Piaseczno, ul. Żeromskiego 30

węgiel
"OPAŁEK" s.c.

PELET

Szkoły chcą wychowywać 
przyszłych mistrzów
GÓRA KALWARIA Od września w dwóch podstawówkach na terenie gminy wystartują kla-

sy sportowe o profi lach: „pływanie” i „gry zespołowe”

 Grupa siedmiolatków z kalwa-
ryjskiej „Dwójki” będzie rozwijała 
umiejętność pływania, zaś w Cen-
drowicach zostanie położony nacisk 
na trening piłkarski oraz siatkarski. 
Powstanie nowych oddziałów zaak-
ceptowało już Mazowieckie Kurato-
rium Oświaty oraz władze gminy. W 
Szkole Podstawowej nr 2 im. księcia 

Janusza klasy sportowej jeszcze ni-
gdy nie było. – Pomyśleliśmy, że war-
to poszerzyć ofertę placówki, ale rów-
nież położyć większy nacisk na dzia-
łania prozdrowotne – mówi Robert 
Kornberg, dyrektor szkoły przy ul. 
Kalwaryjskiej. – Jeśli plany związane 
z rozbudową naszej placówki zakoń-
czą się sukcesem, nie wykluczam, że 
zaoferujemy kolejne klasy sportowe o 
innych profilach – dodaje.
 W „Dwójce” pierwsza klasa 
sportowa o profilu pływackim bę-
dzie liczyła 25 uczniów. Większość 
zajęć, w tym lekcje wychowania fi-
zycznego, poprowadzi nauczyciel 
edukacji wczesnoszkolnej. Ponad-
to uczniowie będą mieli 7 godzin ty-
godniowo, w większości na basenie, 
z trenerami certyfikowanymi przez 
Polski Związek Pływacki.
 W Szkole Podstawowej im. Fe-
liksa Kapackiego w Cendrowi-
cach we wrześniu rozpocznie na-
ukę przynajmniej 22 uczniów nowej 
sportowej klasy 7 o profilu „gry ze-
społowe”. Jej stan może się jeszcze 
powiększyć (maksymalnie o cztery 
osoby), ponieważ trwa nabór uzu-

pełniający. W tym przypadku pla-
cówka kontynuuje projekt rozpo-
częty w 2015 roku, kiedy to udało 
się jej zawiązać pierwszą sportową 
klasę w ramach gimnazjum. Refor-
ma oświaty zmusiła jednak szko-
łę do odstąpienia od dalszego na-
boru.  Teraz udało się powrócić do 
tego pomysłu na poziomie szko-
ły podstawowej. Młodzież uczęsz-
czająca do nowego oddziału będzie 
miała łącznie 10 godzin wychowa-
nia fizycznego w tygodniu: cztery 
w ramach podstawy programowej 
(tu królować będą m.in. gimnasty-
ka, lekkoatletyka, pływanie, piłka 
ręczna, koszykówka, tenis stołowy, 
unihokej, ringo, badminton) oraz 
sześć z ukierunkowaniem na szko-
lenie sportowe w zakresie gier ze-
społowych - piłki nożnej i siatków-
ki. Dużym atutem placówki jest 
m.in. trener, który zdobył licencję 
UEFA za granicą i szkolił także za-
wodników Klubu Sportowego Po-
lonia Warszawa.
 Aby zwiększyć zainteresowanie 

klasą sportowa w Cendrowicach, 
władze miasta zdecydowały się za-
pewnić młodzieży bezpłatny dojazd 
do szkoły z centrum Góry Kalwarii.  
– Cieszymy się, że udało się zebrać 
odpowiednią liczbę uczniów do 
nowo tworzonych oddziałów spor-
towych w dwóch naszych placów-
kach, ale to dopiero pierwszy krok 
– zapewnia wiceburmistrz Mate-
usz Baj. – Zależy nam, aby takie 
klasy powstały także w innych na-
szych szkołach podstawowych oraz 
w gminnym liceum ogólnokształcą-
cym – dodaje.

TW

Pływacka klasa sportowa, do której będzie uczęszczać 25 

pierwszoklasistów powstanie przy kalwaryjskiej „Dwójce”

W klasach sportowych 

będzie uczyć się łącznie 

około 50 uczniów

Piąte urodziny Hugonówki.
Będzie tort i wiele atrakcji
KONSTANCIN-JEZIORNA W niedzielę Konstanciński Dom Kultury 

świętuje 5. urodziny Hugonówki. Z tej okazji KDK zaprasza 

dorosłych, dzieci oraz młodzież do wspólnej zabawy

 Jubileuszowa impreza rozpocz-
nie się o godz. 14. Na 15 zaplanowa-
no spektakl plenerowy dla dzieci „Co 
w szafi e piszczy”, a o godz. 16 w alta-
nie zaprezentują się grupy muzyczne 

KDK. Tuż przed godz. 17 publiczność 
rozbawi grupa improwizacji teatral-
nej BCA Flash. Na godz. 17.30 w alta-
nie zaplanowano wielką fetę urodzi-
nową przy muzyce The Warsaw Di-
xielanders. Zespół zagra stary dobry  
jazz, muzykę dixielandową oraz zna-
ne przeboje muzyki rozrywkowej i fi l-
mowej z okresu przed i powojenne-
go. Nie zabraknie także urodzinowe-
go tortu. Organizatorzy zachęcają wszystkich do udziału w konkursie na naj-
smaczniejszy tort jubileuszowy. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne na-
grody. O godz. 18.30 odbędzie się spotkanie z pisarka Ewą Cielesz, a o godz. 
20 w amfi teatrze rozpocznie się koncert Sławka Uniatowskiego, wybitnego 
wokalisty i multiinstrumentalisty, który gra wyjątkową mieszankę jazzu, so-
ulu, popu z lekką dawką rytmów brazylijskich. Jubileusz zwieńczy potańców-
ka w altanie. 
 Ponadto przez cały dzień pod Hugonówką będzie można tworzyć graffi  -
ti. Zaplanowano także warsztaty plastyczne i rzeźbiarskie, animacje balono-
we dla dzieci oraz wystawy zbiorów KDK, a także Klubu Fotografi cznego F8. 
Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Tomasz Wojciuk

O godz. 20 w amfiteatrze 

wystąpi Sławek Uniatowski

O atmosferę zadba m.in. 

zespół The Warsaw Dixielan-

ders, grający stary, dobry jazz

Michał Konstrat zaśpiewa Wysockiego
 Już dziś w Bibliotece Publicznej w Zalesiu Dolnym wystąpi Michał Kon-
strat – śpiewający autor, twórca muzyki do wierszy m.in. Asnyka, Mickiewicza, 
Szekspira i Iwaszkiewicza. Wykonawca, interpretator oraz tłumacz pieśni bar-
dów rosyjskich – Mitiajewa, Dolskiego, Rozenbauma, Okudżawy i Wysockiego. 
Akompaniuje sobie na gitarze klasycznej. Uczestnik i laureat wielu ogólnopol-
skich festiwali piosenki autorskiej, poetyckiej i poezji śpiewanej. Współtwórca 
płyty pt. „Nasz Wysocki” (MTJ, 2013). Początek o godzinie 18. Wstęp wolny.

Tyl.

PIASECZNO

Turniej kickboxingu dla najmłodszych
 W sobotę 25 maja w hali GOSiR-u odbędzie się coroczny ogólnopolski tur-
niej kickboxingu „Piaseczno Open 2019”.Na zawodach będzie można obejrzeć 
najlepszych kickboxerów w najmłodszej grupie wiekowej (dzieci 7-9 lat, kade-
ci 10-13lat). Będą oni walczyć w dwóch formułach planszowych: pointfi ghting 
i light contact. Obie formuły premiują szybkość i technikę zawodników przy 
jednoczesnym kontrolowaniu siły uderzeń i kopnięć, co powoduje, że walki 
są interesujące, bezpieczne i wymagają dużej techniki. Na turnieju zobaczy-
my również najmłodszych uczestników w wieku od 5-7 lat, którzy rywalizować  
będą w zabawie na pałki piankowe (soft contact). Wstęp wolny.

Program:

10.30 - turniej najmłodszych w formule soft contact
13 - uroczyste otwarcie zawodów
13.30 - turniej kadetów w formule Pointfi ghting
16 - turniej kadetów w formule Light contact

R E K L A M A

R E K L A M A
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 Podstawowym wyposażeniem 
ogrodu są meble, bez których nie da 
się zorganizować żadnej imprezy, 
czy to w gronie rodziny czy znajo-
mych. Zestaw podstawowy to duży 
stół i przynajmniej sześć krzeseł. 
Możemy dokupić do tego  różnego 
rodzaju siedziska, leżanki, pufy czy 
po prostu ławki, które przeważnie 
ustawia się w ustronnych miejscach. 
Na jakie meble się zdecydować? 
Obecnie modne są proste, minimali-

styczne formy. Oczywiście stół musi 
być szeroki i stabilny, a krzesła wy-
godne – to powinny być podstawo-
we kryteria decydujące o zakupie. 
Poszaleć możemy natomiast z ze-
stawami wypoczynkowymi, w któ-
rych producenci często łączą róż-
ne materiały. Do nowoczesnych do-
mów i ogrodów będą pasowały me-
ble z aluminium i szkła, do posesji 
bardziej tradycyjnych – z drewna lub 
technorattanu. Cały czas można do-

stać także meble z tworzywa sztucz-
nego, które są bardzo praktyczne, 
lecz czasami kiczowato wyglądają.
 Najbardziej eleganckie są bez 
wątpienia meble drewniane (unikaj-
my gatunków iglastych, bo może są-
czyć się z nich żywica), o które trze-
ba jednak specjalnie dbać – przynaj-
mniej raz do roku olejować je lub 

malować lakierobejcą. Meble takie 
na zimę najlepiej chować pod dach. 
Powinny także mieć przewiew, co 
przeciwdziała rozwojowi mikroor-
ganizmów. Meble metalowe są sta-
bilne, solidne, ale i ciężkie, w związ-
ku z czym trudno je przenosić. Raz 
zabezpieczone przed korozją, nie 
wymagają jednak specjalnych zabie-
gów pielęgnacyjnych. Meble z two-
rzyw sztucznych są lekkie, występu-
ją w szerokiej palecie kolorów i wzo-
rów, a ponadto mają dobrą cenę. Nie 
są podatne na niekorzystny wpływ 

czynników atmosferycznych. Przed 
sezonem wystarczy tylko umyć je 
wodą z dodatkiem detergentu. Bar-
dzo kiedyś popularne meble ratta-
nowe szybko się niszczyły. Dlate-
go teraz ten naturalny materiał za-
stąpiono syntetycznym technorat-
tanem, do czyszczenia którego do-
stępne są specjalne płyny. Do mebli 
ogrodowych warto dokupić podusz-

ki, koce, które przydają się w chłod-
niejsze dni, oraz pokrowce, chronią-
ce je przed deszczem i kurzem.
 Oczywiście w przydomowym 
ogrodzie można umieścić także inne 
elementy małej architektury jak za-
bawki dla dzieci (piaskownica, zjeż-
dżalnia, domek, trampolina), altanę, 
murowany grill, oczko wodne, sau-
nę, donice na kwiaty. Ich wygląd i lo-
kalizację warto jednak ustalić z ar-
chitektem krajobrazu, aby były spój-
ne z elewacją budynku i otoczeniem. 
Zasada jest taka, że najpierw zaczy-
namy od umieszczenia w ogrodzie 
dużych elementów (tj. altana) i wy-
konania ciągów komunikacyjnych, 
czyli chodników i ścieżek. W drugiej 
kolejności dokonujemy nasadzeń. 
Trawniki wykonuje się na ostatnim 
etapie urządzania założenia. 

Tomasz Wojciuk
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Przyjazne
otoczenie domu

W okresie letnim wiele osób chętnie spędza czas na świeżym powietrzu. Idealnym 

miejscem wypoczynku jest przydomowy ogród. Podpowiadamy jakie element podno-

szą jego funkcjonalność i atrakcyjność

Zanim przystąpimy do 

urządzania ogrodu, warto 

skonsultować naszą wizję 

z architektem krajobrazu

R E K L A M A

R E K L A M A



Pociąg do kultury
PIASECZNO W sobotę na terenie stacji kolejki wąskotorowej odbyła się II Piaseczyńska 

Noc Muzeów. Organizatorzy przygotowali sporo atrakcji, które cieszyły się naprawdę 

dużym zainteresowaniem. Można było m.in. obejrzeć zaplecze kolejki, ale także wy-

brać się na przejażdżkę zabytkowym pociągiem

 Jeżdżące po szynach drezyny, 
otwarte hale, warsztaty ceramiczne i 
modelarnia, możliwość odbycia wy-
cieczki kolejką lub zabytkowym au-
tosanem, wystawa dawnej motoryza-
cji – to wszystko i jeszcze więcej cze-
kało na gości na terenie stacji kolej-
ki wąskotorowej w centrum Piasecz-
na. Impreza na dobre rozpoczęła się 
po godz. 18. To właśnie wtedy w kie-
runku Złotokłosu odjechał pierwszy 
z czterech planowanych pociągów (o 
historii wąskotorówki opowiadał ja-
dący nim Stanisław Hofman), zaś w 
kierunku Konstancina – śladem kolei 
wilanowskiej – ruszył zabytkowy au-
tosan. Wiele działo się też na miejscu. 
Można było obejrzeć wystawę zabyt-
kowych samochodów przygotowaną 
przez Muzeum Techniki im. Włady-
sława Drybsa. O autach, wśród któ-
rych były m.in. trabant, wartburg 
312/1, który „występował” w filmie 
„Ida”, fiat 125p czy polonez opowia-
dał Wojciech Brzozowski. - Proszę 
spojrzeć na syrenę 104 z 1969 roku, 
to samochód od którego zaczęła się 
nasza kolekcja – mówił. - Ten kon-
kretny model miał problem z uszczel-
ką pod głowicą, który było bardzo 
trudno zdiagnozować. Dlatego jeź-
dził rzadko. Wykryliśmy tę wadę i ją 
usunęliśmy. Auto ma drzwi otwiera-
ne „pod wiatr” oraz 3-cylindrowy sil-
nik, który wówczas uznawany był za 
bardzo nowoczesny. 
 Po warsztatach i halach kolejo-
wych gości oprowadzał Janusz Sę-

dzicki, żywa legenda piaseczyńskiej 
wąskotorówki, który z pasją opowia-
dał nie tylko o taborze, ale także o 
drezynach. - Były niezbędne do na-
prawy torów. Z koleją były związa-
ne od zawsze – podkreślał. Dwie dre-
zyny można było wypróbować oso-
biście, gdyż na stacji odbywały się 
specjalne przejażdżki dla całych ro-
dzin. W jednym z wagonów spotka-
liśmy Sebastiana Sęka, autora publi-
kacji osadzonych w realiach histo-
rycznych, zaś pod murem, obok re-
stauracji, swoje stanowiska ogniowe 
rozstawili członkowie Grupy Histo-
ryczno-Edukacyjnej „Szare Szeregi”. 
Prezentowali oni broń, ale także zre-
konstruowane samochody pancer-
ce z początku XX wieku. - Wkrótce 

otwieramy w Piaseczne nową druży-
nę – poinformował nas Mateusz Ma-
recki, jeden z członków grupy. - Uczy-
my młodzież i dzieci historii poprzez 
dobrą zabawę. Nie sposób się z nami 
nudzić. - Zapraszamy w nasze szere-
gi – zachęcał Maurycy Sadowski. 
 Wieczorem na rozstawionej od 
strony ronda scenie rozpoczęło się 
ostre rockowe granie. Wystąpiły 
m.in. zespoły Afekt, Czarny sen, To-
gether, JammerZ. Śpiewano także w 
restauracji „Odjazd”. Było gwarno, 
tłoczno, wesoło, kolorowo. Zupełnie 
tak, jak powinno być raz do roku na 
Nocy Muzeów.

Tomasz Wojciuk

Wielu gości przybyło na Piaseczyńską Noc Muzeów z Warszawy.

Jedną z atrakcji był przejazd drezyną

Puławska bis ma już cztery 
miesiące opóźnienia!
LESZNOWOLA W ubiegłym tygodniu GDDKiA odstąpiła od umowy z fi rmą Rubau Polska, która miała wybu-

dować odcinek A trasy S7, od węzła Warszawa Lotnisko do węzła Lesznowola. Generalna dyrekcja zapew-

nia, że robi wszystko, aby jak najszybciej wyłonić nowego wykonawcę

 Podczas gdy wszyscy czekali na 
wydanie ZRID-ów dla odcinków A 
i B oraz rozpoczęcie budowy, która 
ma się zakończyć w marcu 2021 roku 
niespodziewanie gruchnęła wieść, 
że GDDKiA zrywa umowę z jed-
nym z wykonawców. - Niestety Wy-
konawca nie wywiązywał się w peł-
ni z obowiązków realizacji prac, do 
których się zobowiązał w podpisanej 
umowie – czytamy na stronie GDD-
KiA. Już 8 marca GDDKiA wręczy-
ła firmie Rubau wezwania do po-
prawy. Chodziło o opóźnienia do-
tyczące prac projektowych. Kolejny 
zarzut dotyczył tego, że wykonaw-
ca nie złożył kompletnego wniosku 
o wydanie decyzji ZRID w wyma-
ganym terminie 10 miesięcy od pod-
pisania umowy. Generalna dyrek-
cja podaje, że miał aż 115 dni opóź-
nienia. Kiedy wniosek został wresz-
cie złożony, GDDKiA zdecydowa-
ła o rozwiązaniu umowy. Dlaczego? 
- Wobec braku rokowań na poprawę 
sytuacji – czytamy w oświadczeniu.  
- Wykonawca nie zamierzał na przy-
kład przygotowywać placu budowy. 
Zażądał też od nas gwarancji wy-
płacalności skarbu państwa, co było 
absurdalne. Zrozumieliśmy, że nie 
ma ochoty kontynuować tej inwesty-
cji i dlatego podjęliśmy decyzję o od-
stąpieniu od umowy - wyjaśnia Jan 
Krynicki, rzecznik GDDKiA. 

 Teraz GDDKiA będzie chciało 
jak najszybciej wyłonić firmę, któ-
ra wybuduje odcinek A. Nie wiado-
mo czy nastąpi to na drodze nego-
cjacji czy też zostanie ogłoszony ko-
lejny przetarg. - Cały czas podejmu-
jemy działania, mające zniwelować 
ewentualne opóźnienia – przekonu-
je Jan Krynicki. - Na razie, względem 
harmonogramu prac, wynoszą one 4 
miesiące. Nie jest jednak powiedzia-
ne, że nowy wykonawca nie wybudu-
je tej drogi szybciej, co już się zda-
rzało. Może uda mu się nadrobić stra-
cony czas...
 O wiele lepsza sytuacja jest na 
odcinku B, a więc od węzła Lesz-
nowola do Tarczyna. - Tu też mamy 
drobne opóźnienie, ale wykonaw-

ca na bieżąco dokonuje poprawek 
i ma wolę kontynuowania inwesty-
cji – podkreśla Jan Krynicki. Dla 
tego fragmentu Puławskiej bis po-
woli kończy się postępowanie admi-
nistracyjne, które zaowocuje wyda-
niem ZRID-u i – co się z tym wią-
żę – rozpoczęciem budowy. - Trwa 
udział społeczeństwa – informuje 
Małgorzata Tarnowska z warszaw-
skiego oddziału GDDKiA. - Uwagi 
można składać do 7 czerwca. 
 Po odniesieniu się do uwag i dru-
gim postanowieniu RDOŚ wojewoda 
powinien wydać dla inwestycji pozwo-
lenie na realizację. Chociaż nie wiado-
mo kiedy to nastąpi, realnym termi-
nem jest trzeci kwartał tego roku. 

Tomasz Wojciuk

GDDKiA chce naliczyć firmie Rubau karę umowną za odstąpie-

nie od umowy w wysokości 15 proc. zaakceptowanej kwoty 

kontraktowej. Będzie to ponad 30 mln zł
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Spotkanie z Mistrzem
PIASECZNO Drugi koncert w ramach I Festiwalu im. Witolda Maliszew-

skiego nie wymagał specjalnego zaproszenia dla publiczności, która 

szczelnie wypełniła tego wieczoru Kościół św. Anny. Wystąpił bowiem 

Konstanty Andrzej Kulka – światowej sławy skrzypek

 Mistrz wyszedł witany burzą braw, wziął do rąk skrzypce, po czym... oznaj-
mił, że zapomniał okularów i musi po nie wrócić. Publiczność czekała na nie-
go w absolutnej ciszy, a już po chwili zabrzmiały pierwsze, kierowane wir-
tuozowskimi dłońmi dźwięki, które dosłownie oczarowały wszystkich obec-
nych melomanów. Konstantemu Andrzejowi Kulce towarzyszyli znakomici 
instrumentaliści: Grzegorz Skrobiński (fortepian), Andrzej Gębski (skrzypce), 
Grzegorz Chmielewski (altówka) i Andrzej Wróbel (wiolonczela). Wykonano 
sonatę na skrzypce i fortepian Witolda Maliszewskiego oraz kwintet fortepia-
nowy Juliusza Zarębskiego, a całość – dzieląc się informacjami o twórczości 
obu artystów – poprowadziła niezawodna Malina Sarnowska. 
 Już teraz można śmiało powiedzieć, że pomysł na Festiwal im. Witolda Ma-
liszewskiego okazał się strzałem w dziesiątkę. Organizatorami cyklu koncer-
tów muzyki klasycznej dedykowanych piaseczyńskiemu kompozytorowi z 
okresu dwudziestolecia międzywojennego są Centrum Kultury w Piasecznie 
i Stowarzyszenie Sztuka i Pasja. Cieszy, że można w końcu lepiej poznać twór-
czość kompozytora związanego z Piasecznem i przyjeżdżają tu artyści, którzy 
są w stanie zapewnić wykonania na najwyższym poziomie artystycznym. 
 A kolejny koncert już w najbliższą sobotę – tym razem w kościele w Józe-
fosławiu o godzinie 19. W programie: Kwartety smyczkowe „Mistrz i Uczeń” 
- Witold Maliszewski i Witold Lutosławski. Wystąpi kwartet Camerata w skła-
dzie: Włodzimierz Promiński – I skrzypce, Andrzej Kordykiewicz – II skrzypce, 
Piotr Reichert – altówka, Roman Hoff mann – wiolonczela. Wstęp wolny.  

Grzegorz Tylec

Wielka impreza rowerowa

GÓRA KALWARIA

 W niedzielę 26 maja amatorzy jazdy na rowerach górskich zawitają już po 
raz jedenasty do Góry Kalwarii. Kolarskie miasteczko, biuro zawodów oraz start i 
meta znajdą się, tak jak przed rokiem, przy Placu Piłsudskiego. – Jestem przekona-
ny, że zmodyfi kowana trasa sprawi wielką przyjemność miłośnikom dwóch kółek 
– mówi Grzegorz Wajs, organizator imprezy. - Będzie wiodła w dużej mierze przez 
Lasy Chojnowskie i wały nad Wisłą, gdzie jest sporo pagórków.
 To będzie już szósty etap tegorocznego LOTTO Poland Bike Marathonu. 
Rywalizacja rozegra się na trzech dystansach: Max (58 km), Mini (35 km) oraz 
Fan (9 km). Na terenie miasteczka rowerowego swoje wyścigi Mini Cross będą 
mieli też najmłodsi w wieku 2-4 i 5-6 lat.

TW

Gala kickboxingu w Mysiadle
LESZNOWOLA W sobotę 1 czerwca w Centrum Sportu w Mysiadle odbędą się 

walki o tytuły zawodowego Mistrza Polski Polskiego Związku Kickboxingu

 W sumie odbędzie się 8 walk w formule K-1, walka o młodzieżowy tytuł 
w formule low-kick oraz jedna walka K-L. Bilety na imprezę dostępne są pod 
tel. 669232910 oraz w Polskim Związku Kick-boxingu.
 Galę zapowiadaną jako największe wydarzenie sportowe tego roku orga-
nizują stowarzyszenie Wiśniewski kick-boxing, Polski Związek Kickboxingu 
oraz Fundacja Mistrzom Sportu. Impreza odbywa się pod honorowym patro-
natem Wójt Gminy Lesznowola Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik.
Czekają nas następujące walki:

K-1/- 67kg Kamil Rościński (Samuraj Sanok) vs Paweł Józefowicz (Fighter Wrocław)
K-1/- 75kg Daniel Kolasiński (Palestra Warszawa Team) vs Daniel Strzemiński 
(AZS AWF W-wa)
K-1/- 81kg Rafał Kamiński (Kickboxing Team Sejny) vs Artur Kwiecień (KO Gym 
Świebodzice)
LOW-KICK (tytuł młodzieżowy) +70 kg Justyna Ciborska (GSWW Najemnik Gli-
wice) vs Katarzyna Tyl (Akademia Mieszanych Sztuk Walki Włocławek)
Walki rankingowe:

K-1/-63,5 kg Rafał Cyrankowski (Stowarzyszenie Polkon Fight Legnica) – Ad-
rian Gunia (Dragon Starachowice)
K-1/-60 kg Krzysztof Olszewski (Palestra W-wa) – Norbert Piotrowski (Fighter Wrocław)
K-1/-67 kg Mikołaj Kopaniszyn (Palestra W-wa) – Krzysztof Górski (Polkon Legnica)
K-1/+91 kg Damian Zapart (Wisła Sandomierz) – Mateusz Gola (TS Wiśniew-
ski Team Lesznowola)
Walki amatorskie:

K-1/-75 kg Maciej Wyszyński (X Fight) vs TBA
K-L -47 kg Piotr Osmólski – Radosław Kopyra.



Gmina
Piaseczno BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY PIASECZNO

Miasto Dzieci na Dzień Dziecka
2 czerwca 2019 roku zapraszamy na imprezę MIASTO DZIECI 

organizowaną z okazji Dnia Dziecka. Wydarzenie odbędzie się 
w trzech miejscach w samym centrum Piaseczna.
Zapraszamy!

Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia  14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014. poz. 1490)

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid. 43/3 o powierzchni 139 m2, dla której Sąd Rejonowy w Piasecz-
nie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00429512/7,  położona w obr. 16 m. Pia-
seczno w rejonie ul. Kniaziewicza i Wojska Polskiego. 
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi :   163.910,00 zł brutto

Wysokość wadium :  8.195,50 zł

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno 
w/wym działka znajduje się na obszarze urbanistycznym oznaczonym symbolem 1MW/U – teren zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych. 
Działka  posiada kształt zbliżony do prostokąta o szerokości ok. 9 m, uniemożliwiając jej samodzielne zabudowa-
nie; działka niezabudowana, położona w pobliżu ul. Kniaziewicza, w bezpośrednim otoczeniu występują tereny 
zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. Na działce występują naniesienia budowlane – pod-
jazd z kostki brukowej; posiada dostęp do sieci infrastruktury technicznej.
Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.  
W/wym działka obciążona jest odpłatną służebnością gruntową, ustanowioną na czas nieoznaczony, na rzecz wła-
ściciela nieruchomości objętych treścią księgi wieczystej WA1I/00034107/7, WA1I/00034105/3, WA1I/00034106/0, 
WA1I/00035368/1 polegającą na prawie przechodu i przejazdu po całej powierzchni działki gruntu zarówno do 
ulicy Jana Pawła II, jak i do ulicy Kniaziewicza; właściciele mają również prawo położenia i utrzymania na całej 
działce nawierzchni drogowej i chodników, będących budowlą w rozumieniu prawa budowlanego.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 02.08.2019 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej (przy sekre-

tariacie Burmistrza, I piętro), w budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Pisemne oferty można składać w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w terminie 
do dnia  29.07.2019 r. (włącznie) do godz. 18.00 – w zamkniętych kopertach.

Oferty składane przez zainteresowanych winny zawierać:

1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub fi rmę wraz z siedzibą
2. Datę sporządzenia oferty,
3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, stanem prawnym i faktycznym nieruchomości
 i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4. Oferowaną cenę, wyższą od ceny wywoławczej i sposób jej zapłaty,
5. Kopię dowodu wniesienia wadium,
6. Podpis(y) oferenta(ów)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 29.07.2019r. 

na rachunek bankowy Gminy Piaseczno nr 14 1240 6973 1111 0010 8670 8392. 

   
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upły-
wem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia  przetargu wynikiem nega-
tywnym. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umo-
wy sprzedaży.
Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie 
z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Nabywca nieruchomości przej-
muje nieruchomość w stanie istniejącym.
Wygrywający przetarg jest zobowiązany do dokonania wpłaty ceny nabycia (pomniejszonej 
o wpłacone wadium) najpóźniej 2 dni przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży. Wszelkie koszty związane 
z zawarciem umowy ponosi nabywca nieruchomości.
Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. Burmistrzowi  przysługuje prawo 
zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Bliższych informacji o przetargu i szczegółowych warunkach sprzedaży udziela Wydział Geodezji 
i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, II piętro, pok. 70, w godz. 8-16, 
tel. 70-17-523.

Piaseczno, 20.05.2019 r.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno 

mgr inż. Robert Widz

II Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

Nightskating Piaseczno
Pierwsza tegoroczna edycja Nightskating Piaseczno czyli nocnego przejazdu rolkarzy ulicami gminy 

Piaseczno odbędzie się w piątek 31 maja.

 Po raz pierwszy imprezę będzie 
organizować doświadczona ekipa 
rolkowych wyjadaczy z Warszaw-
skiego Stowarzyszenia Rolkarskiego 
POLSKATER, organizatora Night-
skating Warszawa.

 Celem wydarzenia jest populary-
zacja wrotkarstwa jako środka trans-
portu w mieście oraz promocja gmi-
ny Piaseczno jako miejsca przyjazne-
go osobom aktywnym fizycznie.

Miejsce zbiórki: Rynek miejski czyli 
Plac Piłsudskiego
Dystans: 15 km
Zbiórka 19.15 – 19.45 – w planie 
konkursy z nagrodami
Start przejazdu: 19:50

Trasa: plac Józefa Piłsudskiego, Ta-
deusza Kościuszki, Sierakowskiego, 
Warszawska, Chyliczkowska, Siel-
ska, Polna, Mostowa, Główna, Dzi-
kich Gęsi, Źródlana, Dworska, Pod 

Bateriami, Redutowa, Stołeczna, 
al. 3-go Maja, Stołeczna, Pomorska, 
Władysława Reymonta, Henryka 
Sienkiewicza, Dworcowa, Jana Paw-
ła II, Puławska, Plac Piłsudskiego
Mapa przejazdu dostępna na stro-
nie: www.nightskatingpiaseczno.pl
Poziom trudności: 1- łatwy, w sam 
raz dla rodzin z dziećmi

Przejazd jest całkowicie darmowy 
i nie wymaga rejestracji.

Wykaz nieruchomości
„Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia” – nieruchomość 
zabudowana oznaczona jako działka ewidencyjna nr 124, o powierzchni 
0,1800 ha, zabudowana budynkiem o powierzchni ok. 150 m2 położona 
w Zalesiu Górnym przy ul. Wiekowej Sosny 4 przeznaczona do użyczenia, 
na okres 3 lat, na rzecz Sołectwa wsi Zalesie Górne.

INFORMACJA
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno działając na podstawie art. 35 ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. 
U. z 2018r, poz. 2204 ze zm.) informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu MiG Piaseczno, z/s w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 oraz na stro-
nie internetowej www.piaseczno.eu, zamieszczony został wykaz dot. Wy-
dzierżawienia na okres od dnia 01.05.2019 r. do dnia 31.08.2019 r. części dz 
nr 18/74, obr. 17 m. Piaseczno o pow. 18 m2 położonej przy ul. Szkolnej, 
z przeznaczeniem pod ogródek letni lokalu gastronomicznego mieszczą-
cego się w budynku przy ul. Szkolnej 9 w Piasecznie.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

INFORMACJA
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno działając na podstawie art. 35 ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. 
U. z 2018r, poz. 2204 ze zm.) informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu MiG Piaseczno, z/s w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 oraz na stronie 
internetowej www.piaseczno.eu, zamieszczone zostały wykazy dot.:
1) wydzierżawienia na okres 3 lat części dz nr 30/4, obr. 43 m. Piasecz-
no przy ul. Staszica o pow. 596 m2 z przeznaczeniem pod składowanie 
i w części pod ciągi komunikacyjne (wjazd),
2) wydzierżawienia na okres 3 lat części dz nr 39, obr. 56 m. Piaseczno 
przy ul. Jerozolimskiej 16, o pow. 15 m2 z przeznaczeniem pod garaż

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Wykaz nieruchomości
 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno działając na podstawie 35 ust. 1 
Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 
z 2018r. poz. 2204 ze zm. informuje, iż na tablicy ogłoszeń na I piętrze Urzę-
du Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 oraz na stronie interneto-
wej www.piaseczno.eu został udostępniony do publicznej wiadomości wy-
kaz nieruchomości położonej w Jesówce przy ul. Konika Polnego, przezna-
czonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.
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Upamiętnili „Jaskółkę” 
i innych żołnierzy AK
KONSTANCIN-JEZIORNA Dziś przed południem na ogrodzeniu willi Biały Dworek u zbiegu 

ulic Wierzejewskiego i Jagiellońskiej odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą żoł-

nierzom AK Batalionu „Krawiec”, NSZ Batalionu „Mączyński” oraz innym ofi arom reżi-

mu komunistycznego, w tym Henrykowi Stokowskiemu ps. „Jaskółka”

 Przybyłych na uroczystość go-
ści, w tym kombatantów, harcerzy, 
uczniów z miejscowych szkół oraz 
mieszkańców Konstancina-Jeziorny 

powitał burmistrz Kazimierz Jań-
czuk. - Myślę, że dzisiejsze wydarze-
nie jest najlepszą lekcją wychowa-
nia patriotycznego i obywatelskie-
go – dodał. Następnie dwie uczen-
nice, Aleksandra Zwierzchowska i 
Gabriela Głowacka przypomnia-
ły postać st. strz. Henryka Stokow-
skiego, ps. „Jaskółka”, zamordowa-
nego pod koniec września 1945 roku 
w pobliskim Białym Dworku, w któ-
rym po wojnie znajdowała się siedzi-
ba Urzędu Bezpieczeństwa. 

Tragiczna historia

 O upamiętnienie „Jaskółki” od 
2013 roku starał się Janusz Kłos z 
Konstancina-Jeziorny. Urodzony w 
1914 roku Stokowski był pierwszym 
mężem jego matki, Zofii Stokowskiej 
z domu Kalmus. – Nigdy nie spo-
tkałem tego człowieka, ale jestem z 

nim emocjonalnie związany. Jako 
małe dziecko widziałem, jak mama 
przeżywała jego śmierć, pokazywa-
ła zdjęcia z albumu i opowiadała, że 
walczył w Powstaniu Warszawskim 
i w wielkiej bitwie partyzanckiej w 
Piskórce w Lasach Chojnowskich. 
To wszystko utkwiło mi w pamięci. 
Dlatego kiedy mama zmarła, posta-
nowiłem dokończyć jej dzieło – mó-
wił nam dwa lata temu Janusz Kłos.
 Henryk Stokowski brał udział w 
kampanii wrześniowej i trafił do nie-
woli niemieckiej. Po powrocie w ro-
dzinne strony związał się z Armią 
Krajową. Dlatego w 1945 roku na 
celownik wzięli go ubecy z powsta-
łej w Konstancinie-Jeziornie pla-
cówki, dowodzonej przez szkolone-
go w Związku Radzieckim Romana 
Jabłońskiego. Zabrali „Jaskółkę” z 
domu w Nowym Wierzbnie pod ko-
niec września 1945 r. AK-owca pod-
dano okrutnym torturom i wielo-
godzinnym przesłuchaniom, w wy-
niku których najprawdopodobniej 
w nocy z 28 na 29 września zmarł. 
Jako oficjalny powód śmierci boha-
tera podano zawał serca. Zofia Sto-
kowska w to nie uwierzyła. Tym bar-

dziej, że widziała ciało, które było 
okrutnie zmasakrowane. Mimo, że 
oferowano jej 20 tys. zł zadośćuczy-
nienia nie przyjęła pieniędzy, decy-

dując się dociekać prawdy na własną 
rękę. Zaapelowała nawet o ukaranie 
winnych do ówczesnego prezyden-
ta Bolesława Bieruta, ale śledztwo 

w tej sprawie dwukrotnie umarza-
no. Żona „Jaskółki” zmarła w 1992 
roku. Jednak starania o upamiętnie-
nie Stokowskiego postanowił konty-
nuować Janusz Kłos. 

Chwała i cześć bohaterom

 W kwietniu 2017 roku st. strz. 
Henryk Stokowski został odznaczo-
ny pośmiertnie Krzyżem z Mieczami 
Orderu Krzyża Niepodległości „za 
wybitne zasługi poniesione z niezwy-
kłym poświęceniem w walce o su-
werenność i niepodległość Państwa 
Polskiego”, następnie – postanowie-
niem prezydenta RP Andrzeja Dudy 
- awansowano go na stopień podpo-
rucznika. Po odsłonięciu i poświęce-
niu tablicy postanowienie to odczy-
tał pułkownik Zbigniew Mikusek. 
Patent oficerski odebrał Janusz Kłos. 
Zrobił to z wyraźną ulgą, ponieważ 
był to epilog jego wieloletnich dzia-
łań, zmierzających do odkrycia praw-
dy i przywrócenia pamięci o zakato-
wanym bohaterze AK. 

Tomasz Wojciuk

Pułkownik Zbigniew Mikusek odczytał postanowienie 

prezydenta RP Andrzeja Dudy o pośmiertnym awansowaniu 

„Jaskółki” na stopnień podporucznika

St. strz. Henryk Stokowski 

ps. „Jaskółka” został awanso-

wany pośmiertnie na stopień 

podporucznika

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

Mistrzostwa Konstancina w Scrabble

KONSTANCIN-JEZIORNA

 W sobotę w KDK odbędą się I Mistrzostwa Konstancina w Scrabble. Profe-
sjonalny sprzęt i sędziowanie zapewnia Polska Federacja Scrabble. Na najlep-
szego zawodnika, będącego mieszkańcem Konstancina, czeka nagroda spe-
cjalna. Szczegółowych informacji udziela Sławomir Kamecki (tel. 501 385 472). 
Początek o godz. 9. Udział bezpłatny, ale obwiązują zapisy.

TW

Bezpłatne badania w przychodni przy Fabrycznej

PIASECZNO

 Z okazji obchodów dnia diagnosty laboratoryjnego, który wypada 27 
maja, w piaseczyńskiej przychodni przy ul. Fabrycznej 1 w najbliższy ponie-
działek i wtorek będzie można wykonać bezpłatne badania profi laktyczne. 
Każdy chętny będzie mógł zrobić sobie morfologię krwi 5 diff , zaś osoby z gru-
py podwyższonego ryzyka - dodatkowo badanie D-dimer. Przychodnia zapra-
sza wszystkich chętnych na czczo w godz. 7.30-17. Diagności przypominają, że 
wykonywana minimum raz w roku morfologia pozwala wykryć nowotwory 
krwi we wczesnym stadium i wszelkie niedokrwistości z niedoboru żelaza, wi-
taminy B12 oraz kwasu foliowego przed wystąpieniem objawów klinicznych. 

TW

Czy doroczna gala 
sportu jest zagrożona?
KONSTANCIN-JEZIORNA W pierwszej połowie czerwca Gminny Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie od lat organizuje uroczy-

stą galę, podczas której najwybitniejsi uczniowie z terenu gminy na-

gradzani są za wybitne osiągnięcia sportowe. - W tym roku dzieje się 

coś dziwnego – uważa radny Arkadiusz Głowacki. - Wydaje mi się, że 

nie ma woli GOSiR-u, aby zorganizować doroczne wydarzenie

 Temat gali był poruszany podczas ostatnich trzech posiedzeń komisji bez-
pieczeństwa, oświaty, kultury i sportu. W trakcie ostatniego spotkania, które 
odbyło się we wtorek, radny Głowacki wprost zapytał wiceburmistrza Dariu-
sza Zielińskiego czy gala się odbędzie, a jeśli tak, to kiedy. - Nie uzyskałem jed-
noznacznej odpowiedzi – twierdzi radny. Z naszych informacji wynika, że wi-
ceburmistrz Zieliński przytoczył podczas posiedzenia komisji opinię dyrektor 
GOSiR-u Jolanty Urbańskiej, która miała stwierdzić, że „mając na uwadze wnio-
ski dyrektorów szkół nie widzi jakoby konieczności przeprowadzenia gali spor-
tu”. - Jestem tym zaskoczony i nie chce mi się wierzyć, żeby dyrektorzy szkół 
byli przeciwni zorganizowaniu tego wydarzenia – dodaje radny Głowacki.
 Udało się nam porozmawiać z wiceburmistrzem Dariuszem Zielińskim. - 
Wolą zarówno moją, jak i burmistrza Jańczuka jest, aby ta gala się odbyła – 
mówi wiceburmistrz Zieliński. - Uważam, że osiągnięcia młodzieży powinny 
zostać docenione i nagrodzone. W piątek odbędzie się spotkanie z udziałem 
dyrektorów szkół i dyrektora GOSiR-u, podczas którego wszystkie niedomó-
wienia w tej kwestii zostaną wyjaśnione. Ze swojej strony nie wyobrażam so-
bie, żeby ta gala mogła się nie odbyć.

TW
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MUKS Piaseczno w 
finale Mistrzostw Polski
KOSZYKÓWKA Koszykarki MUKS Piaseczno stanęły na wysokości zadania. W rozgrywanym 

w SP nr 5 turnieju półfi nałowym Mistrzostw Polski U14 zajęły drugie miejsce i awanso-

wały do wielkiego fi nału

 - Awans do najlepszej ósem-
ki w kraju bardzo cieszy – nie kry-
je Magdalena Lewandowska, trener-
ka MUKS Piaseczno. - Dziewczyny 
w każdym meczu turnieju pófinało-
wego grały z pełnym zaangażowa-
niem, stanowiły zespół i choć popeł-
niały błędy, to ich koszykówka może 
się podobać.  Pierwsze spotka-
nie z Lesznem było niezwykle waż-
ne z perspektywy walki o premio-
wane awansem miejsca. Dziewczy-
ny od początku konsekwentnie re-
alizowały przedmeczowe założe-
nia co zaowocowało wysoką wygra-
ną. W tym spotkaniu double-double 
zaliczyła Gabrysia Zaron (22 punk-
ty, 11 zbiórek), a do tego świetne za-
wody rozegrała Weronika Kobza (6 
punktów, 13 zbiórek, 5 asyst, 6 prze-
chwytów). Sobotnia konfrontacja ze 
Straszynem była z kolei typowym 
meczem walki. Mimo świadomości 
siły naszego rywala, dziewczyny po-
deszły do niego bez kompleksów. Z 
wyniku minus 10 udało się w 33. mi-
nucie wyprowadzić na plus trzy, ale 
niestety w końcówce to Straszyn za-
chował więcej zimnej krwi. Osta-
tecznie mecz zakończył się dziewię-
ciopunktową porażką. W tym spo-
tkaniu dobrze spisywały się Natalka 
Żak i Patrycja Dybowska, a impo-

nujące dziewięć asyst rozdała Wero-
nika Kobza.
 Niedzielny mecz z Polkowicami 
okazał się być meczem o wszystko. 
Na trybunach komplet publiczności, 
ale gorąca atmosfera tylko dodała 
dziewczynom skrzydeł. Wszystkie 
walczyły z całych sił, świetnymi ak-
cjami popisywały się Zuza Uszyń-
ska i Daria Bączyk, a klasą samą 
dla siebie była Gabrysia Zaron (33 
punkty, 21 zbiórek, 4 asysty, 2 bloki).
- W czasie sezonu zmagałyśmy się 
z wieloma przeciwnościami – mówi 
Magdalena Lewandowska. - W 

styczniu poważnej kontuzji doznała 
Natalka Lemieszek, nasza pierwszo-
piątkowa zawodniczka, która do tej 
pory leczy uraz stawu skokowego. 
Mimo to, udało się osiągnąć wynik, 
który jest już teraz dla nas wszyst-
kich pozytywnym zaskoczeniem i 
jednocześnie nagrodą za wielolet-
nią pracę tych młodych kobiet. Ale 
czemu nie pokusić się o więcej pozy-
tywnych niespodzianek? 
 Turniej finałowy odbędzie się w 
dniach 29 maja - 2 czerwca w Żyrar-
dowie.

Grzegorz Tylec

Kickboxerzy 
z ośmioma medalami
KICKBOXING zawodnicy Axendor Kickboxing Team wzięli udział w mię-

dzynarodowym turnieju Bochemia Open w Czechach, gdzie drużyno-

wo udało im się zająć trzecie miejsce

 Axendor Team to drużyna sportowa prowadzona w ramach Bąkowski Fi-
ght Club, która zrzesza najlepszych w klubie zawodników kickboxingu z oko-
lic Piaseczna i Tarczyna.
- Stąd właśnie świetny wynik - tłumaczy Piotr Bąkowski, właściciel klubu. 
 W rywalizacji udział wzięło 220 zawodników z 31 klubów z Czech, Niemiec 
i Polski. Indywidualnie nasi zawodnicy zdobyli osiem medali w swoich wiodą-
cych konkurencjach, a kolejne w konkurencjach dodatkowych. Według trene-
rów na wyróżnienie zasługują… wszyscy. 
 - Każdy stanął na szczycie możliwości i przełamał swoje słabości - mówią 
trenerzy Łukasz Jesionowski i Karol Wesling. - Większość medalistów otrzy-
mała w ten spo-
sób nagrodę za 
ciężką pracę pod-
czas przygoto-
wań, ale i informa-
cję, że są od nich 
lepsi zawodnicy i 
jest jeszcze wiele 
do zrobienia. 

Tyl.

Wyniki w wiodących formułach:
Daria SosnowskaDaria Sosnowska  2 miejsce Low Kick (full contact)
Marianna Helak złoto 1 miejsce Light Contact
Krzysztof Chabiera 1 miejsce Light Contact
Kamil Dziadkowiec 2 miejsce Low Kick (full contact)
Marek Helak 3 miejsce Light Contact
Mateusz Florian 3 miejsce Point Fighting
Oskar Żabik 3 miejsce Light Contact
Rafał Wiewiórski 3 miejsce Low Kick (full contact)

Przegrali wygrany mecz
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA, MKS PIASECZNO – RADOMIAK II RADOM 2:4 Do 

88. minuty piłkarze MKS Piaseczno prowadzili 2:1 i wyda-

wało się, że nic nie przeszkodzi im już w odniesieniu zwy-

cięstwa. Radomiak w pięć minut strzelił jednak trzy gole 

i ostatecznie to goście mogli świętować zdobycie trzech 

punktów

 W pierwszej połowie Piaseczno miało przynajmniej trzy bardzo dobre sy-
tuacje na zdobycie gola. Do siatki trafi ł jednak tylko Zbigniew Obłuski w 32. 
minucie, ale gdyby do przerwy Radomiak przegrywał 0:3, to nikt z ich druży-
ny nie powinien być specjalnie zdziwiony. 
 A kiedy po przerwie Obłuski strzelił na 2:0, biało-niebiescy wydawali się 
być już niemal pewni zdobycia trzech punktów. W 58. minucie kontakt dał 
jednak gościom, po rzucie karnym, Kucharski. Od 88. minuty zaczął się z na-
tomiast, trudny do wytłumaczenia, dramat gospodarzy. Najpierw dwukrot-
nie Nowakowski, a potem jeszcze – tuż po prostej stracie po wznowieniu gry 
– Winsztal wprawili w osłupienie zarówno zawodników, jak i będących na me-
czu kibiców. Cud w Piasecznie stał się faktem. Niestety, cud dla Radomiaka.

Tyl.

W sobotę pobiegną na piątkę

LEKKOATLETYKA

 W najbliższą sobotę odbędzie się kolejna Piaseczyń-
ska Piątka, która wystartuje ze stadionu miejskiego w Pia-
secznie. Od godziny 15.30 do 16.45 odbędą się zapisy do 
Biegu Głównego na 5 kilometrów, biegów towarzyszą-
cych oraz wydawanie pakietów. O 17 zacznie się Bieg Kra-
snali 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.

Tyl.

Tym razem wicemistrzostwo

KOSZYKÓWKA NA WÓZKACH

 Koszykarze IKS GTM Konstancin nie zdołali odrobić 
trzynastopunktowej straty z pierwszego meczu fi nało-
wego o Mistrzostwo Polski. Podopieczni Wojciecha Ma-
kowskiego słabo weszli w mecz z drużyną Pactum Scy-
zory Kielce i bardzo szybko musieli uznać wyższość ry-
wali. Zaledwie trzy zdobyte punkty w pierwszej kwar-
cie wobec 20 gości w zasadzie przesądziły losy tytułu. 
Przyjezdni do końca kontrolowali już wynik, wygrywa-
jąc ostatecznie wysoko – 70:39.

Tyl.

IV liga

Kolejka 25 - 15 maja

Błonianka Błonie 8-0 Perła Złotokłos  
Energia Kozienice 1-1 Wilga Garwolin  
LKS Promna 3-3 Pogoń Grodzisk Mazowiecki  
MKS Piaseczno 2-4 Radomiak II Radom  
Mszczonowianka Mszczonów 1-1 Orzeł Unin  
Mazur Karczew 1-2 Znicz II Pruszków  
Sparta Jazgarzew 2-3 Pilica Białobrzegi  
Oskar Przysucha 0-1 KS Raszyn  

Kolejka 26 - 18-19 maja

Perła Złotokłos 0-4 Oskar Przysucha 
KS Raszyn 1-0 Sparta Jazgarzew  
Pilica Białobrzegi 1-2 Mazur Karczew  
Znicz II Pruszków 3-3 Mszczonowianka Mszczonów  
Orzeł Unin 2-7 MKS Piaseczno  
Radomiak II Radom 2-1 LKS Promna 
Pogoń Grodzisk Mazowiecki 2-0 Energia Kozienice  
Wilga Garwolin 1-2 Błonianka Błonie 

Tabela grupy południowej IV ligi

1.  Pogoń Grodzisk Mazowiecki 
  26 68 22 2 2 89-20
2.  Błonianka Błonie 26 56 18 2 6 70-29
3.  Oskar Przysucha 26 54 17 3 6 59-25
4.  Mszczonowianka Mszczonów 
  26 48 14 6 6 61-35
5.  Pilica Białobrzegi 26 48 15 3 8 61-28
6.  MKS Piaseczno 26 46 15 1 10 64-49
7.  Mazur Karczew 26 42 13 3 10 40-41
8.  KS Raszyn 26 38 12 2 12 42-46
9.  Znicz II Pruszków 26 34 10 4 12 37-33
10.  Energia Kozienice 26 32 9 5 12 37-45
11.  Radomiak II Radom 26 32 9 5 12 40-54
12.  Sparta Jazgarzew 26 29 8 5 13 33-53
13.  Wilga Garwolin 26 28 8 4 14 37-52
14.  LKS Promna 26 20 5 5 16 25-55
15.  Orzeł Unin 26 19 5 4 17 34-75
16.  Perła Złotokłos 26 2 0 2 24 6-95

Liga okręgowa

Kolejka 25 - 18-19 maja

Grom Warszawa 2-8 AP Żyrardów  
KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 1-3 Pogoń II 
Grodzisk Mazowiecki  

Ursus II Warszawa 5-2 Przyszłość Włochy (Warszawa)  
Józefovia Józefów 6-1 SEMP Ursynów (Warszawa)  
Naprzód Stare Babice 1-3 Milan Milanówek  
KS Teresin 3-1 MKS II Piaseczno  
Laura Chylice 3-1 Piast Piastów 
LKS Chlebnia 7-0 LKS Osuchów 

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

1.  AP Żyrardów 25 63 20 3 2 83-32
2.  Józefovia Józefów 25 60 20 0 5 76-33
3.  KS Teresin 25 46 14 4 7 57-40
4.  Ursus II Warszawa 25 43 14 1 10 82-50
5.  Laura Chylice 25 42 13 3 9 66-46
6.  Grom Warszawa 25 38 12 2 11 71-54
7.  Przyszłość Włochy (Warszawa) 
  25 37 11 4 10 43-41
8.  Milan Milanówek 25 36 11 3 11 33-46
9.  Piast Piastów 25 34 10 4 11 47-48
10.  LKS Chlebnia 25 34 10 4 11 50-49
11.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 
  25 33 10 3 12 44-57
12.  SEMP Ursynów (Warszawa) 
  25 32 9 5 11 52-51
13.  MKS II Piaseczno 25 28 8 4 13 37-43
14.  Naprzód Stare Babice 25 23 7 2 16 43-66
15.  LKS Osuchów 25 16 4 4 17 24-76
16.  KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 
  25 12 4 0 21 27-103

A klasa

Kolejka 22 - 18-19 maja

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

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy

1.  Okęcie Warszawa 22 55 17 4 1 68-13
2.  GLKS Nadarzyn 22 54 17 3 2 95-32
3.  Orzeł Baniocha 22 52 17 1 4 72-25
4.  Anprel Nowa Wieś 21 33 10 3 8 38-38
5.  UKS Siekierki (Warszawa) 22 32 9 5 8 48-38
6.  Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 
  22 32 9 5 8 42-41
7.  Grom II Warszawa 22 32 10 2 10 39-51

8.  Jedność Żabieniec 22 30 9 3 10 50-51
9.  Walka Kosów 22 29 7 8 7 41-34
10.  Naprzód Brwinów 22 25 7 4 11 33-46
11.  Świt Warszawa 22 20 5 5 12 19-35
12.  FC Lesznowola 21 18 3 9 9 34-44
13.  Tur Jaktorów 22 15 4 3 15 28-79
14.  FC Płochocin 22 4 1 1 20 14-94

II liga kobiet

Kolejka 18 - 18-19 maja

Stomil Olsztyn 2-1 Loczki Wyszków  
MOSiR Sieradz 4-1 Ząbkovia Ząbki  
Wilga Garwolin 2-1 Tygrys Huta Mińska  
Włókniarz Białystok 3-2 Akademia 2012 Suwałki  
GOSiR Piaseczno 2-2 Victoria Bartoszyce 

Tabela drugiej ligi kobiet

1.  MOSiR Sieradz 19 48 16 0 3 64-18
2.  Ząbkovia Ząbki 18 46 15 1 2 85-24
3.  Loczki Wyszków 18 38 12 2 4 66-34
4.  Stomil Olsztyn 18 37 12 1 5 49-19
5.  Włókniarz Białystok 18 28 9 1 8 24-30
6.  KU-AZS UW Warszawa 17 27 8 3 6 28-23
7.  Pogoń Zduńska Wola 17 22 6 4 7 26-34
8.  Akademia 2012 Suwałki 19 20 6 2 11 35-48
9.  GOSiR Piaseczno 18 15 4 3 11 18-52
10.  Victoria Bartoszyce 18 11 2 5 11 16-54
11.  Wilga Garwolin 18 10 3 1 14 10-64
12.  Tygrys Huta Mińska 18 9 2 3 13 22-43

Ligowe zapowiedzi
IV liga

Kolejka 27 - 25-26 maja

KS Raszyn - Mazur Karczew 
Wilga Garwolin - Perła Złotokłos 25 maja, g.18
Błonianka Błonie - Pogoń Grodzisk Mazowiecki 
Energia Kozienice - Radomiak II Radom 
LKS Promna - Orzeł Unin 
MKS Piaseczno - Znicz II Pruszków 25 maja, g.11
Mszczonowianka Mszczonów - Pilica Białobrzegi 
Sparta Jazgarzew - Oskar Przysucha 25 maja, g.11 

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

Wyniki naszych zespołów ligowych
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KURIER POŁUDNIOWY

R E K L A M A

Czas minął! GDDKiA usuwa reklamy 
wyborcze Andrzeja Halickiego
PIASECZNO Komitet wyborczy kandydata na europosła do wtorku miał czas na usunięcie re-

klam wyborczych z pasa drogowego wzdłuż ulicy Puławskiej. Nie zrobił tego, więc GDD-

KiA sama usunie plakaty. - Doszło do nielegalnego zajęcia pasa, za co grożą kary pienięż-

ne – informuje Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA

 Przypomnijmy. Kilka tygodni temu 
na słupach oświetleniowych wzdłuż 
ulicy Puławskiej pojawiły się plakaty 
z podobizną kandydata na europosła 
Andrzeja Halickiego. Wielu kierowców 
było tym zbulwersowanych. Twierdzi-
li, że plakaty ich dekoncentrują. Gmi-
na Piaseczno poinformowała, że wyda-
ła zgodę na umieszczenie plakatów na 
latarniach, które są jej własnością. Jed-
nak słupy stoją w pasie drogi krajowej, 
a więc na terenie znajdującym się w za-
rządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad. - Te reklamy zosta-
ły umieszczone w pasie drogowym bez 
naszej wiedzy i są niezgodne z obowią-
zującymi przepisami – poinformowała 
nas kilkanaście dni temu Małgorzata 
Tarnowska, rzeczniczka warszawskie-
go oddziału GDDKiA. GDDKiA we-
zwało więc komitet wyborczy Andrze-
ja Halickiego do usunięcia reklam do 
21 maja. Nakaz został jednak zigno-
rowany. - Usuniemy więc te reklamy 
sami, już zaczęliśmy to robić – infor-
muje rzeczniczka. - Traktujemy to dzia-
łanie jako nielegalne zajęcie pasa dro-
gowego, za co grożą wysokie kary. 
 W czwartek, gdy oddawaliśmy 
ten nr Kuriera Południowego do 
druku, plakaty wyborcze wciąż wisia-
ły przy ulicy Puławskiej.

TW

Podarujcie mamie stroik

KONSTANCIN-JEZIORNA

 W sobotę o godz. 15 w Konstancińskim Domu Kultury przy ul. Mostowej 15 
odbędą się wyjątkowe warsztaty rodzinne, podczas których będą przygotowy-
wane stroiki roślinne na Dzień Matki. Na kołach ze styropianu, z użyciem fi lcu, 
papieru i innych materiałów powstaną kwieciste wieńce i oryginalne kompozy-
cje. Świetna zabawa i kreatywna atmosfera gwarantowane. Warsztaty popro-
wadzi Jolanta Łaba. Udział w cenie 5 zł/os., liczba miejsc ograniczona.

TW



15nr 19 (766)/2019/W1 OGŁOSZENIA DROBNE/REKLAMA

KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

DAM PRACĘ

Pracownik na plac w składzie budowlanym, z obsługą 
wózka widłowego, Chyliczki, tel. 600 284 250

Przyjmę do pracy w delikatesach w Nowej Iwicznej, 
mile widziane doświadczenie, tel. 501 105 411

Zatrudnię Panią na kuchnie do pomocy w cateringu, 
Piaseczno, tel. 575 118 516

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

Kierowca kat. C. uprawnienia ADR, tel. 782 70 92 94 
(dzwonić 17:00 – 21:00)

Telepizza w Piasecznie przyjmie dostawców z własnym 
samochodem i osoby do pracy w lokalu. Stała lub do-
datkowa, tel. 500 219 754

Zatrudnię elektromonterów z uprawnieniami, 
tel. 602 253 763

Biuro rachunkowe w Piasecznie poszukuje  pomoc księ-
gowej.  CV prosimy przesyłać ma maila korn@korn.pl 

Sprzedawca do pracy w delikatesach „Pod dębem” w Zale-
siu Dolnym i Zalesiu Górnym, tel. 797 188 368, 694 451 568

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

Zakład kamieniarski zatrudni pracowników, 
tel. 601 266 516

Poszukuję samodzielnego brukarza, tel. 509 069 235

Panią do sprzątania klatek schodowych na Ursynowie 
okolice ul.Poleczki, tel. 505 969 569 

Pana do terenu zewnętrznego na Ursynowie okolice 
ul.Poleczki, tel. 505 969 569

Zatrudnię sprzedawcę w sklepie spożywczym w Pia-
secznie. Mile widziane doświadczenie w pracy w skle-
pie, 12pln/h, na rękę. Tel. 792 600 525

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

Kosmetyczka Nowa Iwiczna, tel. 501 700 497

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

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

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

Dom opieki zatrudni opiekunów i pracownika 
kuchni, umowa o pracę, zlecenie. Praca od zaraz, 
tel. 602 795 596

Zatrudnię kuriera, firma medyczna, tel. 602 637 732

Ekspedientkę do delikatesów w Józefosławiu, 
tel. 660 950 975

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

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

Firma Probet zatrudni pracowników gospodarczych z 
orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Praca w Pia-
secznie. Oferujemy umowę o pracę i godne wynagrodze-
nie. Prosimy o kontakt pod nr telefonu 22 730 09 28

Pracowników ogólnobudowlanych, tel. 666 360 017

Kierowcę do baru azjatyckiego w Piasecznie, tel. 504 585 555

Zatrudnię pracowników przy produkcji i pakowaniu Hen-
ryków Urocze, tel: 502 221 859

Serwis sprzątający zatrudni panie na stałe, na etat męż-
czyznę – wymagane doświadczenie i prawo jazdy, 
tel. 503 032 071

Pracownika do prac ogrodowych, tel: 696 039 978

Zatrudnię do opieki nad dzieckiem i do prac domowych, 
okolice Góry Kalwarii, tel. 606 985 502

Nauczyciel do przedszkola i opiekun żłobkowy, 
k/Piaseczna, tel. 501 423 413

Zatrudnię pracownika do sklepu spożywczego. Jeziórko, 
przy stacji „PKP Ustanówek”, tel. 602 512 677

Zatrudnię pracowników ogólnobudowlanych, malarzy, 
szpachlarzy, glazurników, tel. 504 100 418

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

Stolarzy meblowych, pomocników, Tarczyn, 
tel. 608 207 265, 668 495 001

Fryzjerce lub stażystce, Studio Fryzur, Falenty, 
tel. 505 942 419

BABIK TRANSPORT – zatrudnimy diagnostę samochodo-
wego z uprawnieniami do SKP w Sękocinie  lub na Wila-
nowie w Warszawie tel 600 065 813

Zatrudnię kucharza Panią lub Pana do małego bistro w 
Górze Kalwarii. Tel. 571 422 482

Do kuchni w przedszkolu pomoc zatrudnię. Miejsce pra-
cy Łazy/koło  Magdalenki.Praca na etat, wymagana ksią-
żeczka sanepidu.Kontakt  506 12 52 82 lub CV mailem 
przedszkolefantazja@interia.pl

BABIK SKP praca na myjni automatycznej. Nie wymagane 
doświadczenie ale zaangażowanie oraz umiejętność ob-
sługi klienta Wilanów. Tel. 662 021 324

Energiczna, pracowita  do prowadzenia spraw  biurowych, 
zakupy,  marketing. Piaseczno.  robert@corotech.pl 

Zatrudnię kucharkę do pracy w Przedszkolu Zaczaro-
wana Pozytywka. Praca na pełny etat, umowa o pracę. 
Tel. 601 778 504

Golden Sp. z o.o. - firma zajmująca się produkcją owoców 
suszonych i mrożonych, zatrudni specjalistę ds. kontro-
li jakości. Osoba odpowiedzialna będzie za obsługę ad-
ministracyjną sprzedaży oraz prowadzenie dokumenta-
cji związanej z certyfikatami IFS, BRC, Ekologia. Praca w 
Czaplinku k. Góry Kalwarii.  Zainteresowane osoby prosi-
my o przesłanie CV na adres: info@goldendrying.pl, bądź 
kontakt telefoniczny pod nr tel. 662 108 852

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

Zatrudnię pracowników budowlanych. Tel. 698 831 834

Specjalista kadry-płace w niepełnym wymiarze, znajo-
mość Sage, Konstancin, tel. 601 814 071

Babik Transport – zatrudnimy diagnostę samochodowego 
z uprawnieniami do  SKP w Sękocinie lub na Wilanowie w 
Warszawie, tel. 600 065 813

Do budowy linii energetycznych, elektromonterów lub po-
mocnika do przyuczenia. Prawo jazdy kat.B tel. 660 939 117

Młodego grafika komputerowego CorelDraw, Photoshop. 
Piaseczno, tel. 601 213 555

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

Pracownika do hurtowni spożywczej z prawem jazdy, 
Piaseczno, tel. 501 719 625 (w godz. 13 -16)

Hydraulika i pomocnika, tel. 693 785 277

Agencja ochrony zatrudni sprawnych emerytów, renci-
stów, tel. 603 776 159 w godz.: 15:00-18:00

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

Zatrudnię pomoc kuchni i kucharza. Praca w Konstanci-
nie. Tel. 600 250 437

Poszukuję samodzielnego brukarza, tel. 509 069 235

Pracownika fizycznego do obsługi obiektu biurowo-ma-
gazynowego. Tel. 728 518 788

SZUKAM PRACY 

Opieka, tel. 575 768 357

Prace domowe, opieka, tel. 731 129 311

KUPIĘ

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

Kupie klocki Lego, tel. 532 974 612

Kupię miejsce na cmentarzu komunalnym w Piasecz-
nie, tel. 609 804 639

Drzewo, drewno, okazyjnie kupię/przyjmę z wycinki, 
albo suche, tel. 668 172 777

Firmę – Każda opcja, tel. 605 904 277

SPRZEDAM

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

Opony letnie 15 cali (185/65), markowe, cały komplet 
(4 sztuki), używane,  tel. 668 172 777

Kanapę i 2 fotele antyczne Burgund, dużo rzeźbione, 
tel. 507 982 218

Tuje, bukszpany i inne,  tel. 880 479 679

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

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

Focus I, 2004r, srebrny, kombi z LPG, tel. 668 172 777

Sprzedam Peugeot’a 307 hatchback, 2004 r., 2.0 HDI, 
do napraw blacharsko lakierniczych. 2200 zł. 
tel. 509 482 826

Volvo S60 z 2006, I właściciel, serwisowany, 155 000 km., 
sprzedam w rozsądnej cenie, tel. 604 273 249

Daewoo Leganza 2.0, automat z hakiem, 2000 r, 1700 zł, 
tel. 535 467 856

Toyota RAV Premium. Salon, Polska. 2011 r., tel. 501 631 494

Honda W125cm, pcx, tel. 797 084 170

Cymerman przyczepy i akcesoria: nowe, remonty, 
przeróbki www.przyczepy.waw.pl tel. 601 449 898

AUTO - MOTO  KUPIĘ

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

Kupię części do Warszawy, silnik dolnozaworowy, ele-
menty oświetlenia i wnętrza, tel. 505 070 259

Auto Skup. Wszystkie marki. Całe, uszkodzone lub po 
wypadku. Nie na chodzie. Skorodowane. W stanie obo-
jętnym. Krajowe, sprowadzone, angliki. Płatne gotówką. 
Odbiór własną lawetą, tel. 515 472 081

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

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

Sprzedam SUPER tanią, budowlaną działkę. Łączny koszt 
ok. 29 000 zł, tel. 501 610 072

Sprzedam działkę w Bobrowcu, tel. 602 340 549

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

Sprzedam działki budowlane w Łazach, tel. 501 610 072

Ładna, budowlana, w pełni uzbrojona działka w Siedli-
skach, tel. 602 340 549

Sprzedam 1,5h koło Lipska, 30 000 zł, Białobrzegi nad Wi-
słą. Tel. 660 505 756

Działkę 1800 mkw., ze starym domem i budynkiem gospo-
darczym, Czarny Las, tel.  669 604 446

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

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

Sprzedam segment w zabudowie szeregowej w Natolinie, 
87m kw. tel. 606 214 540

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

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

Działkę, 1500 m kw., Jeziórko, tel. 669 901 335

Sprzedam działki budowlane w miejscowości Pawłowice 
gm. Tarczyn Tel : 517 751 909

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Pawilon nr 5, „Pod Kopułą”, Piaseczno, ul. Szkolna 13c, 
25 mkw., tel. 604 55 15 01

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

Samodzielny dom 73 mkw., po generalnym remoncie, 
Jazgarzew, blisko kościoła, tel. 509 201 517

1-osob. 480. Para 300/os + liczn., tel. 577 88 69 88

Pokój dla Ukrainki, tel. 739 626 355

Ursynów, 3 pokojowe, dla spokojnych ludzi, tel. 507 982 218

Pokój w Zalesinku, tel. 512 769 034

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

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

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

Magazyny do wynajęcia w Antoninowie. Ochrona całodo-
bowa. Tel. 604 470 270, 604 470 370

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Działki w centrum Piaseczna, tel. 781 271 991

Trzypokojowe około 50 m kw., parter z balkonem lub piętro i 
winda garaż, Piaseczno, bezpośrednio, tel. 664 775 714

USŁUGI

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

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
Tel. 504 008 309

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

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

Murarz – tynkarz podejmie pracę, tel. 505 877 194

Dachy, Kominy, rynny, tel. 798 836 860

Dachy, papa, tel. 601 310 413

Remonty, tel. 601 310 413

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

Glazura, gres, malowanie,  gładzie, tel. 601 21 94 82

Elektryk, tel. 666 890 886

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96

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

Mycie dachów, tel. 503 540 456

USUWANIE OWADÓW LATAJĄCYCH, Tel. 503 471 422

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU 
TEL. 501 129 679

DEKARSKIE – remonty dachów, obróbki, rynny, papa, 
malowanie dachów, tel. 739 43 77 87

KUCHNIE, SZAFY, www.ADWID.pl

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

Kominki montaż, tel. 661 714 904

Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01

Remonty, wykończenia, pełny zakres, elewacje, 
ogrodzenia,tel. 601 304 250

Dachy, naprawy, tel. 798 836 860

Malowanie, remonty, gładzie, tel. 665 708 757

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

Papa – tanio i solidnie, tel. 608 677 525

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

Ogrodnictwo, tel. 536 043 434

Malowanie, panele, remonty, tel. 664 632 405

Hydraulika domki, tel. 602 651 211

Koszenie terenów, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

Tynki tradycyjne i gipsowe, tel. 604 415 352

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Mycie elewacji,  impregnacja, tel. 505 591 721

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

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

Malarskie, tel. 696 120 208

Hydraulik, tel. 535 872 455

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

Pielęgnacja tui i żywopłotów, tel. 510 694 550

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

Ogrody-Koszenie-Trawników-Zarośli, tel. 603 315 531 

Remonty wykończenia, tel. 796 682 431

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

Tynki tradycyjne, gipsowe, tel.  604 415 352

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

Schody, tel. 696 269 184

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 pralek, tel. 602 322 951 

Cyklinowanie, tel. 696 269 184

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439

 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. 798 851 194

ZDROWIE I URODA 

Grupa wsparcia i rozwoju osobowości, tel. 571 373 118

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

Kocięta Maine Coon, tel. 608 838 843

MATRYMONIALNE

60 lat, wysoki. Przytul mnie i mój samochód, tel. 577 886 245

Zatrudnię kierowcę C+E, z doświadczeniem na kraj, 
tel. 601 91 23 53

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

Zatrudnię sprzedawczynię do sklepu spożywczego w 
Gołkowie. Wszystkie niedziele wolne, tel. 519 831 770

Punkt przyjęć do pralni zatrudni na Wilanowie Panią 
potrafiącą szyć. Tel.  789 106 426

Kierowca C+E, kraj, pn.-pt, 6 000 zł netto, 
tel. 505 030 062

Kierowca kat. B (samochód dostawczy do 3,5t) do hur-
towni spożywczej, mile widziana książeczka Sanepidu, 
Góra Kalwaria, tel. 510 197 142

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

Dom pod lasem Prace Duże/Tarczyn, dom 220 mkw., 
działka: 2000 mkw, cena: 1,150 miliona, tel. 502 092 165

Siedliska/Piaseczno/Konstancin-Jeziorna, dom 366 
mkw., działka 3150 mkw, cena: 1,7 miliona, 
tel. 502 092 165

MELDUNEK, PESEL, UMOWA – OK!, tel. 720 90 80 80 

ELEWACJE TEL. 792 456 182

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

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

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

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

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

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

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

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

największy nakład 
największa skuteczność 

w każdy piątek

cena od 3 zł za słowo

Zamów 
ogłoszenie 

drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2

tel. 22 756 79 39 pon-pt 8:30-18
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Mniejszość azjatycka częścią 
lokalnej społeczności
  LESZNOWOLA Dziś w szkole w Mrokowie odbyła się konferencja pt. „30 lat polskiej 

transformacji – integracja diaspory azjatyckiej na Mazowszu”. W wydarzeniu wziął 

udział były wicepremier Janusz Piechociński,   obecnie prezes Izby Przemysłowo-

Handlowej Polska-Azja

 Konferencja rozpoczęła się od 
występów wietnamskich artystów. 
Następnie głos zabrała wójt Maria 
Jolanta Batycka-Wąsik, która przed-
stawiła Lesznowolę jako gminę wie-
lokulturową. - Priorytetem nasze-
go samorządu jest tworzenie przyja-

znych warunków dla rozwoju przed-
siębiorczości, ale także podejmo-
wanie działań przyczyniających się 
do integracji społecznej – mówiła. 
- Mam nadzieję, że dzisiejsze spotka-
nie będzie inspiracją do nawiązywa-
nia nowych relacji biznesowych. 
 Zaproszonych do Mrokowa go-
ści, wśród których było nie tylko wie-
lu Wietnamczyków i Chińczyków, ale 
także Turków, Indonezyjczyków i Ko-
reańczyków oficjalnie powitał Janusz 
Piechociński. - Budujemy drogi i mo-
sty do współpracy – zaznaczył. Na-
stępnie głos zabrali przedstawicie-
le ambasad Chin i Wietnamu, któ-
rzy podkreślili silne związki z Pol-
ską. - Ostatnich 30 lat to czas wiel-
kiego rozwoju naszego kraju – pod-
sumowała Aleksandra Hanzel, któ-
ra reprezentowała marszałka woje-
wództwa Adama Struzika. - Mazow-
sze jest jednym z najszybciej rozwija-
jących się regionów w Unii Europej-
skiej. Doceniamy wkład społeczności 
azjatyckiej w ten proces.
 Konferencję zdominowały licz-
ne prezentacje. Najpierw dr Elżbie-

ta Kazubek, dyrektor Mazowieckie-
go Biura Planowania, mówiła o po-
trzebie współdziałania i prioryte-
tach inwestycyjnych, które w przy-
szłości mogą zaowocować jeszcze 
lepszą współpracą. Potem przed-
stawiciele Chin i Wietnamu opowie-
dzieli trochę o swoich społeczno-
ściach, mieszkających od lat w Pol-

sce (wielu Chińczyków i Wietnam-
czyków żyje w gminie Lesznowola i 
prowadzi interesy w Wólce Kosow-
skiej). Było też sporo o samym cen-
trum przy ul. Nadrzecznej, które ma 
szansę stać się w przyszłości nie tyl-
ko ośrodkiem handlowym, ale także 
miejscem aktywności społecznej.

Tomasz Wojciuk

Janusz Piechociński, prezes Izby 

Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja

W Polsce mieszka około 

30 tys. Wietnamczyków, 

którzy pracują w wielu 

branżach, w tym w handlu 

i w gastronomii

W konstancińskim 
szpitalu powstanie szkoła 
KONSTANCIN-JEZIORNA Samorząd Mazowsza, chcąc wspomóc 

Szpital Rehabilitacyjny Uzdrowisko Konstancin-Zdrój SA 

przy ul. Sue Ryder 1, utworzy przy placówce szkołę dla le-

czących się w nim psychiatrycznie nastolatków

– Decyzja nie była łatwa, ale nie mogła być inna – podkreśla marszałek Adam 
Struzik. - Nie chodzi o koszty, ale o to, że tego typu działania nie są obowiąz-
kiem samorządu województwa. 
 W połowie ubiegłego roku w Szpitalu Rehabilitacyjnym Uzdrowisko Kon-
stancin-Zdrój SA utworzono oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży. 
Oddział zdobył pięcioletni kontrakt na świadczenie medyczne z Narodowe-
go Funduszu Zdrowia. Jego pacjentami są młodzi ludzie w wieku od 15 do 18 
lat, czyli podlegający obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki. 
 Aby móc ten obowiązek realizować, szpital w Konstancinie-Jeziornie 
zwrócił się w sierpniu ubiegłego roku do urzędu marszałkowskiego o pomoc 
w zorganizowaniu w placówce szkoły dla pacjentów i zapewnienie jej fi nan-
sowania mimo, że nie jest placówką podlegającą samorządowi Mazowsza. 
Urząd Marszałkowski odpowiedział, 
że „z uwagi na przeszkody prawne i 
organizacyjne” nie widzi możliwości 
spełnienia prośby spółki. Zarząd wo-
jewództwa nie wykluczył, że „kierując 
się potrzebami i dobrem pacjentów” 
w przyszłości podejmie rozmowy w tej kwestii, a póki co zasugerował, aby 
spółka utworzyła w swoim szpitalu niepubliczną szkołę. – Uznano, że skoro 
jesteśmy spółką prywatną, powinniśmy uruchomić prywatną szkołę, mimo 
że realizujemy kontrakt publiczny z NFZ, taki sam, jak szpitale państwowe. 
Naszym obowiązkiem jest leczenie, a nie prowadzenie szkoły dla około 20 
uczniów. To nie ma również dla nas uzasadnienia ekonomicznego, ponieważ 
musielibyśmy dopłacać do funkcjonowania placówki – komentowała wów-
czas Agnieszka Grzeszczyk, dyrektor ds. medycznych UKZ. Na początku tego 
roku spółka zwróciła się do marszałka o ponowne rozpatrzenie sprawy. Tym 
razem decyzja była pozytywna.
 Dlaczego samorząd wyciągnął do szpitala pomocną dłoń? – Dramatycz-
nie rośnie liczba dzieci i młodzieży, które potrzebują kompleksowej opieki 
psychiatrycznej zarówno w trybie dziennym, jak i stacjonarnym - argumentu-
je  Elżbieta Lanc z zarządu województwa mazowieckiego. - A dzieci muszą się 
uczyć. Dlatego podjęliśmy tę bezprecedensową decyzję.
 Podjęto już działania zmierzające do powołania Zespołu Szkół Specjal-
nych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój SA. W jego skład mają wejść Szkoła Pod-
stawowa Specjalna i Liceum Ogólnokształcące Specjalne. Jeszcze w tym roku 
nowo utworzony Zespół Szkół w Konstancinie-Jeziornie uzyska dotację z bu-
dżetu Mazowsza  w wysokości 300 tys. zł. W przyszłym roku szacuje się, że na 
funkcjonowanie szkoły trzeba będzie przeznaczyć blisko 900 tys. zł, z czego 
300 tys. zł będzie stanowiła subwencja oświatowa.

Tomasz Wojciuk

Coraz więcej młodych 

ludzi cierpi na 

zaburzenia psychiczne 

R E K L A M A

R E K L A M A

Spacer ulicami Zalesia

PIASECZNO

 W niedzielę 26 maja odbędzie się miejski spacer historyczny po Zalesiu 
Dolnym – mieście ogrodzie. Historie związane z odwiedzanymi ulicami opo-
wiadać będzie Stanisław Hofman - znany piaseczyński przewodnik, społecz-
nik i popularyzator historii Piaseczna. O zabytkowych zalesiańskich willach 
opowiadać będą – Hanna Zbyszewska i Mira Walczykowska z Fundacji „Dom 
Zośki”.  Czas trwania wycieczki: ok. 2 godzin; udział bezpłatny. Zbiórka: sta-
cyjka kolejki wąskotorowej Zalesie Dolne (ul. Stołeczna obok nr. 32), koniec: 
skrzyżowanie ul. Pomorska/Aleja Polskiego Państwa Podziemnego.

Tyl.
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