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GÓRA KALWARIA W czwartek 14 listopada około godzi-

ny 13.30 w Solcu doszło do brutalnej napaści na 62-let-

nią kobietę. Następnego dnia funkcjonariusze z komi-

sariatu w Górze Kalwarii zatrzymali mężczyznę podej-

rzanego o popełnienie tego czynu. Niewykluczone, że 

20-letni mieszkaniec Góry Kalwarii może usłyszeć za-

rzut usiłowania zabójstwa

Brutalny napad 
na kobietę



KRONIKA POLICYJNA
POWIAT

Uwaga na oszustwa przez internet

Stracił portfel i pieniądze

 W ostatnim czasie na terenie powiatu doszło do kilku cyberprze-
stępstw popełnionych za pośrednictwem internetu. Policja uczula, aby 
dwa razy zastanowić się, zanim wyślemy komuś kody uprawniające do 
pobrania pieniędzy z naszego konta. Najwięcej, bo aż 1000 zł straciła 
mieszkanka Józefosławia oszukana metodą na tzw. blika. Oszuści pró-
bowali podszyć się również pod znajomych użytkowników jednego z 
portali społecznościowych. Tu jednak próba oszustwa się nie powiodła.

 Mieszkańcowi Piaseczna skradziono portfel, w którym były doku-
menty, karty płatnicze i 600 zł. Posługując się kartami złodziej doko-
nał około 20 transakcji na kolejne 640 zł. Policja sprawdza teraz w jakich 
miejscach były dokonywane transakcje. Być może złodzieja uda się na-
mierzyć na podstawie nagrań z monitoringu.
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Ścieki zalewają „Juliankę”
PIASECZNO Od wakacji ścieki wypływające ze studzienki znajdującej się na terenie osie-

dla przy ul. Okulickiego 30/32 zalewają położoną nieco niżej „Juliankę”. – Od miesię-

cy podejmujemy działania mające na celu wyeliminowanie problemu – mówi Jacek 

Lęgowski, członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej „Julianka”. – Nie przyniosły one 

jednak żadnych efektów

 Jacek Lęgowski pokazuje nam 
zdjęcia studzienki znajdującej się na 
terenie osiedla Okulickiego 30/32. 
Widać na nich wypływający spod 
dekla strumyczek nieczystości, któ-
ry sączy się w dół, zalewając poło-
żone niżej osiedle „Julianka”. Przy 

studzience rośnie bujna trawa, obok 
leżą nieczystości w postaci zużytej 
prezerwatywy, patyczków kosme-
tycznych, foliowych torebek, chus-
teczki do nosa. – Przypuszczam, że 
wyrzucane do sedesów środki higie-
niczne zapychają pompę, co z kolei 
powoduje wybijanie ścieków – mówi 
Jacek Lęgowski. 
 Tłumaczy, że wyciek ze studzien-
ki nie jest ciągły, tylko występuje co 
jakiś czas. Dodaje, że ostatnio do 
awarii dochodzi jednak częściej. 
– Po czyszczeniu pompy przez kilka 

tygodni jest spokój, ale potem pro-
blem powraca – wyjaśnia. – Wyda-
je mi się, że system ma jakąś wadę 
konstrukcyjną, którą należałoby 
usunąć. 

Mieszkańcy „Julianki” 

mają dość uciążliwości

 – Okna mojego mieszkania wy-
chodzą dokładnie na nowe osiedle 
i wybijającą studzienkę – skarży się 
Jolanta Łeptuch. – W okolicy pa-
nuje taki smród, że nie da się nor-

malnie funkcjonować. Nasi sąsiedzi 
zza płotu twierdzą, że nie mają pie-
niędzy na usunięcie awarii. To po-
ważny kłopot, który trzeba będzie w 
końcu jakoś rozwiązać. 

 Kilka tygodni temu poprosiliśmy 
o komentarz w tej sprawie admini-
stratora osiedla przy ulicy Okulic-
kiego 30/32, jednak do tej pory nie 
doczekaliśmy się odpowiedzi. Za-
miast tego udało nam się skontak-
tować z Powiatowym Inspektorem 
Nadzoru Budowlanego. – Ustalili-
śmy, że jeśli Przedsiębiorstwo Wo-
dociągów i Kanalizacji otrzyma od 
zarządu wspólnoty, na terenie któ-
rej znajduje się studzienka zlecenie, 
to przeprowadzi ekspertyzę stwier-

dzającą przyczynę awarii – mówi 
Albert Olbrycht, Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego. – W grę wcho-
dzi kilka czynników, takich jak złe pod-
łączenie pompy czy zbyt mała średnica 
przewodu tłocznego, który powinien 
mieć minimum 80 mm. 
 Powiatowy inspektor nadzoru 
podkreśla, że jeśli zarząd wspólno-
ty osiedla Okulickiego 30/32 nie po-
prosi PWiK-u o pomoc (przepom-
pownia znajduje się na prywatnym 
terenie), wówczas trzeba będzie za-
stosować inne środki. – Sami zleci-
my ekspertyzę i obarczymy wspól-
notę kosztami – dodaje. – Póki co 
jednak, wolimy mediować.

Na razie jest spokój

 Sprawą zainteresowała się już 
także gmina i straż miejska. Raz 
strażnicy byli nawet na miejscu i 
stwierdziwszy wyciek ścieków uka-
rali wspólnotę mandatem w wyso-
kości 500 zł. Z naszych informa-
cji wynika, że jeśli problem nie zo-
stanie rozwiązany, interwencje na 
terenie osiedla będą się powtarzać. 
– Po wypompowaniu kilkanaście 
dni temu ścieków z przepompowni 
i kolejnym już oczyszczeniu pompy 
na razie jest spokój – mówi Jacek Lę-
gowski. – Przyczyna awarii nie zo-
stała jednak usunięta, więc pewnie 
niedługo studzienka znów wybije...

Tomasz Wojciuk

 Jacek Lęgowski wielokrotnie prosił sąsiednią 

wspólnotę o usunięcie przyczyn awarii

Awarią na osiedlu zaintere-

sowała się już m.in. gmina 

oraz Powiatowy Inspektor 

Nadzoru Budowlanego

Patriotycznie w Nowej Iwicznej
LESZNOWOLA W środę 13 listopada w 

Szkole Podstawowej w Nowej Iwicz-

nej odbył się Wieczór Patriotyczny z 

okazji Święta Odzyskania Niepod-

ległości, który zorganizowany zo-

stał przez Kluby Seniora w Gminnym 

Ośrodku Kultury Lesznowola

 W imprezie wzięła udział, mię-
dzy innymi, wójt gminy Lesznowola 
Maria Jolanta Batycka-Wąsik, której 
pojawienie się na sali gimnastycz-
nej w szkole zostało przyjęte bu-
rzą oklasków. Wieczór rozpoczął się 
od uroczystego odśpiewania przez 
wszystkich obecnych hymnu naro-
dowego. Następnie burzliwe losy hi-
storii Polski i odzyskania niepodle-
głości przypomniała szkolna mło-
dzież. Recytacji poezji patriotycz-

nej towarzyszyły, odpowiednio do-
brane, podkład muzyczny i ilustra-
cje upamiętniające różne przełomo-
we w naszych dziejach wydarzenia. 
Wystąpił również Zespół Śpiewaczy 
Tęcza, który skutecznie zachęcił pu-
bliczność do wspólnego śpiewania 
pieśni patriotycznych. Narrację hi-

storyczną poprowadził z kolei aktor 
Stanisław Biczysko, a na zakończe-
nie organizatorzy zaprosili uczestni-
ków wieczoru na słodki poczęstunek  
przygotowany własnoręcznie przez 
seniorów.

Grzegorz Tylec

PIASECZNO

Patrol zatrzymał uciekiniera i pijanego
 Tydzień temu w Piasecznie zatrzymano 38-letniego mężczyznę, któ-
ry był poszukiwany do odbycia kary 10 miesięcy pozbawienia wolności. 
Niedługo potem ci sami funkcjonariusze zauważyli niepewnie jadący sa-
mochód prowadzony – jak się po chwili okazało – przez nietrzeźwego 
kierowcę. 34-latek miał w organizmie aż 2,5 promila alkoholu. Stracił już 
prawo jazdy, a ze swej bezmyślności będzie tłumaczył się przed sądem. 
Grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności. 

KONSTANCIN-JEZIORNA

Zatrzymani z narkotykami
 Kilka dni temu wieczorem na terenie gminy policjanci zauważyli peu-
geota, w którym siedziało trzech młodych mężczyzn. Na widok mundu-
rowych jeden z nich wyrzucił z samochodu niewielkie zawiniątko. Jak 
się okazało, była w nim marihuana. 24-latek został zatrzymany i trafi ł do 
celi. W jego miejscu zamieszkania policjanci znaleźli kolejne narkotyki, 
w tym amfetaminę, nabój do broni palnej oraz fałszywy paszport. O dal-
szym losie zatrzymanego zdecyduje sąd. Za samo posiadanie środków 
odurzających grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

Sprzedawali okna, których nie było
 W październiku w Konstancinie-Jeziornie oszuści podający się za sprze-
dawców okien zawarli umowę sprzedaży stolarki do nowo budowanego 
domu. Umowa opiewała na 30 tys. zł. Mimo że wcześniej pobrali pieniądze, 
nie zamierzali wywiązywać się z zawartego zobowiązania. Kilka dni temu in-
westor powiadomił o oszustwie policję. Sprawa jest rozwojowa. 

LESZNOWOLA

Zdewastował dwa samochody
 Policjanci z komisariatu w Lesznowoli zatrzymali Estończyka, który 
wybił refl ektory w dwóch samochodach zaparkowanych w rejonie cen-
trum handlowego w Wólce Kosowskiej. 46-latek może mieć na koncie 
więcej podobnych incydentów. Mężczyzna będzie odpowiadał za znisz-
czenie mienia. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. 

Kradzież dżinsów o wartości 10 tys. zł
 Do nietypowego zdarzenia doszło przed tygodniem w Mrokowie. W 
środku nocy nieznani sprawcy włamali się do stojącego na podjeździe kon-
tenera, kradnąc z niego 10 kartonów z dżinsami o łącznej wartości około 10 
tys. zł. Policja prosi o wszelkie informacje związane ze zdarzeniem. 

GÓRA KALWARIA

Radio Zet odwiedzi szkołę w Baniosze. 

Nagrają audycję o bezpieczeństwie
 W najbliższy poniedziałek o godz. 11 w szkole w Baniosze rozpocznie 
się spotkanie poświęcone bezpieczeństwu dzieci na drogach. Wezmą w 
nim udział policjanci z wydziału ruchu drogowego oraz dziennikarze ra-
dia Zet, którzy będą relacjonować wydarzenie. Spotkanie potrwa około 
30 minut.

Obok studzienki leżą zużyte środki higieniczne, 

które prawdopodobnie spowodowały zapchanie się pompy
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Trwają prace nad 
budżetem
PIASECZNO – Ciężko nam przewidzieć wysokość dochodów w związ-

ku ze znacznym ubytkiem wpływów z PIT-u – poinformował podczas 

ostatniej sesji burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz

 Burmistrz zapowiedział, że przyszłoroczny budżet mimo wszystko będzie 
ambitny. – Chcemy planować inwestycje w dłuższej perspektywie i skupić się 
na pozyskiwaniu na nie funduszy zewnętrznych – dodał. 
 Cały czas zagadką są dochody, na jakie może liczyć w przyszłym roku gmina. 
Początkowo mówiło się, że mniejsze wpływy z PIT mogą uszczuplić budżet na-
wet o 30 mln zł. Jednak jest to skrajnie pesymistyczny scenariusz. Burmistrz po-
informował, że już od pierwszego kwartału gmina będzie dokładnie monitoro-
wać poziom dochodów. – Chcemy też jak najszybciej rozstrzygnąć część prze-
targów, żeby zawczasu wiedzieć, na czym stoimy – tłumaczył Daniel Putkiewicz.
 Z naszych informacji wynika, że gmina rozpatruje już m.in. oferty na utrzy-
manie w przyszłym roku zieleni. Nadrzędnym celem jest wykonać jak najwię-
cej, za jak najmniejsze pieniądze. – Chcemy realizować zadania z jeszcze więk-
szą efektywnością – zaznacza. – Przyjęty przez nas program inwestycyjny jest 
ambitny. Gdy go zrealizujemy, wzrosną wydatki na utrzymanie gminnej infra-
struktury. Jest to jednak nieuniknione, bo mamy świadomość, że mieszkańcy 
cały czas oczekują od nas kolejnych inwestycji.

TW

Nowego podatku na razie nie będzie
PIASECZNO Podczas ostatniej sesji rady miejskiej radni pochylili się nad projektem uchwa-

ły dotyczącej wprowadzenia opłaty adiacenckiej. Właściciele nieruchomości, których 

wartość będzie rosła na skutek budowania przez gminę infrastruktury, musieliby pła-

cić od tego podatek. Radni nie zdecydowali się jednak na wprowadzenie opłaty

 Temat opłaty adiacenckiej po-
wracał co roku i do tej pory był od-
rzucany. Teraz jednak zmieniły się 
okoliczności – samorządy na skutek 
mniejszych wpływów z PIT-u muszą 
ograniczać inwestycje. Nie są też w 
stanie precyzyjnie określić wpływów 
do budżetu w nadchodzącym roku. 
Dlatego już teraz dwa razy oglądają 
każdą złotówkę, starając się jedno-
cześnie szukać dodatkowych pienię-
dzy. Jedną z możliwości jest właśnie 
opłata adiacencka, czyli, mówiąc w 
skrócie, podatek od wzrostu warto-
ści nieruchomości. Wzrost taki na-
stępuje, gdy gmina doprowadzi do 
danej działki nową drogę, kanali-
zację, sieć wodociągową itp. Projekt 
uchwały miał swoich zwolenników 
wśród radnych zasiadających w ko-
misjach problemowych, jednak pod-
czas sesji był krytykowany. – W na-
szej gminie jest dużo rodzin, któ-
re mieszkają tu od lat, ale mają nie-
wielkie dochody – mówiła radna Re-
nata Mirosław. – Takich ludzi nie 
będzie stać na uiszczenie opłaty 
adiacenckiej. Mogą więc zostać zli-
cytowani. Ta uchwała może dopro-
wadzić do odpływu mieszkańców z 
naszej gminy.
 Pomysł nie przypadł do gustu 
także radnej Magdalenie Woźniak. 
– Ta opłata daje wprawdzie moż-
liwość kolejnych wpływów, ale je-
stem jej przeciwna – zaznaczyła rad-

na. – Z jednej strony na skutek dzia-
łań gminy rośnie wartość działek, na 
czym zyskują głównie deweloperzy. 
Ale z drugiej opłata nie działa wy-
biórczo. Co ze starymi mieszkańca-
mi, którzy kilkadziesiąt lat czekają 
na drogę czy kanalizację? Dlaczego 
teraz mają za to dodatkowo płacić?
 Podobne dylematy mieli też inni 
radni. – Gorszy od podatku może 
być tylko kolejny podatek – podsu-
mował radny Michał Mierzwa. – Ta 

uchwała narusza zasady sprawie-
dliwości społecznej. Dlaczego bied-
ni mają płacić teraz za bogatych, 
którzy mieszkają w lepszych lokali-
zacjach i mają już drogi oraz infra-
strukturę?
 Uchwała nie została podjęta, 
a kwestia opłat adiacenckich wró-
ci pewnie za rok. Czy wówczas rad-
ni będą mieli podobne zdanie na ten 
temat?

Tomasz Wojciuk

Opłaty adiacenckie to próba szukania dodatkowych pieniędzy 

w kieszeniach mieszkańców. Nad ich wprowadzeniem zastana-

wia się wiele gmin

R E K L A M A
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Masz psa? Zapłacisz podatek
PRAŻMÓW Radni podjęli uchwałę o wprowadzeniu opłaty za posiadanie 

psa. Tym działaniem chcą zachęcić właścicieli do czipowania zwierząt

 Podatek od psów nie jest 
niczym nowym. Możliwość 
pobierania opłaty za posia-
danie czworonoga zosta-
ła wprowadzona przez sejm 
w 1991 roku. Rada gminy ma 
prawo taką opłatę wprowa-
dzić, ustalić warunki jej po-
bierania, stawkę oraz czas 
zapłaty. Gmina Prażmów kil-
ka lat temu zrezygnowała z 
takiego rozwiązania. Tym-
czasem radni obecnej ka-
dencji na ostatniej sesji pod-
jęli decyzję o przywróceniu 
opłaty, tym razem w maksy-
malnej dopuszczalnej kwo-
cie 125 zł rocznie. – Prakty-
ka poprzedniej kadencji wy-
czuliła nas na ten problem 
– wyjaśnia wójt Jan Dąbek. 
– Chcemy, żeby mieszkańcy 
zabezpieczyli swoich pod-
opiecznych. 
 Nowa uchwała przewi-
duje jednak zwolnienie z 
podatku w przypadku, gdy 
właściciel zaczipuje swoje-
go czworonoga. Dzięki ta-
kiemu oznakowaniu można szybko ustalić właściciela zwierzaka i uniknąć 
niepotrzebnych działań, które zmuszają władze gminy do oddania błąkają-
cych się zwierząt do schroniska. – Naszym celem nie jest ściganie psów – do-
daje wójt Prażmowa. – Czipowanie do końca roku jest darmowe. Zachęcamy, 
aby mieszkańcy z tej możliwości skorzystali.
 Wójt gminy zapewnił, że w przyszłym roku gmina również wygospo-
daruje część środków na dofinansowanie programu kastracji, sterylizacji 
i czipowania czworonogów. Prażmów obecnie jako jedyna gmina w po-
wiecie korzysta z możliwości pobierania podatku od posiadania psa.

NAB

To będzie budżet oszczędności
LESZNOWOLA Trwają prace nad budżetem gminy na przyszły rok. Mimo planowanych do-

chodów na poziomie 264 mln zł i wydatków na poziomie 279 mln zł, już zapowiedzia-

no spore cięcia, m.in. w dziale „inwestycje”

 Projekt przyszłorocznego budże-
tu radni otrzymali pod koniec ubie-
głego tygodnia. Mimo że planowane 
dochody mają wynieść ponad ćwierć 
miliarda złotych, a wydatki blisko 
280 mln zł, nie należy spodziewać 

się zbyt wielu inwestycji, poprawia-
jących stan gminnej infrastruktury. 
– Będziemy musieli ograniczyć wy-
datki bieżące i majątkowe – potwier-
dza wicewójt Mirosław Wilusz. Wy-
jaśnia, że przyczyną takiego stanu 
rzeczy jest chociażby fakt zmniejsze-
nia wpływów z podatku PIT. – Poza 
tym dużym obciążeniem w najbliż-
szych latach będą dla nas koszty 
związane z zarządzaniem systemem 
oświaty – dodaje. – Nasza propozy-
cja przyszłorocznego budżetu jest 
odpowiedzią na te uwarunkowania. 
 Wicewójt Wilusz zapowiada, że 
oszczędności zostaną wprowadzo-
ne zarówno na poziomie inwestycyj-
nym, jak i administracyjnym. Nie do-
tkną jednak wydatków infrastruktu-
ralnych na oświatę. Oznacza to, że 
gmina nie wstrzyma budowy szko-
ły w Zamieniu (w sumie 36 mln zł), 
rozbudowy szkoły w Nowej Iwicznej 
(22 mln zł) oraz budowy przedszko-

la w Wólce Kosowskiej (10,5 mln zł). 
– Proponowany budżet na rok 2020 
jest budżetem oszczędnym – przy-
znaje Mirosław Wilusz. – Pomimo 
pewnego dyskomfortu związanego z 
ograniczeniem wydatków bieżących i 
majątkowych, z dużym optymizmem 
patrzymy w przyszłość  licząc na to, 
że wyższe od planowanych dochody 
pozwolą nam sukcesywnie wprowa-
dzać do budżetu kolejne zadania in-
westycyjne.
 Przedstawiony radnym projekt 
budżetu na pewno będzie się jeszcze 
zmieniał. Teraz jest czas na składanie 

do niego uwag. – Uważam, że więcej 
pieniędzy zaplanowano na część pół-
nocną niż południową gminy – ko-
mentuje radny Łukasz Grochala. 
– Moje pierwsze spostrzeżenie jest 
też takie, że większość zadań inwe-
stycyjnych to „projekty”. Nie podo-
ba mi się również zmniejszenie dota-
cji dla klubów sportowych i stowarzy-
szeń. W tym roku było to 410 tys. zł, w 
przyszłym ma być tylko 200 tys. zł. Są-
dzę, że spowoduje to zwiększenie skła-
dek za zajęcia sportowe dla dzieci.

Tomasz Wojciuk

W przyszłym roku 

Lesznowola zapłaci 9,5 mln 

zł tzw. janosikowego

Na oświatę gmina planuje wydać w przyszłym roku 134 mln zł. 

Jednym z priorytetowych zadań inwestycyjnych 

będzie rozbudowa szkoły w Nowej Iwicznej 

Czy powstanie specjalna
strefa picia „pod chmurką”?
PIASECZNO W połowie października radny Michał Rosa złożył wniosek w sprawie podję-

cia konsultacji dotyczących możliwości powołania takiej strefy. - Uważam, że to dobry 

pomysł - przekonuje

 – Chciałem, aby rada miejska, po-
licja i inne instytucje zaczęły na ten 
temat rozmawiać – mówi o powo-
dach złożenia wniosku Michał Rosa. 
– Warto zastanowić się, czy jest sens 
wydzielenia takiego obszaru, a jeśli 
tak, to gdzie miałby on powstać.
 Radny argumentuje, że miejsca na 
wolnym powietrzu, w których można 
legalnie spożywać alkohol, funkcjonu-
ją w wielu miastach. Dobrym przykła-
dem jest tu Warszawa, w której moż-
na napić się na nadwiślańskich bulwa-
rach. Teren jest na bieżąco monitoro-
wany i patrolowany, dzięki czemu jest 
tam bezpiecznie. W Piasecznie niefor-
malna strefa, w której wiele osób spo-
żywa alkohol, znajduje się od lat w re-
jonie wyremontowanych schodków 

przy stadionie. – Nie chcę mówić teraz 
o lokalizacji strefy, bo tę kwestię nale-
ży przedyskutować – podkreśla Mi-
chał Rosa. – Kierując wniosek do bur-
mistrza chodziło mi o to, aby ukrócić 
niekontrolowane spożywanie alkoho-

lu w różnych częściach Piaseczna, co 
przeszkadza wielu mieszkańcom. Te-
raz osoby pijące mogłyby spożywać al-
kohol w przeznaczonym do tego miej-
scu, pod okiem kamer i kontrolą policji.

TW
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Wójt znów będzie 
kierowała gminą
LESZNOWOLA W poniedziałek Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa 

uchylił wójt Lesznowoli Marii Jolancie Batyckiej-Wąsik nałożony przez 

Prokuraturę Okręgową w Warszawie zakaz wykonywania obowiąz-

ków służbowych. Zakaz obowiązywał od połowy lipca

 Prokuratorski zakaz pełnienia obowiązków służbowych został nałożony w 
związku z sześcioma zarzutami, jakie w połowie lipca usłyszała wójt Leszno-
woli. Pani wójt ma odpowiadać za karalną niegospodarność i wyrządzenie za-
rządzanej przez nią gminie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach (ponad 
1,3 mln zł) oraz przekroczenie uprawnień służbowych w celu osiągnięcia ko-
rzyści majątkowych przez podmioty, na rzecz których wydawano niekorzyst-
ne z punktu widzenia interesów gminy decyzje podatkowe. W tym ostatnim 
przypadku zarzuty dotyczą wydania kilkunastu, zdaniem prokuratury, nieza-
sadnych decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych na łączną kwotę po-
nad 2,5 mln zł na rzecz spółek działających na terenie gminy. 
 Maria Jolanta Batycka-Wąsik zaraz po tym jak otrzymała postanowienie 
prokuratury dotyczące zakazu wykonywania czynności służbowych zapo-
wiedziała, że złoży na nie zażalenie. Teraz sąd wreszcie je rozpatrzył i kierując 
się zasadą domniemania niewinności podejrzanej zdecydował, że wójt może 
wrócić do pracy. Decyzja ta jest prawomocna.

TW

W poniedziałek wójt Lesznowoli wróciła do pracy

Dom z dobrą wolą
POWIAT Stowarzyszenie „Dobra Wola” nie zwalnia tempa i już w ten piątek rusza ze 

zbiórką na budowę ich docelowego domu w malowniczym Janowie. Wesprzeć może 

ich każdy. Wystarczy dobra wola

 Nowoczesne rozwiązania tech-
nologiczne wzbudzają miesza-
ne uczucia, ale wobec nich żadnych 
wątpliwości nie mają członkowie Sto-
warzyszenia „Dobra Wola”. Ich pod-
opieczni, dzieci z różnymi stopniami 
niepełnosprawności, wymagają nie-
ustannej opieki. A ich rodzice pomo-
cy, ale o tym się zapomina. Rozwią-
zania systemowe są niewystarczają-
ce. Podopieczni i ich opiekunowie po-
stanowili więc wziąć sprawy w swoje 
ręce. Walczą o budowę nowoczesnej 
farmy, która stanie się ich docelowym 
domem, intymnym miejscem, w któ-
rym będą mogli rozwijać swoje pasje.
 Innowacyjny ośrodek dla osób 
niepełnosprawnych to oczko w gło-
wie Stowarzyszenia. To w nim dzie-
ci będą miały zapewnioną całodo-
bową opiekę. To tu zostaną zastoso-
wane specjalne rozwiązania techno-
logiczne wspierające codzienną pra-
cę opiekunów. – Pracują nad nimi 
studenci Politechniki Warszawskiej 
– mówi Jacek Zalewski, prezes Sto-
warzyszenia.
 To tu podopieczni będą upra-
wiać ogródki, hodować zwierzęta, 
prowadzić miniusługi dla lokalnej 
społeczności. To tu w końcu będą 
przyuczane do zawodu. – Proszę mi 
wierzyć, że oni chcą działać – mówi 
Jacek Zalewski. – Świat budzi w nich 
potrzebę wykonywania pewnych 
czynności. Czują się wartościowi i 
potrzebni.

 Każdy będzie mógł dorzucić swo-
ją cegiełkę na budowę farmy odbiera-
jącej specjalny upominek. W centrum 
handlowym Auchan będzie można 
ich spotkać 22 i 23 listopada oraz 21 i 
22 grudnia. – Ta inicjatywa to nie tyl-
ko zabezpieczenie podopiecznych, gdy 
my już nie będziemy mogli się nimi 
opiekować – wyjaśnia Jacek Zalewski. 
– Chcielibyśmy zainaugurować nowy 

kierunek w opiece nad osobami niesa-
modzielnymi, stworzyć model, który 
na stałe wpisałby się w regionalne pro-
gramy operacyjne.
 Farmę można stale wspierać 
przekazując datki na specjalnie 
utworzone konto dostępne na stro-
nie Stowarzyszenia.

NAB
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„Stacja Dom” czyli naprawdę dotarłeś do domu! 
rozmowa z Maciejem Kuczyńskim, prezesem spółki TRIMEKO budującej osiedle przy ulicy Mleczarskiej w Piasecznie

Od półtora roku budujecie Pań-

stwo osiedle „Stacja Dom”. Lubi-

cie mówić, że to miejsce, w którym 

każdy, kto tu zamieszka poczuje się 

jak w domu. Co wyjątkowego ma 

w sobie to osiedle?

  Przede wszystkim kameralność 
połączoną z bliskością Warszawy. 
Projektując nasze osiedle myśleli-
śmy zarówno o ludziach młodych, 
którzy będą kupowali swoje pierw-
sze M, jak i o tych, którzy szuka-
ją czegoś większego niż dwa poko-
je. Na naszym osiedlu są zarów-
no mniejsze jednopokojowe miesz-
kania (ok. 25m2) jak i te większe 
czteropokojowe (ok. 70 m2), któ-
re będą dawały ich mieszkańcom 
poczucie dużej przestrzeni. I jedne 
i drugie będą zapewniały poczu-
cie komfortu i bezpieczeństwa. 
Na terenie osiedla powstanie przy-
chodnia oraz plac zabaw dla dzie-
ci. Osiedle jest niedaleko od ulicy 
Puławskiej i od centrum Auchan  
ma więc doskonałą lokalizację pod 
względem komunikacji.

Czym jeszcze Wasze osiedle różni się 

od innych piaseczyńskich inwestycji?

 W Piasecznie jest niewiele 
miejsc, które łączą w sobie bliskość 
do Warszawy i centrum handlowego 
Auchan ze spokojem zielonej okoli-
cy. Zadbaliśmy także o to żeby za-
równo elewacje naszych budynków 
jak i wnętrza mieszkań i bloków były 
wykończone w wysokim standar-
dzie. Wszystko po to, by nasi Klienci 
już od pierwszej chwili spędzonej na 
naszym osiedlu czuli się jak u siebie 
w domu. Jest jeszcze jeden aspekt 
na który chciałbym zwrócić uwagę 
– pomyśleliśmy także o inwestorach. 

Na naszym osiedlu mogą kupić za-
równo niewielkie lokale usługowe na 
biura czy lokale użytkowe jak i apar-
tamenty inwestycyjne. Nabywcy tych 
lokali będą mogli odliczyć 23 proc. 
podatku VAT, co znacznie zwięk-
sza ich atrakcyjność jako produktów 
inwestycyjnych.

Na Państwa stronie internetowej 

www.stacjadom.pl są trzy kluczo-

we informacje związane z tym jak 

pracujecie. Są to: przejrzystość 

umów, terminowość i wygoda 

transakcji. Jak definiujecie te hasła? 

 Faktycznie od początku naszej 
działalności przykładamy ogrom-
ną wagę do tych trzech punktów. 
Jest dla nas bardzo ważne by Klien-
ci podpisując z nami umowę mieli 
absolutne poczucie bezpieczeństwa, 
Wielu z Nich inwestując w mieszka-
nie na naszym osiedlu decyduje się 
na wieloletni kredyt. Dlatego zawsze 
upewniamy się, czy Klienci nie mają 
pytań do umowy, czy potrzebują 
dodatkowych wyjaśnień.  Dbamy 
o to, by realizowanie z nami umo-
wy było jak najbardziej dogodne dla 
Klientów. Rozumiemy obostrzenia 
banków, mamy świadomość tego, że 
mogą się wydarzyć różne sytuacje. 
W takich momentach zawsze sia-
damy z Klientem i szukamy najlep-
szego rozwiązania. Terminowość to 
dla nas sprawa priorytetowa. Sami 
kiedyś kupowaliśmy mieszkanie 
i wiemy jak ważne jest to, by wszyst-
ko przebiegało zgodnie z har-
monogramem. I – tu od razu 
uprzedzę pytanie – oczywiście zda-
rzają się opóźnienia czasem są one 
od nas zależne, czasem nie. Wtedy 
koncentrujemy nasze działania za-

równo na tym, aby Klienci byli na 
bieżąco informowani o sytuacji jak i 
na tym, aby jak najszybciej zlikwido-
wać przyczynę opóźnienia.
 
„Stacja dom” to bardzo przyjazna 

nazwa. Skąd taki pomysł? 

 Od początku chcieliśmy, by miej-
sce które stworzymy było przyja-
zne mieszkańcom. By Klienci my-
śląc o swoim nowym mieszkaniu na 
naszym osiedlu wiedzieli i czuli, że 
będą u siebie, że znaleźli „stację”, na 
której będą mogli odpocząć lub re-
alizować swoje zawodowe pasje, sta-
cję na której rozpoczną kolejny etap 
życia lub stację, która będzie ich do-
celowym miejscem. Stacja to takie 
miejsce, które zawsze oznacza albo 
początek jakiejś podróży, albo do-
tarcie do jakiegoś etapu przesiadko-
wego czy docelowego. 

Kto stoi za projektem „Stacja dom”?

 Wspólnicy z ponad 20sto letnim 
doświadczeniem, którzy budowa-
li m.in. osiedla Willa Nowa w Pia-
secznie i Józefosławiu, apartamen-
ty przy ul. Mokotowskiej w War-
szawie i wiele innych. Od niedaw-
na do firmy dołączyła nowa oso-
ba, a wraz z nią Spółka Totalbud 
S.A., która działa od ponad 16stu 
lat na warszawskim rynku jako 
Generalny Wykonawca. Wierzę, że 
wspólne wieloletnie doświadcze-
nie, wiedza i determinacja jesz-
cze bardziej wzmocnią naszą fir-
mę. Ale nasza firma to nie tylko 
osoby związane z budownictwem, 
to także Panie, które dbają o kon-
takt z Klientami, o to by zawsze 
otrzymywali informacje na czas 
i o to by zawsze był ktoś kto odpo-
wie na Ich pytania.

Kiedy „Stacja dom” zacznie tętnić 

życiem mieszkańców?

 Pierwsi mieszkańcy będą mogli
się wprowadzić na osiedle Stacja 
Dom już w przyszłym roku. Ostat-
ni etap inwestycji będzie zreali-
zowany w 2022 roku. Informacje 
o postępach prac są na bieżąco 
aktualizowane na naszej stronie in-
ternetowej w zakładce Aktualności.
Jestem przekonany, że całość in-
westycji zrealizujemy sprawnie 
a pierwsi z naszych Klientów już 
w przyszłym roku będą mogli spę-
dzić Święta Bożego Narodzenia 
w swoich nowych mieszkaniach. 
Wszystkich, którzy szukają swoje-
go nowego miejsca zamieszkania 
i wciąż nas nie odwiedzili zapra-
szam do kontaktu z naszym Dzia-
łem Sprzedaży.
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Konstancińskie 
Forum Kobiet
KONSTANCIN-JEZIORNA W przyszły weekend w Hugonówce odbędzie 

się czwarta edycja Konstancińskiego Forum Kobiet

 Impreza zaplanowana jest na dwa dni. Będą one wypełnione inspirują-
cymi prelekcjami i ciekawymi warsztatami. W przestrzeni przeznaczonej dla 
wystawców każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie. Uczestnicy forum będą 
mogli nawiązać ciekawe znajomości, kontakty biznesowe lub po prostu spę-
dzić miło czas. Program wystąpień i warsztatów zaplanowany jest w taki spo-
sób, aby był ciekawy, inspirujący i motywujący do działania. Tegoroczni prele-
genci to osoby wyjątkowe: przedsiębiorcy, mówcy motywacyjni, podróżnicy, 
eksperci. - Ich historie oraz przesłanie, skierowane do uczestniczek i uczest-
ników forum, z pewnością będą ciekawym doświadczeniem – zaprasza Kata-
rzyna Grewińska, organizatorka forum. W gronie gości znaleźli się miedzy in-
nymi dr Irena Eris, prof. Andrzej Blikle, Agnieszka Cegielska, Angelika Chrap-
kiewicz-Gądek, Mirosław Proppe. W czasie forum odbędzie się również pokaz 
mody, podczas którego stroje zaprezentują panie w różnym wieku. Postarają 
się one udowodnić, że to ubranie powinno pasować do kobiety, a nie na od-
wrót. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

TW

Jesteśmy

 również na: 

www.facebook.com/kurierpoludniowy

Czytaj on-line!

www.kurierpoludniowy.pl
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Zielone światło dla sygnalizacji świetlnej
TARCZYN Od lat mówi się o podniesieniu bezpieczeństwa na rogu ulic Grójeckiej, 1 Maja 

i Komornickiej. Wiadomo, że zamiast ronda pojawi się sygnalizacja świetlna

 W ostatnim czasie udało się 
znaleźć inne rozwiązanie w kwe-
stii przebudowy skrzyżowania, na 
którym regularnie dochodzi do ko-
lizji i wypadków. W 2018 roku bur-
mistrz Barbara Galicz zleciła doko-
nanie analizy przydatności sygna-
lizacji świetlnej w trosce o bezpie-
czeństwo mieszkańców i podróżu-
jących. Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Mazowieckiego przychy-
lił się do tego pomysłu, z zastrzeże-
niem, że budowa sygnalizacji świetl-
nej na tym skrzyżowaniu będzie 
możliwa po likwidacji miejsc posto-
jowych zlokalizowanych w ciągu ul. 
Komornickiej od skrzyżowania z ul. 
Grójecką do budynku straży pożar-
nej oraz w ciągu ul. Grójeckiej od ul. 
Niecałej do ul. Komornickiej. Takiej 
odpowiedzi burmistrz udzieliła w 
maju członkom Klubu Radnych Go-
spodarna Gmina. Obecnie Urząd 
Marszałkowski przygotowuje prze-
targ na opracowanie dokumentacji 
projektowej.
 – Na chwilę obecną przetarg nie 
został jeszcze ogłoszony – wyjaśnia 
rzecznik prasowa Mazowieckie-
go Zarządu Dróg Wojewódzkich w 
Warszawie Monika Burdon. – Wciąż 
trwa opracowywanie dokumentacji. 
Musimy wziąć pod uwagę również 
inne czynniki, m.in. kwestię zabez-
pieczenia środków w budżecie czy 
ustalenie geometrii drogi. Trzeba się 
uzbroić w cierpliwość.
 Władze gminy uważają to za 
sukces, mieszkańcy krytykują. Część 
z nich twierdzi, że światła wygeneru-

ją ogromne korki. Krzyżówka trzech 
ulic to miejsce wielu stłuczek. Więk-
szość kierowców jeździ „na pamięć”. 
Co zaskakujące dla wielu zmotory-
zowanych, kierowcy z drogi niższe-
go rzędu mają tu bowiem pierwszeń-

stwo. Po naszym zeszłorocznym ar-
tykule poprawiono oznakowanie 
skrzyżowania, ale nowe znaki pro-
blemu całkowicie nie rozwiązują. 

NAB

KONSTANCIN-JEZIORNA

Pensjonat pod Meduzą w Hugonówce
 W sobotę 23 listopada o godz. 18 na deskach sceny w Hugonówce odbę-
dzie się najnowszy spektakl prowadzonej przez Ewę Cielesz amatorskiej grupy 
teatralnej AD REM, która działa w Konstancińskim Domu Kultury. Jest to wielo-
wątkowa historia nietuzinkowych mieszkańców tytułowego Pensjonatu pod 
Meduzą, w którym podobno ukryty jest skarb strzeżony przez ducha zmarłej se-
niorki rodu. Pensjonat przyciąga dziwacznych pensjonariuszy szukających przy-
gód, co prowadzi do wielu niezwykle zabawnych sytuacji. Wciągająca fabuła, 
dowcipne dialogi, nieoczekiwane zwroty akcji i świetna zabawa gwarantowane. 
Wstęp wolny. Bezpłatne wejściówki można odbierać w kasie KDK w godz. 12-18.

TW
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Gmina wycofuje 
odwołanie
LESZNOWOLA Władze gminy niecałe dwa miesiące temu postanowiły 

odwołać się od decyzji konserwatora o wpisie części parku w Zamieniu 

do rejestru zabytków. Teraz wycofują się z tego stanowiska

 Przypomnijmy: we wrześniu gmina odwołała się od decyzji konserwatora 
mazowieckiego o wpisie do rejestru zabytków województwa mazowieckiego 
części nieruchomości położonych w Zamieniu. Chodzi o obszar dawnego fol-
warku. Gmina swoją decyzję argumentowała dobrem publicznym. Z obszaru, 
który został objęty ochroną konserwatora chciała, aby wyłączono nieruchomo-
ści publiczne i drogi powszechnego korzystania. Miało to ułatwić przeprowa-
dzenie ewentualnych modernizacji infrastruktury. Tymczasem z informacji pre-
zesa Stowarzyszenia Mieszkańców Nowego Zamienia Roberta Tyszki wynika, że 
władze gminy niedawno zdecydowały o wycofaniu odwołania. Powody takiej decy-
zji nie są na razie znane. W sprawie parku w Zamieniu wciąż nie rozstrzygnięte pozo-
staje odwołanie, które złożył deweloper, właściciel części obszaru, na którym realizuje 
inwestycje zabudowy wielomieszkaniowej. Rozpatrzenie tego odwołania leży w ge-
stii Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

APA

Powstała grupa do zadań specjalnych
GÓRA KALWARIA Kilka tygodni temu urząd miasta powołał do życia Grupę Utrzymania Te-

renów Publicznych. Jej zadaniem jest jak najszybsza naprawa różnego rodzaju usterek 

pojawiających się w przestrzeni publicznej, jak dziury w drogach czy uszkodzone ław-

ki. Grupa ma już na koncie pierwsze sukcesy. Od przyszłego roku zakres podejmowa-

nych przez nią działań ma się poszerzyć

 Wcześniej eliminowaniem zgła-
szanych przez mieszkańców niedo-
godności zajmował się najczęściej 
Zakład Gospodarki Komunalnej, 
ewentualnie gminny konserwator. 
Naprawa nie odbywała się jednak 
natychmiast. Do części zadań gmi-
na musiała zatrudniać też zewnętrz-

ne firmy, którym trzeba było słono 
płacić. Stąd narodził się pomysł, aby 
w ramach własnych zasobów powo-
łać do życia specjalną grupę, która 
zadba o przestrzeń publiczną, bły-
skawicznie reagując na problemy 
zgłaszane przez mieszkańców. Jej 
trzon stanowią na razie cztery oso-
by, pracujące dotychczas jako kon-
serwatorzy w Administracji Budyn-
ków Komunalnych. Kierownictwo 
gminy zdecydowało się szerzej wy-
korzystać ich umiejętności. 
 – Jest to grupa interwencyjna, 
która będzie zajmowała się różnymi 
zadaniami – informuje Piotr Chmie-
lewski, rzecznik ratusza. – W zakres 
jej działań będzie wchodziło m.in. 

dbanie o gminne place zabaw, któ-
rych mamy około 30.
 Jedną z zalet formacji jest bły-
skawiczne reagowanie na prośby i 
uwagi mieszkańców. Mimo że cały 
czas grupa jest na tzw. rozruchu, ma 
już na swoim koncie pierwsze sukce-
sy. W ciągu ostatnich tygodni uda-
ło jej się naprawić wszystkie kosze i 
ławki na terenie miasta. Zlikwido-
wała też dwa dzikie wysypiska śmie-
ci w Czersku i Baniosze oraz usunę-
ła niebezpieczną wyrwę w ulicy Ma-
riańskiej. Jej członkowie cały czas są 
w pełnej gotowości i czekają na nowe 
zgłoszenia. 

 – Na razie trwa okres testowy 
– podkreśla Piotr Chmielewski. – 
Mimo że grupę udało się powołać do 
życia praktycznie bezkosztowo, zda-
jemy sobie sprawę, że trzeba będzie ją 
doposażyć. W przyszłym roku planuje-
my zakup nowego sprzętu, w tym za-
gęszczarki do naprawy kostki bruko-
wej, podkaszarki i przyczepki do samo-
chodu, na której będzie można prze-
wozić śmieci z nielegalnych wysypisk.
 Od lipca przyszłego roku grupa 
zajmie się także utrzymaniem i kon-
serwacją parku na skarpie, o który 
dba na razie firma zewnętrzna.

Tomasz Wojciuk

W ciągu ostatnich tygodni grupa naprawiła 

wszystkie kosze i ławki na terenie miasta

Grupa ma charakter inter-

wencyjny, a jej głównym 

zadaniem jest jak najszybsze 

usuwanie zgłaszanych przez 

mieszkańców niedogodności

R E K L A M A
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Strzelić jedno, ale najlepsze
POWIAT/PRAŻMÓW Leonard Siemaszko portretował Józefa Piłsudskiego. Zbyszko Siemasz-

ko dokumentował Warszawę po wojnie. Filip i Maciej wraz z żonami kontynuują ro-

dzinną tradycję na warszawskiej Ochocie. Wkrótce studio planują założyć także w Łosiu

 To już sto lat rodzinnego intere-
su i wspólnej, wielopokoleniowej pa-
sji. Leonard Siemaszko, pradziadek 
obecnie zarządzającego studiem fo-
tograficznym Filipa, sztuki fotogra-
fii uczył się siedząc na niewielkim 
krzesełku na Placu Czerwonym w 
Moskwie, fotografując spacerują-
cych generałów. Dzięki temu usta-
bilizował się finansowo. Tak zdobył 
serce Tatiany (a właściwie przychyl-
ność jej ojca), z którą zaraz po ślu-
bie wyjechali do Wilna i tam założyli 
swój pierwszy zakład fotograficzny. 
Los pchnął ich wkrótce do Polski, 
najpierw do Katowic, potem War-
szawy, w końcu podwarszawskiego 
Zalesia Górnego. Tu przebywali po-
tem jego synowie, Zbyszko Siemasz-
ko, legenda polskiego fotoreportażu, 
dokumentujący powstającą z gru-
zów Warszawę oraz Henryk, zna-
ny inżynier raczkującej technologii 
komputerowej.

Miastowe zwierzę

 Zbyszko, mimo natury wolnego 
strzelca, wiele lat przepracował w du-
ecie z synem. Był człowiekiem ruchli-
wym, silnym, nie przepadającym za 
portretowaniem i utrwalaniem na kli-
szy malowniczych pejzaży. Z Zalesia 
Górnego wymykał się ze swoim trzydzie-
stokilogramowym Linhofem, by gdzieś 
na warszawskich dachach czekać na ide-
alne zdjęcie. – Tych wówczas nie robiło się 
setek – wyjaśnia Filip Siemaszko. – Miał  
kliszę, czekał na „ten moment”. Miał jed-
ną zasadę: „strzelić jedno zdjęcie, ale 
najlepsze”. 
 Fotografia architektury, którą w 
głównej mierze uprawiał, wymaga-
ła precyzyjnego kadrowania. W jego 
zdjęciach wszelkie linie budynków 
łączą się w jedną, harmonijną kom-
pozycję. – Dobre zdjęcie to równe 
zdjęcie – opowiada Filip. – To była 
naczelna zasada dziadka.
 - Zbyszka Siemaszko rzadziej 
można było znaleźć w tłumie lub cen-
trum wydarzeń. Jego miejscem pra-
cy były wszelkie warszawskie wysoko-
ści, dachy budynków, balkony. Dzię-
ki tej perspektywie uzyskiwał charak-
terystyczną dla siebie panoramę mia-
sta, dziś uznawaną za kanon polskie-
go fotoreportażu. Kierował się precy-
zją i niebagatelną jakością artystycz-
ną. – Tata opowiadał mi, że niejedno-
krotnie rozkładali z dziadkiem sprzęt, 
ale ten po chwili namysłu oznajmiał, 
że będą się zwijać. Mówił „nie dziś”.
 - Dobry fotograf to nie tylko do-
bre oko. To także duża doza cierpli-
wości, trochę szczęścia i duże jaja 
– mówi Filip Siemaszko. – Jest taka 
historia, że dziadek wziął moje-

go tatę na zdjęcia samolotowe do 
Częstochowy. Było wietrznie, pi-
lot nie chciał lecieć, ale w końcu 
uległ. Dziadek, przyczepiony na 
szelkach, połową ciała wisiał poza 
kokpitem i robił zdjęcia. Mój tata 
zmieniał klisze. Regularnie rzuca-
ło nim o sufit. Pilot wrócił blady, a 
tata od tamtej pory nie wsiadł do 
samolotu.

Leśny plener

 A w Zalesiu Górnym? Mimo że nie 
był fanem fotografii krajobrazu, nielicz-
na dokumentacja okolic zachowała się 
w rodzinnym albumie. – Najciekawsze 
są jednak sesje, które dziadek organi-
zował w Zalesiu z partyzantami – opo-
wiada Filip. – To spory materiał.
 Dom w Zalesiu był jego urokli-
wym azylem, w którym najchętniej 
przyjmował gości i wspólnie z nimi 
spędzał chwile wolny czas. – Dzia-
dek był bardzo gościnny – opowiada 
Filip. – W ogóle my, Siemaszkowie, 

lubimy biesiadować. To nasza cecha 
charakterystyczna.
 Filip Siemaszko to już czwarte 
pokolenie fotografów. Z wykształ-
cenia psycholog, fotografii uczył się 
sam. Specjalizuje się przede wszyst-
kim w obróbce zdjęć. Warszawskie 
studio na Ochocie prowadzi z mamą. 
– Przez dłuższy czas broniłem się 
przed fotografią rękami i nogami 
– opowiada. – Wciągnęło mnie po 
jakimś czasie. Teraz to moje głów-
ne zajęcie. Pracuję na szczęście z 
mamą, która ma świetne oko. 
 Filip Siemaszko część rodzinne-
go biznesu chce przenieść do Łosia, 
gdzie wraz z żoną, profesjonalną i za-
paloną fotografką, mają otworzyć stu-
dio plenerowe. Tu będą powstawały se-
sje ślubne, rodzinne czy modelingowe. 
– W Łosiu zdarza się takie światło, że 
szczęka opada – podkreśla Filip Sie-
maszko. – W planach również ciemnia 
i fotografia analogowa. Będzie z duszą.

Natalia Brzozowska

PIASECZNO

Teatr improwizacji
 W środę 27 listopada w Domu Kultury w Piasecznie wystąpi Akt VIII w 
składzie: Anita Szymańska, Maja Marzec, Piotr Jurek, Stanisław Małkow-
ski, Kamil Skroński, Bartłomiej Ziembicki, Damian Kuszewski, Ziemowit 
Kłujszo, który zaprezentuje teatr improwizacji. Początek o godzinie 19. 
Wstęp wolny.

Tyl.

Rodzina Siemaszków w domu w Zalesiu Górnym
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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

R E K L A M A

Szkoły do rozbudowy,
budżet do weryfikacji
GÓRA KALWARIA Szkoły w Kątach, Czersku, Czaplinku pilnie potrzebują przebudowy. Na 

ich pełną realizację brakuje funduszy. Przed gminą trudne decyzje o przesunięciu nie-

których inwestycji
 Niedawne rewolucje w systemie 
edukacyjnym mocno nadwyręży-
ły niektóre placówki oświatowe. Sa-
morządowcy borykają się ze spory-
mi cięciami finansowymi wynikają-
cymi z obniżenia podatku PIT oraz 
zwolnieniami z podatku dochodo-
wego osób poniżej 26. roku życia. 
Z tego tytułu budżet Góry Kalwa-
rii skurczy się w przyszłym roku aż 
o 5 mln zł. To suma, która mogła-
by m.in. częściowo pokryć remont i 
adaptację szkoły w Kątach. To pla-
cówka, która w tym momencie naj-
bardziej potrzebuje pomocy. Bra-
kuje w niej sal lekcyjnych. Działa-
ją tu oddziały szkoły podstawowej i 
przedszkolny. Dzieci uczą się w sys-
temie zmianowym. Podobne, nie 
mniej palące problemy, mają szkoły 
podstawowe w Czersku i Czaplinku. 

Kąty priorytetem

 Rozbudowa szkół w Kątach i 
Czersku to priorytety zaplanowa-
ne do wpisania w przyszłorocz-
ny budżet gminy. Pojawiają się jed-
nak przeszkody. Do tej pory mówi-
ło się o koszcie rozbudowy 4,5 mln 
zł na każdą ze szkół. Po ponownej 
weryfikacji dokumentacji technicz-
nej i będącym na ukończeniu projek-
cie rozbudowy szkoły w Kątach wy-
nika, że tylko ta inwestycja ma kosz-
tować aż 7 mln zł. Placówka znajdu-
je się w jednej z najszybciej urbani-
zujących się miejscowości w tym re-
gionie. – W ocenie gminy obecnie 
istotniejszą kwestią jest powiększe-
nie bazy Zespołu Szkolno-Przedsz-
kolnego w Kątach, ponieważ zrobiło 
się w nim ciasno – wyjaśnia rzecznik 
ratusza Piotr Chmielewski.

Czersk i Czaplinek 

pod znakiem zapytania

 Spore przetasowania finanso-
we zmuszą władze gminy do przesu-
nięcia inwestycji oświatowych w Czer-
sku i Czaplinku w bliżej nieokreśloną 
przyszłość. Umowę z wykonawcą pro-
jektu szkoły w Czersku przedłużono 
do lutego 2020 roku. Władze gminy 
zapewniają jednak, że nie oznacza to 
całkowitego zaniechania projektu. Ta-
kie działania muszą jednak podjąć w 
przypadku  sali sportowej w Czaplin-
ku. Budowy takiego obiektu nie nale-
ży się spodziewać w najbliższym cza-
sie. Ze względu na pilniejsze inwesty-

cje i brak funduszy nie ogłoszono jesz-
cze przetargu na projekt.  – Nie wiemy, 
ile otrzymamy w przyszłym roku sub-
wencji oświatowej – wyjaśnia rzecznik 
ratusza. – Tylko w tym roku na pod-
wyżki dla nauczycieli brakowało po-
nad 1,5 mln zł. Ponadto przed gminą, 
a bezpośrednio przed Zakładem Go-
spodarki Komunalnej, są pilne inwe-
stycje wodnokanalizacyjne – dodaje.
 Ostateczne decyzje w sprawie 
inwestycji oświatowych w Kątach i 
Czersku podejmie rada miasta pod-
czas dyskusji nad projektem budżetu 
na 2020 rok (18 grudnia).

NAB

KONSTANCIN-JEZIORNA

Gruzińska pokazucha
 W czwartek 28 listopada o 
godz. 19 Konstanciński Dom Kul-
tury zaprasza do Klubu Podróżni-
ka. Tym razem w Hugonówce od-
będą się pokaz slajdów i spotka-
nie z reporterką Stasią Budzisz, 
połączone z promocją jej najnow-
szej książki „Pokazucha. Na gru-
zińskich zasadach”. Autorka zaj-
mująca się od dekady Gruzją, 
bada problemy kraju zamykane-
go często w skojarzeniach z go-
ścinnością, smaczną kuchnią i ma-
lowniczymi krajobrazami. Boha-
terami jej reportażu są wyklucze-
ni, osoby z niepełnosprawnościa-
mi, członkowie mniejszości LGBT, 
kobiety i mężczyźni – zwykli Gru-
zini, którzy czekają na prawdzi-
we zmiany. Razem z nimi autorka 
wchodzi za drzwi gruzińskich do-
mów. Burzy fasadę. Wstęp wolny.

TW
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POWIAT

Dofi nansowanie dla OSP
 Radni województwa mazowieckiego przeznaczyli kilka dni temu 163 
tys. zł na dofi nansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych. Na terenie 
powiatu piaseczyńskiego dofi nansowanie na zakup specjalistycznego 
sprzętu otrzymają OSP Mroków (32 tys. zł) oraz OSP Zamienie (10 tys. zł). 

TW



Jakim człowiekiem był Herbert?
GÓRA KALWARIA W Gminnej Bibliotece Publicznej w Górze Kalwarii odbyło się ciekawe spo-

tkanie z autorem monumentalnej biografi i Zbigniewa Herberta – Andrzejem Franaszkiem

 Autor liczącej prawie dwa tysią-
ce stron biografii opowiadał o swo-
jej trwającej kilka lat pracy nad zre-
konstruowaniem postaci wybitnego 
poety. Obdarzony zaufaniem przez 
żonę Herberta miał nieograniczo-
ny dostęp do ogromnego archiwum 
poety. Jako jedyny otrzymał również 
wgląd w prywatną korespondencję 
małżonków, którą mógł później cy-
tować w biografii. Pani Katarzyna 
Herbert zaufała biografowi do tego 
stopnia, że nie ingerowała w treść 
książki, nawet w obszarach dotyczą-
cych relacji małżonków, nie zawsze 
przecież idealnych. 
 Gość kalwaryjskiej biblioteki 
opowiadał z dużym taktem o sytu-
acji zdrowotnej Herberta i jego trud-
nej z tego powodu relacji z otocze-
niem. Poeta od dosyć młodego wie-
ku cierpiał bowiem na chorobę afek-
tywną dwubiegunową, która ob-
jawiała się zmiennymi nastrojami 
– stanami euforii przeplatanymi z 
okresami ciężkiej depresji, totalnej 
niemożności funkcjonowania i two-
rzenia. Choroba ta wpływała nie tyl-
ko na ciągłe przekładanie terminów 
u wydawcy czy stanami niemocy 
twórczej, ale kładła się również 
cieniem na relacje z pisarzami, 
tłumaczami, wydawcami i przy-
jaciółmi. Autor przytoczył rów-
nież historię relacji dwóch wy-
bitnych polskich poetów, czyli 
Czesława Miłosza oraz Zbignie-
wa Herberta. Bliska, serdeczna, 
wręcz przyjacielska relacja, wraz 
z wzajemnym podziwem dla ta-
lentu, przerodziła się w kłótnię 
i urazę. Mimo prób naprawy i 
przeprosin, są niestety słowa, 
których cofnąć się już nie da. Do 
samego końca obaj poeci wza-
jemnie podziwiali się za twór-
czość i wielkość poetycką, ale przy-
jaźni już nie udało się przywrócić.

 A jakim człowiekiem był Her-
bert? Przede wszystkim pełnym nie-
pokoju, wątpliwości i poszukującym. 
Mimo wykształcenia ekonomicznego 
i prawniczego nie potrafił być urzęd-
nikiem, pracującym w określonym 
czasie i wywiązującym się z termi-
nów. Żył życiem niepewnym, od na-
grody do stypendium, od wyjazdu do 
powrotu. W takim życiu czuł się po 
prostu lepiej, bo bardziej odpowiada-
ło ono jego naturze. 
 A jakim człowiekiem jest au-
tor jego biografii? Andrzej Frana-
szek przedstawił się kalwaryjskiej 
publiczności przede wszystkim jako 
erudyta i ekspert swobodnie mówią-
cy o Herbercie oraz Miłoszu, ich ży-
ciu, relacjach i twórczości. W swoje 
obszerne wypowiedzi wplatał aneg-
doty dotyczące poety, przytaczał 

kontekst historyczny i społeczny 
ważny dla zrozumienia jego postaw. 
Widać było, że biograf darzy boha-
tera swojej książki ogromnym sza-
cunkiem i z pokorą oraz zrozumie-
niem odnosi się do pewnego podko-
loryzowania własniej biografii przez 
Herberta, czy potrzeby kreowania 
siebie. Tak jak każdy z nas, w pew-
nych sytuacjach również Herbert 
chciał być postrzegany trochę lepiej.
 Podczas spotkania na czytelni-
ków czekała również niespodzian-
ka, czyli listy-wiersze, które zostały 
przygotowane przez wolontariuszy 
biblioteki w ramach akcji „Podaruj 
wiersz” organizowanej przez Fun-
dację im. Zbigniewa Herberta. 

Grzegorz Tylec
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Demokratyczne trio
zagrało w Piasecznie
PIASECZNO W ramach listopadowego spotkania z muzyką jazzową w 

Domu Kultury w Piasecznie wystąpił zespół Tubis Trio

 Muzycy zaprezentowali piaseczyńskiej publiczności zarówno materiał ze 
swoich dwóch pierwszych płyt studyjnych: „The Truth” (Challenge Records, 
2017) oraz „Flashback” (Audio Cave, 2018), jak i najnowszego albumu „So Us”, 
który ukaże się w grudniu nakładem wytwórni Audio Cave. Filmowe, pobu-
dzające wyobraźnie nuty grane przez pianistę Macieja Tubisa (przywodzące 
na myśl twórczość Krzysztofa Komedy) w oryginalny sposób kontrastowały z 
mocną i bezkompromisową sekcją rytmiczną – kontrabasistą Pawłem Pusz-
czało i perkusistą Przemysławem Pacanem. Jak zresztą podkreślali sami mu-
zycy, choć formalnym liderem trio jest pianista, to zespół działa na bardzo de-
mokratycznych zasadach i na scenie każdy instrument ma równie wiele do 
powiedzenia, co pozostałe.
 Kolejny koncert jazzowy w Piasecznie odbędzie się już we wtorek 3 grudnia 
o godzinie 20. Wystąpi wówczas Rafał Sarnecki Quartet feat. Lucas Pino (USA).

Grzegorz Tylec

R E K L A M A

R E K L A M A

PIASECZNO

Spotkanie z Marcinem Szczygielskim
 W poniedziałek 25 listopada w sali widowiskowej w Centrum Eduka-
cyjno-Multimedialnym przy ul. Jana Pawła II 55 odbędzie się spotkanie z 
Marcinem Szczygielskim, autorem książek dla młodzieży. Początek o go-
dzinie 12. Wstęp wolny.

Tyl.
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Wzajemne poznanie się sprzyja integracji
PIASECZNO W październiku odbyła się jesienna edycja fi nansowanego przez gminę Piaseczno programu in-

tegracyjnego „Bez krępacji o integracji” skierowanego do młodzieży w wieku licealnym

 W ramach programu zorgani-
zowano trzy spotkania z uczniami 
Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie, 
Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Pla-
ter w Piasecznie oraz IV Liceum 
Ogólnokształcącego im. rtm. Wi-
tolda Pileckiego. Podczas warsz-
tatów młodzież miała okazję za-
poznać się z działalnością WTZ, 
doświadczyć ograniczeń, z jakimi 
zmagają się osoby niepełnospraw-
ne, a przede wszystkim porozma-
wiać z uczestnikami WTZ. – Z in-
formacji zwrotnych od uczniów 
wiemy, że to właśnie żywy kontakt 
z osobami z niepełnosprawnością 
jest najbardziej interesującym ele-
mentem zajęć – mówi Grzegorz 

Szymański zastępca kierownika 
Warsztatu Terapii Zajęciowej KSN 
AW. – Mamy nadzieję, że paź-
dziernikowe spotkania zostaną w 

pamięci młodzieży i będą kształ-
tować ich postawę wobec osób na-
rażonych na wykluczenie.

Sztangistka w obiektywie Marty Grudzień
PIASECZNO W ramach piaseczyńskiego Klubu Fotografi cz-

nego działającego przy Centrum Kultury do 30 listopa-

da w Czarna Caff e przy ulicy Kościuszki 9 oglądać będzie 

można zdjęcia Marty Grudzień

 Autorkę fotografii interesują 
przede wszystkim zdjęcia reportażo-
we. W obiektywie możemy oglądać 
jej kuzynkę Agatę Przybylską, która 
– jak sama podkreśla – na początku 
zaczęła chodzić na siłownię dla za-
bicia czasu, ale szybko zorientowa-
ła się, jak dużą przyjemność sprawia 
jej dokładanie kolejnych ciężarów na 
sztangę. Obecnie sztangistka startu-
je w zawodach i do swojej pasji pod-
chodzi coraz bardziej profesjonalnie. 
Zdjęcia w Czarnej Caffe prezentują 
ją podczas trójboju siłowego. – Mo-
menty, w których mogę skupić się 

tylko na ludziach i chęci uchwycenia 
konkretnych, często bardzo ważnych 
dla nich chwil, sprawiają mi najwięk-
szą radość w fotografowaniu – pod-
kreśla Marta Grudzień. - Co mnie 
zaskoczyło podczas robienia tych 
zdjęć? Byłam pewna, że sportow-
cy zdrowo się odżywiają, a tam jedli 
głównie słodycze, napoje energetycz-
ne i fast foody. Na jednym ze zdjęć 
jest zresztą „koszyk z prowiantem”.
 Autorka wystawy planuje dalsze 
fotograficzne śledzenie sportowej 
drogi Agaty Przybylskiej.

Grzegorz Tylec

Tyl.

Próba oszustwa zakończyła się zatrzymaniem
PIASECZNO W ostatni wtorek na parkingu przed sklepem Leroy Merlin doszło do próby oszustwa. Mężczy-

zna podający się za przedstawiciela Hondy usiłował sprzedać klientowi sklepu sprzęt budowlany (agregat 

i komplet kluczy), którego faktyczna wartość była znacznie niższa od proponowanej ceny. Niedoszła „ofi a-

ra” transakcji postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i przekazać mężczyznę w ręce policji

 O całej sytuacji zdecydował się 
opowiedzieć nam pan Konrad, sta-
ły klient sklepu Leroy Merlin i bez-
pośredni uczestnik zdarzenia. Oko-
ło godziny 13.20 podjechał na par-
king przed Leroy Merlin w Piasecz-
nie. Zaczepił go mężczyzna w vw pas-
sacie kombi. 
 - Po otwarciu okna samocho-
du przedstawił się i wyjaśnił, że jest 
przedstawicielem firmy Honda, wraca 
właśnie ze szkolenia i został mu sprzęt, 
który może sprzedać za niską cenę – rela-
cjonuje pan Konrad. - Wyszedłem z auta 
żeby go zobaczyć i bardzo szybko zorien-
towałem się, że to oszust i działa tzw. 
„metodą na Włocha”. Słyszałem już 
o takich zdarzeniach w naszej okolicy. 
Gdy już wiedziałem, że dalsza roz-
mowa nic nie da, oświadczyłem mu, 
że wiem że jest oszustem  – wspomi-
na pan Konrad. – Próbował mnie ode-
pchnąć, ale zorientowałem się, co za-
mierza i sam go odepchnąłem kilka 
metrów od auta, po czym obezwładni-
łem na pobliskich paletach z drzewem. 
Następnie poprosiłem przechodniów o 
wezwanie policji ale – jak to u nas w kra-
ju – ludzie udawali, że nic nie widzą. 
 Dopiero po chwili panu Konra-
dowi siłującemu się z oszustem po-
mógł jeden z przechodniów. 
 - Po około 20 minutach panie 
policjantki zajęły się delikwentem, 
spisały notatkę i kazały zgłosić całą 
sytuację na komendę w Piasecznie, 
co też uczyniłem – mówi stały klient 
Leroy Merlin. - Z tego co mi wiado-

mo mężczyzna został 
zatrzymany pod zarzu-
tem sprzedaży sprzę-
tu z podrobionym zna-
kiem fabrycznym. Za 
to, co oferował, chciał 
ode mnie pięć tysięcy 
złotych. W rzeczywi-
stości to były chińskie 
podróbki warte kilka-
set złotych.
 Pan Konrad ma 
zastrzeżenia do reak-
cji ochrony sklepu. 
 – Na początku 
udawali, że nic nie 
widzą, potem kazali 
nam się odsunąć i… 
przestać szarpać pod 
sklepem – opowiada. – Dopiero po 
chwili podszedł bardziej kompetent-
ny pracownik ochrony i dopytał, o 
co chodzi. 
 - Na bieżąco monitorujemy sy-
tuację na parkingu naszego sklepu, 
dlatego interwencja naszej ochrony 
była natychmiastowa – mówi rzecznik 
prasowy Leroy Merlin Polska Maksy-
milian Pawłowski. – Bezpieczeństwo 
klientów i pojazdów na terenie na-
szego obiektu jest dla nas niezwykle 
ważne, dlatego posiadamy stosow-
ne procedury, profesjonalne służ-
by ochrony, a teren jest na bieżąco 
monitowany. Ewentualne działania 
podejmujemy bezzwłocznie i ade-
kwatnie do pojawiających się sytu-
acji. Tak było też w tym przypadku. 

Pracownicy ochrony błyskawicznie 
zareagowali, ale nie podejmowali do-
datkowych działań dowiedziawszy się, 
że sytuacja jest pod kontrolą i zosta-
ły już wezwane stosowne służby. Bez-
pieczeństwo w naszych obiektach jest 
dla nas priorytetem – podkreśla Mak-
symilian Pawłowski.
 Jak się okazało, interwencja oby-
watelska była w tym przypadku jak 
najbardziej uzasadniona.
 – Mężczyzna, który okazał się 
obywatelem Włoch, został zatrzy-
many – potwierdza nadkom. Jaro-
sław Sawicki z Komendy Powiato-
wej Policji w Piasecznie. – Już usły-
szał zarzuty.

FM
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Remisowy finisz jesieni
PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA, PERŁA ZŁOTOKŁOS – OKĘCIE WARSZAWA 1:1, LAURA CHYLICE – SPARTA JAZGA-

RZEW 2:2 W ostatniej kolejce rundy jesiennej drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej 

drużyny z powiatu piaseczyńskiego zagrały zgodnie na remis. Szczególne emocje do 

samego końca były w meczu pomiędzy Laurą a Spartą, ale warto również podkreślić, 

że wynik Perły i odebranie punktów liderowi ucieszyło... oba te kluby

 Do Złotokłosu przyjechał li-
der i to z pewnością Okęcie było 
faworytem tego spotkania. Perła 
postawiła jednak ekipie z Warsza-
wy twarde warunki i był to typowy 
mecz walki. Jako pierwsi do siatki 
trafili jednak goście. W 32. minu-
cie na strzał z dystansu zdecydo-
wał się jeden z zawodników Okę-
cia, a piłka – podskakując na nie-
równościach murawy – zachowała 
się nietypowo i zaskoczyła Pawła 
Reszkę. Na wyrównanie miejscowi 
kibice musieli poczekać do drugiej 
połowy. W 75. minucie, po dośrod-
kowaniu z rzutu rożnego Micha-
ła Ambrozika, wynik meczu usta-
lił, strzałem głową, Paweł Szawro. 
I choć końcówka należała do Okę-
cia, które za wszelką cenę dąży-
ło do zdobycia zwycięskiego gola, 
Perła broniła się umiejętnie i gole 
już nie padły.
 W Chylicach w meczu derbo-
wym spotkały się z kolei dwa ze-
społy z czuba tabeli. Lepiej zaczę-
li gospodarze, który prowadzili już 
2:0. W 36. minucie, w zamiesza-
niu po rzucie wolnym, najlepiej od-
nalazł się Konrad Rajkowski, któ-
ry uderzył precyzyjnie po ziemi 
zza pola karnego, a w 50. minu-
cie prowadzenie podwyższył, pięk-
nym strzałem w samo okienko, Hu-
bert Skrzypek. Od tego momentu 
do głosu doszła jednak Sparta. Po 
faulu Artura Atamana w 63. minu-
cie Laura musiała grać w dziesiąt-
kę (druga żółta kartka), a po rzu-
cie wolnym strzałem głową kontak-
towego gola zdobył Krzysztof Ga-
jownik. W 74. minucie siły się wy-
równały, bo z boiska wyleciał Bar-

tłomiej Bobowski. W grze dziesię-
ciu na dziesięciu skuteczniejsi byli 
goście. W 88. minucie strzał głową 
odbił wprawdzie Łukasz Sznajder, 

ale przy dobitce Jana Głowackiego 
nie miał już żadnych szans.

Grzegorz Tylec

Maciej Tataj, trener Laury Chylice

   To był wyrównany mecz z obu stron. Okoliczności nie pozwalają cieszyć 
się z jednego punktu, bo prowadziliśmy 2:0. Niepotrzebna czerwona kartka 
mojego zawodnika i szybka strata bramki na 2:1 dała Sparcie dużo energii do 
ataków. Mieliśmy wprawdzie sytuację na 3:1, ale nie udało się jej sfi nalizować. 
W końcówce tracimy bramkę po dośrodkowaniu i dwa cenne punkty. Z prze-
biegu meczu było to jednak spotkanie na remis.

Arkadiusz Ryś, trener Sparty Jazgarzew

   Musimy szanować i cieszyć się w końcowym rozrachunku z tego punktu. 
Przegrywaliśmy już 2:0, ale wielkie brawa dla chłopaków za walkę do ostat-
niej minuty i doprowadzenie do remisu. Po raz kolejny w tej rundzie udo-
wodniliśmy, że potrafi my odrobić stratę i walczyć do końca o dobry, pozy-
tywny  wynik. Remis wydaje mi się sprawiedliwy z przebiegu meczu, choć 
wiadomo, że to my mamy większe powody do radości niż gospodarze. To już 
koniec rundy, którą kończymy na trzecim miejscu z punktem straty do lidera. 

Mamy powody do zadowolenia. Teraz czeka nas chwila przerwy, aby od stycznia wrócić do 
treningów i dobrze przygotować się do rundy wiosennej. Na wiosnę życzyłbym sobie byśmy 
przynajmniej powtórzyli wynik z jesieni.

Marcin Kurant, trener Perły Złotokłos

   Mecz z Okęciem był meczem walki z jednej, jak i drugiej strony. Spotkanie było 
bardzo wyrównane, ale to przeciwnik stworzył sobie trochę więcej sytuacji, dla-
tego był nieco bliżej wygranej niż my. Sądzę, że podział punktów jest jednak 
sprawiedliwy i jak najbardziej szanujemy zdobyte oczko.

W Piasecznie wygrywają również Litwini
TENIS STOŁOWY Drugi turniej XXII edycji Grand Prix Piaseczna w tenisie stołowym przycią-

gnął na halę GOSiR-u ponad 150 uczestników chcących sprawdzić swoje umiejętności 

przy pingpongowych stołach

 Największą popularnością pod-
czas Grand Prix cieszą się nieprze-
rwanie kategorie amatorskie, w któ-
rych łącznie wystąpiło 82 zawodni-
ków. Wśród dzieci triumfowała Kin-
ga Szafrańska, a u dorosłych górą był, 
powracający do Piaseczna, Rafał Su-
szycki (triumfator dwóch poprzed-
nich edycji). Zawodnik ten sięgnął po 
złoty medal także w kategorii Open, 
w której, wspólnie z amatorami, do 
gry przystąpili także pingpongiści 
grający w rozgrywkach ligowych. 
 Kategorie dzieci i juniorów, w 
których rywalizowali wyczynow-
cy zostały natomiast zdominowa-
ne przez miejscowych zawodników z 
UKS Return Piaseczno. W młodszej 
kategorii w finale spotkali się bracia 
Burakowscy, a trzecie miejsce zajął 
Kacper Mołas. W juniorach najlepszy 
okazał się Borys Massalski, pokonu-
jąc w finale klubowego kolegę, Mate-
usza Burakowskiego. Trzecie miejsce 
zajął z kolei Uzialo Ervinas – zawod-
nik, który na turniej przyjechał do 
Piaseczna... aż z Litwy. Wraz z nim w 
zawodach wzięło zresztą udział jesz-
cze trzech Litwinów. O turnieju do-
wiedzieli się z internetu i już drugi raz 
odwiedzili Grand Prix Piaseczna. Jak 
się okazało, mieli po co przyjechać, 

bo para zawodników zza 
naszej wschodniej grani-
cy okazała się najlepsza 
w turnieju gier podwój-
nych, gdzie duet Uzia-
lo/Saraskinas sięgnął po 
złote medale. 
 Kolejny turniej 
Grand Prix odbędzie się 
już w najbliższą niedzie-
lę 24 listopada. Gościem 
specjalnym zawodów 
będzie Filip Młynarski, 
wielokrotny medalista 
Mistrzostw Polski, ma-
jący na swoim koncie 
dwa tytuły mistrzowskie 
z drużyną KS Piasecz-
no. Co ciekawe, Młynar-
ski w ubiegłym tygodniu 
został Mistrzem Pol-
ski w... pingpongu – od-
mianie tenisa stołowego, w którą gra 
się specjalnymi rakietkami. Podczas 
turnieju będzie można dowiedzieć 
sie więcej na temat tego czym ping-
pong różni się od klasycznego teni-
sa stołowego. Tego dnia nie zabrak-
nie również tradycyjnego losowania 
nagród oraz voucherów do restaura-
cji Szara Eminencja oraz Decathlon 
Piaseczno. Dzieci i Amatorzy - start 

turnieju godzina 10 (zgłoszenia do 
godziny 9:30), Kobiety, Open, De-
ble - start turnieju godzina 13 (zgło-
szenia do godziny 12:30).
- Po raz pierwszy zagramy teraz na 
24 stołach, a nie na 20 – zapowia-
da Maciej Chojnicki, organizator 
turnieju z UKS Return Piaseczno. 
- Dokładamy cztery dodatkowe żeby 
było jeszcze mniej czekania na gry.

Grzegorz Tylec

Najlepsi byli goście 
z Rybnika
PIŁKA NOŻNA Szósta edycja Piaseczno Cup, którą rozegrano na nowo-

czesnym krytym boisku na stadionie KS Piaseczno przy ul. 1 Maja 16, 

okazała się sporym wyzwaniem dla organizatorów. W ostatniej chwili 

wycofało się bowiem kilka zespołów, przez co trzeba było błyskawicz-

nie zmienić formułę zawodów

 Ostatecznie turniej, którego patronem medialnym był Kurier Południowy, 
został podzielony na dwie grupy, po sześć zespołów, z których do ćwierćfi na-
łów wychodziły po dwie drużyny. W zawodach wzięło udział kilkanaście dru-
żyn z całego województwa mazowieckiego oraz, między innymi, jedna z Ryb-
nika, reprezentująca województwo śląskie. 
 W meczu o trzecie miejsce zmierzyły się drużyny FC Zielony Alkobus oraz 
Matrix Runów. Mocniejsi, po bardzo zaciekłym spotkaniu, okazali się piłkarze 
z Runowa, wygrywając 3:0. W Finale zagrały natomiast drużyna z Piaseczna – 
Szalone Nogi oraz MG Wiśniówka Panaso Polska z Rybnika. Bezkonkurencyj-
ni okazali się goście z okolic Śląska, którzy wygrali 2:0, a do tego stracili tylko 
jedną bramkę przez całe zawody.
 Jak zwykle podczas Piaseczno Cup zabraknąć nie mogło wyróżnień in-
dywidualnych. Najlepszy bramkarzem imprezy został Łukasz Tecław, najlep-
szym zawodnikiem – Jarek Szymański, a królem strzelców – Michał Walczak. 
Puchary uczestnikom turnieju wręczył Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno 
Daniel Putkiewicz. – Jako drużyna spisaliśmy się bardzo dobrze, szczególnie 
że nigdy w takim składzie nigdzie nie graliśmy – mówi Michał Walczak z Sza-
lonych Nóg. – Pierwszy mecz w grupie – wygrana 1:0 po mojej bramce, po-
tem kolejny wygrany, aż wygraliśmy wszystkie, oprócz jednego, gdzie zremi-
sowaliśmy z drużyną składającą się, jak dobrze kojarzę, z zawodników Per-
ły Złotokłos. Wyszliśmy z pierwszego miejsca w grupie, potem były dosyć ła-
twy ćwierćfi nał i trochę trudniejszy półfi nał, ale udało się wygrać i zagraliśmy 
w fi nale z drużyną, która przyjechała aż ze Śląska i to oni okazali się lepsi. Nie-
mniej jednak drugie miejsce cieszy, a mi indywidualnie udało się zdobyć króla 
strzelców z ośmia bramkami, aczkolwiek dużo bramek zdobytych było dzię-
ki moim kolegom z drużyny. Jak zawsze turniej był ciekawy, z fajnymi nagro-
dami i co najważniejsze – liczył się szczytny cel tej imprezy, bo o to wszystkim 
chodzi – aby pomagać.
 Kolejne zawody z cyklu odbędą się w dniu 15 grudnia. Tym razem Tur-
niej Piłki Nożnej Piaseczno Cup 2019 rozegrany zostanie na hali sportowej 
przy Alei Kasztanów 12. Formularz zgłoszeniowy dla drużyny dostępny jest 
na stronie internetowej www.copafootball.pl. Biorący udział w turnieju we-
sprą dodatkowo potrzebujące dzieci z okolic powiatu piaseczyńskiego, pod-
opiecznych Fundacji dla Dzieci.

Grzegorz Tylec

Krótka nie dała rady Nike
SIATKÓWKA, II LIGA KOBIET, KRÓTKA MYSIADŁO - NIKE WĘGRÓW 1:3 (20:25, 

14:25, 25:16, 16:25) W meczu dziewiątej kolejki drugiej grupy drugiej ligi 

kobiet siatkarki Krótkiej Mysiadło musiały uznać wyższość rywalek

 Spotkanie nie było 
szczególnie ładnym dla 
oka widowiskiem. Serie 
punktowe Krótkiej i Nike 
przeplatały się ze sobą, 
ale ostatecznie to jednak 
rywalki miały więcej lep-
szych momentów. – Zaczę-
łyśmy słabo, jakby ospa-
le – mówi Michalina Tokar-
ska, grająca trenerka Krót-
kiej Mysiadło. – Były bar-
dzo dobre momenty, trzeci set wygrałyśmy i wydawało się, że już będzie le-
piej, ale niestety... Przez większość spotkania miejscowe zawodniczki miały 
spore problemy z przyjęciem i to w głównej mierze zdecydowało o porażce.

Tyl.
Tabela drugiej grupy drugiej ligi kobiet

1. NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki  8 23 24:7 730:600
2. NBAS Kombinat Budowlany Białystok 9 21 25:10 784:707
3. AZS AWF Warszawa  8 20 22:8 704:561
4. PKMS Nike Węgrów  9 13 16:18 715:745
5. Łaskovia Łask   8 13 16:15 676:650
6. UKS Chemik Olsztyn  8 12 16:15 650:660
7. Ósemka Siedlce  8 11 16:16 659:698
8. AZS LSW Warszawa  8 8 13:20 703:715
9. Krótka Mysiadło  8 7 10:20 632:685

10. ESPES Sparta Warszawa  8 4 8:22 554:706
11.LTS Legionovia Legionowo  8 3 9:24 683:763



Zaprojektuj własną karierę
Czasy gdy pracownik wiązał się na wiele lat z jedną fi rmą powoli odchodzą do lamusa. Współcześnie zmia-

ny miejsca zatrudnienia stają się coraz częstsze i dotyczą one coraz większych grup ludzi. W celu jak najlep-

szego odnalezienia się na rynku pracy dobrze jest więc spróbować opracować dla siebie optymalną ścież-

kę zawodową

 Przemyślana ścieżka rozwoju za-
wodowego pozwala realizować cele 
i osiągać stopniowo coraz więk-
szą satysfakcję z pracy, co ma z ko-
lei przełożenie na rosnącą motywa-
cję. Choć samodzielne projektowa-
nie kariery kusi perspektywą więk-
szej wolności i niezależności, to jed-
nak warto wiedzieć, że wymaga ono 
od nas pewnych umiejętności i cech 
osobowości. Szczególnie cenne będą 
w tym przypadku takie kompetencje 
jak: elastyczność, skłonność do ry-
zyka, gotowość do przekwalifikowa-
nia się oraz do stałego pogłębiania i 
rozszerzania swoich umiejętności, a 
także umiejętność pracy w zespole i 
współpracy.
 Odpowiedzialne przemyślenia 
i wynikające z nich decyzje powin-
ny jednak zaowocować w przyszło-
ści tym, że oprócz istotnych korzyści 
materialnych (związanych z wysoki-
mi zarobkami), będziemy mieć rów-
nież satysfakcję z naszej pracy oraz 
poczucie spełnienia i samorealizacji, 
które najprawdopodobniej wiązać 
będzie się też ze zdobyciem uznania 
i szacunku naszego otoczenia.

Zaplanuj karierę krok po kroku

  Żeby właściwie wyznaczyć so-
bie odpowiednią ścieżkę rozwoju za-
wodowego trzeba wpierw określić 
indywidualne priorytety. Dla nie-
których najważniejsze będą np. za-
robki, a jeszcze inni wyżej będą ce-
nić pracę w dobrym zespole. Świa-

domość własnych potrzeb pozwoli 
uniknąć niekomfortowych sytuacji, 
które mogłyby w przyszłości hamo-
wać  rozwój. 
 Planowanie najlepiej jest za-
cząć od wyznaczenia sobie celów 
możliwych do realizacji, co nie tyl-
ko pozwoli uniknąć rozczarowań, 
ale także nauczy wyciągania wnio-
sków z ewentualnych porażek. Po-
staraj się przy tym żeby oczekiwa-
ny rozwój był adekwatny do aktu-
alnie posiadanego poziomu wiedzy 
i doświadczenia, naucz się uczciwie 
i z pewną dozą pokory oceniać wła-
sne kompetencje. Zawsze warto po-
stawić również na aktywność – np. 
udzielanie się na forach interneto-
wych, obecność na targach pracy i 
wydarzeniach branżowych, uczest-
nictwo w stażach, praktykach czy 
wolontariacie. Człowiek, który się 
nie rozwija, stoi w miejscu. Nie na-
leży zaniedbywać możliwości po-
szerzenia swoich kompetencji. Stu-
dia podyplomowe, szkolenia czy 
kursy językowe – to aktywności, 
które warto podejmować niezależ-
nie od tego, na którym etapie dro-
gi zawodowej się właśnie jest.

Świadomy rozwój kluczem 

do sukcesu

 Warto jest wyznaczać sobie za-
równo krótko, jak i długofalowe 
cele – spróbować określić co chce się 
osiągnąć w danym tygodniu, roku i 
dekadzie, po czym konsekwentnie do 

tego dążyć. Oczywiście raz posta-
wione plany mogą ulegać modyfika-
cjom w zależności od różnych oko-
liczności i sytuacji na rynku pracy. 
Pamiętajmy, że oprócz kompetencji 
istotny jest również wizerunek pra-
cownika – czyli to co decyduje o tym, 
jak postrzega go otoczenie. Nie każ-
dy zdaje sobie sprawę z tego, że prze-
bieg kariery zawodowej zależy tak-
że od tego czy jest się postrzeganym 
jako profesjonalista – zwłaszcza w 
codziennych, firmowych sytuacjach.   
 Choć sytuacja na rynku pracy 
bywa trudna, nie zawsze warto de-
cydować się na podjęcie pierwsze-
go lepszego zatrudnienia. Starannie 
i zgodnie z określonym przez siebie 
planem dobieraj więc oferty pracy, 
a zanim odpowiesz na jakiekolwiek 
ogłoszenie, zapoznaj się wpierw z 
działalnością firmy i zastanów się 
czy aby na pewno wizja, zasady, kul-
tura organizacyjna i kierunek roz-
woju są zgodne z preferowanymi ce-
lami zawodowymi i oczekiwaniami.

Grzegorz Tylec

Szukasz pracownika?

Zadzwoń:  22 756 79 39

To miejsce czeka na Twoje ogłoszenie
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Brutalnie napadł na kobietę, 
ale nie ujdzie mu to na sucho!
GÓRA KALWARIA W czwartek 14 listopada około godziny 13.30 w miejscowości Solec doszło 

do brutalnej napaści na 62-letnią kobietę. Następnego dnia funkcjonariusze z komisariatu 

w Górze Kalwarii zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o popełnienie tego czynu. Niewyklu-

czone, że 20-letni mieszkaniec Góry Kalwarii może usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa

 - Na drodze „na skróty” przez łąkę 
przy lasku ktoś (młody, ciemne wło-
sy, okulary) napadł na moją mamę i 
brutalnie ją pobił! – nie krył swojego 
wzburzenia kilka godzin po zdarzeniu 
Marcin Ciepieniak, syn poszkodowa-
nej.
 Kobieta wysiadła na przystanku 
w miejscowości Solec – naprzeciwko 
hotelu Solec i kierowała się w stronę 
domu. Następnie przeszła około 300 
metrów za zabudowania, po czym 
skręciła za laskiem w lewo w stronę 
drogi (Baniocha-Konstancin) i zaraz 
za nim została napadnięta. Sprawca 
(który, jak się udało ustalić, najpraw-
dopodobniej wysiadł za nią z autobu-
su) dotkliwie ją pobił i próbował udu-
sić. Kobieta zdążyła jeszcze wykonać 
telefon i zawiadomić syna, a po po-
daniu rysopisu napastnika została 
zaintubowana, bo w wyniku obrzę-
ku krtani nie mogła oddychać. Aktu-
alnie wciąż przebywa w szpitalu (ma 
poważne urazy krtani i tarczycy) i 
jest na silnych środkach przeciwbólo-
wych, przez co kontakt z nią jest moc-
no ograniczony. Stan napadniętej jest 
wciąż ciężki, ale stabilny. W najbliż-
szym czasie lekarze planują odłącze-
nie rurki umożliwiającej oddychanie 
(wobec urazu tchawicy) i wtedy bę-
dzie można powiedzieć coś więcej o 
stanie jej zdrowia.
 Policjanci ustalili, że kobieta wy-
siadła z autobusu i kierowała się 
ścieżką leśną do domu, gdzie zosta-
ła zaatakowana. Sprawca swoją ofia-
rę bił i dusił. Funkcjonariusze z ko-
misariatu w Górze Kalwarii oraz z 
Piaseczna przez całą dobę prowadzi-
li działania poszukiwawcze, a o zda-
rzeniu informowały szeroko media 
społecznościowe. Następnego dnia o 
godzinie 13 poszukiwany mężczyzna 
został zatrzymany przez policjantów 
z Góry Kalwarii. Sprawa prowadzo-
na jest pod nadzorem prokuratury 
rejonowej w Piasecznie, a policjan-
ci podziękowali środkom masowego 
przekazu za wszystkie informacje.
 Co pchnęło młodego człowieka 
do tak brutalnej napaści na 62-let-
nią kobietę? Jego ofiara odniosła 
obrażenia tak poważne, że gdyby 
nie natychmiastowa pomoc medycz-
na, mogłaby stracić życie. Do chwi-
li obecnej nie jest jasny motyw dzia-
łania sprawcy, bo z torebki poszko-
dowanej (choć miała w portfelu ty-
siąc złotych, iPhone'a i biżuterię) nic 
nie zginęło. – Policja, po nagłośnie-

niu sprawy w mediach, potraktowa-
ła temat priorytetowo – mówi Mar-
cin Ciepieniak. – Chciałbym bardzo 
podziękować zarówno mediom, jak 
i innym ludziom (zwłaszcza sąsia-
dom i znajomym) za pomoc. Przez 
ostatnią dobę otrzymałem napraw-
dę wiele telefonów. Dziękuję rów-
nież policji za skuteczne działania i 
służbom medycznym. Karetka, dzię-
ki osobie która szybko wezwała po-
moc, była na miejscu dosłownie pięć 
minut po zdarzeniu. Moja mama 
przestała oddychać, więc szybka in-
terwencja prawdopodobnie urato-
wała jej życie.

 Prokurator przesłucha podejrza-
nego, 20-letniego mieszkańca Góry 
Kalwarii. Młody mężczyzna może 
usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa. 
Ofiara brutalnej napaści ma być rów-
nież przesłuchiwana przez prokurato-
ra, ale jej obecny stan zdrowia na to 
nie pozwala. Póki co sąd przychylił 
się do wniosku prokuratury o trzymie-
sięczny areszt dla 20-letniego miesz-
kańca Góry Kalwarii, który przyznał 
się do winy. Dziś już wiemy, że nie bę-
dzie odpowiadał z wolnej stopy – naj-
bliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

FM

PIASECZNO

Dzień Otwarty z grami bitewnymi
 W sobotę 23 listopada Centrum Kultury w Piasecznie - Przystanek 
Kultura razem z Piaseczyńskim Klubem Gier Bitewnych i Planszowych 
zapraszają na Dzień Otwarty. W programie od godziny 15: pokazy i na-
uka gry w systemy Bolt Action, Warcry, Kill Team, Test of Honour Blood 
Red Skies oraz warsztaty malowania fi gurek. Wstęp wolny.

Tyl.



DAM PRACĘ

Glazurnik pilnie poszukiwany, tel. 601 304 250

Pracownik na plac do składu budowlanego, Chyliczki, 
tel. 600 284 250

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni osobę do prac 
porządkowych, tel. 791 200 444

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

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)

Ekspedientkę i osobę dowykładania towaru do sklepu 
spożywczego w Ustanowie, tel. 602 119 041

DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE - poszukujemy 
TECHNIKA, PRACOWNIKA  SERWISU (miejsce pracy 
okolice Góry Kalwarii). Znasz się na narzędziach po-
trafisz czytać rysunek techniczny, wyślij CV na adres : 
serwis@despoltm.pl 

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

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

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

PIASECZNO PRODUKCJA Z MOŻLIWOŚCIĄ ROZWOJU 
725 258 529

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

PRACOWNIK MYJNI SAMOCHODOWEJ - AUTODETA-
ILING - praca w miejscowości Dębówka (Konstancin-Je-
ziorna). ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE. tel 504-555-159

Zatrudnię kuriera, firma medyczna, tel. 602 637 732

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstancinie po-
szukuje opiekunów i pielęgniarek z możliwością zamiesz-
kania, tel. 607 241 707, e-mail: tabita@luxmed.pl 

Sklep lewiatan w Gołkowie zatrudni kasjerkę, tel. 519 831 770

Piekarnia Łazy gm. Lesznowola zatrudni piekarza, 
tel. 506 59 55 55

Poszukuję nauczyciela wokalu dla dziecka, 
raz w tygodniu, ok. Zalesia Górnego, tel. 502 222 221

Sprzedawcę do osiedlowego spożywczego 
w Józefosławiu, tel. 503 706 115

PRACA DLA pakowaczek i operatorów maszyn 
– BANIOCHA tel. 725 258 529

Pracownika ochrony na obiekty handlowe : Konstancin, 
Ursynów, Wilanów. Stawka od 14,50 zł netto Umowa o 
pracę, tel. 660 720 764

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Mysia-
dle (ul. Kwiatowa 28) zatrudni sekretarza szkoły do spraw 
kadr (pełen etat). Telefon kontaktowy - (22) 462 85 20. CV 
proszę przesyłać na adres e-mail: praca@spwmy.edu.pl 

Zatrudnię pracownika ochrony w Antoninowie, praca 
w systemie 24/48, wynagrodzenie 2750 zł netto, 
tel. 501 677 000

Poszukujemy pracowników ochrony z POF i pozwoleniem 
na broń do pracy w Konstancinie Jeziorna, system 12h, 
umowa o pracę. Tel: 510 011 347 lub 510 011 306

Opiekun grupy żłobkowej lub pomoc nauczyciela 
w przedszkolu k/Piaseczna, tel. 501 423 413

Zatrudnię do zakładu szklarskiego kobietę lub mężczy-
znę, wymagane prawo jazdy, tel. 509 920 854

Monterów wodno-kanalizacyjnych. Z doświadczeniem 
przy kanalizacjach sanitarnych i deszczowych. Możliwe 
zakwaterowanie, tel. 501 22 95 73

Do produkcji i montażu okien aluminiowych, tel. 602 322 750

Panie do sprzątania w Piasecznie, tel. 608 673 131

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

Delikatesy spożywcze w Głoskowie zatrudnią: ekspe-
dientki, kasjerów oraz osoby do wykładania towaru, wa-
runki bardzo dobre, wolne niedziele, tel. 500 125 790

Praca dla hydraulika, tel. 693 785 277

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

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

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

Dekarza zatrudnię, tel. 601 372 385

Sklep spożywczy zatrudni ekspedientkę, tel. 602 122 313

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

Ekspedientkę, Piaseczno, Wólka Kozodawska, 
tel.508 288 773

Zatrudnię kucharza pomoc kuchni sala bankietowa
Ursynów tel. 505 989 502

Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie-Jezior-
nie, ul. Mirkowska 39 zatrudni woźną na etat w godz. 6.00-
14.00. tel. 22 756-42-81

Agenta ochrony Konstancin, Piaseczno, tel. 506 158 658

Dom opieki w Konstancinie zatrudni opiekunów osób star-
szych (420zł/dyżur), praca od zaraz, 608 321 675, 602 795 596

Zatrudnię do prac zleconych, sprzątanie terenów 
zewnętrznych i odśnieżanie, tel. 504 804 378

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

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie, Ukrainka, tel. 733 831 902

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

Sprzątanie, tel. 727 824 358

KUPIĘ

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

Rusztowanie warszawskie, tel. 698 193 195

Firmę – Każda opcja, tel. 502 222 555

SPRZEDAM

Wyprzedaż sprzętu wędkarskiego, Chyliczki, 
tel. 698 713 287

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

Kopaczkę, pług i brony, tel. 22 757 92 46

Fotelik Recaro, szary, używany, 400 zł, tel. 501 694 644

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

Stojaki pod choinkę, hurt - detal - PRODUCENT,
tel. 887 545 254

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

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

Stary motocykl, tel. 698 697 325

Starego Mercedesa, Mana, Dafa, tel. 668 171 639

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

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

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

Działka budowlana, 1431 m kw., Piaseczno, ul. Zagrodowa,
tel. 603 515 935

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

Sprzedam tanie działki w Łazach 602 340 549

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

Sprzedam najtańszy dom w Konstancinie 501 610 072

Sprzedam działkę k. Piaseczna w cenie ok. 18 000;
602 340 549

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

Trzypokojowe dwupoziomowe, 74 m kw., ogródek, 
garaż podziemny. Osiedle strzeżone, Góra Kalwaria,
tel. 603 681 915

Działkę budowlaną, 1600 m kw., w Cieciszewie, 
tel. 22 754 38 98

Działka 920 m kw., Żabieniec, tel. 574 664 008

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

Działki budowlane Prażmów, tel. 602 770 361

2 pok. Piaseczno, tel. 735 037 247

Działka budowlana 2740 m kw. Szczaki, tel. 604 470 270

Bezpośrednio dom w stanie deweloperkim w Krupiej Wól-
ce 130/1000 m kw.  Tel. 600 770 679

Atrakcyjne,niedrogo sprzedam mieszkanie dwu poziomo-
we 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 umeblowane 
możliwość zamieszkania od zaraz. Tel.601 965 864. Pia-
seczno ul  Pelikanów.

Działkę w ROD w Prażmowie, tel. 601 385 188

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

Poszukuję mieszkania, tel. 603 462 695

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Lokal ok 40 m kw., obecnie działający sklep wędkarski, 
Chyliczki, tel. 698 713 287

1ka-480, 2ka – 350/ os+opł, tel. 577 886 988

PESEL, meldunek, tel. 720 90 80 80 

Oddam w w dzierżawę 8 ha w Górze Kalwarii, tel. 501 340 983

Sprzedam lub wynajmę pawilon na bazarku w Piasecznie, 
tel. 693 440 622

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

Lub sprzedam pawilon 25 m kw., Bazarek, ul. Szkolna, 
Piaseczno, tel. 501 159 882

Lokal usługowy, 22 m. kw., w Górze Kalwarii, tel. 518 072 870

Pokój, Chylice, tel. 516 228 558

Lokal usługowy 25 m kw, Piaseczno – ul. Puławska, 
tel. 506 551 616

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

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

Lokal użytkowy 57 m kw. Piaseczno, tel.  515 959 210

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Kupię działkę w okolicach Piaseczna o pow. około 3 000 
m kw.przeznaczoną w MPZP pod działalność gospodar-
czą. Tel. 512 223 702

USŁUGI

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

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
Tel. 504 008 309

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

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

Pożyczka na wyciągnięcie ręki, tel. 506 805 068

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

Remonty łazienek, tel. 880 880 690

Glazurnik, tel 690 61 30 31

Elektryk, tel. 666 890 886

Hydraulik, tel. 608 030 808 

Poddasza, karton gips, roboty budowlane  szybko, 
solidnie, tel. 728 890 101

Dachy, Kominy, rynny, tel. 798 836 860

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

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

PODDASZA, TEL. 539 653 047

DOCIEPLENIA, KARTON GIPS, TEL. 728 890 101

KOSIMY DZIAŁKI ZAROŚNIĘTE WYSOKĄ TRAWĄ, 
CHWASTAMI, ZAROŚLA, SAMOSIEJE, tel. 500 51 66 77

BEZSTRESOWE REMONTY, TEL. 539 653 047

MALOWANIE, WYKOŃCZENIA, GIPSY, TEL. 728 890 101

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

BUDOWA DOMÓW DŁUGOLETNIE DOŚWIADCZENIE, 
tel. 600 546 397

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU 
TEL. 501 129 679

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

Kompleksowe wykończenia wnętrz, tel. 600 604 547

Glazura, terakota, remonty,tel. 600 604 547

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Hydraulika – domy, tel. 505 762 018

Dachy, podbitki, naprawy, tel. 798 836 860

Remonty, wykończenia, tel. 692 194 998

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

Cyklinowanie, tel. 696 269 184

Malowanie, gładź, tel. 696 269 184

Transportowe i przeprowadzki, tel. 665 887 115

Ogrodnicze i sprzątanie, tel. 536 043 434

Malarskie, tel. 696 120 208

Hydraulik, tel. 535 872 455

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

Tynki tradycyjne i gipsowe, tel. 604 415 352

Malowanie, panele, remonty, tel. 664 632 405

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

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

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

Przesyłki nietypowe, tel. 696 269 184

Dekarstwo - wolne terminy, dachówka, blacha, rynny, 
obróbki blacharskie, tel. 578 180 897

Dachy krycie-naprawa tel.792 354 779

Złota rączka tel. 505 265 005

Tynki maszynowe tel. 533 125 444

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. Symbolicz-
ne opłaty. Piaseczno, z dojazdem, tel. 571 373 118

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

Chemia, fizyka, tel. 791 482 233

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

Zatrudnię od zaraz pracownika do sklepu wielobran-
żowego w Konstancinie, tel. 602 212 169

Praca w ochronie w Lesznowoli w godz. 7 – 18, wiek 
do 60 lat, tel. 603 454 131, 607 212 383 

Grafik z biegłą znajomością Corel Draw pilnie po-
szukiwany do Pracowni Reklamy w Piasecznie. CV i 
portfolio: plastica@plastica.pl, www.plastica.net.pl

Gazeta Kurier Południowy poszukuje specjalisty ds. 
sprzedaży powierzchni reklamowej. Wymagania: umie-
jętność 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 

Fryzjerkę damsko-męską z doświadczeniem do salonu 
fryzjerskiego w Piasecznie, tel. 692 488 278

Firma BETOLAND zatrudni kierowcę betonomieszarki,
tel. 511697067

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

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

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

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA,
tel. 606 141 944

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

Usługi koparko-ładowarką, tel. 604 189 011

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

Pożyczka na wyciągnięcie ręki, tel. 506 805 068

Remonty budowlane, ogrodzenia, tel. 513 137 581 

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

Pomoc w lekcjach, klasy 0-4,nauka na bieżąco, też 
opieka, Piaseczno i okolice, 20 -30zł/h  tel. 571 373 118

Zapraszamy do grupy wsparcia. Omawiamy proble-
my, które Ciebie interesują. Symboliczne opłaty, tel. 
571 373 118

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

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

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Mieszkanie 3-pokojowe, I-piętro, centrum Góry 
Kalwarii, tel. 605 290 503

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

Skup Aut, najlepsze ceny, tel. 503 901 642

Posiadłość 7000 m kw, ogrodzona, zabudowana, 
rzeka, staw, media, 760 tys zł, Adamowizna k. Grodzi-
ska Mazowieckiego, tel. 609 758 171

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

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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Najwięcej o Piasecznie 
wiedzą... strażacy!
PIASECZNO Z okazji 590. rocznicy nadania praw miejskich miastu Piaseczno w Centrum 

Edukacyjno-Multimedialnym odbyła się zabawa poświęcona zarówno historii, jak i ak-

tualnym wydarzeniom dotyczącym miasta i gminy. W quizie sprawdzającym wiedzę z 

różnych dziedzin ostatecznie najlepiej wypadli strażacy z piaseczyńskiej OSP

 Turniej w CEM miał charak-
ter multimedialnego widowiska, 
podczas którego rywalizacja od-
bywała się na żywo. Choć zgłosić 
mogli się do niego wszyscy chętni 
mieszkańcy (w drużynach trzyoso-
bowych), to w praktyce w zabawie 
wzięli udział głównie przedstawi-
ciele lokalnych urzędów, stowarzy-
szeń i organizacji. 
 Zanim jednak do rywalizacji w 
hali sportowej przystąpili dorośli, 
na przygotowane przez organiza-
torów pytania odpowiedziała mło-
dzież. Najlepsi spośród 11 szkół 
podstawowych z gminy Piaseczno 
okazali się uczniowie SP im. Janu-
sza Korczaka w Józefosławiu. Dru-
żyna w składzie: Aleksandra Ba-
biuch z 6f, Łucja Wołkowicz i Filip 
Szporek z 6e, która przygotowywa-
ła się pod okiem nauczycielki histo-
rii Joanny Zalewskiej-Wychoty, po-
konała przeciwników dużą przewa-
gą punktów.
 Zabawę dla grup złożonych z 
przedstawicieli różnych instytucji, 
grup zawodowych i koleżeńskich 
otworzył z kolei, wspólnie z prze-
wodniczącym rady miejskiej Pio-
trem Obłozą, burmistrz Piasecz-
na Daniel Putkiewicz. – Jubile-

usz 590-lecia naszego miasta ob-
chodzimy praktycznie od począt-
ku tego roku – powiedział bur-
mistrz. - Na dzisiejszym spotkaniu 
mamy ugruntować swoją wiedzę o 
Piasecznie i jednocześnie wspól-
nie się pobawić. Myślę, że to dobry 
sposób, żeby pokazać naszą histo-
rię oraz zachęcić do jej poznawa-
nia. Cieszę się, że państwo wyka-
zaliście się odwagą i tutaj jesteście.
 Następnie uczestnicy zapozna-
li się pokrótce z zasadami quizu, 
który był zresztą dość ciekawie 
skonstruowany. Uczestnicy musie-
li ustosunkować się do 21 pytań te-
stowych za pomocą tabletów. Do 
wyboru były zawsze cztery odpo-
wiedzi, z czego tylko jedna była 
poprawna. Nie warto było jednak 
strzelać na ślepo, bowiem za błęd-
ne odpowiedzi przyznawane były 
punkty ujemne. Tego wieczoru li-
czył się również czas – im kto szyb-
ciej (w czasie maksymalnie 30 se-
kund) zaznaczył poprawną od-
powiedź, tym więcej otrzymywał 
punktów. Pytania były zróżnico-
wane i niejednokrotnie zaskaku-
jące. Trzeba było wiedzieć, mię-
dzy innymi, kto z Piaseczna był 
Mistrzem Świata w kickboxin-

gu, gdzie rozegrała się najwięk-
sza w historii bitwa w gminie oraz 
jaki warunek trzeba spełnić by 
móc otrzymać Piaseczyńską Kar-
tę Mieszkańca. – Już samo przy-
stąpienie do turnieju było stresu-
jące, ponieważ nagle człowiek 
stoi przed świadomością, że nie 
wszystko wie o naszym wspania-
łym mieście, mimo to że mieszka 
tutaj tyle lat – mówi Piotr Kalbar-
czyk, jeden z uczestników zabawy 
z Fajnej Drużyny. – Była to jednak 
ogromna motywacja do ponow-
nego zapoznania się z historią 
naszego miasta. Brakowało mi 
pytań na temat naszej tożsamo-
ści związanej z kolejką wąskoto-
rową, która to przez dziesięciolecia 
odcisnęła swoje piętno na naszym 
lokalnym znaku towarowym jako 
jeden z największych pracodaw-
ców w okolicy. Zaskoczyły mnie 
pytania o liczbę rezerwatów przy-
rody i o zawód ojca Tadeusza Za-
wadzkiego. Dobrze, że był temat 
budżetu obywatelskiego. Ogólnie 
sam pomysł uważam za świetny i 
godny kontynuacji. Oby były ko-
lejne edycje. 
 Organizatorzy przewidzieli 
również miejsca dla publiczności, 

która reagowała żywiołowo po – 
zmieniającej się dynamicznie – sy-
tuacji w „tabeli” po każdym pyta-
niu.
 Ostatecznie najlepszą druży-
ną okazali się strażacy z OSP Pia-
seczno. Tuż za nimi miejsce na po-
dium zajęli kolejno Burmistrzo-

wie (gorsi zaledwie o cztery punk-
ty od zwycięzców) i Zośka Team. 
Na zakończenie wszyscy uczest-
nicy otrzymali nagrody, a zwień-
czeniem imprezy był pyszny oko-
licznościowy tort, który smakował 
równie dobrze jak wyglądał.

Grzegorz Tylec

Najlepiej odpowiadała na pytania drużyna OSP Piaseczno

KONSTANCIN-JEZIORNA

Wieczór fi lmowy z Hugh Jackmanem
 W piątek 22 listopada o godz. 19 Konstanciński Dom Kultury przy 
ul. Mostowej 15 zaprasza do kina. W Hugonówce zostanie wyświetlony 
fi lm-niespodzianka z wszechstronnym aktorem Hugh Jackmanem. Au-
stralijczyk od lat jest wielką hollywoodzką gwiazdą i to nie tylko za spra-
wą talentu aktorskiego, ale również  dzięki swoim nieprzeciętnym umie-
jętnościom tanecznym i wokalnym. Te właśnie będziemy mogli zoba-
czyć podczas ostatniego w tym roku wieczoru fi lmowego. Wstęp wolny.

TW

R E K L A M A
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