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Rozpoczęła się budowa Puławskiej-Bis
LESZNOWOLA Kilka dni temu wpro-

wadzono tymczasową organiza-

cję ruchu na odcinkach ulic Boro-

wej w Łoziskach, Przyleśnej w Wil-

czej Górze oraz przy skrzyżowa-

niu drogi 721 z ul. Postępu w Ko-

lonii Lesznowola. Ma ona obowią-

zywać do końca 2021 roku na czas 

funkcjonowania wyjazdów z tere-

nu budowy trasy S7

Szarpanina mieszkanki
ze strażą miejską
PIASECZNO W czwartek 31 października na ul. Żabiej 

w Piasecznie zjawili się strażnicy miejscy, którzy 

próbowali usunąć metalowe słupki zagradzające 

część drogi. Właścicielka słupków próbowała bro-

nić swojej własności. – Zostałam pobita – mówi
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Traktor przygniótł mężczyznę. 

Zginął na miejscu

Miłośnicy AGD w rękach policji

Poszukiwani sprawcy zniszczenia pomnika

Odpowie za kradzież elektronarzędzi

Udzielili pomocy kobiecie, która spadła 

z trzeciego piętra

Obywatelskie zatrzymanie pijanego kierowcy

Zapalił marihuanę i spowodował kolizję

 Pod koniec października w Kawęczynie doszło do tragicznego w skut-
kach wypadku z udziałem 43-letniego mężczyzny. Podczas wykonywania 
prac rolniczych na skarpie, prowadzony przez niego traktor przewrócił się. 
Mężczyzna doznał ciężkich obrażeń głowy, które były przyczyną śmierci. Do-
chodzenie w sprawie wypadku prowadzi policja pod nadzorem prokuratury.

 W ręce funkcjonariuszy z wydziału kryminalnego wpadli dwaj męż-
czyźni podejrzani o włamania do magazynu w Józefosławiu. Z magazynu 
skradziono m.in. lodówki, kuchnie elektryczne oraz kabiny prysznicowe. 
Łączne straty oszacowano na ponad 13 tys. zł. Przy 34-latku oraz 45-latku 
znaleziono kominiarkę, perukę oraz amfetaminę. Obydwaj usłyszeli już 
zarzuty. Sprawa ma charakter rozwojowy. 

 Nieznani sprawcy zniszczyli pomnik tragicznych wydarzeń, do któ-
rych doszło w nocy z 27 na 28 maja 1942 roku przy ulicy Jarzębinowej w 
Magdalence, gdzie hitlerowcy rozstrzelali 223 więźniów warszawskiego 
Pawiaka. Wandale zamalowali sprejem krzyż i pomazali, kamienie upa-
miętniające zdarzenie. Sprawą zajmują się policjanci z komisariatu w 
Lesznowoli, którzy proszą o kontakt wszystkie osoby mogące pomóc w 
znalezieniu sprawców przestępstwa. 

 19-letni mieszkaniec Płocka kilka razy okradał jeden ze sklepów z 
elektronarzędziami w Magdalence. W końcu sprzedawcy zorientowali się 
i zawiadomili policję. Chłopak został zatrzymany, a mundurowym udało 
się odzyskać szlifi erki i klucze dynamometryczne. Młodzieńcowi grozi do 
5 lat pozbawienia wolności.

 Policjanci otrzymali informację, że z trzeciego piętra jednego z blo-
ków wypadła 35-letnia kobieta. Funkcjonariusze natychmiast udali się na 
miejsce wypadku. Po krótkich poszukiwaniach znaleźli poszkodowaną 
między krzewami, udzielili jej pierwszej pomocy i wezwali karetkę pogo-
towia. Kobietę udało się uratować. 

 W środę po godz. 19 jadący ul. Wilanowską kierowca opla zauważył 
mknące przed nim renault clio, które miało problem z utrzymaniem wła-
ściwego toru jazdy. Mężczyzna niezwłocznie powiadomił o tym fakcie 
policjantów, po czym zablokował renaultowi drogę. Kierowca auta za-
trzymał się i chciał cofnąć, jednak wówczas został zablokowany od tyłu 
przez dwa inne samochody. Podróżujące nimi osoby uniemożliwiły kie-
rowcy renaulta opuszczenie pojazdu. Po kilku minutach na miejscu zda-
rzenia pojawiła się policja, która skontrolowała kierującego clio na trzeź-
wość. 48-latek miał w organizmie 0,7 promila alkoholu, został zatrzyma-
ny i trafi ł do aresztu. Stracił już prawo jazdy, usłyszał zarzuty i stanie przed 
sądem. Za jazdę po pijanemu grozi mu do 2 lat więzienia.

 Kilka dni temu policjanci zatrzymali kierowcę hondy, który na jednej 
z ulic spowodował kolizję, po czym odjechał z miejsca zdarzenia. Nieste-
ty, na widok mundurowych 19-latek znów nie zapanował nad pojazdem, 
wbijając się tym razem w ogrodzenie. Przy chłopaku znaleziono woreczki 
foliowe, 29 gramów marihuany oraz wagę elektroniczną. Honda nie mia-
ła ważnych badań technicznych. 19-latek trafi ł do celi i usłyszał zarzuty. 
Za samo posiadanie środków odurzających grozi mu do 3 lat więzienia.
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Nadszedł czas na remont drogi
z Piaseczna do Konstancina
KONSTANCIN-JEZIORNA Podczas ostatniej sesji rady miejskiej burmistrz Kazimierz Jańczuk 

streścił przebieg spotkania dotyczącego budowy dwóch ważnych dróg – odcinka 721 

od Piaseczna do Konstancina oraz obwodnicy uzdrowiska

 W spotkaniu oprócz burmistrza 
Jańczuka wzięli udział także wice-
marszałek Mazowsza Rafał Rajkow-
ski, burmistrz Wilanowa Ludwik 
Rakowski oraz Zbigniew Ostrow-
ski, dyrektor Mazowieckiego Zarzą-
du Dróg Wojewódzkich. Rozmawia-
no m.in. o odcinku drogi 721 od ul. 
Julianowskiej w Piasecznie do Sko-
limowskiej w Konstancinie-Jezior-
nie, który ma zostać przebudowany. 
– Dyrektor Ostrowski chce w stycz-
niu wystąpić do wojewody o wyda-
nie ZRID-u – poinformował Ka-
zimierz Jańczuk. – Jeśli nie będzie 

protestów mieszkańców, w przy-
szłym roku MZDW wyłoni wyko-
nawcę, który przebuduje ten odci-
nek. Zarezerwowano na to w budże-
cie 60 mln zł. 
 Burmistrz poinformował, że w 
ostatnim czasie budżet wojewódz-
twa został mocno okrojony. Prze-
strzegł, że jeśli zadanie nie zostanie 
szybko zrealizowane, cała inwesty-
cja może odsunąć się w czasie nawet 
o kilka lat. – Dyrektor Ostrowski za-
apelował, abyśmy wszyscy wspierali 
przebudowę tej drogi – dodał Kazi-
mierz Jańczuk. 

 Ciekawa dyskusja odbyła się tak-
że odnośnie nowego przebiegu drogi 
wojewódzkiej 724, która pierwotnie 
miała powstać na odcinku od grani-
cy z Wilanowem do Góry Kalwarii. 
Jest to inwestycja od lat wyczekiwa-
na przez mieszkańców, jednak wią-
żą się z nią nie tylko znaczne koszty, 
ale i trudności (kilka miesięcy temu 
mieszkańcy Parceli i Cieciszewa zło-
żyli odwołanie od zaproponowanej 
koncepcji drogi). Ponadto planowa-
ny przebieg obwodnicy koliduje z ka-
pliczką w miejscowości Moczydłów. 
Zastrzeżenia co do przebiegu drogi 
miała także gmina Góra Kalwaria 
oraz... konserwator zabytków. 
 – Budowa obwodnicy od Wilano-
wa do Góry Kalwarii może być odle-
głą przyszłością – oznajmił podczas 
sesji Kazimierz Jańczuk. - Dlatego 

zasugerowaliśmy, aby ją skrócić do 
terenu gminy Konstancin-Jeziorna. 
Dyrektor Ostrowski przyjął to z za-
dowoleniem. Teraz będziemy szukać 
satysfakcjonujących dla wszystkich 
rozwiązań. Być może obejdzie się bez 
protestów mieszkańców Parceli.
 W ramach przeprowadzonych 
rozmów ustalono także, że gmina 
przekaże marszałkowi wojewódz-
twa dokumentację niezbędną do 
wykonania sygnalizacji świetlnej 
na skrzyżowaniu ulic Wilanowskiej 
i Mickiewicza na Grapie (inwesty-
cja będzie prawdopodobnie współfi-
nansowana przez gminę), gdzie czę-
sto dochodzi do wypadków. MZDW 
zobowiązał się natomiast do dokoń-
czenia remontu drogi biegnącej od 
promu w Gassach do Habdzina. 

Tomasz Wojciuk

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem remont drogi 721 

od Julianowskiej do Skolimowskiej mógłby rozpocząć się 

już w przyszłym roku

Podczas spotkania 

rozmawiano także o innych 

drogowych inwestycjach 

na terenie Konstancina

-Jeziorny, w tym budowie 

świateł na skrzyżowaniu ulic 

Wilanowskiej i Mickiewicza

Rozpoczęła się budowa Puławskiej-Bis
LESZNOWOLA Kilka dni temu wprowadzono tymczasową organizację ruchu na odcinkach 

ulic Borowej w Łoziskach, Przyleśnej w Wilczej Górze oraz przy skrzyżowaniu drogi 721 

z ul. Postępu w Kolonii Lesznowola. Ma ona obowiązywać do końca 2021 roku na czas 

funkcjonowania wyjazdów z terenu budowy trasy S7

 Na razie wykonawca odcinka B Pu-
ławskiej-Bis firma IDS-BUD (chodzi 
o fragment trasy S7 od węzła Leszno-
wola do węzła Tarczyn Północ) umie-
ścił przy Borowej i Przyleśnej oznako-
wanie informujące o wyjeździe z budo-
wy i zakazujące wjazdu na odcinki znaj-
dujące się wzdłuż pasa drogowego przy-
szłej Puławskiej-Bis. Tymi wyznaczony-
mi strefami będą poruszały się niedługo 
ciężkie samochody, dowożące materiały 
na budowę. Podobne znaki pojawiły się 
przy skrzyżowaniu drogi 721 z ul. Po-
stępu. Przywieziono już tam pierwszą 
koparkę i betonowe płyty, służące do 
układania prowizorycznego dojazdu.
 Na razie w pasie przyszłej drogi 
S7 trwają prace archeologiczne zle-
cone przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad. Kiedy się za-
kończą, Borowa i Przyleśna zostaną 
prawdopodobnie zamknięte i w stre-
fie budowy trasy szybkiego ruchu nie 
będzie nimi przejazdu. 
 Kilka tygodni temu GDDKiA 
przekazała plac budowy wykonaw-
cy, który sprawdził go już pod ką-
tem ewentualnych niewybuchów. Te-
raz trwa wytyczanie przyszłej trasy. 
Cały czas wojewoda nie wydał ZRI-
D-u na drugą, dłuższą część odcin-
ka B. – Wykonawca jest w trakcie 
uzupełniania dokumentacji – infor-
muje Małgorzata Tarnowska, rzecz-

niczka warszawskiego oddziału 
GDDKiA.
 Jak wszystko dobrze pójdzie 
ZRID na ostatni odcinek trasy S7 
łączącej węzeł Lotnisko z obwodni-
cą Grójca zostanie wydany do końca 
tego roku. GDDKiA cały czas pro-
wadzi też procedurę zmierzającą do 
wyłonienia wykonawcy odcinka A.

TW 

Pod przyszłą trasą S7 trwają prace archeologiczne zlecone 

przez GDDKiA. Wykonawca sprawdził też już teren pod kątem 

niewybuchów

R E K L A M A
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W Bąkówce budują
chodnik
PIASECZNO Wzdłuż ulicy Asfaltowej w Bąkówce powiat buduje wła-

śnie szeroki chodnik. Jeden z mieszkańców ma pretensje, że inwesty-

cja obejmie także część jego nieruchomości

 Tadeusz Hojda nie rozumie, dlaczego powiat chce wyburzyć jego płot. 
– Wydaje mi się, że jest dość miejsca, żeby tego uniknąć – twierdzi. – Nie 
wiem jednak, jak to fi nalnie będzie, mam sprzeczne informacje. Na razie 
układają krawężniki. 
 Mieszkaniec twierdzi, że powiat chce zabrać mu pasek działki o szeroko-
ści 2 metrów. – Jeśli chcą wyburzyć mój stary płot, to niech najpierw zbudują 
nowy – mówi. – Ja sam tego nie zrobię. Nie mam siły, skończyłem 70 lat.
 Grzegorz Wójcik, naczelnik wydziału inwestycji informuje, że chodnik po-
wstaje na odcinku od planowanego ronda na skrzyżowaniu ul. Ceramicznej, 
Asfaltowej i Gościniec do ul. Lipowej. – Odnośnie do ogrodzenia, to zgodnie 
z projektem działka przy posesji nr 19 została podzielona, a jej część stała się 
na mocy decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej własnością 
powiatu piaseczyńskiego – dodaje naczelnik Wójcik.

TW

Mieszkaniec chce, aby powiat – jeśli zburzy stary płot 

– w zamian wybudował mu nowy

Powstanie nowy dom opieki 
dla seniorów
PIASECZNO Pod koniec października odbyła się uroczystość zawieszenia wiechy na budo-

wanym przy skrzyżowaniu ulic Gerbera i Czajewicza domu opieki dla seniorów. Willa 

Gerbera ma być gotowa w połowie przyszłego roku

 Inwestycję realizuje firma Orpea 
Polska, która prowadzi kilka po-
dobnych domów na terenie całego 
kraju, m.in. w Warszawie, Katowi-
cach, Gdańsku, Poznaniu, Wrocła-
wiu. – Zapewniamy starszym oso-
bom łącznie 1100 miejsc, a 1600 jest 
w trakcie budowy – poinformowa-
ła Beata Leszczyńska, prezes Orpea 
Polska. – Willa Gerbera ma zastąpić 

dom opieki w Konstancinie-Jezior-
nie, który nie spełnia już obowiązu-
jących standardów i zostanie wkrót-
ce przeniesiony. 
 Jako że Willa Gerbera jest zlo-
kalizowana w powiecie piaseczyń-
skim, będzie mogła przejąć konstan-
ciński kontrakt z Narodowym Fun-
duszem Zdrowia, w ramach któ-
rego NFZ opłaca pobyt w placów-
ce opiekuńczej 100 seniorom. – 44 
łóżka będziemy udostępniać komer-
cyjnie – dodała Beata Leszczyńska. 
– Mam nadzieję, że ta wiecha przy-

niesie szczęście naszej inwestycji, a 
przenoszenie domu znajdującego się 
w Konstancinie-Jeziornie będziemy 
mogli rozpocząć już w połowie przy-
szłego roku. 
 Na uroczystości byli obecni tak-
że przedstawiciele lokalnych władz 
samorządowych. – Ten imponują-
cy budynek wpisuje się w politykę 
senioralną i rewitalizacyjną prowa-

dzoną przez naszą gminę – zapew-
nił burmistrz Daniel Putkiewicz. 
– Nowa inwestycja to nowe miejsca 
pracy, podatki i aktywności, któ-
re pojawią się w tej części miasta. A 
jest to część atrakcyjna, którą bar-
dzo chcemy ożywić.
 Imprezę zwieńczyło zawieszenie 
na ścianie budowanego domu wiechy. 

Tomasz Wojciuk

W Willi Gerbera będzie mo-

gło zamieszkać 

144 pensjonariuszy, 

z czego 100 łóżek 

sfinansuje Narodowy Fun-

dusz Zdrowia

W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele władz samo-

rządowych z burmistrzem Danielem Putkiewiczem na czele

R E K L A M A
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Najszybszy szklarz w Polsce 
szykuje się na Rajd Barbórki
PIASECZNO Zygmunt Stanek jest piaseczyńskim szklarzem, którego ogromną pasją są 

rajdy. – Ścigam się od lat 80. ubiegłego wieku – mówi o sobie. – Właśnie szykuję samo-

chód na Rajd Barbórki, który odbędzie się na początku grudnia w Warszawie

 Pan Zygmunt w młodości był ko-
larzem, potem zaczął jeździć w raj-
dach. – Lubię się ścigać – mówi. 
– Mam też sukcesy, jestem dwukrot-
nym Mistrzem Polski w Rally Cros-
sie. Medale zdobywałem na ładzie 
samarze i cinquecento. 
 W ostatni weekend Zygmunt 
Stanek prezentował swój samochód 
– peugeota 106 maxi – na targach 
motoryzacyjnych w Nadarzynie. 
– Było tam też sporo innych rajdó-
wek, więc występowałem w dobo-
rowym towarzystwie – śmieje się. 
– Mój samochód jest już praktycznie 
skończony. Czekam jeszcze tylko na 
klatkę i mogę startować.
 Zapytany o szanse na zwycię-
stwo piaseczyński szklarz tylko lek-
ko się uśmiecha. – Na pewno nie wy-
gram – mówi szczerze. – Wypoży-
czenie na rajd porządnego, profesjo-
nalnego samochodu to koszt 25-30 
tysięcy euro. Nie stać mnie na taki 
wydatek. Ale mój peugeot też da 
radę, ma pod maską 204 KM i pro-
wadzi się naprawdę świetnie.
 Marzeniem Zygmunta Stanka 
jest, aby Rajd Barbórki zawitał kie-
dyś do Piaseczna. Do tej pory zda-
rzyło się to tylko raz – w 1996 roku 
na terenie naszego miasta odbyła się 
jedna z prób. – Pamiętam ten dzień. 
Przyjechało mnóstwo kibiców i 
dziennikarzy – wspomina pan Zyg-
munt. – Próbowałem namówić wła-

dze miasta, aby wystąpiły o organi-
zację zawodów, ale nie spotkałem się 
z entuzjazmem...
 Rajdowiec podkreśla, że on sam, 

kiedy tylko może, stara się promo-
wać rodzinne miasto. – Robię to bez-
interesownie już od 30 lat – dodaje.

TW

Peugeot Zygmunta Stanka ma 204 KM. Na drzwiach

rajdowiec umieścił napis przypominający o okrągłej 

rocznicy powstania Piaseczna

LESZNOWOLA

Wieczór patriotyczny z klubem seniora
Klub Seniora Nowa Iwiczna i Mysiadło zaprasza wszystkich mieszkańców 
na wieczór patriotyczny, który odbędzie się w środę 13 listopada o godz. 
18 w Szkole Podstawowej w Nowej Iwicznej (wejście od boiska). W pro-
gramie recytacja wierszy oraz występ zespołu Tęcza. 

TW
R E K L A M A

Niezwykła muzyczna podróż
PIASECZNO Ostatni wtorek jazzowy był dość nietypową propozycją dla 

fanów muzyki o oryginalnym i bezkompromisowym przekazie. Wraz 

ze swoim zespołem wystąpił Milo Kurtis – muzyczna legenda rodzimej 

sceny i obywatel świata

 Lider grupy jest multinstrumen-
talistą o bardzo szerokich muzycz-
nych zainteresowaniach. W prze-
szłości nie stronił od muzyki ekspe-
rymentalnej, ale również i rocko-
wej (jako współzałożyciel grupy Ma-
anam), a także reggae (Izrael) czy 
funk (Zgoda). Tym razem można go 
było usłyszeć w bardziej folkowym i 
etnicznym wcieleniu. Towarzyszący 
mu na scenie muzycy mieli ze sobą 
egzotyczne instrumenty, takie jak 
oud (uważany za przodka lutni), sa-
rangi (instrument strunowy pocho-
dzenia arabskiego) czy trombita (lu-
dowy instrument dęty). Wszystko to 
sprawiło, że publiczność przeniosła 
się w różne – jednoznacznie odle-
głe kulturowo od Polski – miejsca. 
Widać było wyraźnie, że artyści 
sporo miejsca pozostawili na im-
prowizacje – momentami kierując 
się w rejony charakterystyczne dla 
free jazzu. Z pewnością nie był to 
koncert łatwy, ale przy odpowied-
nim skupieniu bez trudu można się 
było wybrać z Milo Kurtisem w nie-
zwykłą muzyczną podróż.
 We wtorek 12 listopada w Domu 
Kultury w Piasecznie zagra z kolei Tu-
bis Trio. Muzyka grupy charaktery-
zuje się chwytliwymi melodiami, za-
raźliwym, świetnie dobranym, lekko 
popowym rytmem pełnym synkop 
i lirycznymi solówkami. Zespół za-
prezentuje materiał z dwóch pierw-
szych płyt studyjnych: „The Truth” 

(Challenge Records, 2017) oraz „Fla-
shback” (Audio Cave, 2018), a także 
przedstawi utwory z najnowszego 
albumu „So Us”, który ukaże się w 
grudniu nakładem wytwórni Audio 
Cave. Na płycie znajdzie się osiem 
utworów, które będą kontynuacją 
stylu z poprzednich dwóch płyt, 
ale z jeszcze większą dawką energii 
i melodyjności. Wszystkie utwory 
Tubis Trio są kompozycjami orygi-
nalnymi. Początek koncertu o go-
dzinie 20. Bilety w cenie 20 złotych 
dostępne są w kasie Domu Kultury 
i na stronie internetowej.

Grzegorz Tylec
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Przebarwieniom 

mówimy NIE!
Zabiegi z kwasami dają ogromne możliwości skutecznego konkurowania z procedu-
rami estetycznymi. W  rękach kosmetyczki  stają się potężnym narzędziem do walki 
z wieloma problemami  i niedoskonałościami skóry

Salon BB, ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej); 

tel. 22 401 1234, www.bbsalon.pl

Dwa kwasy – kwas ferulowy i traneksamowy, uważane w kosmetologii za jedne z 
najskuteczniejszych w walce m.in. z przebarwieniami skórnymi różnego pochodzenia, 
stosowane były do tej pory w dwóch osobnych procedurach zabiegowych. Teraz, dzię-
ki ekspertom marki Bielenda Professional, możliwe stało się wykonanie jednego za-
biegu łączącego obie te substancje. Bielenda Professional Ferul-X jest zabiegiem ca-
łorocznym, czyli możliwym do wykonania również latem. Nie powoduje intensywne-
go złuszczania, zaczerwienienia, przesuszenia czy uczucia nadmiernego napięcia skó-
ry, które dla wielu osób są ograniczeniem przy poddawaniu się tego typu terapiom. 

Kwas ferulowy jest antyoksydantem silniejszym niż witamina C. Spowalnia proce-
sy starzenia się skóry, rozjaśnia już istniejące przebarwienia oraz, poprzez kontro-
lę aktywności tyrozynazy, zapobiega powstawaniu nowych zmian pigmentacyj-
nych. Dodatkowo bardzo dobrze nawilża skórę, pobudza syntezę kolagenu i elasty-
ny. Kwas traneksamowy rozjaśnia przebarwienia skórne, mające podłoże hormo-
nalne, posłoneczne, pozapalne i polekowe. Hamuje układ aktywacji plazminogenu, 
blokując wydzielanie oraz kumulowanie się melaniny w skórze. Jest łagodny i bez-
pieczny dla każdego rodzaju cery, nawet wrażliwej. Łagodzi stany zapalne, reduku-
je zaczerwienienia, pomaga w walce z trądzikiem różowatym. Dopełnieniem for-
muły kwasowej jest zastosowanie dwóch komplementarnych witamin – C oraz E.

Ferul-X można zastosować w trzech obszarach. Pierwszym jest walka z przebar-

wieniami różnego pochodzenia, szarością cery i jej zmęczeniem, a także koniecz-
ność rozjaśnienia czy wyrównania kolorytu skóry. Drugi obszar bazuje na właści-
wościach kojących i łagodzących. Wycisza stany zapalne, pozwalające skórze na 
głęboką, naturalną regenerację. Z kolei trzeci obszar obejmuje silne działanie re-
witalizujące, przeciwzmarszczkowe i antyoksydacyjne. Wszystko dla młodsze-
go, świeżego wyglądu, wzmocnienia struktur skóry oraz jej wyraźnego ujędrnienia.

Efekty są widoczne już po jednym zabiegu. Preparaty mają świetne formuły, które po-
zwalają stosować zabieg nawet na wrażliwej skórze. Po jego wykonaniu skóra jest od-
świeżona, ma ładny, jednolity koloryt i staje się od razu bardziej napięta. Spektaku-
larny efekt otrzymamy po  4-6 zabiegach  wykonanych w odstępach co 1-2 tygodni.

Cena pojedynczego zabiegu w Salonie BB w Piasecznie 150 zł

Skarbnik i byli wicewójtowie
usłyszeli zarzuty
LESZNOWOLA W czwartek 24 października funkcjonariusze CBA zatrzymali skarbnik Lesz-

nowoli Elżbietę Obłuską i doprowadzili ją do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, 

gdzie usłyszała zarzuty. Za bezpodstawne, zdaniem prokuratury, umarzanie podat-

ków odpowiedzą także byli wicewójtowie – Karolina P. i Marek R.

 Postawienie zarzutów gmin-
nej skarbniczce i dwójce byłych wi-
cewójtów jest kontynuacją działań 
Prokuratury Okręgowej w War-
szawie, która w połowie lipca po-
stawiła sześć zarzutów wójt Ma-
rii Jolancie Batyckiej-Wąsik. Wójt 
będzie odpowiadała m.in. za wy-
rządzenie, zarządzanej przez nią 
gminie, szkody majątkowej w 
wielkich rozmiarach oraz prze-
kroczenie uprawnień służbowych. 
Prokuratura stoi na stanowisku, 
że wójt podjęła kilkanaście nieza-
sadnych decyzji o umorzeniu fir-
mom z terenu gminy zaległości 
podatkowych na łączną kwotę po-
nad 2,5 mln zł. Kolejnym krokiem 
było nałożenie na Marię Jolan-
tę Batycką-Wąsik obowiązującego 
do dziś zakazu pełnienia czynności 
służbowych.

Prokurator wysyła 

skarbniczkę na emeryturę

 Do prokuratury skarbnik Elż-
bietę Obłuską doprowadzili funk-
cjonariusze CBA. Tam urzędnicz-
ka usłyszała trzy zarzuty mające 
związek z decyzjami podejmowany-

mi od czerwca 2012 do końca 2016 
roku. – Zarzuty dotyczą niedopeł-
nienia obowiązków służbowych po-
przez nienależyte dokonanie wstęp-
nej kontroli finansowej dokumen-
tów przedkładanych przez podatni-
ków wnioskujących o umorzenie za-
ległych podatków od nieruchomości 
wraz z odsetkami – informuje pro-

kurator Łukasz Łapczyński, rzecz-
nik Prokuratury Okręgowej w War-
szawie. – Podejrzana nie zgłasza-
ła zastrzeżeń co do prawidłowości 
umorzeń i ich zgodności z prawem 
w wyniku czego spółki działające na 
terenie gminy odniosły korzyści ma-
jątkowe w kwocie ponad 2,5 mln zł.
 Prokuratura informuje, że Elż-
bieta Obłuska nie przyznała się do 
zarzucanego jej czynu, odmówi-
ła wyjaśnień i odpowiedzi na pyta-
nia prokuratora. Złożyła natomiast 
oświadczenie. Skarbniczka będzie 
odpowiadała z wolnej stopy jednak 
zawieszono ją w czynnościach służ-
bowych (podejrzana nie może pełnić 
obowiązków skarbnika gminy) i ob-
jęto dozorem policyjnym.
– Czuję, że nadszedł właściwy mo-
ment, aby przejść na emeryturę – mó-
wiła nam dzień po doprowadzeniu 

do prokuratury Elżbieta Obłuska. 
– Wybieram się na nią od 14 lat, zło-
żyłam pięć podań, które potem wy-
cofywałam. Teraz nadszedł jednak 
czas na podjęcie ostatecznej decyzji.

Przed sądem staną 

również byli wicewójtowie

 Prokuratura okręgowa przed-
stawiła również zarzuty dwójce by-
łych wicewójtów – Markowi R. i Ka-
rolinie P. Dotyczą one przekrocze-
nia uprawnień służbowych. Marek 
R. odpowie za wydanie w lipcu 2012 

roku nieuzasadnionej – zdaniem 
śledczych – decyzji o umorzeniu raty 
podatku od nieruchomości w wyso-
kości prawie 35 tys. zł oraz 1200 zł 
odsetek. Karolina P. będzie tłuma-
czyła się z wydania decyzji o umo-
rzeniu raty podatku od nieruchomo-
ści w kwocie blisko 20 tys. zł. – Po-
dejrzani nie przyznali się do zarzu-
canych im czynów, odmówili wyja-
śnień i odpowiedzi na pytania pro-
kuratora, złożyli oświadczenia – in-
formuje prokurator Łapczyński.

TW

Skarbnik Elżbieta Obłuska (z lewej) nie przyznała się do winy, 

odmówiła wyjaśnień i odpowiedzi na pytania prokuratora. 

Otrzymała zakaz pełnienia obowiązków służbowych i została 

objęta dozorem policyjnym

Prokuratura uważa, że w gmi-

nie Lesznowola dochodziło 

do licznych nieprawidłowości

P R O M O C J AR E K L A M A
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Kwestowali po raz dwudziesty
PIASECZNO W jubileuszowej, dwudziestej kweście na rzecz renowacji cmentarza para-

fi alnego wzięło łącznie udział 79 wolontariuszy. W tym roku na szczytny cel zebrano 

18 450,74 złotych

 Kwesta odbyła się tradycyj-
nie w dzień Wszystkich Świętych 
na dwóch nekropoliach – cmenta-
rzu parafialnym przy ul. Kościusz-
ki i cmentarzu komunalnym przy ul. 
Julianowskiej. – Dotychczas prze-
prowadziliśmy renowację 26 obiek-
tów – mówi Danuta J. Samek,  pre-
zes zarządu Społecznego Komitetu 
Renowacji Cmentarza Parafialnego 
w Piasecznie. – Oprócz planów ko-
lejnych konserwacji grobów myśli-
my również o tym, żeby zabezpie-
czyć to, co już jest odrestaurowane. 
W przyszłym roku będziemy robić 
wszystko, żeby rozpocząć działania 
w tym kierunku.
 Za zebrane pieniądze planowa-
ne są obecnie renowacje grobów 
Aleksandra Żaboklickiego, przy-
jaciół Smorczewskiego i Matulewi-
cza, a także rodzin Starzeńskich i 
Krasińskich. Największym wyzwa-
niem, także ze względów konserwa-
torskich, będą jednak prace nad gro-
bowcem rodziny Sołtysiaków, które-
go stan nie jest najlepszy.
– Mam nadzieję, że z pomocą na-
szych serdecznych sponsorów 
– gminy Piaseczno oraz księdza 
proboszcza – uda nam się zreali-
zować ten cel w 2020 roku – dodaje 
Danuta J. Samek. – Na razie bądź-
my optymistami.
 Członkowie komitetu, który od 
września tego roku stał się stowarzy-
szeniem, dostrzegają również pro-
blem w tym, że cmentarz parafial-
ny stopniowo przeobraża się w no-
woczesne miejsce pochówku. – Po-
jawia się wiele nowych grobów, po-
mników czy mauzoleów, które swo-
ją formą, wielkością, kolorem, wzor-
nictwem itd. zaczynają nieco przy-
tłaczać warstwę najstarszych gro-
bów – uważa Danuta J. Samek. – W 
rozmowie z księdzem proboszczem 

poprosiliśmy, żeby miał nad tym 
pieczę. Na tym obszarze powinien 
być bowiem zachowany szczególny 
charakter nekropolii z XIX wieku.
 Kolejną istotną kwestią dla ko-
mitetu jest sprawa długoletniej opie-
ki nad cmentarzem i wychowanie 
kolejnego pokolenia mieszkańców, 
którzy będą sobie zdawać sprawę z 
rangi tego miejsca. – Bardzo dzię-
kuję wszystkim, którzy kwestowa-
li i wsparli naszą inicjatywę – pod-
sumowała tegoroczną zbiórkę prezes 
zarządu komitetu. – Nie ukrywam, 
że chcielibyśmy w dalszej kolejności 
obudzić zainteresowanie szkół pia-
seczyńskich. Spoczywają tu dyrek-
torzy, nauczyciele, lekarze, farma-
ceuci, burmistrzowie, żołnierze czy 
powstańcy. Uważamy, że pewne śro-
dowiska powinny być przywiązane 

do opieki nad tymi grobami. To po-
winien być dla nich chlubny obowią-
zek, a może nawet i przywilej.
 Z przebiegu tegorocznej kwesty 
zadowoleni byli również sami wolon-
tariusze. – Cieszy mnie to, że coraz 
więcej ludzi chce kwestować – mówi 
Grażyna Orłowska. – Cmentarz to 
księga, którą musimy wszyscy czy-
tać. – To była już moja druga kwe-
sta i bardzo cieszę się, że mogłam 
uczestniczyć w tej szlachetnej inicja-
tywie – dodaje Monika Jaroszewska, 
która tego dnia zbierała pieniądze na 
dwóch cmentarzach. – Mamy coraz 
więcej wsparcia i życzliwości ze stro-
ny mieszkańców. Wiele osób stać na 
gest dobrej woli i wrzucenie datków 
do puszek. Zachęcam wszystkich, 
żeby się do nas przyłączyli.

Grzegorz Tylec

Kwesta na cmentarz parafialny od 20 lat cieszy się dużym 

poparciem ze strony mieszkańców

Osiem małżeństw 
doskonałych
PRAŻMÓW W środę w sali konferencyjnej urzędu gminy osiem par mał-

żeńskich, które mogą pochwalić się co najmniej 50-letnim stażem, 

odebrało z rąk wójta Jana Dąbka nadawane przez prezydenta RP me-

dale za długoletnie pożycie małżeńskie

 – Pierwszy raz widzę tyle szczęśliwych par małżeńskich w jednym miej-
scu – powitał uczestników uroczystości wójt Jan Dąbek. – Gratuluję państwu 
wytrwałości i życzę kolejnych szczęśliwych lat spędzonych razem. 
Wójt podkreślił, że klimat Prażmowa sprzyja długoletnim małżeństwom. 
– Mieliśmy niedawno parę, która przeżyła wspólnie 70 lat, państwu życzę 80, 
a nawet 100 lat razem – dodał. Następnie jubilaci odebrali z rąk wójta dyplo-
my „Małżeństwa Doskonałego”, medale, kosze delikatesowe oraz kwiaty. Po 
uroczystym walcu wzniesiono toast za zdrowie małżonków, a po nim podano 
pyszny tort. Ofi cjalną część uroczystości zwieńczyło wspólne zdjęcie. 
 Medalami i dyplomami zostali wyróżnieni: Tadeusz i Wanda Karolewscy, 
Tadeusz i Henryka Kępczyńscy, Stanisław i Teresa Kołaczyk, Jan i Stanisława 
Kozłowscy, Andrzej i Władysława Kucharscy,  Jan Rojek i Urszula Wybranow-
ska-Rojek, Stanisław i Teresa Strzyga oraz Zbigniew i Janina Woźniak.

TW

KONSTANCIN-JEZIORNA

Niezwykła opowieść o losach dwóch rodzin
 W niedzielę 10 listopada w Hugonówce odbędzie się spotkanie z cy-
klu Wirtualne Muzeum Konstancina. Tym razem tematem będą „Niezwy-
kłe przypadki rodzin Konarskich i Janotów-Bzowskich z Konstancinem w 
tle”. Andrzej i Teresa z Janotów-Bzowskich Konarscy byli związani z Kon-
stancinem przez wiele lat. Andrzej przyjeżdżał tu na letnisko jeszcze przed 
wojną. W latach 60. i 70. bywali tu razem z gośćmi z ZAiKS-u, a na początku 
lat 90. Teresa zamieszkała w uzdrowisku na stałe. W 1993 r. wygrała kon-
kurs, zorganizowany przez Ośrodek Karta, na „Dzienniki z czasów PRL-u”. 
Zanim do tego doszło zdarzyło się wiele wręcz fantastycznych wypadków, 
które mogłyby stanowić kanwę niejednej sensacyjnej książki. Opowie o 
nich Joanna Kiełczewska. Wstęp wolny, początek o godz. 17.

TW

R E K L A M A
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„Słysz lepiej. Żyj lepiej” 
14.11.2019 r. Bezpłatne konsultacje w Przychodni Grapa

Przychodnia Grapa

Al. Wojska Polskiego 6

05-520 Konstancin-Jeziorna

Tel. 22 69 00 650

Dziś na temat szumów usznych roz-

mawiamy z protetykiem słuchu Mo-

niką Justyńską- Banasik, właściciel-

ką fi rmy MJB audioprotetyka, która 

również konsultuje i wykonuje ba-

dania w Przychodni Grapa.

Pani protetyk coraz częściej słyszymy o tzw. 

szumach usznych. Co to są szumy uszne?

Monika Justyńska- Banasik: Szumy uszne 
to przypadłość, która rzeczywiście dotyka 
coraz większej grupy osób. Już co druga oso-
ba pojawiająca się u mnie w gabinecie skar-
ży się na dzwonienie, piski, tykanie w uchu, 
które zdają się nie mieć żadnego powodu. Mogą pojawiać się w jednym lub w dwóch uszach 
jednocześnie. Naukową nazwą tych dźwięków są “szumy uszne”.

Czy szumy uszne są chorobą?

MJB: Szumy uszne nie są chorobą, ale mogą być objawem choroby. Każdy pacjent odczuwa-
jący szumy uszne zdecydowanie powinien poddać się diagnostyce audiologicznej, laryngo-
logicznej by wykluczyć potencjalne zmiany w uchu lub drogach słuchowych. Diagnozować 
należy każdy rodzaj odczuwanych przez pacjenta szumów usznych.

Czy są jakieś sposoby na szumy uszne, czy da się je wyleczyć?

MJB: Tak jak wspomniałam, ważne jest wczesne wykrycie występowania szumów usznych. 
Wówczas podejmuje się właściwą metodę leczenia. Istnieją też różne rodzaje terapii. Ponie-
waż każdy odczuwa szumy uszne indywidualnie - zapraszam na bezpłatne konsultacje. Waż-
ne jest przeprowadzenie szczegółowego wywiadu na temat przebytych chorób, stosowanych 
leków, charakteru szumów usznych. Szumy uszne często występują przy niedosłuchu, dlate-
go będzie można również wykonać bezpłatne badanie słuchu. Omówię z Państwem wynik 
i wskażę dalszą drogę leczenia. Jest wiele sposobów na radzenie sobie z tą przypadłością.

To bardzo dobra wiadomość. Kiedy i gdzie można wykonać takie badania?

MJB: W Przychodni Grapa w czwartek 14 listopada 2019 r. będzie można skorzystać z bez-
płatnych konsultacji i badań słuchu. Z doświadczenia wiem, że zainteresowanie tym tema-
tem jest duże a liczba miejsc ograniczona, dlatego uprzejmie proszę więc o wcześniejsze 
zapisanie się na badanie pod numerem telefonu Przychodni Grapa w Konstancinie-Jeziornie 
22 69 00 650 lub na badania w Piasecznie pod numerem telefonu 504 960 961.
Moją dewizą jest ,,Słysz lepiej. Żyj lepiej.” w związku z tym prowadzę spotkania w Klubach 
Seniora w celu podniesienia świadomości na temat niedosłuchu i szumów usznych. Zapra-
szam do odwiedzenia mojej strony MJB audioprotetyka, zaś na facebooku, mogą Państwo 
śledzić na bieżąco terminy i miejsca spotkań. Zapraszam nie tylko w przypadku szumów 
usznych, ale wszelkich problemów związanych z niedosłuchem.

www.przychodniagrapa.pl
facebook/przychodniagrapa

Dziękuję za rozmowę. 
Artykuł służy do celów informacyjnych. 

P R O M O C J A

Nie daj się infekcjom
W okresie jesienno-zimowym jesteśmy w większym stopniu narażeni na różnego ro-

dzaju infekcje zrówno wirusowe, jak i bakteryjne. O tym czy zachorujemy decyduje od-

porność naszego organizmu. Co zrobić żeby ją wzmocnić?

 Jednym z naturalnych sposo-
bów na wzmocnienie odporności 
organizmu jest jego hartowanie. 
Nie trzeba jednak od razu zostawać 
morsem i pływać w jeziorze przy 
minusowej temperaturze. Na do-
bry początek można zacząć sypiać 
przy otwartym oknie (nawet kiedy 
na dworze jest zimno), korzystać 
z sauny czy brać prysznic polewa-
jąc się naprzemiennie ciepłą i zim-
ną wodą. Choć wiele osób sądzi, że 
w chłodne dni lepiej nie przebywać 
zbyt długo na świeżym powietrzu, 
to jednak jesienno-zimowe space-
ry faktycznie służą poprawie na-
szej odporności. Jeszcze lepiej kie-
dy podejmiemy bardzo wzmożoną 
aktywność fizyczną – np. jazdę na 
rowerze, łyżwach czy jogging. Ak-
tywność fizyczna, także wtedy, gdy 
temperatury są już niższe niż w le-
cie, również będzie nam służyć.
 Naszą odporność wzmoc-
ni również odpowiednia dieta. 
Od dawna znane są choćby bak-
teriobójcze właściwości czosn-
ku czy siemienia lnianego, który 
przeciwdziała różnego typu infek-
cjom. Nie należy zapominać przy 
tym o odpowiedniej suplementa-
cji – szczególnie witaminy D, któ-
rą organizm ludzki sam wytwarza 
w skórze pod wpływem promieni 
słonecznych. Kiedy jednak słońca 
brak, możemy w sposób naturalny 
odczuwać jej niedobór.
 Pamiętajmy też, by dbać o for-
mę psychiczną. Takie czynniki jak 
długotrwały stres, niepokój, czy de-
presja w istotny sposób osłabia-
ją bowiem układ odpornościowy. 
Znajdźmy więc trochę czasu na re-
laks i nauczmy się myśleć pozytyw-
nie, dzięki czemu będziemy po pro-
stu zdrowsi.

Grzegorz Tylec

R E K L A M A

Jesteśmy

 również na: 

www.facebook.com/kurierpoludniowy

Czytaj on-line!

www.kurierpoludniowy.pl

R E K L A M A



Na chodnik trzeba będzie jeszcze 
trochę poczekać...
LESZNOWOLA Kamil Pyczek od lat czeka na wybudowanie chodnika wzdłuż ulicy Nowej w 

Starej Iwicznej. Twierdzi, że poruszanie się poboczem ruchliwej drogi jest niebezpieczne

 Pan Kamil już dwa lata temu za-
pytał gminę, kiedy wzdłuż ul. No-
wej powstanie chodnik. – Została 
wykonana dokumentacja projekto-
wa ścieżki pieszo-rowerowej i obec-
nie trwa proces uzyskiwania decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwesty-
cji drogowej – poinformowała go we 
wrześniu 2017 roku wicewójt Lesz-
nowoli Iwona Pajewska-Iszczyńska. 
 Od tego czasu nic się nie wyda-
rzyło, a chodnika jak nie było, tak 
nie ma. – Często poboczem drogi nie 
da się przejść, bo parkują na nim sa-
mochody – skarży się nasz czytelnik. 
- Kilka dni temu musiałem czekać z 
dzieckiem 10 minut przed zaparko-
wanym tirem, a potem biec z wóz-
kiem ulicą, dużo przy tym ryzykując. 
Niestety, ale dla osób mieszkających 
pod drugiej stronie przejazdu kolejo-
wego to jedyna droga dojścia do le-
karza, przystanku autobusowego czy 
sklepu. Rozumiem, że chodnik nie 
powstanie z dnia na dzień, ale może, 
póki co, warto postawić tam chociaż 
znak zakazujący parkowania...

 Jak udało się nam ustalić, ścież-
ka pieszo-rowerowa na razie w Sta-
rej Iwicznej nie powstanie. - Zosta-
ła zawieszona do czasu zakończe-
nia budowy drogi 721 bis – infor-
muje Agnieszka Adamus z gminne-
go biura promocji. – Jeśli chodzi o 
bezpieczeństwo pieszych, to gmina 

zleciła wykonanie projektu stałej or-
ganizacji ruchu ul. Nowej, gdzie bę-
dzie obowiązywał zakaz zatrzymy-
wania się i postoju pojazdów. Tym 
samym całe pobocze zostanie odda-
ne do dyspozycji pieszych. 

Tomasz Wojciuk

Na poboczu ul. Nowej (odcinek drogi 721) często parkują duże 

samochody, które uniemożliwiają pieszym przejście
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Willa Kamilin prawie
gotowa
KONSTANCIN-JEZIORNA Prawdopodobnie w połowie grudnia zakończy 

się renowacja zabytkowej willi Kamilin przy Parku Zdrojowym, w któ-

rej będzie mieścił się pałac ślubów

 Renowacja neoklasycystycznej willi z 1922 roku zaczęła się ponad dwa 
lata temu. Niestety, w ubiegłym roku wykonawca wpadł w problemy fi nan-
sowe i burmistrz Kazimierz Jańczuk zdecydował o rozwiązaniu z nim umowy. 
Gmina ogłosiła przetarg na kolejną fi rmę, która dokończy inwestycję. Umowa 
z nowym wykonawcą została podpisana pod koniec marca, zaś prace zostały 
wznowione na początku kwietnia. Dziś można powiedzieć, że Kamilin odzy-
skał swój dawny blask. W budynku trwają prace wykończeniowe, a wokół nie-
go - porządkowe. Oprócz pałacu ślubów w willi przy ul. Piłsudskiego ma mie-
ścić się sala wystawiennicza i punkt informacji turystycznej. 

TW

Remont Kamilina kosztował ponad 4 mln zł

Przyznano stypendia
burmistrza
PIASECZNO Burmistrz Daniel Putkiewicz przyznał stypendia Małgorza-

cie Szturomskiej (literatura), Renacie Gołaszewskiej-Adamczyk (sztuki 

plastyczne i wizualne) oraz zespołowi Afekt (muzyka)

 Lista stypendystów została ogłoszona pod koniec września. Wyłoniła ich 
specjalna komisja, składająca się z przedstawicieli urzędu i Centrum Kultury. 
Wszyscy stypendyści będą miesięcznie pobierać po 700 zł. Stypendia zostały 
przyznane na okres jednego roku. 

TW

Małgorzata Szturomska w ubiegłym roku otrzymała także tytuł 

„Zasłużony dla gminy Piaseczno”

PIASECZNO

Uczczą odzyskanie niepodległości
 W poniedziałek 11 listopada na terenie gminy odbędą się uroczysto-
ści związane ze 101. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. 
O godz. 10 w kościele św. Anny rozpocznie się msza święta w intencji 
Ojczyzny. Po mszy zaplanowano rocznicowe przemowy połączone ze 
składaniem wieńców pod miejskim ratuszem. Po części ofi cjalnej, oko-
ło godz. 11.30, rozpocznie się koncert pieśni Stanisława Moniuszki, w 
którym wystąpią Marta Mularczyk, Krzysztof Chalimoniuk oraz Ewa Guz-
Seroka. Wstęp wolny. O godz. 11 ze stacji kolejki wąskotorowej ruszy 
pociąg do Tarczyna. Zatrzyma się na przystanku Zalesinek, skąd pasaże-
rowie przejdą pod pomnik bitwy pod Gołkowem, gdzie złożone zosta-
ną kwiaty. Po krótkiej uroczystości pociąg pojedzie do Runowa, gdzie 
odbędzie się tradycyjny piknik z ogniskiem. Powrót do Piaseczna plano-
wany jest ok. godziny 14. A o 16 w sali teatralnej Szkoły Podstawowej im. 
Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym (ul. Sarenki 20) odbędzie się spotka-
nie z pieśnią z okazji Święta Niepodległości.

TW
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Koncert „Powidoki
Niepodległości”
KONSTANCIN-JEZIORNA W poniedziałek 11 listopada o godz. 18 w Hu-

gonówce odbędzie się koncert z okazji 101. rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości

 W Hugonówce zabrzmią znane utwory w nowych aranżacjach, będące 
muzyczną ilustracją niełatwej drogi Polski do wolności. Występ będzie podzie-
lony na trzy części – okres odzyskania niepodległości, czasy po II wojnie świa-
towej oraz współczesna epoka po 1989 roku. Każdy okres historyczny będą 
przywoływały zdjęcia wyświetlane na dużym ekranie, nawiązujące do piosen-
ki i czasu, o którym opowiada. Wystąpią znani muzycy: Ygor Przebindowski 
– fortepian, Sebastian Stanny – saksofony, Fryderyk Młynarski – perkusja, Mar-
cin Jadach – kontrabas. Autorem widowiska jest Ygor Przebindowski – muzyk, 
kompozytor i producent, absolwent Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej w 
Katowicach. Z pasją tworzy muzykę teatralną i fi lmową. Jest również współ-
twórcą oprawy muzycznej programu „Kuba Wojewódzki”. Wstęp wolny, bez-
płatne wejściówki do odbioru w recepcji KDK w dniu wydarzenia od godz. 12.

TW

Koncert będzie podzielony na trzy okresy historyczne, które będą 

ilustrowały nawiązujące do utworów, archiwalne fotografie 

Niezwykłe studium człowieka 
oczami koreańskiej artystki
PIASECZNO W Ośrodku Sztuki Lescer w Zalesiu Górnym od tygodnia można oglądać wy-

stawę Ha Cha Youn zatytułowaną „Home(s) Project”

 Ha Cha Youn prezentuje w 
Ośrodku Sztuki Lescer prace wideo 
i wielkoformatowe fotografie. Stwo-
rzyła w galerii swój dom, do które-
go zaprasza gości wprowadzając ko-
reańskie aspekty myślenia. Artystka 
stworzyła dialog między swoim do-
mem a cudzym, którego obszar za-
siedliła. Ideą ekspozycji jest bada-
nie warunków życia jako podsta-
wowej potrzeby każdego człowie-
ka. Ha Cha Youn porusza w swojej 
twórczości także zagadnienie biedy i 
związanego z nią wykluczenia, czy-
li zjawisk które są obecne w każdym 
społeczeństwie. Jednym z podstawo-
wych materiałów, których używa jest 
plastikowa siatka. Jest to przedmiot 
prosty i transparentny, ale jednocze-
śnie ma głębokie znaczenie symbo-
liczne. Jest niechciany, bo kojarzy 
się z zanieczyszczeniem środowiska.
– Podobnie jest z ludźmi – mówi 
artystka. – Oni również często nie 
mają swojego miejsca, są prześla-
dowani i bezdomni. Los gna ich po 
świecie jak plastikowe siatki. 
 Ha Cha Youn nigdy nie używa 
spoiw, które mogłyby uwięzić siat-
kę. Każda z prac wykonana jest z 
ogromną starannością – w ten spo-
sób oddaje hołd niechcianemu ma-
teriałowi. W Ośrodku Sztuki Le-
scer premierę ma najnowsza praca 
artystki – video Return Home, zre-
alizowane w Bretanii. Dedykowa-
na jest uchodźcom, którzy zginęli 

podczas prób przepłynięcia Morza 
Śródziemnego. Tu torebki symboli-
zują szczątki, którym artystka daje 
spocząć. Podczas otwarcia wystawy 
goście proszeni byli o przyniesienie 

ze sobą dowolnej rzeczy, przedmio-
tu, obiektu (liścia, kamienia), który 
artystka przyjmowała jako prezent i 
umieszczała w swoim domu. 

TW

Wystawę można oglądać do 7 grudnia w Ośrodku Sztuki Lescer 

przy ul. Pionierów 11/13 w Zalesiu Górnym. 

R E K L A M A

LESZNOWOLA

Wieczór patriotyczny
 W środę 13 listopada w SP w Nowej Iwicznej (wejście od boiska) od-
będzie się wieczór patriotyczny z okazji Święta Odzyskania Niepodle-
głości organizowany przez Kluby Seniora w GOK Lesznowola. Początek 
o godzinie 18.

Tyl.



PIASECZNO

GÓRA KALWARIA

TARCZYN

LESZNOWOLA

Spacer szlakiem 

kolejki

Bieg Niepodległości

Spektakle dla dzieci

Viva Moniuszko

 W najbliższą niedzielę o godzi-
nie 10 odbędzie się spacer z prze-
wodnikiem z cyklu „Ulicami Pia-
seczna: Miejski Spacer Historycz-
ny. Tym razem zwiedzimy stację 
kolei wąskotorowej. Podczas spa-
ceru opowieści o postaciach, wy-
darzeniach i obiektach związanych 
z Piaseczyńsko-Grójecką Kolej-
ką Wąskotorową. Zbiórka na pero-
nie – ul. Sienkiewicza 14 w Piasecz-
nie. Udział bezpłatny. Czas trwania 
ok. 2 godzin. Wydarzenie zorga-
nizowane jest w ramach 590-lecia 
nadania praw miejskich Piasecznu.

Tyl.

 Jak co roku władze gminy za-
chęcają mieszkańców do aktyw-
nego świętowania odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Start 
i meta 27. Biegu Niepodległości 
o Puchar Burmistrza na ulicy Do-
minikańskiej 9a, przy sali gimna-
stycznej. Liczba pakietów starto-
wych w dniu biegu ograniczona.

NAB

 Jesienne niedziele dla naj-
młodszych zainauguruje spektakl 
"Wywrócona bajka o Kapturku". To 
sztuka oparta na baśni, którą zna 
każde dziecko. Świat dziecięcej 
wyobraźni rozbudzi teatr „Kulture-
ska”. Start 10 listopada o godz. 16. 
Kolejne spotkania odbędą się 17 i 
24 listopada. Wstęp płatny 10 zł.

NAB

 W niedzielę 10 listopada w Ko-
ściele pw. św. Marii Magdaleny w 
Magdalence odbędzie się koncert 
muzyki polskiej z okazji Święta Od-
zyskania Niepodległości „Viva Mo-
niuszko” w wykonaniu Towarzystwa 
Śpiewaczego Kulturalny Komorów 
pod kier. Witolda Błaszczyka. Pro-
gram inspirowany jest jubileuszem 
200. rocznicy urodzin twórcy ope-
ry narodowej Stanisława Moniusz-
ki. Zaprezentowane zostaną kom-
pozycje organowe, wokalne solo, 
duety, kwartety i chóralne. Wyko-
nawcy: Anna Błaszczyk – sopran, 
Katarzyna Brzozowska – sopran, 
Agnieszka Lipska  alt, Marcin Pilich 
– tenor, Michał Muzyka – bas, Da-
nuta Kojro – organy, Towarzystwo 
Śpiewacze Kulturalny Komorów, 
przygotowanie programu – Witold 
Błaszczyk – dyrygent. Początek kon-
certu o godzinie 19. Wstęp wolny.

Tyl.

K O N D O L E N C J E
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IV liga

Kolejka 12 - 26-27 października

Radomiak II Radom 1-0 Pilica Białobrzegi 
Wilga Garwolin 2-1 Mazur Karczew 
Józefovia Józefów 2-0 Mszczonowianka Mszczonów 
MKS Piaseczno 2-2 Unia Warszawa 
Proch Pionki 4-5 Błonianka Błonie 
Victoria Sulejówek 4-1 Żyrardowianka Żyrardów 
KS Warka 0-4 Oskar Przysucha 
Znicz II Pruszków 0-4 KS Raszyn 

Kolejka 13 - 2-3 listopada

KS Raszyn 0-0 Radomiak II Radom 
Oskar Przysucha 2-1 Znicz II Pruszków 
Żyrardowianka Żyrardów 3-0 KS Warka 
Błonianka Błonie 0-3 Victoria Sulejówek 
Unia Warszawa 0-0 Proch Pionki 
Mszczonowianka Mszczonów 0-3 MKS Piaseczno 
Mazur Karczew 1-1 Józefovia Józefów 
Pilica Białobrzegi 2-0 Wilga Garwolin

Tabela grupy południowej IV ligi

1.  MKS Piaseczno 13 28 8 4 1 39-16
2.  Radomiak II Radom 13 28 8 4 1 23-11
3.  Victoria Sulejówek 13 28 9 1 3 38-19
4.  Błonianka Błonie 13 26 8 2 3 39-17
5.  Pilica Białobrzegi 13 24 7 3 3 30-20
6.  Oskar Przysucha 13 22 6 4 3 31-26
7.  Wilga Garwolin 13 20 6 2 5 28-29
8.  Mszczonowianka Mszczonów
  13 16 4 4 5 18-20
9.  Proch Pionki 13 15 4 3 6 17-21
10.  KS Warka 13 14 3 5 5 16-33
11.  KS Raszyn 13 14 4 2 7 18-23
12.  Znicz II Pruszków 13 12 3 3 7 15-25
13.  Żyrardowianka Żyrardów
  13 12 3 3 7 20-31
14.  Mazur Karczew 13 11 3 2 8 16-22
15.  Józefovia Józefów 13 10 2 4 7 10-22
16.  Unia Warszawa 13 7 1 4 8 7-30

Liga okręgowa

Kolejka 12 - 26-27 października

Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 3-1 Perła Złotokłos  
Przyszłość Włochy (Warszawa) 1-2 Grom Warszawa  
SEMP Ursynów (Warszawa) 7-1 Laura Chylice  
Okęcie Warszawa 2-0 Milan Milanówek  
GLKS Nadarzyn 3-1 Piast Piastów  
Sparta Jazgarzew 1-3  KS Teresin  
Ryś Laski 0-1 Ursus II Warszawa  
Błonianka II Błonie 1-3 LKS Chlebnia  

Kolejka 13 - 2-3 listopada

1.  Ursus II Warszawa 13 29 9 2 2 29-19
2.  Sparta Jazgarzew 13 29 9 2 2 28-14
3.  Okęcie Warszawa 13 28 9 1 3 30-11
4.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki
  13 27 8 3 2 33-19
5.  Laura Chylice 13 26 8 2 3 40-32
6.  Grom Warszawa 13 24 8 0 5 33-27
7.  Milan Milanówek 13 24 7 3 3 35-19
8.  LKS Chlebnia 13 22 7 1 5 21-13
9.  Ryś Laski 13 21 6 3 4 20-21
10.  KS Teresin 13 20 6 2 5 37-24
11.  GLKS Nadarzyn 13 13 4 1 8 21-23
12.  Perła Złotokłos 13 10 2 4 7 15-26
13.  SEMP Ursynów (Warszawa)
  13 10 3 1 9 23-31
14.  Przyszłość Włochy (Warszawa)
  13 10 3 1 9 19-31
15.  Piast Piastów 13 4 1 1 11 8-41
16.  Błonianka II Błonie 13 1 0 1 12 16-57

A klasa

Kolejka 11 - 26-27 października

Pauza: UKS Tarczyn.

Korona Góra Kalwaria 5-1 FC Lesznowola  
Jedność Żabieniec 0-4 MKS II Piaseczno  

Orzeł Baniocha 1-0 Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki  
Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 4-2 UKS Siekierki 
Anprel Nowa Wieś 4-2 Walka Kosów  
Świt Warszawa 0-0 Naprzód Stare Babice  

Kolejka 12 - 2-3 listopada

Pauza: UKS Siekierki (Warszawa).

 FC Lesznowola 0-4 Naprzód Stare Babice  
Walka Kosów 5-2 Świt Warszawa  
UKS Tarczyn 1-2 Anprel Nowa Wieś  
Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki 2-1 
Nadstal Krzaki Czaplinkowskie  
MKS II Piaseczno 0-0 Orzeł Baniocha  
Korona Góra Kalwaria 5-1 Jedność Żabieniec 

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy

1.  Naprzód Stare Babice 11 31 10 1 0 44-9
2.  Korona Góra Kalwaria 11 28 9 1 1 48-16
3.  Orzeł Baniocha 11 28 9 1 1 32-8
4.  MKS II Piaseczno 11 19 6 1 4 27-10
5.  Anprel Nowa Wieś 11 17 5 2 4 26-30
6.  Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki
  12 16 4 4 4 27-26
7.  Walka Kosów 11 15 5 0 6 32-31
8.  Jedność Żabieniec 11 13 4 1 6 18-32
9.  UKS Siekierki (Warszawa)
  11 12 4 0 7 21-28
10.  FC Lesznowola 11 11 3 2 6 16-31
11.  UKS Tarczyn 11 6 2 0 9 10-33
12.  Świt Warszawa 11 6 1 3 7 16-40
13.  Nadstal Krzaki Czaplinkowskie
  11 6 2 0 9 17-40

III liga kobiet

Kolejka 10 - 26-27 października

Pauza: DAF Płońsk, Orlęta Baboszewo.
 Zły Warszawa 5-3 Jantar Ostrołęka  
WAP Warszawa 4-1 Fuks Pułtusk  
Żbik Nasielsk 3-3 GOSiR Piaseczno  
Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock) 1-0 Husarki Mochowo 
Ostrovia Ostrów Mazowiecka 0-5 Królewscy Płock  

Kolejka 11 - 2-3 listopada

Pauza: Fuks Pułtusk, Królewscy Płock.
Husarki Mochowo 1-6 Ostrovia Ostrów Mazowiecka 
GOSiR Piaseczno 1-0 Vulcan Wólka Mlądzka 
Orlęta Baboszewo 1-2 Żbik Nasielsk
Jantar Ostrołęka 2-4 WAP Warszawa  
DAF Płońsk 3-3 Zły Warszawa 

Tabela grupy mazowieckiej trzeciej ligi

1.  WAP Warszawa 9 25 8 1 0 34-8
2.  Królewscy Płock 9 24 8 0 1 42-10
3.  Zły Warszawa 10 22 7 1 2 33-20
4.  DAF Płońsk 10 20 6 2 2 29-16
5.  Ostrovia Ostrów Mazowiecka
  9 15 5 0 4 30-24
6.  Fuks Pułtusk 9 13 4 1 4 23-17
7.  Jantar Ostrołęka 9 13 4 1 4 34-19
8.  GOSiR Piaseczno 9 8 2 2 5 11-17
9.  Żbik Nasielsk 9 7 2 1 6 13-37
10.  Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock)
  9 6 2 0 7 10-33
11.  Orlęta Baboszewo 8 4 1 1 6 10-34
12.  Husarki Mochowo 10 3 1 0 9 13-47

Ligowe zapowiedzi
IV liga

Kolejka 14 - 9-10 listopada

Radomiak II Radom - Wilga Garwolin 
Józefovia Józefów - Pilica Białobrzegi 
MKS Piaseczno - Mazur Karczew 9 listopada, g.11 
Proch Pionki - Mszczonowianka Mszczonów 
Victoria Sulejówek - Unia Warszawa 
KS Warka - Błonianka Błonie 
Znicz II Pruszków - Żyrardowianka Żyrardów 
KS Raszyn - Oskar Przysucha

LIga okręgowa

Kolejka 12 - 26-27 października

Kolejka 14 - 9-10 listopada
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki - Przyszłość Włochy
SEMP Ursynów (Warszawa) - Perła Złotokłos 
Okęcie Warszawa - Grom Warszawa 
GLKS Nadarzyn - Laura Chylice 9 listopada, g.12  
Sparta Jazgarzew - Milan Milanówek 9 listopada, g.11 
Ryś Laski - Piast Piastów 
Błonianka II Błonie - KS Teresin 
LKS Chlebnia - Ursus II Warszawa

A klasa

Kolejka 13 - 9-10 listopada

Pauza: Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki.
 Jedność Żabieniec - FC Lesznowola 
8listopada, g.19.30
Orzeł Baniocha - Korona Góra Kalwaria 
9 listopada, g.13 
Nadstal Krzaki Czaplinkowskie - MKS II Piaseczno 
9 listopada, g.13 
Anprel Nowa Wieś - UKS Siekierki (Warszawa) 
Świt Warszawa - UKS Tarczyn 
Naprzód Stare Babice - Walka Kosów  8 listopada, g.19

III liga kobiet

Kolejka 12 - 9-10 listopada

Pauza: Zły Warszawa, Jantar Ostrołęka.
 WAP Warszawa - DAF Płońsk 
Żbik Nasielsk - Fuks Pułtusk 
Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock) - Orlęta Baboszewo 
Ostrovia Ostrów Mazowiecka - GOSiR Piaseczno 
10 listopada, g.11 
Królewscy Płock - Husarki Mochowo

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

Wyniki naszych zespołów ligowych

Perła w końcu zwycięska
PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA, PERŁA ZŁOTOKŁOS – PRZYSZŁOŚĆ WŁOCHY 3:0 Dziewięć kolejek ligo-

wych musieli poczekać piłkarze Perły żeby odnieść swoje drugie w tym sezonie ligowe 

zwycięstwo. W międzyczasie w klubie doszło do zmiany trenera

 W spotkaniu z Przyszłością kibi-
ce musieli poczekać na gole do dru-
giej połowy, kiedy to na listę strzelców 
wpisali się kolejno Przemysław Iwań-
ski, Adrian Wojas i Jakub Pakuła. W 
trakcie sezonu podziękowano za pra-
cę w Perle Marcinowi Urbańskiemu, 
a jego miejsce zajął Marcin Kurant.
– Zarząd klubu dziękuje Trenerowi 
Marcinowi Urbańskiemu za zaan-
gażowanie i pracę z pierwszą druży-
ną seniorską Perły Złotokłos – mówi 
Rafał Tchórzewski, prezes Perły.
 – To była zasłużona wygrana 
– skomentował mecz z zespołem z 
Włoch Marcin Kurant. – Mogła być 
bardziej okazała, ale i tak cieszymy się 
z wyniku, bo dawno nie wygraliśmy.
 Nikt w klubie nie ukrywa jednak, 
że w tym sezonie wyniki Perły są na 
pewno dalekie od oczekiwań. Wszak 
jeszcze w zeszłym sezonie grała w 
czwartej lidze, a obecnie plasuje się w 
dolnych rejonach tabeli okręgówki.

 – Jest parę rzeczy, które wyma-
gają poprawy – nie kryje Marcin Ku-
rant. – Przede wszystkim skutecz-
ność, bo tej ewidentne zespołowi 
brakuje. Strzelamy zdecydowanie za 
mało bramek. Sytuacje są, lecz naj-
częściej brakuje postawienia „krop-
ki nad i”. Przy okazji brakowało nam 
ostatnio trochę szczęścia – choć jak 
wiadomo nie od dziś, ono sprzy-

ja lepszym. To dobry zespół, mają-
cy w swoich szeregach ludzi dyspo-
nujących niezłym potencjałem. Mu-
simy po prostu ten potencjał zacząć 
wykorzystywać. Jestem pewien, że 
zespół prędzej czy później wróci na 
właściwe tory. A na jak długo ja tu 
zostanę? Wszystko zależy od tego, 
jak cierpliwi będą włodarze klubu...

Grzegorz Tylec

Nieprzyjemna niespodzianka i... 
awans na fotel lidera
PIASECZNO, IV LIGA, MKS PIASECZNO – UNIA WARSZAWA 2:2 Po efektownym zwycięstwie z Błonian-

ką na wyjeździe chyba mało kto mógł oczekiwać, że biało-niebiescy stracą u siebie 

punkty z ostatnią drużyną w tabeli

 Choć sam początek meczu był 
raczej dla gości, to jednak wyda-
wało się, że zdobyta przez Mar-
ka Pawłowskiego bramka w 15. mi-
nucie otworzy worek strzelecki dla 
miejscowych. Nic bardziej mylnego! 
Unia nie tylko nie zamierzała się po-
łożyć przed faworyzowanym rywa-
lem, ale w 29. minucie zdołała wy-
równać za sprawą Krystiana Nowa-
kowskiego.
 Po zmianie stron, w 55. minu-
cie to znów Piaseczno było na pro-
wadzeniu. Znakomitym uderze-
niem z rzutu wolnego popisał się 
Kamil Ziemnicki, ale niestety gol 
ten nie zapewnił Piasecznu zwycię-
stwa. Choć gospodarze przeważali, 
to jeden z nielicznych wypadów go-
ści poskutkował wyrównaniem. Tym 

razem mocnym uderzeniem posłał 
piłkę do siatki Konrad Izdebski. W 
końcówce MKS mocno przycisnął 
Unię i szansę miał Kamil Matulka, 
ale jego uderzenie głową trafiło w 
spojenie słupka z poprzeczką i mecz 
zakończył się, mocno rozczarowują-
cym dla gospodarzy, remisem.
 Humory poprawiły się jednak 
biało-niebieskim w następnej kolej-
ce. Nie dość, że pewnie pokonali bo-
wiem na wyjeździe Mszczonowian-
kę Mszczonów 3:0 (po golach Ro-
berta Majewskiego i jednym Kamila 
Matulki), to jeszcze wyniki najgroź-
niejszych rywali ułożyły się na tyle 
korzystnie, że Piaseczno awansowa-
ło na fotel lidera czwartej ligi.

Grzegorz Tylec

Krótka lepsza od Sparty
SIATKÓWKA, II LIGA, KRÓTKA MYSIADŁO - SPARTA WARSZAWA 3:1 (24:26, 

25:22, 25:16, 25:13) W meczu z Espes Spartą Warszawa podopieczne Mi-

chaliny Tokarskiej odnotowały drugie ligowe zwycięstwo w sezonie

 W pierwszym secie 
lepiej wyglądały jeszcze 
wprawdzie przyjezd-
ne, ale im dłużej trwało 
spotkanie, tym lepiej ra-
dziła sobie Krótka. Pod-
opieczne Michaliny To-
karskiej poprawiły jed-
nak grę w przyjęciu, któ-
ra zaowocowała rów-
nież większą skuteczno-
ścią w ataku. 
 W tej chwili zespół z 
Mysiadła jest ciekawym 
połączeniem doświad-
czenia z młodością. Co ciekawe, najmłodsze siatkarki nie odstają poziomem 
od swoich starszych koleżanek. Na szczególną uwagę zasługiwała świetna 
zagrywka młodziczki Anieli Kolibowskiej i efektowne kiwki Mai Kott, które 
siały prawdziwy popłoch wśród – coraz bardziej zrezygnowanych (zwłaszcza 
w czwartej partii) rywalek. Znakomicie zarówno w przyjęciu, jak i w obronie 
zagrała również tego wieczoru libero Ewa Nowak.

Tyl.

Siedlce bez szans 
KOSZYKÓWKA, III LIGA, MUKS PIASECZNO - UKS BASKET SIEDLCE 83:66 

(22:15, 19:15, 10:23, 32:13) Po niefortunnej porażce w pierwszym me-

czu sezonu z warszawską Politechniką zespół prowadzony przez Ceza-

rego Dąbrowskiego odnotował dwa kolejne zwycięstwa

 Jeżeli nie liczyć wy-
raźnie słabszej czwar-
tej kwarty, piasecznia-
nie byli wyraźnie lep-
si od swoich rywali w 
każdym elemencie ko-
szykarskiego rzemio-
sła. Drużyna stawia w 
tym sezonie bardziej 
na akcje podkoszowe 
niż rzuty dystansowe 
(ledwie cztery celne 
trójki w całym spotka-
niu), ale w konfrontacji 
z Siedlcami przynosi-
ło to wymierne efekty. 
Szczególnie popisowa 
była czwarta kwarta, 
w której naszym zawodnikom wychodziło niemalże wszystko, a skuteczna de-
fensywa skutkowała celnymi rzutami i szybkimi, zabójczymi kontrami. Najwię-
cej punktów (20) zdobył dla Piaseczna doświadczony Paweł Kosiarz.
 Kolejny mecz w hali SP nr 5 MUKS Piasecznie rozegra w najbliższą sobotę 
z UKS Trójką Żyrardów. Początek o godzinie 18.

Tyl.



Szukasz pracownika?

Zadzwoń:  22 756 79 39

To miejsce czeka na Twoje ogłoszenie

Jak dorobić siedząc w domu?
Dodatkowa, wykonywana w domu praca zyskuje coraz więcej zwolenników. 

Dzięki rozwojowi technologii, aby zarobić pieniądze często nie trzeba już nawet 

opuszczać miejsca zamieszkania. Gdzie jednak najlepiej szukać tego typu zatrud-

nienia i jakich ofert unikać?

 Jeżeli w pewnym mo-
mencie naszego życia po-
czujemy, że mamy już 
dość ciągłego oszczędza-
nia i chcielibyśmy zwięk-
szyć swoje przychody, 
warto jest zastanowić się 
nad podjęciem dodatko-
wej pracy – takiej, która 
byłaby jednocześnie wy-
godna (gdzie nie musisz 
wiązać się długotrwałą i 
skomplikowaną umową), 
rozwijała kompetencje i 
jednocześnie pozwoliła na 
stopniową poprawę statu-
su materialnego.

Plus i minusy domowej 

pracy

 Już na pierwszy rzut 
oka praca w domu niesie 
ze sobą kilka dość oczy-
wistych korzyści. Dzię-
ki niej możemy nie tyl-
ko uniknąć rozłąki z naj-
bliższymi, ale również 
oszczędzić czas przezna-
czony na dojazdy. Nie 
każdy lubi być również 
uwiązany rygorystycz-
nym grafikiem, a pracu-
jąc przez internet można 
samemu zdecydować o 
tym kiedy i gdzie wykony-
wać swoje obowiązki. To 
także znakomity sposób 
na dorobienie do pod-
stawowej pensji – zwłasz-
cza, że nie trzeba w tym 
celu zakładać działalno-
ści gospodarczej. 
 Z drugiej jednak stro-

ny praca zdalna wyma-
ga sporej samodzielności 
i samoorganizacji, a poza 
tym nie wszystkim uda-
je się łatwo oddzielić za-
rabianie pieniędzy od co-
dziennego funkcjonowa-
nia w domowej rzeczywi-
stości. Poszukując zdal-
nego zatrudnienia trzeba 
też uważać na oszustów, 
którzy – poprzez pozornie 
niezwykle korzystne ofer-
ty – skutecznie wyłudzając 
dane swoich niedoszłych 
„pracowników”.

Praca w sieci

 Do najpopularniej-
szych obecnie prac wyko-
nywanych w czterech ścia-
nach należą zlecenia re-
alizowane za pomocą in-
ternetu. Zadań do wyko-
nania jest tu sporo, ale nie 
muszą one bynajmniej do-
tyczyć wyłącznie skompli-
kowanych zawodów infor-
matycznych. Dobrym przy-
kładem mogą być tu choć-
by korepetycje udzielane za 
pomocą programu Skype. 
 Wśród wolnych strzel-
ców dużym wzięciem cie-
szy się praca copywrite-
ra. Internetowe serwisy i 
portale do prawidłowego 
funkcjonowania potrzebu-
ją nowych, interesujących 
artykułów. Osoby tworzą-
ce teksty często specja-
lizują się w konkretnych 
dziedzinach, dzięki czemu 

mogą pisać o tym, co ich 
naprawdę interesuje. Po-
czątkujący twórca zarabia 
średnio 10-20 złotych za 
godzinę pracy.
 Na rynku nie braku-
je również ofert pracy w 
mediach społecznościo-
wych – zwłaszcza tych do-
tyczących prowadzenia in-
ternetowych profilów. Do 
obowiązków pracowni-
ków należy wówczas pi-
sanie postów, odpowiada-
nie na pytania użytkow-
ników oraz zarządzanie 
reklamą. Osoby znające 
dobrze języki obce mogą 
również przyjmować zle-
cenia na tłumaczenia tek-
stów. Stawki uzależnio-
ne są wówczas zwykle od 
długości tekstu.

Jakich ofert unikać?

 Przed epoką interne-
tu zarabianie w domu ko-

jarzone było najczęściej 
z chałupnictwem, dzię-
ki czemu nie zyskało naj-
lepszej opinii. Proste, po-
wtarzalne prace nie wy-
magały w zasadzie żad-
nych kwalifikacji, a osoby 
je wykonujące znajdowały 
się zwykle w trudnej sytu-
acji życiowej, przez co go-
dziły się na upokarzająco 
niskie stawki. 
 Należy wobec tego dwa 
razy dłużej zastanowić się 
nad wszelkimi ofertami 
nie wymagającymi od nas 
żadnej wiedzy czy kwalifi-
kacji. Bezmyślny charak-
ter pracy, choć pozwoli na 
skromny zarobek, nie bę-
dzie bowiem w żaden spo-
sób stymulować nasze-
go rozwoju, co zapewne 
przyniesie negatywne kon-
sekwencje w przyszłości.

Grzegorz Tylec

R E K L A M A
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KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

DAM PRACĘ

Zatrudnię kierowcę kat.C, tel. 501 762 633

Pomoc kuchni, co drugą noc, Sękocin, tel. 600 39 24 12,
692 917 319

Pracownika ochrony w szkole w okolicach 
Piaseczna, praca w godz. 8:00 -16:00, wiek: do 60 lat, 
tel. 603 454 131

Zatrudnię hydraulika, tel. 501 083 795

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

Poszukujemy kobiet do pracy na maszynach pakują-
cych - bez nałogów.Miejsce pracy Piaseczno, jedna 
zmiana. Tel. 602 692 964, 607 230 418

Masarnia zatrudni:pracownika rozbiorowego i pracow-
nika produkcyjnego. Piaseczno tel. 22 756 79 82

Samodzielna fryzjerka do zakładu w Górze Kalwarii 
tel. 512 449 345

Zatrudnię mężczyznę - magazynier/kierowca. Wyma-
gane prawo jazdy, mile widziane uprawnienia na wózek 
widłowy, Piaseczno, tel. 506 948 308

W hurtowni spożywczej w Piasecznie. Praca w godz. 
4.30 - 12.00. Konieczne prawo jazdy C, tel. 501 719 625 
(dzwonić 14.00 - 16.00)

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

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

EKO-LED PIASECZNO – JÓZEFOSŁAW POSZUKU-
JE PRACOWNIKÓW NA STANOWISKO MONTER - PRA-
COWNIK PRODUKCJI PRACA SIEDZĄCA, OD ZARAZ, 
TELEFON: 508 561 379

Zatrudnię kierowcę kat C, jazda 3,4 godziny dziennie, 
tel. 601 222 448

Kierowcę do rozwożenia pieczywa, tel. 663 044 036

Piekarza oraz osobę do pomocy w piekarni, 
tel. 22 756 90 01, 663 044 036

Cukiernika do piekarni, tel. 22 756 90 01

Lektorom j. Angielskiego (studenci mile widziani), 
bloki zajęć Piaseczno, tel. 501 571 574

Kierowca na firankę po kraju, C+E+karta, tel. 601 163 701

Firma Produkcyjna z Tarczyna poszukuje Magazyniera 
oraz Montażystę Opraw Oświetleniowych. Tel. 695 108 833

Zatrudnię kucharzy i pomoce kuchenne. Praca 
w Konstancinie - Jeziornie, tel. 504 180 430

Firma Produkcyjna PLASTBOR poszukuje pracownika 
na produkcję. Praca dla mężczyzn przy tworzywach 
sztucznych (wtryskarki) tel. 601 398 117

Firma zatrudni do serwisu sprzątającego, Janki, 
ul. Mszczonowska, tel. 798 926 772

Sprzątanie sklepu odzieżowego,praca w godz. porannych 
Janki, ul. Mszczonowska, tel. 501 366 037

Firma zatrudni operatora ciągnika do odśnieżania, 
Janki, ul. Mszczonowska, tel. 798 926 772

Delikatesy spożywcze w Głoskowie zatrudnią: 
ekspedientki, kasjerów oraz osoby do wykładania towaru, 
warunki bardzo dobre, wolne niedziele, tel. 500 125 790

Kierowca kat. C, godziny pracy: 8:00-14:00, tel. 501 762 633

Praca dla hydraulika, tel. 693 785 277

Blacharzo-lakiernika z doświadczeniem, Góra Kalwaria, 
tel. 887 181 182

Pielęgniarkę i opiekunkę w stacjonarnym ośrodku 
opiekuńczym, Zalesie Dolne, tel. 607 081 930

Florysta do kwiaciarni w Konstancinie, tel. 606 10 59 22

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstancinie poszu-
kuje opiekunów, fizjoterapeutów, lekarza ogólnego, pracow-
nika technicznego, tel. 607 241 707, e-mail: tabita@luxmed.pl 

Agenta ochrony Konstancin, Piaseczno, tel. 506 158 658

Kierowcy kat.B do restauracji na auto firmowe. 668 669 242

Zatrudnię stolarza z doświadczeniem lub do przyuczenia. 
Janki, tel. 601 897 727 www.formup.pl

Kasjer/ka na stację paliw PKN ORLEN Tel.536 193 442

Dekarza zatrudnię, tel. 601 372 385

Dom opieki w Konstancinie zatrudni opiekunów osób 
starszych (420zł/dyżur), praca od zaraz, tel. 608 321 675, 
602 795 596

Zatrudnię pracowników do rozbioru mięsa i kierowców, 
tel. 22 726 83 42

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu mięsnego Warszawa, 
tel. 22 726 83 42 

Sklep spożywczy zatrudni ekspedientkę, tel. 602 126 840

Zatrudnię fryzjerkę 3000 zł + procent, tel. 501 143 827

Firma produkująca z blachy i rur zatrudni ślusarza i pracow-
nika do prac fizycznych, e-mail: casmet-system@wp.pl,
tel.602 253 180

Przyjmę do pracy w sklepie spożywczym w miejscowości 
Runów tel:601 970 036

SZUKAM PRACY 

Emeryt, tel. 795 525 090

Sprzątanie, prasowanie, mycie okien, tel. 733 546 026

Posprzątam, tel. 513 449 171

KUPIĘ

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

Kupię ślęzę, tel. 507 355 138

Kupię miejsce na cmentarzu komunalnym w P-nie 
tel.505 694 796

Domek drewniany całoroczny, tel.509 447 601

SPRZEDAM

Brodzik 90, głęboka podstawa, ciemne szyby, bicze, kom-
pletny - 250 zł, piecyk (koza), szamot - 100 zł, grzejnik 
elektryczny na ścianę – 100 zł, kuchenka gazowa, dwu-
palnikowa, wężyk, reduktor – 70 zł, kurnik, dach uchylny 
170 x 110 x 150 – 100 zł, drzwi zewnętrzne, futryna – 100 zł,
tel. 609 946 055

Futro z jenotów, bazarek przy ul. Jana Pawła, pawilon 5, 
Piaseczno, tel. 697 775 519

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

Z powodu przeprowadzki sprzedam różne meble, 
tel. 607 042 889

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

CYMERMAN Przyczepy i Akcesoria: nowe, remonty, prze-
róbki www.przyczepy.waw.pl  tel. 601 449 898   

AUTO - MOTO  KUPIĘ

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

Skup aut, tel. 515 018 430

Auto Skup. Wszystkie marki. Całe, uszkodzone lub po wy-
padku. Nie na chodzie. Skorodowane. W stanie obojęt-
nym. Krajowe, sprowadzone, angliki. Płatne gotówką. Od-
biór własną lawetą, tel. 515 472 081

Kupię każde auto, tel. 603 903 405

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Działka 9500 m kw., Szczęsna k. Grójca, tel. 661 553 697

Działka letniskowa na Mazurach nad jeziorem
 Śniardwy, 1000 m kw., bez nakładów finansowych, 
tel. 602 10 85 65

Działka w miejscowości Słomczyn, ul. Wiosenna,obok 
Konstancina.Wymiar 22mx73m,1600m2.Z warunka-
mi zabudowy na dom jednorodzinny. Prąd, woda, gaz.
Tel. 602 523 609

Atrakcyjne 2 działki w Głoskowie, tel. 607 37 36 36

Sprzedam PILNIE z powodu wyjazdu super działkę w 
Konstancinie TANIO !!! tel. 602 340 549 lub 501 610 072

Sprzedam tanie działki w Łazach, tel. 602 340 549

Sprzedam tanio dom z działką w Słomczynie gm. 
Konstancin Jeziorna, tel. 501 610 072

Sprzedam najtańszy dom w Konstancinie, tel. 501 610 072

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

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

Działkę budowlaną 6000 m kw, Dąbrówka, 650 zł/mkw., 
w całości, podzielę lub wydzierżawię, tel. 667 797 094

46 m kw, Piaseczno, Szkolna, tel. 600 37 39 37

Działka rolna, uzbrojona, 2,5 ha + budynki, Sokule, 
gmina Wiskitki, tel. 600 254 705

Lokal użytkowy 53 m kw., Sikorskiego 1A, Piaseczno, 
tel. 506 124 486

Garaż dwustanowiskowy na ul.Mleczarskiej w Piasecznie, 
tel. 506 124 486

Mieszkanie,2  pok. balkon,garaż,osiedle strzeżone,
Julianowska 34a,Piaseczno.355 tys. tel. 603 803 716

Działka mieszkaniowa 1000 m kw,. Janczewice, 
tel. 510 799 842

Tarczyn 3,9h-1mln,tel. 668 714 858

Działki budowlane Prażmów, tel. 602 770 361

2 pok. Piaseczno, tel. 735 037 247

Atrakcyjne, niedrogo sprzedam mieszkanie dwu pozio-
mowe 79.1 m kw. na 3i4 piętrze w budynku z 2002r w bar-
dzo dobrym stanie odnowione kuchnia wyposażona pod-
łogi parkiet i granit ,możliwość miejsc postojowych pod 
budynkiem na dwa samochody. Mieszkanie umeblowa-
ne możliwość zamieszkania od zaraz. tel.601 965 864.Pia-
seczno ul. Pelikanów

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

Szukam do wynajęcie małego pawilonu z zapleczem 
kuchennym, tel. 690 193 513

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

MIESZKANIE dla 2, 3 lub 4 PAŃ, tel. 601 211 114

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

Mieszkanie lub pokoje w okolicy Tarczyna, tel. 506 874 165

Kwatery, 280,00 zł, Dąbrówka, tel. 667 797 094

Kwatery, Chylice, tel. 513 626 068

Dwupokojowe, I piętro, Konstancin, tel. 502 52 56 53

Użytkowy, 120 m kw., w Prażmowie, tel. 604 563 902

Pokój, Chylice, tel. 516 228 558

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

Pokoje w domu jednorodzinnym dla jednej lub dwóch 
osób, Konstancin, tel. 503 690 260

Lokale od 30 do 140 m kw., wys. 2,8m, parking, woda, prąd, 
na działce 1000 m kw., tel. 604 274 417

Pokoje, ciepło, wygodne łóżka, dojazd od ul. Puławskiej, 
tel. 604 274 417

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

Kwatery pracownicze, tel. 698 896 421

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Kupię garaż koło sklepu „Piątka” na Kusocińskiego, 
tel. 603 667 114

USŁUGI

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

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

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
Tel. 504 008 309

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

Elektryk – instalacje, awarie, przyłącza, tel. 506 498 222

Odśnieżanie, firmy, osiedla, dachy. Ręcznie i maszyno-
wo, tel. 601 304 250

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

Remonty, tel. 721 982 013

Glazurnictwo, tel. 505 970 480

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

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

Dachy, Kominy, rynny, tel. 798 836 860

Złom. Porządki? Remont? Uprzątniemy, wywieziemy, 
tel. 502 898 418

KOSIMY ZAROŚLA I WYCINAMY SAMOSIEJE,
tel. 500 51 66 77

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU 
TEL. 501 129 679

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

Remonty, wykończenia, tel. 692 194 998

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

Remonty, wykończenia, łazienki, kuchnie, ocieplenia 
i inne, tel. 601 304 250

Cyklinowanie, tel. 696 269 184

Malowanie, gładź, tel. 696 269 184

Tokarskie, tel. 604 563 902

Transportowe i przeprowadzki, tel. 665 887 115

Ogrodnicze i sprzątanie, tel. 536 043 434

Hydraulika, tel. 505 970 480

Malowanie, 607 838 619

Hydraulik, tel. 535 872 455

Odbieram zbiorniki hydroforowe, stare, metalowe, 
tel. 500 51 66 77 

Malarskie, tel. 696 120 208

Tynki tradycyjne i gipsowe, tel. 604 415 352

Malowanie, panele, remonty, tel. 664 632 405

Oczyszczanie działek,ogrodnicze, wywóz gałęzi, 
tel. 519 874 891

Tynki maszynowe tel. 533 125 444

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

Dachy papą termozgrzewalną, obróbki, tel. 502 473 605

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

Dachy, pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Remonty, tel. 690 300 854

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

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

Roboty ziemne, kop-ład „Volvo”, tel. 603 932 235

Dachy, podbitki, naprawy, tel. 798 836 860

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

 RÓŻNE 

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

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

NAUKA 

PRACOWNIA ROZWOJU TWÓRCZEGO I OSOBOWO-
ŚCI DLA DZIECI I DOROSŁYCH. Spotkania twórcze. 
Spotkania z rozwoju osobowości. Rozmowy o wszech-
świecie, życiu i człowieku, rozwiązywanie zagadki ist-
nienia. Wsparcie psychologiczno - rozwojowe. Opieka. 
Zabawy kreatywne.  Okulary VR. Mini kino, Piaseczno, 
z dojazdem, symboliczne opłaty, tel. 571 373 118

Polski, angielski - korepetycje, egzaminy, olimpiady, 
tel. 608 651 034

Reedukacja, tel. 662 704 934

ZDROWIE I URODA 

ZWIERZĘTA

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

MATRYMONIALNE

Pani, która spotkała się z Panem w sierpniu na przystan-
ku przy parku zdrojowym w Konstancinie, prosi o  kon-
takt, tel. 514 472 712

Przyjmę do pracy fryzjerkę i manicurzystkę, 
Piaseczno, tel. 501 603 535

Mężczyznę do pracy w sklepie wielobranżowym, 
od zaraz, tel. 602 212 169

Gazeta Kurier Południowy poszukuje specjalisty 
ds. sprzedaży powierzchni reklamowej. Wymagania: 
umiejętność negocjacji, dobry kontakt z klientem. 
Oferujemy wynagrodzenie stałe plus prowizja, pakiet 
medyczny. Cv i list motywacyjny prosimy wysyłać 
na e-mail: a.staniszek@kurierpoludniowy.pl 

Zatrudnię opiekunkę i pielęgniarkę do domu opieki 
w Baniosze, tel. 501 182 362

Przyjmę pomoc na kuchnię do zmywania w firmie cate-
ringowej praca pon.-piątek 9.00-17.00 Tel. 602 297 380

Praca w delikatesach z innej Wsi, Józefosław Wilanow-
ska 11 lok 2 Tel. 606 949 956

Firma w Konstancinie-Jeziornie zatrudni osoby
do prostych prac na produkcji. Tel. 22 711 71 58

Kupię magnetofon kasetowy Technicsa, z lat 90-tych, 
tel. 698 698 839

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

Skup aut w każdym stanie, za gotówkę, tel. 506 837 250

Kupię każde auto, gotówka, od ręki, tel. 510 210 692

Trzypokojowe, 50 m kw., Piaseczno, ul. Powstańców 
Warszawy, tel. 602 520 450

Grabów 1239 m kw, zabudowa jednorodzinna 
tel. 607 973 915

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  

Pożyczka na wyciągnięcie ręki, tel. 506 805 068

Wywozimy stare metalowe przęsła, siatki, bramy, 
słupki, tel. 502 898 418

Usługi koparko-ładowarką, tel. 604 189 011

Malowanie, tapetowanie, układanie glazury, 
tel. 600 254 705

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

Remonty budowlane, ogrodzenia, tel. 513 137 581 

Remonty kompleksowo, tel. 570 670 938

Usługi stolarskie, cyklinowanie, układanie podłóg, 
schody, tel. 608 779 681

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

Pomoc w lekcjach, klasy 0-4, nauka na bieżąco, też 
opieka, Piaseczno i okolice, 30zł/h  tel. 571 373 118

Zapraszamy do grupy wsparcia. Omawiamy 
problemy, które Ciebie interesują, symboliczne 
płaty, tel. 571 373 118

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

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Zamów 
ogłoszenie drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2

tel. 22 756 79 39 pon-pt 8:30-18
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Kobieca proza
PIASECZNIE W Kawiarni Fryderyk w Przystanku Kultura odbyło się ko-

lejne spotkanie w ramach cyklu Kobiece Piaseczno. Tym razem gościem 

Magdaleny Knitter była autorka powieści obyczajowych Agnieszka 

Walczak-Chojecka

 Bohaterka wieczoru, mieszkanka Chylic, jest kobietą wielu pasji i zaintereso-
wań. W młodości zaczynała od pisania wierszy, po czym zagrała jedną z głów-
nych ról w fi lmie pt. „Grzechy dzieciństwa” w reżyserii Krzysztofa Nowaka. Śpie-
wała również w zespole „Mądruś & his Magic Mądrale”. Następnie współpraco-
wała (pisząc teksty piosenek) z Piotrem Rubikiem, mieszkała w Belgradzie, po 
czym przez 20 lat – z wieloma sukcesami – zajmowała się pracą w biznesie. W 
połowie 2012 roku Agnieszka Walczak-Chojecka powróciła jednak do twórczo-
ści literackiej. Zaczęły powstawać kolejne powieści: „Dziewczyna z Ajutthai” (z 
elementami autobiografi cznymi), „Gdy zakwitną poziomki”, „Włoska symfonia” 
oraz cykl Saga bałkańska: „Nie czas na miłość”, „Nie czas na zapomnienie”, „Nie 
czas na pożegnanie” i „Królowa gwiazd”. – Piszę w zasadzie od zawsze. Urodzi-
łam się w domu, w którym od zawsze się pisze – zaczęła Agnieszka Walczak-
Chojecka. – Mój tata także jest literatem i w związku z tym swój pierwszy wiersz 
napisałam, a właściwie podyktowałam mamie, w wieku pięciu lat. Po pracy w 
marketingu zrozumiałam w końcu, że od przeznaczenia nie da się uciec.
 Jak podkreśliła autorka, jej książki są zwykle połączeniem fi kcji i faktów. 
Często podejmuje również poruszające, niełatwe tematy, m.in. leczenia nie-
płodności w „Gdy zakwitną poziomki” czy też wojny w Sadze bałkańskiej.
 Od 30 października w księgarniach można już kupić najnowsze dzieło pi-
sarki – „Naprawdę jaki jesteś”. – Jest to niewątpliwie moja najbardziej kon-
trowersyjna powieść, która może budzić w czytelnikach bardzo różne i być 
może skrajne emocje związane z tematem osób transseksualnych – zdradzi-
ła Agnieszka Walczak-Chojecka. – Moim głównym bohaterem jest mężczyzna, 
który czuje się kobietą. Historia dzieje się w latach trzydziestych XX wieku w 
niezwykle barwnej wówczas Warszawie. Najważniejsze w tej książce jest życie 
wewnętrzne głównego bohatera. Toczy walkę z samym sobą, ponieważ jest 
narodowcem i falangistą. Jest człowiekiem, który tępi wszystkich odmieńców. 
Ciekawi mnie bardzo, jaki będzie odbiór tej książki przez czytelników.
Oprócz pasji związanej z pisaniem autorka opowiedziała również o tym, że 
kocha podróże, co zresztą przekłada się na treści jej książek.
 A już w najbliższą środę 13 listopada w Kawiarni Fryderyk odbędzie się 
ostatnie spotkanie projektu przedstawiającego sylwetki znanych mieszkanek 
miasta, które swoje życie prywatne oraz zawodowe związały z Piasecznem. 
Tym razem gościem Magdaleny Knitter będzie Dorota Godzina – wielokrotna 
Mistrzyni Polski w kick-boxingu. Początek o godzinie 19. Wstęp wolny.

Grzegorz Tylec

Pisanie powieści obyczajowych to wielka pasja 

Agnieszki Walczak-Chojeckiej

Szarpanina mieszkanki 
ze strażą miejską
PIASECZNO W czwartek 31 października na ul. Żabiej w Piasecznie zjawili się strażnicy 

miejscy, którzy próbowali usunąć metalowe słupki zagradzające część drogi. Właści-

cielka słupków próbowała bronić swojej własności. – Zostałam pobita – mówi

 Przyczyną walki o słupki są nie-
uregulowane kwestie własnościo-
we. Pani Mariola (kobieta prosi o 
niepodawanie nazwiska) twierdzi, 
że postawiła je na granicy swojej 
nieruchomości. – Moja własność 
sięga dalej niż ogrodzenie i gmina 
doskonale o tym wie – mówi. – Od 
ponad 3 lat toczy się postępowanie 
rozgraniczające. A słupki stały tam 
od dawna.

 Tymczasem gmina twierdzi, że 
kilkukrotnie informowała miesz-
kankę, że powinna usunąć słup-
ki z drogi, ponieważ w opinii zna-
jących sprawę urzędników postawi-
ła je tam nielegalnie. – W związku 
z tym, że ta pani nie chciała sama 
zabrać słupków z pasa drogowe-
go, urzędnik Wydziału Inwesty-
cji Drogowych i Inżynierii Ruchu 
oraz dwaj strażnicy miejscy uda-
li się na Żabią i przystąpili do wy-
konywania czynności służbowych 
– mówi Mariusz Łodyga, komen-
dant straży miejskiej. - To niepraw-
da, wcześniej nikt nie kazał mi usu-
wać słupków - mówi pani Mariola.

Zdarzenie zarejestrowała kamera

monitoringu

 Zajście, do którego doszło 31 
października około godz. 13 trwało 
kilka minut, sama szarpanina – kil-
kanaście sekund. Wszystko zareje-
strował znajdujący się na budyn-
ku system monitoringu. Każda ze 
stron interpretuje to, co się wyda-
rzyło, inaczej. Na filmie widać, jak 
strażnicy zaczynają zabierać z dro-
gi słupki. Pani Mariola wychyla się 
z okna domu i próbuje z nimi roz-
mawiać. Następnie wychodzi przed 
ogrodzenie i staje na podstawach 
słupków. Jeden ze strażników przy-
trzymuje kobietę za lewą rękę. Pra-
wą ręką pani Mariola przytrzymuje 
słupek, który stara się zabrać gmin-
ny urzędnik. Strażnik miejski kopie 
w podstawę słupka, aby wytrącić ją 
spod stopy kobiety. Po krótkiej prze-
pychance strażnicy zabierają słupki i 
odchodzą. 
 Jeden ze strażników musiał mieć 
coś ostrego, bo pociął mi palce i po-
nadrywał paznokcie – mówi pani 

Mariola. – Po tym zajściu miałam 
siniaki, leciała mi krew i byłam prze-
rażona. – Miałam głęboką ranę ręki 
i wyszarpany kawałek ciała. Mam 
uraz prawego barku, nie jestem w 
stanie podnieść ramienia. Zostałam 
brutalnie pobita, bo broniłam swo-
jej własności. Oczywiście za słup-
ki, który były warte prawie 2000 zł 
nie otrzymałam żadnego pokwito-
wania. To była zwykła kradzież. Na 
odchodne urzędnik powiedział do 
mnie, że to dopiero początek. Na-
zwał mnie też pisowską k...
 Strażnicy miejscy zapamiętali 
całe zdarzenie inaczej. Twierdzą, że 
mieszkanka groziła im, że jak zabio-
rą słupki, będą mieć kłopoty. Miała 
być agresywna i wulgarna. – W trak-
cie usuwania słupków przez urzęd-
nika, ta pani zaczęła jednym z nich 
szarpać, a odczepioną od słupków 
rurką uderzała w ramie funkcjo-
nariusza straży miejskiej. Drugie-
go strażnika ugryzła w dłoń – mówi 
Mariusz Łodyga. – Zarekwirowane 
słupki zostały zdeponowane w urzę-
dzie miasta.   

Co będzie dalej?

 Poszkodowana mieszkanka zgłosiła 
zajście na policję, zrobiła też obdukcję. – 
Z obdukcją udałam się do prokuratury, 
gdzie złożyłam zawiadomienie o możli-
wości popełnienia przestępstwa – doda-
je. – Cały czas czekam na usg prawego 
barku, który bardzo mnie boli. Działania 
urzędnika i strażników miejskich były ka-
rygodne. Pobili mnie i okradli.
 W miejscu słupków właścicie-
le posesji przy ul. Żabiej zbudowali 
solidną, metalową konstrukcję, któ-
ra wczoraj została rozebrana w asy-
ście policji.
 Do sytuacji odniosła się wicebur-
mistrz Piaseczna Hanna Kułakow-
ska-Michalak. – Działania urzędni-
ka i straży miejskiej były uzasadnio-
ne, gdyż nikt nie ma prawa zagradzać 
części ulicy – komentuje. – Straż miej-
ska nie dopuściła się przemocy fizycz-
nej w stosunku do mieszkanki. Nale-
ży uznać, że to raczej mieszkanka ata-
kowała fizycznie urzędnika oraz funk-
cjonariuszy straży miejskiej – dodaje 
Hanna Kułakowska – Michalak.

Tomasz Wojciuk

Mimo że zdarzenie 

zostało zarejestrowane 

przez kamerę, na nagraniu 

nie widać wielu szczegółów 

PIASECZNO

Wycieczka historyczna z przewodnikiem
 W niedzielę 10 listopada odbędzie się kolejny spacer historyczny ze 
Stanisławem Hofmanem. Podczas spaceru uczestnicy wysłuchają opo-
wieści o postaciach, wydarzeniach i obiektach związanych z Piaseczyń-
sko-Grójecką Kolejką Wąskotorową. Będzie też można zobaczyć co dziś 
kryje się w zabytkowych halach stacji. Zbiórka na peronie – ul. Sienkiewi-
cza 14 w Piasecznie. Początek o godzinie 1, czas trwania ok. 2 godzin.

TW
R E K L A M A

Stanowisko burmistrza Daniela Putkiewicza:

 W nawiązaniu do artykułu dotyczącego sporu na ulicy Żabiej, gdzie 
służby miejskie usuwały nielegalne zagrodzenie drogi publicznej, chcę sta-
nowczo zaprotestować, przeciwko umieszczonej wypowiedzi mieszkanki, 
która oskarżyła gminnego urzędnika o używanie wobec niej wulgarnych 
sformułowań o politycznym zabarwieniu. Sytuacja taka nie miała miejsca, 
nie ma żadnych dowodów ani przesłanek, które miałyby dać temu wiarę. 
Dlatego, jeśli ta Pani nie wycofa się ze swoich słów, wystąpimy na drogę 
prawną o naruszenie dóbr osobistych.

Poszkodowana mieszkanka pokazuje, w którym miejscu doszło 

do szamotaniny ze strażnikami miejskimi
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