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"Villa Park"

Lesznowola, ul. Okrężna Cena od, 3.990 zł /m
2

Apartamenty i segmenty o pow. 110-127m  w zamkniętym Osiedlu.
2

Osiedle z bezpośrednim dostępem do lasu, własnym placem zabaw oraz fitparkiem.
Energooszczędna technologia budowy oraz wysoki standard wykończenia i wyposażenia.

Ogródki o pow. od 125 do 200 m .
2

Realizacja II kw. 2018 r.

www.patiodeweloper.pl

Czytaj on-line!

Jesteśmy

 również na: 

www.facebook.com

/kurierpoludniowy

www.kurierpoludniowy.pl
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Ostatni bój (o) kościuszkowców
PIASECZNO/POWIAT Wszystko wskazu-

je na to, że z powodu dekomuni-

zacji IV Liceum Ogólnokształcące 

będzie miało innego patrona. Po-

mysł wyrugowania I Dywizji Ko-

ściuszkowskiej z nazwy placówki 

budzi jednak skrajne opinie

Policja zacznie wzywać pacjentów 
fałszywego lekarza
GÓRA KALWARIA/PIASECZNO Piaseczyńska prokura-

tura właśnie zleciła policji przesłuchanie prze-

szło 200 osób, które skorzystały z porad ortope-

dy podszywającego się pod  medyka ze święto-

krzyskiego



 Na prośbę starosty piaseczyń-
skiego Wojciecha Ołdakowskiego, 
departament łowiectwa Minister-
stwa Środowiska oraz wojewoda 

mazowiecki w końcu rozwiali wąt-
pliwości. Powiat ma prawo przezna-
czać pieniądze ze swojego budżetu 
na odłów dzików. Może też wywo-
zić je do prywatnych hodowli w in-
nym rejonie kraju.

Starosta nakazał odstrzał

 Przypomnijmy, że starostwo 
chciało w tym roku kontynuować 
zmniejszanie pogłowia dzikiej zwie-
rzyny w powiecie, która wędruje 
po ulicach, ryje w polach i trawni-
kach oraz budzi przerażenie przede 
wszystkim dzieci. Samorząd powia-
tu zarezerwował nawet na to kolej-
ne pieniądze, ale kontrolująca fi-
nanse gmin i powiatów Regional-
na Izba Obrachunkowa zakwestio-
nowała ten wydatek (zapowiedziała, 
że go nie uzna). – Dodatkowym pro-
blemem jest wprowadzony w naszym 
kraju zakaz przewozu świń oraz dzi-
ków, związany z rozwojem ASF, czy-
li afrykańskiego pomoru świń. Dzi-
ki, które do tej pory u nas odławiano, 
były przewożone do specjalistyczne-
go gospodarstwa w Lubuskiem – tłu-
maczył w maju starosta. 
 Jednak aby zmniejszyć pogłowie 
leśnych zwierząt zagrażających bez-
pieczeństwu mieszkańców, pod ko-
niec czerwca Wojciech Ołdakowski 
wydał zgodę na odstrzał 16 dzików z 
okolic Baniochy i Wilczynka w gmi-
nie Góra Kalwaria. Koła łowieckie 
obecnie realizują tę decyzję, do tej 
pory zlikwidowano 4 osobniki.  

Są pieniądze na odłownie

 Pod koniec lipca Ministerstwo Śro-
dowiska zmodyfikowało swoje zalece-
nia: nie ma już problemu z wywoże-
niem dzików z rejonu, gdzie ASF nie 
stwierdzono (czyli m.in. powiatu pia-
seczyńskiego). Resort nie zgodził się 
również ze stanowiskiem RIO. W oce-
nie resortu odłów redukcyjny lub od-
strzał dzikiej zwierzyny to zadanie wła-
sne powiatu i wolno mu za to zapłacić.  
 Po tych wytycznych, władze po-
wiatu niezwłocznie przeznaczyły na 
wyłapywanie dzików 100 tys. zł. W 
2015 roku na złapanie 121 dzików i 
wywiezienie je do specjalistycznego 

gospodarstwa przy zachodniej grani-
cy państwa, powiat przeznaczył 145,2 
tys. zł. W ubiegłym roku miejsce by-
towania zmieniły 134 dzikie świnie za 
kolejne 150 tys. zł. W tym roku, na ra-
zie są wnioski o odłowienie 83 dzików.  
 Najwięcej próśb o ustawienie 
odłowni płynie z gmin Góra Kal-
waria (dziki widywane są tam w Ba-
niosze, Wilczynku, Podłęczu i Wól-
ce Dworskiej, a ostatnio w mie-
ście) i Lesznowola (chodzi o Wil-
czą Górę i Nową Iwiczną).  W przy-
padku pierwszej gminy, po skargach 
mieszkańców, jej rada miejska przy-
jęła wiosną stanowisko domagające 
się od starosty zmniejszenia pogło-
wia dzików.

Czy dziki nie są dokarmiane?

 – Przed ustawieniem odłowni we 
wnioskowanym miejscu każdorazo-
wo sprawdzamy, jak w tej miejscowo-
ści przestrzegane są zasady czystości 
i porządku. Bardzo często zdarza się, 
że powodem pobytu zwierząt w danej 
miejscowości jest dokarmianie lub po-
zostawianie resztek pożywienia w miej-
scach ogólnodostępnych – informuje 
wicestarosta Arkadiusz Strzyżewski.
 Zastępca starosty żałuje, że z po-
wodu sporu prawnego powiat musiał 
przerwać odłów dzików. – Gdybyśmy 
nieprzerwanie kontynuowali to, co za-
częliśmy w 2015 roku, być może pro-
blem nadmiaru dzików już by nie ist-
niał – mówi Arkadiusz Strzyżewski.

Piotr Chmielewski
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URSYNÓW

Oszust za kratami, kosztowności przepadły

Kradli, podpalali i sprzedawali na złom

Skończył służbę, ale pozostał policjantem

Piła alkohol zamiast się opiekować

 Na Mokotowie zatrzymano jednego z podejrzanych o dokonanie oszustwa, 
do którego doszło 26 maja w Zalesiu Górnym. Wówczas do starszego małżeń-
stwa zatelefonowała „pani Basia”. Powiedziała, że jest funkcjonariuszką Centralne-
go Biura Śledczego Policji i bierze udział w akcji przeciwko bandytom, którzy za-
mierzają ich okraść. Umiejętnie prowadząc rozmowę, fałszywa funkcjonariuszka 
nakłoniła staruszków, by w ramach „prowadzonych działań” przekazali gotówkę, 
którą dysponują oraz wszelkie inne kosztowności „policjantowi z CBŚP”, który bę-
dzie na nich czekał w umówionym miejscu. Mieszkańcy Zalesia tak zrobili. Wydali 
nieznanemu mężczyźnie 28 tys. zł a także 21 złotych pierścionków, 2 łańcuszki i 5 
złotych bransoletek. Kiedy jeszcze tego samego dnia wyszło na jaw, że doszło do 
oszustwa, starsze małżeństwo było zdruzgotane.  Fałszywy funkcjonariusz nie-
dawno został schwytany, jednak po oszczędnościach i precjozach nie ma śladu. 
Policja apeluje osób starszych, aby absolutnie nikomu nie ufały, jeśli powie, że jest 
krewnym i potrzebuje natychmiastowej pożyczki fi nansowej. Nie wolno też speł-
niać żądań osób podających się w słuchawce za funkcjonariusza CBŚP. Po takim 
telefonie należy natychmiast skontaktować się z policją. 

 Pomysłowość przestępców nie zna granic. Kryminalni schwytali dwóch męż-
czyzn, którzy kradli samochody z terenu powiatu piaseczyńskiego, aby potem 
sprzedawać je na kilogramy. Jednak ten proceder był bardziej skomplikowany. Do 
kradzieży aut panowie wykorzystywali lawetę. Po załadowaniu na nią samochodu, 
wieźli go nad brzeg Wisły i podpalali. Kiedy z auta pozostał ostygnięty wrak, spie-
niężali go w skupie złomu. Wiadomo, że ich łupem na terenie powiatu padły trzy 
samochody, ale stróże prawa sprawdzają obecnie, czy aut nie było więcej. Policja 
zajęła się sprawą trzy tygodnie temu, gdy z parkingu znajdującego się przy stacji 
PKP w Zalesiu Górnym skradziono forda fi estę należącego do jednego z pasaże-
rów pociągu do Warszawy. Mężczyzna wsiadając rano do pracy, pozostawił samo-
chód przy dworcu. Podobna sytuacja miała miejsce 7 sierpnia w Wólce Kosowskiej, 
tu z parkingu skradziono citroena jumpera oraz 13 sierpnia, gdy w Piasecznie z uli-
cy skradziono mercedesa vito. Poczynione przez kryminalnych działania i obserwa-
cje doprowadziły ich do zatrzymania dwóch mieszkańców Góry Kalwarii. Do poli-
cyjnej celi trafi ł 26-letni właściciel lawety oraz jego 24-letni pomocnik. Funkcjona-
riusze nie wykluczają, że proceder ten mógł mieć jeszcze szerszy zasięg.

 Ofi cer z oddziałów prewencji garnizonu warszawskiego wracając z pracy, za-
uważył na piaseczyńskiej stacji paliw niepewnie wyglądającego 33-latka, który 
próbował odjechać samochodem sprzed dystrybutora. Policjant podszedł do de-
likwenta i odebrał mu kluczyki do auta i wezwał drogówkę. Nietrzeźwy Ukrainiec 
(2 promile alkoholu w organizmie) trafi ł do policyjnej celi.
 Jego los podzieliła pijana kobieta za kółkiem (nota bene również Ukrainka i tak-
że z 2 promilami alkoholu w wydychanym powietrzu) schwytana tego samego 
dnia w Tarczynie. W tym przypadku 38-latka uderzyła autem w drzewo i mimo to 
usilnie próbowała kontynuować jazdę. Policja przypomina, że na terenie Polski pro-
wadzenie pojazdów nawet pod nieznacznym wpływem alkoholu jest zabronione.

 Pewien 47-letni mieszkaniec Ursynowa wybrał się w weekend z kilkuletnim 
dzieckiem na ogródek działkowy. Jego o 5 lat młodsza partnerka postanowiła zo-
stać z ich 11-miesięcznym synkiem w mieszkaniu. W trakcie dnia mężczyzna dzwo-
nił kilka razy do matki ich dzieci pytając czy wszystko jest w porządku. Po kolejnym 
telefonie zaniepokoił go fakt, że kobieta zaczęła bełkotać do słuchawki. Na jego 
pytania przyznała, że wypiła dwa drinki. Jednak jej zachowanie dało mężczyźnie 
podstawę sądzić, że wypiła o wiele więcej.
 Zaniepokojony tym faktem ojciec poprosił o interwencję ursynowskich poli-
cjantów, a sam wrócił do domu ze starszym dzieckiem. Na miejscu 42-latka przy-
znała, że wypiła pół litra wódki. Kobieta ledwo stała na nogach i w taki sposób 
chciała sprawować opiekę nad dzieckiem. Badanie alkomatem wykazało, że ma 
ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. 
 Zgłaszający mężczyzna zdradził funkcjonariuszom, że kobieta nie po raz 
pierwszy jest pijana ale wcześniej nigdy nie zgłaszał tego faktu. Tego dnia dzie-
ci zostały pod opieką trzeźwego ojca, a nieodpowiedzialna matka trafi ła do poli-
cyjnej celi. Po wytrzeźwieniu usłyszała zarzuty narażania dziecka na bezpośrednie 
niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co może 
jej grozić kara do 5 lat więzienia. O jej zachowaniu policjanci powiadomili również 
sąd rodzinny.
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Wilczy bilet dla dzików
POWIAT Po przeszło półrocznej przerwie starostwo wraca do odłowu dzikich świń, które 

mnożą się na potęgę i szukają pożywienia w okolicy domów. Problem szczególnie do-

skwiera mieszkańcom gmin Góra Kalwaria i Lesznowola

fot. wikipedia.org

– Będziemy starać się rozwiązać problem szybko 

rozmnażających się dzików. Do skutku – zapewnia 

wicestarosta Arkadiusz Strzyżewski

Odłowione mają być 83 dziki, 

bo tyle napłynęło do urzędu 

wniosków. Starostwo prze-

znaczyło na to 100 tys. zł 

K O N D O L E N C J ER E K L A M A

KONSTANCIN-JEZIORNA

321... Impro!
 Już w ten weekend, 26 i 27 sierpnia w Konstancińskim Dom Kultury 
przy ul. Mostowej 15 odbędzie się 321 Impro Festiwal „Impro skrzydła wy-
obraźni”. Jedyny teatralno-kabaretowy festiwal w Polsce, podczas które-
go publiczność decyduje o przebiegu spektakli, na żywo współtworząc je 
wraz z aktorami. W Hugonówce pojawią się zarówno uznane gwiazdy im-
pro, jak i młodzi, zdolni artyści. W festiwalu weźmie udział popularna gru-
pa kabaretowo-teatralna Mumio. Podczas festiwalu odbędzie się również 
muzyczny, improwizowany spektakl „Impro skrzydła wyobraźni czyli kon-
cert piosenki przedmiotowej” z udziałem artystów Ab Ovo oraz Mumio. Na 
scenie zabrzmią utwory inspirowane poezją śpiewaną, ale z nieoczekiwa-
nymi, zabawnymi tekstami. Artyści będą musieli bowiem zaśpiewać je z 
punktu widzenia... przedmiotu codziennego użytku. Na festiwalowej sce-
nie zobaczymy także grupy: Poławiaczy Pereł z Lublina, Mia100W z War-
szawy oraz duety Dwie Siostry, Dwóch Panów i Nieregularnik na 3 nuty, a 
gwiazdą z zagranicy będzie jeden z najlepszych improwizatorów na świe-
cie - Kanadyjczyk Lee White. Festiwalowi będzie towarzyszył również im-
propiknik z dodatkowymi atrakcjami. Na leżaki, napoje i przekąski zapra-
szamy od godz. 15. Bilety na festiwalowe spektakle w cenie 20, 50 i 120 
złotych można kupić w kasie KDK przy ul. Mostowej 15 oraz na stronie in-
ternetowej konstancinskidomkultury.pl. Festiwalowi patronuje Kurier Po-
łudniowy.

PC
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Mieszkania w Lesznowoli

Apartamenty Koniczyna.pl

3 - 4 pokoje + ogródek

od zł.279 900
tel. 881 436 036 od zł/m3 250 2

Biblioteka powiatowa jak
wyrzut sumienia
POWIAT/PIASECZNO Jaką przyszłość czeka jedyną instytucję kultury, którą zarządza samo-

rząd powiatu, czyli należącą do niego bibliotekę? Warunki, w jakich od lat książnica 

funkcjonuje, są dalekie od ideału

 W wynajętej od Związku Na-
uczycielstwa Polskiego, niskiej piw-
nicy Domu Nauczyciela przy ul. 
Chyliczkowskiej 12 (tuż obok staro-
stwa), na 70 mkw. znajduje się 18,5 
tys. książek i 350 audiobuków. Nie-

pełnosprawny na wózku samodziel-
nie tu nie dotrze. Ponieważ zbiór 
stale się powiększa, na „magazyn-
ki” oraz część socjalną zaadaptowa-
no dwa kolejne pomieszczenia. Bi-
bliotekę obsługuje 4 pracowników 
(w tym dwie bibliotekarki).
 Powiatowa Biblioteka Publicz-
na znana jest z bogatego, specjali-
stycznego księgozbioru, z którego 
przede wszystkim chętnie korzystają 
studenci i osoby dokształcające się. 
Placówka szczycie się też zbiorami 
na temat regionu piaseczyńskiego, 
które opisują m.in. lokalną historię. 
 Na początku wakacji zarząd po-
wiatu zaproponował radnym likwi-
dację placówki. Jej zbiory i pracow-
ników przejęłaby na mocy porozu-
mienia Biblioteka Publiczna Mia-
sta i Gminy Piaseczno. Zasoby bi-
blioteki powiatowej w ciągu dwóch 
lat miałyby zostać przeniesione do 
obecnie powstającego Centrum 
Edukacyjno-Multimedialnego przy 
ul. Jana Pawła II. Starosta i jego 
najbliżsi współpracownicy przeko-
nywali radnych, że dzięki połącze-
niu książnic, w budżecie powiatu 
rocznie pozostanie prawie 160 tys. zł 
(obecnie funkcjonowanie biblioteki 
kosztuje około 330 tys. zł).
 Radni powiatu jednak nie dali 
się przekonać i odrzucili uchwałę o 
zamiarze likwidacji biblioteki (prze-
ciwnych temu było 14 osób, „za” - 7, 
4 wstrzymały się od głosu). Zda-

niem radnych Bożeny Zarzecznej 
i Zygmunta Laskowskiego, powiat 
powinien zrobić wszystko, co w jego 
mocy, by zadbać o odpowiednie wa-
runki lokalowe dla biblioteki powia-
towej, a nie się jej pozbywać. Staro-
sta Wojciech Ołdakowski uświada-
miał, że pozostawienie instytucji na 
garnuszku samorządu powiatowe-
go oznacza tyle, że będzie on musiał 
wyszukać fundusze na zdecydowaną 
poprawę warunków jej funkcjono-
wania. Siedzibą biblioteki nie może 
być pierwszy lepszy obiekt, ponie-
waż musi m.in. spełniać odpowied-
nie normy budowlane związane z 
dużym obciążeniem stropów.
 Włodarze powiatu przyznają, że 
książnica w obecnych warunkach 
dłużej istnieć nie powinna, bo taka 
sytuacja ograniczają potencjał jej 
rozwoju i możliwość udostępniania 
zbiorów. 
 – Na razie temat ucichł, ponie-
waż w tym roku nie dysponujemy 
pieniędzmi, które moglibyśmy prze-
znaczyć na nową siedzibę dla biblio-
teki. Skoro radni chcą, abyśmy ją 
utrzymali, wrócimy do tematu przy 

konstruowaniu przyszłorocznego 
budżetu – mówi Katarzyna Paproc-
ka z zarządu powiatu. – Być może 
wówczas wróci temat jej przeniesie-
nia do Centrum Edukacyjno-Multi-
medialnego – nie wyklucza. 

Piotr Chmielewski

Biblioteka powiatowa od lat działa w warunkach, które można 

byłoby nazwać tymczasowymi

W niskiej piwnicy Domu 

Nauczyciela przy 

ul. Chyliczkowskiej 12, 

na 70 mkw. znajduje się 

18,5 tys. książek i 350 

audiobuków
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Przemysłowa 
do remontu?
PIASECZNO Część mieszkańców ul. Przemysłowej w Gołkowie skarży 

się, że ich drogę rozjeździły ciężkie samochody dowożące materiały na 

ulicę Północną, która była niedawno przebudowywana. Teraz doma-

gają się, aby gmina naprawiła im dojazd

 – Nasza droga wygląda fatalnie: wykruszony asfalt, wyrwy w poboczach. 
To 25-tonowe ciężarówki doprowadziły ją do takiego stanu – narzeka Alek-
sandra Orłowska mieszkająca przy ul. Przemysłowej. – Ignorancja urzędników 
jest wprost porażająca. Twierdzą, że nasza droga wygląda dobrze i nie kwali-
fi kuje się do remontu. My mamy na ten temat nieco inne zdanie...
 Mieszkańcy uważają, że gmina kompletnie nie dostrzega ich problemów. 
– Przy drodze rosną suche wierzby, które do tej pory nie zostały wycięte. W koń-
cu któraś z nich runie i dojdzie do tragedii – wskazują. Mają też za złe gminie, 
że nie informuje o prowadzonych na Przemysłowej pracach. Kiedy były kopane 
rowy melioracyjne, ludzie nie mogli dojechać do swoich posesji. – To było sza-
lenie irytujące. Sami musieliśmy wymóc na wykonawcy, aby udrożnił nam prze-
jazd – dodaje Robert Orłowski. Wzdłuż Przemysłowej nie ma też chodników.
 Odwiedziliśmy Przemysłową kilka dni temu. Najbardziej irytujący dla kie-
rowców jest fragment drogi od strony ul. Mazowieckiej, który jest wąski, co 
sprawia, że swobodne mijanie się dwóch samochodów jest mocno utrud-
nione. Miejscami obrzeża drogi rzeczywiście są pozapadane. W jej środko-
wej części zauważyliśmy kilka oznaczonych pachołkami wyrw. Jednak tego 
typu ubytki są na bieżąco reperowane. – Często tamtędy przejeżdżam i mu-
szę powiedzieć, że nie widziałem na Przemysłowej szczególnych oznak znisz-
czenia – komentuje gminny radny Michał Rosa. – Wiem, że część mieszkań-
ców domaga się chodników i remontu drogi na całej długości. Zaproponowa-
łem, żeby złożyli w tej sprawie wniosek do przyszłorocznego budżetu. Uwa-
żam, że jest to dobry pomysł, bo nawierzchnia drogi ma już kilka lat i mogła-
by zostać odświeżona. 

Tomasz Wojciuk

Mimo ograniczenia tonażu do 10 ton mieszkańcy Przemysłowej 

twierdzą, że ich drogą jeżdżą o wiele cięższe samochody

Willa Biruta była przynętą
KONSTANCIN-JEZIORNA Powołano zespół prokuratorów, którzy zajmą się wyjaśnieniem 

sprawy piramidy fi nansowej stworzonej przez fi rmę remontującą konstancińską Birutę

 O tym, że warszawska Prokura-
tura Okręgowa wszczęła śledztwo w 
sprawie spółki Horcus Investment 
Group S.A., która działając jak Am-
ber Gold, od około 700 osób wyłu-

dziła łącznie ponad 35 mln zł, infor-
mowaliśmy tydzień temu. W ponie-
działek prokurator krajowy Bogdan 
Święczkowski zdecydował, że wszech-
stronnym wyjaśnieniem wszystkich 
okoliczności tej sprawy zajmie się 
specjalny zespół prokuratorów. 
 Dotychczas śledczy ustalili, że 
firma Horcus od 23 grudnia 2014 
roku zajmowała się emisją obligacji. 
Osoby kierujące spółką wprowadzały 
ich nabywców w błąd co do zamiaru 
wypłaty odsetek (obiecywały 10 proc. 
zysku) oraz wykupu obligacji. Poda-
wały one także nieprawdziwe dane o 
stanie majątkowym firmy oraz reali-
zowanych przez nią inwestycji. 
 Ustalenia poczynione w toku 
śledztwa pozwoliły na ogłoszenie 
zarzutów Robertowi B., który fak-
tycznie kierował działalnością spół-
ki i zasiadał w jej radzie nadzorczej, 
a także jego matce – blisko 60-let-
niej Mirosławie B., prezesowi zarzą-
du firmy. Obydwoje zostali areszto-
wani na trzy miesiące. Są podejrza-

ni o popełnienie oszustwa znacznej 
wartości, podawanie nieprawdzi-
wych danych przy emisji obligacji, 
a także m.in. pranie brudnych pie-
niędzy oraz nieudostępnianie rocz-
nych sprawozdań finansowych spół-
ki Horcus wraz z opinią biegłego re-
widenta. 
 Pierwszą i sztandarową inwesty-
cją spółki była kupiona za 3,5 mln zł 
zabytkowa willa Biruta przy ul. Ma-
tejki 14, w uzdrowiskowej i prestiżo-
wej części Konstancina-Jeziorny. Sta-
ła się przynętą. Pod koniec 2014 r. 
firma zaczęła zbierać pieniądze na 
jej rewitalizację, emitując obligacje i 
obiecując inwestorom duże zyski. Po 
fakcie okazało się, że część klientów 
nigdy nie dostała nawet prawidłowo 
podpisanych dokumentów. Prace nad 

rewitalizacją Biruty ruszyły, ale po 
kilku miesiącach się zatrzymały, po-
nieważ firmy wykonawcze nie otrzy-
mywały wynagrodzenia. Główny re-
alizator robót zszedł z placu budowy, 
kiedy spółka była mu winna ponad 
800 tys. zł. Horcus tym się nie zraził 
i zaczął zbierać pieniądze na kolejne 
„inwestycje” w kraju. W rzeczywisto-
ści poza Birutą spółka nie była wła-
ścicielem nieruchomości wskazywa-
nych w jej prospektach emisyjnych, 
folderach reklamowych oraz na stro-
nie internetowej. Mimo to Robert B. 
zebrał około 35 mln zł, za które - jak 
podaje „Puls Biznesu” - m.in. podró-
żował po świecie i bawił się. 
 Prokuratura krajowa informuje, 
że „sprawa ma charakter rozwojowy”. 

Piotr Chmielewski

Zabytkowa willa miała być zrewitalizowana do końca 2017, 

jednak od miesięcy niszczeje  

Robert B. sprzedał obligacje 

za około 35 mln zł, za które 

m.in. podróżował po świecie 

i bawił się

R E K L A M A

R E K L A M A

PIASECZNO

Teatralny Zakątek
 W środę 30 sierpnia w Ogródku Jordanowskim przy ul. Al. Róż odbę-
dzie się spektakl Teatru Echo „Przygody niebieskiego smoka”. Początek o 
godz. 18. W przypadku deszczowej pogody impreza odbędzie się w sali 
Domu Kultury w Piasecznie, ul. Kościuszki 49.

Tyl.
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Piesi będą lepiej widoczni
dla kierowców 
KONSTANCIN-JEZIORNA Jeszcze przed zimowymi mrokami na jednej z 

głównych arterii uzdrowiska zrobi się bezpieczniej dla pieszych. Gmina 

doświetli 42 przejścia przez ulice Piłsudskiego, Chylicką, Prusa i Długą

 W poniedziałek gmina otworzyła oferty fi rm zainteresowanych wykona-
niem tego zlecenia. Koszt prac może wynieść około 800 tys. zł.
 Jak działa takie doświetlenie przejść dla pieszych, widać na ulicach War-
szawskiej i Wilanowskiej. Identycznie będzie na kolejnych drogach. Obok 
zebr staną dodatkowe, stylizowane latarnie-pastorały, których kształt wcze-
śniej zatwierdził Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Na ul. Pił-
sudskiego – przy 14 przejściach, Prusa i Chylickiej – 13, a na Długiej – 15. 
 – Na bezpieczeństwo mieszkańców nie szczędzimy pieniędzy – komentu-
je burmistrz Kazimierz Jańczuk. 

PC

Dodatkowe lampy doświetlają już zebrę na 

ul. Wilanowskiej i Warszawskiej

R E K L A M A

PIASECZNO

73. rocznica pacyfi kacji Lasów Chojnowskich
 W najbliższą niedzielę na Leśnej Polanie w Pilawie odbędą się uroczy-
ste obchody 73. rocznicy tragicznej pacyfi kacji Lasów Chojnowskich. Orga-
nizatorami są Stowarzyszenie Radosna Wieś i Nadleśnictwo Chojnów. Po-
czątek o godz. 12.

Tyl.

Wieńce już prawie uplecione
KONSTANCIN-JEZIORNA „Plon niesiemy, plon, w gospodarza w dom” - usłyszymy w niedzie-

lę 3 września w Czernidłach podczas tegorocznego święta plonów

 Dożynki gminne rozpocznie ko-
rowód sołectw gminy Konstancin-
Jeziorna, niosących przygotowane 
ze zbóż wieńce, prowadzony przez 

starostów dożynek. Oficjalne uro-
czystości rozpocznie msza św. po-
lowa o godz. 13, a po niej włodarze 
gminy podzielą się ze zgromadzo-
nymi chlebem z tegorocznego zboża 
(godz. 14). 
 Interesująco w tym roku zapo-
wiada się turniej sołectw, w którym 
pięcioosobowe drużyny zmierzą się 
w widowiskowych konkurencjach, 
wymagających nie lada umiejętności 
i sprawności. Najlepszym rolnikom 
z gminy zostaną wręczone nagrody 
wraz z tytułami Rolnik Roku 2017, a 
jury wybierze najładniejszy wieniec 
tegorocznych dożynek.  
 Na scenie od godz. 14.50 zaczną 
się prezentować gminne zespoły ar-
tystyczne: Przepióreczka, Sonata i 
Rapsodia, a także Barbara Wiewió-
ra, Łurzycanki, Pogodna Jesień, Ja-
rzębina Czerwona i Cantabile. W 
inną muzyczną rzeczywistość prze-

niesie publiczność zespół Mateo 
(godz. 19), a po nim zespół Dbomb 
– gwiazda disco polo (godz. 20). Po 
koncertach będzie można potańczyć 
przy muzyce przygotowanej przez 
DJ-a D.M.D. (godz. 21). 
 Na czas imprezy zostaną otwarte 
liczne stoiska. Będzie można zjeść, 
napić się i kupić ciekawą pamiątkę. 
Wśród wystawców znajdą się twór-

cy ludowi oraz producenci natural-
nej i ekologicznej żywności. Na dzie-
ci czekać będą bezpłatne atrakcje, 
m.in. dmuchańce, warsztaty arty-
styczne i fotobudka. 
 Organizatorami Gminnych Do-
żynek są Gmina Konstancin-Jezior-
na i Sołectwo Czernidła. Patronem 
medialnym jest Kurier Południowy.

PC

Konstancińskie dożynki słyną z licznych i pięknych wieńców 

oraz kolorowych strojów ludowych

Interesująco w tym roku za-

powiada się turniej sołectw, 

w którym pięcioosobowe 

drużyny zmierzą się w wido-

wiskowych konkurencjach, 

wymagających nie lada 

umiejętności i sprawności
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Mieszkania od 36 m  do 74 m  2 2

Atrakcyjna lokalizacja, dojazd do Warszawy -  20 min 
• Niska 3 piętrowa zabudowa, w każdym budynku 
winda z poziomu garażu 
• Plac zabaw 
• Własność hipoteczna 
• Pomoc w uzyskaniu kredytu

NOWE OSIEDLE 
W CENTRUM TARCZYNA

Zapraszamy do biura sprzedaży przy ul. Pocztowej 10, 05-555 Tarczyn, pn-pt w godz.: 9:00-17:00
kom: 501 730 830, 535 558 441
info@tanga.pl, www.tanga.pl

Cena od 3980 zł brutto/ 1m2

„Pomoc drogowa” 
staranowała seicento
KONSTANCIN-JEZIORNA  Do kraksy z udziałem trzech aut doszło w po-

niedziałek około godz. 11 przy wjeździe do zakładu energetycznego 

na ul. Pułaskiego. Nikt nie odniósł obrażeń

 Fiat seicento jechał w stronę centrum Konstancina-Jeziorny. Przy zakła-
dzie energetycznym kierująca autem 30-letnia mieszkanka Krupiej Wólki 
(gmina Prażmów) włączyła kierunkowskaz, by zatrzymać się na parkingu. W 
tym momencie autem wstrząsnęło silne uderzenie. Z kierownicy fi ata wybu-
chła poduszka powietrzna, połamał się fotel, na którym siedziała kobieta i na 
drobne kawałki rozpadła się tylna szyba w aucie. Na koniec uderzone w tył 
seicento zostało zepchnięte przez lawetę iveco na przyuliczny parking, gdzie 
uderzyło w bok seata altea. 
 – Nie wiem, jak to się stało, że nie zauważyłem, kiedy ta pani włączyła kie-
runkowskaz. Chyba oślepiło mnie słońce, albo musiałem spojrzeć się w bok. 
Jechałem za seicento od Piaseczna. Ta pani się nie spieszyła, pewnie miała na 
liczniku około 50 km/h – relacjonuje 39-letni kierowca iveco, mieszkaniec oko-
lic Piaseczna. Mężczyzna tłumaczy, że jest właścicielem warsztatu samocho-
dowego i „jechał załatwić jedną sprawę”. – I załatwiłem... – westchnął ciężko.  
 Na miejscu szybko pojawiły się trzy kolejne lawety, żeby zabrać uszkodzo-
ne auta oraz drogówka. 
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Uśmiech i radość w dniu kolonisty
LESZNOWOLA W szkole w Mrokowie w ramach 13. edycji Półkolonii Dobrej Woli, stowarzy-

szenia działającego na rzecz osób upośledzonych umysłowo lub fi zycznie, odbył się 

dzień kolonisty

 Półkolonie rozpoczęły 31 lipca 
i potrwają do dziś. Każdego dnia 
około 50 dzieci z powiatów piase-
czyńskiego, pruszkowskiego, gro-
dziskiego, a także Białołęki i Waw-
ra odbieranych jest z domów i dowo-
żonych do szkoły. Mają zapewnioną 
opiekę wykwalifikowanych wycho-
wawców i wolontariuszy.
– Tegoroczny program był niezwy-
kle bogaty – ocenia Jacek Zalewski, 
prezes Stowarzyszenia Dobra Wola. 
– Organizowaliśmy ciekawe zajęcia 
i wycieczki, także dłuższe – autoka-
rowe. Byliśmy w Zwierzyńcu, w ko-
palni w Zabrzu, w konstancińskiej 
tężni, na kajakach, jeździliśmy kon-
no. Zwiedzaliśmy też pobliskie firmy 
– Centrum Chińskie, Jarper czy bro-
war Jabłonowo. Mieliśmy też dzień 
zdrowia, który oswajał naszych pod-
opiecznych z wizytą u lekarza.
 Jacek Zalewski dodaje, że zajęcia 
w terenie prowadzone z osobami upo-
śledzonymi nie tylko oswajają je z ze-
wnętrznym światem, ale także przeła-
mują bariery i burzą stereotypy.
 – Ludzie, którzy nie mieli wcze-
śniej do czynienia z takimi osobami 
dowiadują się, że te dzieci też są faj-
ne i mogą być szczęśliwe – mówi pre-
zes Zalewski.
 Szkolną salę gimnastyczną wy-
pełniał gwar i śmiech kolonistów. 
Zaprowadzili nas do niej druhowie 
z młodzieżowej drużyny pożarniczej 
działającej przy OSP Zamienie. Two-
rzy ją 14 niepełnosprawnych intelektu-

alnie chłopców. Jest to pierwsza dru-
żyna tego typu w skali całego kraju.
 Na „dniu kolonisty” obecni byli 
także goście. Posłankę RP Kamilę 
Gasiuk-Pihowicz spotkaliśmy, gdy 
brała udział w pracach plastycznych 
z podopiecznymi Dobrej Woli.
 – Bardzo mi się podoba, jestem 
pod wielkim wrażeniem zaangażo-
wania wszystkich, dobrej organiza-
cji, naturalności i otwartości – po-
wiedziała nam parlamentarzystka. 
– Stworzenie tak doskonałej atmos-
fery zasługuje na ogromne uznanie.
 Widząc uśmiechy na twarzach 
kolonistów i wypełnioną radością 
zabawę trudno było oprzeć się poku-

sie by do nich dołączyć. Na wejściu 
dostaliśmy piękny naszyjnik z maka-
ronu, a chwilę później robiąc zdjęcia 
podbijaliśmy wesoło baloniki i klu-
czyliśmy wśród roześmianych dzieci 
– szczęśliwych i radosnych, spędza-
jących czas aktywnie i twórczo. 
 Kolonistów odwiedził też wice-
burmistrz Piaseczna, Daniel Putkie-
wicz oraz radny powiatowy poprzed-
niej kadencji, od lat wspierający sto-
warzyszenie – Piotr Kandyba. Po 
raz czwarty na półkoloniach Dobrej 
Woli wystąpiła KOLOROFONIA.

Adam Braciszewski

Koloryzacja z odbudową

z RABATEMz RABATEM

15%15%

Zabieg intensywnie nawilżający z sonoforezą

Zabieg

antycellulitowy

z maską kawową
Zabieg

antycellulitowy

z maską kawową

99 zł99 zł

110 zł
110 zł

SOLARIUMSOLARIUM NOWE
LAMPY

PROMOCJE

PAZNOKCIEPAZNOKCIE
NOWOŚĆ Przedłużanie metodą żelowąNOWOŚĆ 88 zł88 zł

WŁOSYWŁOSY

SKÓRASKÓRA

Depilacja woskiem - łydki 40 zł40 zł

R E K L A M A

Policja ukarała sprawcę mandatem w wysokości 300 zł
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Policja zacznie wzywać pacjentów 
fałszywego lekarza
GÓRA KALWARIA/PIASECZNO Piaseczyńska prokuratura właśnie zleciła policji przesłuchanie 

przeszło 200 osób, które skorzystały z porad ortopedy podszywającego się pod  me-

dyka ze świętokrzyskiego

 – Z naszego powiatu będzie to 
około 75 osób, pozostałe to miesz-
kańcy stolicy i Otwocka – informu-
je kom. Jarosław Sawicki z Komen-
dy Powiatowej Policji w Piasecznie. 
 Fałszywy medyk specjalista 
przez pół roku przyjmował pacjen-
tów w prywatnych ośrodkach zdro-
wia w Górze Kalwarii, Warszawie i 
Otwocku. Policjanci zatrzymali go 
na początku czerwca, gdy wyda-
wał diagnozy i wypisywał skierowa-
nia na badania w kalwaryjskiej przy-
chodni. Mężczyzna trafił do aresztu 
na trzy miesiące.
 Jak się okazało, 29-latek posługi-
wał się danymi i sfałszowanymi do-
kumentami na nazwisko ortopedy 
ze Starachowic. Swoim pracodaw-
com okazywał podrobiony dyplom 
ukończenia studiów medycznych, a 
także dokumenty uprawniające go 
do wykonywania zawodu lekarza, 
kartę przynależności do Okręgo-
wej Izby Lekarskiej. Dysponował też 
pieczątkę lekarza specjalisty w za-
kresie ortopedii i traumatologii ru-
chu. Wpadł, gdy chciał podjąć pra-
cę w jednym z warszawskich szpita-
li. Okazało się, że tam znają ortope-
dę, pod którego Michał P. się pod-
szył i poinformowali go o tym, iż 
ktoś szuka zatrudnienia na jego na-
zwisko. Lekarz zawiadomił policję.  

PC

Fałszywemu ortopedzie grozi do 8 lat więzienia 

Lwy na Koziej,
czyli kultura na osiedlu
KONSTANCIN-JEZIORNA Mieszkańcy osiedla przy ul. Koziej zorganizo-

wali u siebie plenerowy seans kinowy. Na ścianie jednego z bloków 

obejrzeli animowanego „Króla Lwa”

 Pokaz, do którego doszło w poprzednią środę spotkał się z ciepłym przy-
jęciem ze strony dzieci jak i dorosłych mieszkańców. W wydarzeniu wzięło 
udział 70 osób (na osiedlu mieszka ich około 100). Przyszli też właściciele po-
bliskich domów. Letnią atmosferę urozmaiciły leżaki wypożyczone z Ośrod-
ka Kultury w Górze Kalwarii. Z kolei licencję na wyświetlenie fi lmu udzielił or-
ganizatorom kina pod chmurką Konstanciński Dom Kultury. Był też poczęstu-
nek, o który zadbał miejscowy supermarket. 
 W poprzednią środę mieszkańcy byli proszeni o nie parkowanie na placu, 
na którym miała znaleźć się widownia i wszyscy zastosowali się do tych próśb. 
– Jestem pod wrażeniem frekwencji i pozytywnych opinii mieszkańców. Już 
są pytania, kiedy będzie następne kino plenerowe – mówi Tomasz Nowicki, 
konstanciński radny i mieszkaniec gminnego osiedla przy Koziej zaangażowa-
ny w przygotowanie seansu. Rajca dodaje, że budujący jest społeczny charak-
ter wydarzenia. – Udało się je zorganizować prawie bezkosztowo. W inicjaty-
wę włączyły się zarówno osoby prywatne jak instytucje publiczne. To moty-
wuje do dalszych działań – mówi. 
 Następnym wydarzeniem na osiedlu przy ul. Koziej będzie spotkanie z 
Królową Pszczół. Prawdopodobnie w jedną sobotę września na osiedle przy-
jedzie Zbigniew Durajczyk, pszczelarz z pobliskiego Cieciszewa. 
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Plenerowy seans wspólnie oglądało 70 osób
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Chojnice apelują o pomoc
 Piaseczyńskie starostwo zorganizowało zbiórkę rzeczy dla osób poszko-
dowanych w nawałnicy, która z 11 na 12 sierpnia spustoszyła powiat choj-
nicki oraz sąsiednie. Na obecną chwilę nadal potrzebne są: mleko, masło, 
płatki dla dzieci, pampersy, proszek do prania, napoje energetyczne, słody-
cze, makarony, ryże, cukier, każde inne artykuły spożywcze niezbędne dla 
rodziny, różnego rodzaju sprzęt AGD i meble, materiały budowlane, siekie-
ry, piły spalinowe, jakiekolwiek inne rzeczy, produkty, materiały i sprzęty po-
trzebne do normalnego funkcjonowania rodziny. 
Wymienione dary rzeczowe należy składać do dziś (25 sierpnia) do godz. 16 
w Biurze Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych sta-
rostwa (Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14, pokój nr 124, I piętro), tel. 22 756 61 
64; oraz do niedzieli (27 sierpnia)  całodobowo w Powiatowym Centrum Za-
rządzania Kryzysowego (Piaseczno, ul. Staszica 19, budynek Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży Pożarnej), tel. 22 737 07 63.
Ponadto potrzebne są osoby i fi rmy, które ofi arowałyby bezpłatną pomoc 
w zakresie usług budowlanych, dekarskich oraz wycinki drzew na terenie 
powiatu chojnickiego oraz pozostałych sąsiadujących z nim poszkodowa-
nych powiatów. Informacje udzielane są pod wyżej podanymi telefonami. 
– Każda pomoc będzie bezcenna. Nie możemy być obojętni na to, co dzie-
je się w innym samorządzie. Mieszkańcy chętnie przynoszą potrzebne rze-
czy – mówi wicestarosta Arkadiusz Strzyżewski.

PC

GÓRA KALWARIA

Wielka piaskownica i hip-hopowa bitwa
 W najbliższą sobotę na rynku miasta i Placu Piechoty żegnać będziemy 
wakacje. 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, czy-
tanie książek dla dzieci, zabawy plastyczne i wyroby rękodzielnicze. 
Druga impreza wystartuje na terenie byłych koszar o godz. 18.30. Najpierw 
odbędzie się festiwal kolorów (czyli swego rodzaju bitwa na barwne prosz-
ki), a następnie (o godz. 19) pokazowa bitwa raperów-freestylowców z kra-
jowej czołówki: Bobera, Czeskiego, Pueblosa i Tymina. Po koncercie wszy-
scy chętni wyruszą w przejazd na rolkach po ulicach miasta (początek o 
godz. 20.30). Kwadrans później sceną zawładnie raper KaeN. Pożegnaniu 
lata patronuje Kurier Południowy  i portal PiasecznoNEWS.pl Wstęp wolny.

PC
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KURIER POŁUDNIOWY

Błyszczące, zdrowe włosy
Lato, wakacje, słońce, morze to jest to co lubimy, na te chwile czekamy cały 

rok. My, ale nie nasze włosy.  Po wakacjach zawsze są w gorszej kondycji, 

wyblakłe, przesuszone, czekają na reanimację. Pomyślmy o kondycji na-

szych włosów wcześniej. Zadbajmy o nie już teraz 

Zabieg laminowania 

 Laminowanie iNeo-Crystal fi rmy Estel jest to nowoczesny zabieg regene-
racji oraz pielęgnacji włosów, dzięki któremu na powierzchni włosa powsta-
je specjalna warstwa pochodzenia naturalnego. Włosy nabierają objętości, 
gładkości, elastyczności oraz blasku.
Zabieg zalecany jest osobom, które mają niewystarczająco gęste i puszyste, 
jak również porowate, cienkie i odbarwione włosy. Przywraca blask włosom 
zniszczonym zbyt częstymi koloryzacjami, suchym, łamliwym, matowym. Za-
bieg poleca się w celu zachowania koloru włosów farbowanych, wówczas 
można go wykonać nawet tuż po farbowaniu. Efekt zabiegu , zależnie od sta-
nu włosów i utrzymuje się od 3 do 4 tygodni.
Regeneracja i prostowanie włosów w jednym

 Dla Pań o włosach niesfornych, puszących i elektryzujących się proponujemy 
keratynowy zabieg wygładzający Pure Renewal System. Kuracja jest w 100 % wol-
na od formaldehydu. Ten keratynowy zabieg wygładza i redukuje skręt o 75%. 
 Zapewnia imponujące efekty wygładzające i odbudowujące oraz nie za-
wiera agresywnych substancji chemicznych. Pure Renewal System zapew-
nia natychmiastowy efekt. Kuracja zawiera opatentowaną technologię Kera-
bond, która w połączeniu z mieszanką najwyższej jakości olejków jojoba, ar-
ganowego i rozmarynu przekształca w 90 minut kręcone , ciężko układające 
się włosy w jedwabiście gładkie, lśniące aż do 12 tygodni! Zabieg keratynowy 
Pure Renewal Sysytem jest zgodny z wymogami wszystkich organizacji zdro-
wotnych na świecie.

Salon BB, ul. Młynarska 6 wejście od Warszawskiej, Tel. 22 401 1234

przed laminacją po laminacji

P R O M O C J A

Badania służą zdrowiu
Od dawna wiadomo, że najskuteczniejszą metodą przeciwdziałania różnorodnym schorzeniom na-

szego organizmu jest stosowanie odpowiedniej profi laktyki. Utrzymaniu dobrego zdrowia sprzy-

jają, między innymi, właściwa dieta i aktywność fi zyczna, ale nie zapominajmy przy tym, że nawet 

osoby cieszące się na co dzień dobrym samopoczuciem powinny poddawać się regularnym bada-

niom profi laktycznym

 Do najbardziej podstawowych 
badań profilaktycznych zaliczamy 
badanie krwi i morfologię, które naj-
lepiej jest wykonywać raz do roku. 
Ich regularne przeprowadzanie nie 
tylko dostarczy istotnych informa-
cji o aktualnym stanie naszego zdro-
wia, ale i pomoże dostrzec ewentual-
ne zagrożenia – zanim jeszcze wystą-
pią objawy chorobowe. 

Krew i mocz powiedzą wiele

 Na pobranie krwi do testów 
należy zgłosić się na czczo, gdyż 
uprzednio spożyte obfite posiłki 
podwyższą nam zarówno natural-
ny poziom glukozy, jak i choleste-
rolu, przez co uzyskany wynik bę-
dzie niemiarodajny. Wykonanie ba-
dania poziomu cukru we krwi zale-
cane jest zwłaszcza osobom obcią-
żonym znacznym ryzykiem zacho-
rowania na cukrzycę (gdy występu-
ją przypadki cukrzycy w rodzinie), 
u ludzi z nadwagą oraz u osób w 
wieku powyżej 40. roku życia. Pod-
wyższony poziom glukozy wiążę 
się wprawdzie najczęściej z cukrzy-
cą, ale powodować go mogą także 
i inne czynniki, takie jak stres czy 
przewlekła niewydolność nerek. 
 Istotne znaczenie mają również 
normy związane z cholesterolem – 
jego zbyt niski lub zbyt wysoki po-
ziom we krwi prowadzi bowiem do 
poważnych zaburzeń układu krą-
żenia. Zlekceważenie tego bada-
nia może prowadzić do wystąpienia 
miażdżycy, która skutkuje znacz-
nie podwyższonym ryzykiem udaru 
lub zawału serca. Generalnie ocena 
morfologii życiodajnego płynu po-
zwala określić stan zdrowia pacjen-
ta - umożliwia zdiagnozowanie sta-
nu zapalnego, infekcji, niedokrwi-
stości i wielu innych procesów cho-
robowych. 
 W przypadku badania mo-
czu należy się wpierw odpowied-
nio przygotować. Do analizy od-
daje się mocz (najlepiej poranny) 
w jałowym pojemniku po dokład-
nym umyciu się i z tzw. środkowego 
strumienia. Próbka powinna trafić 
do badania w czasie nie dłuższym 
niż czterech godzin. W laborato-
rium analizuje się jego barwę, przej-

rzystość, ciężar właściwy czy stęże-
nie pH. Wprawdzie istnieją określo-
ne normy (których nadmiar bądź 
niedobór sugeruje konkretne pro-
blemy), to jednak należy pamiętać 
o tym, że wyniki badań laboratoryj-
nych zależą od wielu czynników i są 
tylko jednym z elementów procesu 
diagnostycznego, nad którego cało-
ścią czuwa lekarz prowadzący.

Na prześwietlenie

 Do innych badań, które powin-
niśmy regularnie wykonywać, nale-
ży prześwietlenie klatki piersiowej. 
Po nowelizacji kodeksu pracy z 21 
marca 2011 roku badania rtg klat-
ki piersiowej przestały być wpraw-
dzie obligatoryjnie robione wszyst-
kim pracownikom, a tylko wtedy 
gdy zadecyduje o tym lekarz medy-
cyny pracy. Warto jednak – choćby 
dla świętego spokoju - robić sobie 
takie zdjęcie płuc raz na rok - o ile z 
różnych powodów nie było ono wy-
konywane w tym czasie. Pamiętaj-
my, że każde badanie rentgenow-
skie, na mocy rozporządzenia mini-

stra zdrowia, wykonywane jest tylko 
na podstawie skierowania od leka-
rza. Obojętnie czy ma być to rtg ro-
bione komercyjnie czy na narodowy 
fundusz, pierwsze słowa jakie nas 
spotkają w pracowni rtg, to będzie 
prośba o skierowanie.
 Do popularnych badań należą 
również USG jamy brzusznej i pro-
filaktyczne badania nowotworów. 
Pamiętajmy, że niektóre rodzaje 
nowotworów złośliwych mogą być 
wcześnie zdiagnozowane w bada-
niach profilaktycznych, a im wcze-
śniejsze wykrycie, tym większa jest 
szansa na powrót do zdrowia. Ko-
biety powinny robić mammografię 
i USG piersi (rak piersi) oraz cy-
tologię (rak szyjki macicy), z ko-
lei mężczyźni - USG prostaty oraz 
oznaczenie antygenu PSA we krwi 
(rak prostaty). Zarówno dla pań, 
jak i panów wskazana będzie ko-
lonoskopia w celu profilaktyki raka 
jelita grubego.

Grzegorz Tylec
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Endometrioza da się leczyć

Endometrioza inaczej gruczolistość macicy lub wędrująca śluzówka macicy, to choroba polegają-
ca na tym, że komórki błony śluzowej macicy zamiast opuścić organizm wędrują w jego głąb. Two-
rzą guzki i zgodnie z cyklem menstruacyjnym krwawią - powstają torbiele, stany zapalne i zrosty, 
z czasem prowadząc do niepłodności. 

Od czerwca w Szpitalu św. Anny w Piasecznie dostępna jest najnowocześniejsza diagnostyka i te-
rapia usuwania endometriozy, którą prowadzą specjaliści szpitala we współpracy z powstałą w 
Dortmundzie Miracolo Clinic. 

Rewolucyjna diagnostyka metodą TVL

Dotychczas jedyną pewną diagnostykę tej choroby umożliwiała pełna laparoskopia, wymagają-
ca narkozy, kilkudniowego pobytu w szpitalu, a do tego pozostawiająca blizny. Metoda TVL (ang. 
trans vaginal laparoscopy) to zaledwie 30 minutowy zabieg, który w niektórych przypadkach 
może być wykonywany bez znieczulenia i nie pozostawia widocznych blizn. Przy użyciu małej ka-
merki, wprowadzonej przez minimalne nacięcie w tylnej ścianie pochwy, lekarz sprawdza dokład-
nie całą miednicę mniejszą i okolice pod kątem ognisk endometriozy i w razie potrzeby niszczy 
znalezione ogniska. Pacjentka już kilka godzin po zabiegu może wrócić do domu. 
Zabieg tego rodzaju wykonuje głównie w diagnostyce endometriozy oraz w leczeniu ognisk en-
dometriozy powierzchownej miednicy mniejszej. Zaletą tego zabiegu jest zastosowanie środowi-
ska wodnego. Jakość obrazu jest wówczas najlepsza, a lekarz może zauważyć i usunąć nawet naj-
mniejszą zmianę endometrialną.  

   Najnowocześniejsze techniki operacyjne

Waporyzacja przy użyciu noża plazmowego lub lasera 

Zabieg polega na odparowaniu tkanki przy użyciu noża plazmowego nowej generacji lub lasera. 
Pozwala precyzyjnie pozbyć się samego ogniska endometriozy bez zbędnego marginesu. 
Do usuwania endometriozy z powierzchni jajników, macicy, jelita, wątroby, przepony używamy 
noża plazmowego J-Plasma. Zastosowanie go w tradycyjnej laparoskopii przezbrzusznej pozwala 
na minimalny ubytek krwi w trakcie zabiegu, bardzo szybkie dojście pacjentki do siebie oraz zmi-
nimalizowanie ryzyka powstawania zrostów. Waporyzację można przeprowadzić także przy uży-
ciu lasera diodowego Laser Swing 1.5um, opracowany przez fi rmę Metrum Cryofl ex. Wielką zale-
tą lasera jest możliwość przeprowadzenia zabiegu w środowisku wodnym podczas laparoskopii 
przezpochwowej.
 - Ta metoda pozwala precyzyjnie pozbyć się samego ogniska endometriozy bez uszkadzania 
zdrowych tkanek, a dzięki temu możemy zachować maksymalną rezerwę jajnikową i zwiększyć 
szanse kobiety na uniknięcie niepłodności – podkreśla dr n. med. Tomasz Songin, specjalista 

ginekologii kwalifi kujący pacjentki do diagnostyki i zabiegów endometriozy. 

Informacja i rejestracja:

Szpital św. Anny, ul. A. Mickiewicza 39 

tel.: 661 300 313

Słodkie życie bez cukru?
„Cukier krzepi” to bodajże najsłynniejsze polskie hasło reklamowe, które zostało wy-

myślone przez Melchiora Wańkowicza jeszcze przez II wojną światową. Niestety, choć 

wielu z nas ceni sobie na co dzień „słodkie życie”, to jednak badania pokazują jedno-

znacznie negatywny wpływ nadmiernego spożycia cukru na nasze zdrowie

 Choć być może z początku trud-
no w to uwierzyć, średnie spożycie 
cukru wynosi obecnie około 50 ki-
logramów na osobę w ciągu roku. 
Po przeliczeniu wychodzi na to, że 
dziennie przyswajamy go aż 137 
gramów, podczas gdy jedna łyżka 
cukru waży 15 gramów.
 - Pomimo tak ogromnych ilości, 
miano białej śmierci przypisuje się 
teraz soli i zapomina o tym, ile złego 
wyrządza nam cukier – mówi diete-
tyk Tamara Siemieniuk.
 Jego spożycie ma tymczasem 
istotny wpływ zarówno na fizycz-
ną, jak i psychiczną kondycję nasze-
go organizmu. Nadmiar cukru po-
woduje, między innymi, senność i 
drastyczny spadek naszej zdolności 
oceny i zapamiętywania, negatyw-
nie wpływa na zęby, sprzyja nadwa-
dze i nowotworom.
 
Dobry i zły cukier

 Warto jednak podkreślić, że nie 
każdy cukier jest z definicji „złym” 
składnikiem. Monosacharydy (cu-
kry proste) zawarte, przykładowo, 
w owocach są wręcz potrzebne na-
szemu organizmowi. To co różni je, 
to zawartość w owocu dodatkowych 
składników mineralnych, witamin i 
błonnika pokarmowego, co w takim 
zestawieniu wykazuje pozytywny 
efekt na funkcjonowanie organizmu. 
 Cukry proste dodane (takie jak 
glukoza, maltoza, sacharoza, fruk-
toza, a także syrop glukozowo-fruk-
tozowy), w tym rafinowane, po spo-
życiu bardzo szybko wchłaniają się 
do naszego krwioobiegu. Powoduje 
to gwałtowny wzrost stężenia gluko-
zy we krwi oraz ogromny wyrzut in-
suliny, która w zbyt dużej ilości pro-
wadzi do hipoglikemii (niedocu-
krzenia). Ta natomiast mobilizuje 
nasze rezerwy, aby dostarczyć pali-
wa - szczególnie dla mózgu. 
 - Kupując dzieciom słodycze, czy 
„bezkarne” soki owocowe, zerknij-
my wpierw na etykiety i przeliczmy 

sobie ile łyżek cukru się w nich znaj-
duje – radzi Tamara Siemieniuk.
 Wiele osób nie zdaje sobie jednak 
sprawy ile cukrów dodanych jest do 
zwykłych produktów spożywczych 
konsumowanych przez nas na co 
dzień, tj: ketchupu, jogurtu, fit bato-
nów, napojów czy gotowych sosów. 

 - Cukier biały w swoim składzie 
nie zawiera absolutnie nic, co jest 
nam niezbędne – podkreśla Tamara 
Siemieniuk. - Co więcej, uznawany 
jest za substancję uzależniającą. 

Słodziki zamiast cukru?

 - Jako dietetyk dobrze zdaję so-
bie sprawę z tego, że dla niektórych 
osób drastyczne odstawienie cukru 
wiązać się może ze zbyt dużą trau-
mą – mówi Tamara Siemieniuk. 
- Dlatego warto rozważyć zamianę 
białego cukru na słodziki, co może 

dodatkowo ograniczyć ilość przyj-
mowanych kilokalorii. 
 Obecna liczba słodzików na ryn-
ku jest tak zawrotna (na przykład 
stewia, ksylitol czy erytrytol), że 
trudno jest wybrać te faktycznie naj-
lepsze. I choć dostępne są one w pły-
nie, w proszku oraz tabletkach, to 

wiele osób ma poważne wątpliwo-
ści czy ich stosowanie jest w ogó-
le bezpieczne dla zdrowia. Bada-
nia naukowe nie wykazały jednak 
ich szkodliwości. Wprawdzie aspar-
tam w wyniku trawienia rozkładany 
jest do aminokwasów oraz szkodli-
wego metanolu, to ten ostatni (choć 
faktycznie trujący) występuje wów-
czas w – niegroźnych dla organizmu 
– mikrostężeniach. Mimo wszystko, 
także i słodziki zaleca się stosować z 
umiarem.

Grzegorz Tylec

Dietetyk radzi:
- Czytaj etykiety. Porównuj ilość cukru w wybieranych produktach.

- Ogranicz spożycie słodyczy. Wyeliminuj, bądź zamień biały cukier 

na bezkaloryczne słodziki.

- Owoce spożywaj 2-3 razy dziennie. 

R E K L A M A
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W Wiśle można się zakochać!
GÓRA KALWARIA Konkursy, spływy, rejsy łodziami tradycyjnymi i ratowniczymi oraz kon-

cert szant – to tylko część atrakcji sobotniego Święta Wisły na Urzeczu 2017

 Program jutrzejszej, odbywają-
cej się pod patronatem Kuriera Po-
łudniowego, imprezy na plaży przy 
tzw. tamie wojskowej na Wiśle za-

powiada się wyjątkowo bogato. Już 
o godz. 10.30 ruszą zapisy chętnych 
do udziału w zawodach jazdy za mo-
torówką na wakeboardzie i pozosta-
łych atrakcjach na wodzie. Wyścigi 
wakeboardzistów rozpoczną się po 
godz. 11, zaraz po oficjalnym otwar-
ciu imprezy. Kwadrans później swo-
je stoisko udostępni Decathlon Pia-
seczno. Będzie można popływać na 
modnej ostatnio desce SUP (sto-
jąc na niej odpychamy się wiosłem) 
oraz poznać inny sprzęt pływający. 
O godz. 11.30 osoby zainteresowa-
ne udziałem w spływie kajakowym 
z Królewskiego Lasu do Góry Kal-
warii (informacje i zapisy: Czarek, 
532 252 515), samochodami wyruszą 
do punktu startowego. Natomiast w 
samo południe przy plaży rozpocz-
ną się rejsy tradycyjną drewnianą ło-
dzią flisacką urozmaicone opowie-
ściami flisackimi. Oprócz krótkich 
rejsów w okolicy tamy, w sobotę od-
będą się dwa dłuższe rejsy – z War-
szawy do Góry Kalwarii (starto oko-

ło godz. 5.) oraz w drugą stronę (po-
czątek około godz. 15). Zapisać się 
na te dwa duże rejsy można dzwo-
niąc do Rafała, tel. 605 143 904.
 O godz. 12 będzie też szansa po-
pływać motorówkami ratowniczy-
mi. Wodniacy zorganizują również 
o godz. 12.30 pogadankę na temat 
bezpieczeństwa nad wodą oraz ra-
townictwa wodnego (o 13.30 na-
uczą pierwszej pomocy). Natomiast 
o godz. 13.30 przewodnik oprowa-
dzi obecnych po wystawie historycz-
no-fotograficznej „Z biegiem Wisły, 
z biegiem lat”. Po tej sentymental-
nej przerwie o godz. 14.30 zostaną 

rozegrane wyścigi kajakowe na Wi-
śle. Pół godziny później rozpocznie 
się koncert szant w wykonaniu Pio-
tra Zarzecznego. Będzie to wstęp do 
ogniska, które zakończy tegoroczne 
święto. 
 Organizatorzy podkreślają, że 
osoby niepełnoletnie muszą mieć 
zgodę rodziców lub opiekunów na 
uczestnictwo w konkurencjach i 
atrakcjach na wodzie. Udział w nich 
będzie bezpłatny, poza jednym wy-
jątkiem - rejsami z i do Warszawy. 
 Święto Wisły po raz kolejny za-
istnieje dzięki Sekcji Narciarstwa 
Wodnego „Vistula Góra Kalwaria” - 
Piaseczyńskiego Wodnego Ochotni-
czego Pogotowia Ratunkowego oraz 
wsparciu finansowemu gminy Góra 
Kalwaria i piaseczyńskiego staro-
stwa. Współpraca: oddział Towarzy-
stwa Opieki nad Zabytkami w Czer-
sku, kajakigorakalwaria.pl, Funda-
cja Dom Wisły – Taxi Wisła i Deca-
thlon Piaseczno.

Piotr Chmielewski

Święto Wisły to świetna okazja na bezpłatne przetestowanie 

różnego sprzętu pływającego i to w towarzystwie ratowników 

Tegoroczna edycja imprezy 

na plaży przy tzw. tamie 

wojskowej na Wiśle zapowia-

da się wyjątkowo bogato

Kameralne improwizacje
na rynku
PIASECZNO Po miesięcznej przerwie na Plac Piłsudskiego powróciła 

scena, a w ostatni piątek wystąpił na niej zespół Integral, który zapre-

zentował muzykę rzadko słyszaną w plenerze

 Integral łączy klasyczne, kompletne brzmienie kwartetu smyczkowego z 
nieskończonymi możliwościami elektroniki. Artyści, pod kierunkiem grają-
cej na instrumentach klawiszowych Zuzanny Całki, zaprosili piaseczyńską pu-
bliczność w spójną muzyczną podróż do krainy jazzu (reprezentowanej przez 
trio) i muzyki klasycznej (reprezentowanej przez kwartet smyczkowy). W trak-
cie wykonywania autorskich, kameralnych kompozycji nie zabrakło również 
miejsca na liczne partie improwizowane. Granie takiej muzyki na rynku miej-
skim było z pewnością ciekawym eksperymentem i nietypową propozycją, 
bo podobne dźwięki (w klimacie modern classic) można zazwyczaj usłyszeć 
w zamkniętych przestrzeniach.

Grzegorz Tylec

R E K L A M A
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5 pytań, które bardzo często 
padają podczas rozmowy rekrutacyjnej
Każdy, kto wybiera się na rozmowę kwalifi kacyjną, próbuje przewidzieć jej scenariusz i pytania, które pod-

czas niej padną. Poznanie pytań chętnie zadawanych przez rekruterów może pomóc kandydatowi w przy-

gotowaniu się do spotkania i w efekcie zwiększyć jego szanse na pracę

 Kandydaci, którzy zostają za-
proszeni na rozmowę rekrutacyj-
ną, zawsze zastanawiają się, o co 
zostaną zapytani przez rekruterów. 
Czy będą to tylko pytania dotyczą-
ce zdobytego doświadczenia? Czy 
będą sprawdzały wiedzę z danego 
obszaru bądź znajomość określo-
nych programów? Czy będą bada-
ły motywację i kreatywność? Mi-
mo że trudno przewidzieć dokładne 
brzmienie pytań, które zada rekru-
ter, można przygotować przykłado-
wą listę, na której znajdą się najbar-
dziej popularne z nich. 

Największy sukces?
 Odpowiadając na to pytanie 
warto wybrać osiągnięcie zawodo-
we, które jest najbardziej adekwat-
ne do stanowiska, o które ubiega się 
kandydat. Z wypowiedzi kandydata 
powinno wynikać, co zadecydowa-
ło o sukcesie całego przedsięwzię-
cia np. dobra organizacja czy umie-
jętność pracy pod presją czasu. Kan-
dydat powinien również podkreślić 
swoją rolę, wspomnieć czy korzy-
stał z czyjejś pomocy, jakie napo-

tkał trudności po drodze i jak sobie 
z nimi poradził. Jeśli kandydat jesz-
cze nie może pochwalić się sukce-
sem zawodowym, powinien wybrać 
przykład z życia prywatnego lub z 
czasów studiów.
 - Mówiąc o swoich sukcesach, 
kandydat powinien dokładnie opi-
sać, które rozwiązania zastosowane 
w projekcie powstały z jego inicjaty-
wy oraz, które z nich wykonał samo-
dzielnie. Jeżeli jest taka możliwość, 
swoje osiągnięcia  warto też poprzeć 
liczbami np. procentowym wzro-
stem liczby zamówień bądź ograni-
czeniem kosztów – twierdzi Magda-
lena Szewczyk, Team Leader w Le-
asingTeam Professional.

Gdzie widzisz siebie za 5 lat?
 To pytanie, bardzo często zada-
wane przez rekruterów, zwykle ma 
na celu zbadanie motywacji i chę-
ci rozwoju kandydata. U osób, któ-
re nie zastanowiły się wcześniej nad 
odpowiedzią, może ono wywołać 
konsternację. Jak na nie odpowie-
dzieć, aby nie zaprzepaścić swojej 
szansy na pracę? Warto wspomnieć 

o rozwijaniu się w obszarach, które 
w danej chwili są kluczowe dla kan-
dydata, a przy okazji, dobrze aby 
były również spójne z potrzebami 
organizacji. Można też odpowie-
dzieć bardziej ogólnikowo, że nadal 
chcemy pracować w danym dziale 
bądź określonej branży, ale już na 
wyższym stanowisku. Taka odpo-
wiedź powinna zostać dobrze ode-
brana przez rekrutera.

Dlaczego pracodawca ma

 zatrudnić właśnie ciebie?
 Aby odpowiedzieć na to pytanie, 
kandydat powinien doskonale znać 
opis stanowiska, o które się ubie-
ga i być świadomy, jakie kompeten-
cje i umiejętności są na nim pożą-
dane. Jeśli dotychczasowe doświad-
czenie i predyspozycje kandydata są 
zbieżne z oczekiwaniami firmy, od-
powiedź na pytanie, dlaczego wła-
śnie jego ma zatrudnić pracodawca, 
nie powinna przysporzyć mu trud-
ności. Wystarczy zestawienie ocze-
kiwań pracodawcy wobec idealne-
go kandydata na dane stanowisko, z 
argumentami, które potwierdzą, że 

osoba ta spełnia stawiane wymaga-
nia. Warto przedstawić korzyści, ja-
kie firma będzie miała zatrudniając 
kandydata. Taką korzyścią może być 
np. dobra znajomość programu, któ-
ry firma zamierza wkrótce wdrożyć.
 - Warto także podkreślić swoją 
motywację do pracy w danej firmie. 
W tym celu, jeszcze przed spotka-
niem, należy zgromadzić jak najwię-
cej informacji o firmie, poznać za-
kres jej usług lub oferowanych pro-
duktów. Kandydatowi, który zna fir-
mę i jej pozycję na rynku, będzie o 
wiele łatwiej uzasadnić dlaczego 
chciałby w niej pracować – uważa 
Magdalena Szewczyk.

Oczekiwania wobec przełożonego?
 Celem tego pytania jest zwe-
ryfikowanie, czy kandydat pasu-
je do kultury organizacyjnej firmy 
oraz czy będzie w stanie efektywnie 
współpracować ze swoim przyszłym 
przełożonym. Każdy manager ma 
inny styl zarządzania, dlatego tak 
ważne jest, aby jeszcze na etapie roz-
mowy kwalifikacyjnej skonfronto-
wać jego styl zarządzania z prefero-
wanym przez kandydata. Jeśli prze-
łożony lubi mieć wszystko pod ści-
słą kontrolą, a kandydat potrzebuje 

dużej autonomii, współpraca nie bę-
dzie udana dla żadnej ze stron. War-
to, aby kandydat otwarcie mówił o 
swoich preferencjach i czynnikach, 
które mogą przesądzić o jego satys-
fakcji ze współpracy z danym prze-
łożonym. Należy skoncentrować się 
na takich kwestiach, jak relacje za-
wodowe, podejście do rozwoju pra-
cowników, umiejętności meryto-
ryczne. Należy unikać mówienia o 
wadach dotychczasowych przełożo-
nych i skupić się na opisaniu jaki po-
winien być idealny przełożony. 
 - Dobre dopasowanie pracowni-
ka i przełożonego ma kluczowe zna-
czenie dla powodzenia ich przyszłej 
współpracy. W związku z tym, dział 
HR często organizuje drugi etap 
rozmowy z kandydatem, w której 
uczestniczy również przyszły przeło-
żony, aby obie strony mogły poznać 
wzajemne oczekiwania – komentuje 
Magdalena Szewczyk. 

Oczekiwania fi nansowe?
 Zanim kandydat odpowie sobie 
na pytanie, jakie wynagrodzenie na 
danym stanowisku będzie go satys-
fakcjonowało, powinien uzyskać od 

R E K L A M A
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rekrutera pełne informacje na te-
mat zakresu obowiązków na danym 
stanowisku. To pozwoli mu na bar-
dziej obiektywne określenie wysoko-
ści swojego wynagrodzenia, które 
będzie wynikało zarówno z zakre-
su obowiązków na stanowisku, jak 
i z doświadczenia i kompetencji. W 
tym celu, powinien wcześniej zapo-
znać się z raportami płacowymi do-
tyczącymi stanowiska, o które się 
ubiega. Pomoże to w określeniu re-
alnej kwoty, którą kandydat  będzie 

mógł zaproponować pracodawcy. W 
przekazaniu rekruterowi informacji 
o oczekiwaniach finansowych może 
pomóc przygotowanie tzw. widełek 
oczekiwanego wynagrodzenia, za-
równo w kwocie brutto, jak i netto. 
 - Warto podczas określania wy-
sokości podstawy wynagrodzenia 
zapytać o system premiowy oraz be-
nefity pozapłacowe takie jak: karta 
sportowa, opieka medyczna, bony 
podarunkowe czy szkolenia. Ja-
sno określony system motywacyj-
ny z pewnością pomoże w określe-
niu wysokości oczekiwań finanso-

wych kandydata – uważa ekspertka 
LeasingTeam Professional.
 Przygotowanie listy pytań, któ-
re najczęściej padają podczas roz-
mowy kwalifikacyjnej, dzięki po-
wszechności Internetu i dostępowi 
do wielu poradników dla osób po-
szukujących pracy, jest obecnie co-
raz łatwiejsze. Znajomość przykła-
dowych pytań i odpowiedzi na pew-
no pomoże kandydatowi poczuć 
się pewniej podczas spotkania z re-
kruterem i lepiej się zaprezentować. 
Warto skorzystać z tej możliwości.

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

Inspektor w Referacie 
Podatk
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Idealny pracodawca
„Szanuj szefa swego, bo możesz mieć gorszego”, „szef ma zawsze 

rację” czy „jeśli chcesz żyć i pracować w spokoju - nie wyprzedzaj 

szefa w rozwoju” to popularne powiedzonka wygłaszane często, 

pół żartem-pół serio, przez pracowników. Jaki jednak powinien 

być idealny pracodawca – oczywiście po odrzuceniu utopijnego 

podejścia, że będzie płacić ogromne pieniądze i.... niczego w za-

mian nie wymagać?

 Jeszcze kilka lat temu to pra-
codawcy byli niekwestionowanymi 
królami polskiego rynku pracy. Oso-
by starające się o zatrudnienie mu-
siały w pocie czoła tworzyć kolej-
ne CV, listy motywacyjne i uczest-
niczyć w niezliczonych rozmowach 
kwalifikacyjnych. Konkurencja na 
poszczególne stanowiska była na-
prawdę duża i szefowie mieli po pro-
stu z kogo wybierać. Obecnie wyglą-
da to już jednak nieco inaczej. Ci z 
największymi kompetencjami często 
wyjeżdżają za granicę (za wyraźnie 

lepsze pieniądze), a ci którzy zosta-
li, mają wyraźnie większe wymaga-
nia niż kiedyś. Coraz mniej osób go-
dzi się, przykładowo, na bezpłatne 
staże czy brak umowy o pracę, a co-
raz więcej rozgląda się za... idealnym 
pracodawcą.

Pieniądze, gwarancje i atmosfera

 Choć dla każdego termin „ideal-
ny pracodawca” oznacza trochę coś 
innego, to jednak istnieje kilka, dość 
często powtarzających się, punktów 
wspólnych. Szczególnie cenione są 

takie cechy, jak dobra płaca, gwa-
rancja zatrudnienia i przyjazna at-
mosfera w miejscu pracy. 
 Zacznijmy może od kwestii fi-
nansowych. To oczywiste, że każdy 
z nas chciałby zarabiać możliwie jak 
najwięcej. Co jednak zrobić gdy – w 
bogatym skądinąd zasobie słownic-
twa szefa – jakoś nie figuruje słowo 
„podwyżka”? Pamiętajmy, że firma 
przynosi dochody wtedy, gdy koszty 
są niższe od przychodów.  Podwyż-
szenie kosztów w postaci podwyżek 
spowoduje zmniejszenie dochodów. 
Prośbę o podniesienie uposażenia 
należy, więc odpowiednio umotywo-
wać. Pracodawca z pewnością spoj-
rzy na nią przychylniejszym okiem 
jeśli przekonamy go, że inwestycja 
w pracownika będzie jednocześnie 
sensowną (tzn. właściwie skalkulo-
waną) inwestycją w rozwój firmy i 
powinna ona w przyszłości zapro-
centować.
 Dla wielu osób – zwłaszcza tych 
które nie lubią często zmieniać pracy 
– istotne znaczenie ma również gwa-
rancja zatrudnienia. Jest to umowa 
między pracownikiem a pracodaw-
cą, na mocy której pracodawca obo-
wiązuje się przez określony czas na 
zatrudnianie pracownika. Jeśli nato-
miast zostanie w tym okresie zwol-
niony, uzyska od pracodawcy za-
dośćuczynienie finansowe. Warto 
przy tym podkreślić, że zagwaran-
towane mogą zostać także konkret-
ne warunki pracy – np. nienaruszal-
ność stanowiska, niemożność degra-
dacji stanowiskowej czy też redukcji 
wynagrodzenia.
 Nie dla wszystkich pracowni-
ków najważniejsze są pieniądze. Są 
tacy, co świadomie decydują się za-
rabiać mniej, ale za to dobrze czu-
ją się w pracy dzięki panującej w niej 
atmosferze. Bardzo wiele, poprzez 
organizację działania firmy, może 
w tym zakresie zdziałać szef. Powi-
nien on dążyć do tego, żeby wszy-
scy w przedsiębiorstwie „pchali wó-
zek w jednym kierunku” - nawet kosz-
tem swoich partykularnych ambicji i 
interesów. Pracownicy, przynajmniej 
od czas do czasu, powinni mieć chęć 
spotkać się ze sobą również poza 
firmą – wyskoczyć wspólnie np. na 
piwo. Takie nieobowiązkowe wyjścia 
może inspirować również i sam pra-
codawca, co mu się zresztą powinno 
opłacić. Zgrany zespół lepiej bowiem 
pracuje i osiąga lepsze wyniki.

Nowoczesny pracodawca

 Generalnie zadowolony ze swo-
jego szefa pracownik powinien czuć 
się nie tylko bezpieczny i dowarto-
ściowany, ale i widzieć, że się pod 
jego okiem rozwija i że jego praca 
ma sens. Jego humor poprawią też z 
pewnością atrakcyjne pozapłacowe 
dodatki, dobrej jakości opieka me-
dyczna oraz możliwości rozwoju. 
 Pracownicy cenią sobie również 
szefa, który potrafi stworzyć ela-
styczny i jednocześnie przejrzysty 
harmonogram zajęć. Jest to szcze-
gólnie istotne dla mam z dzieć-
mi, które chciałyby pracować, ale w 
mniejszym wymiarze godzin – tak 
żeby mieć czas dla swoich pociech. 
Coraz popularniejszy staje się u nas 
trend tzw. work-life balace, polegają-
cy na dążeniu do równowagi między 
życiem zawodowym i osobistym. 
Nowoczesny pracodawca powinien 
być otwarty na nowe rozwiązania. 
I choć trzeba sobie zdać sprawę, że 
ideałów w realnym życiu nie ma, to 
jednak nie znaczy to, że nie należy 
do nich dążyć.

Grzegorz Tylec
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Przebudowa szkoły podstawowej 
w Tarczynie rozpoczęta!
W Tarczynie ruszyła rozbudowa i modernizacja miejscowej szkoły podstawowej. W ramach in-

westycji o wartości ok. 9,5 mln zł, realizowanej przez gminę Tarczyn, powstaną m.in. nowocze-

sna sala gimnastyczna, sale dydaktyczne i gabinety specjalistyczne.

 Środkowe skrzydło obiektu zostanie podwyższone o jedną 
kondygnację, północne skrzydło, w rejonie sali gimnastycznej 
zostanie rozebrane i wybudowane od nowa. W powiększo-
nej przestrzeni znajdą się nowoczesne sale lekcyjne, gabine-
ty specjalistyczne, biblioteka, świetlica, mała sala gimnastycz-
na oraz wydzielona część przedszkolna. Cały teren oraz budy-
nek będą dostępne dla osób niepełnosprawnych, a wszystkie 
pomieszczenia szkoły będą ze sobą funkcjonalnie powiązane. 
Inwestycja ma zakończyć się w 2019 r.
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14 nr 31 (683)/2017/W1PROMOCJA

KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA



15nr 31 (683)/2017/W1 AKTUALNOŚCI
KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

R E K L A M A

R E K L A M A

Mroczny dom 
Anny Jagodzińskiej
PIASECZNO Mieszkanka Piaseczna pisze właśnie – zaplanowaną aż na 

osiem części – sagę sensacyjno-fantastyczną „Mroczny dom”

 Anna Jagodzińska, mimo młodego 
wieku (20 lat), ma już na swoim koncie 
trzy książki. Dwa latat temu zaczynała 
od poezji i tomiku „Zbiór wierszy i sen-
tencji”, ale obecnie zdecydowanie bar-
dziej interesuje ją proza. 
 W trakcie wieczoru zorganizowa-
nego przez piaseczyńskie Centrum 
Kultury autorka promowała drugą 
część sagi „Mroczny dom” zatytuło-
waną „Tajemnica zaginionego mia-
sta”. Istotną część fabuły stanowi te-
matyka wampiryzmu.
 – Po sadze „Zmierzch” wśród 
młodych ludzi panuje boom na 
wampiry – przyznała Anna Jagodziń-
ska. – Stwierdziłam, że jeśli chcę pi-
sać dla młodzieży, to muszę pisać o 
czymś, co ją zainteresuje.
 Bohaterka wieczoru nie kryła 
również swojej inspiracji twórczością 
Dana Browna. Na zakończenie spo-
tkania chętnie podpisywała książki, 
a wszyscy obecni zostali zaproszeni 
na słodki poczęstunek.
 – Każda z części moich książek 
będzie odkrywać kolejne tajemnice 
fabuły i moich bohaterów – zapowiedziała 20-latka.
 Premiera trzeciej książki z serii ma odbyć się w czerwcu przyszłego roku, 
ale już na przełomie września i października ukaże się odświeżona edycja 
„Zbioru wierszy i sentencji”. 

Grzegorz Tylec

Ostatni kapłan w mieście
GÓRA KALWARIA Tysiące wiernych i 37 kapłanów odprowadzało w ostatnią drogę ks. Jana 

Braulińskiego, proboszcza zmarłego 115 lat temu 

 Ksiądz Brauliński, o którym pa-
mięć przysypał pył czasu, był pro-
boszczem w Górze Kalwarii przez 
33 lata. Zmarł 15 lipca 1902 r.
 Trafił do miasta w niezwykle trud-
nym okresie – gdy podupadło po po-
wstaniu styczniowym, a zaborca zli-
kwidował klasztory kasując zakony. 
To staraniem ks. Jana Braulińskiego w 
1881 r. na kościół parafialny został za-
twierdzony pobernardyński kościół, a 
plebania przeniosła się do opuszczo-
nych przez wojsko zabudowań klasz-
tornych. Po przeszło 200 latach istnie-
nia Nowej Jerozolimy, proboszcz ostał 
się jedynym kapłanem w mieście. 

Parafia maleńka i biedna

 Ks. Brauliński urodził się w 1831 
roku na wschodnim skraju Mazow-
sza w bogobojnej familii. Jego rodzi-
na wydała kilku kapłanów. Po wy-
święceniu ksiądz został wikariuszem 
parafii w Jazgarzewie koło Piaseczna, 
a po śmierci starego proboszcza, ob-
jął jego obowiązki. Ponieważ wykazał 
się jako dobry gospodarz – odnowił i 
przyozdobił tamtejszy kościół, ów-
czesny dziekan warecki mianował go 
swoim pomocnikiem. W 1867 r., po 
utworzeniu powiatu ze stolicą w Gó-
rze Kalwarii (pozostała nią przez 12 
lat, potem przeniesiono ją do Grójca), 
ks. Jan Bruliński został mianowany 
górskokalwaryjskim proboszczem i 
dziekanem. Otrzymał nie lada zada-
nie: musiał zatroszczyć się o utrzy-
manie trzech niszczejących kościo-
łów i kaplicy św. Antoniego. „Ponie-
waż parafia jest maleńka, bo zaledwie 
tysiąc kilkaset dusz licząca, a przytem 
biedna, więc nie łatwo było o pomoc 
materialną. Trzeba było wielkiej roz-
tropności w wynajdywaniu środków 
na podtrzymanie tych kościołów” – 
opublikował w grudniu 1902 r. ilu-
strowany „Dzwonek Częstochowski”. 

Uratował Wieczernik 

przed upadkiem

 Jako proboszczowi, który rządził 
duszami Góry Kalwarii na przestrze-
ni jednej trzeciej wieku, ks. Brauliń-
skiemu dwukrotnie (drugi raz na rok 
przed swoją śmiercią) udało się grun-
townie odnowić kościół parafialny. 
Przed całkowitym upadkiem urato-
wał też kolebkę Marianów – Wieczer-
nik, który pozbawiony opieki popadł 
w całkowitą ruinę. „Nie chcąc ob-
ciążać i tak biednych parafian, pod-
trzymał go przy pomocy ś. p. Augu-
stowej hr. Potockiej, która ofiarowa-
ła drzewo” – odnotował „Dzwonek 
Częstochowski”. Hrabina podarowa-
ła modrzewie z lasów wilanowskich, 
z których wyciosano belki stropowe. 
22 czerwca 1891 r. kościół został po-

nownie poświęcony. 
 „Jakim był proboszczem ś. p. 
ks. Jan Brauliński, są świadkami te 
świątynie Boże, w których spotyka-
my: czystość, porządek, ołtarze od-
nowione, organy nowe, bielizny ko-
ścielnej dużo i czystą, aparatów wie-
le nowych, a stare wyrestaurowane, 
kielichy odzłocone etc.” – podsumo-
wuje miesięcznik. 

Pogrzeb był wspaniały

 Zmarł ks. Brauliński po choro-
bie, na rękach swego bratanka ks. 
Antoniego Braulińskiego. 18 lipca 
1902 r. do Góry Kalwarii ściągnęły 
tłumy wiernych. „Znali wszyscy w tej 
okolicy ś. p. nieboszczyka, bo praco-
wał przez lat 48 tylko w dwóch są-
siednich parafiach: Jazgarzewie 14 

lat, jako wikaryusz i proboszcz i w 
Górze Kalwaryi 34 lata, jako pro-
boszcz i dziekan. Na pogrzeb przy-
było kilka tysięcy wiernych i 37 ka-
płanów, nawet z dalszych stron. 20 
kilka mszy świętych odprawiono 
przy zwłokach nieboszczyka, któ-
re rozpoczął ks. Walenty Brauliński, 
prefekt z Tomaszowa, synowiec nie-
boszczyka. Drugi synowiec, ks. An-
toni Brauliński, proboszcz z Wito-
ni w asystencyi kleru odprawił sumę 
żałobną, poczem ks. Bartłomiejew-
ski, proboszcz z Sobikowa, wypo-
wiedział piękną przemowę, streściw-
szy w niej żywot gorliwego kapłana. 
(…) Po odśpiewaniu konduktu, ka-
płani ponieśli trumnę przez miasto; 

później nieśli członkowie rodziny, a 
następnie na cmentarz parafianie. 
Nad roztwartą mogiłą przemawiał 
jeszcze raz ks. Jan Sołtyszewski, pro-
boszcz z Ostrołęki. Mówił o zasłu-
gach nieboszczyka w parafii, wyra-
ził słowa pociechy dla rodziny, udzie-
lił nauki parafianom i wezwał ich do 
modlitwy za duszę zacnego paste-
rza. Pogrzeb był wspaniały, uroczy-
sty i poważny, bo też to było praw-
dziwe uczczenie gorliwego, zacne-
go i dobrego kapłana - pracowitego 
i uczciwego człowieka. Nic dziwnego, 
że towarzyszył mu szczery płacz i żal 
prawdziwy parafian” – zrelacjonował 
„Dzwonek Częstochowski”.

Obelisk na szczycie cmentarza

 O niezwykłym kapłanie nie za-
pomina rodzina. Andrzej Świątek 
– prawnuk Weroniki – najmłodszej 
siostry ks. Braulińskiego przed 15 
laty wraz z jeszcze jedną krewną, Ja-
dwigą Kaczorek, wymienił płytę po-
mnika wybudowanego przez rodzi-
nę na grobie dawnego proboszcza 
106 lat temu. Smukły obelisk stoi na 
najwyższym punkcie cmentarza w 
Górze Kalwarii. 

Piotr Chmielewski

Ks. Jan Brauliński zmarł 

jako honorowy kanonik

GÓRA KALWARIA

Piękne głosy, czyli fi nał warsztatów wokalnych
 Organizatorzy IV Warsztatów Wokalno-Chóralnych „Calvaria Cantans” i 
I Letnich Warsztatów Muzycznych dla dzieci Iuvenis Cantans zapraszają na 
wspólny koncert fi nałowy w wykonaniu uczestników zajęć. Odbędzie się 
on w niedzielę 27 sierpnia o godz. 16.30 w kościele Niepokalanego Poczę-
cia NMP w Górze Kalwarii. W programie występ chóru dziecięcego Iuvenis 
Cantans, solistów i chóru Calvaria Cantans. Wstęp wolny.

PC

Trafił do miasta w niezwykle 

trudnym okresie – gdy 

podupadło po powstaniu 

styczniowym, a zaborca 

zlikwidował klasztory kasu-

jąc zakony. Po przeszło 

200 latach istnienia Nowej 

Jerozolimy, proboszcz 

ostał się jedynym 

kapłanem w mieście

GÓRA KALWARIA 

L30 z nowymi przystankami 
 Busy linii L30 od soboty mają wrócić na trasę przez most na granicy 
Czaplina i Wincentowa. Zmieni się także trasa tej „elki” łączącej rynek Góry 
Kalwarii z Czarnym Lasem 
 Przez trzy miesiące L30 jeździły objazdem, przez gminę Chynów, po-
nieważ przeprawa w Czaplinie była zburzona i wybudowana od nowa. 
Zgodnie z życzeniem lokalnej społeczności, zmieni się również trasa „elki”. 
Busy pojadą teraz z Czaplinka do Dębówki, a następnie zatrzymają się przy 
remizie OSP w Czaplinie, a następnie wyruszą w kierunku Wincentowa.

PC
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Poznaliśmy projekty budżetu 
obywatelskiego
PIASECZNO We wtorek autorzy projektów zgłoszonych do realizacji w przyszłym roku 

za gminne fundusze z tzw. budżetu obywatelskiego, zaprezentowali swoje pomysły 

przed mieszkańcami. Na wszystkie propozycje będzie można głosować od 1 września 

do 1 października

 W trakcie spotkania w urzędzie 
gminy przedstawiono wszystkie pro-
jekty, które zostały dopuszczone do 
głosowania. O części z nich opowie-
dzieli sami wnioskodawcy, a na za-
kończenie wylosowana została ko-
lejność na kartach do głosowania.
– Chciałbym podziękować wszyst-
kim pomysłodawcom za złożenie 
projektów – powiedział wicebur-
mistrz Piaseczna Daniel Putkie-
wicz. – Pamiętajmy, że to jest dopie-
ro pierwszy rok i pilotaż naszego bu-
dżetu obywatelskiego. Niezależnie 
od tego, które z projektów wygrają, 
uważam, że jest to świetny bank po-
mysłów, z którego będziemy czerpa-
li i który radni i burmistrz będą mo-
gli realizować nie tylko we wskaza-
nych miejscach, ale i w innych czę-
ściach gminy. 

Pierwszy taki budżet

 Przypomnijmy, że na łącznie 62 
zgłoszone projekty ostatecznie 35 
z nich przeszło pozytywną weryfi-
kację. Jak na pierwszy raz, należy 
uznać, że jest to bardzo dobry wynik 
– choćby  na tle sąsiedniej Góry Kal-
warii, gdzie zgłoszono cztery projek-
ty, a przeszedł... tylko jeden.
 – Aby projekt był dopuszczony 
do głosowania, musiał spełniać wy-
mogi budżetu określone w regulami-
nie – tłumaczy Miłosz Gibas z pia-
seczyńskiego magistratu. – Odrzu-
ciliśmy tylko te projekty, które były 
z nim niezgodne. Niestety, było ich 
dużo. Uznaję, że to dlatego, iż do-
piero uczymy się funkcjonować z 

budżetem obywatelskim - nie tylko 
urzędnicy, ale i mieszkańcy.
 Warto podkreślić, że propozy-
cje mieszkańców były odrzucane 
jedynie w przypadku poważnych 
błędów. Najczęściej dlatego, że ich 
koszty nie mieściły się w maksy-
malnej dopuszczalnej kwocie prze-
znaczonej na jeden projekt (100 
tys. zł), zostały one zgłoszone poza 
granicami administracyjnymi mia-
sta Piaseczno, formularz nie za-
wierał wymaganej listy poparcia z 
15 podpisami mieszkańców lub zo-
stał złożony po terminie.
 – Mieliśmy głosy ze strony 
mieszkańców dotyczące kształtu 
obszarów terytorialnych – zazna-
cza Miłosz Gibas. – Niektórzy su-
gerują, że są one źle zaznaczone. 
Jesteśmy otwarci na wszelkie su-
gestie pomysłodawców i mieszkań-
ców. Rozważamy również w przy-
szłym roku dopuszczenie do głoso-
wania i składania projektów osób 
niepełnoletnich – np. od 15 czy 16 
roku życia, bo w wielu miastach tak 
to właśnie funkcjonuje. 

Zdecydują mieszkańcy

  Wrześniowe głosowanie odbę-
dzie się w oparciu o podział mia-
sta na poszczególne obszary teryto-
rialne. Każdy mieszkaniec Piasecz-
na będzie mógł zagłosować w jed-
nym, wybranym obszarze. – Będzie 
wybranych tyle projektów, aby wy-
korzystać całą kwotę przeznaczoną 
na dany obszar terytorialny – wyja-
śnia Miłosz Gibas.

 Głosować będzie można zarów-
no klasycznie – w wersji papierowej, 
jak i przez internet. Urząd planuje 
wystawić w wielu punktach w mie-
ście urny wyborcze albo kompute-
rowe kioski do głosowania. Wyniki 
mają być znane do 6 października.
 Niestety, nie wszędzie zgłoszono 
na tyle dużo projektów, żeby głoso-
wanie w ogóle się odbyło (szacun-
kowy koszt ich realizacji był niższy 
niż kwota przeznaczona na dany ob-
szar). Pomysłodawcy siedmiu pro-
jektów w obszarach Piaseczno Pół-
noc („Zielona bariera wzdłuż Pu-
ławskiej”) oraz Piaseczno Cen-
trum I („Klony na Rynku Piase-
czyńskim”, „Animacja w bibliotece 
– zajęcia literacko-plastyczne wokół 
książki”, „E-senior w świecie aplika-
cji mobilnych”, „Bezpieczne przej-
ścia dla pieszych w centrum miasta 
– kocie oczy”, „Nareszcie bez smy-
czy – wybieg z przeszkodami Chy-
liczkowska” i „Uspokojenie ruchu na 
ul. Jarząbka poprzez zainstalowanie 
dwóch progów zwalniających przy 
przedszkolu, ul. Strusiej, przy no-
wym parkingu ul. Jarząbka”)  mogą 
być więc pewni ich przyszłorocznej 
realizacji.
 Z opisem wszystkich projek-
tów dopuszczonych do głosowania 
w ramach budżetu obywatelskie-
go w Piasecznie na rok 2018, wraz 
z komentarzami pomysłodawców, 
można zapoznać się na stronie in-
ternetowej https://piaseczno.budzet-
obywatelski.org/projekty.

Grzegorz Tylec

Bareja wiecznie żywy: 
namalowali miejsce 
dla niepełnosprawnych!
PIASECZNO W zeszły piątek przy ul. Szkolnej 12 piękna niebieska far-

ba pokryła dwa miejsca postojowe przeznaczone dla niepełnospraw-

nych. Traf chciał, że na jednym z nich mieszkaniec pobliskiego bloku 

zaparkował swoje auto

 Parkujący samochód nie był przeszkodą w malowaniu. Pięknie obmalo-
wano podłoże starannie obrysowując daewoo tico. Jak się dowiedzieliśmy sa-
mochód jest sprawny i rzeczywiście wkrótce odjechał. 
 – Wcześniej stał znak pionowy z tabliczką opisującą, że są dwa miejsca po-
stojowe dla niepełnosprawnych – mówi nam jedna z mieszkanek. – Ale po-
ziomych znaków nie było i zawsze tam parkowały trzy samochody, bo tyle się 
mieściło. Straż miejska nie mogła nikogo ukarać, ponieważ nie wiadomo było 
czy z lewej, czy z prawej, czy pojazd w środku stoi w miejscu dla niepełno-
sprawnych… Dziś tę kwestię rozstrzygnięto w wielkim stylu.

Adam Braciszewski

R E K L A M A

R E K L A M A

Wielka feta dla Arturka
PIASECZNO 26 sierpnia w Karczmie Smaczna Chata odbędzie się wyda-

rzenie charytatywne „Pożegnanie Wakacji z Wielką Fetą Dla Dzielne-

go Arturka”

 To impreza, w czasie której nie tylko będzie można się świetnie bawić, do-
brze zjeść czy wylicytować super rzeczy, ale dodatkowo pomóc w leczeniu i 
rehabilitacji Arturka Czuby.
 Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji m. in.: występy na żywo, ogni-
sko, wspólne śpiewy i malowanie buziek. Odbędą się ciekawe licytacje rzeczy 
i usług. Będzie można nauczyć się pierwszej pomocy. Oczywiście nie zabrak-
nie pysznej strawy i napitków, aby uczestnicy mieli więcej sił na zabawę.
Impreza w karczmie przy ul. Kruczkowskiego 8A od godz. 16.
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OGŁOSZENIE 

Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska zawiadamiam o podjęciu Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr  1047/XXXVI/2017 z dnia 5 lipca 2017 w sprawie uchwa-
lenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego od zachodu terenami  kolei 
Warszawa – Radom, od północy północną linią rozgraniczającą drogi KUL, od wschodu osią ulicy Czajewicza, od południa północną linią rozgra-
niczającą Al. Kalin – część I
Możliwość zapoznania się treścią przyjętego dokumentu: BiP Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno www.piaseczno.eu i Urząd Miasta i Gminy Pia-
seczno, Wydział Urbanistyki i Architektury, ul. Kościuszki  5,   Piaseczno

Uzasadnienie 

Zgodnie  z  art. 14 ust.  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. Rada Miejska w Piasecznie podję-
ła Uchwałę Nr 619/XXIV/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego od zachodu terenami  kolei Warszawa – Radom, od pół-
nocy północną linią rozgraniczającą drogi KUL, od wschodu osią ulicy Czajewicza, od południa północną linią rozgraniczającą Al. Ka-
lin  zmienioną Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1046/XXXVI/2017 z dnia  5 lipca 2017 w sprawie sposobu wykonania uchwały 
Nr 619/XXIV/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 r.
Zgodnie wymogami ustawowymi podano do wiadomości informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu;
1. ogłoszono w prasie lokalnej , poprzez obwieszczenia  oraz na stronie internetowej  Miasta  i Gminy Piaseczno www.piaseczno.eu  o podjęciu 
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia  planu  i możliwościach składania wniosków do  realizowanego projektu planu w terminie 21 od dnia 
ogłoszenia . W terminie  wskazanym w obwieszczeniach  i ogłoszeniach  w postępowaniu zbierania wniosków nie zgłoszono wniosków.
2. ogłoszono w prasie lokalnej , poprzez obwieszczenia oraz na stronie internetowej  Miasta  i Gminy Piaseczno www.piaseczno.eu  o  wyłoże-
niu do publicznego wglądu projektu planu i możliwości składania uwag do projektu planu .  W terminie  wskazanym w obwieszczeniach   i ogło-
szeniach w postępowaniu zbierania uwag  nie zgłoszono uwag do zatwierdzonego planu, 
3. Po przeprowadzeniu procedury planistycznej zgodnie z art. 17 w/w ustawy podjęto przedmiotową uchwałę w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 

Podsumowanie

Przy opracowywaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   analizowano możliwości rozwiązań alternatywnych. Podstawą 
sformułowania zasad zagospodarowania terenu w planie była gruntowna analiza występujących uwarunkowań , w tym stanu środowiska. W re-
alizowanym  planie  zapewniono warunki do ochrony środowiska. Projekt w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części 
miasta Piaseczno wraz  prognozą oddziaływania na środowisko  został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środo-
wiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Skutki ustaleń planu nie będą miały zasięgu transgranicznego.
Ustalenia w/w planu pozwalają na realizację założeń polityki przestrzennej miasta i gminy Piaseczno określonej 
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zastosowanie zasad zawartych w ustaleniach planu pozwoli na roz-
wój miasta Piaseczna w przyszłości z zachowaniem zasad ładu przestrzennego.  

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia

p.o.Naczelnik 

Wydziału Urbanistyki i Architektury

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września 2004 r. w spra-
wie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014. poz. 1490) ogłasza przetarg pisem-

ny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr ewid. 55/6 o powierzchni 989 m2, dla któ-
rej Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00250487/6,  położona w obr. 5 m. Piaseczno 
przy ulicy Mleczarskiej i Energetycznej.   

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 341.038,41 zł brutto

Wysokość wadium: 17.052,00 zł

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części  miasta Piaseczno przedmiotowa działka znajduje się w obszarze urba-
nistycznym oznaczonym symbolem (11.MN/U) – przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinna i usługi nieuciążliwe.
Działka posiada dość regularny kształt, jednym bokiem przylega do ulicy Mleczarskiej; jest nieogrodzona i nieurządzona; teren płaski. 
Działka posiada dostęp do infrastruktury technicznej miejskiej biegnącej w ulicy Mleczarskiej. Wzdłuż północnej granicy działki przeprowadzo-
na jest napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110KV posiadająca 19m strefę szkodliwego oddziaływania elektroenerge-
tycznego (po 19 m w każdą stronę od osi linii).
Ponad południową częścią działki przeprowadzona jest linia elektroenergetyczna średniego napięcia 15KV posiadająca 5 m strefę szkodliwego 
oddziaływania elektroenergetycznego (po 5 m w każdą stronę od osi linii).
Na terenach położonych w zasięgu tych stref plan zakazuje realizacji obiektów kubaturowych przeznaczonych na stały pobyt ludzi (powyżej 
4 godz. na dobę).
Wprowadzone strefy szkodliwego oddziaływania elektroenergetycznego uniemożliwiają zabudowę tej działki obiektami kubaturowymi prze-
znaczonymi pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinna oraz usługi nieuciążliwe.
  
Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 06.10.2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej przy sekretariacie Burmistrza (I piętro, 

pok. 39) w budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Pisemne oferty można składać w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w terminie 
do dnia  02.10.2017 r. (włącznie) do godz. 18.00 – w zamkniętych kopertach.

Oferty składane przez zainteresowanych winny zawierać:

1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub fi rmę wraz z siedzibą
2. Datę sporządzenia oferty,
3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4. Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5. Dowód wpłacenia wadium.
6. Podpis(y) oferenta(ów)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 02.10.2017 r. 
na rachunek bankowy Gminy Piaseczno nr 12 1060 0076 0000 3310 0018 5094.  

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zwraca się niezwłocznie 
po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu 
lub zakończenia  przetargu wynikiem negatywnym. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od za-
warcia umowy sprzedaży.
Wygrywający przetarg jest zobowiązany do dokonania wpłaty ceny nabycia (pomniejszonej 
o wpłacone wadium) najpóźniej 2 dni przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi na-
bywca nieruchomości.
Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.
Burmistrzowi  przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Bliższych informacji o przetargu i szczegółowych warunkach sprzedaży udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy 
Piaseczno, II piętro, pok. 70, w godz. 8-16, tel. 70-17-523.

Pełnomocnik Burmistrza – Naczelnik Wydziału Inwestycji

mgr inż. Anna Bednarska

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia  14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014. poz. 1490) ogłasza prze-

targ pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczo-
nej jako działka ewid. nr 166/2 o powierzchni 0,04ha, położona w miejscowości Wola Gołkow-
ska gm. Piaseczno w rejonie ulic Gościniec i Krótkiej, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV 
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  księgę wieczystą nr WA1I/00014155/2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 55.054,80 zł brutto

Wysokość wadium :  2.752,74 zł

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nierucho-
mość znajduje się w obszarze urbanistycznym oznaczonym symbolem C.3.MN/U – tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych.
Zgodnie z zapisami miejscowego planu minimalna wielkość działki budowlanej powinna wynosić 
1000m2. Z uwagi na wymiary, powierzchnię oraz brak bezpośredniego dostępu do drogi publicz-
nej – nie może stanowić samodzielnej działki budowlanej. 
Działka nr 166/2 może być dołączona do działki sąsiedniej nr 166/1 lub nr 166/5 lub nr 166/6, 
z którą będzie stanowiła jedną nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową.
Przedmiotowa działka posiada regularny kształt prostokąta, jest niezabudowana 
i niezagospodarowana.    
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożone w kancelarii  Urzędu Miasta i Gminy w Pia-
secznie przy ul. Kościuszki 5 w terminie do dnia 28.09.2017 r. w godzinach pracy Urzędu: pi-
semnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym na sprzedaż dział-
ki gminnej wraz z oświadczeniem, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi 
w ogłoszeniu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
Lista oferentów zakwalifi kowanych do uczestnictwa w przetargu na podstawie złożonego 
przez nich w/wym pisemnego zgłoszenia i oświadczenia, wywieszona zostanie na tablicy 
ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie, nie później niż dzień 
przed wyznaczonym terminem przetargu.
 
Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 06.10.2017 r. o godz. 11.00 w sali konferen-

cyjnej przy sekretariacie Burmistrza (I piętro, pok. 39) budynku Urzędu Miasta i Gminy 

Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Pisemne oferty można składać w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w terminie do dnia 
02.10.2017 r. (włącznie) do godz. 18.00 – w zamkniętych kopertach.

Oferty składane przez zainteresowanych winny zawierać:

1. Imię, nazwisko i adres  
2. Datę sporządzenia oferty,
3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki 
bez zastrzeżeń,
4. Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5. Dowód wpłacenia wadium.
6. Podpis(y) oferenta(ów)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 

02.10.2017 r. na rachunek bankowy Gminy Piaseczno nr 12 1060 0076 0000 3310 0018 5094.  

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny naby-
cia nieruchomości. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetar-
gu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnie-
nia przetargu lub zakończenia  przetargu wynikiem negatywnym. Wadium ulega przepad-
kowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.
Wygrywający przetarg jest zobowiązany do dokonania wpłaty ceny nabycia (pomniejszonej 
o wpłacone wadium) najpóźniej 2 dni przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży. Wszel-
kie koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca nieruchomości.
Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.
Burmistrzowi  przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Bliższych informacji o przetargu i szczegółowych warunkach sprzedaży udziela Wydział Geodezji 
i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, II piętro, pok. 70, w godz. 8-16, tel. 70-17-523.

Pełnomocnik Burmistrza – Naczelnik Wydziału Inwestycji

mgr inż. Anna Bednarska

UiA.ZP.6721.22.2017.AA

OGŁOSZENIE
o podjęciu przez Radę Miejską Uchwały NR 652/XXIV/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. 

w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej „zasady i warunki sytuowania 

obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogro-

dzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych,

 z jakich mogą być wykonane”.

 Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm) informuję  o podjęciu Radę 
Miejską Uchwały NR 652/XXIV/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przygotowania pro-
jektu uchwały ustalającej „zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic 
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe 
oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”.

z up. Burmistrza Miasta 

i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia

p.o. Naczelnik

Wydziału Urbanistyki i Architektury

Wykaz Nieruchomości
 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 
r. poz. 2147 ze zm.) informuje,  iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 – na I piętrze przy sekretariacie 
Burmistrza oraz na stronie internetowej www.piaseczno.eu  zamieszczony został do publicznej wiadomości  „Wykaz Nieruchomości” prze-
znaczonych do wydzierżawienia:  w trybie bezprzetargowym części o pow. 300mkw. działki ozn. nr 52/40 położonej w Józefosławiu w rejo-
nie ul. Księżycowej i Komety.

Głosuj na wybrane projekty w Budżecie 

Obywatelskim w Piasecznie! 
 Od 1 września do 1 października odbędzie się głosowanie na projekty pierwszej edycji 
Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie. Głosować będzie można zarówno tradycyjnie – za 
pomocą kart papierowych, dostępnych w wyznaczonych punktach na terenie miasta Pia-
seczno lub za pomocą portalu piaseczno.budzet-obywatelski.org.
Każdy pełnoletni mieszkaniec Piaseczna będzie mógł głosować w dwóch kategoriach 
projektów – ogólnomiejskich i lokalnych (w jednym z wybranych obszarów terytorial-
nych). Zachęcamy do zapoznania się z listą projektów na stronie https://piaseczno.budzet-
obywatelski.org

 W obszarach terytorialnych Piaseczno Północ oraz Piaseczno Centrum I zgłoszono zbyt 
małą liczbę projektów, aby odbyło się w nich głosowanie (suma kosztów realizacji projek-
tów była niższa, niż kwota przeznaczona na niniejsze obszary). W związku z tym wszystkie 
projekty zgłoszone w tych obszarach zostaną zrealizowane. Gratulujemy!
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Mistrzowie nauczą gry w „siatkę”?
GÓRA KALWARIA Akademia Siatkówki, której twórcami są utytułowani reprezentanci Pol-

ski, jest zainteresowana otwarciem sekcji w Górze Kalwarii

 Akademia działająca dotychczas 
w województwach warmińsko-ma-
zurskim i dolnośląskim (gdzie tre-
nuje 280 dzieci w 14 oddziałach), 
chce zapuścić korzenie także na 
Mazowszu. W poprzedni czwar-
tek przedstawiciele AS spotkali się z 
burmistrzem Dariuszem Zielińskim 
w sprawie ewentualnej, wspólnej or-
ganizacji zajęć siatkarskich. Gospo-
darza gminy do przedsięwzięcia za-
chęcali Łukasz Kadziewicz, wice-
mistrz świata z 2006 roku, oraz Jo-
anna Kaczor, brązowa medalistka 
mistrzostw Europy (2009 r.).
 – To, czy Akademia Siatkówki u 
nas zaistnieje, zależy od zaintereso-
wania dzieci i młodzieży. Na począt-
ku września postaramy się dotrzeć z 
tą ofertą do uczniów wszystkich na-
szych szkół – zapowiada burmistrz. 
Dariusz Zieliński jest przychylnie 
nastawiony do propozycji Akade-
mii Sportu. – Dobrze, aby oferta za-
jęć sportowych w naszym mieście 
była bogatsza. Tym bardziej, że na-
sza baza treningowa się powiększy-
ła – dodaje. 
 – Twórcy Akademii zapowiedzie-
li, że we wrześniu przeprowadzą w 
szkołach kilka pokazowych lekcji z 
udziałem reprezentantów Polski – 
mówi Paweł Maciejewski, dyrektor 
Ośrodka Sportu i Rekreacji.   
 Za udział w treningach (2 razy w 
tygodniu) każdy zawodnik wnosiłby 
opłatę w wysokości 40 zł miesięcz-
nie, w ramach której m.in. otrzymał-

by strój sportowy i torbę. Pozostałe 
koszty pokryłaby gmina. 
 Regionem mazowieckim AS 
opiekują się Joanna Kaczor oraz 
druga reprezentantka Polski (i tak-
że brązowa medalistka mistrzostw 
Europy) Milena Radecka. „Całe na-
sze życie poświęciliśmy zawodowe-
mu uprawianiu tej dyscypliny. Dzię-
ki ogromnemu doświadczeniu zdo-
bytemu na krajowych i zagranicz-

nych boiskach zamierzamy pokazać 
najmłodszym, jak piękną przygodę 
mogą przeżyć, kiedy połączą swo-
je życie ze sportem (...). Pracujemy 
z wykształconą kadrą na bazie ma-
teriałów i systemu wypracowanego 
przez Polski Związek Piłki Siatko-
wej, z którego wyrośli aktualni Mi-
strzowie Świata” – piszą o sobie za-
łożyciele Akademii.

PC

Spotkanie władz miasta oraz siatkarzy Joanny Kaczor 

i Łukasza Kadziewcza na temat powołania sekcji siatkówki 

w Górze Kalwarii (fot. UMiG)

PIASECZNO Po burzy 12 czerwca jedno z drzew na placu zabaw w Pila-

wie przewróciło się i uszkodziło część wyposażenia. Od tamtego czasu 

dostęp do zabawek bronią kłódki. Gmina przedłużające się zamknięcie 

tłumaczy kłopotami z ubezpieczycielem

PIASECZNO

Piknik strażacki na zakończenie wakacji
 Jutro w Klubie Kultury w Złotokłosie odbędzie się piknik strażacki na 
zakończenie wakacji. Początek o godz. 15.

Tyl.

R E K L A M A

Plac zabaw zamknięty 
w biurokratycznej niemocy

 – Są wakacje, a dzieci nie mogą korzystać z placu zabaw. Kiedy zamierzą 
go otworzyć? W grudniu?  – denerwują się mieszkańcy. Opieszałość gminy w 
tym względzie budzi coraz większą irytację okolicznych rodziców. Zatrzymu-
ją się samochody, wysypują się z niech dzieci, biegną radośnie do furtki i na-
potykają na kartkę „Plac zabaw nieczynny do odwołania”. Smutek, rozczaro-
wani i złość.
 Jak twierdzą urzędnicy gminy, szkodę wyrządzoną przez drzewo nie-
zwłocznie zgłoszono do fi rmy ubezpieczeniowej.
 – Ubezpieczyciel, po dokonaniu wizji lokalnej i otrzymaniu od Urzędu 
Miasta i Gminy Piaseczno wszystkich niezbędnych dokumentów, ustala z 
producentem urządzeń wchodzących w skład  wyposażenia placu zbaw, za-
kres wymiany oraz kosztorysy naprawy. Po otrzymaniu zatwierdzonych przez 
ubezpieczyciela kosztorysów zlecimy wykonawcy naprawę zabawek – zapo-
wiadał pod koniec lipca Grzegorz Chrabałowski, szef gminnego Wydziału 
Utrzymania Terenów Publicznych.
 – Umowa z fi rmą ubezpieczeniową powinna być tak skonstruowana, by 
nie dopuścić do tego typu sytuacji – ripostują mieszkańcy. – Przecież te prze-
pychanki z ubezpieczycielem mogą trwać w nieskończoność.
 I rzeczywiście. Wkrótce magistrat poinformował nas, że sprawa wciąż jest 
w toku, bo fi rma ubezpieczeniowa zażądała… dodatkowej dokumentacji. Mi-
jają kolejne tygodnie, wakacje się powoli kończą a plac zabaw wciąż zamknię-
ty. 
– Dzisiaj przyjechał drugi przedstawiciel fi rmy, która jest producentem urzą-
dzeń i będziemy dysponowali drugim kosztorysem – poinformował nas 
wczoraj Grzegorz Chrabałowski. – Firma ubezpieczeniowa swoją kwotę wyli-
czyła chyba z chmur. Odbiega ona znacząco od wyceny producenta. 
 – Nieporadność urzędników jest porażająca – denerwują się rodzice z Pi-
lawy. –  Taką usterkę powinno się usuwać w ciągu kilku dni.
 – To nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać – mówi  Grzegorz 
Chrabałowski. – Zabawki są specjalistycznymi urządzeniami z certyfi katami i 
ich naprawa jest związana z procedurami, które niestety trwają i nie mamy na 
to wpływu. Niedaleko jest plac zabaw w Orzeszynie, spokojnie można do nie-
go dojść, więc nie uważam, by problem był aż tak dotkliwy – podsumowuje. 

Kamil Staniszek

Skutki czerwcowej burzy dzieci odczuwały przez całe wakacje 
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KUPUJEMY
SAMOCHODY
WSZYSTKIE OD 2000-2016r.

507 486 881

Ostatni bój (o) kościuszkowców
PIASECZNO/POWIAT Wszystko wskazuje na to, że z powodu dekomunizacji IV Liceum Ogól-

nokształcące będzie miało innego patrona. Pomysł wyrugowania I Dywizji Kościusz-

kowskiej z nazwy placówki budzi jednak skrajne opinie

 Temat obecnego patrona szkoły 
powrócił (po raz kolejny) za sprawą 
Sergiusza Muszyńskiego i Micha-
ła Grzesło, powiatowych radnych z 
klubu Prawo i Sprawiedliwość. Przy-
pomnieli, że jeśli samorząd powiatu 
i społeczność szkolna nie doprowa-
dzą do zmiany patrona w ciągu roku  
od wejścia w życie ustawy o zakazie 
propagowania komunizmu (termin 
ten minie 2 września), działania w 
tej sprawie podejmie wojewoda. 
 – Naszą opinię dotyczącą bra-

ku dopuszczalności utrzymywania 
I Dywizji Kościuszkowskiej, jako 
patrona ulic i obiektów użyteczno-
ści publicznej, podziela Instytut Pa-
mięci Narodowej – przekonują rad-
ni. Samorządowcy informują, że 
„dysponują dokumentem IPN, któ-
ry w odpowiedzi na zapytanie gmi-
ny Knurów m. in. w sprawie I Dywi-
zji Kościuszkowskiej potwierdził, że 
ten patron wypełnia znamiona usta-
wy o zakazie propagowania komu-
nizmu. Jak wskazał IPN, dywizję 
sformowano w 1943 r. na wniosek 
Związku Patriotów Polskich, orga-
nizacji składającej się z polskich ko-
munistów realizujących bezwzględ-
ną i zbrodniczą politykę Józefa Sta-
lina. Dowódcą Dywizji mianowa-
no Zygmunta Berlinga, dezertera z 
Wojska Polskiego, współpracownika 
NKWD. Podstawą prawną powoła-
nia Dywizji był dekret Józefa Stali-
na, wydany w imieniu Państwowego 
Komitetu Obrony ZSRR.”

Czekam na odpowiedź z IPN

 Skoro I Dywizja Kościuszkow-
ska w świetle prawa nie jest już ak-
ceptowalnym patronem, dlaczego 
dyrekcja liceum i społeczność szkoły 
nie rozpoczęła procedury jego zmia-
ny? Barbara Chwedczuk, dyrektor 
IV LO tłumaczy, że do tej pory nie 
otrzymała żadnego pisma w tej spra-
wie, które byłoby podstawą do dzia-
łań. – Nie mogę samodzielnie pod-
jąć takiej decyzji, ponieważ jest duże 

grono osób związanych ze szkołą, 
które są zwolennikami jej obecnej 
nazwy. Prawie rok temu zwróciłam 
się do IPN o opinię na temat I Dy-
wizji Kościuszkowskiej i do tej pory 
nie otrzymałam odpowiedzi. Żad-
nych wytycznych nie udzielił mi tak-
że samorząd powiatu, który jest or-
ganem prowadzącym liceum – tłu-
maczy pani dyrektor.
 Barbara Chwedczuk dodaje, że 
jeśli trzeba zmienić nazwę placów-
ki, ponieważ obecna narusza prawo, 
szkoła uruchomi odpowiednią pro-
cedurę i m.in. przeprowadzi referen-
dum w placówce, w którym ucznio-
wie, rodzice i nauczyciele wybiorą 
nowego patrona. 
 Radni PiS zapowiadają, że wska-
zane pismo IPN do władz Knurowa 
w najbliższym czasie przekażą dy-
rekcji IV Liceum Ogólnokształcące-
go oraz zarządowi powiatu. 

To mnie autentycznie oburza

 Zwolennicy pozostawienia I Dy-
wizji Kościuszkowskiej w nazwie LO 
bynajmniej nie zamierzają pozostać 
bierni. W mieście toczy się na ten te-
mat gorąca dyskusja. – Jestem zbul-
wersowany, i nie tylko ja, że żołnie-
rze, którzy ginęli podczas wyzwala-
nia naszego kraju, mają być teraz za-
pomniani. Planuję spotkać się z rad-
nym Muszyńskim i porozmawiać z 
nim po ludzku, by nakłonić go do 
zmiany stanowiska – zapowiada Ja-
nusz Harasimowicz, mieszkaniec 
Piaseczna. Nie wyklucza, że wystą-

pi też na sesji rady powiatu. 
 Kościuszkowcem był wuj pana 
Janusza. Jako wileński „burżuj” 
(prowadził młyn) wraz z rodziną zo-
stał zesłany przez radzieckie służby 
na Syberię. – Wstąpienie do I Dy-
wizji Kościuszkowców w 1943 roku 
było jedyną szansą, aby się stamtąd 
wydostać. Dzięki temu rodzina wuj-
ka trafiła do Uzbekistanu, a on prze-
szedł cały szlak bojowy z tą formacją 
– opowiada 78-latek. Przez lata wu-
jek opowiadał Januszowi Harasimo-
wiczowi co przeżył i z jakim okru-
cieństwem wojny się spotkał. – Te-
raz nazywany jest komunistą i stali-
nowcem. To mnie autentycznie obu-
rza – oznajmia mieszkaniec . 
 Radni Muszyński i Grzesło w 
swoim komunikacie „nalegają na 
rozróżnienie losu żołnierzy, którzy 
w różnych okolicznościach znaleź-
li się w szeregach tej jednostki, od 
gloryfikacji samej Dywizji, wyko-
rzystywanej (obok działań zbroj-
nych przeciwko Niemcom) do reali-
zacji celów politycznych rozbieżnych 
z polska racją stanu, mających na 
celu zainstalowanie w Polsce reżi-
mu komunistycznego.” – Podkreśla-
my, że zwyczajni żołnierze nie mieli 
wpływu na polityczne oblicze Dywi-
zji, na kształt prowadzonej przez jej 
aparat polityczny indoktrynacji oraz 
wykorzystywanie jej w polityce mię-
dzynarodowej Związku Sowieckie-
go – tłumaczą. 

Piotr Chmielewski

– Jest duże grono osób 

związanych ze szkołą, które 

są zwolennikami jej 

obecnej nazwy. Prawie rok 

temu zwróciłam się do IPN 

o opinię na temat I Dywi-

zji Kościuszkowskiej i do tej 

pory nie otrzymałam od-

powiedzi – mówi Barbara 

Chwedczuk, dyrektor IV LO 

w Piasecznie

Czy zmianę patrona liceum nakaże wojewoda? 

Płonące kukułcze jajo
PIASECZNO Pustostan przy ul. Zgoda nie tylko szpeci miasto, ale także 

stanowi niemałe zagrożenie dla osób mieszkających po sąsiedzku. Kto 

za to odpowiada?

 Niezabezpieczony, opuszczony budynek jest regularnie podpalany. Kto 
jest jego właścicielem? Dlaczego nikt nie dba o tę nieruchomość? Postanowi-
liśmy to sprawdzić i wygląda na to, że mamy dobrą wiadomość.
 Właściciel działki przy ul. Zgoda zmarł, a spadkobiercy nie byli zaintereso-
wani, by przejąć nieruchomość. Dlaczego? Ponieważ ciąży na niej zadłużenie, 
prawdopodobnie przewyższające jej wartość.

Własność Grodziska Mazowieckiego... w centrum Piaseczna

 Gdy nie ma chętnych na przejęcie spadku, z mocy prawa właścicielem nie-
ruchomości staje się gmina, w której w chwili śmierci był zameldowany do-
tychczasowy posiadacz. W ten sposób pustostan przy Zgoda wraz z działką 
stał się własnością gminy... Grodzisk Mazowiecki.
 – Co to za gmina? Dlaczego nie dbają o swoją nieruchomość? – oburzają 
się mieszkańcy Piaseczna, którzy są świadkami regularnych pożarów pusto-
stanu przy ul. Zgoda. – Powinni tę ruderę wyburzyć, a działkę sprzedać jeśli 
nie mają na nią pomysłu.
 Jak się jednak okazuje sprawa wcale nie była tak prosta, jakby się mogło 
na pozór wydawać.

Postępowanie komornicze wiąże ręce?

 – Aktualnie niewiele możemy z tą nieruchomością zrobić, ponieważ ze 
względu na jej zadłużenie prowadzone jest postępowanie komornicze – in-
formowała nas kilka tygodni temu Maria Jolanta Grabowska, sekretarz gminy 
Grodzisk Mazowiecki. – Do czasu jego zakończenia nie możemy rozebrać bu-
dynku, by nie wpłynąć na wartość nieruchomości.
 – Po rozebraniu pustostanu, nieruchomość zyskałaby na wartości, ale ak-
tualnie jest sporządzony spis inwentarza i mamy związane ręce – potwierdzał 
Dominik Wojnarski pełniący obowiązki naczelnika wydziału gospodarowania 
nieruchomościami w grodziskim magistracie.

Podpalacze forsują zabezpieczenia

 O ostatnim pożarze, który wybuchł przy ul. Zgoda urzędnik dowiedział się 
od nas. – Naprawdę? Przecież dopiero byłem w Piasecznie, by sporządzić do-
kumentację fotografi czną po pożarze z ubiegłego tygodnia – mówi zdziwio-
ny Dominik Wojnarski i zapowiedział, że ponownie zostanie wysłana do Pia-
seczna ekipa, która zabezpieczy nieruchomość przed wchodzeniem na jej te-
ren. Tak też się stało. Kilka dni później osłonięto okna i drzwi wejściowe. 
 Postanowiliśmy skontaktować się z komornikiem, by ustalić kiedy zakoń-
czy postępowanie i będzie możliwe wyburzenie budynku. Wówczas nieocze-
kiwanie okazało się, że postępowanie komornicze zostało już zakończone.
 – Sprawdziliśmy w księdze wieczystej i już nie widnieje w niej komornik – 
poinformował nas Dominik Wojnarski. – Wystąpimy do Powiatowego Inspek-
toratu Nadzoru Budowlanego w Piasecznie o wydanie pozwolenia na roz-
biórkę obiektu. Myślę, że w ciągu miesiąca takie zezwolenie otrzymamy i bę-
dzie można przystąpić do wyburzenia budynku.
 Miejmy nadzieję, że kłopotliwa nieruchomość wkrótce zniknie z krajobra-
zu naszego miasta, a działka zostanie uporządkowana

Kamil StaniszekR E K L A M A

PIASECZNO

LESZNOWOLA

Lao Che już dziś w Piasecznie!

Pieczenie Ziemniaka w Lesznowoli

 W piątek 25 sierpnia na piaseczyńskim rynku wystąpi Lao Che - płoc-
ki zespół założony w 1999 roku, którego muzyka łączy w sobie elementy 
rocka, hip-hopu, elektroniki czy funka. Grupa jest laureatem wielu nagród 
i wyróżnień. Początek koncertu o godz. 19.30.

Tyl.

 Jutro w parku w Lesznowoli przy ul. Dworkowej odbędzie się Jubile-
uszowe X Pieczenie Ziemniaka wraz z plenerowym koncertem zespołu 
Złoty Maanam. Początek imprezy o godz. 15, występ zespołu o godz. 19

Tyl.
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Lubię dawać szczęście
PIASECZNO Adrian Zduńczyk ma 23 lata i pochodzi z Piaseczna. Jego pasją, od najmłodszych 

lat życia, jest muzyka. Od kilku lat śpiewa, gra na gitarze i komponuje, a w trakcie niedawne-

go koncertu w Bibliotece Powiatowej udowodnił, że ma w sobie duży potencjał artystyczny

 Jako nastolatek Adrian Zduń-
czyk swoje zainteresowania muzycz-
ne wiązał początkowo z tańcem, tre-
nując przez trzy lata hip hop new 
style i electric boogie, ale z czasem 
zrozumiał, że tylko tworzenie mu-
zyki jest tym, czego naprawdę w ży-
ciu poszukiwał. Zanim jednak do 
tego doszło, najpierw zaczął rozwi-
jać swój talent wokalny. 
 Jego przygoda ze śpiewem zaczęła 
się wraz z początkiem liceum, kiedy to 
jedną z opcji dostania oceny celującej z 
przedmiotu o kulturze i sztuce było za-
pisanie się do szkolnego chóru.
 - Lubię wyzwania i się ich nie 
boję, przez co wylądowałem we 
wspomnianym chórze. - wspomina 
Adrian Zduńczyk. - Równocześnie 
zostałem członkiem chóru kościel-
nego Cantate Domino (parafii MBR 
Piaseczno), w którym śpiewam do 
dziś jako tenor. Podświadomie, idąc 
w ślady mojego przyjaciela, znako-
mitego gitarzysty Rafała Rokickie-
go, zapisałem się do piaseczyńskie-
go domu kultury na naukę śpiewu, 
gdzie spotkałem na swojej drodze 
świetnych nauczycieli emisji głosu. 
 Następnym krokiem w jego mu-
zycznym rozwoju było rozpoczęcie 
zajęć nauki gry na gitarze. 
- Przez kolejne lata zdobywałem co-
raz to nowe umiejętności, wiedzę 
oraz doświadczenie w obyciu ze sce-
ną i publiką i muszę przyznać, że co-
raz bardziej mnie to kręciło – zdra-
dza wykonawca. - W końcu zaczą-
łem próbować sił w komponowaniu 
autorskim. Coraz bardziej chciałem 
tworzyć, kreować i zmniejszyć udział 
zdradliwego odtwarzania w proce-
sie rozwoju muzycznego. Uwielbiam 
twórczość, a nie znoszę odtwórczo-
ści. Lubię dawać szczęście i nadzieję 
i staram się by było tego jak najwię-
cej w mojej muzyce. 

Dołożyć własną cegiełkę

 Mniej więcej pięć lat temu zaczę-
ły powstawać jego pierwsze utwory, 
początkowo z tekstami w języku an-
gielskim. 
- Stroniłem wówczas od śpiewania 
i tworzenia po polsku, gdyż uwa-
żałem, że nie byłem wystarcza-
jąco dojrzały muzycznie do tego 
przedsięwzięcia – przyznaje Adrian 
Zduńczyk. 
 Obecnie w powstawaniu nowych 
piosenek zaczęła się u niego poja-
wiać pewna regularność. A dlaczego 
w ogóle tworzy?
 - Piszę, gdyż myślę, że mam coś 
ważnego światu do przekazania – 
podkreśla muzyk. - Chcę dołożyć 
własną cegiełkę do muru oddziela-
jącego dobro od zła na tym świecie. 

Czy mam do tego talent? Tego nie 
wiem. Czymże innym jest jednak ta-
lent jak nie połączeniem predyspozy-
cji, bardzo ciężkiej pracy oraz czasu?
 Artysta przyznaje, że zwłaszcza z 
tym ostatnim czynnikiem nie zawsze 
było różowo i ciągle uczy się tego, w 
jaki sposób godzić ze sobą życie co-
dzienne z życiem artystycznym.
 - Inspiracje czerpię z otoczenia 
i przemyśleń – mówi Adrian Zduń-
czyk. - Często łapię się na tym, że 
„filozofuję” i szukam sensu i znacze-
nia w tym, że wiatr wieje albo przy-
czyn tego, że ludzie są chciwi. W 
moich tekstach można znaleźć wie-
le nawiązań do codziennej wędrów-
ki przez życie z mojej perspekty-
wy oraz do tego, jakich ludzi i gdzie 
spotykam. Jestem szczęśliwie zako-
chany i myślę, że ta miłość jest dla 
mnie największą inspiracją. Z pozy-
tywnych emocji łatwiej uzyskać po-
zytywny przekaz.
 Od kilku miesięcy Adrian jest 
również członkiem 26-letniego chó-
ru męskiego Cantores Minores Ar-
chikatedry Warszawskiej Św. Jana 
Chrzciciela (ul. Kanonia, Dziekania 
przy Placu Zamkowym). 
 - Odkąd śpiewam, zdumiewało 
mnie to jaką harmonię może nieść ze 
sobą spójne i zgodne połączenie gło-
sów w jeden niezwykle brzmiący akord 
– mówi artysta. - Gdy uzyska się tę 
harmonię w zestawieniu z odpowied-
nią intensywnością dźwięku, to jako 
wisienkę na torcie otrzymuje się ciarki 
od stóp po głowę. To jest, między in-
nymi, to uczucie dla którego śpiewam 

w chórze. Cieszę się poza tym, że mogę 
wielbić Boga tym śpiewem i jednocze-
śnie uszczęśliwiać ludzi. 

Poznajcie jego twórczość

 Oprócz regularnych występów na 
żywo Adrian pracuje też nad płytą.
 - Od przeszło roku praca nad 
moim autorskim albumem jest w 
stanie wstrzymania ze względu na 
dyspozycję czasową realizatorów 
nagrań, lecz jestem w trakcie poszu-
kiwań odpowiednich warunków do 
uwiecznienia moich poczynań mu-
zycznych – wyjaśnia muzyk. - Chęt-
nych do współpracy oczywiście za-
praszam serdecznie, a i przyjmę każ-
dą uwagę i sugestię co do miejsc i 
możliwości nagrań.
 Wszystkich zainteresowanych 
artysta zaprasza do zapoznania 
się z małą częścią swojej twórczo-
ści na jego fanpage’u na Facebo-
ok’u i YouTube pod hasłem „Adrian 
Zduńczyk”.

Grzegorz Tylec

Park pięknieje…i budzi 
kontrowersje
PIASECZNO Miejski park przy ulicy Chyliczkowskiej zmienia się z dnia 

na dzień. Nie wszystko jednak podoba się mieszkańcom...

 Wyznaczono już alejki, teren został wyrównany, a ostatnio ustawiono tak-
że ławeczki. Zmienił się też przylegający do parku stadion – stare rozwalające 
się schodki zastąpiły nowe, teren uporządkowano a na placu zabaw pojawiły 
się urządzenia dla dzieci. Powstało też boisko z nową nawierzchnią.

Dzikie alejki w miejskim parku

 Jednak nie wszystkie rozwiązania podobają się mieszkańcom. Najwięcej 
kontrowersji budzi nawierzchnia alejek. – Takie dzikie ścieżki sprawdzają się 
na Górkach Szymona, ale nie w mieście – twierdzi jeden z mieszkańców, któ-
rego spotkaliśmy na parku. – Tutaj powinny być bardziej uniwersalne – takie, 
które nie będą brudzić obuwia i pozwalałby łatwiej poruszać się kobietom 
z wózkami  czy umożliwiły młodym ludziom przejazd na rolkach. Choćby te 
główne alejki można by wyłożyć kostką – uważa mężczyzna.

Ławki z widokiem na ogrodzenie

 – Chyba ktoś się pomylił… czemu ma służyć patrzenie na parking i płot 
starostwa? – pyta nasz czytelnik Sebastian wskazując na ławki zlokalizowana 
w ciągu alejki ciągnącej się po prawej stronie od wejścia do parku od parkin-
gu przy starostwie. – Przecież w druga stronę jest piękny widok na park. Ław-
ki powinny być ustawione plecami do parkanu – uważa pan Sebastian.
 W sprawie usytuowania ławek zwróciliśmy się do Łukasza Wylezińskiego, 
kierownika Biura Promocji i Informacji Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno. Po-
prosił nas o przysłanie fotografi i i obiecał, że problem zostanie rozpatrzony.
 – Czy nie warto umieścić na tablicy rycin pałacu królewskiego Augusta III 
Sasa, który znajdował się w owym parku w miejscu, gdzie dziś stoi budynek sta-
rostwa i parking? – dzieli się z nami swoim pomysłem pan Sebastian. – Takie ta-
blice z opisem historycznym tego założenia parkowo-pałacowego z XVII w. peł-
niłyby funkcje edukacyjne przybliżając historie naszego miasta – dodaje.

Czy park to dobre miejsce pamięci?

 Kontrowersje budzi też pomnik upamiętniający bohaterów spod Monte 
Cassino. – Jest paskudny – ocenia nasza czytelniczka Anna. – I zupełnie nie-
czytelny. Ludzie mijają ten kamień i większość nie ma pojęcia, po co on w 
ogóle stoi i co symbolizuje. Przypomnijmy – inspiracją do stworzenia w Pia-
secznie miejsca upamiętniającego jedną z najbardziej zaciętych bitew II woj-
ny światowej był płk. Tadeusz Mieczysław Czerkawski, mieszkaniec Żabień-
ca – uczestnik walk o Monte Cassino i autor książki: „Byłem żołnierzem gene-
rała Andersa”.
 Pomnik został zlokalizowany w parku trzy lata temu dzięki staraniom rad-
nej Marii Bernackiej-Rheims. Dziś pojawiają się wątpliwości dotyczące nie tyl-
ko estetyki postumentu, ale także jego lokalizacji. – Park to miejsce spacerów 
i rekreacji, a ten pomnik nie ma żadnego związku z tym miejscem – uważa 
pani Anna. – Pasuje tu jak kwiatek do kożucha. Ale jeśli już koniecznie ma zo-
stać to powinna pojawić się na nim jakaś czytelna tabliczka nie pozostawiają-
ca wątpliwości co do jego znaczenia.

Adam Braciszewski

R E K L A M A

Jubileuszowe Otwarte Ogrody
PIASECZNO W najbliższy weekend w Zalesiu Dolnym odbędzie się X Fe-

stiwal Otwarte Ogrody. Patronem medialnym imprezy organizowanej 

przez Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego jest Kurier Południowy

Program imprezy:
Sobota 26 sierpnia

11.30 -14 (ul. Czeremchowa 8) - wystawa artystyczna w ogrodzie prof. Adama Myjaka 
13 - 15.30 W ogrodzie Manuli Kalickiej (ul. Traugutta 5) - literatura kobieca - 
bawi, tumani, przestrasza - analiza fenomenu. Spotkanie z pisarkami
14 - 20 Ogród i galeria Kolonia Artystyczna (ul. Dębowa 3) - wystawa zbioro-
wa w galerii. W ogrodzie wystawa prac Rob Roya
16.30 - 17 Otwarcie festiwalu
17 - 18  Spektakl teatralny „Podkowianin aktorem”- komedia dell’arte
19 - 20 Pokaz fi lmu dokumentalnego „Polsko-węgierski korytarz 1944”

Niedziela 27 sierpnia 

11.30 - 14 (ul. Czeremchowa 8) - wystawa artystyczna w ogrodzie prof. Ada-
ma Myjaka
13 – 18 Kolonia Artystyczna (ul. Dębowa 3) - wystawa zbiorowa malarstwa w ga-
lerii Kolonii Artystycznej. W ogrodzie wystawa street art’owych rzeźb Rob Roya 
18 -19 (ul. Królowej Jadwigi 11) - dom Zośki Koncert zespołu „Ciepły wieczór”. 
Z okazji 90-lecia Zalesia Dolnego koncert piosenek z okresu międzywojnia

Tyl./inf.
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IV liga

Kolejka 2 - 19-20 sierpnia

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

Tabela grupy południowej IV ligi 

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

Liga okręgowa

Kolejka 2 - 19-20 sierpnia

Naprzód Brwinów 1-4 KS Teresin  
Grom Warszawa 1-3 Ursus II Warszawa  
Józefovia Józefów 4-3 AP Żyrardów  
KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 1-4 Naprzód 
Stare Babice 
KS Raszyn 3-3 SEMP Ursynów (Warszawa) 
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 5-2 Błękitni Korytów 
LKS Chlebnia 4-0 Piast Piastów 
Sparta II Jazgarzew 4-1 Przyszłość Włochy (Warszawa)

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

1.  Sparta II Jazgarzew 2 6 2 0 0 9-1
2.  Józefovia Józefów 2 6 2 0 0 10-4
3.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki
  2 6 2 0 0 7-2
4.  KS Teresin 2 6 2 0 0 5-1
5.  SEMP Ursynów (Warszawa)
  2 4 1 1 0 4-3
6.  KS Raszyn 2 4 1 1 0 5-4
7.  LKS Chlebnia 2 4 1 1 0 4-0
8.  Ursus II Warszawa 2 3 1 0 1 3-2
9.  Naprzód Stare Babice 2 3 1 0 1 5-7

10.  Grom Warszawa 2 3 1 0 1 3-3
11.  Przyszłość Włochy (Warszawa)
  2 1 0 1 1 1-4
12.  AP Żyrardów 2 0 0 0 2 3-6
13.  Błękitni Korytów 2 0 0 0 2 3-7
14.  KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna)
  2 0 0 0 2 1-5
15.  Piast Piastów 2 0 0 0 2 0-6
16.  Naprzód Brwinów 2 0 0 0 2 1-9 

A klasa

Kolejka 1 - 19-20 sierpnia

UKS Siekierki (Warszawa) 3-3 Świt Warszawa  
Rozwój Warszawa 3-2 GLKS Nadarzyn  
Okęcie Warszawa 6-0 Anprel Nowa Wieś  
MKS II Piaseczno 3-3 Jedność Żabieniec  
Tur Jaktorów 1-5 Laura Chylice  
Grom II Warszawa 5-1 Nadstal Krzaki Czaplinkowskie  
FC Lesznowola - Gwardia Warszawa (przełożony 
na 20 września, g.16:30)

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy

1.  Okęcie Warszawa 1 3 1 0 0 6-0
2.  Grom II Warszawa 1 3 1 0 0 5-1
  Laura Chylice 1 3 1 0 0 5-1
4.  Rozwój Warszawa 1 3 1 0 0 3-2
5.  Jedność Żabieniec 1 1 0 1 0 3-3
  Świt Warszawa 1 1 0 1 0 3-3
7.  UKS Siekierki (Warszawa)
  1 1 0 1 0 3-3
  MKS II Piaseczno 1 1 0 1 0 3-3
9.  Gwardia Warszawa 0 0 0 0 0 0-0
  FC Lesznowola 0 0 0 0 0 0-0
11.  GLKS Nadarzyn 1 0 0 0 1 2-3
12.  Tur Jaktorów 1 0 0 0 1 1-5
  Nadstal Krzaki Czaplinkowskie
  1 0 0 0 1 1-5
14.  Anprel Nowa Wieś 1 0 0 0 1 0-6

Ligowe zapowiedzi

IV liga

Kolejka 3 - 26-27 sierpnia

LKS Jedlińsk- Wilga Garwolin 
Mazur Karczew - Broń Radom 
Oskar Przysucha - Pogoń Grodzisk Mazowiecki 
Sparta Jazgarzew - Znicz II Pruszków 26 sierpnia, g.11 
LKS Promna - Błonianka Błonie 
Perła Złotokłos - Energia Kozienice 26 sierpnia, g.16 
Naprzód Skórzec - Mszczonowianka Mszczonów 
MKS Piaseczno - Pilica Białobrzegi  26 sierpnia, g.17

Kolejka 4 - 30 sierpnia

Wilga Garwolin - Pilica Białobrzegi 
Mszczonowianka Mszczonów - MKS Piaseczno 
30 sierpnia, g.17.30 
Energia Kozienice - Naprzód Skórzec 
Błonianka Błonie - Perła Złotokłos 
Znicz II Pruszków - LKS Promna 
Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Sparta Jazgarzew 
30 sierpnia, g.17 
Broń Radom - Oskar Przysucha 
LKS Jedlińsk - Mazur Karczew

Liga okręgowa

Kolejka 3 - 26-27 sierpnia

Przyszłość Włochy (Warszawa) - Naprzód Brwinów 
Piast Piastów - Sparta II Jazgarzew 26 sierpnia, g.11 
Błękitni Korytów - LKS Chlebnia 
SEMP Ursynów (Warszawa) - Pogoń II Grodzisk 
Mazowiecki
Naprzód Stare Babice - KS Raszyn 
AP Żyrardów - KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 
26 sierpnia, g.16
Ursus II Warszawa - Józefovia Józefów 
KS Teresin - Grom Warszawa 

Kolejka 4 - 30 sierpnia

Naprzód Brwinów - Grom Warszawa 
Józefovia Józefów - KS Teresin 
KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) - Ursus 
II Warszawa 30 sierpnia, g.17
KS Raszyn - AP Żyrardów 
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki - Naprzód Stare 
Babice LKS Chlebnia - SEMP Ursynów (Warszawa) 
Sparta II Jazgarzew - Błękitni Korytów 
30 sierpnia, g.17.30 
Przyszłość Włochy (Warszawa) - Piast Piastów

A klasa

Kolejka 2 - 26-27 sierpnia

FC Lesznowola - Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 26 
sierpnia, g.13
Laura Chylice- Grom II Warszawa 26 sierpnia, g.11
Jedność Żabieniec - Tur Jaktorów 27 sierpnia, g.17
Anprel Nowa Wieś - MKS II Piaseczno 26 sierpnia,
g.16.30
GLKS Nadarzyn - Okęcie Warszawa 
Świt Warszawa - Rozwój Warszawa 
Gwardia Warszawa - UKS Siekierki (Warszawa)

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

Wyniki naszych zespołów ligowych

Stawiają na stabilność
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA W Sparcie Jazgarzew, w przeciwieństwie do choćby MKS Piaseczno czy 

KS Konstancin, nie doszło w przerwie między rozgrywkami do dużych zmian kadrowych

 Sporym 
o s ł a b i e n i e m 
będzie mniej-
sza dyspozycyj-
ność Michała 
Jagodzińskie-
go – ważnego 
ogniwa zespołu 
Sparty.

 – Michał na razie jest poza 
osiemnastoosobową kadrą ze wzglę-
du na swoje obowiązki rodzinne – 
zdradził trener drużyny z Jazgarze-
wa Marek Gołębiewski. – Myślę, że 
we wrześniu do nas wróci i będzie 
się mógł spokojnie przygotować.
 Do stycznia nie wróci również 
do gry, także z przyczyn pozaspor-
towych, Paweł Wysocki.

 – Reszta chłopców jednak zo-
stała i myślę, że to nasz największy 
atut w tym sezonie – podkreśla Ma-
rek Gołębiewski. – Dołączyli do nas 
Czarek Kur z Perły Złotokłos – bar-
dzo wartościowy zawodnik, bram-
karz Łukasz Sznajder z Korony 
Góra Kalwaria oraz Karol Szelągo-

wicz i Mikołaj Tyszkiewicz z Agry-
koli (rocznik 99). Planuję jeszcze 
jedno, pierwszoligowe wzmocnie-
nie, ale to na razie tajemnica. Myślę, 
że w niedługim czasie ten zawodnik 
podpiszę z nami umowę.

Grzegorz Tylec

Emocje na inaugurację
PIŁKA NOŻNA, A KLASA, MKS II PIASECZNO – JEDNOŚĆ ŻABIENIEC 3:3 

Spore emocje czekały na kibiców podczas pierwszego meczu nowego 

sezonu rozgrywek A klasy

 W spotkanie lepiej weszli 
gospodarze, którzy prowa-
dzili już 2:0 po dwóch trafi e-
niach Kacpra Komycza i Mar-
cina Majewskiego. Później to 
Jedność radziła sobie lepiej 
i nie tylko zdołała odrobić 
straty, ale i nawet wyjść na 
prowadzenie po golach Ka-
mila Wolskiego, Łukasza Ja-
morskiego i Tomasza Jamor-
skiego. Ostatecznie mecz skończył się jednak remisem. Bramkę w doliczonym 
czasie gry zdobył dla Piaseczna Adrian Szewczyk.

Tyl.

Sukces młodych piłkarzy
z Żabieńca
PIŁKA NOŻNA Zespoły z 20 różnych krajów rywalizowały ze sobą w pią-

tej edycji turnieju Wrocław Trophy. W zawodach wzięło łącznie udział 

179 drużyn w kategoriach od U8 do U19

 Powiat piaseczyński god-
nie reprezentowała drużyna 
rocznika 2006 Jedności Ża-
bieniec występując w kate-
gorii wiekowej U11, gdzie - po 
słabym starcie - udało się jed-
nak odwrócić kartę i po ko-
lejnych trzech zwycięstwach 
(m.in. z mocną drużyną z Ko-
sowa) zakwalifi kować się do 
pucharu Challenge Cup. 
 Dalej wszystko szło już po myśli młodych piłkarzy z Żabieńca. Najpierw 
wygrali swoją grupę, a następnie - pokonując kolejno FK Lovcen (Czarnogóra) 
3:0 i MKS Sokół Nisko 1:0 - trafi li do wielkiego fi nału Challenge Cup, gdzie Jed-
ność wygrała z GZ Grodków 4:1.

Tyl.

Puchar dla Płocka
PIŁKA NOŻNA W Lesznowoli rozegrano turniej piłkarski Torneo Mazo-

wieckie Orlików Lesznowola 2017 o Puchar Wójt Lesznowoli

 Imprezie rozegranej 6 
sierpnia patronował Polski 
Związek Piłki Nożnej oraz Fun-
dacji im. Kazimierza Górskie-
go. W zawodach uczestniczy-
ło łącznie 9 zespołów grają-
cych systemem każdy z każ-
dym. Ostatecznie zwycięzcą 
turnieju został zespół Królew-
skich Płock, a kolejne miejsca 
zajęły odpowiednio drużyny: 
Start Namysłów, KS Sport Iwiczna (dziewczęta), Sparta Jazgarzew, Kadet Ostro-
wiec Świętokrzyski, Laura Chylice, KS Sport Iwiczna (chłopcy), Zwolenianka Zwo-
leń i Pilica Białobrzegi. Królem strzelców imprezy został Szymon Religa, najlep-
szym zawodnikiem – Pascal Mozie, a najlepszym bramkarzem – Roksana Wolska.

Tyl.

LEKKOATLETYKA

Trwają zapisy na Frog Race

Razem po zdrowie!

 W pierwszą niedzielę września w godz. od 10.30 do 14.30 odbędzie się dzie-
wiąta edycja Frog Race - imprezy biegowej w Żabieńcu. Biuro zawodów zlokalizo-
wane zostanie na Zimnych Dołach, a zawodnicy pobiegną na dystansach od 100 
m dla dzieci do 10 km dla dorosłych. Więcej informacji w sprawie zapisów na stro-
nie internetowej www.kondycja.com.pl/startmeta/.

Tyl.

 Już 3 września na Ursynowie odbędzie się jubileuszowy 10. Onkobieg „Ra-
zem po zdrowie!”, który - jak co roku - dedykowany jest osobom zmagającym się 
z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Razem z Fundacją United Way Polska 
organizatorzy zapraszają wszystkich zwolenników spędzania czasu wolnego do 
aktywnego włączenia się w inicjatywę i będą wdzięczni za każdy zdobyty metr. 
Start, meta i biuro zawodów znajdować się będą na parkingu Centrum Onkolo-
gii – Instytutu im. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Roentgena 5 (naprzeciw wejście 
do przychodni). Biuro zawodów będzie czynne od godz. 11, godzinny bieg roz-
pocznie się o 13.30.

Tyl.

PIŁKA NOŻNA 

Weź udział w Piaseczno Cup 2017 
 16 września w godz. od 9 do 17 na boisku przy ul. Chyliczkowskiej odbędzie 
się Turniej Piłki Nożnej Piaseczno Cup 2017. Grający w imprezie pomagają również 
potrzebującym dzieciom z okolic Piaseczna - podopiecznym Fundacji dla Dzieci. 
Formularz zgłoszeniowy dla drużyn i szczegóły turnieju na stronie internetowej 
www.copafootball.pl.

Tyl.

W B klasie też grają
PIŁKA NOŻNA, B KLASA, WALKA KOSÓW – JEZIORA PRAŻMÓW 2:1 W ostatni weekend Walka Kosów 

podejmowała na swoim boisku Jeziorkę Prażmów. Drużynie z Kosowa udało się zre-

wanżować rywalom za dwie porażki w ubiegłym sezonie

 Spotkanie w Kosowie nie było 
wielkim piłkarskim widowiskiem. 
Jak przystało na derby, był to typo-
wy mecz... walki, z dużą liczbą fau-
li. I to chyba bardziej gospodarzom 
zależało tego dnia na zdobyciu 
trzech punktów. Walka była agre-
sywniejsza i bardziej konsekwent-
na od swoich przeciwników. Na gole 
Artura Sarnowskiego i Michała Bo-
rasińskiego (oba po błędzie bram-
karza Jeziorki) zdołał odpowie-
dzieć, strzałem głową po rzucie roż-
nym, Mateusz Łada.

Tyl.



Zatrudnię pracownika na plac

najlepiej z kat B lub B+C

Skład Drewna

Łazy Al Krakowska 210 A

tel. 602-476-553

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

Dom Zalesie Vita to:

U nas Senior
poczuje się jak w domu
U nas Senior
poczuje się jak w domu

Dom Zalesie Vita
ul. Słowicza 30B, 05-540 Ustanów

Tel. komórkowy: 784-940-107,
e-mail: info@medvita24.pl

• miła, wyjątkowa i serdeczna opieka
aktywacja w ciągu dnia•

czuwająca  i profesjonalna•
kadra pielęgniarek,

ratowników
i opiekunów medycznych

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

Inspektor ds. drogowych 
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DAM PRACĘ

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

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

Zatrudnię fryzjera/-kę z doświadczeniem, 
Konstancin tel. 501 637 090

Zatrudnię do prac wykończeniowych, tel. 601 33 65 40

Przyjmę Panie do sklepu spożywczego w Nowej 
Iwicznej tel. 609 56 35 02

Zatrudnię Panią do sprzątania w  Spokojnej Przystani, 
Jazgarzew, tel. 501 182 362 

Lektorom języka angielskiego, Piaseczno, 
tel. 22 757 06 13, CV: info@olpiaseczno.pl

Do warsztatu przyjmę mechanika samochodowego, 
Piaseczno, tel. 602 74 84 14

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

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

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 

Przyjmę ucznia na praktyki mechanik samochodowy 
w Wólce Kosowskiej, tel. 509 404 195

Fryzjerkę do zakładu w Górze Kalwarii zatrudnię. 
Tel. 512 449 345

Zatrudnię hydraulików. Tel: 501 083 795

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

Poszukujemy: SAMODZIELNYCH BRUKARZY, EKI-
PY BRUKARSKIEJ oraz PRACOWNIKÓW z DOŚWIAD-
CZENIEM PRZY ZAKŁADANIU OGRODÓW (męż-
czyzn,) wynagrodzenie wypłacane regularnie, w sys-
temie tygodniowym! ok. Piaseczna, tel. 698 698 839

Zatrudnię pracowników do sklepu ogólnospożywcze-
go w Konstancinie, wynagrodzenie 12 zł/godz netto, 
tel. 515 103 389

Zatrudnię osoby do sprzątania obiektu, wymagane 
doświadczenie w obsłudze maszyn, dobre warunki, 
Konstancin, tel. 721 228 094

Stolarza sprawnego – produkcja urządzeń placów 
zabaw , Piaseczno tel. 501 130 598

Instruktora plastyki, po pedagogice lub w trakcie, 
przedszkole w Piasecznie, tel. 602 686 951

Poszukujemy osób do pracy na produkcji. Miejsce 
pracy Piaseczno, tel. 602692964, 607230418

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

RESTAURACJA I HOTEL DWÓR KONSTANCIN *** 
ZATRUDNI: Z DOŚWIADCZENIEM POMOC KUCHENNĄ 
I POKOJOWE. INFORMACJĘ POD NUMEREM 
TELEFONU 22 754-72-72 LUB KOM.500-702-033

KSIĘGOWĄ do biura rachunkowego Wwa/Dawidy 
biuro@e-pit.net,  502 088 028 

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

Zatrudnię kierowcę – magazyniera kat.B, mile widziane 
uprawnienia na wózki widłowe oraz ADR, tel. 508 199 426
Zatrudnię osobę do obsługi bufetu przy ul. Szamockiej, 
Wa-wa, tel. 504 180 430

Operator koparki z doświadczeniem przy budowie kanali-
zacji, monterzy sieci wod-kan, pomocnicy, zakwaterowa-
nie, ok. Piaseczna, tel. 501 22 95 73

Zatrudnię kierowców kat. C+E, jazda po kraju, 
tel. 506 00 00 69

Panie do sprzątania klatek w Piasecznie, tel. 509 094 049

Kierowcę C+E z doświadczeniem na trasy międzynarodo-
we, tel. 509 284 043

Mężczyznę do sprzątania osiedli, centrum Piaseczna, 
najchętniej z doświadczeniem tel. 691 15 44 11 

Firma zatrudni do sprzątania, Janki, ul. Mszczonowska, 
tel. 501 366 037

Przyjmę do ciekawej i dobrze płatnej pracy 
HANDLOWCA, tel. 604 624 875

Fryzjerce w K - Jeziornie,  tel. 606 817 356

Firma zatrudni kucharza i osobę do pracy na zmywalni 
w Konstancinie. Kontakt: 508 318 341

Przedszkole niepubliczne w Nadarzynie zatrudni nauczy-
ciela wychowania przedszkolnego, tel. 607 615 231

Przedszkole niepubliczne w Nadarzynie zatrudni 
kucharkę, tel. 607 615 231

Przyjmę do pracy kobiety. Sprzątanie biur i salonu 
samochodowego ul. Puławska-Mysiadło. Zgłoszenie 
pod tel.601 20 20 59

Zatrudnię pracowników do magazynu - rekontrola towaru, 
umowa o pracę + premie, Centrum Dystrybucyjne Msz-
czonów, 786 857 912

Krawca/krawcową do szycia miarowego spodni, 
marynarek, tel. 602 726 384 

Praca w ochronie. Obiekt Grodzisk Mazowiecki, 
tel. 601 072 731

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

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

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

Poszukiwani pracownicy kuchni do pracy w Natolinie, koło 
Grodziska Mazowieckiego, tel. 508 318 077

Ucznia do piekarni, Konstancin, tel. 601 28 20 71

Zatrudnię Do Prac Elewacyjnych Majstrów, tel. 785 199 183

Zatrudnię tokarza, frezera, ślusarza. Piaseczno, tel. 22 756 10 05

Zespół Szkół Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie ul. Wojewódzka 
12 zatrudni kucharkę na 1 etat i pomoc kuchenną na 1 etat. 
CV prosimy przesłać na adres kancelaria_zsnr1@wp.pl lub 
dostarczyć osobiście.

Prywatna Szkoła Podstawowa przy ul. Okrężnej 25A w Za-
lesiu Dolnym- Jazgarzewszczyźnie poszukuje pracowni-
ka nocnej ochrony +prace gospodarcze. Pełne ubezpie-
czenie ZUS. Szczegóły pod nr tel. 22 750 07 87 

Agenta z licencją KNF do ubezpieczeń motoryzacyjnych, 
majątkowych i innych, Mroków k/Janek, CV: 
erf@euro-rent-finance.pl

Pracownika do działu administracji w firmie transporto-
wo-budowlanej z biegłą znajomością komputera, mile wi-
dziane uprawnienia np. elektryczne, Mroków, CV: erf@eu-
ro-rent-finance.pl

Handlowca do sprzedaży samochodów osobowych 
i ciężarowych z bardzo dobrą znajomością branży 
motoryzacyjnej, Mroków, CV: erf@euro-rent-finance.pl

Fakturzystkę do firmy transportowej, Mroków, 
CV: erf@euro-rent-finance.pl

Samodzielną księgową, Mroków, 
CV: kontakt@euro-truck.pl

Stolarz z doświadczeniem, Janki, tel. 601 897 727

Blacharza, lakiernika samochodowego, etat, praca Góra 
Kalwaria. Tel. 510 200 323

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

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

Szkoła Języków Obcych  Elephant zatrudni  lektorów, 
zwłaszcza  języka angielskiego. Wymagane: znajomość  
języka, dobry kontakt  z dziećmi, prawo  jazdy kat. B. Zgło-
szenia:  info@elephant.edu.pl  

Posadzki! Zatrudnię na stale chętnych do pracy przy 
wylewaniu posadzek z okolic Piaseczno, Góra Kalwaria. 
Doświadczenie niekonieczne. Krzysztof: 603 633 529

Pomoc Kuchni, Młoda Osoba dobrze płatne praca od 
środy do niedzieli, tel. 694 006 663

Zatrudnię kierowcę C+E, transport krajowy, 
dobre warunki, weekendy wolne, tel. 507 796 120

Hydraulika z doświadczeniem, bez nałogów, praca od 
zaraz, obcokrajowcom dziękujemy, tel. 691 056 402

Zatrudnię pomoc do kuchni do karczmy w Czaplinku, 
Góra Kalwaria, mile widziana emerytka, tel. 504 590 197

Zatrudnię panią do prac domowych + pomoc przy dziec-
ku, okolice Góry Kalwarii, tel. 606 985 502

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

Zatrudnię na stanowisko pilarz - stolarnia, tel. 602 424 170

Cukiernika i pomoc, tel. 608 079 659

Elektromonter, tel. 501 236 987

Stolarz. Firma zatrudni stolarza meblowego, Piaseczno, 
tel. 604 094 034

Osobę do sprzątania w Domu Opieki, tel. 601 870 594

Specjalista ds. Sprzedaży. Poszukujemy energicznych, zde-
cydowanych, pewnych siebie osób do telefonicznej obsługi 
klientów oraz do realizacji założeń sprzedażowych !!! Ofe-
rujemy: pracę w młodym zespole, atrakcyjne wynagrodze-
nie podstawowe oraz motywujący system prowizyjny, moż-
liwość rozwoju, wewnętrzne szkolenia handlowe, pracę w 
miłej atmosferze. Wyślij CV na adres rekrutacja@loanme.pl 

Firma HiTec Film Sp. z o.o. z siedzibą w Drwalewicach k 
Grójca poszukuje osoby na stanowisko Specjalista ds. 
sprzedaży - praca biurowa. Cv proszę wysyłać na adres: 
kadry@hitecfilm.com

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie, tel. 516 096 759

Sprzątanie, tel. 889 680 625

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

Sprzątanie i prasowanie, tel. 736 403 617

Uczciwa Ukrainka z referencjami podejmie sprzątanie, 
tel. 784 378 865

KUPIĘ

Drzewo z wycinki przyjmę okazyjnie, tel. 666 924 505

Kupię antyki, srebra, platery, brązy, odznaczenia, 
militaria, obrazy, ul. Dąbrowskiego 1, Warszawa, 
tel. 22 848 03 70, 601 352 129

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

SPRZEDAM

Przedsionek do przyczepy N-126P, 600 zł, 
tel. 668 038 737

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

Rower, tel. 601 31 77 61

Drewno kominkowe, tel. 730 767 493

Tuje, bukszpany i inne, tel. 880 479 679

Sprzedam maszyny stolarskie: frezarka dolnowrzeciono-
wa, dłutownica, piła poprzeczna i wzdłużna, zaginarka do 
postformingu, prasa balansowa, tel. 601 897 727

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 602 77 03 61

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 791 394 791

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Seicento 2000, tel. 506 251 008 

Mini Cooper RS 1.6, 2003, 13 900 zł, 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, tel. 793 304 091

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

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

Wykonam bezpłatnie baner 2 m kw w zamian za możli-
wość wywieszenia baneru reklamowego (okolice 
Piaseczna), tel. 509 453 325 lub 570 007 900

Działki budowlane w Koceranach k. Tarczyna, 
tel. 502 082 759

Działki rekreacyjne Prażmów, tel. 602 77 03 61

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

Konstancin, 2200m kw, ładna, 270 tys. zł tel. 601 720 840

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

Sprzedam super działkę budowlaną w NOWEJ WOLI.
Tylko 100 zł/ m kw. Tanio ze względu na podatek spadko-
wy, tel. 604 624 875, 698 225 965

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, 
604 624 875

Działkę 1000 m kw., z domkiem 60 m kw., Gołków, 
tel. 695 080 112

Dom, tanio, tel. 535 487 338

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

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

Działki budowlane gm. Prażmów tel. 603 862 559

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

Mieszkanie dwupokojowe 56 m kw. Piaseczno, 
tel. 601 28 90 47

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

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

Poszukuję/Wynajmę mieszkanie Konstancin-Jeziorna. 
3-pokojowe, cicha lokalizacja, wysoki standard, z ogród-
kiem/tarasem, Tel. 506 817 934

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

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

Wynajmę domek całoroczny w Zalesiu Górnym (centrum), 
40m kw (kuchnia, jadalnia, łazienka, 2 pokoje) tel. 607 509 996

Pokój z dostępem do łazienki i kuchni, w domu, Chylice, 
tel. 508 869 511

Wynajmę domek, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, Bąkówka, 
tel. 508 562 025, 22 848 55 00 

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

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

Lokal 53 m kw., w Górze Kalwarii, pod działalność, 
tel. 518 072 870

USŁUGI

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

GLAZURA GRES REMONTY TEL. 601 21 94 82

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

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

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

Hydraulik tel. 886 576 148

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

Malarskie, tel. 696 120 208

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

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. 502 788 561

Studnie, tel. 601 231 836 

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96

Wykonam prace budowlane: wykończeniowo-remonto-
we. Szybkie terminy. Referencje, tel. 880 584 389

Kominki, tel. 609 644 757

Układanie kostki brukowej, elewacje, tel. 601 304 250

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

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

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

Hydraulik, tel. 535 872 455

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

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

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

Glazura terakota, tel. 577 355 123

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

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Dachy - krycie papą termozgrzewalną, tel. 502 473 605

 RÓŻNE 

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

PRZYGOTOWYWANIE POZWÓW ROZWODOWYCH, ali-
mentacyjnych – sprawy rodzinne, karne, cywilne, spadko-
we tel. 508 743 620 

Kancelaria Prawa Administracyjnego.  ODSZKODOWANIA 
ZA DZIAŁKI PRZEJĘTE POD DROGI PUBLICZNE – sku-
tecznie pomagamy w uzyskaniu odszkodowanie maksy-
malnej wysokości. ODWOŁANIA, ZAŻALENIA, PISMA 
PROCESOWE. tel. 508 743 620

NAUKA 

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

ZDROWIE I URODA 

Masaże klasyczne, relaksacyjne, tel. 791 924 164  

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

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

Dom Opieki Piaseczno, tel. 601 870 594

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

Przyjmiemy szczeniaczka, tel. 609 644 757

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

Publiczne Przedszkole Radosne w Piasecznie 
zatrudni pomoc nauczyciela. Zgłoszenia prosimy 
kierować na adres info@przedszkoleradosne.pl 

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

Do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego MEDI-system 
KONSTANCJA w Bielawie zatrudnimy personel 
sprzątający, tel. 22 754 39 40

Do Ośrodka  MEDI-system KONSTANCJA w Bielawie 
zatrudnimy opiekunki, tel. 22 754 39 45

Sprzątającą / Pokojową do Hotelu w Otrębusach, 
503 164 828

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

Zatrudnimy  magazyniera, Góra Kalwaria i okolice,  
wymagana książeczka sanepidu, kontakt po godzinie 
13 tel. 510 197 142

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

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

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

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

Krawca/krawcową do zakładu poprawek krawieckich 
na Okęciu praca od zaraz, 503 018 848

Szewca z doświadczeniem, od zaraz, do zakładu 
usługowego w  Konstancinie – naprawa obuwia 
tel. 503 018 848

Budowlańców do remontów, tel. 602 230 452

Sprzątanie, mycie okien, tel. 886 218 898

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

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

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

Działkę budowlaną, ogrodzoną, zagospodarowaną, 
1860 m kw., woda+prąd, Piskórka, ul. Świerkowa, 
tel. 602 10 85 65

ZIEMIA OGRODOWA, TORFOWA, 
PRZESORTOWANA, TEL. 505 664 412

Dreamlandia – twórczy angielski, od 1998, indywidual-
nie, ,z dojazdem, , tel. 662 128 913 

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

Auto skup, tel. 535 661 903

Kupię samochód od pierwszego właściciela, 
krajowy, benzyna, benzyna + gaz, bezwypadkowy, 
do 10 tys., do prywatnego użytku, tel. 666 924 505 

Kwatery, 8 zł+, tel. 574 661 588

Pokój 450+, tel. 720 916 226

Wydzierżawię od zaraz wyposażony zakład szewski 
w Konstancinie, tel. 503 018 880, 503 018 848, 

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

MALOWANIE G/K SUFITY PODWIESZANE, GŁADŹ, 
REMONTY, TEL. 606 141 944

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

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

FOTOGRAF - ŚLUB, CHRZEST, INNE OKAZJE, 
WOLNE TERMINY 2017, LEMONPHOTO.PL, 
TEL. 692 569 927 

Układanie kostki brukowej, tel. 509 069 235

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588  

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

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

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

Anteny TV/SAT. Montaż – Serwis, tel. 508 329 491 

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Zamieść ogłoszenie drobne przez internet

www.kurierpoludniowy.pl/ogloszenia

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
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Vega Brukarstwo Projekt
ul. Słoneczna 138

05-506 Lesznowola

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

vegabrukarstwo1@gmail.com

Spływ kajakowy dla uchodźców
PIASECZNO Grupa Czeczenów i Tadżyków miała okazję podziwiać dolinę Jeziorki podczas 

spływu kajakowego, który zorganizowano specjalnie dla nich. – Chcemy by dzieci i ich 

matki nie przebywały w ośrodkach dla uchodźców, ale poznawały nasz kraj – mówi 

Marina Hulia, która od 15 lat pomaga Czeczenom

 Kajakowa wyprawa rozpoczę-
ła się w środę przed południem w 
Zalesiu Dolnym, zakończyła kilka 
godzin później w Chylicach-Pólku. 
– Dla tych dzieci to była niesamo-
wita wyprawa – mówi Michał Ol-
szański, znany telewizyjny dzien-
nikarz i współorganizator wyda-
rzenia. – Poza pięknymi widoka-
mi atrakcją był też wysiłek towa-
rzyszący wiosłowaniu oraz szczyp-
ta adrenaliny.
 – Zobaczyli kawałek Polski, któ-
ra jest bardzo blisko ich ośrodków – 
dodaje Marina Hulia. – To są dzie-
ci z białoruskiego dworca w Brze-
ściu. Są to rodziny, które miesiąca-
mi mieszkały na dworcu próbując 
przedostać się do Polski przejściem 
w Terespolu. Teraz są w różnych 
ośrodkach, niektórym z nich uda-
ło się wynająć mieszkania – co nie 
jest łatwe, bo Polacy nie chcą wy-
najmować lokalu matce z pięcior-
giem dzieci.

Jesteśmy jak siostry

 Uczestnicy spływu na co dzień 
przebywają w Lininie, Dębaku, nie-
którzy w domach samotnej matki. 
– Dziś jesteśmy razem, jesteśmy jedną 
wielką rodziną – mówi Marina Hulia.
Dlaczego pomaga uchodźcom?
 – Pomagam bo mogę – odpo-
wiada. – Znam język czeczeński, ich 
kulturę, byłam kilkakrotnie w Cze-
czenii, recytuję koran, co też jest 
dla nich bardzo ważne. Zaczęło się 
wszystko od Hedy – przyjechała do 
Polski kilkanaście lat temu, zaprzy-
jaźniliśmy się i dziś jesteśmy jak sio-
stry. Cały czas staramy się zorgani-
zować dla nich atrakcje. Dziś jeste-
śmy tu dzięki Michałowi Olszań-
skiemu. Do pomocy włącza się bar-
dzo wiele osób.

 Niektórzy z uczestników spły-
wu przyjechali do Polski z powodu 
prześladowań religijnych.
– Zamira jest z Tadżikistanu, jej ro-
dzina to bardzo pobożni muzułma-
nie – mówi Marina Hulia. – U nich 
mężczyzna nie może nosić brody, 
kobieta nie może chodzić w hidża-
bie. Chcąc być sobą są zmuszeni do 
wyjazdu. Wszyscy ci, którzy dziś są 
tu z nami, chcą wrócić do siebie, ale 
na razie nie mogą.
 Marina współpracuje z wieloma 
osobami, między innymi z przyja-
ciółmi z Klubu Inteligencji Katolic-
kiej, którzy angażują się w pomoc 
uchodźcom.
 – W Krakowie mieszkali u pol-
skich rodzin – dodaje nasza roz-
mówczyni. – Tak się zaprzyjaźnili, 
że teraz nawet te rodziny odwiedza-
ją ich w ośrodkach dla uchodźców. 
Jesteśmy także zapraszani do szkół. 
Wtedy najpierw ja prowadzę zajęcia 
dla dzieci i nauczycieli. Opowiadam 
o tych dzieciach i ich matkach, poka-
zuję swoje zdjęcia zrobione na dwor-
cu w Brześciu. Mówię o tym dlacze-
go uciekają. To budzi ogromną em-
patię i chęć poznania tych ludzi.

Taką Polskę chcemy im pokazać

 Czy podróżując po Polsce 
uchodźcy spotykają się z przejawa-
mi niechęci czy wręcz otwartej wro-
gości?
 – Nigdy – odpowiada stanowczo 
Marina. – To tak jakby były dwie 
Polski. Jedna ta, która jest pokazy-
wana w mediach za pomocą staty-
styk i słupków wskazujących na to, 
że nie chcemy uchodźców i ta druga 
Polska, która nie widzi uchodźców, 
ale kobiety i dzieci – uśmiechnięte i 
radosne. Poznanie tych ludzi burzy 
stereotypy, powoduje uśmiech i bu-
duje przyjaźń. Pokonuje te betonowe 
bariery, mity o terrorystach i obcych 
stanowiących zagrożenie. Te dzie-
ci są u nas otaczane ludźmi o świa-
tłych umysłach i otwartych sercach. 
Taką Polskę właśnie chcemy im po-
kazać.
 Po zakończonym spływie dzieci 
pomagały w zapakowaniu kajaków 
na przyczepę samochodu, a następ-
nie wszyscy uczestnicy pojechali do 
Zalesia Górnego, gdzie na Górkach 
Szymona czekało na nich ognisko i 
posiłek.

Adam Braciszewski

R E K L A M A

Podróże po horyzont
LESZNOWOLA Nie każdy z miłośników podróży ma fundusze czy dyspo-

nuje wystarczającą ilością czasu, żeby móc pozwolić sobie na dalekie, 

wymarzone wyprawy. Z tego powodu  barwne opowieści o wojażach w 

nietypowe rejony świata cieszą się dużym zainteresowaniem

 Na spotkaniach Klubu Podróżnika „Po Horyzont”, które odbywają się w 
pierwszą środę miesiąca w fi lii GOK Lesznowola w Mysiadle, można - chociaż 
na moment - przenieść się myślami zupełnie gdzie indziej. 
 – Wydawało mi się, że brakowało wcześniej u nas takiej propozycji, któ-
ra byłaby skierowana jednocześnie do wszystkich grup wiekowych – mówi 
Joanna Zielińska, prowadząca „Po Horyzont”. – Sama bardzo lubię podróże i 
mam wielu znajomych, którzy też dzielą tą pasję. Postanowiłam więc zapra-
szać do Mysiadła osoby, które były w mniej popularnych miejscach wartych 
odwiedzenia i potrafi ą o tym w ciekawy sposób opowiedzieć.
 Ostatnio gościł na Topolowej Bartosz Dobrowolski, który zdał relację ze 
swojej podróży po Iranie. Jego wystąpienie, ilustrowane efektownymi zdję-
ciami i przerywnikami fi lmowymi, obaliło wiele stereotypów i mitów. Dowie-
dzieć się można było wielu ciekawych rzeczy – przede wszystkim tego, że 
wielu Irańczyków ma dużo bardziej swobodny stosunek do kwestii religijnych 
niż mogłoby się wydawać, że ludzie (w przeciwieństwie do ofi cjalnego sta-
nowiska władz) bardzo lubią tam Amerykanów i wszystko co kojarzy im się z 
USA (co widać choćby w nieudolnych podróbkach tamtejszych marek) oraz są 
niezwykle gościnni i otwarci na rozmowy – nawet na trudne tematy politycz-
ne. Irańczycy, zdaniem prelegenta, pomimo wielu rygorów społeczno-religij-
nych, chcą po prostu normalnie żyć.
 – Klub Podróżnika wraca tuż po wakacjach – zapowiada Joanna Zieliń-
ska. – Planuję zaprosić podróżników, którzy gościli na różnych kontynentach. 
Mam nadzieję, że już wkrótce po raz pierwszy będzie można u nas posłuchać 
o Australii.

Grzegorz Tylec


