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Tragedia na drodze
Zginęła 7-letnia dziewczynka
PRAŻMÓW Do nieszczęścia doszło w środę, 

w Krupiej Wólce. 7-letnia dziewczynka ja-

dąca na rowerku została potrącona przez 

samochód. Niestety, w wyniku doznanych 

obrażeń, dziecko zmarło

Deweloper zainteresowany 
terenami dawnej papierni

KONSTANCIN-JEZIORNA E-tygodnik Property Insider podał 

informację, że fi rma Arche, znana m.in. z budowy osiedli 

mieszkaniowych na terenie Piaseczna czy dzierżawy ko-

szarowców w Górze Kalwarii zamierza kupić ponad 56 ha 

gruntu po dawnej fabryce papieru przy ul. Mirkowskiej 

45. Właścicielem terenu jest Metsa Tissue Poland. Coś jest 

chyba na rzeczy. Tym bardziej, że Arche nie zdementowa-

ło tych rewelacji
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PIASECZNO 

Oszuści ograbili 81-letnią mieszkankę
 W ubiegłym tygodniu do drzwi mieszkającej w Piasecznie 81-latki za-
pukał mężczyzna w średnim wieku podający się za hydraulika. Była z nim 
kobieta, która poinformowała, że jest pracowniczką administracji. Po wej-
ściu do mieszkania, kobieta w wieku około 35-lat dotrzymywała towarzy-
stwa seniorce, a hydraulik, który w rzeczywistości był oszustem, „czyścił” 
jej mieszkanie. Łącznie poszkodowana straciła wszystkie oszczędności w 
wysokości ponad 35 tys. zł. Co ciekawe, niedawno do podobnego zdarze-
nia doszło również w Konstancinie-Jeziornie. Policja apeluje do seniorów 
o czujność, ostrożność i nie wpuszczanie do mieszkania obcych osób. 

Poszukiwany mężczyzna miał 
przy sobie atrapę broni
 Sąd skazał 25-letniego mieszkańca Piaseczna na 6 miesięcy więzie-
nia za wcześniejsze występki. Ten jednak nie zamierzał dobrowolnie 
poddać się karze. W związku z tym policjanci z wydziału kryminalnego 
postanowili go odszukać. Mężczyzna wpadł w jednym z mieszkań na 
terenie Warszawy. Miał przy sobie niedozwolone substancje psychotro-
powe, środki odurzające oraz atrapę broni pneumatycznej. Mężczyzna 
wylądował już w areszcie. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Pani

Bożeny Rawskiej
Pracownikowi Urzędu Miasta  
i Gminy Konstancin-Jeziorna

Wyrazy głębokiego współczucia 
oraz słowa wsparcia i otuchy  

z powodu śmierci  

 
składają

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej  
Agata Wilczek

Burmistrz  
Gminy Konstancin-Jeziorna  

Kazimierz Jańczuk

2 nr 17 (855)/2021

KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

AKTUALNOŚCI

Co budują za kościołem 
w Józefosławiu?
PIASECZNO Na tyłach kościoła przy ulicy Ogrodowej w Józefosławiu jeszcze niedawno 

pracował ciężki sprzęt. - Ksiądz proboszcz zarządził rozbiórkę boiska i chce zbudować 

w tym miejscu kolejny budynek parafi alny – mówi pan Paweł, jeden z naszych czytel-

ników. Czy rzeczywiście takie są plany proboszcza? Postanowiliśmy to sprawdzić

 - Parafia św. Józefa likwiduje bo-
isko sportowe – mówi mieszkaniec 
Józefosławia. - Przez wiele lat cie-
szyło się ono ogromną popularno-
ścią. Zbudował je jeszcze poprzed-
ni proboszcz, który był fanem futbo-
lu. Niemal każdego popołudnia ktoś 
grał tam w piłkę, zajęcia sportowe fi-

nansował GOSiR – opowiada. Nasz 
czytelnik twierdzi, że nowy pro-
boszcz, ksiądz kanonik Marek Przy-
bylski, ogłosił że parafia nie ma pie-
niędzy na remont boiska. W związku 
z tym została podjęta decyzja o jego 
rozbiórce, a w miejscu starej hali ma 
powstać kolejny budynek parafialny. 
- Tyle się mówi o tym, że młodzieży 
brakuje ruchu – dodaje pan Paweł. - 
Uważam, że likwidacja boiska była 
złą decyzją. Poza tym czegoś tu nie 
rozumiem: proboszcza nie było stać 
na jego utrzymanie, a ma pieniądze 
na budowę nowego budynku?
 Udało się nam skontaktować z 
księdzem proboszczem, który wy-

jaśnia, że stare boisko nie spełnia-
ło warunków technicznych i sa-
nitarnych. - Tam był grzyb, sta-
rej hali nie opłacało się remon-
tować – tłumaczy ksiądz Marek 
Przybylski. - W tej chwili trwa po-
rządkowanie tego terenu, bo chce-
my żeby wokół parafii było ładnie 
i elegancko. W najbliższym czasie 
nie planujemy nic tam budować, 

bo inwestycja o której myślę jest 
bardzo kosztowna. Niemniej jed-
nak nie ukrywam, że nowy budy-
nek bardzo by się parafii przydał, 
bo nie mamy w tej chwili ani sali 
katechetycznej, ani kaplicy na spo-
tkania modlitewne, ani kancelarii 
z prawdziwego zdarzenia. 

Tomasz Wojciuk

Spod Auchan skradziono samochód
 W środę, kilka minut po godz. 12, z parkingu pod Auchan (aleja 12) 
skradziono grafi towe mitsubishi outlander w wersji hybrydowej. Policja 
poszukuje osób, które widziały moment kradzieży. 

KONSTANCIN-JEZIORNA

Bez litości znęcał się nad rodzicami
 Dzielnicowy z komisariatu w Konstancinie doprowadził do zatrzyma-
nia 36-letniego mężczyzny, który zmienił w koszmar życie mieszkających 
z nim pod jednym dachem rodziców. Oprawca groził seniorom śmiercią, 
niszczył też będące ich własnością przedmioty. Niekiedy dochodziło rów-
nież do rękoczynów. Sąd zobowiązał już mężczyzną do opuszczenia miej-
sca zamieszkania i trzymania się z dala od pokrzywdzonych. 36-latek zo-
stał objęty także dozorem policyjnym. Za czyny, których się dopuścił grozi 
mu do 5 lat pozbawienia wolności.

TARCZYN

Dróżnik upił się i zasnął. Omal nie doszło do tragedii
 Dwa tygodnie temu nad ranem ofi cer dyżurny komisariatu w Tarczynie 
otrzymał informację, że pracujący na jednym ze strzeżonych przejazdów ko-
lejowych dróżnik może być pod wpływem alkoholu. Policjanci natychmiast 
udali się we wskazane miejsce, gdzie zastali funkcjonariuszy Służby Ochrony 
Kolei. Okazało się, że zgłoszenie o pijanym zawiadowcy złożyli trzej maszy-
niści pociągów krajowych. Jako że nie mogli się z nim skontaktować, zdecy-
dowali się zatrzymać swoje przejeżdżające przez Tarczyn składy. 57-letniego 
dróżnika przewieziono na komisariat. W trakcie badania okazało się, że ma 
on w organizmie niemal 3,5 promila. Teraz odpowie za kierowanie ruchem 
pociągów pod wpływem alkoholu. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Znęcał się nad matką
 Policjanci z komisariatu w Tarczynie zatrzymali 48-latka, który jak 
ustalono, od ładnych kilku lat znęcał się psychicznie i fi zyczne nad swo-
ją 75-letnią matką. Wobec mężczyzny zastosowany został policyjny do-
zór. Ma także zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej i musi natychmiast 
opuścić miejsce wspólnego zamieszkania.

Rajd ulicami miasta i utrata prawa jazdy
 Szybko jadący seat od razu zwrócił uwagę funkcjonariuszy, bo po-
ruszał się nieco inaczej niż inne samochody. Jak się okazało, siedzący 
za kierownicą 26-latek był kompletnie pijany. To nie pierwszy jego wy-
bryk. Za poprzedni odebrano mu już prawo jazdy. Miał też orzeczony 
całkowity zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Teraz mężczy-
zna odpowie nie tylko za jazdę pod wpływem alkoholu, za co grozi do 2 
lat więzienia, ale także złamanie sądowego zakazu.

Kolejka rusza 

pełną parą

PIASECZNO

 Już w najbliższą sobotę wracają 
popołudniowe przejazdy kolejką wą-
skotorową w ramach Warszawskich 
Linii Turystycznych, realizowane we 
współpracy z Zarządem Transportu 
Miejskiego. Poza przejażdżką kolejką 
dodatkową atrakcją ma być przejazd z 
Warszawy do Piaseczna zabytkowym 
autobusem linii 51. W najbliższą sobotę 
linię będzie obsługiwał kultowy, prze-
malowany na niebiesko przegubo-
wiec Ikarusa. Wyjedzie on z przystanku 
Centrum 53 przy ul. Marszałkowskiej o 
godz. 13. Wyjazd wąskotorówki zapla-
nowano na godz. 14, a powrót na 17. W 
okresie letnim wąskotorówka będzie 
jeździła także w niedzielę. Pociąg ruszy 
na szlak o godz. 11. Powrót zaplanowa-
no na godz. 14. Pasażerowie zobowią-
zani są do zachowywania reżimu sani-
tarnego. 

TW

Lem nie z tej Ziemi

KONSTANCIN-JEZIORNA

 W najbliższą sobotę o godz. 18 
na facebooku KDK odbędzie się spo-
tkanie online z Wojciechem Orliń-
skim – polskim dziennikarzem, pisa-
rzem i publicystą, który jest autorem 
pierwszej w Polsce biografi i Stanisła-
wa Lema „Lem. Życie nie z tej Ziemi”. 
Wydarzenie odbędzie się w ramach 
cyklu „Ale kosmos! – Rok Stanisła-
wa Lema w Konstancinie-Jeziornie”. 
Wojciech Orliński pracował w „Sztan-
darze Młodych”, Biuletynie Polskiej 
Akademii Nauk i „Wiadomościach 
Kulturalnych”, jest jednym z założy-
cieli pisma „Lewą Nogą”. Publikował 
również w „Krytyce Politycznej”. W 
2005 roku był stypendystą wiedeń-
skiego Instytutu Nauk o Człowieku. 

TW

K O N D O L E N C J E

Teren na zapleczu kościoła na razie zostanie uporządkowany 

Wybudowane przez po-

przedniego proboszcza bo-

isko nie spełniało wymogów 

technicznych i sanitarnych



3nr 17 (855)/2021 AKTUALNOŚCI
KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

R E K L A M A

Tragedia na drodze. 
Zginęła 7-letnia dziewczynka
PRAŻMÓW Do nieszczęścia doszło w środę, w Krupiej Wólce. 7-letnia 

dziewczynka jadąca na rowerku została potrącona przez samochód. 

Niestety, w wyniku doznanych obrażeń, dziecko zmarło

 Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 7-latka była pod opieką matki. 
– Dziecko na swoim rowerku jechało przed mamą i z niewiadomych przyczyn 
zjechało na lewą stronę jezdni, wprost pod nadjeżdżającego opla – dzieli się 
wstępnymi ustaleniami poczynionymi przez policjantów nadkom. Jarosław 
Sawicki z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.
 28-letni kierowca, decyzją prokuratury, został zatrzymany. - Zostaną prze-
prowadzone badania krwi na zawartość w organizmie substancji psychoak-
tywnych – informuje  nadkom. Jarosław Sawicki. - W takich sytuacjach to ru-
tynowe działania.    

AB

R E K L A M A

Powstaje koncepcja przebudowy
drogi z Piaseczna do Zalesia
PIASECZNO Kilka dni temu burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz oraz jego zastępca Robert Widz opowie-

dzieli o koncepcji przebudowy odcinka drogi 722 od skrzyżowania Sienkiewicza z Czajewicza do zmoderni-

zowanej niedawno krzyżówki 3 Maja z aleją Kasztanów w Zalesiu Dolnym

 Od początku tego roku odcin-
kiem drogi 722 od Piaseczna do ron-
da przy Wadeksie w Gołkowie za-
rządza starostwo powiatowe. Powiat 
planuje wyremontować odcinek od 
ronda do skrzyżowania 3 Maja z ale-
ją Kasztanów w Zalesiu Dolnym. Ko-
lejny odcinek, od Zalesia do dawnego 
kina „Mewa”, zobowiązała się wyre-
montować gmina Piaseczno. - Chce-
my jak najszybciej przystąpić do prac 
projektowych, dlatego wszystkie uwa-
gi mieszkańców są dla nas niezwykle 
cenne – zapewnił podczas prezenta-
cji, dotyczącej koncepcji przebudowy 
drogi burmistrz Daniel Putkiewicz.  
 Wiceburmistrz Robert Widz pod-
kreślił, że ważnym elementem przy-
jętych założeń jest połączenie ście-
żek rowerowych, z których będą mo-
gli korzystać cykliści wjeżdżający do 
miasta od strony południowej. - Jest 
to na razie koncepcja, bo opracowuje-
my różne prawdopodobne i możliwe 
przebiegi tej drogi – zastrzegł. - Za-
sadnicze decyzje będą podejmowane 
w trakcie projektowania. 
 Wzdłuż drogi 722 na odcinku od 
3 Maja do Pomorskiej nie przewi-
dziano ścieżki rowerowej zakłada-
jąc, że rowerzyści będą mieli do dys-
pozycji ulice Czeremchową i Orze-
chową, gdzie jest znacznie mniejszy 
ruch. Skrzyżowanie z Pomorską ma 
zostać przebudowane. W jego rejo-
nie pojawi się śluza dla rowerzystów, 

zaplanowano także prawoskręt dla 
kierowców jadących od strony Pia-
seczna. Tu będzie już zaczynała 
się ścieżka rowerowa prowadząca 
tak naprawdę aż do centrum mia-
sta. - Na szczęście ścieżka i chodnik 
zmieszczą się na istniejącym wia-
dukcie w rejonie ulicy Dworcowej 
–  poinformował burmistrz Daniel 
Putkiewicz. - Nie będziemy musieli 
go przebudowywać, co byłoby bar-
dzo problematyczne. 
 Przerobione ma zostać nato-
miast skrzyżowanie ze Szpitalną, 
gdzie powstanie lewoskręt dla sa-
mochodów jadących od centrum 
Piaseczna (być może pojawi się tu 
też sygnalizacja świetlna). 

 Dużą zmianą ma być rondo przy 
stacji kolejki wąskotorowej, a więc 
na skrzyżowaniu ulic Wojska Pol-
skiego, Sienkiewicza i Gerbera. Co 
ciekawe, przez rondo mają przecho-
dzić tory wąskotorówki. - Mamy za-
miar pobudować to rondo nie in-
gerując zbytnio w sąsiednie nieru-
chomości – zapewnił Robert Widz. 
Ścieżka rowerowa, według zapre-
zentowanej koncepcji, ma dochodzić 
tylko do ulicy Czajewicza, bo dalej 
nie ma już tak naprawdę miejsca na 
drogę dla rowerów. - Tym bardziej, 
że chcemy chronić rosnącą tam zie-
leń – dodał na zakończenie wicebur-
mistrz Widz.

Tomasz Wojciuk

Modernizacja obejmie w sumie kilka skrzyżowań. 

Przy stacji wąskotorowki gmina planuje budowę ronda 
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Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ

tel. 22 756 79 39

R E K L A M A

Salon Fryzjersko-Kosmetyczny BB, 
Piaseczno, ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej); Tel. 692 70 90 40, www.bbsalon.pl

Elektrostymulacja
modelowanie sylwetki bez wysiłku

Lato przed nami, warto pomyśleć  o poprawie sylwetki i ujędrnieniu ciała.  Siłownie nie-
stety nadal zamknięte, dlatego pozostaje trening w domu, do którego trudno się zmobi-
lizować.  Jest coś co pomoże wrócić do wymarzonej sylwetki- zabieg elektrostymulacji
Elektrostymulacja uznawana jest 
za jedną z najskuteczniejszych me-
tod modelowania sylwetki. Zwięk-
sza sprawność mięśni i zmniejsza 
obwód tkanki tłuszczowej. 

Elektrostymulacja polega na wy-
woływaniu skurczu mięśni przy uży-
ciu prądu o niskiej częstotliwości. 
Dostarcza się go za pomocą elek-
trod umieszczanych na ciele. Wy-
woływany skurcz jest podobny do 
tego, który występuje podczas wy-
siłku fi zycznego. Dlatego podczas 
zabiegu uzyskamy efekty jak po tre-
ningu.  Spalenie tkanki tłuszczowej i 
wymodelowanie sylwetki

30-minutowy zabieg 
= 2-godzinny trening

Efekty
 Efektami elektrostymulacji są po-
prawa wyglądu sylwetki, rozbicie cel-
lulitu i spalenie tkanki tłuszczowej, 
poprawa dotlenienia skóry, przyśpie-
szenie produkcji kolagenu i elastyny, 
a także zmniejszenie dolegliwości bó-
lowych i ogólna poprawa odporności. 
 Elektrostymulacja uznawana jest 
za jedną z najskuteczniejszych me-
tod modelowania sylwetki. Zwięk-
sza sprawność mięśni i zmniejsza ob-
wód tkanki tłuszczowej. Można sto-
sować ją na wszystkich częściach cia-

ła, a najlepsze efekty redukcji tkanki 
tłuszczowej pokazują się na brzuchu i 
udach. Kobiety często stosują ten za-
bieg w celu podniesienia pośladków.

Dla kogo?
 Zabieg proponujemy osobom, 
które chcą poprawić wygląd syl-
wetki, zredukować cellulit, ujędrnić 
ciało, czy podnieść pośladki. Elek-
trostymulacja ma też za zadanie 
wzmocnić mięśnie, więc przyda się 
jako uzupełnienie lub przygotowa-
nie do treningu dla osób aktywnych 
fi zycznie. Zastąpi trening, kiedy nie 
mamy możliwości ćwiczyć.

Elektrostymulacja 
– jak wygląda zabieg?
 Zabieg przeprowadzany jest 
na fotelu kosmetycznym. Na 
elektrody nakładany jest specjal-
ny żel, następnie przykłada się je  
do ciała i przypina pasami mo-
cującymi. Każdy mięsień zosta-
je potraktowany dawką o regu-
lowanej intensywności. Zaczy-
na się od niewielkiej, stopniowo 
zwiększając jej siłę dbając jed-
nocześnie o komfort klienta. Za-
bieg trwa 30 minut.
 Dla uzyskania efektu poleca się wy-
konanie serii 8-12 zabiegów co dwa dni

P R O M O C J A

Gdzie powstanie
Dzienny Dom Seniora?
KONSTANCIN-JEZIORNA Wydaje się, że idealnym miejscem do 

utworzenia takiej placówki jest nieruchomość przy ul. Ja-

giellońskiej 36. W piątek ma odbyć się tam wizja lokalna

 Burmistrz poinformował, że jest zwolennikiem powołania do życia Dzien-
nego Domu Seniora (taki obiekt powstaje w tej chwili w Piasecznie), jednak 
gmina nie będzie fi nansowała jego działalności leczniczej. Początkowo mó-
wiło się, że obiekt mógłby powstać przy ul. Wareckiej 22. Jednak Kazimierz 
Jańczuk jest przeciwny tej lokalizacji. - Warecka jest ruchliwa – mówił podczas 
sesji. Co innego zielona i cicha ulica Jagielońska, przy której znajduje się dział-
ka o powierzchni 3300 m kw., zabudowana niszczejącą w tej chwili willą. Wy-
daje się, że ta lokalizacja ma o wiele więcej atutów. Obok znajduje się szkoła z 
halą sportową i stołówką, w której można zamówić posiłki dla seniorów. Nie-
opodal jest też Gminny Ośrodek Sportu. Nieruchomość jest własnością Skar-
bu Państwa. Wcześniej w willi mieszkały trzy rodziny, ale dwa lata temu zo-
stały one wykwaterowane. Obecnie budynek stoi pusty. - Starosta nie ma nic 
przeciwko temu, aby gmina stała się właścicielem tego obiektu – mówił pod-
czas sesji Kazimierz Jańczuk. - Możemy tę nieruchomość skomunalizować lub 
ją zasiedzieć. Aktualnie prawnicy pracują nad najlepszym rozwiązaniem. Jak 
już to miejsce znajdzie się w zasobach gminy, wówczas przystąpimy do pro-
jektowania Dziennego Domu Seniora - zapowiedział.

TW

Willa przy ulicy Jagiellońskiej od dwóch lat stoi 

pusta i wymaga kapitalnego remontu
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Powstało miejsce inne niż wszystkie
PRAŻMÓW W piątek 23 kwietnia, w Światowy Dzień Książki i Praw Au-

torskich w centrum Uwielin nieopodal remizy strażackiej został uru-

chomiony przystanek, na którym można wypożyczyć książki, a nawet 

zaopatrzyć się w zabawki lub maskotki

 Na pomysł połączenia nie-
czynnego w tej chwili przystan-
ku (ten, na którym zatrzymuje się 
autobus znajduje się vis a vis) z 
biblioteką wpadła sołtys miejsco-
wości, Teresa Wójcicka. 
 - Chcieliśmy, aby to miej-
sce wyglądało po prostu bardziej 
przyjaźnie, nie sądziliśmy że nasz 
pomysł zyska taki rozgłos – przy-
znaje skromnie. Warto podkre-
ślić, że inicjatywa została zre-
alizowana całkowicie bezkoszto-

wo, dzięki kreatywności i zaan-
gażowaniu mieszkańców. Impuls 
do działania dała Teresa Wójcic-
ka, która wcześniej za pośred-
nictwem mediów społecznościo-
wych ogłosiła zbiórkę niepotrzeb-

nych książek, płyt, zabawek i ma-
skotek. Następnie odmalowano 
przystanek i stojącą na nim ław-
kę. Kosz owinięto kolorową folią, 
dostawiono też zrobiony z drew-
nianych odpadów regał na książ-
ki oraz stary kufer, zwany skrzy-
nią skarbów, w którym znajdują 
się zabawki i maskotki. 
 - Ten przystanek jest tak na-
prawdę dziełem ludzi, którzy sami 
go urządzili – mówi Teresa Wój-
cicka. - Wiele osób z niego korzy-

sta. Część ksią-
żek wypożyczo-
no, w ich miej-
sce pojawiły 
się nowe. Ktoś 
przyniósł kolo-
rowe tygodni-

ki, przybyło też nowych zabawek. 
Choć zachęcam mieszkańców do 
zwracania książek, mam spory za-
pas woluminów zebranych podczas 
akcji, więc w razie czego będzie 
czym uzupełnić braki – dodaje.

 Do tej pory raczej nikt nie czy-
tał na przystanku, bo nie zachę-
cała do tego pogoda. Jednak la-
tem będzie można zatrzymać się 
tu na dłużej. 
 - Nie sądziłam, że ta akcja od-
bije się aż tak dużym echem – cie-
szy się pani sołtys. - Tymczasem 

nasza Biblioteka na Przystanku 
doczekała się mnóstwa pozytyw-
nych komentarzy w mediach spo-
łecznościowych. Inicjatywę chwa-
lono też na portalu Stowarzysze-
nia Bibliotekarzy Polskich.

Tomasz Wojciuk

Okoliczni mieszkańcy chętnie korzystają z przystanku, 

ale tak naprawdę jest on znany już w całej Polsce
Dzięki naszemu pomysłowi książki 

otrzymują drugie życie

„

Teresa Wójcicka

sołtys Uwielin”

R E K L A M A

R E K L A M A

Noc Muzeów

PIASECZNO

 W sobotę 15 maja odbędzie 
się piaseczyńska Noc Muzeów. W 
godzinach od 16 do 21 na skwe-
rze Kisiela będą odbywały się 
koncerty Piaseczyńskiej Orkie-
stry Dętej, Air Band z Góry Kalwa-
rii oraz Grodziskiej Orkiestry Roz-
rywkowej. Z kolei w  Parku Miej-
skim będzie można oglądać wy-
stawę plenerową, zatytułowaną 
„Chyliczki – droga do nowocze-
sności”. Potem, od godziny 21.30 
do 22.30 będzie można obejrzeć 
widowisko multimedialne „Szko-
ła dla dziewcząt”, które będzie 
prezentowane na fasadzie zabyt-
kowego gmachu szkoły hrabianki 
Cecylii Plater-Zyberkówny w Par-
ku Miejskim. W ramach Nocy Mu-
zeów planowany jest także wie-
czorny przejazd kolejką wąsko-
torową. Pociąg opuści stację o 
godz. 18. Bilety w cenie 15 zł.

TW

Plenerowy 

wtorek jazzowy
 We wtorek 18 maja w Zakąt-
ku Kultury przy ul. Kościuszki wy-
stąpi New Bone - kwintet jazzowy 
złożony z samych uznanych muzy-
ków. Zespół zagra w składzie: To-
masz Kudyk – trąbka, fl uegelhorn; 
Bartłomiej Prucnal – saksofon al-
towy; Dominik Wania – fortepian; 
Maciej Adamczak – kontrabas i Da-
wid Fortuna – perkusja. Początek o 
godzinie 20. Wstęp wolny. Transmi-
sja live - FB Centrum Kultury.

Tyl.

Autobus elektryczny

rusza na trasę

KONSTANCIN-JEZIORNA

 Już w najbliższą sobotę 15 
maja zacznie kursować pierwszy 
na terenie aglomeracji warszaw-
skiej autobus elektryczny linii 251, 
który połączy osiedle Grapa w 
Konstancinie-Jeziornie z metrem 
Wilanowska. W dni powszednie 
trasę ma obsługiwać 6 „elektry-
ków”, a w weekendy i w dni świą-
teczne – 3. Będą to niskopodłogo-
we Solarisy Urbino 12.

TW



Już wiszą i patrzą
Na ulicach przybyło gminnych kamer

GÓRA KALWARIA Dobiega końca rozbudowa miejskiego monitoringu wizyjnego. 

Przestrzeń publiczną obserwuje teraz prawie cztery razy więcej kamer
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Nowe fakty w sprawie Działkowej
KONSTANCIN-JEZIORNA/PIASECZNO – Status ulicy Działkowej 

trzeba uporządkować, bo trudno się nam żyje – mówi-

ła podczas środowej sesji rady miejskiej jedna z miesz-

kanek Kierszka. - Nie wiemy, na czym stoimy. Czy zosta-

nie wybudowana droga 10 KDL przy torach i co z porozu-

mieniem z gminą Piaseczno? Co robi gmina, aby rozwią-

zać problem mieszkańców? – pytała

 Ulica Działkowa ma w tej chwi-
li wielu właścicieli. Jednym z nich 
jest gmina Konstancin-Jeziorna, 
ale poszczególne fragmenty dro-
gi należą też do osób prywatnych. 
W 2007 roku rada miejska nadała 
Działkowej status drogi gminnej, 
chociaż nie była ona urządzona, 
a jej stan prawny nie został ure-
gulowany. Mimo to gmina Kon-

stancin-Jeziorna do tej pory dbała 
o drogę, przy której zameldowa-
nych jest raptem 67 mieszkańców 
uzdrowiska, dokonując jej okreso-
wych napraw. 
 - W końcu jednak Powiatowy In-
spektor Nadzoru Budowlanego na-
kazał nam wstrzymać wszelkie pra-
ce na tej drodze – mówi burmistrz 
Kazimierz Jańczuk. PINB wezwał 
gminę do zalegalizowania samowo-
li budowlanej. Nie wiadomo, jak za-
kończy się wszczęta procedura. Bur-
mistrz Konstancina uważa, że w grę 

wchodzi nawet rozbiórka Działkowej.
 Niedawno gmina rozważała 
też zmianę kategorii drogi. Chcia-
ła przemianować ją na drogę we-
wnętrzną. Jak się jednak okazuje, 
nie ma takiej możliwości, bo zmia-
ny można dokonać w tym przypad-
ku tylko na drogę innej kategorii, na 
przykład powiatową czy wojewódz-
ką. Trudno jednak przypuszczać, 
aby powiat czy MZDW zaaprobo-
wali ten pomysł - Na razie zmieni-
my organizację ruchu na Działkowej 
– zapowiada burmistrz. - Starosta 
nie zaakceptował naszej pierwszej 
propozycji. Działkowa od Głowac-
kiego do granicy z Warszawą będzie 
więc dwukierunkowa, ale ograni-
czymy na niej prędkość do 20 km/h i 
nośność do 3,5 tony. 

Porozumienie z gminą Piaseczno

 Od wielu miesięcy, jeśli nie lat, 
gminy Piaseczno i Konstancin-Je-
ziorna negocjują podział kosztów 
związanych z zaprojektowaniem i 
wybudowaniem Działkowej. Jeśli 
chodzi o wykonanie dokumentacji, 
to Piaseczno ma pokryć 70 proc. 
kosztów tego zadania, a Konstan-
cin – 30 procent. 

 - Budowę Działkowej jesteśmy 
jednak w stanie sfinansować tyl-
ko w 10 procentach – zapowiada 
burmistrz uzdrowiskowej gminy. 
- Wcześniej ułożymy wzdłuż drogi 
sieć wodno-kanalizacyjną, co po-
chłonie pewnie około 9 mln zł. 

Będą też inne drogi

 Obydwie gminy rozmawiają tak-
że na temat wspólnej budowy dróg 
4KL i 10 KDL. - Nie możemy się 
zgodzić na niektóre rozwiązania za-
proponowane przez Piaseczno, bo 
są sprzeczne z planem miejscowym 
dla tego terenu – mówi Kazimierz 
Jańczuk. - Zaproponowane przez 

nas porozumienie dostarczyliśmy 
dwa tygodnie temu do Piaseczna i 
aktualnie czekamy na odpowiedź. 
Na pewno najpierw trzeba opraco-
wać dokumentację. Chciałbym, aby 
w pierwszej kolejności została zbu-
dowana Działkowa, a potem po-
zostałe drogi. To kolejny z naszych 
warunków. Zgodzę się tylko na wy-
budowanie odcinka drogi 10 KDL, 
umożliwiającego obsługę komuni-
kacyjną planowanej szkoły przy ul. 
Zimowej, ale bez możliwości wyjaz-
du w ulicę Głowackiego.

Tomasz Wojciuk

Gmina Konstancin-Jeziorna chce pokryć tylko 10 proc. 

kosztów budowy ulicy DziałkowejSzacuje się, że budowa Dział-

kowej włącznie z wykupami 

gruntów będzie kosztowała 

około 30 mln zł

 Dotychczas takich urządzeń pra-
cowało na naszym terenie jedena-
ście. W ostatnich tygodniach na zle-
cenie gminy zostały one wymienione 
i montowane są dodatkowe. Nowy 
system będzie się składać aż z 43 ka-
mer, umieszczonych w 21 miejscach. 
Zainstalowano już 41. W porówna-
niu ze starymi przekazują i rejestru-
ją obraz o lepszej jakości. Niektóre 
są obrotowe.
 Powstało także, w siedzibie gór-
skokalwaryjskiej Straży Miejskiej, 
nowe centrum obsługi monitorin-
gu. Między innymi zamontowano 
ogromny ekran (widoczny na zdję-
ciu). Podgląd ma również tutejszy 
komisariat policji.
 W których nowych miejscach 
pojawiły się kamery? Na przykład 
na targowisku, rondzie Kazimierza 
Górskiego, na terenie rekreacyjnym 
przy basenie czy obok skrzyżowania 
Skierniewickiej z Pijarską.

 

Najwięcej urządzeń (sześć) obser-
wuje park na skarpie za kinem. Dwa 
znajdują się poza miastem – w cen-
trum Brześc. – Duży wpływ na wy-
bór lokalizacji kamer miały kon-
sultacje społeczne, zorganizowane 
przez urząd gminy w 2019 roku. Co 

ważne, istnieje możliwość rozbudo-
wy systemu. Wiemy, jak bardzo mo-
nitoring jest potrzebny – mówi bur-
mistrz Arkadiusz Strzyżewski.
 Rozbudowa pochłonęła prawie 
382 tys. zł z budżetu gminnego sa-
morządu.

Pokieruj spółdzielnią socjalną
W związku z zamiarem utworzenia podmiotu ekonomii społecznej 

osób prawnych w Górze Kalwarii burmistrz miasta i gminy poszukuje 

osoby na stanowisko prezesa.

 Spółdzielnia jako przedsiębiorstwo działające w warunkach rynkowych 
będzie zatrudniać osoby wykluczone.
 Nabór potrwa do 24 maja 2021 roku. Ze szczegółami można zapoznać się 
na stronie gorakalwaria.bipgmina.pl, w zakładce „Praca” (podzakładka „Inne 
ogłoszenia”).
 Dodatkowych informacji udzielamy zainteresowanym pod adresem 
e-mail b.polaczynska@kulturagk.pl.

Pozyskuj fundusze
 

 Burmistrz zatrudni w urzę-

dzie gminy inspektora ds. 

pozyskiwania środków ze-

wnętrznych. Dokumenty skła-

dać można do 21 maja br.

 Szczegóły na stronie go-

rakalwaria.bipgmina.pl, w za-

kładce „Praca”.

Harmonogram
• 24.05.2021 r., godz. 8.00 – otwarcie dla rodziców strony https://naborz-kan-
dydat.vulcan.net.pl/zmgkalwaria
• 24.05.2021 r., godz. 8.00 – rozpoczęcie etapu wprowadzania wniosków 
przez rodziców
•  6.06.2021 r., godz. 15.00 – zakończenie etapu wprowadzania wniosków 
przez rodziców wraz ze składaniem dokumentów w wersji papierowej w żłobku
•  21.06.2021 r., godz. 15.00 – publikacja listy kandydatów przyjętych i nie-
przyjętych (na drzwiach placówki oraz na stronie https://naborz-kandydat.vulcan.
net.pl/zmgkalwaria)
•  19.07.2021 r. (od godz. 8.00) – 22.07.2021 r. (do godz. 15.00) – podpisywa-
nie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi na rok szkolny 2021/2022.

Cztery kroki do żłobka
KROK 1 – rejestracja dziecka. Wejdź na stronę https://naborz-kandydat.vulcan.
net.pl/zmgkalwaria i kliknij przycisk „zgłoś kandydaturę”. Zapoznaj się z wyświe-
tlonymi informacjami, a następnie wpisz PESEL dziecka.
UWAGA! Gdy system odrzuci wprowadzony PESEL dziecka, należy skontaktować 
się z placówką.
KROK 2 – uzupełnienie danych. Uzupełnij wszystkie pola oznaczone gwiazdką (*). 
Pozostałe pola nie wymagają uzupełnienia, ale pamiętaj, że warto podać chociaż nu-
mer telefonu i adres e-mail, by pracownicy placówki mogli się z Tobą skontaktować.
KROK 3 – wskazanie spełnianych kryteriów. Wskaż kryteria, które spełnia Twoje 
dziecko. Odpowiedzi wybieraj, korzystając z dostępnych list.
UWAGA! Warto zapoznać się ze sposobem udokumentowania danego kryterium. 
Szczegółowa informacja jest widoczna po wskazaniu kursorem właściwego dla 
danego kryterium opisu sposobu dokumentowania.
KROK 4 – wydruk wniosku. Na zakończenie wystarczy wydrukować wniosek i za-
nieść go do placówki wraz z załącznikami.

PAMIĘTAJ! Na dostarczenie wniosku do placówki masz czas do 6.06.2021 r., do 
godz. 15.00.

UWAGA! Dane dostępowe (login – PESEL dziecka, a także hasło) tworzone są podczas 
wypełniania wniosku. Proszę je sobie zapisać lub zapamiętać.

Wyniki rekrutacji 

 Będzie można je sprawdzić na stronie https://naborz-kandydat.vulcan.net.pl/zmg-
kalwaria. Najpierw jednak należy się zalogować, wpisując login (PESEL dziecka) i poda-
ne przy rejestracji hasło.
 Gdy dziecko zostanie zakwalifi kowane do placówki, konieczne jest podpisanie 
umowy w placówce.
PAMIĘTAJ! Podpisać umowę możesz tylko w dniach od 19.07.2021 r. (od godz. 8.00) do 
22.07.2021 r. (do godz. 15.00). BRAK PODPISANEJ UMOWY JEST TRAKTOWANY JAKO RE-
ZYGNACJA Z MIEJSCA W PLACÓWCE.

Wkrótce ruszają zapisy 
do Żłobka Miejskiego
24 maja rozpocznie się nabór do Żłobka Miejskiego

w Górze Kalwarii na rok szkolny 2021/2022.

Flis Festiwal online

KONSTANCIN-JEZIORNA

 W sobotę rusza doroczny Flis Fe-
stiwalu, niestety drugi raz z rzędu w 
wersji online. Przez cały tydzień (15-
22 maja) na profi lu KDK będą publi-
kowane różne fl isackie ciekawost-
ki. Nie zabraknie muzyki i odrobiny 
wyjątkowej historii regionu. Będzie 
można poznać tradycje wyrabiania 
masła i serów w gospodarstwie Se-
rów Cieciszewskich, a także spraw-
dzić, co słychać u fl isaków. Flis Festi-
wal online zainauguruje fi lm „Wisła, 
jakiej nie znacie – opowieść o fl isa-
kach i Orylach”. Premiera dokumentu 
już 15 maja. Atrakcją imprezy ma być 
II edycja konkursu fotografi cznego 
„Moje Urzecze”. Na zwycięzców cze-
kają atrakcyjne nagrody.

TW

Kosmolenie 

ratują Ziemię

KONSTANCIN-JEZIORNA

 W niedzielę 16 maja o godz. 16 na 
facebooku Konstancińskiego Domu 
Kultury odbędzie się spektakl dla 
dzieci „Kosmolenie ratują Ziemię”. 
Teatr Kultureska zabierze najmłod-
szych widzów w magiczną, kosmicz-
ną podróż w czasie… Jest rok 3030. 
Ziemię ogarnęła zagłada. Przez za-
nieczyszczenia z planety zniknę-
ły rośliny i zwierzęta. Pośród dymu 
i zgliszczy słychać tylko płacz ostat-
niej żyjącej istoty – Kropelki Wody. A 
tymczasem, gdzieś daleko w kosmo-
sie, na odległej planecie żyją w spo-
koju Kosmolenie. Pewnego dnia na 
ich planetę dociera wiadomość z Zie-
mi z błaganiem o pomoc. 

TW
P R O M O C J A
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Wszystko może nas inspirować
LESZNOWOLA Ola Błachno, mieszkanka Nowej Iwicznej, jest niezwykle utalentowaną wokalistką, skrzy-

paczką i kompozytorką młodego pokolenia. Na koncie ma już swoją pierwszą płytę („How to be me”) oraz 

sukcesy na licznych konkursach i festiwalach. Oprócz muzyki tworzy również wiersze i teksty piosenek. 

Obecnie mieszka w Berlinie, ale niedawno odwiedziła swoje rodzinne strony i wystąpiła z Koncertem Wio-

sennym w GOK Lesznowola (nagranie występu można obejrzeć na Facebooku GOK Lesznowola)

Z Olą Błachno o jej życiowych pasjach rozmawia Grzegorz Tylec

Kiedy odkryłaś w sobie muzyczne 

zainteresowania?

 Właściwie to nie ja je odkryłam. 
Byłam dzieckiem lubiącym śpiewać 
i tańczyć. Pani Grażyna Machnic-
ka, która uczyła mnie muzyki w szko-
le podstawowej zwróciła uwagę moim 
rodzicom na moją muzykalność, któ-
ra, wydaje mi się, przejawiała się wte-
dy w czystym śpiewaniu. Mnie jedynie 
zapytano czy chciałabym chodzić do 
szkoły muzycznej, za co jestem bardzo 
wdzięczna... i tak już zostało.

Czym jest dla ciebie jazz? Dlacze-

go szczególnie pokochałaś właśnie 

ten gatunek muzyki?

 Jazz jest dla mnie pasją, energią, 
radością, spontaniczną interakcją po-
między muzykami, elastycznością 
oraz szybką reakcją na to, co się w da-
nym momencie dzieje na scenie. Dość 
długo nie znałam jazzu. Po raz pierw-
szy zetknęłam się z tym rodzajem mu-
zyki na Międzynarodowych Warszta-
tach Jazzowych w Puławach. Wtedy 
naprawdę nie miałam pojęcia, co to 
za twór. Urzekły mnie jednak jam ses-
sions, na których codziennie siedzia-
łam do białego świtu. Pewnego wie-
czoru poprosiłam przyjaciółkę, z któ-
rą pojechałam do Puław, aby zapisała 
coś na kartce. Zapisała na niej datę, a 
przy niej zdanie, w którym wyraziłam 
chęć, a właściwie pewność, iż zosta-
nę wokalistką jazzową. Wtedy brzmia-
ło ono absurdalnie, ale po latach wi-
dać, że moje pragnienie było na tyle 
silne, że teraz udaje mi się je codzien-
nie urzeczywistniać. 

Oprócz jazzu wykonujesz również 

muzykę popularną. Jak wspomi-

nasz udział w konkursach poświę-

conych Czesławowi Niemenowi i 

Jackowi Kaczmarskiemu?

 Bardzo dobrze wspominam te 
konkursy i festiwale, gdyż dzięki 
nim poznałam lepiej twórczość tych 
artystów. Myślę, że większość osób 
śpiewa różnorodne rzeczy i to jest 
piękne. Uważam, że powiedzenie 
sobie, że śpiewam tylko jazz/pop/
rock byłoby przejawem dość ogra-
niczonego myślenia. Lubię rozwi-
jać się jako muzyk, a rozwój to rów-
nież poznawanie literatury muzycz-
nej - Bacha, Verdiego, Niemena czy 
też Billie Eilish. Wszystko może nas 
inspirować i rozwijać. 

Jesteś też skrzypaczką. Dlaczego wy-

brałaś właśnie ten, niezwykle wymaga-

jący, instrument jakim są skrzypce?

 Po raz kolejny muszę powiedzieć, 
że to nie do końca był mój wybór. To 
raczej skrzypce wybrały mnie. Po pro-
stu powiedziano mi i moim rodzicom, 
że mam bardzo dobry słuch muzyczny, 
dlatego zaproponowano mi skrzypce. 
Zdarzyło mi się myśleć w przeszłości: 
„szkoda, że nie gram na fortepianie”, 
ale jestem również wdzięczna, że gram 
na skrzypcach, ponieważ ten instru-
ment wykształcił moją dokładność je-
śli chodzi o brzmienie i intonację. Wy-
kształcił również moją pamięć mu-
zyczną, wrażliwość na melodię oraz... 
cierpliwość.

Czy teksty, które piszesz, są dla cie-

bie równie ważne jak muzyka? 

 Tak, zarówno muzyka jak i tekst 
są dla mnie ważne. Gdyby nie były, 
śpiewałabym tylko wokalizy i im-
prowizacje, które są tak popularne 
w jazzie. Nie musiałabym dodawać 
słów, jednakże osobiście lubię (poza 

warstwą muzyczną) mieć do przeka-
zania również jakąś wiadomość wer-
balną. Mam nadzieję, że tym samym 
w bardziej dostępny sposób uda mi się 
dotrzeć do publiczności bądź odbior-
cy, któremu często łatwiej zrozumieć 
przekaz słysząc słowa.

W 2019 roku ukazała się twoja de-

biutancka płyta „How to be me”. 

Znajdują się na niej cztery autor-

skie kompozycje. Planujesz już 

kontynuację albumu?

 Myślę o wydaniu nowej płyty, ale 
trudno mi powiedzieć na ile będzie 
to kontynuacja debiutanckiego albu-
mu. Na pewno będę myślała o pięk-
nych melodiach i energii płynącej z 
improwizacji. 

A jak, jako artystka, odnajdujesz się 

w czasach pandemii?

 Kilkukrotnie byłam już pytana o 
bycie muzykiem w czasie pandemii. 
Nie było to łatwe, szczególnie na po-
czątku. Teraz też nie jest kolorowo, ale 
z czasem człowiek próbuje odnaleźć się 
w nowej sytuacji czy też przystosować 
do nowych realiów. Od czasu do cza-
su śpiewam koncerty online, staram się 
pisać projekty, uczę, piszę muzykę itd. 
Na nudę nie narzekam, szczególnie, że 
od kwietnia tego roku jestem student-
ką dwóch magisterskich programów 
w Niemczech - kompozycji i aranżacji 
na Universität der Künste Berlin (Jazz-
Institut Berlin) oraz wokalistyki jazzo-
wej w Hochschule für Musik FRANZ 
LISZT. Myślę, że pandemia to dobry 
czas na rozwój osobisty.

Niedawno śpiewałaś na koncercie 

w Lesznowoli. Mimo że działasz w 

Niemczech, to chyba zawsze miło 

jest wracać w rodzinne strony? 

 Oczywiście. Zawsze jest miło 
wrócić w rodzinne strony, a ja sta-
ram się robić to bardzo często. „Wio-
senny koncert jazzowy”, na którym 
zagrał ze mną Mateusz Kaszuba był 
sporą mieszanką stylów. Elemen-
tem jazzowym były niewątpliwie 
mini improwizacje i jeden standard 
jazzowy, jednak chcieliśmy, aby ten 
koncert był jak najbardziej zróżnico-
wany i przystępny nawet dla odbior-
cy, który na co dzień nie słucha jaz-
zu, dlatego zagraliśmy utwór z mo-
jej płyty „How to be me”, piosenki 
z mojego tomiku „Daj się słyszeć”, 
a nawet piękną balladę Krzysztofa 
Krawczyka „Gdybyś była moja”. 

Jak doszło do tego że stworzyłaś 

Wierszodźwięki? Czym jest dla cie-

bie ten projekt?

 Wierszodźwięki są rezultatem 
pandemii. Jak widać, nawet trudne 
wydarzenia mogą nieść ze sobą coś 
dobrego. Na początku z nudów za-
częłam pisać wiersze, a nieco póź-
niej pomyślałam o napisaniu pro-
jektu. „O!Tworzenie czyli wierszo-
dźwięki” to projekt, który powstał 
w ramach programu „Kultura w 
sieci” stworzonego przez Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego. Nigdy wcześniej nie myśla-
łam o pisaniu wierszy, to był mój de-
biut. Bardzo się cieszę, że udało mi 
się zrealizować tak duże dla mnie 
dzieło (w ramach projektu powstało 
ponad 60 wierszy oraz kilka wierszy 
opatrzonych muzyką). Było to dla 
mnie bardzo wymagające zadanie, 

ale też, z perspektywy czasu, nie-
zwykle owocne i satysfakcjonujące. 
Niektóre wiersze są lepsze, niektóre 
gorsze, ale był to dla mnie niesamo-
wicie kształcący i rozwijający czas. 

A jakie są twoje dalsze artystyczne 

plany?

 Aktualnie znów stałam się stu-
dentką i to podwójną studentką, bo 
mówimy o dwóch kierunkach. Zatem 
moje plany to ogólnomuzyczny roz-
wój; aktualnie przede wszystkim w za-
kresie kompozycji, bo to jest mój kie-
runek na uczelni. Po raz kolejny robię 
coś bardzo wymagającego dla mnie 
i nieoczywistego, ale to według mnie 
jest definicja rozwoju - działanie, sta-
wianie sobie coraz to innych celów 
oraz znajdowanie się w sytuacjach, 
które niekoniecznie są dla nas łatwe 
i wygodne. Wygoda powoduje leni-
stwo. Sytuacje niewygodne, czyli ta-
kie, w których wychodzimy poza na-
szą strefę komfortu sprawiają, że sta-
jemy się bardziej aktywni, kreatywni i 
zorientowani na zmiany. A inne pla-
ny artystyczne (jeśli to będzie możli-
we) to koncerty i kolejna płyta.

Fot. Urszula Las
R E K L A M A
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 Będąc na spotkaniu klubu, któ-
ry niedawno świętował swoje pierw-
sze urodziny, nie sposób nie zauwa-
żyć, że wśród miłośniczek książek 
zdecydowanie przeważają panie. To 
w końcu, zgodnie ze statystykami, 
właśnie przedstawicielki płci pięk-
nej nie tylko chętniej od panów czy-
tają, ale i lubią później porozmawiać 
o przeczytanych lekturach.
 - Decyzja o założeniu klubu była 
dosyć spontaniczna – wspomina Al-
dona Lazar z Biblioteki Publicz-
nej w Piasecznie. - Podjęłyśmy ją 
wspólnie z koleżankami z biblioteki. 
Chciałabym przy tym podkreślić, że 
w CEM, oprócz bibliotekarzy z wy-
kształceniem bibliotekarskim, pra-
cują także osoby, które niekoniecz-
nie mają to wykształcenie, ale są 
za to prawdziwymi miłośniczkami 
(żeby nie powiedzieć fanatyczkami) 
książek. Praca w bibliotece jest ich 
całkowicie świadomym wyborem. 
 Dyskusyjny Klub Książki skupia 
wprawdzie stałą grupę klubowiczek, 
ale od czasu do czasu na poszcze-
gólne spotkania dołączają również 
osoby (jak np. burmistrz Piaseczna 
Daniel Putkiewicz) zainteresowane 

dyskusją nad konkretną książką. Jak 
się jednak okazuje, czytelnicza pasja 
bywa zaraźliwa, bo niektórzy plano-
wali przyjść tylko na jeden wieczór, 
a po nim... zaczęli się już pojawiać 
na klubie regularnie.
 - Bardzo nas cieszy, że spotka-
nia odbywają się mimo pandemii – 
mówi Aldona Lazar. - Organizuje-
my je w zależności od bieżącej sytu-
acji - albo hybrydowo, albo online.
Członkinie klubu spotykają się cy-
klicznie raz w miesiącu (zwykle w 
ostatni wtorek miesiąca, ale orga-
nizują także spotkania dodatkowe. 
W poprzednim miesiącu Bibliote-
ka Publiczna w Piasecznie dołączy-
ła do kwietniowej akcji Urzędu Mia-
sta Dublin pod nazwą One Dublin 
– One Book. Polega ona na tym, że 
co roku kluby dyskusyjne na całym 
świecie omawiają wybraną powieść, 
której akcja dzieje się w Dublinie. W 
tym roku była nią książka Rónána 
Hessiona „Leonard and Hungry 
Paul”, którą piaseczyńska biblioteka 
otrzymała w oryginale od ambasady 
Irlandii i która była omawiana pod 
koniec miesiąca.
 W ramach klubu odbyły się tak-

że spotkania autorskie – niestety, na 
razie tylko trzy. W Centrum Eduka-
cyjno-Multimedialnym gościły, póki 
co, Karolina Wilczyńska oraz na-
sze lokalne autorki - Agnieszka Lis 
i Agnieszka Cubała.
 - Akurat w tym przypadku pan-
demia pokrzyżowała nam plany – 
wyjaśnia Aldona Lazar. - Zamknię-
cie biblioteki, limity osób, a także 
obostrzenia nie pozwoliły na orga-
nizację większej liczby spotkań. W 
tym roku nasza biblioteka realizuje 
jednak Challenge „Z książką przez 
świat”. Każdy miesiąc poświęcamy 
literaturze i kulturze innego pań-
stwa oraz zgodnie z tym harmono-
gramem wybieramy książki na na-
sze spotkania. Ten projekt bardzo 
się podoba naszym klubowiczkom, 

ponieważ sięgamy po literaturę róż-
nych krajów.
 W najbliższej przyszłości klub 
chciałby zaprosić Ałbenę Grabow-
ską (autorkę powieści, na podsta-
wie której powstał serial „Stulecie 
winnych”), ale stanie się to dopiero 
wówczas gdy będzie się z nią można 
spotkać na żywo.

 

- Cieszę się, że DKK istnieje, rozwija 
się i daje satysfakcję miłośniczkom 
książek – mówi Sylwia Chojnac-
ka-Tuzimek, wicedyrektor Biblioteki 
Publicznej w Piasecznie. - Chciała-
bym, aby do klubu należeli też pano-
wie, bo to urozmaiciłoby dyskusję.

Grzegorz Tylec
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Podyskutuj o książkach
PIASECZNO Od stycznia ubiegłego roku w Centrum Edukacyjno-Multimedialnym przy Bibliotece Publicznej 

w Piasecznie działa Dyskusyjny Klub Książki. Pomimo trwającej pandemii lokalni pasjonaci literatury sta-

rają się, w miarę możliwości, nie ograniczać jego aktywności

Spotkanie z Agnieszką Cubałą (po prawej) 

poprowadziła Zuzanna Rososzczuk

Rzeźba świętego Jana Nepomucena znów została zdewastowana
PIASECZNO Do pierwszej dewastacji XIX-wiecznej rzeźby, która stoi na postumencie w Żabieńcu nieopodal 

kładki nad Jeziorką, doszło w sierpniu 2013 roku. Figura została jednak naprawiona i rok później ponow-

nie stanęła w dawnym miejscu. Niestety, w ostatnim czasie ktoś znowu uszkodził ją i pomalował. - Podej-

miemy starania, aby przenieść Nepomucena do centrum naszej wsi – zapowiada sołtys Adam Marciniak

 Poprzednia naprawa zabytkowej 
rzeźby kosztowała około 8000 zł 
(za pierwszym razem straciła gło-
wę i rękę). Aby ją zdemolować ktoś 
musiał zadać sobie sporo trudu, 
bowiem św. Jan Nepomucen stoi na 
wysokim, 4-metrowym postumen-
cie. - Bezmyślnie zniszczono sym-
bol naszej miejscowości – ubolewali 
mieszkańcy. Głowy świętego nie uda-
ło się wtedy odnaleźć, mimo że zosta-
ła wyznaczona za nią wysoka nagro-
da. Kiedy naprawiony Jan Nepomu-
cen wrócił na swoje miejsce, ustawio-
no obok niego latarnię, a wkrótce po-
tem zamontowano kamerę. Nieste-

ty, nie uchroniło to figury przed ko-
lejnymi atakami wandali.

Chuligani czują się bezkarni

 - Prawdę mówiąc, to ktoś zaczął pa-
stwić się nad naszym świętym już w 
zeszłym roku – mówi Adam Marci-
niak, sołtys Żabieńca. - Postument 
był regularnie zamalowywany. W 
samą figurę rzucano kamienia-
mi. Ma liczne odpryski i urwaną 
rękę. Ponadto ukradziono me-
talowe ogrodzenie i zniszczo-
no stojącą obok latarnię – re-
lacjonuje. - Nie wiem, dlaczego 
ludzie robią takie rzeczy. Obok 

rzeźby po każdym weekendzie 
leży sporo szkła i rozbitych bu-
telek. Zbieramy to wszystko, ale 

na długo to nie starcza...
 Sołtys Marciniak wyjaśnia, 
że monitoring w rejonie rzeźby 
nie sprawdził się. Dlatego naro-
dził się pomysł, aby zabrać świę-
tego z odludnego miejsca i umie-
ścić go tam, gdzie każdy będzie 
miał na niego oko.

Wytypowano kilka 

nowych lokalizacji

 - Na pewno trze-
ba będzie kolejny 
raz odrestaurować 
uszkodzoną figurę i 
przenieść ją w  bez-
pieczniejsze miejsce, 
bo tu jej nie upilnuje-
my – mówi sołtys Ża-
bieńca. Nowa lokali-
zacja nie została jesz-
cze ustalona, trwają 
w tej sprawie rozmo-
wy. Mówi się o oko-
licach sklepu, znaj-
dującego się w cen-
tralnym punkcie Ża-
bieńca oraz o par-
kingu przy kościele. 
Do uzgodnienia po-
zostaje jeszcze jed-
na kwestia formalna: 
na przeniesienie św. 
Jana Nepomucena 
musi zgodzić się kon-
serwator zabytków. O 
oficjalną zgodę ma 
wystąpić do niego 
gmina. - A w starym 
miejscu postawimy 
być może kopię świę-
tego, który w koń-
cu stał nad Jeziorką 
od zawsze... – dodaje 
Adam Marciniak. 

Tomasz Wojciuk

Rzeźba ma urwaną rękę, 

cała jest pomalowana i poobijana

Mieszkańcy chcą zabrać 

Jana Nepomucena znad 

rzeki i znaleźć mu 

bezpieczniejsze miejsce

Opiekun życia rodzinnego
 Święty Jan Nepomucen to cze-
ski święty, który żył w drugiej poło-
wie XIV w. Był spowiednikiem Zofi i, 
żony króla czeskiego Wacława. Zgi-
nął zrzucony z mostu do rzeki We-
łtawy, za odmowę ujawnienia tajem-
nicy spowiedzi królowej. Jest patro-
nem mostów, przepraw oraz opie-
kunem życia rodzinnego, orędowni-
kiem dobrej spowiedzi, sławy i hono-
ru. Według tradycji ludowej jest świę-
tym, który chronił pola, zasiewy i do-
mostwa przed powodzią, ale również 
i suszą. Dlatego fi gury św. Jana Nepo-
mucena można spotkać przy drogach 
w sąsiedztwie mostów, rzek, na pla-
cach publicznych i kościelnych oraz 
na skrzyżowaniach dróg.
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Wracają kibice!

PIŁKA NOŻNA W najbliższy weekend, decyzją rządu, ligowe spotkania na-
szych lokalnych drużyn będą mogli w końcu obejrzeć kibice. Ustalono, że fani 
będą mogli zająć do 25 proc. powierzchni stadionów.

Tyl.

Zobacz walkę o awans
KOSZYKÓWKA, III LIGA W najbliższy weekend koszykarze MUKS Pia-

seczno zagrają w turnieju półfi nałowym o awans do drugiej ligi

 Turniej odbędzie się w sześciu grupach. Podopieczni Cezarego Dąbrow-
skiego będą rywalizować w ostatniej z nich, gdzie zmierzą się, we własnej hali 
SP nr 5 w Piasecznie, z trzema rywalami: MUKS Unia Tarnów, MCKS Czeladź i 
Wiara Lech Poznań. Dobrą wiadomością dla kibiców jest to, że mecze mają 
być transmitowane na żywo za pośrednictwem strony MUKS Piaseczno na Fa-
cebooku. W piątek o 19.30 nasi koszykarze podejmą Czeladź, dzień później o 
16.30 zagrają z Poznaniem, a w niedzielę o 12.30 zakończą zmagania spotka-
niem z Tarnowem. 
 - Po przeprowadzonym scoutingu uważam, że rywale są w naszym zasię-
gu – mówi Kamil Banowicz, zawodnik MUKS Piaseczno. - Odpowiednio prze-
pracowaliśmy ostatni miesiąc i zamierzamy walczyć o każdą piłkę! Do dalszej 
fazy walki o awans awansują po dwa najlepsze zespoły z każdej grupy.

Tyl.

Brązowi bracia
ZAPASY W ostatni weekend w Gomulinie na Mistrzostwach 

Polski Szkół Podstawowych młodzi zawodnicy rywalizo-

wali w zapasach w stylu klasycznym U15

 Reprezentujący Piaseczno bracia Antoni Tretter (57 kg) i Stanisław Tretter 
(85kg) po raz kolejny pokazali się z dobrej strony i obaj wrócili z turnieju z brą-
zowymi medalami.
 - W kategorii Antka był bardzo wyrównany poziom, gdzie brąz był war-
ty złota i odwrotnie  - ocenia Paweł Karbowski, prezes UKS „Piątka” Piasecz-
no. - W przypadku Staśka liczyliśmy z kolei na więcej, ale tym razem zabrakło 
mu odrobiny szczęścia.
 Warto podkreślić, że zawody stały na bardzo wysokim poziomie, ponieważ 
w Gomulinie walczyła krajowa czołówka roczników 2006-2008, a jednocześnie 
były to eliminacje do Mistrzostw Europy Młodzików, które odbędą się pod ko-
niec maja w Sofi i. Cieszy również fakt, że Szkoła Podstawowa nr 2 w Piasecznie 
zajęła czwarte miejsce w Polsce wśród 86 szkół.

Tyl.

Antoni Tretter zajął w Gomulinie trzecie miejsce

Piaseczno bez litości dla Okęcia
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA, MKS PIASECZNO - OKĘCIE WARSZAWA 8:0 W zaległym spotkaniu ligowym MKS Piasecz-

no udzielił zespołowi RKS Okęcie surowej lekcji. Podopieczni Arkadiusza Modrzejewskiego strzelili rywa-

lom aż osiem goli, a hat-trickami popisali się Szymon Wiejak i Konrad Rudnicki
 Piasecznianie od pierwszych 
minut meczu postanowili wziąć się 
ostro do roboty. I choć początko-
wo nie stwarzali wcale wielu okazji 
bramkowych, to byli jednak zabój-
czo skuteczni. Już pierwsza groź-
na sytuacja przyniosła im prowa-
dzenie. Konrad Rudnicki uderzył 
mocno, a do odbitej przez Karo-
la Gębskiego piłki dopadł Kamil 
Hernik i bez najmniejszych proble-
mów posłał ją do siatki. Po 10 mi-
nutach błysnął z kolei Szymon Wie-
jak, który efektownie minął kilku 
rywali i świetnym uderzeniem z le-
wej nogi nie dał bramkarzowi naj-
mniejszych szans na jakąkolwiek 
interwencję. W 33. minucie Rudnic-
ki podwyższył jeszcze na 3:0, a tuż 
przed przerwą Wiejak dobił, odbity 
od słupka strzał kolegi.
 Po zmianie stron MKS nie za-
mierzał bynajmniej osiadać na lau-
rach, choć gole nie padały już tak re-
gularnie. Najpierw Wiejak skomple-
tował swój hat-trick trafiając zza pola 
karnego, ale ostatnie trzy bramki pa-
dły dopiero w samej końcówce me-
czu. W 86. minucie Rudnicki popisał 
się efektownym wolejem, kilkadzie-
siąt sekund później Bartosz Orłow-
ski podwyższył na 7:0, a w 90. minu-
cie Rudnicki przypomniał, że potrafi 
świetnie uderzyć z rzutu wolnego.

 Piaseczno, po porażce w pierw-
szym meczu na wiosnę, złapało 
świetną formę i wygrało pięć ligo-
wych meczów z rzędu. W ostatnią 
sobotę MKS pokonał KS Raszyn po 

dwóch golach -  Orłowskiego i sa-
mobójczym trafieniu Łukasza Mal-
czewskiego.

Grzegorz Tylec

Szymon Wiejak, zawodnik MKS Piaseczno
 - Pomimo porażki z Ząbkovią zagraliśmy naprawdę dobry mecz, ale za-
brakło konkretów z przodu. Podtrzymaliśmy formę w następnych spotkaniach 
i poprawiliśmy skuteczność, miałem w tym swoją zasługę, ale cały zespół za-
pracował sobie na to. Bardzo się cieszę, że zostałem przesunięty do przodu, a 
trener zauważył, że daję dużo jakości w ataku. Nie ukrywam, od zawsze mia-
łem ciąg na bramkę. Mamy naprawdę bardzo dobrą atmosferę w drużynie, stąd 
lepsza gra na boisku, co potwierdzają wyniki. Szybko strzelona bramka daje 
nam pewność i wrzucamy wtedy na luz, czego brakowało w pierwszej rundzie, 
stąd dużo straconych punktów. Wracając do mojej formy, mam ogromne zaufa-
nie trenerów, jak i kolegów z drużyny i jest mi zdecydowanie łatwiej na boisku. 
Mam nadzieję, że podtrzymam formę jak najdłużej i w przyszłym sezonie wy-
walczymy awans do trzeciej ligi, bo nas na to stać.

Sezon na piątkę
SIATKÓWKA, II LIGA Krótka Mysiadło zakończyła kolejny sezon w rozgrywkach drugiej ligi kobiet na Mazow-

szu. Pomimo wielu młodych, dopiero co zdobywających doświadczenie zawodniczek, zespół spisał się zna-

komicie i wywalczył na zakończenie piątą, najlepszą w historii klubu, lokatę w tabeli

 Trenerka Krótkiej Michalina To-
karska nie kryje satysfakcji z posta-
wy swojego zespołu w trudnych cza-
sach pandemii, choć jej zdaniem, 
drużynę stać w przyszłości na jesz-
cze lepsze wyniki.
 - Wiele zależy od tego kto u nas 
zostanie i kto przyjdzie – podkreśla 
Michalina Tokarska. - Cały czas się 
rozwijamy i zapraszamy do nas za-
wodniczki, które chciałyby powal-
czyć w drugiej lidze.
 Trenerka ma przy tym nadzie-
ję, że także i w kolejnych rozgryw-
kach zespół będzie prezentować ce-
chy, które dotychczas go wyróżnia-
ły – ambicję, wolę walki i wielkie za-
angażowanie, które są niezbędne do 
osiągania sukcesów w sporcie.

Tyl.

IV liga

Kolejka 21 - 8-9 maja

KS Raszyn 0-2 MKS Piaseczno  
Victoria Sulejówek 2-0 Drukarz Warszawa  
Ząbkovia Ząbki 3-0 Znicz II Pruszków  
Józefovia Józefów 1-2 AP Marcovia Marki  
Sparta Jazgarzew 3-4  Okęcie Warszawa  
Unia Warszawa 0-2 Escola Varsovia Warszawa  
Mazur Karczew 6-2 Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 

Tabela grupy mazowieckiej IV ligi

1.  Ząbkovia Ząbki 21 58 19 1 1 65-16
2.  Victoria Sulejówek 21 50 16 2 3 72-25
3.  MKS Piaseczno 21 44 14 2 5 54-28

4.  Drukarz Warszawa 21 36 11 3 7 45-25
5.  Escola Varsovia Warszawa 
  21 36 11 3 7 57-35
6.  Mazur Karczew 21 34 10 4 7 33-33
7.  Znicz II Pruszków 21 31 9 4 8 39-24
8.  KS Raszyn 21 30 9 3 9 36-38
9.  AP Marcovia Marki 21 29 8 5 8 38-46
10.  Unia Warszawa 21 23 6 5 10 25-37
11.  Józefovia Józefów 21 17 5 2 14 22-44
12.  Okęcie Warszawa 21 15 4 3 14 20-66
13.  Sparta Jazgarzew 21 12 4 0 17 26-55

14.  Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 
  21 7 2 1 18 15-75

Liga okręgowa

Kolejka 26 - 8-9 maja

Ursus II Warszawa 0-1 Korona Góra Kalwaria  
Piast Piastów 2-4 Przyszłość Włochy (Warszawa)  
Sarmata Warszawa 1-2 Passovia Pass  
SEMP Ursynów (Warszawa) 0-5 LKS Chlebnia  
Orzeł Baniocha 6-1 Naprzód Brwinów  
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 2-7 KS Teresin  
GLKS Nadarzyn 1-1 Ryś Laski  
Grom Warszawa 1-1 Perła Złotokłos  
Laura Chylice 3-1 Milan Milanówek

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

1.  Orzeł Baniocha 23 57 18 3 2 95-26

2.  Milan Milanówek 23 49 15 4 4 63-24
3.  Korona Góra Kalwaria 23 49 16 1 6 54-28

4.  Laura Chylice 23 48 15 3 5 75-36

5.  LKS Chlebnia 23 48 15 3 5 62-27
6.  Grom Warszawa 23 45 14 3 6 67-31
7.  KS Teresin 23 43 13 4 6 59-33
8.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 
  23 39 12 3 8 49-39
9.  GLKS Nadarzyn 23 35 10 5 8 53-47
10.  Ursus II Warszawa 23 29 9 2 12 60-50
11.  Przyszłość Włochy  23 28 8 4 11 45-65
12.  Perła Złotokłos 23 27 8 3 12 45-40

13.  Ryś Laski 23 26 7 5 11 36-47
14.  Piast Piastów 23 22 6 4 13 36-68
15.  Sarmata Warszawa 23 15 4 3 16 30-68
16.  SEMP Ursynów (Warszawa) 23 14 4 2 17 30-89
17.  Passovia Pass 23 11 3 2 18 17-96
18.  Naprzód Brwinów 23 7 1 4 18 21-83

A klasa

Kolejka 20 - 8-9 maja

UKS Tarczyn 3-2 MKS Polonia Warszawa  
Progres Warszawa 1-4 MKS II Piaseczno  
City Wilanów (Warszawa) 2-3 Perła II Złotokłos  
Walka Kosów 0-3 GKS Podolszyn  
FC Lesznowola 1-0 Świt Warszawa  
Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki 0-3 Drukarz II 
Warszawa 
Jedność Żabieniec 6-1 Anprel Nowa Wieś 

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy

1.  MKS Polonia Warszawa 17 46 15 1 1 80-11
2.  MKS II Piaseczno 17 37 11 4 2 66-24

3.  GKS Podolszyn 17 34 10 4 3 54-22
4.  Perła II Złotokłos 17 33 10 3 4 38-24

5.  City Wilanów (Warszawa) 17 31 9 4 4 41-28
6.  Drukarz II Warszawa 17 28 8 4 5 44-27
7.  UKS Tarczyn 17 24 7 3 7 40-39

8.  Progres Warszawa 17 23 7 2 8 42-60
9.  Jedność Żabieniec 17 21 6 3 8 45-40

10.  FC Lesznowola 17 21 5 6 6 30-31

11.  Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki 
  17 17 5 2 10 19-34
12.  Świt Warszawa 17 13 3 4 10 20-56
13.  Anprel Nowa Wieś 17 5 1 2 14 21-73
14.  Walka Kosów 17 2 0 2 15 18-89

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

Wyniki naszych zespołów ligowych
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Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości nr 7/2021

przeznaczonej do oddania w dzierżawę
Gmina  
Konstancin-Jeziorna

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, że w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, wywieszony został wykaz nieruchomości 
przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony, dotyczący:

   części działki ewidencyjnej nr 4/10 z obrębu 02-02 w mieście Konstancin-Jeziorna, przy ul. Mirkowskiej 
o powierzchni 24 m2.

Szczegółowe informacje są dostępne w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, pod 
numerem telefonu: (22) 484 23 82 oraz na stronie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl.
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KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

AKTUALNOŚCI

 Inspektor ds. sanitarnych w Wydziale Inwestycji i Remontów
 Inspektor ds. budowlanych w Wydziale Inwestycji i Remontów

Szczegóły naborów dostępne na stronie: bip.konstancinjeziorna.pl - zakładka Praca

Gmina  
Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna  
ogłasza nabory na stanowiska urzędnicze:

Salon zatrudni

kosmetyczkę
z doświadczeniem 

tel. 692488278

R E K L A M A

R E K L A M A
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Kochają sadzić drzewa
PIASECZNO W kwietniu przy ulicy Chyliczkowskiej w Piasecznie odbyła się publiczna akcja sadzenia drzew, 

którą zorganizowali Zalesiacze - grupa pozytywnie zakręconych na punkcie ekologii osób, chcących zmie-

niać na lepsze swoje lokalne otoczenie

 Zalesiacze to kilkoro ludzi, któ-
rzy po rozmowach o kryzysie klima-
tycznym i zanieczyszczeniu powie-
trza postanowili w końcu przejść od 
słów do czynów. Ich głównym celem 
jest sadzenie drzew, a najchętniej ca-
łych lasów. Zachęcają przy tym do 
podobnych działań jak największą 
liczbę osób - zarówno jako fundato-
rów drzewek, jak i uczestników kolej-
nych akcji.
 - Każdy może wziąć z nami spra-
wy w swoje ręce i przekonać się, że sa-
dzenie drzew to prosta rzecz – zachę-
ca Kamil Cymerman, jeden z Zalesia-
czy. - Uważam, że ma to same zalety.

Chcieliby zrównoważonego rozwoju

 Osoby dbające o ekologię martwi 
obecny stan drzewostanu w Polsce, 
a – jak się okazuje – także w powie-
cie piaseczyńskim nie jest on najlep-
szy. Choć, jak podkreślają Zalesiacze, 
statystycznie Lasy Państwowe sadzą 
wprawdzie trochę więcej niż wycinają, 
to jednak nie świadczy to bynajmniej 
o tym, że jest tak, jak być powinno. 
 - Wystarczy przejechać się autem 
po bocznej drodze, którą jechało się 
10 lat temu i zauważymy, że na szy-
bie nie ma prawie wcale owadów – 
wyjaśnia Kamil Cymerman. - To jest 
znak umierającej bioróżnorodności. 
Spójrzmy też na mapę. Z lotu ptaka 
widać jak niesamowicie cywilizacja 
w Polsce się rozrasta. Infrastruktu-
ra, zabudowania – zwłaszcza w miej-
scowościach takich jak Piaseczno. 
 Choć Zalesiacze nie są przeciw-
ko temu, to jednak zwracają uwagę 
na to, by rozwój odbywał się z po-
szanowaniem i ochroną przyrody 
oraz przywracaniem naturze jej czę-
ści Ziemi. Zdaniem aktywistów roz-
wój technologii i świadomości jest 
światełkiem w tunelu dla tej dro-
gi. Wprawdzie po wojnie dokonano 
w powiecie piaseczyńskim pewnych 
planów i nasadzeń, wyznaczono kil-
ka rezerwatów i pomników przyro-
dy, ale tak jak było, tak jest od dłuż-
szego czasu, a to nie wystarczy. 
 - Chcemy być nową siłą – zdra-
dza Kamil Cymerman. - Pokażmy, 
że nasz dom - nasz powiat może 
pójść dalej i może być skąpany w zie-
leni. Spójrzmy na wieś, która się wy-
ludnia, a mnóstwo ziemi leży odło-
giem, ponieważ ten, już wykorzy-
stany areał upraw przy współczesnej 
technologii wystarcza na zaspokoje-
nie naszych potrzeb. Dlaczego więc 
nie pójść dalej? Na ziemi gospodar-
czo niewykorzystanej sadźmy lasy! 
Przywracajmy dom dla zwierząt i 
owadów, a wszyscy na tym skorzy-
stamy.

Posadzili już ponad 120 drzew

 Zalesiacze cieszą się, że ich 
ostatnia akcja (przygotowana przez 
Dominika Mazura i Katarzynę Sto-
biecką) na terenie po uprawie boró-
wek vis a vis oczyszczalni w Piasecz-
nie spotkała się z dużym zaintereso-
waniem mieszkańców. Dobry przy-
kład dali swoją obecnością burmistrz 
Daniel Putkiewicz i wiceburmistrz 
Hanna Kułakowska-Michalak oraz 
radna Izabella Górzyńska, którzy za-
sadzili kilka drzew, a w tym najwięk-
szy na akcji „egzemplarz” o wysoko-
ści około 5 metrów.
 - W ogóle pojawili się sami fanta-
styczni ludzie – podsumowuje Kamil 
Cymerman. - W naszej  pamięci zapadły 
szczególnie aktywne dwie grupy – Alarm 
dla Klimatu Piaseczno i panie pod szyl-
dem Eko Babki wraz z podopiecznymi i 
opiekunami Domu Dziecka.
 Z uwagi na epidemię nie było 
niestety poczęstunku i może brako-
wało trochę wspólnego pikniku, któ-
ry jest fajnym, integracyjnym ele-
mentem akcji, ale – jak zapewniają 
organizatorzy - na to przyjdzie jesz-
cze czas. Najważniejsze, że każdy 
kto przyszedł, mógł zasadzić drze-
wo. Osoby, które wzięły udział w 
zrzutce i finansowały akcję, mogły 
zasadzić swoje drzewko z tablicz-
ką, a pozostali uczestnicy sadzili je 
robiąc sobie zdjęcia z wymyśloną 
przez nich nazwą drzewka. Wszyst-
ko po to żeby potem mogli wrócić 
w to miejsce i zobaczyć efekt swo-
ich działań. Podczas akcji przy uli-
cy Chyliczkowskiej udało się łącznie 
zasadzić 27 drzew. Na swoim koncie 
Zalesiacze mają ich już w sumie po-
nad 120, ale mają nadzieję, że to do-
piero początek.
 Aktywiści nie kryją ambitnych 

planów na przyszłość. Chcieliby, aby 
w akcjach sadzenia drzew uczest-
niczyło nie kilkadziesiąt (jak ostat-
nio), a po kilkaset osób. Poza tym 
marzy im się zasadzenie własnego 
lasu. W tym celu właśnie powołali 
do życia Fundację Zalesiacze. 
 - Dokumenty są w drodze do sądu 
rejestrowego i jak tylko dostaniemy 
NIP-y, KRS-y, REGONY itp. to ru-
szamy z przygotowaniem naszej fla-
gowej akcji czyli zasadzenia lasu, ale 
i kolejnych  miejskich inicjatyw – za-
pewnia Kamil Cymerman. - Bardzo 
wstępnie i roboczo pan burmistrz 
wskazał, że w gminie w Piaseczno 
znajdzie się na niego kilka miejsc. 
Mamy nadzieję, że powiat też się 
przyłączy. A może nawet pokusimy 
się o nasz własny, niezależny od La-
sów Państwowych las? Ciekawi mnie 
czy czytelnicy Kuriera chcieliby żyć w 
takim powiecie? W końcu sadzenie 
drzew to prosta rzecz, prawda?

Grzegorz Tylec

Ukradziono Toi Toia

KONSTANCIN-JEZIORNA 

 Prawdopodobnie w nocy z wtorku na środę skradziono stoją-
cą przy boisku w Kępie Okrzewskiej przenośną toaletę. Złodzieje 
najpierw uszkodzili bramę i wjechali przez nią na ogrodzony te-
ren. Nie wiadomo na co załadowali Toi Toia. Mogła to być niewielka 
przyczepa lub dostawczak z odkrytą skrzynią. Niestety policja nie 
wie dokładnie o której godzinie doszło do kradzieży, ilu było zło-
dziei i czym się poruszali. Poszukuje jednak świadków zdarzenia li-
cząc na to, że ktoś zwrócił uwagę na hałasy, dobiegające nocą z re-
jonu boiska. 

TW
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DAM PRACĘ

Zatrudnię pracowników ogólnobudowlanych, 
elewacje, deska tarasowa, tel. 504 100 418

Firma sprzątająca zatrudni mężczyzn do wykonywania 
prac porządkowych na terenie centrum handlowego w 
Wólce Kosowskiej k. Mrokowa, tel. 504 246 180

Zatrudnię mechanika bądź elektromechanika ze znajo-
mością wulkanizacji, osobowe, dostawcze, ciężarowe, 
z możliwością zakwaterowania, Prażmów 
tel. 780 159 145

Poszukujemy kobiet do pracy na maszynach na paku-
jących - produkcja - bez nałogów, miejsce pracy Pia-
seczno, jedna zmiana. Tel. 602 692 964, 607 230 418

Kierowcę kat C+E, dorywczo 2-3 razy w tygodniu, 
(może być emeryt) tel. 696 025 563 

Przystanek Piekarnia Piaseczno poszukuje sprzedaw-
ców oraz kucharzy z doświadczeniem. Praca w Pia-
secznie, tel. 537 876 739

Bufetową, pomoc kuchni w Sękocinie, tel. 600 39 24 12

Diagnostę na Podstawową Stację Kontroli Pojazdów w 
Prażmowie, praca dorywcza, tel. 693 653 165

Praca w remontach i wykończeniach tel.604 972 900

Pół etatu w biurze dla emerytki, tel. 500 701 785

Masarnia zatrudni pracownika produkcyjnego oraz 
rozbiorowego. Piaseczno 22 756 79 82

Pilarz, meblarz, do cięcia płyt meblowych, Piaseczno, 
tel. 604 152 591

Warsztat - wulkanizacja w Piasecznie, tel. 504 005 186

Ekspedientkę do sklepu spożywczego w Ustanowie, 
tel. 668 463 460

Zatrudnię mężczyznę - magazynier/ kierowca. Wymaga-
ne prawo jazdy kat. B, mile widziane uprawnienia na wó-
zek widłowy. Szymanów - rekrutacja@neomedpolska.pl 

Zatrudnię szwaczkę, Piaseczno 
- rekrutacja@neomedpolska.pl

Magazynier/ magazynierka, Piaseczno, tel. 603 202 133

Kierowca na samochód ciężarowy, Piaseczno, 
tel. 603 202 133

SKLEP SPOŻYWCZY W KONSTANCINIE ZATRUDNI 
KASJERA. Tel.503 435 217

Salon fryzjerski przyjmie uczennicę na praktyki, 
tel. 692 488 278

Piekarnia w Piasecznie zatrudni kierowcę do rozwożenia 
pieczywa, tel. 22 756 90 01

Przyjmę energicznego mężczyznę do prac ogrodniczo-
brukarskich. Chętnie z umiejętnością układania kostki 
brukowej, ok. Piaseczna, tel. 698 698 839

Magazyniera, kierowcę kat. B z uprawnienia na wózki wi-
dłowe w składzie budowlanym w  Chyliczkach, 
tel. 600 284 250

Zatrudnię stolarza samodzielnego, Prażmów, 
tel. 602 733 289

Do produkcji i montażu okien,  tel. 600 446 225

Glazurników, szpachlarzy, malarzy, tel. 790 767 784

Kierowców kat C, odpowiedzialnych i sumiennych. 
Praca lokalnie, tel. 660 517 958

Zatrudnię do sklepu spożywczego w Złotokłosie, 
tel. 662 032 032

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

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

Ekspedientkę z doświadczeniem do sklepu spożywczego 
w Piasecznie 600 803 611 lub 602 743 436

Fryzjer Prażmów. Tel: 882 518 744

Przyjmę do pracy w sklepie ABC w Łosiu  tel.601 970 036

Przyjmiemy na stoisko przy kwiaciarni miłą osobę z zapa-
łem do pracy. Tel. 606 105 922

Stacja paliw PKN ORLEN w Tarczynie Al. Krakowska 
25 zatrudni:Sprzedawcę Vervy - pracownika podjazdu.
Tel:536193442 

Elektryka/ mechanika na konserwację w Piasecznie - peł-
ny etat, tel. 609 077 030

Koszenia trawnika, 1/2 etatu - Piaseczno, tel. 609 077 030

Zatrudnimy ślusarza: cięcie materiału (piła taśmowa), 
wiercenie, obróbka stali. Łubna/Baniocha, 602 253 180 

Pomoc kuchenna do pracowni garmażeryjnej w Mysiadle, 
tel. 603 686 561

KUPIĘ

Sp. z o.o. – Każda opcja, tel.502 222 555

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

Piłę krajzegę, tel. 509 447 601

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

SPRZEDAM

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

Budynek drewniany, nowy, mobilny, całoroczny 21 m kw., 
tel. 575 644 821

Kabinową Łódź żaglową typu PEGAZ 600 z kompletnym 
wyposażeniem, z silnikiem Johnson 5kM, z dwuosiową 
przyczepą, tel. 607 333 678

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

Kosiarkę B&S, do remontu lub na części, tel. 510 847 186

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

PRZYCZEPY i AKCESORIA Cymerman: nowe, przeróbki 
www.przyczepy.waw.pl, tel. 601 449 898 

Koła letnie do Forda Focusa 205/55/16, tel. 601 39 48 75

Peugeot 301, tel. 504 333 390

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup aut, tel. 793 304 091

Stary motocykl oraz części do Fiata Multipla, 
tel. 668 038 737

Skup aut, tel. 792 118 666

Skup aut, tel. 515 018 430

Kupię stary motor. Sprawny lub zepsuty. Dobrze zapłacę, 
tel. 578 895 990

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Garaż, Góra Kalwaria, osiedle Pijarska, tel. 509 741 409

UWAGA, uwaga, chcesz kupić teraz działkę REKREACYJ-
NĄ? polecam w CZARNYM LESIE k./Góry Kalwarii, 
tel. 602 340 549

Okazyjnie tanio sprzedam działkę w PRAŻMOWIE, 
1000 m kw., budowlaną, tel. 604 624 875

Sprzedam super działkę budowlaną, TANIO, 
w Woli Pieczyskiej, tel. 602 340 549

Działka 4 670 m kw., w części budowlana, okolice Piasecz-
na, tel. 572 164 902

Działka rolna 2 000 m kw. Pilawa Orzeszyn, cena do 
uzgodnienia, tel. 515 311 573

Działkę 1300 m kw., Robercin, cena: 200 zł/m kw., wszyst-
kie media w drodze, tel. 722 135 346

Działki rekreacyjno-budowlane, Prażmów, 
tel. 602 770 361

Sprzedam fajne działki w ŁAZACH, tanio, tel. 604 624 875

Dom 45 m kw. na działce 250 m kw. wszystkie media, 
Grójec, tel. 692 349 21

Sprzedam las o pow. 1,60 ha w okolicy Prażmowa, 
tel. 531 633 169

Sprzedam działkę budowlaną Uwieliny tel: 603862559

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

1-osob. 480. Para 300/os + liczn., tel. 502 222 555

PESEL, meldunek, umowa – OK!, tel. 720 90 80 80 

Podnajmę w pełni wyposażone stanowisko fryzjerskie 
w salonie w centrum Piaseczna, tel. 692 488 278

Pokój z kuchnią na okres letni 65 m kw. (domek bez 
ogrzewania),Konstancin, tel. 609 444 455

Dwupokojowe, Wojska Polskiego, Piaseczno, 
tel. 664 695 444

Wynajmę bar w Łosiu, w pełni wyposażony, 
tel. 502 082 759

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ

Działki inwestycyjne, tel. 530 731 484

Kupię las, okolice Prażmowa, tel. 602 770 361

USŁUGI

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. tel. 504 008 309

AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIAJĄCE, ZA-
KŁADANIE TRAWNIKÓW, www.ogrodybrukarstwo.pl, 
tel. 698 698 839

KUCHNIE, SZAFY, GARDEROBY, PANELE, MEBLE 
NA WYMIAR,tel. 723 533 233

FOTOWOLTAIKA, POMPY CIEPŁA TEL. 570 590 007

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37 

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

Złom. Porządkujesz? Remontujesz? Uprzątniemy i wy-
wieziemy złom, tel. 502 898 418

POMOC DLA SENIORA: zakupy, pomoc w domu, do-
trzymywanie towarzystwa, Piaseczno, tel. 571 373 118

Hydraulik tel. 886 576 148

Malowanie tanio, remonty, glazurnictwo, tel. 669 945 460

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

Tynki gipsowe,wylewki, tel.502 788 561

Kierownik Budowy, Inspektor, tel. 502 120 724

Brukarstwo, tel. 501 683 631

Dachy Naprawa Krycie, tel. 511 928 895

Wycinka drzew, usługi podnośnikiem koszowym, usłu-
gi minikoparką tel: 537 537 450, 537 537 650

Usługi glazurnicze, tel. 664 136 268

TYNKI 20 LAT DOŚWIADCZENIA -TRADYCYJNE GIPSO-
WE TEL. 604 415 352

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Dach – awaria – dzwoń, tel. 881 487 063

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Ogrodzenia, remonty, ocieplenia, pełen zakres, 
tel. 601 304 250

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Malarskie tanio, tel. 501 97 65 33, 22 727 77 47

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

Malarskie, tel. 696 120 208

Pranie-czyszczenie dywanów, tapicerki meblowej i samo-
chodowej,tel. 508 65 20 30

Ocieplanie budynków, elewacje tel. 609 828 998

Hydraulik, tel. 535 872 455

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

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

Docieplanie budynków, szybko, tanio, solidnie, 
tel. 502 053 214

Ocieplanie budynków, tel. 507 768 230

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Dekarskie, remonty dachów, rynny, obróbki blacharskie, 
tel. 739 437 787

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

Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Dachy papą termozgrzewalną, obróbki, tel. 502 473 605

Pielęgnacja tui i żywopłotów, tel. 605 091 000

Wycinka i skracanie drzew tel. 605 091 000

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

Glazura, terakota, remonty. Tel. 694 126 583

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

Dachy, podbitki, rynny, kominy, tel. 798 836 860

 RÓŻNE 

Pożyczki, tel. 513 654 277

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

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

NAUKA 

Pomoc w lekcjach dla klas 1-6, (matematyka, przyroda, 
biologia i angielski), od 20 zł za godzinę,na miejscu, z do-
jazdem lub online, referencje, tel. 571 373 118  

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

ZDROWIE I URODA 

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom czekają fun-
dacyjne zwierzaki: pieski małe, większe i całkiem duże, a 
także koty. Wszystkie są zdrowe, zaszczepione i wysteryli-
zowane. Przebywają w Piasecznie i okolicach. Chętnie po-
możemy przy doborze zwierzaka. Tel. w sprawie adopcji: 
503 069 502, 502 906 532, 604 531 952, 608 504 380

MATRYMONIALNE

Samotny, 43 lata, pozna katoliczkę do stałego związku w 
wieku ok. 28-35 lat, tel. 571 37 31 18

Partnerkę, 50 lat, niepalącą, tel. 692 915 250

Starsza Pani czeka na telefon od starszego Pana 
bez nałogów, tel. 512 917 607
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SEZAM, sklep zielarsko medyczny i zdrowa żywność, 
ul. Czajewicza 1, róg Nadarzyńskiej, Piaseczno, 
tel. 506 76 74 74

Rydz sklep zielarsko-medyczny, zdrowa żywność, 
ul. Puławska 16 obok PZU, Piaseczno, tel. 22 756 77 91, 
www.sklepzielarski-piaseczno.pl

Salon fryzjerski w Piasecznie poszukuje fryzjera 
damsko-męskiego, tel. 692 488 278

Kobiety do pracy przy produkcji, mile widziane do-
świadczenie i książeczka sanepidu, Góra Kalwaria, 
kontakt po godzinie 13, tel. 510 197 142

Kierowca/pracownik magazynu, kat. B  do hurtow-
ni spożywczej, mile widziana książeczka Sanepidu, 
Góra Kalwaria, kontakt po godzinie 13, 
tel. 510 197 142

Zatrudnię krawcową, Piaseczno, tel. 885 04 55 74

Zatrudnię Ślusarza Prażmów, tel. 693 653 165

Studenta architektury, tel. 502 222 555

Kupię magnetofon lub całą wieżę (szerokość 43cm), 
Technics, Radmor, kolumny Altus z lat 90-tych,  oraz 
kasety TDK, SONY, MAXWELL, tel. 698 698 839

Kupię betoniarkę, tel. 509 447 601

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581

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

Budowa ogrodzeń , tel. 667 446 914

Elektryk tel. 509 56 65 79

Pracownia rozwoju twórczego, tel. 571 373 118

Wspólnota Mieszkaniowa poszukuje firmy sprzątają-
cej na osiedlu w Piasecznie o powierzchni 26 tys. m 
kw., 6 klatek schodowych , wysokość budynku: 8 pie-
ter, kontakt: osiedle1900@op.pl

Zatrudnię pracowników do produkcji kebabów 
(składacz, streczowacz), tel. 606 259 458

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944
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AKTUALNOŚCI

R E K L A M A

Deweloper zainteresowany
terenami dawnej papierni
KONSTANCIN-JEZIORNA E-tygodnik Property Insider podał informację, że fi rma Arche, znana 

m.in. z budowy osiedli mieszkaniowych na terenie Piaseczna czy dzierżawy koszarow-

ców w Górze Kalwarii zamierza kupić ponad 56 ha gruntu po dawnej fabryce papieru 

przy ul. Mirkowskiej 45. Właścicielem terenu jest Metsa Tissue Poland.

 Jak podaje Property Insider, Ar-
che miało wpłacić już zaliczkę będą-
cą warunkiem zrealizowania umo-
wy przedwstępnej. Cenę ustalono 
rzekomo na 13,1 mln euro. Co cieka-
we, gdy w 2015 roku Metsa próbowa-
ła sprzedać tereny po dawnej fabry-
ce papieru, cena wywoławcza wyno-
siła 110 mln zł. Wcześniej Finowie 

poprosili pracownię Jems o przygo-
towanie koncepcji zagospodarowa-
nia tego terenu. Architekci zapropo-
nowali zabudowanie nieruchomości 
3-piętrowymi budynkami, w których 
mogłoby zamieszkać łącznie nawet 
4000 osób. Oczywiście taka idea za-
gospodarowania atrakcyjnych grun-
tów nie wchodzi w tej chwili w grę, 
bo obowiązujący plan miejscowy do-
puszcza tam wyłącznie usługi prze-
mysłowe. Gmina od ładnych kilku 
lat pracuje nad studium dla Mirko-

wa Wschodniego, na podstawie któ-
rego mógłby zostać uchwalony nowy 
plan. Prace nad tym dokumentem 
wleką się jednak niemiłosiernie. 
 Zapytaliśmy burmistrza Kazimie-
rza Jańczuka czy słyszał o planach Ar-
che. Okazuje się, że w styczniu tego 
roku przedstawiciele firmy gościli w 
magistracie. Poinformowali burmi-
strza o zamyśle rewitalizacji terenów 
pofabrycznych. 

 - Arche widziałoby tam usługi, ho-
tele, budownictwo wielorodzinne i jed-
norodzinne. Planuje też pobudować na 
tym terenie swoją siedzibę – informu-
je burmistrz. - W wybudowanych osie-
dlach miałoby mieszkać około 10 tys. 
osób. W moim przekonaniu taka licz-
ba nowych mieszkańców w ogóle nie 
wchodzi w grę. Uważam, że na terenie 
po dawnej papierni nie powinno miesz-
kać docelowo więcej niż 2-2,5 tys. osób. 
Uzdrowisko nie może być sypialnią 
Warszawy. Układ komunikacyjny, któ-
rym dysponujemy, tego nie wytrzyma.
 Zapytaliśmy Arche, czy rzeczy-
wiście zamierza nabyć atrakcyjną 
nieruchomość znajdującą się w cen-
trum uzdrowiska i jakie miałoby być 
jej przeznaczenie. - Jest to bardzo 
wstępny etap, jeśli chodzi o tę in-
westycję – informuje Michalina Ko-
złowska z Arche. - Jeszcze nie wia-
domo, czy dojdzie do transakcji. Jak 
będziemy mieli więcej informacji, to 
na pewno się nimi podzielimy.

Tomasz Wojciuk

Szykuje się duża 
inwestycja w Żabieńcu
PIASECZNO Wytypowano zwycięzcę konkursu na opracowanie koncep-

cji architektonicznej budynku świetlicy sportowej w Żabieńcu. Na bu-

dowę świetlicy, która miałaby rozpocząć się w przyszłym roku, zare-

zerwowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej ponad 3 mln zł

Nowa świetlica ma powstać w miejscu budynku głównego

 Niedawno ogłoszono wyniki konkursu na koncepcję świetlicy, zorganizo-
wanego przy współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich. Wysta-
wa najlepszych prac znajduje się na miejskim rynku i można oglądać ją do 
końca maja. Zwycięzcą konkursu został zespół z katowickiej pracowni M.O.C. 
Architekci. Pracę nagrodzono m.in. za stworzenie atrakcyjnej przestrzeni za-
równo dla mieszkańców Żabieńca, jak i członków klubu sportowego (obiekt 
ma zostać zbudowany na terenie stadionu Jedności Żabieniec), którzy rów-
nież na co dzień będą z niej korzystać. 
 - Teraz zwycięzca konkursu przygotuje projekt budynku, oczywiście po 
wcześniejszym wprowadzeniu drobnych korekt mających podnieść jego 
funkcjonalność – mówi Adam Marciniak, radny i sołtys Żabieńca. - Budowa 
powinna ruszyć w przyszłym roku.
 Realizowana na stadionie inwestycja będzie wiązała się z koniecznością 
rozebrania starego budynku klubowego. Jednak nowa świetlica wcale nie 
stanie na jego miejscu. - Zostanie pobudowana na części boiska głównego, 
które zostanie przeniesione bliżej Orlika – mówi Adam Marciniak. W miejscu 
obecnego parkingu powstanie natomiast kolejne małe boisko piłkarskie dla 
przedszkolaków. 

TW

Życie zaczyna się po pięćdziesiątce

PIASECZNO

 W piątek 14 maja w Domu Kultury w Piasecznie odbędzie się autorski 
koncert Pawła Górskiego, podczas którego zabierze on publiczność w dro-
gę przez swoje życie. Teksty piosenek opowiadają zarówno o wesołych, jak i 
mrocznych przeżyciach artysty. Każda z nich poprzedzona jest szczerą opo-
wieścią o okolicznościach w jakich powstała. Muzyka oplatająca teksty jest 
mieszanką bluesa, country, funky, a nawet elektroniki. Całość utrzymana jest 
w ramach poezji śpiewanej, jednak zespół nie boi się wychodzić z krainy ła-
godności w stronę nowoczesnych brzmień. Początek o godzinie 20. Transmi-
sja live - FB Centrum Kultury.

Tyl.

Dziesięć songów na dziesięć lat
 W środę 19 maja o godzinie 20 będzie można  obejrzeć zbiór utworów z 
różnych koncertów na przestrzeni 10 lat przeplatanych wspomnieniami by-
łych uczestników zajęć z emisji głosu prowadzonych przez Małgorzatę Duk-
Nowosad. Transmisja online - FB Centrum Kultury.

Tyl.

Atrakcyjne tereny w centrum uzdrowiska czekają na nowego 

właściciela już od kilku lat. Obowiązujący plan miejscowy do-

puszcza tam jedynie usługi przemysłowe

Przedstawiciele Arche w 

styczniu poinformowali bur-

mistrza Kazimierza Jańczuka, 

że chcą wybudować na tere-

nie dawnej papierni hotele i 

osiedla, w których mogłoby 

zamieszkać 10 tys. osób

Rozbudowa sieci miejskiego monitoringu

GÓRA KALWARIA

 Dotychczas teren miasta moni-
torowało 11 rozmieszczonych w róż-
nych punktach kamer. Teraz ma być 
ich prawie cztery razy więcej. Nie-
które zainstalowano także na tere-
nach podmiejskich. Zmodernizowa-
ny miejski monitoring ma składać się 
docelowo z aż 43 kamer wizyjnych 
(niektóre z nich są obrotowe), roz-
mieszczonych w 21 newralgicznych 
punktach gminy. Stare kamery rów-

nież wymieniono, aby uzyskać obraz 
o jeszcze lepszej jakości niż dotych-
czas. Nowe centrum monitoringu 
ma znajdować się w siedzibie stra-
ży miejskiej, gdzie zamontowano już 
specjalny ekran. Do systemu ma zo-
stać podłączony także lokalny komi-
sariat policji. A gdzie konkretnie po-
jawiły lub za chwilę pojawią się nowe 
kamery? Aż 6 z nich obserwuje park 
na skarpie za kinem. Pozostałe moni-

torują m.in. teren targowiska, rondo 
Kazimierza Górskiego, plac rekreacyj-
ny przy basenie, skrzyżowanie Skier-
niewickiej z Pijarską czy... centrum 
Brześc. Burmistrz Arkadiusz Strzyżew-
ski informuje, że duży wpływ na wy-
bór lokalizacji miały konsultacje spo-
łeczne. Dodaje, że system cały czas 
można rozbudowywać.

TW
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