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CBŚP z hukiem zatrzymało byłego bossa
PIASECZNO Sceny jak z fi lmu akcji rozegrały 

się w poprzedni piątek w Piasecznie. Zama-

skowani funkcjonariusze na oczach dzie-

siątek osób schwytali 62-letniego „Oczkę” 

- byłego szefa pomorskiego gangu

Umowa na budowę S7 podpisana! str. 3

Działali 
jak Amber Gold
KONSTANCIN-JEZIORNA Firma, która miała przywrócić pięk-

no konstancińskiej willi przy ul. Moniuszki 14, jedne-

mu z najładniejszych konstancińskich zabytków, oka-

zała się piramidą fi nansową. Poszkodowanych jest 

około 700 osób na łączną kwotę 35 mln zł
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Oddał narkotyki bez dyskusji

Wymienił skserowane złotówki na dolary

Z trzema promilami szarżował na brzegu Wisły

Zgubiły go niewłączone światła w skuterze

Policjanci uratowali życie 60-latce

Ta kawa jeszcze spędzi mu sen z powiek

Zdradził go specyfi czny zapach 

 Siedem gramów marihuany miał przy sobie 21-latek schwytany we wtorek po 
południu przez mundurowych. Informacje o tym, że mężczyzna jest w posiada-
niu środków odurzających dotarły do dzielnicowego. On dokładnie wiedział, jak 
wygląda 21-latek i gdzie może przebywać. Wezwany przez policjantów do wyda-
nia narkotyku, zdenerwowany mężczyzna oddał opakowanie z suszem. Posiada-
nie narkotyków jest w polskim prawie zabronione i grozi za nie surowa kara. 

 Policja szuka oszusta, prawdopodobnie posługującego się językiem rosyjskim, 
który w środę przed południem dokonał oszustwa w jednym z kantorów wymia-
ny walut na terenie powiatu piaseczyńskiego. Mężczyzna kupował 20 tys. dola-
rów i w zamian kasjerce przekazał kopertę ze złotówkami. Jednak przed zakończe-
niem transakcji klient wywołał zamieszanie i w niezauważony sposób podmienił 
kopertę. Kiedy odszedł od okienka, okazało się, że za dolary „zapłacił” skserowany-
mi banknotami. Straty właściciela kantoru wynoszą 72 tys. zł. Ze względu na dobro 
postępowania policja nie podaje, gdzie dokładnie doszło do zdarzenia. 

 Policjanci z komisariatu rzecznego schwytali mężczyznę, który będąc pod 
znaczącym wpływem alkoholu brawurowo jeździł samochodem wzdłuż Wi-
sły. Funkcjonariusze skontrolowali delikwenta. Okazało się, że ma 3 promile al-
koholu w organizmie, a w schowku auta przechowuje dodatkowo porcję ma-
rihuany.  Za jazdę w takim stanie mężczyzna odpowie przed sądem.  

 W policyjne ręce wpadł 23-latek, który od miesiąca był poszukiwany listem 
gończym przez mokotowski sąd. W ubiegłym roku mężczyzna został skazany 
na karę więzienia za kradzieże – wyrywał kobietom torebki. Jednak po usłysze-
niu wyroku 23-latek zaczął się skutecznie ukrywać. Odnalazł się sam, dość nie-
spodziewanie. W nocy z niedzieli na poniedziałek po kilku głębszych kieliszkach 
mężczyzna wsiadł na motorower i wyruszył w kierunku Piaseczna. Jednak pę-
dząc nie włączył świateł drogowych i o jego wybryku przypadkowi kierowcy 
poinformowali stróżów prawa. Drogówka zatrzymała go zanim zdążył opuścić 
stolicę. Pijany mężczyzna trafi ł do aresztu, a po wytrzeźwieniu został przewie-
ziony do zakładu karnego, gdzie odsiedzi zasądzony wyrok. Dodatkową za jaz-
dę skuterem pod wpływem alkoholu grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności. 

 Dwoje tarczyńskich stróżów prawa – sierż. Angelika Wrona i sierż. Wal-
demar Beza skutecznie reanimowali mieszkankę, która uległa wypadkowi. W 
sobotę kobieta potknęła się i uderzyła głową w barierkę balkonu. Uraz był na 
tyle poważny, że straciła przytomność i przestała oddychać. Upadek starszej 
pani widział przypadkowy świadek. Mężczyzna zatelefonował do komisaria-
tu, a dyżurny natychmiast wysłał na miejsce funkcjonariuszy. Ponieważ ko-
bieta nie dawała oznak życia, policjanci przystąpili do ratunku. Kiedy 60-latka 
była przekazywana załodze pogotowia, już samodzielnie oddychała. 

 Kawę wartą prawie 1700 zł ukradł 33-latek z jednego z piaseczyńskich 
marketów. Kiedy za pierwszym razem wynosił ze sklepu kilkadziesiąt opa-
kowań markowego towaru, zarejestrowała to kamera monitoringu. Mężczy-
zna wrócił na miejsce kradzieży w piątek. Kręcącego się po stoisku z kawą 
33-latka tym razem dostrzegł pracownik ochrony i rozpoznał w nim spraw-
cę kradzieży sprzed kilku dni. Wezwani na miejsce policjanci przyłapali deli-
kwenta, gdy usiłować wynieść kolejną partię opakowań z kawą bez odwie-
dzania kasy. Kiedy mężczyzna trafi ł za kraty, okazało się, że to nie pierwszy 
jego konfl ikt z prawem. Za kradzież grozi mu do 5 lat więzienia. 

 Amatora marihuany, który palił „skręta” przy otwartym oknie, zatrzymali 
kryminalni. Funkcjonariusze przechodzili przez jedno z piaseczyńskich osie-
dli i wyczuli specyfi czny zapach palonego narkotyku. Zorientowali się, skąd 
pochodzi ten zapach i zapukali do drzwi mieszkania 29-latka. Szybko wyszło 
na jaw, że mężczyzna miał w szafce nocnej spory zapas marihuany, bo aż 54 
gramy. Zatrzymany odpowie za posiadanie narkotyku, ale być może nie tyl-
ko. Policjanci informują, że „sprawa ma charakter rozwojowy”. 

CBŚP z hukiem zatrzymało 
byłego bossa ze Szczecina
PIASECZNO Sceny jak z fi lmu akcji rozegrały się w poprzedni piątek w Piasecznie. Zama-

skowani funkcjonariusze na oczach dziesiątek osób schwytali 62-letniego „Oczkę” - by-

łego szefa pomorskiego gangu

 Do zdarzenia doszło około godz. 
10.40 przy wjeździe do Piaseczna od 
strony Góry Kalwarii. – Za samo-
chodem zatrzymanego jechały dwa 
auta terenowe. W pewnej chwili jed-
no zablokowało mu drogę zmusza-
jąc do zjechania na pobocze. Z sa-

mochodów wysiadły osoby w ko-
miniarkach i padł strzał – opowia-
da nam kobieta, która jechała tuż 
za funkcjonariuszami Centralnego 
Biura Śledczego Policji. – Zaskocze-
nie było duże, a akcja szybka. Byłam 
zdziwiona, że nie wstrzymano ru-
chu na czas zatrzymania mężczyzny 
– dodaje. Z tego względu świadkami 
zdarzenia na drodze krajowej nr 79 
były dziesiątki osób.

W sobotę trafił do aresztu 

 Dopiero po południu w piątek 
CBŚP poinformowało, że zatrzy-
mało Marka M. pseudonim Oczko, 
który kierował w latach 90. gangiem 
siejącym postrach w północno-za-
chodniej Polsce. Schwytanie Marka 
M. zleciła policji Prokuratura Okrę-
gowa w Szczecinie i tam delikwent 
został przewieziony, a następnie w 
sobotę tymczasowo aresztowany 
na trzy miesiące. Z informacji śled-
czych wynika, że mężczyźnie zarzu-
cono popełnienie w 2016 roku prze-
stępstw narkotykowych. – Z uwagi 
na dobro śledztwa prokurator pro-
wadzący postępowanie nie ujaw-
nia szczegółów dotyczących spra-
wy – ucina Małgorzata Wojciecho-
wicz, rzeczniczka szczecińskiej pro-
kuratury. Nie dowiemy się także, czy 
to przypadek, że do jego zatrzyma-
nia doszło w Piasecznie 

Od roku jest na wolności

 Szczecińska prasa spekuluje, że 
skoro „Oczko” usłyszał takie zarzu-
ty, potrzebował pieniędzy po wyj-
ściu zza krat. Gang, którym kiero-
wał Marek M. działał w Szczeci-
nie i na Pomorzu Zachodnim w la-
tach 1993-1997 r. (w tym czasie boss 
jeździł po Szczecinie żółtym ferra-
ri).  Wedle śledczych zorganizowa-
na przez niego grupa przestępcza 
handlowała narkotykami, dokony-
wała wymuszeń rozbójniczych, po-
rwań dla okupu, czerpała też korzy-
ści z przydrożnej prostytucji. Opu-
ścił więzienie w minionym roku, po 
odbyciu 13-letniego wyroku za kie-
rowanie zbrojną grupą przestępczą. 
Teraz – decyzją sądów w Szczecinie 
i Katowicach – „Oczko” ponownie 
zasiądzie na ławie oskarżonych w 
dwóch sprawach związanych z wy-
darzeniami sprzed lat. Ciąży na nim 
zarzut zlecenia w 1997 r. zabójstwa 
szefa białoruskiej mafii. Poprzed-
ni wyrok w tej sprawie (25 lat po-
zbawienia wolności) został uchylo-
ny. Ponownie zostanie również roz-
poznany przez sąd udział „Oczki” 
w pomocy zabójcom ochroniarza z 
poznańskiej agencji towarzyskiej w 
1995 r. W sierpniu 2016 r. mężczy-
zna został skazany na 15 lat wię-
zienia i jednocześnie zwolniony z 

aresztu. Sąd tłumaczył, że za dzia-
łalność mafijną w latach 90. Marek 
M. już odbył karę.

Piotr Chmielewski

Do akcji doszło przy wjeździe do Piaseczna od strony 

Góry Kalwarii

Marek M. pseudonim Oczko 

kierował w latach 90. gan-

giem siejącym postrach w 

północno-zachodniej 

Polsce

K O N D O L E N C J E
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Rocznica walk kompanii „Szarego”
 W niedzielę 20 sierpnia przy Szańcu Nieugiętych w Chojnowie odbędzie 
się 73. Rocznica Walk Kompanii Leśnej im. por. „Szarego”. Organizatorami 
obchodów są Narodowe Siły Zbrojne i  Nadleśnictwo Chojnów. Początek o 
godzinie 12.

Tyl.
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www.rajskaosada.pl

tel. 697 626 322
lub 609 859 899

RAJSKA OSADA
Kąty, ul. Spacerowa
- woda, kanalizacja, gaz,
energia elektryczna

- działki 900-1000m2
- pow. użytkowa
bliźniaka/domu
120-220 m2

CENA OD 380 tys

Sprzeciwia się placowi zabaw za płotem
PRAŻMÓW Rada sołecka zdecydowała o wybudowaniu placu zabawa w centrum Kędzie-

rówki. – Ten plac znajdzie się tuż obok mojej posesji – komentuje Małgorzata Traczyk. 

– W dzień będzie tu głośno jak w ulu, a wieczorem pod moim domem będą zbierać się 

żule. Nie potrzebuję takiego sąsiedztwa

 O tym, że tuż przy jej działce ma 
powstać plac zabaw, Małgorzata 
Traczyk dowiedziała się raptem kil-
ka dni temu. – Jak o tym usłyszałam 
w sklepie, aż usiadłam – opowiada. – 
Potem wstałam i od razu pojechałam 
ze skargą do wójta. Ale Sylwester Pu-
chała powiedział tylko, że to nie jego 
sprawa, bo plac ma powstać za środ-
ki z funduszu sołeckiego.

Pole, pole, łyse pole...

 Pani Małgorzata prowadzi nas 
w kierunku posadzonych za domem 
słoneczników. Podchodzi do siat-
ki i wskazuje położony za nią sze-
roki, wykoszony teren. – To właśnie 
tu mają stanąć zabawki dla dzieci. 
Kiedy o tym myślę, nie mogę spać 
po nocach – mówi załamując ręce. 
– Całe życie ciężko pracowałam, 
mieszkam sama, za dwa lata przej-
dę na emeryturę. Myślałam, że będę 
mieć na starość choć trochę spoko-
ju, a tu taki kwiatek... W ciągu dnia 
będę słuchać krzyków i płaczu dzie-
ci, a nocą wrzasków okolicznych 
lumpów, którzy będą mi się wieszać 
na siatce i ją obsikiwać.
 Mieszkanka Kędzierówki prze-
konuje, że we wsi są lepsze miej-
sca, w których można byłoby usta-
wić zabawki dla dzieci. Jako przy-
kład wskazuje chociażby posesję 
położoną obok domu sołtys Danu-
ty Błaszczyk. – Rada sołecka wybra-
ła obecną lokalizację bez konsultacji 
z mieszkańcami – przekonuje Mał-
gorzata Traczyk. – Powinniśmy spo-
tkać się w szerszym gronie. Na pew-
no udałoby się wybrać lokalizację 
odpowiadającą wszystkim miesz-
kańcom. 

Rada sołecka zdecyduje, co dalej

 – Miejsce, które wybraliśmy pod 
plac zabaw znajduje się w centrum 
miejscowości i jest najlepsze z moż-
liwych – odpowiada sołtys Danuta 
Błaszczyk nie ukrywając, że od pew-

nego czasu jest z Małgorzatą Tra-
czyk w konflikcie. – Dostaliśmy za 
darmo działkę, a mieszkańcy chcą 
ogrodzić ją w czynie społecznym. 
Na urządzenie tego miejsca mamy 
33 tys. zł z funduszu sołeckiego. Jed-
nak ja nie chcę zaostrzać sporu, chcę 
spać spokojnie. Dlatego pomysł bu-
dowy placu zabaw w tym miejscu 
można uznać za nieaktualny.
 Rada sołecka już myśli o innej 

lokalizacji dla placu. Pod uwagę są 
brane działki na końcu miejscowości 
lub obok domu pani sołtys. – Każ-
de z tych miejsc będzie jednak gor-
sze – ucina Danuta Błaszczyk. – Nie 
wiem, jak można mieć coś do dzie-
ci. Tak naprawdę tylko ta pani nie 
wyraża zgody na budowę placu. Ale 
trudno, postaramy się zbudować go 
gdzie indziej.

Tomasz Wojciuk

Małgorzata Traczyk nie chce, aby obok jej posesji stanęły 

zabawki dla dzieci

Czy plac zabaw to uciążliwe 

sąsiedztwo? Zdania miesz-

kańców Kędzierówki 

są podzielone
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Kiedyś pomagała, teraz potrzebuje pomocy
 Edyta Grzeszczak-Olkowicz, była policjantka komendy w Piasecznie 
oraz komendantka komisariatu policji w Lesznowoli od kilku lat zmaga się 
z drobnokomórkowym nowotworem lewego płuca (niedawno nastąpił na-
wrót choroby). Pomóc jej może nowatorska immunoterapia, niestety nie jest 
ona refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia,  a przy tym kosztow-
na i długotrwała. Dlatego przyjaciele 48-latki apelują o wsparcie do wszyst-
kich ludzi dobrej woli. – Dajmy Edycie szansę na przyszłość, by nadal mogła 
cieszyć się życiem! – apelują organizatorzy akcji. Każda złotówka jest waż-
na. Pani Edyta jest pod opieką Fundacji Onkologiczna Nadzieja z Warszawy 
(www.fundacjaonkologicznanadzieja.org). Wpłat można dokonywać za po-
średnictwem tej strony lub na konto: 03 1050 1025 1000 0090 7328 2841 z 
dopiskiem tytułem: FON-SUB-GRZ-01.

PC

Puławska bis powstanie
do wiosny 2021 roku
POWIAT Ta historia zdawała się nie mieć końca, ale wreszcie: wczoraj 

podpisano kontrakty na budowę 29-kilometrowej trasy S7 od Lotni-

ska Okęcie do Grójca

 Chwila była na tyle wiekopomna, że umowy z wykonawcami trzech od-
cinków nowej wylotówki ze stolicy na południe zawarto w obecności mini-
stra infrastruktury Andrzeja Adamczyka. – Droga ekspresowa S7 jest uzupeł-
nieniem sieci w centralnej Polsce, dzięki której łączymy w sposób bardzo bez-
pieczny, komfortowy porty Trójmiasta, północną Polskę, Bałtyk z południem 
Europy – powiedział szef resortu.
 Budowa nowej trasy, która połączy południe Warszawy z gminami Lesz-
nowola, Piaseczno, Tarczyn i Grójec została podzielona na trzy zadania. – To 
daje pewność, że w przypadku ewentualnych problemów na jednym z odcin-
ków, realizacja pozostałej części inwestycji nie będzie zagrożona – tłumaczy 
Małgorzata Tarnowska, rzecznik prasowy warszawskiego oddziału General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 
 Pierwszy odcinek („A”) od węzła Lotnisko do węzła Lesznowola (w Zamie-
niu) będzie liczył zaledwie 6,6 km i po trzy pasy ruchu w każdą stronę (także 
do obsługi ruchu podmiejskiego). W tym miejscu ekspresówka ma przecinać 
się z projektowaną „obwodnicą Lesznowoli” - szosą wojewódzką, która w naj-
bliższych latach połączy Piaseczno z Sękociniem Nowym. Na tym odcinku po-
wstanie 8 wiaduktów. Najdłuższy będzie drugi fragment („B”) od węzła Lesz-
nowola do węzła Tarczyn Północ (po drodze będą jeszcze węzły Antoninów i 
Złotokłos). Trasa na tym odcinku będzie miała po dwa pasy ruchu w każdym 
kierunku. Wykonawca oprócz jezdni wybuduje 13 wiaduktów, 3 mosty oraz 
wyremontuje 17-kilometrowy odcinek szosy krakowskiej, którą Puławska bis 
w przyszłości zastąpi. Ostatni fragment wylotówki („C” o długości 7,9 km) po-
łączy węzły Tarczyn Północ z obwodnicą Grójca. Na tym odcinku zostanie wy-
konany jeszcze węzeł Tarczyn Południe i 10 wiaduktów. 
 Każde z trzech zadań zrealizuje inny wykonawca. Wszystkich jednak obo-
wiązują te same terminy. W ciągu najbliższych niespełna dwóch lat (do marca 
2019) muszą zaktualizować i uzgodnić projekt techniczny inwestycji i na pod-
stawie tej dokumentacji uzyskać zezwolenie na realizację inwestycji drogo-
wej (ZRID). Przez następne dwa lata (do marca 2021) fi rmy mają wybudować 
trasę. Kontrakty na budowę oraz czwarty (na nadzór na inwestycją) opiewają 
w sumie na 828,5 mln zł.

PC 
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Zabrali 68-latka, a o psach zapomnieli!
PIASECZNO Dwa tygodnie temu mieszkający samotnie właściciel jednej z posesji w Zale-

siu Dolnym został zabrany do szpitala psychiatrycznego. Niestety, nikt nie zatroszczył 

się o jego czworonogi. Obecnie są zdane na łaskę sąsiadów

 Karetka pogotowia w asyście po-
licji zajechała przed zamieszkałą 
przez 68-latka posesję przy ul. Mo-
niuszki 2 sierpnia. Właściciel nie-
ruchomości na podstawie ustawy o 

ochronie zdrowia psychicznego, zo-
stał zabrany do szpitala w pruszkow-
skich Tworkach. Na posesji przeby-
wały cztery dorosłe psy i dwa szcze-
niaki. Dwa czworonogi, na polece-
nie policji, zostały zabrane. Resz-
tę zwierząt pozostawiono na opusz-
czonej działce.

Miał konflikt z sąsiadami

 Ulica Moniuszki znajduje się w 
kameralnej części Zalesia i mieszka 
przy niej raptem kilkanaście osób. 
– Właściciel psów to człowiek bar-
dzo ekscentryczny. Znam go od kil-
kunastu lat i zawsze byliśmy w do-
brych relacjach – mówi jedna z pro-
szących o anonimowość sąsiadek. 
– Niestety, z częścią mieszkających 
tu osób był mocno skonfliktowany. 
Przypuszczam, że to one „załatwi-
ły” mu „bilet” do Tworek.
 Na szczęście, kiedy psy pozosta-
ły na posesji same, znaleźli się lu-
dzie, którzy wyciągnęli do nich po-

mocną dłoń. – Codziennie je karmię 
i wlewam im wodę do misek – przy-
znaje Elżbieta Lewandowska. – Mó-
wię o starszych psach, 11-miesięcz-
nych Morusie i Tosi, które przybie-
gają, kiedy je wołam. Nie wiem, co 
stało się z przebywającymi w budzie 
szczeniakami, wolę o tym nie my-
śleć... Prosiłam straż miejską, aby 
zleciła odłowienie czworonogów. 
Mieli zorganizować klatkę, w którą 
można by je złapać, bo psy chowa-
ją się w ogrodzie. Do tej pory jednak 
tego nie zrobili. 

Wszystko w rękach urzędników

 Odławianiem bezdomnych psów 
na terenie gminy Piaseczno zajmu-
je się weterynarz Dariusz Różycki. 
To on, na polecenie mundurowych, 
zabrał z posesji przy Moniuszki dwa 

dorosłe psy. Dlaczego nie zaopie-
kował się pozostałymi? – To są psy 
mające właściciela, a ja mam umowę 
na wyłapywanie psów bezpańskich – 
wyjaśnia Dariusz Różycki. – Dlate-
go wystąpiłem do gminy, aby wysta-
wiła mi zlecenie na ich odłowienie 
na innych zasadach. Dwa psy odło-
wiłem, choć nie powinienem. Zrobi-
łem to na prośbę policji. Na resztę 
potrzebuję jednak „podkładki”. Te-
raz piłeczka jest po stronie gminy. 
Inna trudność polega na tym, że nie 
mam jak dostać się na zamkniętą 
posesję. To mogłoby zostać potrak-
towane jako włamanie. Mam wra-
żenie, że gmina nie potrafi poradzić 
sobie ze stroną prawną tej sytuacji. 

Tomasz Wojciuk

Kiedy oddawaliśmy do druku ten numer Kuriera Południowe-

go samotne psy nadal przebywały na posesji przy ul. Moniuszki 

(fot. Elżbieta Lewandowska)

Właściciel psów trafił do 

szpitala psychiatrycznego. 

Bez opieki pozostały dwa 

dorosłe czworonogi 

i dwa szczeniaki

R E K L A M A

Pijany za kierownicą
PRAŻMÓW Mężczyzna jadący w sobotni poranek audi miał w organi-

zmie 2 promile alkoholu. Na zakręcie w Łosiu wypadł z drogi i starano-

wał ogrodzenie. Na szczęście nikomu nic się nie stało

 Audi jechało od strony Prażmowa, przy salonie fryzjersko-kosmetycznym 
„Ania” kierowca stracił panowanie nad kierownicą i niszcząc ogrodzenie wje-
chał na przydrożną posesję. Na miejsce przybyła policja i straż pożarna. Oka-
zało się, że 46-letni mężczyzna był pod wpływem alkoholu. 
 – Niestety to kolejny wypadek spowodowany przez nietrzeźwego kierow-
cę, mógł skończyć się tragicznie – ubolewa kom. Jarosław Sawicki z Komendy 
Powiatowej Policji w Piasecznie. – Apelujemy o rozwagę i odpowiedzialność.

AB

URSYNÓW

Bajki w parku
 W najbliższą niedzielę w „Olkówku” przy placu zabaw Park Jurajski zo-
stanie wystawiony spektakl „Bajeczna fi esta” w wykonaniu Teatru Kulture-
ska - pełne muzyki, tańca, zabaw i animacji dla najmłodszych. Dzieci nauczą 
się w jaki sposób można dbać o przyrodę i jak uwierzyć we własne siły, dzięki 
czemu można stać się superbohaterem, tancerzem, a nawet czarodziejem. 
Początek o godzinie 16. Wstęp wolny.

Tyl.

Zakład Optyczny S.C.
Piotr Cembrowski & Iwona CembrowskaROK ZAŁ. 1984
Zakład Optyczny S.C.
Piotr Cembrowski & Iwona Cembrowska

02-715 Warszawa
ul. Puławska 238
tel. 22 843 62 63
godz. otwarcia:
Pn-Pt 1- 8, So -131 1 10
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(k. marketu Tesco)
tel. 22 750 60 10
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Pn-Pt 10-19 So 10-15
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Gwarantujemy

NISKIE CENY BON
o wartości 50zł
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Bezpłatne
pełne badanie

wzroku

Bezpłatne
pełne badanie

wzroku
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fotochromatyczne

Transitions
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Niższa soczewekcena
korekcyjnych

przeciwsłonecznych

Niższa soczewekcena
korekcyjnych

przeciwsłonecznych

Nowa kolekcja opraw
korekcyjnych oraz okularów

przeciwsłonecznych
wiosna/lato 2017

Nowa kolekcja opraw
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Jesień pod znakiem obwodnicy
GÓRA KALWARIA Budowa drogowego obejścia miasta ma rozpocząć się „bezzwłocznie”, 

jak tylko drogowcy otrzymają zezwolenie na jego realizację. Wszystko wskazuje na to, 

że będzie ono wydane w październiku 

 Konsorcjum, które wygrało prze-
targ na budowę 9-kilometrowej ob-
wodnicy, zanim przystąpiło do  ro-
bót, miało za zadanie opracowanie 
ostatecznego projektu inwestycji. Po 
m.in. dostosowaniu rozwiązań dro-
gowych do obowiązujących przepi-
sów, wykonawca złożył wniosek o 
wydanie nowego zezwolenia na re-
alizację inwestycji drogowej (ZRID). 
Na podstawie starego pozwolenia 
można było budować jedynie przej-
ście dla pieszych na ul. Leśnej oraz 
wiadukt na ul. Tęczowej w Mikówcu 
(roboty w tych miejscach trwają). 
 Jednak wykonawca nie czeka z 
założonymi rękami i przygotowuje 
obecnie plac budowy i objazdy (na 
drodze krajowej nr 79, na odcinku z 
Baniochy do Góry Kalwarii już na-
malowano „zastępcze” żółte pasy). 
Od kilkunastu dni z tzw. bypassa, 
czyli objazdu miejsca robót jeżdżą 
kierowcy korzystający z ul. Wiejskiej 
łączącej Górę Kalwarię z Krzaka-
mi Czaplinkowskimi. Jak informuje 
Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka 
warszawskiego oddziału General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad, na Wiejskiej możliwie szyb-
ko wystartuje wznoszenie wiaduktu, 
pod którym przejdzie drogowe obej-
ście miasta. – Budowa obwodnicy 
rozpocznie się bezzwłocznie po uzy-
skaniu ZRID. Szacujemy, że decyzja 
zostanie wydana w październiku. 
Na jej podstawie  wykonawca będzie 

mógł rozpocząć realizację pozosta-
łe 14 obiektów mostowych na nowej 
trasie – dodaje. 
 Kierowcom może doskwierać 
szczególnie budowa węzła w okoli-
cy stadionu miejskiego, która wedle 
informacji GDDKiA ma ruszyć na 
wiosnę. Obecnie w tym miejscu trwa-
ją intensywne przygotowania, dro-
gowcy muszą przebudować gazo-
ciąg kolidujący z planowaną inwesty-
cją. W tym miejscu również powsta-

nie objazd dla ruchliwego fragmentu 
ul. Wojska Polskiego, ponieważ odci-
nek trasy do Warki zamieni się w kil-
kunastometrowy wykop. 
 Dziewięciokilometrową obwod-
nicą, która rozpocznie się w Kątach, 
ominie miasto z południowego za-
chodu i zakończy się przed mostem 
na Wiśle. Mamy nią pojechać w dru-
giej połowie 2019 roku.

Piotr Chmielewski

Budowa elementów obwodnicy trwa na razie tylko 

na ul. Leśnej i Tęczowej w Mikówcu (na zdjęciu)  

R E K L A M A
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Bogaci, bogatsi i średniaki
POWIAT Najzamożniejszą gminą na naszym terenie jest Lesznowola. Jej dochody się-

gnęły w zeszłym roku prawie 6,8 tys. zł na głowę jednego mieszkańca

 Jak wynika z danych Główne-
go Urzędu Statystycznego, Leszno-
wola od lat nie wypada z grona naj-
bogatszych gmin wiejskich. W zesta-
wieniu tym konkuruje m.in. z naj-
zamożniejszą gminą w naszym kra-
ju – Kleszczowem, który osiągnął w 
minionym roku 47,7 tys. zł dochodu 
na głowę mieszkańca! 
 Lesznowolę, plasującą się na 29. 
pozycji wśród  prawie 2500 gmin, 
goni z dochodami Konstancin-Je-
ziorna (56. miejsce) z wpływami 
rzędu 5,9 tys. zł per capita. Jeśli cho-
dzi o Piaseczno, do jego kasy wpły-
nęło 5142 zł (co daje mu 149. loka-
tę) na jednego mieszkańca. Kolejną 
gminę z naszego powiatu znajduje-
my na 478. miejscu w rankingu, to 
Tarczyn z kwotą 4359,68 zł. Góra 
Kalwaria może się pochwalić sumą 
4151 zł (733. miejsce), a Prażmów 
3757 zł (1560. pozycja). W zestawie-
niu GUS wzięto pod uwagę zarów-
no dochody własne - czyli wpływy z 
podatków i opłat oraz udziały w PIT 
i CIT, ale także subwencję ogólną, 
dotacje celowe z budżetu państwa 
oraz  środki unijne. 
 Z innego rankingu zamożności 
gmin, przygotowanego nieco ina-
czej (pominięto w nim m.in. dota-
cje) przez prof. Pawła Swaniewicza 
dla tygodnika „Wspólnota”, wyni-
ka, że Piaseczno pozostaje w gronie 
najbogatszych. Od trzech lat zajmu-
je 2. pozycję wśród miast-stolic po-
wiatów ustępując miejsca tylko Po-
lkowicom z Dolnego Śląska. Nato-
miast bogactwo Konstancina-Je-
ziorny, Góry Kalwarii i Tarczyna  
w porównaniu z innymi gmina-
mi, zmalało (wszystkie trzy w cią-
gu roku obsunęły się na niższe lo-
katy). Wyjątkiem jest gmina Praż-
mów. W zestawieniu „Wspólnoty” 
za 2015 rok znajdowała się na 535. 
pozycji i przez rok jej zamożność 

wzrosła na tyle, by wskoczyła na 
362. miejsce. Warto zauważyć, że 
Prażmów po raz pierwszy znalazł 
się w pięćsetce najbogatszych gmin 

wiejskich w Polsce od 2004 r., kiedy 
„Wspólnota” zaczęła publikować 
swój ranking. 

PC

Gminie Prażmów daleko do bogactwa Lesznowoli, 

ale w zeszłym roku jej dochody w przeliczeniu na 

mieszkańca zauważalnie wzrosły

Na piętra starostwa tylko 
z kartą dostępu
PIASECZNO Zakończył się remont urzędu powiatowego. Już za około 

dwa tygodnie duża jego część będzie zamknięta dla osób niepowoła-

nych. Dostępna będzie tylko część parteru z dużą salą obsługi miesz-

kańców i m.in. biurem paszportów

 Bez komplikacji będzie można również dostać się do powiatowego rzecz-
nika konsumentów, zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności i punktu nie-
odpłatnej pomocy prawnej. Aby wejść na piętra, w tym do sekretariatu zarzą-
du powiatu, trzeba będzie dysponować elektroniczną kartą dostępu. Zapro-
szeni goście, umówieni na spotkanie np. ze starostą, w sali obsługi mieszkań-
ców otrzymają kawałek plastiku, który pozwoli im otworzyć drzwi w urzędzie. 
 Starosta Wojciech Ołdakowski tłumaczy, że te zmiany są ukłonem w stro-
nę interesantów. Od przełomu sierpnia i września wszystkie sprawy będą mo-
gli załatwić przy kontuarze wspomnianej sali obsługi mieszkańców, która po-
wstała po zabudowie nieużywanego atrium w budynku. W holu znajdą się 
stanowiska wydziałów, przy których będą dyżurowali pracownicy. Jeśli zaj-
dzie potrzeba, aby na stanowisku pojawił się konkretny pracownik starostwa, 
zejdzie on do sali obsługi mieszkańców. – Starsi ludzie mieli dotychczas pro-
blemy z chodzeniem po schodach i korytarzach starostwa – przyznaje Ksa-
wery Gut z zarządu powiatu. – Z drugiej strony nasi pracownicy byli w poko-
jach nachodzeni przez petentów, nie mogli spokojnie pracować. Zdarzały się 
też kradzieże z łazienek – mówi. 
 Jednak ten kij ma dwa końce.
  – Przekazane pracownikom karty będą służyły nie tylko do otwierania 
drzwi, ale również do elektronicznego pomiaru czasu. Wiadomo zatem 
będzie, kto się nagminnie spóźnia – mówi Wojciech Ołdakowski. – Takie 
systemy działają już m.in. w warszawskich urzędach i tam się sprawdzają.
 Remont starostwa, wraz z montażem klimatyzacji i odnowieniem elewacji 
kosztował około 4 mln zł.

PC

Przestronna sala obsługi mieszkańców jest nowym 

elementem starostwa

R E K L A M A
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Muzyczno-kolorowy fi nał wakacji
 W następną sobotę, 26 sierpnia, na rynku miasta i Placu Piechoty żegnać 
będziemy lato. W programie pierwszego pikniku, który potrwa od godz. 12 
do 17: zabawy i konkurencje rodzinne (godz. 13), budowanie zamków z pia-
sku (godz. 14) i wielki turniej kapslowy (godz. 15), a także dmuchańce, czyta-
nie książek dla dzieci, zabawy plastyczne oraz wyroby rękodzielnicze. 
 Druga impreza wystartuje na terenie byłych koszar o godz. 18.30. Naj-
pierw odbędzie się festiwal kolorów (czyli swego rodzaju bitwa na barwne 
proszki), a następnie (o godz. 19) pokazowa bitwa raperów-freestylowców z 
krajowej czołówki: Bobera, Czeskiego, Pueblosa i Tymina. Na koniec wszyscy 
chętni wyruszą w przejazd na rolkach po ulicach miasta (początek o godz. 
20.30). Kwadrans później sceną zawładnie raper KaeN. Pożegnaniu lata pa-
tronuje Kurier Południowy. Wstęp wolny.

PC
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Tarczyńskie szuflady to kopalnie 
starych zdjęć
TARCZYN Rozpoczął się druk trzeciego tomu fotografi cznej opowieści o Tarczynie i jego 

mieszkańcach. Dzięki potomkom dawnych tarczynian dowiadujemy się o osobach i 

zdarzeniach dawno zapomnianych

 Zawierająca 500 kolejnych foto-
grafii książka miała ukazać się pod 
koniec czerwca, jednak druk trzeba 
było opóźnić. – Mieszkańcy przy-
nosili kolejne, wyjątkowe fotogra-
fie. Wśród nich były naprawdę cen-
ne zdjęcia, m.in. wojskowych z 1920 
roku – relacjonuje Alfred Kohn, dy-
rektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Tarczynie. – W końcu musiałem 
jednak powiedzieć „koniec”, bo ni-
gdy byśmy tej książki nie skończyli. 
Spodziewamy się, że do rąk czytel-
ników publikacja trafi za około ty-
dzień – dodaje. 

Prawdziwe białe kruki

 To, co od kilku lat dzieje się ze 
starymi fotografiami w Tarczynie 
jest niebywałe. Wszystko rozpoczę-
ło się od apelu Alfreda Kohna. Nie-
co ponad 5 lat temu poprosił tarczy-
nian, aby przeszukali strychy swo-
ich domów i szuflady w poszuki-
waniu leciwych zdjęć. Szef ośrodka 

kultury nawet nie marzył, że tak to się 
skończy. Pierwsza książka „Tacy byli-
śmy jeszcze wczoraj” wydana w 2012 
roku zawierała 600 zdjęć i wywołała 
prawdziwą lawinę fotografii. W ręce 
dyrektora GOK od tamtej pory tra-
fiło już prawie cztery tysiące zdjęć i 
ich liczba z miesiąca na miesiąc ro-
śnie. Alfred Kohn jest zafascynowany 
pamiątkami, jakie przez dziesięciole-

cia skrywały domowe archiwa. Część 
fotografii pochodzi z końca XIX wie-
ku. – Wśród zdjęć są prawdziwe białe 
kruki. One na nowo odkrywają histo-
rię miasta – nie kryje zadowolenia.

 Magia internentu sprawiła, że z 
Kohnem kontaktuje się coraz wię-
cej tarczyńskich rodzin, które daw-
no wyprowadziły się w inne rejony 
Polski, a nawet Europy. Dzięki temu 
w trzecim tomie sentymentalnej 
opowieści o przeszłości Tarczyna, 
znajdą się m.in. pierwsze fotogra-
fie przedstawiające byłych członków 
społeczności żydowskiej w mieście. 
Przed wojną Żydzi stanowili połowę 
mieszkańców Tarczyna. Jednak w 
obecnej chwili nie wiadomo nawet, 
jak wyglądała synagoga w tym mie-
ście. Zachowało się jedynie zdjęcie z 
czasów niemieckiej okupacji wyko-
nane po jej spaleniu. Trzy fotogra-
fie żydowskich przodków przekazali 
dyrektorowi GOK Marek Werthajm 
i Halina Agerhem, obecnie miesz-
kańcy Szwecji. Najcenniejsze zdję-
cie przedstawia Icchaka Swierczuka 
z córkami Rozą i Salcią wykonane w 
warszawskim getcie prawdopodob-
nie w 1942 roku. Cała trójka przy-
szła na świat w Tarczynie. – Obecnie 
znalezienie jakichkolwiek materia-
łów o mieszkańcach pochodzenia ży-
dowskiego z Tarczyna graniczy z cu-
dem – tłumaczy dyrektor GOK. Wie 
to, ponieważ samodzielnie robi kwe-
rendy w archiwach, także zagranicz-
nych i przegląda portale aukcyjne. W 
ten sposób na niemieckich portalach 
udało mu się zakupić część wyjątko-
wych zdjęć. Zazwyczaj są to fotogra-
fie wykonane przez żołnierzy Wehr-
machtu podczas okupacji. 

Tu był browar, a tam posterunek

 Dzięki zbiórce fotografii, nie-
dawno na jaw wyszedł także fakt, że 
na początku XX wieku w Tarczynie 

istniał browar. Obecnie wiemy już 
nawet jak wyglądali członkowie ro-
dziny Łobodowskich, która go pro-
wadziła. W książce znajdzie się in-
teresujące zdjęcie syna właściciela 
owego zakładu produkującego piwo 
(Walentego Łobodowskiego), który 
w 1848 roku ukończył weterynarię 
na Ukrainie i tam odbywał praktyki.
 Za sprawą starych fotogra-
fii wiadomo również, że w dworku 
przy obecnej ul. Stępkowskiego, w 
którym w okresie międzywojennym 
mieszkała Irena Sendler (w trak-
cie wojny uratowała przed śmiercią 
2500 żydowskich dzieci z warszaw-
skiego getta), podczas I wojny świa-
towej istniała placówka niemieckie-

go wojska. – Do tej pory zastana-
wialiśmy się, skąd w Tarczynie zna-
lazł się cmentarz niemieckich żoł-
nierzy zmarłych około stu lat temu 
– tłumaczy Kohn.
 Przed drukiem każde zdjęcie Al-
fred Kohn własnoręcznie, pieczoło-
wicie poddaje obróbce komputero-
wej, która sprawia, że dawne obrazy 
(niektóre są bardzo zniszczone) na-
bierają nowego blasku. Jest co robić, 
dyrektor GOK ma już ponad 400 fo-
tografii na kolejny album poświęco-
ny tarczyńskiej oświacie. Ukaże się 
prawdopodobnie w przyszłym roku. 

Piotr Chmielewski

Zdjęcie z 1942 roku z dawnymi żydowskimi mieszkańcami 

Tarczyna przekazane przez rodzinę zamieszkałą w Szwecji

Dyrektor GOK ma już 

ponad 400 fotografii na 

kolejny album poświęcony 

tarczyńskiej oświacie. 

Ukaże się prawdopodobnie 

w przyszłym roku

R E K L A M A

PIASECZNO

Integral na rynku w Piasecznie
 W piątek 18 sierpnia na piaseczyńskim rynku wystąpi Integral - zespół  
łączący klasyczne, kompletne brzmienie kwartetu smyczkowego z nieskoń-
czonymi możliwościami elektroniki. Podczas koncertu artyści wykonują 
własne kompozycje pozwalające na swobodną improwizację kolektywną. 
Muzykę, którą tworzą można określić jako gatunek modern classic, repre-
zentowany przez takich artystów jak Max Richter czy Olafur Arnalds. Począ-
tek o godzinie 19.30.

Tyl.
Alfred Kohn kończy przygotowania do wydania kolejnego 

albumu. Zobaczymy go jeszcze w sierpniu 
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GRYSY • OTOCZAKI • KAMIENIE DEKORACYJNE DO OGRODU
PŁYTY CERAMICZNE DO OGRODU GRUBOŚĆ 2 CM

Vega Brukarstwo Projekt
ul. Słoneczna 138

05-506 Lesznowola

tel. 22 750 50 50,  694 436 202
www.vegabrukarstwo.pl

vegabrukarstwo1@gmail.com

Remontujący Birutę działali 
jak Amber Gold
KONSTANCIN-JEZIORNA Firma, która miała przywrócić piękno konstancińskiej willi przy ul. 

Moniuszki 14, jednemu z najładniejszych konstancińskich zabytków, okazała się pira-

midą fi nansową. Poszkodowanych jest około 700 osób na łączną kwotę 35 mln zł

 Na wniosek Prokuratury Okrę-
gowej w Warszawie sąd zatrzymał 
w areszcie tymczasowym Rober-
ta B. faktycznie kierującego dzia-
łalnością Horcus Investment Group  
SA (HIG) oraz jego matkę Mirosła-
wę B. będącą prezesem spółki. Oby-
dwoje usłyszeli zarzuty dopuszcze-
nia się oszustw na ponad 35 mln zł. 
– Państwo B. również podawali  nie-
prawdziwe dane przy emisji obliga-
cji oraz wykonywaniu prac remon-
towo-konserwatorskich w tzw. wil-
li Biruta w Konstancinie – informu-
je Łukasz Łapczyński, rzecznik pra-
sowy warszawskiej prokuratury.
 W ocenie śledczych, podejrzani 
wprowadzili w błąd głównego wyko-
nawcę inwestycji. Obiecywali, że za-
płacą mu należne 861 tys. zł za wy-
konane prace, ale tego nie zrobili. 
Kierującym spółką zarzucono rów-
nież pranie brudnych pieniędzy i 
nieudostępnianie rocznych sprawoz-
dań finansowych.

Stan willi godny pożałowania

 O stojącej przy ul. Matejki 14 
willi Biruta i HIG napisaliśmy w 
marcu. Tematem zainteresowała nas 
miłośniczka konstancińskich zabyt-
ków, mieszkanka miasta. Zaniepo-
koiło ją to, że firma wykonawcza 
porzuciła plac budowy nie zabez-
pieczając należycie willi przed zimą. 
– Obecnie stan budynku jest godny 
pożałowania – alarmowała. – Gołym 
okiem widać, że budynek niszcze-
je, mury i okna są niezabezpieczone, 
deszcz pada do środka. Szkoda by-
łoby, aby ten piękny obiekt zniszczał 
zupełnie, na co się niestety w obecnej 
sytuacji zanosi – zauważyła.
 Niepokój budziły przede wszyst-
kim duże, niezabezpieczone otwory 
w dachu, podczas gdy Horcus chwa-
lił się na swoim profilu na porta-
lu społecznościowym odtwarzany-
mi z pietyzmem sztukateriami w bu-
dynku. „We wnętrzach willi powsta-
ną ekskluzywne apartamenty, któ-
rych ponadprzeciętne udogodnienia 
w połączeniu z autentycznymi ele-
mentami wystroju, podkreślać będą 
zabytkowy charakter inwestycji, za-
wierając przy tym nowoczesne i luk-
susowe rozwiązania gwarantujące 
mieszkańcom wyjątkowy komfort 
życia” – zapowiadał inwestor w pro-
spekcie. Zachęcał w nim do zakupu 
emitowanych przez siebie obligacji, 
z których dochód miał być przezna-
czony m.in. na ratowanie zabytku. 

 Z akt śledztwa wynika, że Hor-
cus rozpoczął emisję obligacji w 
grudniu 2014 roku. – Przy czym 
osoby kierujące spółką wprowadza-
ły obligatariuszy w błąd co do za-
miaru wypłaty odsetek oraz możli-
wości wykupu obligacji. Przekazy-
wały także nieprawdziwe dane co do 
stanu majątkowego firmy oraz reali-
zowanych przez nią inwestycji. Spół-
ka nie była bowiem właścicielem nie-
ruchomości wskazanych w prospek-
tach emisyjnych, folderach reklamo-
wych oraz na jej stronie interneto-
wej – informuje Łukasz Łapczyński. 
– Takie zachowania przedstawicie-
li spółki wpływały na błędne decyzje 
obligatariuszy co do zdolności spół-
ki do realizowania zobowiązań wy-
nikających z warunków zakupu ob-
ligacji. Ponadto obligatariusze wpro-
wadzani byli w błąd co do faktyczne-
go celu, na jaki przedstawiciele spółki 
pozyskiwali od nich pieniądze – do-
daje.

Taka firma już tu nie funkcjonuje

 Prace w Birucie ruszyły w 2015 
roku, żeby zatrzymać się po około 
pięciu miesiącach. Już po naszym 
artykule skontaktował się z nami 
właściciel firmy wykonawczej i przy-
znał, że zleceniodawca robót nie za-
płacił mu przeszło 800 tys. zł. – Ta 

spółka jest jak Amber Gold – oznaj-
mił. Podobno firma miała też pro-
blemy z konserwatorem zabyt-
ków, który nie chciał zaakceptować 
zmian, które zostały wprowadzone 
do projektu rewitalizacji willi. Kie-
rownik budowy twierdził, że po wy-
jaśnieniu tych wszystkich spraw pra-
ce w kwietniu tego roku będą konty-
nuowane, ale tak się nie stało.
 Próbowaliśmy skontaktować się 
kierownictwem Horcus Investment 
Group, ale kiedy zadzwoniliśmy pod 
podany na jej stronie telefon, usły-
szeliśmy od portiera warszawskiego 
biurowca (w prestiżowej lokalizacji), 
że „taka firma już pod tym adresem 
nie funkcjonuje”. HIG nie odpowie-
dział również na nasze pytania za-
dane mailem.
 Tymczasem Biruta niszczeje. W 
okresie powojennym budynek za-
mieszkiwali najemcy, mieściły się w 
nim mieszkania komunalne. Neokla-
sycystyczna willa została wzniesiona 
w 1914 roku według projektu Włady-
sława Czosnowskiego jako podwar-
szawska filia Hotelu Bristol, w 2009 
roku została wpisana do rejestru za-
bytków. Wiosną 2011 roku mieszkań-
cy „Biruty” zostali wykwaterowani, a 
willa weszła w posiadanie HIG.

Piotr Chmielewski

 Licząca 103 lata willa Biruta znów czeka na ratunek 

R E K L A M A

R E K L A M A

Wypadek z karetką 
sparaliżował Puławską
PIASECZNO W zeszły piątek ul. Puławska w stronę Warszawy między ul. 

Jagielską a Tukana została całkowicie zamknięta. Doszło do wypadku 

z udziałem karetki, która wiozła do szpitala kobietę potrąconą przez 

samochód przy skrzyżowaniu z ul. Karczunkowską

 Najpierw doszło do wypadku przy ul. Karczunkowskiej, w którym ucier-
piała piesza. Zabrała ją karetka, zmierzając w stroną Warszawy zderzyła się z 
peugeotem.  
 Świadkowie zdarzenia, na których powołuje się TVN Warszawa twierdzą, 
że karetka na sygnale przejechała na czerwonym świetle. Peugeot zajechał  
jej drogę i uderzony przez ambulans wpadł na słup. Okoliczności i przebieg 
zdarzenia ustala policja. Ranna piesza została zabrana do szpitala drugą ka-
retką. Jej stan określono jako krytyczny.

AB

GÓRA KALWARIA/ KONSTANCIN-JEZIORNA

Kogo urzecze świąteczny spływ
 Zielone Świątki na Urzeczu, wiślany orszak kolorowo przybranych drew-
nianych łodzi połączony z imprezami m.in. w Górze Kalwarii i Gassach koło 
Konstancina, pretendują do miana jednego z 7 Nowych Cudów Polski. Plebi-
scyt zorganizował miesięcznik „National Geographic Traveler”, kandydatów 
jest 32. Internetowe głosowanie trwa do końca sierpnia na stronie: 7cudow.
national-geographic.pl/nominacje.

PC
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Dzierżawa pałacu wciąż budzi 
silne emocje
PIASECZNO Nie milkną kontrowersje wokół próby wydzierżawienia na 30 lat budynków 

na obrzeżach parku przy ul. Chyliczkowskiej, wraz z kaplicą oraz lokatorami. Starostwo 

tymczasowo wycofało się z przetargu na wynajem tych obiektów
 Przetarg miał się odbyć w przy-
szłym tygodniu, ale zarząd powia-
tu go odwołał, ponieważ Mazowiec-
ki Wojewódzki Konserwator Zabyt-
ków (MWKZ), po kontroli dokona-
nej 4 sierpnia, oznajmił, że za zaby-
tek zostanie uznana większość wy-
posażenia pałacowej kaplicy. – Taka 
informacja powinna znaleźć się w 
projekcie umowy dzierżawy. Dlate-
go po naniesieniu poprawek w do-
kumentach, możliwie szybko pono-
wimy przetarg – zapowiada starosta 
Wojciech Ołdakowski. 
 Pałac oraz towarzyszące mu 
oficyny na obrzeżu parku miej-
skiego ufundowała Cecylia Plater-
Zyberkówna, która 126 lat temu w 
Chyliczkach powołała do życia życia 
żeńską Szkołę Gospodarstwa Wiej-
skiego. Kaplica znajduje się w bu-
dynku od samego początku, czyli od 
1902 roku. – Piaseczno ma na swoim 
terenie prawdziwy skarb, perełkę. To 
sanktuarium z kopią obrazu Mat-
ki Boskiej Częstochowskiej sprzed 
115 lat – tłumaczy Grażyna Dębska, 
mieszkanka Piaseczna. – Wokół ob-
razu znajdują się wota ufundowane 
przez absolwentki szkoły, ale i oso-
by cudownie uzdrowione. W sank-
tuarium są również relikwie bł. Ho-
norata Koźmińskiego, którego sejm 
ustanowił patronem roku 2017 oraz 
pamiątki po bł. Jerzym Matulewiczu 
– dodaje.
 Pałac po dawnej Szkole Go-
spodarstwa Wiejskiego i internacie 
oraz sąsiednie, zamieszkałe budynki 
w 2015 roku stały się własnością po-
wiatu. Przez ćwierć wieku o majątek 
toczył się spór sądowy. O jego zwrot 
walczyło Towarzystwo Oświatowe 
(TO) będące spadkobiercą Cecylii 
Plater-Zyberkówny, ale dotychczas 
bezskutecznie.

Marek Jurek prosi 

o „szczególną wrażliwość”

 Jednak nie tylko interwencja 
MWKZ wstrzymała przetarg. W po-
przedni czwartek na wniosek klubu 
radnych Nasza Gmina – Nasz Po-
wiat odbyła się sesja rady powiatu. 
„Budynki przeznaczone do dzierża-
wy zamieszkałe są przez grupę ludzi 
słabych ekonomicznie. Określone w 
przetargu warunki dzierżawy stwa-
rzają w naszej ocenie zagrożenie dla 
najemców tych budynków. Kontro-
wersje budzi również decyzja w spra-
wie dzierżawy nieokreślonemu pod-
miotowi funkcjonującej Kaplicy, w 
której w każdą niedzielę odprawiane 
są msze” – czytamy w uzasadnieniu 
wniosku. Grupa opozycyjnych rad-
nych chciała, aby rada przyjęła sta-
nowisko wyrażające sprzeciw wobec 
decyzji starosty w sprawie dzierżawy 
budynków przy Chyliczkowskiej 20. 
Argumentowali, że najemca może 
drastycznie podnieść czynsz 16 ro-
dzinom, co sprawi, że trafią one na 
bruk.
 Jedna z wnioskodawczyń, Ma-
ria Bernacka-Rheims przekonywa-
ła, że „te budynki są bezcenne dla 
Piaseczna”. – Jestem przeciwnicz-
ką pozbywania się majątku powia-
tu – przekonywała.
 W sesji wzięło udział kilkoro 
mieszkańców wspomnianych miesz-
kań przeznaczonych do wydzierża-
wienia,  a także przedstawiciele Sto-
warzyszenia Wychowanek Szkoły 
Gospodarstwa Wiejskiego w Chy-

liczkach „Chyliczanka”, które od 25 
lat prowadzi w pałacu Katolickie Li-
ceum Ogólnokształcące (ostatnio 
korzysta z niego bezumownie). Pro-
sili władze powiatu o zachowanie 
charakteru budynków i o pomoc w 
zapewnieniu liceum odpowiednich 
warunków do rozwoju. – Rodzice 

boją się przysłać do nas dzieci, bo 
słyszą, że istnienie szkoły jest zagro-
żone – mówiła Barbara Olszyńska, 
dyrektorka placówki. 
 O „szczególną wrażliwość spo-
łeczną” przy podejmowaniu decyzji w 
sprawie pałacu i oficyn apelował do 
włodarzy Marek Jurek, były marsza-
łek sejmu, a obecnie europarlamenta-
rzysta (bywa na mszach św. w pała-
cowej kaplicy). Zauważył, że po woj-
nie państwo odebrało Towarzystwu 
Oświatowemu majątek, który nie po-
winien podlegać reformie rolnej. 
 W obronę lokatorów wziął rów-
nież były starosta Jan Dąbek. 
– Gdyby nie opieka tych osób, ma-
jątku przy Chyliczkowskiej 20 już by 
nie było. Wynajmowanie budynków 
wraz z ludźmi jest niedopuszczalne 
– oświadczył. Według niego powiat, 
zanim pomyśli o najmie budynków, 
najpierw powinien wyprowadzić z 
nich lokatorów. Apelował też o bez-

przetargową dzierżawę obiektów  
odpowiedniemu podmiotowi, który 
da gwarancję, że te budynki zacho-
wają swoją funkcję oświatową. 

Wyraz sprawiedliwości dziejowej

 Wojciech Ołdakowski przypomi-
nał, że początkowo próbował prze-
kazać pałac i trzy pozostałe budyn-
ki Towarzystwu Oświatowemu, któ-
re oferowało, że otworzy w nich nie-
publiczną szkołę. Zdaniem staro-
sty powrót majątku w ręce TO był-
by wyrazem sprawiedliwości dziejo-
wej. – Jednak rada powiatu uznała, 
że należy rozpisać przetarg nieogra-
niczony, aby postępowanie w sprawie 
dzierżawy było jak najbardziej przej-
rzyste – mówi Wojciech Ołdakowski. 
Starosta cały czas ma nadzieję, że 
TO przystąpi do przetargu.
 Uspokaja jednocześnie, że lo-
katorom nie grozi drastyczna pod-
wyżka czynszu, ponieważ chro-
ni ich odpowiednia ustawa. – Jeśli 
jednak radni będą chcieli, aby zapi-
sy ustawowe zostały powtórzone w 
umowie z dzierżawcą, to tak zrobi-
my – zapewnia. O wprowadzenie ta-
kich gwarancji dla mieszkańców w 
umowie zwrócił się na sesji Robert 
Lichocki w imieniu klubu radnych 
Prawa i Sprawiedliwości. 
 Wojciech Ołdakowski odniósł się 
również do słów krytyki, że nie dba 
o zabezpieczenie przyszłości kapli-
cy. – Nie zgadzam się z tym zarzutem. 
Wszystkie sprawy związane z dalszym 
funkcjonowaniem kaplicy były kon-
sultowane z ks. Andrzejem Krynic-
kim, proboszczem parafii św. Anny. 
Ona pozostanie ogólnodostępnym 
miejscem kultu, takie zapisy znajdą 
się w umowy najmu. Już bardziej jej 
przyszłości zabezpieczyć nie mogłem 
– podkreśla włodarz powiatu. 

Piotr Chmielewski

O rozwagę przy najmie obiektów przy Chliczkowskiej apelował 

do władz powiatu europoseł Marek Jurek (pierwszy z lewej)

– W pałacu zawsze była szko-

ła i nadal ma tak pozostać, 

ten obiekt może być wy-

korzystany jedynie na cele 

oświatowe. Na jego remont 

potrzebne są miliony zło-

tych. Władzom powiatu za-

leży na tym, aby dzierżaw-

ca sprawił, że ten kompleks 

stanie się naszą dumą, a nie 

wstydem – mówi starosta

R E K L A M A
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Zwycięstwo romantyzmu i szaleństwa
GÓRA KALWARIA We wtorek przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego wspomina-

no osoby, dzięki którym możemy żyć w niepodległej Polsce i Europie

 Doroczne obchody Święta Woj-
ska Polskiego rozpoczęły się od 
mszy św. Po wspólnej modlitwie, 
dziesiątki osób zgromadziły się na 
pl. Józefa Piłsudskiego. Przywitał 
je śpiew w wykonaniu zespołu  Cen-
drowianki. Wsparł go męski głos płk 
Jerzego Kujawy, dowódcy I Pułku 
Ułanów Krechowiackich im. Bole-
sława Mościckiego. Chórowi akom-
paniował na akordeonie Robert Kil-
jańczyk. – Dedykujemy te pieśni, z 
okresu walki o niepodległość na-
szej ojczyzny oraz I wojny i II wojny 
światowej, żołnierzom. Wyśpiewa-
my państwu ich wysiłek i poświęce-
nie – zagaił płk Kujawa. Zespół za-
intonował najpierw „Wojenko, wo-
jenko”, a przed „Pierwszą brygadą” 
oficer dał komendę „baczność!”
 W okolicznościowej mowie bur-
mistrz Dariusz Zieliński przypo-
mniał słowa marszałka Piłsudskiego 
z 1922 roku: „Ilekroć słyszę te głosy 
rozsądku i trzeźwości, ilekroć spoty-
kałem się z tymi zarzutami roman-
tyzmu, poezji… tylekroć chcę zawo-
łać w odpowiedzi: a jednak ten ro-
mantyzm, ta poezja, to szaleństwo 
zwyciężyły!!!”. – Świętujemy 97. 
rocznicę Bitwy Warszawskiej, Cudu 
nad Wisłą. To polska armia pod do-
wództwem wspaniałego stratega, 
marszałka Józefa Piłsudskiego po-
konała wojska bolszewickie. Została 
obroniona Warszawa, Polska, Euro-
pa, ale także chrześcijańska cywili-
zacja zachodnia. Ten piękny cud do-
konał się dzięki wysiłkowi żołnierza 

polskiego, ale także dzięki opatrz-
ności Bożej. Właśnie gdyby nie ten 
romantyzm, nie to szaleństwo, nie 
żylibyśmy w takiej wolnej, niepod-
ległej ojczyźnie i Europie – mówił 
burmistrz. Przekonywał, że współ-
cześni są zobowiązani, by pamiętać 
o tych, którzy oddali życie za ojczy-
znę i nie pytali, co z tego będą mie-
li. – O tych postawach na co dzień 
trzeba mówić,  młodszemu pokole-
niu, któremu życzymy, żeby nigdy 
nie doświadczyło przemocy, agresji 
i wojny. Ale musimy również kształ-
tować postawy i wartości, aby w ży-
ciu codziennym i społecznym prze-
ciwstawiały się złu – dodawał. 
 Dariusz Zieliński przypomniał 
nazwiska bohaterów, którzy kie-
rując się wspomnianym „roman-
tyzmem i szaleństwem” w walce z 
wrogiem byli związani z Górą Kal-

warią. Przypomniał, że marsz. Józef 
Piłsudski na kalwaryjskich błoniach 
w 1921 roku dekorował orderami ka-
walerzystów walczących w wojnie 
bolszewickiej. Wspomniał bohate-
ra Września 1939 gen. Franciszka 
Kleeberga, który w 1916 roku szko-
lił żołnierzy w Górze Kalwarii. Wy-
mienił nazwisko ks. Zygmunta Saj-
ny, kalwaryjskiego proboszcza za-
strzelonego przez Niemców w Pal-
mirach. Wspomniał również o bra-
ciach Bąk z Góry Kalwarii, którzy 
walczyli i ginęli w powstaniu war-
szawskim. Na koniec powiedział o 
walczących z komunizmem ludziach 
Solidarności. 
 Uroczystość zakończyło złożenie 
kwiatów przed pomnikiem marszał-
ka przez przedstawicieli lokalnych 
instytucji i organizacji. 

Piotr Chmielewski

Zespół z Cendrowic z pomocą żołnierzy przypomniał we wtorek pieśni z okresu Bitwy Warszawskiej

R E K L A M A

Komunistyczna 
tablica zniknie z ratusza
GÓRA KALWARIA Pamiątka po żołnierzach Korpusu Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego poległych po 1945 roku w boju ze zbrojnym niepodle-

głościowym podziemiem niebawem zostanie zdemontowana, jak na-

kazał Instytut Pamięci Narodowej

 Gmina już wybrała wykonawcę. – Tablica będzie zdjęta, gdy domówię z 
IPN jej przyjęcie do magazynu Instytutu. Kontaktuję się z tą instytucją od po-
niedziałku – informuje Beata Kisiel, sekretarz gminy.
 Kamienna płyta zawierająca nazwiska 83 żołnierzy (w większości pole-
głych szeregowców i kaprali) zawisła na ratuszu w 1965 roku. Była pamiątką 
po formacji, która „w pierwszych latach władzy ludowej”, czyli po 1945 roku 
stacjonowała w Górze Kalwarii. Kilka lat temu istnienie komunistycznej tabli-
cy w tak eksponowanym miejscu zaczęło budzić krytykę części mieszkańców 
miasta. Przeciągającą się dyskusję kilka miesięcy temu przeciął Jarosław Sza-
rek, prezes IPN, do którego o opinię zwróciły się władze miasta. Szef Instytu-
tu stwierdził, że w świetle nowej ustawy nakazującej usuwanie z przestrzeni 
publicznej wszelkich pamiątek po bohaterach czasów Polskiej Rzeczpospoli-
tej Ludowej,  płyta musi być z ratuszu zdemontowana. Jarosław Szarek argu-
mentował, że jest ona „pozostałością po propagandzie okresu komunizmu”, 
a sformowany pod koniec 1944 roku KBW był „krajowym odpowiednikiem 
sowieckich Wojsk Wewnętrznych NKWD”, formacją „współodpowiedzialną za 
najbardziej krwawe przejawy masowego terroru i represji wymierzonych w 
obywateli RP”. 
 IPN zadeklarował, że przyjmie tablicę do swoich zasobów. Mazowiecki 
Wojewódzki Konserwator Zabytków (pod nadzorem którego znajduje się 
ratusz) zgodził się na zdemontowanie płyty i dał na to czas do końca bieżą-
cego roku. 
 Pod koniec kwietnia zgodę na zdjęcie pamiątki po obecności KBW w mie-
ście dała rada miejska. Niejednogłośnie, czworo radnych wstrzymało się od 
głosu. – Nie wolno wszystkich osób wymienionych na tej tablicy wkładać do 
jednego worka. Za ich działalność odpowiadali ówcześni politycy i tylko oni 
– przekonywał Henryk Mróz, radny i ostatni dowódca jednostki wojskowej w 
Górze Kalwarii. – Trudno jest dziś dyskutować na temat tamtych czasów i wy-
darzeń, skoro w IPN mitologia przysłoniła fakty – dodawał.
 Niejako przy okazji demontażu kamiennej płyty z ratusza, gmina wymie-
ni na nową (ale wyglądającą identycznie) tablicę znajdującą się na budynku 
przy ul. ks. Zygmunta Sajny 4 (obok kościoła parafi alnego). Upamiętnia ona 
mieszkańców Góry Kalwarii, którzy zostali zamordowani przez Niemców w 
czasie II wojny światowej. Z obecnej, uszkodzonej przez ząb czasu, tablicy 
trudno odczytać część nazwisk.

Piotr Chmielewski 

Płyta w najbliższym czasie zostanie zdjęta i przekazana 

do magazynu IPN

GÓRA KALWARIA

Wpatrzeni w spadające gwiazdy
 Już jutro, po raz pierwszy w historii zamku w Czersku, będzie można po-
dziwiać z jego dziedzińca malowniczy spektakl spadających gwiazd i to z 
pomocą teleskopów udostępnionych przez Polskie Towarzystwo Miłośni-
ków Astronomii. Wielbiciele nocnego nieba będą również snuli opowieści o 
spadających w połowie sierpnia gwiazdach, czyli Perseidach i prezentowa-
li zegar astronomiczny. Jednak w programie nie tylko pokaz piękna natury 
lecz również elektroniczna muzyka na żywo w wykonaniu warszawskiego 
DJ-a Łukasza Stachurko (Sonar Soul) i występ Teatru ognia Widmo. Początek 
o godz. 21.30. Bilety w cenie: 8 zł (normalny) i 5 zł (ulgowy). Wydarzeniu pa-
tronuje Kurier Połudnowy.

PC
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Andrzej Sochocki 
zostanie dyrektorem
W poprzedni piątek rozstrzygnięto drugi konkurs na stanowisko dy-

rektora Szkoły Podstawowej w Józefosławiu. Podobnie jak pierwszy 

(anulowany zarządzeniem burmistrza z powodów proceduralnych), 

wygrał go Andrzej Sochocki. W głosowaniu tajnym zdobył siedem 

głosów, które wystarczyły mu do zwycięstwa. - Mam wizję otwartej 

współpracy - mówi nowo wybrany dyrektor. Z Andrzejem Sochockim 

rozmawia Grzegorz Tylec

Czy można już zwracać się do pana 

per „dyrektorze”? 

 Jeżeli otrzymam akt powierzenia, 
to od 1 września – tak, chociaż muszę 
przyznać, że dyrektorem się bywa, a 
człowiekiem się jest. Ja chciałbym 
pozostać człowiekiem, który pewnie 
przez jakiś czas taką funkcję będzie 
pełnił. 

Jaki był przebieg drugiego konkur-

su?

 Nie powiem na ten temat wiele, 
bo jego procedura była tajna. Mogę 
jedynie zdradzić, że choć zgłosiło się 
czterech kandydatów, to do konkur-
su przystąpiło ich trzech - oprócz 
mnie jedna osoba ze szkoły i jedna 
z zewnątrz. Każdy z nas zaprezento-
wał swoją koncepcję funkcjonowa-
nia i rozwoju szkoły, po czym odpo-
wiadał na pytania członków 12-oso-
bowej komisji. Całość trwała napraw-
dę bardzo długo, bo ponad sześć go-
dzin (od 9 do około 15.30).

Czy spodziewał się pan ponownej 

wygranej?

 Szczerze mówiąc miałem do tego 
neutralne podejście i byłem przygo-
towany na każdy wariant.

Jak wygląda pana koncepcja prowadzenia szkoły w Józefosławiu? 

 Moje plany są dość obszerne, ale chciałbym zacząć pracę od poznania 
zdania nauczycieli. Mam wizję całkowicie otwartej współpracy. Bardzo zale-
ży mi również na angażowaniu do niej rodziców, a także na dobrej współpra-
cy z władzami gminy Piaseczno. Pierwszym wyzwaniem, w związku z reformą 
oświaty, będzie napisanie nowego statutu i opracowanie sposobów ocenia-
nia – co zawsze budzi duże kontrowersje. 

A jak chciałby pan, żeby wyglądała ta szkoła?

 Na pewno chciałbym, żeby to była szkoła, w której uczniowie mieliby za-
pewniony wszechstronny rozwój z zajęciami dodatkowymi znacznie wykra-
czającymi poza program nauczania. Zaznaczam, że muzyka nie będzie tu w 
żaden sposób faworyzowana. Tak samo jestem otwarty np. na sport, zajęcia 
fotografi czne, plastyczne, teatralne czy edukację medialną. 

Z jakim największym problemem boryka się obecnie szkoła?

 Zależy mi przede wszystkim na poprawie współpracy nauczycieli i rodzi-
ców. Wydaję mi się, że oba te środowiska są obecnie nastawione do siebie z 
pewną nieufnością. Współpraca rodziców ze szkołą powinna jednak polegać 
na tym, że pracują obie strony, a nie tylko jedna – podczas gdy druga rości so-
bie tylko różne wymagania. Będę zwolennikiem tego, żeby wszystkie kwestie 
problematyczne były rozwiązywane jak najszybciej w jak najwęższym gro-
nie zainteresowanych. Mamy wszyscy ten sam kierunek działania, dlatego po 
prostu musimy współdziałać dla dobra dzieci.

PIASECZNO

Miś Uszatek w Józefosławiu
 W środę 23 sierpnia na Ogródku Jordanowskim przy ulicy Ogrodowej 2 
w Józefosławiu odbędzie się spektakl „Miś Uszatek” - nie tylko historia małe-
go misia z klapniętym uszkiem, ale również opowieść o przyjaźni, akcepta-
cji i tolerancji. Serialowe mruczanki Misia Uszatka – „Pora na dobranoc”  oraz  
„Jestem sobie mały miś” – są również świetną okazją dla dorosłych widzów, 
by przenieść się do cudownych czasów własnego dzieciństwa. Początek o 
godzinie 10. Wstęp wolny.

Tyl.

Impro na skrzydłach wyobraźni
KONSTANCIN-JEZIORNA Jedyny teatralno-kabaretowy festiwal w Polsce, podczas którego 

publiczność na żywo decyduje o przebiegu spektakli, odbędzie się 26 i 27 sierpnia w 

Konstancińskim Domu Kultury

 Siódmą edycję imprezy organi-
zowanej przy ul. Mostowej 15 zaty-
tułowano „Impro na skrzydłach wy-
obraźni”. Jej gwiazdami, oprócz go-
spodarzy grupy Ab Ovo, będą Ka-
nadyjczyk Lee White oraz kinoteatr 
Mumio.

Co widz zapragnie zobaczyć

 Na scenie w akcji zobaczy-
my również grupy: Poławiaczy Pe-
reł z Lublina (sobota, godz. 17), 
Mia100W z Warszawy (sobota, 
godz. 18) oraz duety Dwie Siostry 
(niedziela, godz. 18), Dwóch Panów 
(niedziela, godz. 19) i Nieregularnik 
na 3 nuty (niedziela, godz. 17). Każ-
da z nich prezentuje inny, niepowta-
rzalny styl. Wszystkie spektakle łą-
czy jedno: improwizacja teatralna 
na najwyższym poziomie. Polega na 
błyskawicznym, spontanicznym od-
grywaniu na scenie tego, co widz za-
pragnie zobaczyć, bez scenariusza 
i wcześniejszych prób. Na festiwalu 
nie zabraknie zagranicznej gwiazdy. 
Lee White z Kanady to postać kul-
towa. W sobotę o godz. 19 wystąpi 
w spektaklu, jakiego jeszcze nie było. 
„Twoje 15 minut” to „show” oparty 
na scenkach, które chętni widzowie 
zagrają z mistrzem improwizacji. 
 W festiwalu weźmie udział po-
pularna grupa Mumio. W sobotę o 

godz. 21 zobaczymy ją w kultowym 
spektaklu „Kabaret Mumio”. Nato-
miast w niedzielę o godz. 21 odbędzie 
się muzyczny, improwizowany spek-
takl „Impro skrzydła wyobraźni czy-
li koncert piosenki przedmiotowej” z 
udziałem artystów  Ab Ovo oraz Mu-
mio. Na scenie zabrzmią utwory in-
spirowane poezją śpiewaną, od twór-
czości Agnieszki Osieckiej, przez Woj-
ciecha Młynarskiego po Kabaret Star-
szych Panów, czy nawet utwory Sta-
rego Dobrego Małżeństwa. To jed-
nak nie wszystko - artyści będą bo-
wiem śpiewać tekst poetycki z punk-
tu widzenia... przedmiotu codzienne-
go użytku. Jakie to będą przedmioty, 
na żywo zadecyduje publiczność. 
 - W Polsce organizowanych jest 
mnóstwo fantastycznych festiwa-
li teatralnych, filmowych i muzycz-
nych, ale nasz jest jedyny w swoim 
rodzaju – przekonuje Edyta Mar-
kiewicz-Brzozowska, dyrektor Kon-

stancińskiego Domu Kultury. – Jego 
wyjątkowość polega na otwartości 
formuły, angażowaniu całej publicz-
ności w tworzenie akcji na scenie. 
Hasło „Publiczność rządzi!” jest re-
alizowane od pierwszych minut każ-
dego widowiska. Spektaklom towa-
rzyszą niesamowite emocje, które 
udzielają się zarówno widzom, jak 
i aktorom. Cała „zabawa” polega 
właśnie na tej adrenalinie, czyli jed-
nej wielkiej niewiadomej - improwi-
zacji. Wszystko dzieje się tu i teraz. 
Bez scenariusza, bo „pisze” go pu-
bliczność w trakcie występu – zachę-
ca dyrektor KDK. 
 Bilety w cenie 20, 50 i 120 złotych 
można kupić w kasie KDK przy ul. 
Mostowej 15 od wtorku do piątku w 
godz. 12-18 oraz na stronie interne-
towej konstancinskidomkultury.pl.
 Festiwalowi patronuje Kurier 
Południowy.

PC

Uwaga, w piątek 18 sierpnia 

bilety na 321 Impro Festiwal 

można kupić 15% taniej! 

Kasa KDK przy ul. Mostowej 

15 będzie czynna w godz. 

12-13 i 17-18. 

Podwójne zaproszenia 

w prezencie dla

 pierwszych osób 321 Impro Festiwal w sobotę otworzy występ

 Poławiaczy Pereł z Lublina

LESZNOWOLA

Kobiety z 6. piętra
 W piątek 18 sierpnia nad stawem w Mysiadle w ramach Kina Letniego 
obejrzeć będzie można fi lm „Kobiety z 6. piętra”. Zamożny mężczyzna po-
stanawia pomóc imigrantkom zamieszkującym poddasze jego kamienicy. 
Pod ich wpływem na nowo uczy się radości życia. Początek o godzinie 21.

Tyl.

Trwają pokazy filmowe
PIASECZNO Piaseczyńskie Kino Plenerowe cieszy się w tym roku dużym zainteresowaniem mieszkańców. Co 

tydzień na parkingu przy ulicy Sierakowskiego pojawia się ponad sto osób oglądających fi lmy. Przed nami 

jeszcze trzy seanse

 W tym roku, aby zapewnić jesz-
cze lepszy komfort oglądania, zde-
cydowano się na poprawę jakości 
nagłośnienia.  
 - Mam nadzieję, że ustawiając, 
zamiast dwóch, cztery głośniki uzy-
skujemy w ten sposób bardziej rów-
nomierny rozkład dźwięku i również 
osoby siedzące z tyłu mogą komfor-
towo oglądać filmy – mówi Kierow-
nik Biura Promocji i Informacji Gmi-
ny Piaseczno Łukasz Wyleziński.

 Zmienił się również ekran i – 
zwłaszcza po zapadnięciu zmro-
ku – trudno jest narzekać na jakość 
wyświetlanego obrazu. Do tego or-
ganizatorzy zapewniają leżaki, któ-
rych jest o 30 więcej niż podczas po-
przedniej edycji. Niektórzy z miesz-
kańców są do tego na tyle pomysło-
wi, że na seanse przynoszą ze sobą... 
własną kanapę.
 Na Piaseczyńskim Kinie Ple-
nerowym obejrzeć można jed-

nak różne gatunku filmowe. Ko-
lejne projekcje o godzinie 20.30: 
Snajper” (18 sierpnia) i „Zaginio-
na dziewczyna” (25 sierpnia), a we 
wrześniu – na zakończenie – odbę-
dzie się na rynku specjalny pokaz 
filmu niemego z muzyką i dubbin-
giem na żywo w wykonaniu zespo-
łu Niemy Movie.

Grzegorz Tylec
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Dar łączenia mieszkańców
TARCZYN We wtorek w Bystrzanowie odbył się piknik rodzinny, pod-

czas którego rozstrzygnięto konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę

 Imprezę poprzedziła polowa msza święta, odprawiona przy kaplicz-
ce Św. Rocha. Po nabożeństwie sołtys Bystrzanowa Waldemar Pekrul powi-
tał wszystkich mieszkańców i zaproszonych gości, wśród których nie zabra-
kło przedstawicieli lokalnych władz, na czele z burmistrz Barbarą Galicz oraz 
przewodniczącym rady miejskiej Jackiem Żelazowskim.
 Sołtys podziękował także sponsorom, dzięki którym była możliwa organi-
zacja pikniku. Ważnym punktem imprezy było rozstrzygnięcie konkursu na naj-
lepszą szarlotkę, do którego zgłoszono siedem ciast. Jury stanęło przed trud-
nym zadaniem wyłonienia najsmaczniejszego wypieku. Po burzliwych obra-
dach przyznano pierwsze trzy miejsca. Zwyciężyła przepyszna szarlotka Kry-
styny Prus, za nią uplasowały się wypieki Marzeny Mastalerz oraz Janiny Prus.
 – Nie wiem czy pani burmistrz spotkała się w którejkolwiek miejscowo-
ści z takim zaangażowaniem mieszkańców – powiedział sołtys Waldemar Pe-
krul. – Nasza społeczność albo akceptuje moje pomysły, albo je tylko ulepsza. 
Jest niezwykle aktywna – chwalił sołtys.
 – Dziękuję panu sołtysowi za inicjatywę tak pięknej uroczystości jaką jest 
święto Rocha – powiedziała burmistrz Tarczyna Barbara Galicz. – Jest ono 
szczególnie ważnym świętem dla mieszkańców Bystrzanowa. Dziś obchodzi-
my nie tylko święto Rocha, ale i Święto Maryjne. Jest ono świętem dziękczyn-
nym za wszystkie plony rolne. Chcę podziękować sołtysowi za to, że ma dar 
łączenia mieszkańców. Dziękuję też wszystkim paniom gospodyniom za wy-
pieki na dzisiejszą uroczystość. Myślę, że pozostałe sołectwa powinny brać 
przykład z tej społeczności lokalnej, która potrafi  oderwać się od codzien-
nych zajęć i wspólnie spędzić czas.
 Pyszne ciasta, przysmaki z grilla, piękna pogoda, wiejska sceneria oraz 
wspaniałe towarzystwo sprawiały, że czas płynął szybko i dobry humor dopi-
sywał wszystkim uczestnikom pikniku. 

Adam Braciszewski

Po mszy św. sołtys Bystrzanowa Waldemar Pekrul zaprosił 

na piknik rodzinny

R E K L A M A

Spłonął garaż, a w nim samochód
PIASECZNO Ponad dwie godziny 21 strażaków gasiło pożar budynku garażowo-warszta-

towego przy ul. Rejtana 33. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń

 Zgłoszenie o zdarzeniu napły-
nęło do straży pożarnej w środę o 
godz. 21.35. Gdy strażacy dojecha-
li  na miejsce płomienie wydobywały 
się już z drzwi i okien budynku.
 – Podaliśmy kilka prądów wody 
do wnętrza, ale jednocześnie broni-
liśmy przed rozprzestrzenieniem się 
ognia na sąsiednie zabudowania – 
relacjonuje st. kpt. Łukasz Darmo-
falski z Państwowej Powiatowej 
Straży Pożarnej w Piasecznie.
 Pożarowi towarzyszyło spore za-
dymienie, strażacy używali masek 
i butli z powietrzem. Spalił się cały 
garaż a wraz z nimi znajdujący się w 
środku citroen. Po stłumieniu ognia 
strażacy oddymili pomieszcze-
nie oraz usunęli spalone elementy. 
Ogień zniszczył także dach sąsied-
niego budynku gospodarczego.
 Dotychczas nie ustalono co mo-
gło być przyczyną pożaru.

AB

Czas pamięci o bohaterach
PIASECZNO – 15 sierpnia jest świętem ludzi walczących bez rozgłosu – mówił w trakcie piaseczyńskich ob-

chodów Święta Wojska Polskiego starosta Wojciech Ołdakowski

 Gospodarz powiatu zauważył 
w przemówieniu na pl. Józefa Pił-
sudskiego, że zarówno w 1920 roku, 
jak i współcześnie, „tysiące Polaków 
walczy, bo chce żyć w wolnej, bez-
piecznej i katolickiej Polsce”. Woj-
ciech Ołdakowski podkreślał, że na-
szym wspólnym obowiązkiem jest 
pamięć o wszystkich poległych i wal-
czących za naszą wolność.  –  Bitwa, 
którą wygraliśmy w 1920 r. miała 
istotne znaczenie dla historii Euro-
py, bo powstrzymała ekspansję bol-
szewicką. Jednak ceną zwycięstwa 
była ofiara 4,5 tys. zabitych, 22 tys. 
rannych i 10 tys. uznanych za zagi-
nionych – uświadamiał. 
 Podczas obchodów Święta Woj-
ska Polskiego, w 97. rocznicę Bitwy 
Warszawskiej, Wojciech Ołdakow-
ski oraz Hanna Kułakowska-Micha-
lak, wiceburmistrz Piaseczna naj-
pierw złożyli kwiaty  na kwaterze 
wojennej 1939-1945 cmentarza pa-
rafialnego oraz pod tablicą na rogu 
ul. Kościuszki i Sienkiewicza upa-
miętniającą pochodzących z Pia-

seczna ochotników, którzy polegli w 
obronie Warszawy w 1920 r. Następ-
nie w kościele św. Anny odprawiono 
mszę św. w intencji Ojczyzny, a po 

niej władze i delegacje wzięły udział 
w hołdzie pamięci przy tablicy Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego. 

PC
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IV liga

Kolejka 1 - 12-13 sierpnia

Broń Radom 7-0 Wilga Garwolin  
LKS Jedlińsk 0-2 Pogoń Grodzisk Mazowiecki  
Mazur Karczew 5-0 Znicz II Pruszków  
Oskar Przysucha 5-1 Błonianka Błonie  
Sparta Jazgarzew 3-2 Energia Kozienice  
LKS Promna 1-2 Mszczonowianka Mszczonów  
Perła Złotokłos 1-3 Pilica Białobrzegi  
Naprzód Skórzec 1-4 MKS Piaseczno 

Tabela grupy południowej IV ligi 

1.  Broń Radom 1 3 1 0 0 7-0
2.  Mazur Karczew 1 3 1 0 0 5-0
3.  Oskar Przysucha 1 3 1 0 0 5-1
4.  MKS Piaseczno 1 3 1 0 0 4-1
5.  Pilica Białobrzegi 1 3 1 0 0 3-1
6.  Pogoń Grodzisk Mazowiecki
  1 3 1 0 0 2-0
7.  Sparta Jazgarzew 1 3 1 0 0 3-2
8.  Mszczonowianka Mszczonów
  1 3 1 0 0 2-1
9.  Energia Kozienice 1 0 0 0 1 2-3
10.  LKS Promna 1 0 0 0 1 1-2
11.  Perła Złotokłos 1 0 0 0 1 1-3
12.  LKS Jedlińsk 1 0 0 0 1 0-2
13.  Naprzód Skórzec 1 0 0 0 1 1-4
14.  Błonianka Błonie 1 0 0 0 1 1-5
15.  Znicz II Pruszków 1 0 0 0 1 0-5
16.  Wilga Garwolin 1 0 0 0 1 0-7

Liga okręgowa

Kolejka 1 - 12-13 sierpnia

Sparta II Jazgarzew 5-0 Naprzód Brwinów  
Przyszłość Włochy (Warszawa) 0-0 LKS Chlebnia 

Błękitni Korytów 1-2 KS Raszyn  
SEMP Ursynów (Warszawa) 1-0 KS Konstancin
 (Konstancin-Jeziorna)  
Naprzód Stare Babice 1-6 Józefovia Józefów  
Ursus II Warszawa 0-1 KS Teresin  
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 2-0 Piast Piastów  
Grom Warszawa 2-0 AP Żyrardów

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

1.  Józefovia Józefów 1 3 1 0 0 6-1
2.  Sparta II Jazgarzew 1 3 1 0 0 5-0
3.  Grom Warszawa 1 3 1 0 0 2-0
  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki
  1 3 1 0 0 2-0
5.  KS Raszyn 1 3 1 0 0 2-1
6.  SEMP Ursynów (Warszawa) 
  1 3 1 0 0 1-0
  KS Teresin 1 3 1 0 0 1-0
8.  Przyszłość Włochy (Warszawa)
  1 1 0 1 0 0-0
  LKS Chlebnia 1 1 0 1 0 0-0
10.  Błękitni Korytów 1 0 0 0 1 1-2
11.  Ursus II Warszawa 1 0 0 0 1 0-1
  KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna)
  1 0 0 0 1 0-1
13.  Piast Piastów 1 0 0 0 1 0-2
  AP Żyrardów 1 0 0 0 1 0-2
15.  Naprzód Stare Babice 1 0 0 0 1 1-6
16.  Naprzód Brwinów 1 0 0 0 1 0-5 

Ligowe zapowiedzi

IV liga

Kolejka 2 - 19-20 sierpnia

Wilga Garwolin - MKS Piaseczno 19 sierpnia, g.17 

Pilica Białobrzegi - Naprzód Skórzec 
Mszczonowianka Mszczonów - Perła Złotokłos 
19 sierpnia, g. 12.30 
Energia Kozienice - LKS Promna 
Błonianka Błonie - Sparta Jazgarzew 
18 sierpnia, g. 17.30 
Znicz II Pruszków - Oskar Przysucha 
Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Mazur Karczew 
Broń Radom - LKS Jedlińsk

Liga okręgowa

Kolejka 2 - 19-20 sierpnia

Naprzód Brwinów - KS Teresin 
Grom Warszawa - Ursus II Warszawa 
Józefovia Józefów - Żyrardowianka Żyrardów 
KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) - Naprzód Stare 
Babice 19 sierpnia, g. 11 
KS Raszyn - SEMP Ursynów (Warszawa) 
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki - Błękitni Korytów
LKS Chlebnia - Piast Piastów 
Sparta II Jazgarzew - Przyszłość Włochy (Warszawa) 19 
sierpnia, g. 11

A klasa

Kolejka 1 - 19-20 sierpnia

Gwardia Warszawa - FC Lesznowola 
UKS Siekierki (Warszawa) - Świt Warszawa 
Rozwój Warszawa - GLKS Nadarzyn 
Okęcie Warszawa - Anprel Nowa Wieś 
MKS II Piaseczno - Jedność Żabieniec 20 sierpnia, g. 11 
Tur Jaktorów - Laura Chylice 19 sierpnia, g. 11 
Grom II Warszawa - Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 19 
sierpnia, g. 14

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

Wyniki naszych zespołów ligowych

Ruszyła czwarta liga
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA, SPARTA JAZGARZEW – ENERGIA KOZIENICE 3:2, PERŁA ZŁOTOKŁOS - PILICA BIAŁOBRZEGI 

1:3, NAPRZÓD SKÓRZECZ – MKS PIASECZNO 1:4 Inauguracja czwartoligowych zmagań w wykona-

niu trzech naszych zespołów z powiatu obfi towała w gole.  W tym roku liga jest szcze-

gólna, bo w związku z reformą spadnie z niej bardzo wiele zespołów. Wszystko wskazu-

je na to, że pewnych utrzymania będzie zaledwie... sześć drużyn. Zatem każdy, wywal-

czony na boisku punkt, od samego początku jest na wagę złota

 Pierwsza rozpoczęła sezon Spar-
ta Jazgarzew, która zdołała osta-
tecznie pokonać drużynę z Kozie-
nic 3:2. Na listę strzelców wpisali się 
dla gospodarzy Kamil Domański (z 
rzutu karnego) i dwukrotnie Konrad 
Rudnicki.
 - Przez większą część spotkania 
mieliśmy piłkę w posiadaniu i do-
minowaliśmy nad rywalami – mówi 
Marek Gołębiewski, trener Sparty 
Jazgarzew. - Mieliśmy trzy dogod-
ne sytuacje żeby podwyższyć wy-
nik, ale nie udało nam się tego doko-
nać i zrobiło się na koniec nerwowo. 
Po naszych błędach daliśmy sobie 
strzelić drugą bramkę, ale na szczę-
ście, od niepamiętnych czasów, wy-
graliśmy pierwszy mecz w sezonie i 
mam nadzieję, że jest to dobry pro-
gnostyk na przyszłość.
 Przed początkiem rozgrywek 
mało kto dawał szanse beniamin-
kowi ze Złotokłosu. W pierwszej po-
łowie, grający bez trzech podstawo-
wych zawodników, podopieczni Jac-
ka Rzeplińskiego zmagali się jednak 
z faworyzowanymi przyjezdnymi jak 
równy z równym. Wprawdzie już w 
3. minucie wynik meczu otworzył 
Damian Stanisławski, ale w 14. mi-
nucie pierwszą, historyczną bram-
kę dla Perły w czwartej lidze zdobył 
Jakub Paszkiewicz. Niestety, druga 
połowa należała już jednak zdecy-
dowanie do Pilicy. Gospodarze ga-
śli fizycznie z minuty na minutę, a 
rywale wykorzystali to zdobywając 
dwa gole i wygrywając spotkanie. 
Na listę strzelców wpisał się ponow-
nie Stanisławski i skompletował tym 

samym hat-trick w Złotokłosie.
 - W pierwszej było dobrze, ale w 
drugiej w ogóle nie zrobiliśmy tego 
o czym sobie mówiliśmy w szatni – 
komentuje Grzegorz Gotchold, kapi-
tan Perły Złotokłos. - Oni wykorzy-
stali naszą pewność siebie. Za wyso-
ko wyszliśmy.
 Dobry start zanotowało z kolei 
MKS Piaseczno. Pierwszą bram-
kę zdobył dla biało-niebieskich, tuż 
przed przerwą, Dominik Witkowski. 
I choć, zaraz po zmianie stron, Na-
przód wyrównał, to potem gole zdo-
bywali już tylko zawodnicy Toma-
sza Grzywny. Rozgrywający świet-
ną partię Kamil Matulka dwukrot-

nie, w efektowny sposób, pokonał 
bramkarza rywali, a tych dobił jesz-
cze w 81. minucie, sprowadzony z 
KS Konstancin, Karol Skóra, wyko-
rzystując dobre dogranie Matulki.
- Dobrze, że na start trafiliśmy na 
beniaminka – mówi Kamil Matulka. 
- Bo tak nerwowo zacząć sezon nie 
wypada drużynie walczącej o naj-
wyższe cele. Na szczęście udało się 
mecz wygrać, strzelić dwie bramki 
i dołożyć dwie asysty. Także cel się 
nie zmienia i jedziemy dalej. Kolejny 
rywal już w sobotę i trzeba walczyć 
o kolejne trzy punkty.

Grzegorz Tylec

Sparta gromi w debiucie
PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA, SPARTA II JAZGARZEW – NAPRZÓD 

BRWINÓW 5:0, SEMP URSYNÓW – KS KONSTANCIN 1:0 W różnych nastro-

jach rozpoczęli zmagania w lidze okręgowej piłkarze z powiatu piase-

czyńskiego. O ile druga drużyna Sparty nie miała problemów z odnie-

sieniem przekonywującego zwycięstwa, to spadkowicz z czwartej ligi 

- KS Konstancin musiał uznać wyższość rywala

 Czego można było 
się spodziewać po 
grze beniaminka w li-
dze okręgowej? Okaza-
ło się, że całkiem spo-
ro. Sparta II zagrała bo-
wiem w ostatnią sobo-
tę „na piątkę”, a gdy-
by nie kiepska skutecz-
ność, przeciwnicy mo-
gli spokojnie wyjeż-
dżać z Wólki Kozodaw-
skiej z dwucyfrowym 
bagażem goli. 
 Ostre strzelanie roz-
począł już w drugiej minucie meczu sprowadzony z Perły Złotokłos Cezary 
Kur, który pokonał bramkarza Naprzodu w sytuacji sam na sam. W 20. minucie 
gry prowadzenie podwyższył z kolei Karol Szelągowicz, wykorzystując pew-
nie precyzyjne dogranie od Olafa Kubata. Kilka minut później Kur dobił gło-
wą strzał Wojciecha Gajownika, a jeszcze przed przerwą Łukasz Zając pewnie 
uderzył z bliskiej odległości na 4:0.
 Po zmianie stron Sparta nieco spuściła z tonu i w 64. minucie, po błędzie 
bramkarza Łukasza Sznajdera i w konsekwencji sprokurowaniu rzutu karne-
go, Brwinów mógł się pokusić o gola honorowego. Zawodnik gości miał jed-
nak pecha, bo jego uderzenie z 11 metrów trafi ło w słupek. Od tego momentu 
znów zaczęli przeważać gospodarze, którzy mieli jeszcze przynajmniej kilka 
„setek”, ale strzelili już tylko raz, a konkretnie Kubat w 76. minucie, który wy-
korzystał prosty błąd  obrony przyjezdnych.
 O udanej inauguracji nie mogą jednak niestety mówić piłkarze Konstanci-
na, którzy ulegli drużynie z Ursynowa w meczu wyjazdowym. Gola na wagę 
trzech punktów zdobył w 65. minucie Daniel Ludynia.
- To był typowy mecz na remis – mówi Michał Madeński, trener KS Konstan-
cin. - Bramkę straciliśmy po naszym błędzie i kontrze rywali.

Tyl.

Kur znów w Jazgarzewie
PIŁKA NOŻNA Tuż przed startem ligi pomocnik Perły Złotokłos Cezary Kur 

przeniósł się do Sparty Jazgarzew. To już jego drugie podejście do klu-

bu, który swoje spotkania rozgrywa na stadionie w Wólce Kozodawskiej

 Pierwsza przygoda ze Spartą, zna-
nego z dynamicznych rajdów, Ceza-
rego Kura nie należała do szczegól-
nie udanych. Zawodnikowi nie udało 
się specjalnie zaistnieć na czwartoligo-
wych boiskach i po rundzie w sezonie 
2013/2014 wrócił do Perły. W obecnym 
sezonie 25-letni pomocnik znów bę-
dzie chciał jednak spróbować swoich 
sił w klubie prowadzonym przez Wi-
tolda Faliszewskiego – tym razem pod 
okiem trenera Marka Gołębiewskiego.
 - Gra w piłkę nie dawała mi tej radości co wcześniej, dlatego potrzebowa-
łem zmian  - mówi Cezary Kur. - Chcę się rozwijać. 
Czy nie szkoda mu było opuszczać zespołu Perły – zwłaszcza po wymarzo-
nym awansie do czwartej ligi?
 - Żal jest  ogromny – przyznaje piłkarz. - Zostawiłem tu zdrowie i serce. 
To mój klub, ale niestety nie  miałem innego wyjścia. Chcę stawać się lepszy i 
udowodnić sobie oraz niektórym, że nie jestem słaby. Bardzo mi ciężko, że nie 
mogłem zagrać w pierwszym meczu, historycznym meczu o mistrzostwo IV 
ligi, ale takie jest życie. Dalej uparcie wierzę w marzenia i idę do przodu .

Tyl.

Na plaży przy pięknej pogodzie
SIATKÓWKA Konstancińskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej przy 

wsparciu władz gminy zorganizowało turnieje piłki plażowej na bo-

iskach w Parku Zdrojowym

 Pierwsze turnieje odbyły się z okazji Dni Konstancina-Jeziorny. W czerw-
cu rywalizowały ze sobą panie, a następnego dnia panowie. Ostatni turniej 
odbył się 29 lipca w kategorii mixty. Zwycięzcami została para Getka-Rowiń-
ski, drugie miejsce zdobyli Sobieska-Szustak, a ostatnie miejsce na podium - 
Skowrońska-Wojczuk. Po turnieju mixtów grała jeszcze młodzież do 18. roku 
życia, gdzie najlepsza była para Wrochna-Staniszewski.
 – Wszystkie turnieje odbyły się przy wspaniałej pogodzie, co sprzyjało do-
brej frekwencji, grze i wysokiemu poziomowi rozgrywek – mówi Mirosław 
Kapitan z SPS Konstancin-Jeziorna. 

Tyl.
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DOCIEPLENIA - ELEWACJE

tel. 531 834 414

OCIEPLENIA
Izolacje pianą

PUR

BIURO
PRAWNO-PODATKOWE

kompleksowa obsługakompleksowa obsługa
księgowo-kadrowa,księgowo-kadrowa,

profesjonalnie i życzliwieprofesjonalnie i życzliwie

Warszawa/DawidyWarszawa/Dawidy

tel.: 502-088-028, e-mail: biuro@e-pit.net

tel. 505 200 250

WYWIEZIEMY GRUZ,
DREWNO, ZIEMIĘ

KONTENERY
od KP4 do KP33

TRANSPORT
KRUSZYWA i PIACHU

KUPUJEMY
SAMOCHODY
WSZYSTKIE OD 2000-2016r.

507 486 881

Zatrudnię pracownika na plac

najlepiej z kat B lub B+C

Skład Drewna

Łazy Al Krakowska 210 A

tel. 602-476-553
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DAM PRACĘ

Panie do sprzątania biura w Górze Kalwarii. 
Tel. 608 673 131

Kurier Południowy poszukuje kolportera z własnym 
samochodem i znajomością powiatu  pruszkowskiego, 
praca co drugi piątek, tel. 692 488 278

Zatrudnię pracownika z okolic Piaseczna do prac 
remontowo – budowlanych – montaż płyt g/k,
malowanie, szpachlowanie, tel. 606 975 447

Praca dla ekspedientki w Nowej Iwicznej, 8-16, od  
poniedziałku do piątku tel. 609 56 35 02

Zatrudnię kobiety i mężczyzn do sprzątania 
w Wólce Kosowskiej, tel. 519 112 478

Firma zatrudni panią do sprzątania na terenie gminy 
Konstancin-Jeziorna, 13 zł brutto/1h, tel. 533 281 247

Zatrudnię kierowcę – magazyniera kat.B, mile 
widziane uprawnienia na wózki widłowe oraz ADR, 
tel. 508 199 426

Sklep spożywczo – przemysłowy „Pod  brzozami” w
Dobieszu zatrudni pracownika, wiadomość na miejscu 
lub 609 637 584

Sprzedawczynię do delikatesów w Złotokłosie, atrak-
cyjne warunki pracy, tel. 797 188 368 lub 22 737 35 83

Sprzedawczynię do delikatesów w Zalesiu Dolnym, atrak-
cyjne warunki pracy, tel. 797 188 368 lub 22 737 35 83

Fryzjera/kę męskiego, Piaseczno, tel. 604 433 127

Praca w firmie ogrodniczej – z doświadczeniem, 
tel. 607 811 727

Stolarz. Dobre warunki, Łazy, tel. 727 43 53 63 

Ekspedientkę do sklepu spożywczego w Piasecznie 
tel. 600 803 611, 602 743 436 

Pracownika fizycznego na skład opału w Piasecznie, 
tel. 601 250 096

Zatrudnię hydraulików. Tel: 501 083 795

Poszukuje blacharza i  mechanika samochodowego  
do pracy w Żabieńcu, kontakt  691 681 023 mail 
info@transbox.net.pl

Ekspedientka do sklepu w Piskórkce, tel. 608 055 738

Zatrudnię instruktora nauki jazdy. Telefon 505 087 358

Mechanik poszukiwany FSS-garage.pl, tel. 601 602 624

Poszukujemy: SAMODZIELNYCH BRUKARZY, EKIPY 
BRUKARSKIEJ oraz pracowników z doświadczeniem 
przy zakładaniu ogrodów (mężczyzn,) wynagrodzenie 
wypłacane regularnie, w systemie tygodniowym! ok. 
Piaseczna, tel. 698 698 839

Zatrudnię pomocnika magazyniera do sklepu 
spożywczego w Ustanowie, tel. 602 601 676

Piekarza piecowego oraz osoby do prac pomocniczych 
w piekarni. Piaseczno, ul. Dworska 1, tel. 536 002 001

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

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

Brukarzy, tel. 504 008 309

Doświadczonym ogrodnikom do firmy w Piasecznie, 
tel. 500 268 463

Pomoc kuchenna, kucharka do pracowni garmażeryjnej. 
Mysiadło, tel. 603 68 65 61

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

Lakiernika, pomocnika i do przyuczenia zawodu, 
tel. 607 348 271

Sprzedawcę do sklepu meblowego UFO, zgłoszenia 
osobiste pl. Piłsudskiego 6,  Piaseczno

Zatrudnię młodą i zorganizowaną kucharkę i pomoc 
kuchni, Piaseczno, tel. 504 687 475 po 16-tej

Fryzjerce w K - Jeziornie,  tel. 606 817 356

Stylistkę paznokci z doświadczeniem, Piaseczno, 
tel. 503 361 300

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

Do produkcji i montażu okien, Jazgarzew,
tel. 600 446 225

Praca dla hydraulika, tel. 691 056 402 

Zatrudnię pomoc do kuchni w restauracji w hotelu
 niedaleko Piaseczna. Tel: 601 236 271

Stacja Orlen w Tarczynie zatrudni kasjera, 
tel. 605 276 594

Zatrudnię kierowcę C+E w ruchu międzynarodowym. 
Tarczyn, tel. 796 344 554

Zatrudnimy pomocnika operatora maszyn pakujących 
BVM, w wieku od 20 – 45 lat. Czaplinek k. Góry Kalwarii. 
Tel 662 021 309

Agenta ochrony, do 55 lat. System 24/48h, Piaseczno-
Chylice. Tel. 506 158 658

Pilnie zatrudnię fryzjera/kę okolice Janek. Tel. 602 205 722

Zatrudnię szwaczkę, okolice PKP Ustanówek, tel. 728 550 663

Zespół Szkół Publicznych w Mysiadle (ul. Kwiatowa 28) za-
trudni na stanowisko nauczycieli: - matematyka (16 godzin ty-
godniowo), - język hiszpański (9 godzin tygodniowo). CV pro-
szę przesyłać na adres e-mail: sekretariat@spwmy.edu.pl, 
telefon kontaktowy - (22) 462-85-20.

Pracownik do przeprowadzek, tel. 602 226 147

Zatrudnię ludzi do pracy. Glazurnika oraz do prac 
wykończeniowych i układania kostki, tel. 601 304 250

Panią do prowadzenia domu i odprowadzania dziecka do 
szkoły, osiedle Konstancja , tel. 601 299 776

Szukam pracownika do zakładu stolarskiego - produkcja 
mebli.  Telefon 696 48 48 54

Dekarza z dośw.,  pomocnika, praca stała  tel. 601 306 853

Opiekunkę/ pomoc wychowawcy do żłobka w Łazach 
koło Magdalenki zatrudnię. Kontakt:tel.506-12-52-82, 
email: przedszkolefantazja@interia.pl

SZUKAM PRACY 

Dekarz (krycie dachów, kładzenie papy, malowanie 
dachów, rynny), tel. 739 691 278

Sprzątanie, tel. 889 680 625

KUPIĘ

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

Kupie zboże, pszenicę, tel. 509 284 043

SPRZEDAM

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

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 602 77 03 61

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 791 394 791

Kopaczka ciągnikowa, tel. 797 470 694

Pół domu z bali przedwojennych, do rozbiórki 
oraz obornik koński tel. 515 306 380

Tuje, bukszpany i inne, tel. 880 479 679

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Seicento 2000, tel. 506 251 008 

Mini Cooper RS 1.6, 2003, 13 900zł tel. 662 128 913 

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

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup aut – wszystkie marki tel. 512 391 270

Skup aut, tel. 797 146 016

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Kancelaria Prawa Administracyjnego. ODSZKODOWA-
NIA ZA DZIAŁKI PRZEJĘTE POD DROGI PUBLICZNE 
– skutecznie pomagamy w uzyskaniu odszkodowanie 
maksymalnej wysokości. ODWOŁANIA, ZAŻALENIA, 
PISMA PROCESOWE. tel. 508 743 620

Sprzedam stanowisko postojowe w centrum 
Góry Kalwarii, tel. 609 303 154

Wykonam bezpłatnie baner 2 mkw. w zamian za moż-
liwość wywieszenia baneru reklamowego (okolice Pia-
seczna), tel. 509 453 325 lub 570 007 900

Działkę 2900 m kw. W Ustanowie przy ul. Leśnej, 
tel. 509 308 026

Sprzedam super działkę budowlaną w NOWEJ WOLI. 
Tylko 100 zł za 1m kw. Tanio ze względu na podatek 
spadkowy, tel. 22 750 33 66, 698 225 965

Kawalerka Piaseczno Mysiadło 34 m kw. Złotej Kaczki 
I piętro Sprzedam Bezpośrednio tel. 602 126 180

Działki rekreacyjne Prażmów, tel. 602 77 03 61

Działki budowlane Prażmów 1000 m kw. tel. 602 77 03 61

56 m kw., Mysiadło, bezpośrednio, tel. 607 107 726

Piaseczno, ul. Dworcowa 20, mieszkanie 46 m + miejsce 
postojowe, możliwość dokupienia garażu, 330 tys. zł, 
tel. 602 470 061

Mazury, działka nad jeziorem Śniardwy, tel. 795 041 054 

Kontener, tel. 574 664 008

Budowlana z warunkami zabudowy, 1500 m kw., 
w gminie Prażmów, 30 km od Warszawy, 55 zł/m kw., 
tel. 604 823 665

Dom jednorodzinny 170/1000 m kw., Wólka Dworska,
budowa domów,  tel. 602 397 714

Dom, tanio, tel. 535 487 338

Konstancin dom 190/1300 m kw. okazja 890 tys. zł, 
tel. 601 720 840

Konstancin, 2000m kw, ładna, 270 tys. zł tel. 601 720 840

Konstancin 380/1000 m kw., okazja. 1,4 mln, 
tel. 601 720 840

Sprzedam SUPER działki budowlane. Dobry dojazd PKP 
Warszawa – Radom. Koszt działki 1050 m kw., ze wszyst-
kimi opłatami (podatek, notariusz, księga wieczysta) WY-
NOSI ok. 29 500 zł. Propozycja szczególnie dla młodych 
małżeństw a także na doskonałą lokatę,
tel. 698 225 965, 22 750 33 66

Sprzedam bezpośrednio dwie działki budowlane po 
1000m kw w Prażmowie oraz w dwie w Woli Prażmowskiej 
1200m kw  i 1400 m kw tel. 604 28 00 99

Dom, tanio, tel. 535 487 338

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

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

Odstąpię dobrze prosperujący sklep w Piasecznie, 
tel. 662 032 032

Lokal handlowo – usługowy 26 m kw., Piaseczno, 
ul. Puławska 32, tel. 503 815 770

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

Wynajmę pokój w zamian za odpracowanie. Szczegóły 
do uzgodnienia. Tel. 600 903 558

Dział fryzjerski, gabinet do masaż w salonie kosmetycznym 
centrum Piaseczna, tel. 663 999 204

Wynajmę biura, magazyn, tel. 603 323 603

USŁUGI

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

GLAZURA GRES REMONTY TEL. 601 21 94 82

PRZYGOTOWYWANIE POZWÓW ROZWODOWYCH, 
tel. 508 743 620 

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

OKNA SERWIS I NAPRAWA, TEL. 601 623 480

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

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Tynki maszynowe tel kontaktowy :722 139 868

Malarskie, tel. 696 120 208

Malowanie, gładzie, panele, tel. 665 708 757

Przeprowadzki,  tel. 505 591 721

Koszenie, niwelacja terenu. Tel. 505 591 721

Czyszczenie piwnic, posesji, strychów. 
Tel. 505 591 721

Elektryk, tel. 666 890 886

Ogrody – nawadnianie – brukarstwo, tel. 603 357 962

Hydraulik z doświadczeniem i uprawnieniami. 
Piaseczno i okoliczne gminy, tel. 605 079 907

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

Tynki maszynowe tel. 502 788 561

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

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

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

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

Ogrody, trawniki, tel. 504 008 309

Układanie kostki brukowej, tel. 504 008 309

Cyklinowanie, tel. 573 437 794

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Porządkowanie działek, tel. 501 050 907

Tłumaczenia, tel. 607 685 074

Wylewki agregatem, styrobeton, tel. 668 327 588

Kominki, tel. 609 644 757

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

Dachy, Kominy, rynny, tel. 798 836 860

Budowy domów tel. 798 836 860 

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Naprawiam pralki, lodówki, tel. 603 047 616

Tynki tradycyjne, maszynowe i gipsowe, tel. 604 415 352

Instalacje elektryczne,   tel.  601 41 88 01

Układanie kostki brukowej, elewacje, tel. 601 304 250

Remonty, wykończenia, hydraulika, pełny zakres, 
tel. 601 304 250

Hydraulik, tel. 535 872 455

Wycinka i pielęgnacja koron drzew, alpinistycznie, 
tel. 604 616 890

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

Glazura terakota, tel. 577 355 123

Szkolenia BHP bhp-mat.pl

Geodeta, tel. 516 070 915

Naprawa, serwis okien i drzwi, problem z uszczelką 
czy klamką ? Zacięte okno? Zbita szyba ? Wieje ? 
20 lat doświadczenia tel. 502 214 817

Tynki agregatem, tel. 533 125 444

 RÓŻNE 

Pożyczki i kredyty wieloratalne dla każdego bez BIK,
tel. 690 016 555

Ziemia ogrodowa, torfowa, przesortowana, 
tel. 505 664 412

NAUKA 

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

Język angielski – dojazd, tel. 798 48 47 11

ZDROWIE I URODA 

Odciski, modzele, wrastające paznokcie- podolog, 
tel. 22 716 39 40

Stylizacja rzęs metodą 1:1 i objętości. Piaseczno, 
tel. 578 591 852 lub LashesPati@wp.pl

ZWIERZĘTA

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

ZATRUDNIMY DO ODDZIAŁU WART CYWILNYCH - 
UMOWA O PRACĘ, OKĘCIE. TEL. 261 821 073

Kucharzowi, kucharce i absolwentom w tym 
zawodzie, tel. 600 052 583

Firma zatrudni elektromonterów sieci i instalacji 
elektrycznych. Telefon: (22) 201 19 01

Fryzjer/ka pilnie poszukiwani do Konstancina. 
Instytut Eris. Tel 695 151 616

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

Zatrudnię ekspedientkę w Jaroszowej Woli na cały
etat-umowa o pracę, tel. 22 790 25 92, 518 180 766

Zatrudnimy kierowcę z kat.B, Góra Kalwaria i okolice, 
samochód dostawczy, praca w hurtownii spożywczej, 
kontakt po godzinie 14 tel. 510 197 142

Nawiążę  współpracę z mechanikiem maszyn 
budowlanych i ogrodniczych, tel. 501 314 711

Do zbioru jabłek zatrudnię z Góry Kalwarii lub okolic 
Tel. 600 391 984

Praca w sklepie spożywczym TIM w Kawęczynie. 
Wolne niedziele, umowa o pracę co 2 sobota wolna. 
Tel. 608 298 397

Sprzedam prasę mimośrodową 40 ton o skoku
1,5 cm (stalki do butów), tel. 605 079 907

ANTENY TV/SAT - MONTAŻ – SERWIS, 
TEL. 502 129 161

ANTENY,SERWIS,MONTAŻ,GWARANCJA, 
TEL. 537 777 181, 883 434 737

BRUKARSTWO, meritumbruk@o2.pl, 
TEL. 696 437 501

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

PRZYGOTOWYWANIE POZWÓW ROZWODOWYCH, 
alimentacyjnych – sprawy rodzinne, karne, cywilne, 
spadkowe tel. 508 743 620 

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588  

Układanie kostki brukowej, tel. 509 069 235

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

Dreamlandia – twórczy angielski, od 1998, 
indywidualnie, z dojazdem,  tel. 662 128 913 

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

ANTENY,DOMOFONY, MONTAŻ, NAPRAWY, 
TEL. 603 375 875

Kwatery, 8 zł+, tel. 574 661 588

Pokój 450+, tel. 720 916 226

Auto skup, tel. 535 661 903

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

SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ 1000 METRÓW 
W JEZIÓRKU. TEL. 602 489 649

NOWY ATRAKCYJNY DOM CENTRUM PIASECZNA, 
TEL. 668 120 272, 666 051 882

największy nakład 
największa skuteczność

 
cena od 3 zł za słowo

Zamów 
ogłoszenie drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2

tel. 22 756 79 39 pon-pt 8:30-18




