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Już za tydzień! 27 lipca

Kaufland zlekceważył klientkę
PIASECZNO Ponad miesiąc 

temu nasza czytelnicz-

ka kupiła w piaseczyńskim 

Kaufl andzie piersi z kurcza-

ka. - To było coś obrzydli-

wego, miało dziwną konsy-

stencję i żółto-zielony kolor 

- opowiada kobieta, która 

złożyła reklamację. Odpo-

wiedź na nią otrzymała do-

piero po naszej interwencji

Rozbito groźny 
gang narkotykowy
GÓRA KALWARIA W drugiej połowie czerwca na terenie 

Góry Kalwarii policjanci z Komendy Stołecznej Policji za-

trzymali ośmiu mężczyzn, trudniących się handlem nar-

kotykami. Zabezpieczono środki odurzające o wartości 

ponad 100 tys. zł i broń palną. Wszyscy zatrzymani trafi -

li do aresztu tymczasowego

czytaj str. 7
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W Żabieńcu znaleziono zwłoki mężczyzny

Uciekła z karetki. Znaleźli ją policjanci

Ukradł kartę. Wszystko wydał na alkohol i papierosy

Piją i jeżdżą. To prawdziwa plaga!

Zatrzymani podczas kradzieży w Decathlonie

Pojechał za czołowe. Dwie osoby ranne

Odzyskano sprzęt oświetleniowy za 300 tys. zł

 We wtorek około godz. 20 w rowie biegnącym wzdłuż ulicy Asfalto-

wej w Żabieńcu znaleziono zwłoki mężczyzny. Na miejsce została wezwa-

na policja, karetka pogotowia i prokurator. Szybko udało się ustalić tożsa-

mość denata. Zmarły miał 39 lat. Decyzją prokuratora ciało zostało skiero-

wane na sekcję zwłok, co pozwoli określić przyczyny śmierci. 

KONSTANCIN-JEZIORNA

Koncert Grand Slam Quartet
 W niedzielę 22 lipca w amfi teatrze w Parku Zdrojowym w ramach cy-

klu „Koncert Letni”  wystąpi zespół Grand Slam Quartet. Tę jazzową forma-

cję tworzy czterech młodych muzyków, pasjonujących się gypsy jazzem. 

Inspirują się muzyką Django Reinhardta, jak i bardziej współczesnych wy-

konawców tego nurtu. Podobnie jak w oryginalnym instrumentarium 

Quintette du Hot Club de France, sekcję rytmiczną kwartetu Grand Slam 

tworzą gitara cygańska, nadająca muzyce puls oraz kontrabas, dopełnia-

jący brzmienie gitary. Początek koncertu o godz. 16, wstęp wolny.

TW

KONSTANCIN-JEZIORNA

Warsztaty

 rzeźbiarskie Art Park
 W sobotę 21 lipca Michał 

Mioduszewski we współpracy 

z Konstancińskim Domem Kul-

tury otworzy Parkową Pracow-

nię Rzeźbiarską. Wszyscy chęt-

ni (w różnym wieku) będą mo-

gli tworzyć w parku rzeźby-in-

stalacje, wykorzystując do tego 

rurki, kolanka i trójniki z tworzy-

wa sztucznego. Dzięki nim bę-

dzie można wykonać skompliko-

wane konstrukcje przestrzenne i 

zrealizować swoje konstrukcyj-

ne fantazje. Druga edycja warsz-

tatów planowana jest na sobotę 

28 lipca.

TW

PIASECZNO

Pociąg do gwiazd
 W najbliższą sobotę już po 

raz drugi odbędzie się wieczor-

ne oglądanie nieba wraz z wy-

kładem popularyzatora astrono-

mii Karola Wójcickiego. Na pola-

nie w Runowie, za pomocą tele-

skopów i rzutnika, będzie moż-

na bliżej przyjrzeć się ciałom 

niebieskim. Bilety: 30 i 20 zło-

tych przy sprzedaży przez inter-

net oraz 35 i 25 złotych w kasie 

w dniu odjazdu. Organizatorem 

imprezy jest Piaseczyńsko-Gró-

jecka Kolejka Wąskotorowa. Od-

jazd z Piaseczna o godzinie 21.

Tyl.

 Do niecodziennego zdarzenia doszło kilka dni temu w Tarczynie. Pod-

czas udzielania pomocy 41-letniej kobiecie, ta niespodziewanie wyrwała 

się ratownikom medycznym i uciekła z karetki. Zespół pogotowia popro-

sił o pomoc policję. Przybyli na miejsce funkcjonariusze po kilkunastu mi-

nutach znaleźli 41-latkę w pobliskim zagajniku. Kobieta ponownie trafi ła 

do karetki i została przewieziona do szpitala. 

 48-letni Mariusz D. ukradł kartę płatniczą i dysponując kodem PIN zre-

alizował nią 17 transakcji na łączną kwotę prawie 17 tys. zł. Kartą płacił 

głównie za alkohol i papierosy. Podczas jednej z transakcji został zareje-

strowany wizerunek podejrzanego, a jego zdjęcie zostało opublikowane 

w mediach społecznościowych. Mężczyzna został rozpoznany, a policjan-

ci szybko poznali jego imię, nazwisko i adres. Mariusz D. został zatrzymany 

i usłyszał zarzuty włamania na konto oraz kradzieży pieniędzy, za co może 

grozić mu nawet do 10 lat więzienia. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

 W ubiegły weekend na terenie powiatu policjanci zatrzymali aż 6 nietrzeźwych 

kierowców. Najpierw w Piasecznie jeden z funkcjonariuszy zauważył, jak po spo-

wodowaniu kolizji znajdujący się w samochodzie mężczyźni przesiadają się. Nic im 

to jednak nie pomogło. Pojazd, którym poruszali się 52- i 26-letni obywatele Ukra-

iny został zatrzymany. Co ciekawe, obydwaj byli pijani – mieli w organizmach po 

około 2 promile alkoholu. Innego nietrzeźwego 45-latka zatrzymali funkcjonariu-

sze na terenie Góry Kalwarii, a kolejnych  - w Tarczynie i Lesznowoli. Jednak najbar-

dziej narozrabiał inny Ukrainiec, który na prostym odcinku drogi stracił panowanie 

nad kierownicą, stoczył się seatem po nasypie kolejowym i zatrzymał na zejściu z 

peronu dworca kolejowego w Piasecznie. Od razu został zatrzymany i trafi ł do celi, 

a ze swojego bezmyślnego zachowania będzie tłumaczył się przed sądem.

 W poniedziałek przed południem w Decathlonie funkcjonariusze 

przejęli od pracowników ochrony dwóch mężczyzn w wieku 37 i 31 lat. 

Przybyli oni do Piaseczna z Piotrkowa Trybunalskiego i zostali przyłapani 

na kradzieży markowych ubrań i butów o łącznej wartości około 2 tys. zł. 

Po przeanalizowaniu nagrań z monitoringu okazało się, że 30 czerwca ta 

sama para dopuściła się kradzieży w Decathlonie sprzętu o wartości 2,3 

tys. zł. Funkcjonariusze podejrzewają, że złodzieje mogli trudnić się po-

dobnym procederem na terenie całego kraju. Sprawa jest rozwojowa. Za 

kradzież zatrzymanym grozi do 5 lat pozbawienia wolności. 

 Do groźnego wypadku doszło w poniedziałek koło południa na dro-

dze 873, między krajową 79, a Zalesiem Górnym. Audi mknące od stro-

ny Pilawy na zakręcie zjechało na drugi pas ruchu, zderzając się z jadącą 

z naprzeciwka toyotą. W zdarzeniu ucierpiały dwie osoby jadące „japoń-

czykiem”, które trafi ły do szpitala. 35-letni kierowca audi został lekko ran-

ny. Mężczyzna był pijany miał w organizmie około promila alkoholu. Zo-

stał zatrzymany i trafi ł do aresztu. Wkrótce stanie przed sądem. 

 W poniedziałek rano policjanci weszli na teren gospodarstwa w nie-

wielkiej miejscowości pod Tarczynem. Znaleźli tam 712 kartonów ze skra-

dzionym sprzętem oświetleniowym o łącznej wartości około 300 tys. zł. 

Jest to pokłosie zatrzymania kilka tygodni temu na terenie gminy Leszno-

wola 29-letniego mężczyzny. Teraz udało się odzyskać skradzione przez 

niego przedmioty.
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Rozbito groźny gang narkotykowy
GÓRA KALWARIA W drugiej połowie czerwca na terenie Góry Kalwarii policjanci z Komen-

dy Stołecznej Policji zatrzymali ośmiu mężczyzn, trudniących się handlem narkotyka-

mi. Zabezpieczono środki odurzające o wartości ponad 100 tys. zł i broń palną. Wszy-

scy zatrzymani trafi li do aresztu tymczasowego

 Zatrzymania, o czym policja po-
informowała dosłownie kilka dni 
temu, dokonali funkcjonariusze z 
wydziału do walki z przestępczo-
ścią narkotykową KSP, wspierani 
przez świetnie przeszkolonych anty-

terrorystów z innych jednostek. Gru-
pa, którą tworzyli mężczyźni w wie-
ku od 25 do 35 lat działała na tere-
nie powiatu piaseczyńskiego, głów-
nie skupiając się jednak na Górze 
Kalwarii i jej najbliższych okolicach. 
Gangsterzy nie tylko wprowadza-
li do obrotu znaczne ilości narkoty-
ków, ale także ściągali długi i zastra-
szali, także swoich potencjalnych 
klientów. Na porządku dziennym 
były pobicia czy kierowanie pod ad-
resem swoich oponentów gróźb ka-
ralnych.

Zaatakowali nad ranem

Jako że grupa przestępcza była ści-
śle zhierarchizowana i dobrze zor-
ganizowana, zatrzymanie jej człon-
ków poprzedziły wielomiesięcz-
ne przygotowania. Gdy policjanci i 
prokuratorzy przygotowali wreszcie 
materiał dowodowy, rozpoczęło się 
planowanie akcji zatrzymania. Do-
konano go przy użyciu znacznych sił 
policyjnych we wczesnych godzinach 
rannych. W lokalach zajmowanych 
przez podejrzanych zabezpieczono 

amfetaminę, marihuanę i mefedron. 
Łącznie było tego aż 2300 porcji o 
łącznej wartości 115 tys. zł. Policjan-
ci znaleźli także broń palną -  pisto-
let P-83, ponad 100 sztuk amunicji 
kalibru 9 mm, amunicję myśliwską 
i granat chemiczny. Na poczet przy-
szłych kar zabezpieczono też gotów-
kę i trzy samochody.

Przestępcom grozi do 

12 lat więzienia

 Wszyscy zatrzymani, decy-
zją sądu rejonowego, trafili na trzy 
miesiące do aresztu tymczasowe-
go. Śledztwo prowadzi prokura-

tura okręgowa w Warszawie, któ-
ra przedstawiła przestępom m.in. 
zarzuty udziału w zorganizowa-
nej grupie przestępczej,  mającej na 
celu wprowadzanie do obrotu nar-
kotyków oraz wymuszenia rozbójni-
cze. - Ta grupa zdominowała handel 
środkami odurzającymi w powiecie 
piaseczyńskim – mówi Łukasz Łap-
czyński, rzecznik prasowy prokura-
tury okręgowej w Warszawie.  - Jeśli 
zarzuty potwierdzą się, zatrzyma-
nym grozi nawet do 12 lat pozbawie-
nia wolności.

TW

Prokuratura twierdzi, że grupa którą tworzyli mężczyźni w 

wieku 25-35 lat zdominowała handel narkotykami na terenie 

powiatu piaseczyńskiego

 Bandyci byli bez-

względni i działali 

na dużą skalę

K O N D O L E N C J E



GÓRA KALWARIA

Streetball 2018
 Już w najbliższą środę 25 lipca na terenie Orlika w Górze Kalwarii od-

będzie się Młodzieżowy Turniej Koszykówki Streetball 2018. Organizatorem 

wydarzenia jest Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zapisy na turniej przyjmowa-

ne są do wtorku, 24 lipca pod nr. tel. 535 967 907. Impreza rozpocznie się o 

godz. 10.

TWPIASECZNO

L39 dojedzie do PKP Jeziorki
 Dobra wiadomość dla wszystkich osób dojeżdżających z Piaseczna do 

Warszawy. Od soboty 21 lipca autobus linii lokalnej L39 znów będzie dojeż-

dżał do pętli PKP Jeziorki. Elka zaczyna swój bieg z ulicy Szkolnej w Piasecznie.

TW
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Alkohol tak. Ale nie przy
szkołach i kościołach
LESZNOWOLA Podczas ostatniej sesji radni podjęli uchwałę, określają-

cą zasady sprzedaży alkoholu na terenie gminy

 Zdecydowano, że na sprzedaż napojów o zawartości do 4,5 proc. alko-

holu zostanie wydanych maksymalnie 110 zezwoleń, na napoje o zawartości 

alkoholu 4,5-18 proc. maksymalnie 100 zezwoleń, zaś na trunki najmocniej-

sze – powyżej 18 proc. - również 100 zezwoleń. Alkohol może być spożywa-

ny maksymalnie w 60 punktach na terenie gminy. Z kolei napoje alkoholowe, 

które będą spożywane poza miejscem zakupu, mogą być dostępne maksy-

malnie w 250 punktach.

 Punkt sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie może być usy-

tuowany w odległości mniejszej niż 50 m od szkół, placówek oświatowo-wy-

chowawczych i kościołów. 

TW

WYJAŚNIENIE
 W artykule „I strefa biletowa w Konstancinie stała się faktem” w nu-

merze 724 Kuriera Południowego napisałem, że kampanię za tym, aby 

cała gmina została objęta pierwszą strefą biletową rozpoczął radny To-

masz Nowicki. Tymczasem swoją rękę do tego sukcesu przyłożyła większa 

grupa konstancińskich rajców: Renata Dąbrowska, Katarzyna Jacyna i Ma-

riusz Kucicki. Przepraszam ich za to przeoczenie. 

Piotr Chmielewski

Dzieci zwiedzały bunkry, poznawały 
twórczość ludową i robiły pizzę
GÓRA KALWARIA To już tradycja, że zawsze na początku wakacji Szkoła Podstawowa w Ba-

niosze zaprasza dzieci na półkolonie. Nie inaczej było i tym razem

 Ciekawy i różnorodny program 
sprawił, że dzieci nawet przez chwi-
lę się nie nudziły. Każdy dzień był 
inny. Podczas warsztatów półkolo-
niści obudzili w sobie pokłady kre-
atywności, tworząc piękne żelowe 
świece oraz rysując ciekawe pro-
jekty długopisem 3D. Powstawa-
ły miniatury wieży  Eiffla, opraw-
ki do okularów, przepaski, motyle i 
inne cuda, budzące zachwyt samych 
autorów. W zagrodzie edukacyj-
nej „Zwierzyniec”, „Gajówce” oraz 
w „Wymysłach pod lasem” koloni-
ści mogli poczuć atmosferę praw-
dziwej wsi, poznać niektóre zwycza-
je związane z folklorem i twórczo-
ścią ludową oraz zdobyć wiedzę na 
temat ekologicznej uprawy roślin i 
hodowli zwierząt.  Zajęcia „od ba-
ranka do ubranka” pokazały nato-
miast, jak kiedyś wyrabiano ubra-
nia. Była to również okazja do kar-
mienia owiec, przędzenia, tkania 
oraz zdobienia gotowych tkanin. 
Dzieci poznały dawne narzędzia do 
produkcji odzieży: krosno, kołowro-
tek, motowidło, bardki, dowiedziały 
się, co to jest gręplowanie wełny, a 
także  samodzielnie wykonały pom-
pony. Wiele wrażeń przyniosła wi-
zyta w Klockowni, łączącej w sobie 
zalety placu zabaw i centrum eduka-
cji. Młodzi inżynierowie z wielkim 
zaangażowaniem konstruowali róż-
norodne budowle. Po ścieżkach  II 

wojny światowej koloniści kroczyli w 
Mniszewie, wędrując szlakiem bun-
krów. Nie zabrakło czasu na wesołe  
zabawy na trampolinach, zjeżdżal-
niach, dmuchańcach, a także prze-
jażdżkę bryczką przy akompania-
mencie  akordeonu. Wizyta w „Cha-

cie pełnej marzeń” była z kolei oka-
zją do  odbycia przyspieszonej po-
dróży po różnych miejscach świata. 
Zakończono ją degustacją własno-
ręcznie upieczonej pizzy. 

TW

W zajęciach brało udział 75 dzieci

R E K L A M A

GÓRA KALWARIA

Horror przy wieży
 Już dziś (piątek, 20 lipca) w przestrzeni starej, klimatycznej wieży stra-

żackiej, zlokalizowanej tuż obok skarpy wiślanej i Kina Uciecha (ul. Sajny 

14) odbędzie się pokaz fi lmu „Co robimy w ukryciu” (2014). Początek o go-

dzinie 21. Wstęp wolny.

Tyl.
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Triathlon w deszczu
PIASECZNO Po raz pierwszy w historii cykliczne zawody Garmin Iron Triathlon odbyły się 

na Górkach Szymona w lipcu, po raz pierwszy trwały dwa dni i po raz pierwszy zawod-

nikom nie dopisała pogoda

 Wiele osób narzeka, że doroczne za-
wody triathlonowe na Górkach Szymo-
na są uciążliwe dla mieszkańców i kie-

rowców, ponieważ wiążą się nie tylko 
z większym hałasem, ale także zmia-
ną organizacji ruchu. Jest po poniekąd 
prawda. Jednak, mimo tych wszyst-
kich niedogodności, z roku na rok im-
preza przyciąga mnóstwo zawodników 
i kibiców, będąc świetną promocją gmi-
ny. Dziś, po pięciu latach od pierwszych 
zawodów można śmiało powiedzieć, że 
Garmin Iron Triathlon stał się jedną ze 
sportowych wizytówek Piaseczna. 

Startowali w dwóch turach

 W tym roku zawody w Zalesiu 
Dolnym trwały aż dwa dni. Pierw-
szego dnia zawodnicy ścigali się na 
dystansie jednej ósmej Ironmana, 
na który składa 475 m pływania, 
22,5 km na rowerze i 5,275 km bie-
gu. Pływano jak zwykle w sztucz-
nym zalewie przy Jeziorce, następ-
nie w al. Brzóz przesiadano się na 
rowery (trasa wiodła do Jaroszowej 
Woli przez Jazgarzew, Łbiska, Pę-
chery i Piskórkę), a rywalizację koń-

czyło bieganie po wydmach i wokół 
zbiornika wodnego na Górkach Szy-
mona. Sobotni triathlon został po-
dzielony na dwie tury. Najpierw o 
godz. 9 wystartowali najszybsi za-
wodnicy, a 15 min po nich - pozo-
stali. Jako pierwsi z wody wyszli Szy-
mon Dzik (ORKA Iława) oraz Mak-
symilian  Świderski (Trinergy). Pod-
czas wyścigu rowerowego na czoło 
wysunął się Karol Kozak z ETT El-
bląg Triathlon Team, który do koń-
ca zawodów nie oddał prowadze-
nia. Kozak zaimponował formą, uzy-
skując najlepszy czas na rowerze. Na 
metę również wbiegł jako pierwszy z 
czasem 01:04:19. Zaledwie 4 sekundy 
straty miał do niego Jan Popławski 
(NeON Team). Trzecie miejsce przy-
padło Łukaszowi Wojtynie z 12tri.pl. 
Pierwsze miejsce wśród kobiet zaję-
ła Marta Maksymiuk z ETT Elbląg 
Triathlon Team, która na metę wbie-
gła z czasem 01:14:02. Druga była 
Emilia Domańska (Kuźnia Triathlo-
nu), a trzecia  Wioleta Jarocka z Tri 
Level. - Trudne było zwłaszcza pły-
wanie, bo stawy na Górkach Szy-
mona są niewielkie i było po prostu 
ciasno – mówi Marta Maksymiuk. 
- Mimo deszczu bardzo podobała mi 
się natomiast trasa kolarska. 
 W sobotę odbyły się także biegi 
sztafet (triumfował team w składzie 
Jakub Jaroszewski, Michał Stefański 
oraz Dariusz Wieczorek, który poko-
nał trasę w czasie 01:10:58) i impreza 

towarzysząca, czyli Garmin Kids – 
biegi dla dzieci i młodzieży. Najmłod-
si wystartowali na jednym z trzech dy-
stansów: 200 m, 500 m lub 1000 m. 

Faworyci nie zawiedli

 Niestety, deszcz towarzyszył za-
wodnikom zarówno pierwszego jak 
i drugiego dnia imprezy i najlep-
szym lekarstwem – jak mówiło wielu 
startujących – było po prostu... nie 
zwracać na niego uwagi.
 Niedzielne zawody rozpoczę-
ły się również z samego rana. Po-
nad 400 triathlonistów wystartowa-
ło na dystansie popularnej „ćwiart-
ki”, czyli 900 pływania, 45 km jaz-
dy na rowerze i 10,55 km biegu. Od 
samego początku prowadził Tomasz 
Brembor z GVT BMC AZS-AWF 
Katowice, który jako pierwszy wy-
szedł z wody, wytrzymał napór ry-
wali podczas wyścigu rowerowego 
i pierwszy zameldował się na trasie 
biegowej, kończąc triathlon z cza-
sem 1:58:04. Drugi był Tomasz Sza-
la (Profi Team skleprowerowy.pl), a 
trzeci  Sergiusz Sobczyk (Trinergy 

Team). - Największą przewagę zro-
biłem na pływaniu – mówi Tomasz 
Brembor. - Rower pojechałem ase-
kuracyjnie, żeby zostawić sobie siłę 
na bieganie. To była dobra strategia.
 Pierwsze miejsce wśród pań za-
jęła Aleksandra Rudzińska z Profi 
Team, która wbiegła na metę z cza-
sem 02:15:41. Druga była Aleksan-
dra Jędrzejewska (GVT BMC AZS
-AWF Katowice), a trzecia Aleksan-
dra Góralska z Labosport Team. 
 Najlepszą sztafetą na dystan-

sie 1/4 IM była sztafeta Decathlon 
Team w składzie Rafał Gębara, Woj-
tek Wiktor, Dominik Bogdanowicz z 
czasem 2:03:14. 
 Garmin Iron Triathlon to naj-
większy i najstarszy cykl triathlo-
nowy w Polsce. Piaseczyńska edycja 
była piątą w tym sezonie. Zawodni-
ków czekają jeszcze zawody w Goł-
dapi 12 sierpnia (odbędzie się tam 
także wyścig na jedną drugą Iron-
mana) i 25 sierpnia w Augustowie.  

Tomasz Wojciuk

Oprócz startów indywidual-

nych podczas imprezy odby-

ły się również starty firmo-

wych sztafet w ramach 

Triathlonowego Ekidenu

Największymi gwiazdami 

zawodów w Zalesiu Dolnym 

okazali się Tomasz Brembora 

i Aleksandra Rudzińska. 

W imprezie wystartowało

 prawie 1000 zawodników

Zawody triathlonowe na Górkach Szymona odbyły się już

po raz piąty

R E K L A M A

KONSTANCIN-JEZIORNA

Altana pełna śmiechu
 „Lato z komedią Dell’arte”  to cykl plenerowych spektakli w altanie 

przy Hugonówce. Najbliższy odbędzie się w sobotę 21 lipca. Tego dnia 

wystąpi Comedy Impro Banda, która zabierze widzów tam, gdzie rodzi się 

esencja życia - improwizacja. Grupę tworzą: Anna Kazimierowska, Monia 

Markiewicz, Kasia Michalska, Grzesiu Sierzputowski, Tomcio Majer, Piotruś 

Makarski. Początek występu o godz. 19.30. Wstęp wolny.

TW

od zł/m3 250 2

Mieszkania w Lesznowoli

Apartamenty Koniczyna.pl

3 - 4 pokoje + ogródek

od zł.279 900
tel. 881 436 036



nr 26 (726)/2018/W1

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Przełom w sprawie mieszkania
dla rodziny z Ceramicznej
PIASECZNO Po naszym artykule opisującym trudne warunki lokalowe mieszkającej w 

Gołkowie rodziny, gmina stanęła na wysokości zadania i zgodziła się przekazać jej do 

dyspozycji większy lokal

 Przypomnijmy. Martyna Duda, 
Mateusz Turzyński i dwoje dzieci 

gnieżdżą się w 7-metrowym pokoiku 
w budynku socjalnym przy ul. Cera-
micznej. W tym samym domu znaj-
duje się opuszczone, zrujnowane 
mieszkanie o powierzchni 22 m kw.
- W lokalu tym mieszkał kiedyś 
mój chrzestny, który jednak od-
dał mi klucze mówiąc, że już do 
niego nie wróci – opowiadała kil-
kanaście dni temu pani Marty-
na. - Moglibyśmy go zająć, ale 
gmina nie chce się na to zgodzić...
Urzędnicy tłumaczyli, że w stosun-
ku do zamieszkującego wcześniej 
w tym miejscu mężczyzny podję-
to kroki prawne. Chodziło o uzy-
skanie sądowego nakazu eksmisji.
- Sprawę uprościł jednak fakt, że 
ta osoba zdając klucze, sama zrze-
kła się niejako lokalu – mówi gmin-
ny radny Michał Rosa, który po 
naszych publikacjach zaangażo-
wał się w pomoc rodzinie. - Teraz 
gmina może przekazać mieszka-

nie pani Martynie i jej partnerowi.
 W tym tygodniu naczelnik gmin-
nego wydziału polityki mieszkanio-
wej spotkała się z Martyną Dudą 
oraz Mateuszem Turzyńskim i prze-
kazała im informację, że jest możli-
wość przejęcia opuszczonego lokalu.
- Jest on jednak w tragicznym sta-
nie – dodaje radny Rosa. - Dlatego ci 
państwo mogą od razu dostać klu-
cze i wyremontować go sami, albo 
poczekać 2-3 miesiące aż gruntow-

ny remont przeprowadzi tam gmina. 
Z wstępnych rozmów wynika, że wy-
biorą to drugie rozwiązanie.
 - Chciałabym podziękować wszyst-
kim ludziom, którzy nam pomogli: 
pani naczelnik Witkowskiej, radnemu 
Michałowi Rosie i Kurierowi Południo-
wemu, który opisał nasz życiowy dra-
mat – nie kryje swej wdzięczności 
Martyna Duda.

Tomasz Wojciuk

Państwo Martyna Duda 

i Mateusz Turzyński mieszka-

ją z dziećmi w pokoju o 

powierzchni 7 m kw.

Wszystko wskazuje na to, że rodzinie z Ceramicznej uda się 

zamienić mieszkanie na większe

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

R E K L A M A
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W Czarnowie powstaje chodnik
KONSTANCIN-JEZIORNA W Czarnowie trwa budowa chodnika, o który mieszkańcy starali się 

od lat. Inwestycję realizuje starostwo, jednak są osoby które uważają, że mogłaby ona 

przebiegać sprawniej

 - Powiat robi chodnik niechlujnie 
– zarzuca Irena Piwowar. - Ponad-
to pośrodku ciągu znajdują się słu-
py oświetleniowe i wszystko wska-
zuje na to, że wykonawca tak je zo-
stawi. Jak się już coś robi, powinno 
się to robić porządnie – uważa nasza 
czytelniczka.

 
 

Sprawdziliśmy. Prace przy chod-
niku w Czarnowie idą pełną parą. 
Na miejscu jest ciężki sprzęt i kil-
kunastu robotników. Niektóre frag-
menty ciągu są już gotowe, na in-
nych dopiero wkopano krawęż-
niki i przywieziono podbudowę. 
Prace na bieżąco monitoruje soł-
tys miejscowości Małgorzata Wo-
jakowska-Żeglińska. - Staraliśmy 
się o ten chodnik odkąd pamiętam 
– mówi. - Od trzech lat był on wpi-
sany do budżetu powiatu. Prace nie 
idą może szybko, ale skutecznie. 
Wszelkie nasze uwagi są na bieżą-
co uwzględniane. 
 Firma robiąca ciąg nie ma łatwe-
go zadania, ponieważ w jego pasie 
znajdują się media, stoją hydranty, 
słupy oświetleniowe i telefoniczne. 
Wszystkie niedogodności są na bie-
żąco usuwane, a słupy przenoszo-
ne. - Wykonawca zrobi także nowe, 
jednolite wjazdy na posesje, co było 

w projekcie – dodaje sołtys Czarno-
wa. - Niestety, zdarzają się już przy-
padki, że ludzie parkują na nowym 
chodniku samochody, co może skut-
kować jego uszkodzeniem. Staramy 
się z tym walczyć.
 Kilka dni temu rada sołecka wy-
stosowała do starostwa pismo, w 
którym prosi o oczyszczenie terenu 
po drugiej stronie drogi, aby można 
tam było zostawiać samochody.
 - Jesteśmy zadowoleni z tej in-
westycji, bo długo o nią walczyli-
śmy – podkreśla Cezary Żegliński, 

radny gminy Konstancin-Jeziorna. 
- Chodnik powinien zostać ułożony 
do końca sierpnia.
 Ksawery Gut, odpowiedzial-
ny w starostwie za inwestycje pod-
kreśla, że prace idą zgodnie z har-
monogramem. - Część słupów już 
przestawiono, wkrótce przeniesie-
my kolejne – mówi. - Naprawdę, nie 
ma tam żadnych problemów i ter-
min realizacji inwestycji nie jest za-
grożony.

Tomasz Wojciuk

Przy inwestycji codziennie pracuje kilkunastu 

robotników, którzy nie mają łatwego zadania

Budowa chodnika 

ma potrwać do końca 

wakacji

R E K L A M A

R E K L A M A

PIASECZNO

Weź udział w Festiwalu Piosenki Dołującej
 Pierwsza część tegorocznego, szóstego już Festiwalu Piosenki Dołującej bę-

dzie miała formę otwartego konkursu. Odbędzie się on 1 września od godziny 

12 - tradycyjnie już na Zimnych Dołach w Lasach Chojnowskich w gminie Pia-

seczno. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie nagrania demo i 

tekstów proponowanych piosenek w formacie mp3 dyktatorowi artystycznemu 

Festiwalu Stanisławowi Szczycińskiemu na adres mailowy kontakt@mikroklimat.

art.pl do dnia 15 sierpnia. Do dnia 25 sierpnia każdy z zakwalifi kowanych do kon-

kursu uczestników dostanie mailowe potwierdzenie od dyktatora. Występ kon-

kursowy każdego z uczestników to prezentacja dwóch piosenek, których łączny 

czas trwania nie może przekroczyć 8 minut. Akompaniament musi być wykony-

wany na żywo, półplaybacki są wykluczone. 

Tyl.

Zwierzęta zagościły w Mysiadle
LESZNOWOLA Do połowy wrze-

śnia, z wakacyjną przerwą w lip-

cu, oglądać można w Galerii Pa-

saż w fi lii GOK Lesznowola w My-

siadle zdjęcia dzieci z niezwykłe-

go pleneru w warszawskim ZOO

 Inicjatorem wydarzenia pod na-
zwą „Zwierzęta z warszawskiego 
ZOO - plener fotograficzny 2018” 
był ZSP w Nowej Iwicznej, ale wzięły 
w nim również udział dzieci z ZSP w 
Lesznowoli. W trakcie jego trwania 
warsztaty fotograficzne z młodzie-
żą prowadził Przemysław Peak. Na 
wystawie prezentowane są 33 pra-
ce, będące owocem wizyty w ZOO. 
Wszyscy uczestnicy pleneru otrzy-
mali z rąk wicedyrektor ZSP w No-
wej Iwicznej Agnieszki Huber i Jana 
Drewicza upominki i dyplomy, a au-

torom sześciu „Najlepszych zdjęć 
pleneru” wręczono ponadto statuet-
ki. Wernisaż wystawy uświetnił mini 

koncert w wykonaniu gimnazjalistki 
z ZSP w Nowej Iwicznej Anny Maj.

Grzegorz Tylec
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Jak zabudować balkon?
Jeśli chcielibyśmy zyskać w naszym mieszkaniu dodatkową przestrzeń i przy okazji od-

izolować się nieco od - nierzadko dokuczliwych - dźwięków dobiegających z najbliż-

szego otoczenia, warto jest zastanowić się nad zabudową balkonu. Właściwie wyko-

nana może nam służyć przez wiele lat

 Na osiedlach widać wyraźnie, że 
zabudowa balkonów staje się z roku 
na rok coraz popularniejsza. War-
to jednak wiedzieć, że dopiero od-
powiednie pozwolenie na budowę 
stwarza nam legalną możliwość roz-
poczęcia działań na obszarze tara-
su, balkonu lub loggi. Na szczęście 
współcześnie większość spółdzielni 
bądź wspólnot mieszkaniowych nie 
robi raczej większych problemów z 
jego udzieleniem. Należy się jednak 
liczyć z tym, że nie wszystkie projek-
ty zostaną zaakceptowane – zwłasz-
cza te rażące estetyką i nie wpisujące 
się w charakter czy kolorystykę resz-
ty budynku.

Plusy i minusy 

 W pierwszej kolejności do za-
let zabudowy należy, szczególnie 
na niższych kondygnacjach, popra-
wa bezpieczeństwa. Stanowią one 
w końcu naturalną barierę przed 
kradzieżami, a dodatkowo znacz-
nie redukują ryzyko nieszczęśliwe-
go wypadku – zwłaszcza gdy mamy 
w domu małe dzieci czy zwierzę-
ta. Zmniejszy się również znacznie 
prawdopodobieństwo, że z balkonu 
coś odpadnie czy wypadnie, zagra-
żając osobom znajdującym się po-
niżej. Kolejnym plusem jest więk-
sza ochrona mieszkania przed ha-
łasem, deszczem, śniegiem i wia-

trem i ogólnie mniejsze straty ciepl-
ne w pomieszczeniach, co powinno 
skutkować mniejszymi rachunkami 
za ogrzewanie oraz rzadszą potrze-
bą jego odnawiania i malowania. 
 Zabudowany balkon stanowi 
też dodatkowe miejsce do suszenia 
ubrań, przechowywania np. rowe-
rów czy innych, mniej przydatnych 
na co dzień przedmiotów, choć na-
leży uważać by niespostrzeżenie nie 
zamienić go w... rupieciarnię. Bę-
dzie to także niezwykle korzyst-
ne rozwiązanie dla miłośników ro-
ślin – zwłaszcza, że w okresie zi-
mowym niektóre z nich nie najlepiej 
znoszą suche i ciepłe powietrze we 
wnętrzach. Dobrym pomysłem jest 
wówczas wstawienie ich na zabudo-
wany balkon. 
 Oprócz niewątpliwych zalet pa-
miętajmy jednak, że dodatkowe me-
try powierzchni oznaczają również 
więcej do umycia i pielęgnacji. W 
zależności od tego, z czego będzie 
wykonana zabudowa, jej czyszcze-
nie może być dość czasochłonne – 
zwłaszcza w przypadku konieczno-
ści każdorazowego rozkładania po-
szczególnych profili. 

Z czego zabudowa?

 Współcześnie najczęściej bal-
kony zabudowuje się korzystając z 
takich materiałów jak aluminium, 

profile PCV, szkło czy pleksi. Szcze-
gólnie godny polecenia wydaje się 
pierwszy z nich. 
 - Profile aluminiowe dają szero-
kie możliwości konstrukcyjne, po-
zwalają na tworzenie okien nawet 
w najbardziej wymyślnych kształ-
tach – zapewniają przedstawicie-
le firmy Pro-Tech z Wilczej Góry w 
gminie Lesznowola. - Dzięki dużej 
wytrzymałości i stabilności możliwe 
jest wykonywanie dużych i ciężkich 
przeszkleń.
 Ciekawą opcją jest też zabudo-
wa PCV. Jego główną zaletą jest 
wysoka trwałość, odporność na 
warunki atmosferyczne oraz przy-
stępna cena. Stosowany bywa tak-
że przezroczysty poliwęglan ko-
morowy, który rozprasza światło, 
a do tego materiał ten nie wyma-
ga częstego mycia. Szklana zabu-
dowa balkonu doskonale sprawdzi 
się natomiast zimą, choć w miesią-
cach letnich może zrobić z balko-
nu prawdziwą szklarnię, co można 
jednak zminimalizować montując 
żaluzje lub rolety.
 Coraz powszechniejsze stają się 
również bezramowe zabudowy bal-
konów - nowoczesne systemy opar-
te na zabudowie z aluminium oraz 
szkła hartowanego. Warto podkre-
ślić, że szkło hartowane jest bar-
dzo wytrzymałe na warunki atmos-

feryczne, a przy stłuczeniu nie sta-
nowi zagrożenia dla przechodniów. 
Bezramowy system osłony balkonu 
pozwala przy tym na ułożenie okien 
w sposób tworzący zupełnie niewi-
doczne i jednolite płaszczyzny – ele-
wacje balkonowe. Jego dodatkowy-

mi zaletami są możliwość szybkiego 
złożenia wszystkich szklanych pa-
neli w jeden pakiet (co ułatwia swo-
bodny przepływ powietrza) oraz no-
woczesny i estetyczny wygląd.

Grzegorz Tylec
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Mnożenie ławek w szkołach
POWIAT Włodarze powiatu podwoją liczbę miejsc w liceach, technikach i szkołach zawo-

dowych, aby przyjąć przyszłoroczną falę absolwentów gimnazjów i szkół podstawo-

wych. Rodziców nastolatków to nie uspokaja

 W wyniku reformy oświaty, w 
czerwcu przyszłego roku podsta-
wówki i gimnazja w powiecie pia-
seczyńskim opuści przeszło 4600 
absolwentów, ponad dwa razy wię-

cej niż zwykle. Rodzice nastolatków 
obawiają się, że dla ich pociech za-
braknie miejsca w wymarzonych 
szkołach. Dlatego od kilku tygodni 
naciskają na władze powiatu, aby 
zmobilizowały się i nie tylko zwięk-
szyły liczbę klas w szkołach, ale 
utworzyli też filie tak popularnych 
placówek jak IV Liceum Ogólno-
kształcące przy ul. Chyliczkowskiej 
w Piasecznie.

Nastolatki pod lupą

 Do niedawna zarząd powiatu 
nie przejmował się zbytnio rokiem 
szkolnym 2019/2020, ponieważ z 
kilkuletnich statystyk wynikało, że 
do szkół średnich w powiecie wy-
biera się zazwyczaj jedna trzecia ab-
solwentów gimnazjów. Jednak pod 
wpływem rodziców, aby sprawdzić, 
jak za rok zachowa się młodzież 
kończąca trzecią klasę gimnazjów 
i ósmą podstawówek, w czerwcu 
starostwo poprosiło ją o wypełnie-
nie ankiet (łącznie 4610). Do koń-
ca ubiegłego miesiąca ankiety zwró-
ciło 75 proc. pytanych gimnazjali-
stów i 65 proc. uczniów szkół pod-
stawowych. – Z tego badania rów-
nież wynika, że tylko co trzeci uczeń 
chce kontynuować naukę w placów-
ce w naszym powiecie. Niemalże po-
łowa planuje wybrać szkołę w War-
szawie, a nieco ponad 10 proc. ani 
w powiecie, ani w stolicy – informu-
je starosta Wojciech Ołdakowski.  
– Jednak mimo tych wyników, za rok 
nasze szkoły będą gotowe na przyję-
cie 65 proc. spośród ponad 4600 ab-
solwentów, czyli stworzymy zdwojo-
ną liczbę miejsc. Dodam, że tylko w 
liceum na Chyliczkowskiej urucho-

mimy dwa razy więcej klas.
 Podczas sesji nadzwyczajnej po-
święconej temu zagadnieniu, dyrek-
torzy szkół potwierdzali, że zabez-
pieczą odpowiednią liczbę miejsc. 
Starosta zapewnia, że to nie są pu-
ste słowa. Po wakacjach urząd po-
wiatowy będzie dysponował wyli-
czeniami, jaki będzie koszt stworze-
nia kilkunastu klas więcej i jesienią 
zarezerwuje pieniądze w projekcie 
przyszłorocznego budżetu.

Lista liceów marzeń

 Swoje badania (na razie tylko w 
Piasecznie) przeprowadziło też Pia-
seczyńskie Porozumienie Rad Ro-
dziców (PPRR), które od kilku mie-
sięcy mobilizuje zarząd powiatu do 
dobrego przygotowania się na rok  
szkolny 2019/2020. – Naszą ankie-
tę wypełniło 966 uczniów. Połowa 
z nich chciałoby pójść do szkół war-
szawskich. Problem w tym, że to jest 
lista marzeń. Młodzież wskazała 10 
najlepszych szkół w stolicy. Trze-
ba mieć świadomość, że warszaw-
skich absolwentów będzie też dwa 
razy więcej, nauka będzie prowa-
dzona w nich na zmiany – podkreśla 
Piotr Raczkowski, przewodniczący 
PPRR. 

 Zdaniem Raczkowskiego, opty-
mizm urzędników starostwa jest 
na razie „na wyrost”. Według niego   
przyszłoroczni absolwenci mogą za-
chować się zupełnie inaczej niż do-
tychczasowi, ponieważ dużą część z 
nich będą stanowili nie 15-16-latki, 
ale 13-14-latki. – Spodziewamy się, 
że ze względu na uciążliwe dojazdy 
do Warszawy i bezpieczeństwo, wie-
lu uczniów jednak pójdzie do szkół 
w naszym powiecie. Z tego wzglę-
du należy być przygotowanym na 
przyjęcie nawet większej liczby mło-
dzieży niż zwyczajowo – mówi szef 
PPRR. – Na razie nie jest źle, je-
śli chodzi o przygotowanie do roku 
szkolnego 2019/2020, ale od władz 
powiatu nie usłyszeliśmy co będzie, 
jeśli nagle zajdzie potrzeba utworze-
nia 500 dodatkowych miejsc w szko-
łach – komentuje. PPRR we wrze-
śniu będzie kontynuowało badania 
preferencji uczniów z  Konstancina-
Jeziorny, Góry Kalwarii i Lesznowo-
li. – Nasze ankiety są bardziej wia-
rygodne, ponieważ wymagają odpo-
wiedzi, co uczeń zrobi, jeśli nie do-
stanie się do szkoły pierwszego, czy 
drugiego wyboru – uzasadnia Piotr 
Raczkowski. 

Piotr Chmielewski

Rodzicom zależy, aby piaseczyńskie liceum zaoferowało dużo 

więcej miejsc. Dlatego we wrześniu 2019 roku wystartuje w 

nim podwójna liczba klas I

 Połowa badanych uczniów 

zapowiedziała, że wybierze 

szkolę średnią w Warszawie. 

Są obawy, czy przełoży się 

to na rzeczywistość

Bezpieczeństwo 
to podstawa
PIASECZNO Na rynku miejskim rozstawiono miasteczko ruchu drogowego. 

Najmłodsi pod okiem straży miejskiej ćwiczyli właściwe zachowania na 

drodze i uczyli się przepisów obowiązujących rowerzystów

Jak się okazało, chętnych do sprawdzenia swoich umiejętności w miasteczku 

ruchu drogowego nie brakowało.

Nauka poprzez zabawę

 - Będzie to doskonała okazja do przygotowania się do egzaminu na kartę 

rowerową w nowym roku szkolnym - zachęcał do udziału w imprezie komen-

dant straży miejskiej Mariusz Łodyga. - Jeśli będzie zainteresowanie ze strony 

młodych rowerzystów, akcję będziemy kontynuować w wakacje.

- Jesteśmy tu zupełnym przypadkiem, bo przyszliśmy pobawić się przy fon-

tannie - mówi pani Dagmara, mieszkanka Piaseczna, która pojawiła się na ryn-

ku miejskim wraz z córką i synem. - I akurat okazało się, że stoi miasteczko. 

Uważam, że tego typu akcje są bardzo potrzebne, ale może należy je bardziej 

nagłaśniać. Im więcej będą wiedzieć dzieci, tym lepiej i warto im wpajać wie-

dzę od najmłodszego.

 Uczestnicy bezpłatnej akcji, poprzez zabawę, mogli – niejako przy oka-

zji – nauczyć się właściwych zachowań drogowych.

 - Zaczęły się wakacje i pomyśleliśmy o zorganizowaniu takiego miastecz-

ka dla dzieci – mówi Jacek Brudzewski, inspektor straży miejskiej. - Mogły się 

one choćby dowiedzieć jak reagować na znaki drogowe i sygnalizację świetl-

ną. To taka uproszczona wersja miasteczka, które jest w egzaminie na kartę 

rowerową. Od września będziemy również prowadzić zajęcia z bezpieczeń-

stwa ruchu drogowego w szkołach. 

Piaseczno kocha rower 

 A już w sobotę 28 lipca na rynku miejskim będzie można wziąć udział w 

wydarzeniu sportowo-rekreacyjnym „Piaseczno Kocha Rower”. W ramach im-

prezy, która odbędzie się w godzinach od 12 do 18, pod okiem instruktora 

przeprowadzone zostaną zajęcia dotyczące doskonalenia techniki jazdy na 

rowerze. Będzie można pojeździć po torze typu „pumptrack”, składającym 

się z 34 elementów: muld, band oraz łączników, które po połączeniu ze sobą 

tworzą pętle. Dostępne będą także miasteczko ruchu drogowego i darmowy 

serwis rowerowy.

 – Chętni będą mogli przygotować sobie darmowy koktajl owocowo-wa-

rzywny, kręcąc go na Fruit Bike’u. Nie zabraknie również atrakcji dla dzieci w 

strefi e malucha oraz, na zakończenie imprezy, wspólnego przejazdu rowerzy-

stów ulicami miasta pod eskortą policji – zaprasza Łukasz Wyleziński, kierow-

nik Biura Promocji i Informacji, które jest organizatorem wydarzenia. 

 Impreza ta wpisze się również w obchodzone tego dnia w Piasecznie 

Święto Policji. Po części ofi cjalnej na skwerze Kisiela policjanci przeniosą się 

na rynek miejski, gdzie dołączą do imprezy, obsługując własne stanowiska, 

między innymi ze znakowaniem rowerów czy prezentacją radiowozu.

Grzegorz Tylec

Poprzez zabawę dzieci mogły nauczyć się podstaw 

bezpieczeństwa drogowego

R E K L A M A
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Spotkanie z twórczością 
młodych
PIASECZNO Młodzieżowa Rada Gminy zorganizowała w miejscowym Domu 

Kultury kolejny wieczorek muzyczny z cyklu Youth Culture. Wystąpili na nim 

młodzi artyści-muzycy z bardzo ciekawym i różnorodnym repertuarem

 Poziom muzyczny większości wykonawców na Youth Culture mógł wpra-

wić w zakłopotanie niejednego artystę grającego na co dzień dla pieniędzy. 

Swoje umiejętności zaprezentowali tego wieczoru: Kasia Zaremba, Paulina 

Nowak (z akompaniamentem pianisty Adama Podgórskiego), Maja Łepkow-

ska, Patrycja Bala, Karolina Krzyżanowska oraz Tomasz Dziubiński. Część osób 

wystąpiła z podkładami z utworami innych artystów, a część postawiła – dla 

odmiany - na autorski bądź klasyczny repertuar. – Podobała mi się atmosfe-

ra jaką udało się wytworzyć w tej kameralnej sali – mówi Kasia Zaremba, któ-

ra zagrała na pianinie i zaśpiewała swoje własne kompozycje. – Repertuar był 

bardzo różnorodny, a poszczególne występy różniły się od siebie stylem i te-

matyką. Myślę, że to dobre wydarzenie zarówno dla lubiących śpiewać cove-

ry na scenie, jak i dla osób komponujących własne utwory. Dla tych drugich 

to dobra okazja na pokazanie swojej twórczości, bo wybić się dziś – zwłasz-

cza, gdy tworzy się muzykę niszową – nie jest łatwo.

 W wielkim fi nale wokalistki zaśpiewały wspólnie piosenkę Zbigniewa Wo-

deckiego „Tak bardzo wierzę w nas”. – Jestem bardzo zadowolony, że mogłem 

koordynować ten projekt i dumny, że wyszedł on tak wspaniale – mówi Kuba 

Podraza, sekretarz MRG. – Artyści pokazali naprawdę wysoki poziom muzycz-

ny. Cieszę się, że mogliśmy wspólnie spędzić czas delektując się muzyką przy 

świecach, tak jak to było w poprzednich edycjach. Dziękuję wszystkim, którzy 

zaangażowali się w YouthCulture - moim kolegom z MRG, ale przede wszyst-

kim tym, którzy zachwycili nas swoim talentem oraz koleżance Julii Chmie-

lewskiej, która prowadziła ze mną ten wieczór. Mam nadzieje, że za jakiś czas 

ponownie spotkamy się na kolejnym wieczorku kulturalnym z cyklu, na który 

już teraz wszystkich serdecznie zapraszam.

Grzegorz Tylec

W wielkim finale młode wokalistki wykonały wspólnie 

piosenkę Zbigniewa Wodeckiego

R E K L A M A
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Deszczowy falstart
PIASECZNO W ostatnią sobotę na skwerze Kisiela odbył się pierwszy z serii letnich koncer-

tów organizowanych przez Centrum Kultury w Piasecznie. Wystąpił zespół Enerjazzer, 

ale z powodu obfi tych opadów deszczu zdążył zagrać jedynie kilka utworów

 Przybyli na koncert mieszkańcy nie 
zdążyli niestety zbyt długo nacieszyć 
się starym, radosnym jazzem trady-
cyjnym, nawiązującym do najlepszych 
tradycji swingu czy dixielandu. Po wy-
konaniu słynnego tematu z filmu „Po-
dróż za jeden uśmiech” autorstwa Je-
rzego Matuszkiewicza nad skwerem 
Kisiela nastąpiło bowiem prawdzi-
we oberwanie chmury, które błyska-
wicznie przegnało wszystkich słucha-
czy, z których część znalazła schro-
nienie pod daszkiem pobliskiego urzę-
du gminy. Na niewiele zdało się z ko-
lei prowizoryczne zadaszenie ustawio-
ne nad muzykami, którzy w pośpiechu 
musieli ewakuować nie tylko siebie, ale 
również swoje cenne instrumenty.
 - Koncert mi się podobał, ale 
gdyby był dłuższy, to by mi się po-
dobał jeszcze bardziej – skomento-

wała na gorąco 9-letnia Gabrysia.
 Ci, którzy zdecydowali się prze-
czekać opady pod urzędem gminy nie 
kryli z kolei swojego rozczarowania.
 - Znalazłam w internecie infor-
mację, że w przypadku złej pogo-
dy impreza będzie przeniesiona do 
Domu Kultury - mówi pani Barbara, 
mieszkanka Piaseczna. - Specjalnie 
przyszłam na ten koncert, ale komuś 
tutaj chyba zabrakło wyobraźni. To 
po prostu kompromitacja! Ja rozu-
miem – czasem przyjdzie chmura i 
nagle zacznie lać, ale dzisiaj od rana 
była taka pogoda. Byłam zdziwiona, 
że koncert jest w ogóle na skwerze, 
bo planowałyśmy z koleżankami od 
razu podjechać do Domu Kultury.
 Niektórzy żartowali nawet, że 
taka ulewa musiała być chyba ro-
dzajem zemsty zza grobu Stefa-

na Kisielewskiego, który wciąż nie 
może doczekać się na skwerze swo-
jego pomnika.
 Wypada mieć nadzieję, że w so-
botę 28 lipca aura będzie już ła-
skawsza dla uczestników koncertu. 
Tym razem posłuchać będzie moż-
na Bossa Norkah quintet - projektu 
wokalistki Honoraty Kożuchowskiej 
do muzyki i tekstów znanego bar-
da i poety Antoniego Murackiego. 
Do współpracy przy projekcie artyst-
ka zaprosiła znakomitych muzyków 
jazzowych (Piotra Aleksandrowicza 
- gitara, Wojciecha Pulcyna - kontra-
bas i Krzysztofa Szmańdę - perku-
sja), których usłyszymy podczas kon-
certu. W programie piękne polskie 
teksty otulone ciepłymi dźwiękami 
bossa novy. Początek o godzinie 18.

Grzegorz Tylec

Choć zespół Enerjazzer zaczął koncert 

bardzo obiecująco...
 …to tym razem jazz przegrał z deszczem

Rynek pełen wrażeń
GÓRA KALWARIA W ostatnią niedzielę mieszkańcy Góry Kalwarii spędzili 

miłe popołudnie na miejskim rynku, gdzie miejscowy ośrodek kultury i 

Stowarzyszenie „O to chodzi” przygotowali dla nich różnorodne atrakcje

 Organizatorzy mogli wpraw-
dzie obawiać się nieco o pogodę, ale 
na czas imprezy wyszło na szczęście 
piękne słońce, które przyciągnęło na 
rynek całe rodziny. Najmłodsi chętnie 
wzięli udział w różnych konkursach i 
animacjach. Na miejscu nie zabrakło 

ani baniek mydlanych, ani malowania 
buziek, ani dmuchańców, a dla nieco 
starszych przewidziano z kolei wystę-
py muzyczne - covery w wykonaniu 
zespołu Biały kot i muzykę dixielan-
dową grupy Leliwa Jazz Band.

Tyl.

LESZNOWOLA

Tęcza oczarowała 
 Na początku lipca Zespół Śpie-

waczy Tęcza wziął udział w XXVI Fe-

stiwalu Grup Śpiewaczych „Ziemia 

i Pieśń” w Szprotawie, zdobywając 

tam pierwsze miejsce. Serdecznie 

gratulujemy!

Tyl.

PIASECZNO

Kino pod chmurką
 Już dziś (piątek, 20 lipca) kolej-

ny seans w ramach Piaseczyńskie-

go Kina Plenerowego. Tym razem 

wszyscy mieszkańcy, którzy przy-

będą na skwer Kisiela, będą mogli 

obejrzeć dramat z 2014 roku „Za-

nim zasnę”,opowiadający o cierpią-

cej na amnezję kobiecie, która za 

pomocą dziennika próbuje odbu-

dować swoją pamięć. Początek se-

ansu o godz. 21.30.

TW



Niepełnosprawny marzy 
o mieszkaniu na parterze
PIASECZNO Grzegorz Sieczko mieszka na pierwszym piętrze budynku przy ul. Kusociń-

skiego 14A. Poruszający się na wózku mężczyzna od ośmiu lat stara się o przyznanie 

gminnego lokalu na parterze. - Niestety, najpierw nie spełniałem kryterium dochodo-

wego, a teraz gdy pracuję okazuje się, że zarabiam... zbyt dużo - mówi

 Pan Grzegorz ma 35 lat, a od 28 
jest sparaliżowany. - W wieku 7 lat 
uległem wypadkowi samochodowe-
mu i uszkodziłem kręgosłup – opo-
wiada. - Od tamtej pory nie mogę 
chodzić i poruszam się na wózku in-
walidzkim.

 Mężczyzna mieszka w lokalu na-
leżącym do jego siostry na pierw-
szym piętrze bloku przy ul. Kuso-
cińskiego 14A. Mieszka z rodzica-
mi, którzy jednak są już w pode-
szłym wieku i nie są w stanie wcią-
gać wózka z panem Grzegorzem po 
schodach (w bloku przy ul. Kusociń-
skiego nie ma podjazdów ani wind). 
- Radzę więc sobie sam – opowiada 
35-latek. - Pokonuję kolejne stopnie 
tyłem, na siedząco. Przesuwam w 
górę pośladki, ciągnąc za sobą wó-
zek. Schodzę w ten sam sposób, co 
zajmuje mi średnio około 10 minut. 
Najgorzej jest zimą, kiedy schody 
często są mokre i brudne.
 Grzegorz Sieczko trzykrotnie 
prosił gminę o przyznanie loka-
lu socjalnego na parterze. Pierwszy 
wniosek wysłał w 2010 roku. - Napi-
sano mi, że lokal mi się nie należy, 
bo mam zbyt niskie dochody – opo-
wiada rozżalony 35-latek. - Dwa 
lata temu zacząłem pracować. Za-

rabiam 2100 zł brutto miesięcznie. 
Kiedy wysłałem do gminy kolej-
ne pismo odpowiedziano mi, że nie 
otrzymam lokalu, bo... moje docho-
dy są zbyt wysokie. To jakiś absurd. 
Za tyle przecież nie wynajmę miesz-
kania, a jeśli nawet to co z rachun-
kami, jedzeniem. Potrzebuję także 
opiekunki, bo rodzice są wiekowi i 
schorowani. Jej przecież też trzeba z 
czegoś zapłacić...
 Pan Grzegorz liczy, że gmina 
znajdzie dla niego jakiś lokal po od-

daniu do użytku dwóch budynków, 
które powstają przy ulicy Świętojań-
skiej. Jednak może to nie być wca-
le takie proste. - Na dzień dzisiej-
szy ten pan, po złożeniu aktualiza-
cji wniosku, niestety przekracza kry-
terium dochodowe umożliwiające 
ubieganie się o przydział lokalu z 
mieszkaniowego zasobu gminy Pia-
seczno – informuje Łukasz Wyleziń-
ski z gminnego biura promocji. 

Tomasz Wojciuk

Niepełnosprawny mężczyzna każdego dnia mozolnie wspina 

się z wózkiem na pierwsze piętro budynku przy ul. Kusocińskie-

go 14A w Piasecznie

Grzegorz Sieczko zarabia 

2100 zł. Gmina twierdzi, że 

to za dużo, aby otrzymać 

lokal socjalny

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

 NA WOLNE STANOWISKO:

Informatyka
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Piaseczno Kocha 
Rower
Zachęcając do aktywnego spędzania czasu zapraszamy mieszkań-

ców na piknik rowerowy, który odbędzie się w sobotę 28 lipca. 

Tego dnia na amatorów dwóch kółek czekają atrakcje jakich jeszcze 

w Piasecznie nie było.

 Gmina Piaseczno we współpracy z Fundacją Kult oraz Komendą Powiatową 

Policji organizuje na rynku miejskim wydarzenie sportowo-rekreacyjne „Pia-

seczno Kocha Rower”, które jest elementem ogólnopolskiego cyklu „Kocham 

Rower”, rozgrywającego się w kilku miastach na terenie Polski. Wszystkie atrak-

cje dla mieszkańców będą nieodpłatne.

Moda na rower

 – Na ulicach i chodnikach gminy widać coraz więcej rowerzystów. Podąża-

my za światowymi trendami, i słuchamy potrzeb mieszkańców, dlatego urucho-

miliśmy stacje roweru miejskiego w kilku strategicznych miejscach, przygoto-

wujemy kolejne, chcemy także wybudować nowe ścieżki rowerowe, aby moż-

na było bezpiecznie poruszać się na dwóch kółkach – mówi wiceburmistrz 

Piaseczna Daniel Putkiewicz. – Piknik „Piaseczno Kocha Rower” wpisuje się 

w prowadzoną promocję aktywnego spędzania czasu wolnego oraz w program 

edukacyjny o właściwych zachowaniach na drodze – dodaje wiceburmistrz.

Pumptrack główną atrakcją

 W ramach imprezy w godzinach 12.00–18.00 pod okiem instruktora prze-

prowadzone zostaną zajęcia z doskonalenia techniki jazdy na rowerze. Odbę-

dą się one na specjalnym torze typu „pumptrack”, składającym się z 34 ele-

mentów: muld, band oraz łączników, które po połączeniu ze sobą tworzą pę-

tle. – Poziom trudności dostosowany będzie do wieku rowerzysty, dlatego 

korzystać z atrakcji będą mogły zarówno dzieci jak i dorośli, gdyż im szybciej 

jedziemy, tym będzie trudniej – mówi Jerzy Mendrek z Fundacji Kult, która za-

bezpieczać będzie atrakcje. Organizator zapewnia rowery i kaski, ale można 

będzie też korzystać z własnego sprzętu.

Wykręć sobie koktajl

 Dostępne będą także: specjalne miasteczko ruchu drogowego, nieodpłat-

ny serwis rowerowy oraz wypożyczalnia rowerów i kasków. – Chętni będą mogli 

przygotować sobie darmowy koktajl owocowo-warzywny, kręcąc go na Fruit Bi-

ke’u. Nie zabraknie również atrakcji dla dzieci w strefi e malucha oraz, na zakoń-

czenie imprezy, wspólnego przejazdu rowerzystów ulicami miasta pod eskortą 

policji – zaprasza Łukasz Wyleziński, kierownik Biura Promocji i Informacji, które 

jest organizatorem wydarzenia.  Wyruszenie rowerzystów w trasę, czyli start „Ro-

werolucji”, odbędzie się o godz. 18.00.

Święto Policji

 Piknik wpisze się również w obchodzone tego dnia w Piasecznie Święto Po-

licji. Po części ofi cjalnej na skwerze Kisiela, zaplanowanej na godz. 11.00, po-

licjanci przeniosą się na rynek miejski, gdzie dołączą do imprezy, obsługując 

własne stanowiska, m.in. ze znakowaniem rowerów, pokazem wydziału krymi-

nalistyki czy prezentacją radiowozu.

74. rocznica wybuchu 
Powstania Warszawskiego
 Fundacja Dom „Zośki” oraz Cen-
trum Kultury w Piasecznie serdecznie za-
praszają na uroczystości 74. rocznicy wy-
buchu Powstania Warszawskiego, któ-
re odbędą się 4 sierpnia 2018 o godzinie 
17.00 w ogrodzie Domu “Zośki”, przy ul. 
Królowej Jadwigi 11 w Zalesiu Dolnym.

W programie:
• Koncert „Muzyczny spacer 

po Warszawie” w wykonaniu 
duetu akordeonowego

• Gawęda historyczna profesora 
Grzegorza Nowika

• Wspólne śpiewanie pieśni 
powstańczych

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych 
z powiatu piaseczyńskiego
 Federacja Mazowia wraz z Gminą 
Piaseczno oraz Powiatem Piaseczyń-
skim zaprasza wszystkie organizacje po-
zarządowe z powiatu piaseczyńskiego na 
spotkanie „Poznajmy się!”, które odbę-
dzie się 24 lipca 2018 roku o godz. 17.30 
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta 
i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 .

 Celem spotkania jest wzajemna inte-
gracja, wymiana doświadczeń i wiedzy 
o możliwych źródłach finansowania 
działań, burza pomysłów nad wspól-
nymi projektami, ale także przestrzeń 
do rozmowy o trudnościach, z którymi 
mierzą się organizacje w powiecie piase-
czyńskim.

 W przypadku pytań prosimy o kon-
takt: a.lau@mazowia.org.pl
 Zadanie „Mazowia dla Mazowsza” 
jest dofinansowane ze środków Samo-
rządu Województwa Mazowieckie-
go. Projekt dofinansowany ze środków 
Programu Fundusz Inicjatyw Obywa-
telskich.

INFORMACJA
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 121 ze zm.) informuje, iż na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie Urzędu MiG Piaseczno, z/s w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 oraz na stronie internetowej www.piaseczno.eu, zamiesz-

czony został wykaz dot.  wydzierżawienia na czas określony części nieruchomości położonych w Piasecznie przy ul. Paprociowej, 

o pow. ok. 1 100 m2, stanowiących wg ewidencji gruntów działkę ewid. nr 56, nr 68, nr 58/2, obr. 56 m. Piaseczno, będącej własno-

ścią Gminy Piaseczno. Teren wydzierżawiony będzie z przeznaczeniem pod teren zieleni i rekreacji. Wykaz został wywieszony na 

tablicy ogłoszeń na okres 21 dni od dnia 13.07.2018 r.

 Stosownie do art. 17  pkt.10 i pkt. 11 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t. j. Dz. U. z 2017 poz.1073 ze zm.), art. 
39 ust. 1 i w związku z art. 46 pkt.1 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (tj. Dz. U. z 2016  poz. 353 ze 
zmianami), zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektów zmian miej-
scowych   planów  zagospodarowania prze-
strzennego i projektu    miejscowego   planu  
zagospodarowania przestrzennego wraz  
z prognozami  oddziaływania na środowi-
sko  realizowanych  na podstawie ;
 1. 1. uchwały Rady Miejskiej w Piasecz-
nie  Nr 483/XVIII/2016 z dnia 17.02.2016r 
w sprawie  przystąpienia  do   sporządzenia   
zmiany  miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części miasta Pia-
seczno dla obszaru ograniczonego ulica-
mi: Jana Pawła II, Wojska Polskiego, Sien-
kiewicza, torami kolei Warszawa – Radom 
(obszar A6, A7, A10, A11, A15, A16, A28, 
A29) ) – Etap I  zatwierdzonego Uchwa-
łą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 532/
XXI/2012 z dnia 16.05.2012 w granicach 
działek ozn nr ew. 24, 25 z obr. 14  , 
 2. 2. uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie  
Nr 528/XX/2016 z dnia 13.04.2016 w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego części miasta Piasecz-
na  dla obszaru ograniczonego ulicami: 
Armii Krajowej, Żeromskiego, Kilińskie-
go, Sierakowskiego, Warszawską, Młynar-
ską i Puławską , zatwierdzonego Uchwa-

łą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1439/
XLVIII/2010 z dnia 16.06.2010 r  w grani-
cach terenu oznaczonego w obowiązują-
cym planie symbolem 1MW.
 3. 3. uchwały Rady Miejskiej w Piasecz-
nie  Nr 1387/XLV/2014  z dnia 16.04.2014 
r. w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego części miasta Piasecz-
no obszaru ograniczonego: od północy po-
łudniową linią rozgraniczającą ulicy Zaci-
sze, od wschodu wschodnią granicą dział-
ki ozn. nr ew. 66/2 z obrębu 59, od połu-
dnia południowymi granicami działek ozn. 
nr ew. 66/2, 65/2, 64/1 z obrębu 59 , od po-
łudniowego zachodu południowo zachod-
nią granicą działki ozn. nr ew. 64/1 z obrę-
bu 59 oznaczonego w obowiązującym miej-
scowym planie zagospodarowania  prze-
strzennego symbolem 1MN/Lz,

w dniach  od 30 lipca  2018 r. do 30 sierp-w dniach  od 30 lipca  2018 r. do 30 sierp-
nia 2018 r. nia 2018 r. , w pokoju Wydziału Architek-
tury i  Urbanistyki na półpiętrze , przy sali 
konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy 
Piaseczno, ul. Kościuszki  5  w  Piasecznie .
Dyskusje   publiczne   nad  rozwiązania-
mi przyjętymi  w wyłożonych projektach  
zmian planów  i projekcie planu odbędą    
się w  sali konferencyjnej Urzędu  Miasta  
i  Gminy  Piaseczno w  dniu  7 sierpień w  dniu  7 sierpień 
2018;2018;
 1. 1. od 8.30  do 10.00  projekt mpzp czę-
ści miasta Piaseczna realizowany  na pod-
stawie uchwały Rady Miejskiej w Piasecz-
nie  Nr 483/XVIII/2016 z dnia 17.02.2016r.
 2.2.  od 10.30  do 12.00  projekt mpzp czę-
ści miasta Piaseczna realizowany  na pod-
stawie uchwały Rady Miejskiej w Piasecz-

nie  Nr 528/XX/2016 z dnia 13.04.2016r. 
 3.3. od 12.30  do 14.00 projekt zmiany  
mpzp części miasta Piaseczna realizowa-
ny  na podstawie uchwały Rady Miejskiej 
w Piasecznie  Nr 1387/XLV/2014  z dnia 
16.04.2014 r.
 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu miejscowego,  może skła-
dać  uwagi.
1. Uwagi do wyłożonych projektów planów 
oraz zmiany planu należy składać na pi-
śmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy 
Piaseczno
2. Uwagi do wyłożonych prognoz oddzia-
ływania na środowisko można składać:
1) na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta 
i Gminy Piaseczno 
2) ustnie do protokołu w Wydziale Urbani-
styki i Architektury. Urzędu Miasta i Gmi-
ny Piaseczno przy ul. Kościuszki 5,
3) za pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej na adres e – maill: 
         kubiak@piaseczno.eu 

 Uwagi   należy   składać   do  Bur-
mistrza   Miasta i Gminy Piaseczno, któ-
ry jest organem właściwym do ich rozpa-
trzenia,  z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej  i adresu, 
oznaczenia nieruchomości,  której dotyczy,  
w   nieprzekraczalnym  terminie do dnia  21 
wrzesień 2018 r.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia

Naczelnik Urbanistyki i Architektury

O G Ł O S Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian  miejscowych   planów  zagospodarowania prze-

strzennego części miasta Piaseczna  i projektu  miejscowego   planu  zagospodarowania przestrzennego 

części miasta Piaseczna wraz  z prognozami  oddziaływania na środowisko.

UiA.ZP.672.13.2018.WK
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BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

 NA WOLNE STANOWISKO:

 

Kaufland zlekceważył klientkę
PIASECZNO Ponad miesiąc temu nasza czytelniczka kupiła w piaseczyńskim Kaufl andzie 

piersi z kurczaka. - To było coś obrzydliwego, miało dziwną konsystencję i żółto-zie-

lony kolor - opowiada kobieta, która złożyła reklamację. Odpowiedź na nią otrzymała 

dopiero po naszej interwencji

 Pani Joanna (imię naszej czy-
telniczki na jej prośbę zostało zmie-
nione) feralnych zakupów w Kau-
flandzie dokonała 11 czerwca rano. 
- Podczas oddzielania mięsa od ko-

ści okazało się, że część piersi ma 
zmienioną strukturę i jest koloru 
żółto-zielonego. To mięso nie nada-
wało się do spożycia – opowiada. 
- Po południu zareklamowałam 
pierś w dziale obsługi klienta. Rekla-
mację przyjęto. W piśmie skierowa-
nym do Kauflanda poprosiłam jed-
nak o wyjaśnienie, dlaczego znajdu-
jące się w ofercie sklepu mięso było 
zepsute. Tą sprawą należało się za-
jąć na poważnie. Dać próbki mię-
sa do analizy, a całą partię wyco-
fać ze sprzedaży, aby nie doprowa-
dzić do masowego zatrucia. Mimo 
że poprosiłam sklep o wyjaśnienia, 
do tej pory nie dostałam żadnej od-
powiedzi i nikt się ze mną nie skon-
taktował.
 
30 zł. Czy będzie dobrze?

 Postanowiliśmy zająć się spra-
wą pani Joanny. We wtorek skontak-
towaliśmy się z biurem prasowym 
Kauflanda, prosząc o wyjaśnienia. 
Zapytaliśmy m.in. jakie są procedu-
ry postępowania w podobnych przy-
padkach i czy klient ma prawo do-
magać się pisemnych wyjaśnień. Za-
pytaliśmy też, co stało się z zepsu-
tym mięsem i czy był to przypadek 
odosobniony. Zanim otrzymaliśmy 
jednak odpowiedź, pracownicy sie-
ci zadzwonili do pani Joanny pro-

ponując jej... 30 zł rekompensaty. 
- Strasznie mnie to oburzyło – mówi 
nasza czytelniczka. - Chodziło mi o 
wyjaśnienie, co spowodowało że do 
sprzedaży trafiło zepsute mięso, a 
nie o pieniądze. Tak się wkurzyłam, 
że aż odłożyłam słuchawkę.
 Po kilku minutach telefon za-
dzwonił ponownie. Tym razem pani 
Joannie zaproponowano 100 zł. 
Jednak i tę ofertę kobieta odrzuciła 
mówiąc, aby Kaufland przekazał le-
piej konkretną kwotę na cel charyta-
tywny. 

Kaufland: ten przypadek był 

odosobniony

 Dzień później dotarło do nas ofi-
cjalne stanowisko Kauflanda, który 
twierdzi, że przypadek pani Joan-
ny był odosobniony. - Obsługa skle-
pu nie otrzymała żadnych innych 

zgłoszeń, co do jakości tego towa-
ru – wyjaśnia Krzysztof Litwinek z 
biura prasowego Kaufland Polska. 
 -  Kontrola przeprowadzona za-
raz po zgłoszeniu nie wykazała żad-
nych nieprawidłowości. Obsługa 
marketu zaproponowała klientce 
zwrot gotówki, co spotkało się z od-
powiedzią odmowną, a klientka zo-
stawiła pisemną reklamację. Wczo-
raj (w ostatni wtorek – przyp. red.) 
Dział Obsługi Klienta skontakto-
wał się z klientką, przepraszając za 
zwłokę w udzieleniu odpowiedzi na 
reklamację w terminie i proponu-
jąc bon zakupowy w ramach prze-
prosin. W dniu dzisiejszym (w śro-
dę – przyp. red.) odpowiedź pisem-
na na reklamację została wysłana do 
klientki.

Tomasz Wojciuk

 Klientka, która kupiła 

nieświeże mięso, poprosiła o 

wyjaśnienia. Sklep po

 miesiącu zaproponował 

jej 30 zł rekompensaty

Pani Joanna zepsutą pierś z kurczaka kupiła 11 czerwca. Do śro-

dy nie otrzymała odpowiedzi na złożoną w sklepie reklamację

Malowali murale na kolejce
PIASECZNO Kilkudniowe wydarzenie artystyczne, które odbyło się w tym tygodniu na 

stacji kolejki wąskotorowej, wpisuje się w projekt „Do dzieła. Edukacja poprzez sztu-

kę ulicy”. - Jego ideą jest to, że sztuka łączy pokolenia – mówi Małgorzata Szamocka z 

Centrum Kultury, koordynatorka wydarzenia

 We wtorek od samego rana gru-
pa ponad 10 osób tworzyła w daw-
nym magazynie WMD na terenie 
stacji wąskotorówki od strony ul. 
Nadarzyńskiej dwa murale. Ma-
lowano sprejami na płytach mo-
tywy związane z kolejką. Inicja-
torem wydarzenia, odbywające-
go się w sześciu miejscach gminy, 
jest Centrum Kultury, które zdoby-
ło na niego dofinansowanie z mi-
nisterstwa kultury. - Projekt trwa 
od czerwca i zakończy się w listo-
padzie – mówi Małgorzata Sza-
mocka. - Przewidujemy w sumie 24 
warsztaty w Józefosławiu (już się 
odbył – przyp. red.), Zalesiu Gór-
nym, Chojnowie, Bogatkach, Zło-
tokłosie i tu, na stacji kolejki. 
 We wtorek murale tworzyła po-
nad 10-osobowa grupa wielopokole-
niowa (można zapisywać się do niej 
m.in. za pośrednictwem facebooka). 
Zamalowane płyty, których po za-
kończeniu projektu będzie w sumie 
aż 12, zostaną wyeksponowane w li-
stopadzie na miejskim rynku, a do-

celowo trafią do Zalesia Górnego.
 W środę magazyn WMD za-
mienił się w instytut podróży, a 
w czwartek na terenie stacji zo-
stał zbudowany nietypowy po-
ciąg z pudeł. W ramach projektu 
odbył się także hapenning, który  

polegał na tym, że na długich ta-
śmach uczestnicy warsztatów spi-
sali historie ze swojego życia. Po-
tem tymi taśmami został owinięty 
jeden z wagonów.

Tomasz Wojciuk

Pomysłodawcy projektu starają się przekonać jego uczestni-

ków, że sztuka współczesna wcale nie jest taka straszna

R E K L A M A

Na drodze ku integracji
PIASECZNO Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piasecznie na terenie 

ośrodka terapeutycznego zrealizowały projekt pod nazwą Miastecz-

ko Integracyjne – dzień otwarty dla gości

 Celem Miasteczka Integracyjnego była szeroko rozumiana integracja śro-

dowiska lokalnego z osobami niepełnosprawnymi, zapoznanie mieszkańców 

powiatu z pracą w WTZ, ukazanie wyzwań jakie stoją przed osobami niepeł-

nosprawnymi podejmującymi rehabilitację społeczną i zawodową oraz pró-

by odnalezienia się na otwartym rynku pracy. Na miejsce zaproszeni zosta-

li przedstawiciele władz powiatu, gminy, urzędnicy Opieki Społecznej, PCPR, 

Powiatowego Urzędu Pracy, mieszkańcy powiatu oraz społeczność lokalna w 

tym mieszkańcy Zalesia Dolnego. 

 Do organizacji miasteczka wykorzystano trzy pracownie artystyczne w bu-

dynku WTZ, kuchnię i stołówkę, patio, a także teren na zewnątrz budynku WTZ. 

W ramach inicjatywy funkcjonowały: stoisko wystawowo-sprzedażowe prac 

wykonanych przez osoby niepełnosprawne w ramach zajęć warsztatowych, sto-

isko sprzedaży wypieków domowych (Enklawa Smaku) - dostarczonych przez 

rodziców i opiekunów uczestników WTZ, stoisko malowania twarzy dzieciom 

przedszkolnym (Strefa Koloru) - zaproszonym w czasie projektów integracyj-

nych oraz trzy pracownie artystyczne (Przestrzeń dla Wyobraźni) - ceramiczna,  

pracownia papieru i pracownia świec, w których każdy mógł wykonać własno-

ręcznie dla siebie produkt korzystając z doświadczenia terapeutów. 

 - Pracownie cieszyły się dużym zainteresowaniem szczególnie wśród 

dzieci, a wykonane prace można było zabrać do domu – mówi Marzena Bog-

dańska z WTZ w Piasecznie. -  W ten sposób chcieliśmy przybliżyć gościom jak 

na co dzień wyglądają zajęcia terapeutyczne w naszym ośrodku. 

Na najmłodszych czekały również atrakcje w postaci baniek mydlanych, za-

baw ruchowych, konkursów i zajęć artystycznych, a dla dorosłych – w miej-

scowej stołówce – zorganizowana została klimatyczna kawiarenka.

Grzegorz Tylec
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Jedenastu wspaniałych
PIŁKA NOŻNA Koniec sezonu to zwykle dobry czas na dokonanie podsumowań. Po raz ko-

lejny ogłaszamy więc Jedenastkę Sezonu Kuriera Południowego – zestawienie piłka-

rzy, którzy wyróżnili się swoją boiskową postawą w zakończonych niedawno rozgryw-

kach. Przypominamy jednocześnie, że jest to jedynie forma zabawy (bo trudno porów-

nać np. dokonania czwartoligowca z dokonaniami zawodnika A klasy) i każdy z fanów 

lokalnej piłki zapewne ma swoje własne typy

Max Litka 

(Laura Chylice) 
 Wobec braku 
możliwości zgło-
szenia rezerwowego 
bramkarza do roz-
grywek Laura musia-
ła walczyć o awans w 

zasadzie tylko z jednym golkiperem 
w składzie. Do tego przez cały sezon 
Max borykał się z kontuzją i właści-
wie w ogóle nie powinien pojawiać 
się na boisku. Mimo to jego udane 
interwencje i godne szacunku zaan-
gażowanie znacząco pomogły Lau-
rze w realizacji celu.

Cezary Michalak

(MKS Piaseczno)

 Filar obrony 
MKS Piaseczno. 
Gdy tylko grał, pre-
zentował się zawsze 
bardzo solidnie. Nie-
stety, w trakcie sezo-

nu borykał się również z kontuzjami, 
a jego brak był wyraźnie odczuwal-
ny w grze drużyny.

Arkadiusz Ryś

(Sparta Jazgarzew)

 Najpewniej gra-
jący defensor dru-
żyny z Jazgarzewa, 
który w kolejnym se-
zonie potwierdził na 
boisku swoje wyso-

kie umiejętności.

Olaf Kubat (Sparta 

Jazgarzew/Sparta II)

 Zawodnik o do-
brym przygotowaniu 
technicznym i szyb-
kościowym. Charak-
teryzuje się również 
sporą uniwersalno-

ścią, dzięki czemu może występować 
na kilku pozycjach na boisku. W mi-
nionym sezonie grał zarówno w dru-

giej drużynie, jak i pierwszej Spar-
ty, dając istotne wsparcie swojemu 
zespołowi – tak w okręgówce, jak i 
czwartej lidze.

Łukasz Krupnik

(MKS Piaseczno)

 Najrówniej i naj-
skuteczniej grają-
cy zawodnik Piasecz-
na w minionym se-
zonie, który nie tylko 
zapewnił biało-nie-
bieskim sporo punk-

tów, ale również – z podziwu godną 
regularnością – wpisywał się na listę 
strzelców. Do 16 goli Krupnik dorzu-
cił jeszcze 10 asyst.

Mateusz Kwiatkowski

(KS Konstancin)

 W y r ó ż n i a j ą c y 
się w swoim zespo-
le pomocnik, który w 
ostatnim czasie zro-
bił spory postęp. Jako 
wychowanek (rocz-

nik 1999) prezentował równą i wyso-
ką formę, co przełożyło się na siedem 
goli i dziewięć asyst.

Kamil Matulka 

(MKS Piaseczno)

 Prawdziwy król 
asyst (miał ich aż 
12), do których do-
łożył pięć zdobytych 
goli. Był motorem 
napędowym więk-

szości akcji Piaseczna, a obrońcy 
rywali mieli z nim zwykle sporo pro-
blemów.

Adam Piotrowski 

(Perła Złotokłos)

 Nie było łatwo 
pokazać się w ze-
spole, który prze-
grał większość swo-
ich spotkań i spadł 

z ligi. Adam Piotrowski na boisku 
jednak zwykle nie zawodził, choć 
jego gole i asysty nie wystarczyły 
ostatecznie do realizacji główne-
go celu drużyny.

Jacek Wąsik 

(Laura Chylice) 

 Ważna postać 
w ofensywie Lau-
ry. Jego 17 bramek 
i 5 asyst znacząco 
przyczyniło się do 
awansu drużyny z 
Chylic do ligi okrę-

gowej.

Patryk Kościanek

(MKS II Piaseczno) 
 Zawodnik, któ-
ry zdecydowanie 
robił różnicę na 
boiskach A klasy i 
to na nim w głów-
nej mierze opiera-

ła się siła ofensywna Piaseczna. 
Do tego na boisku biegał niejed-
nokrotnie więcej niż jego sporo 
młodsi koledzy.

Konrad Rudnicki

(Sparta Jazgarzew) 
 Bramkostrzelny 
(20 goli w sezonie) 
napastnik, któ-
ry miał szczegól-
nie udaną – podob-
nie zresztą jak cała 

drużyna – rundę jesienną. Wio-
sną było już nieco słabiej, ale i 
tak Rudnicki może mówić o uda-
nym dla siebie sezonie.

 Piłkarzem sezonu Kuriera Połu-
dniowego został Patryk Kościanek 
z MKS II Piaseczno, a trenerem se-
zonu - Bartosz Kobza (MKS II Pia-
seczno).

Grzegorz Tylec

Działamy jako całość
Z Bartoszem Kobzą, Trenerem Sezonu 2017/2018 Kuriera Południowe-

go, rozmawia Grzegorz Tylec

Jak podsumowałby pan miniony se-

zon w wykonaniu swojej drużyny?

 Jaka by to nie była liga, 13 zwy-

cięstw w rundzie to jest naprawdę 

wielki sukces. Chłopakom chciałbym 

pogratulować zacięcia przez cały 

sezon. Chcieli, chcieli i jeszcze raz 

chcieli, a do tego dołożyli umiejętno-

ści. Sami wywalczyli sobie okręgów-

kę – nikt im tego nie dał...

Czy chciałby pan wyróżnić indywi-

dualnie niektórych zawodników?

 Oczywiście, są tacy którzy mieli 

w sezonie mecze lepsze i mecze gor-

sze, ale tak naprawdę – jako trenero-

wi – nie wypadałoby mi tego robić. 

Muszę wyróżnić cały zespół. Nie tyl-

ko tych którzy grali, ale również tych 

co siedzieli na ławcę i wchodzili z niej 

na boisko.

Trudno jednak nie wspomnieć o roli w drużynie Patryka Kościanka...

 Swoim doświadczeniem bardzo nam pomógł, ale trzeba zwrócić uwagę rów-

nież na naszą defensywę. W tej rundzie straciliśmy tylko siedem bramek. Uwa-

żam, że drużynę poznaje się często po grze obronnej, a ofensywna to zwykle in-

wencja twórcza zawodników. Można coś wyćwiczyć, ale liczy się przede wszyst-

kim defensywa, w której, wydaję mi się – także przy odrobinie szczęścia – jeste-

śmy mocni. Stawiamy na konsekwencję i ciężką pracę na boisku przez 90 minut.

Wypada również docenić rolę tych zawodników, którzy pomagali rezer-

wom przychodząc z czwartej ligi...

 Oczywiście. Każdy zawodnik, który schodził z czwartej ligi od sierpnia do 

czerwca nie przychodził tu za karę. Nie było takiego, który by nie chciał. Jeste-

śmy klubem i działamy jako całość, a gramy przede wszystkim dla Piaseczna. 

Chciałbym również podkreślić rewelacyjną współpracę z trenerem pierwsze-

go zespołu Igorem Gołaszewskim.

Także w rozgrywkach Pucharu Polski zaprezentowaliście się udanie...

 Nie chciałbym już do tego wracać i narażać się związkowi, ale według 

mnie odpadliśmy z nich niesłusznie. Puchar dał nam jednak naukę. Spotkania 

z drużynami z wyższych klas rozgrywkowych pozwoliły moim zawodnikom 

nabrać więcej pewności siebie i wiary we własne możliwości.

Jakie macie oczekiwania na przyszły sezon?

 Jedyne co nas interesuje to spokojne utrzymanie. W pierwszym sezonie 

w okręgówce chcemy się uczyć gry na wyższym poziomie. Jeśli się utrzyma-

my i okrzepniemy, a wierzę że tak będzie, to w kolejnym sezonie będzie jesz-

cze lepiej i będziemy bardzo solidnym zespołem z okręgówki, gdzie będą się 

bały do nas przyjeżdżać zespoły. Żeby funkcjonował klub to muszę być te re-

zerwy. Już teraz widzę jednak w swoim zespole zawodników, którzy zasługu-

ją na szansę pokazania się w czwartej lidze. Jest tu dużo młodych chłopaków 

i mają jeszcze czas żeby pograć wyżej.

KOSZYKÓWKA

Gabrysia najlepsza na campie Gortata!

 Trzynastoletnia Gabrysia Zaron, mieszkanka Bobrowca i wychowanka 

MUKS Piaseczno, została wybrana MVP (najbardziej wartościową zawod-

niczką) tegorocznego Gortat Camp, który odbył się w Warszawie.

- To super dziewczyna! - cieszy się jej trenerka Magdalena Lewandowska z 

MUKS Piaseczno. - Ma za sobą niezwykle udany sezon - srebro Ogólnopol-

skiej Olimpiady Młodzieży, brąz Mistrzostw Polski U14, MVP rozgrywek 

Wozkosz na Mazowszu w U13 i teraz jeszcze MVP Campu. Piękna sprawa!

Utalentowanej zawodniczce życzymy kolejnych sukcesów sportowych.

Tyl.

Miłe że na mnie stawiają
Z Patrykiem Kościankiem, Piłkarzem Sezonu 2017/2018 Kuriera Południowego, rozma-

wia Grzegorz Tylec

Czy jesteś w pełni zadowolony z ro-

zegranego przez siebie sezonu?

 Ogólnie na pewno, choć były 
gorsze momenty, ale wtedy inni bra-
li ciężar gry i wyniku na siebie.

Podobno wiele osób namawiało cię 

do gry w pierwszym zespole. Cze-

mu się na to nie zdecydowałeś?
 Było kilka takich propozycji w 
trakcie sezonu, jednak uznałem że 
byłoby nie w porządku względem 
trenujących chłopaków bym grał w 
pierwszym zespole. Teraz jest czas w 
tym klubie na młodych i ambitnych. 
Poza tym zobowiązałem się trenero-
wi, że robimy awans, więc musiałem 
dotrzymać słowa.

Wspomniałeś o ambicji, której – po-

dobnie jak serca do gry – chyba nikt 

nie mógł ci nigdy odmówić...

 Zawsze angażowałem się we 
wszystko co robię w stu procentach. 
Choć widzę różnicę, bo kiedyś byłem 
chyba jeszcze bardziej zdeterminowa-

ny, a teraz doświadczenie przerodziło 
się w chłodny umysł i zimną krew.

A jak oceniasz współpracę z trene-

rem Kobzą, z którym łączą cię chy-

ba szczególne relacje?

 U innego trenera na pewno bez 
treningu nie miałbym miejsca w skła-
dzie. Choć mamy czasem różne po-
glądy, łączy nas wiele. Najważniejsze, 
że od dawna się dogadujemy. To już 
czwarty klub, w którym ja jestem za-
wodnikiem, a on trenerem. Jak widać, 
wychodzi nam to korzystnie, bo to już 
trzeci wspólny awans – z Mirkowem, 
Konstancinem i Piasecznem.

Gdzie zagrasz w przyszłym sezonie 

i dlaczego opuszczasz Piaseczno?

 Niedawno dostałem ciekawą 
ofertę z beniaminka A klasy, z której 
chciałbym skorzystać i pomóc tam 
zrobić awans. Idę aktualnie na pół-
roczne wypożyczenie i wiem, że jesz-
cze - wcześniej czy później - wrócę do 

Piaseczna, bo to mój klub. Miłe jest 
to, że w Piasecznie na mnie stawiają. 
Łatwiej się gra jak ma się tak wielkie 
zaufanie wszystkich członków zarzą-
du i chłopaków z drużyny. Tym bar-
dziej, że jakoś tak się przez te lata po-
robiło, że cieszę się dużym szacun-
kiem wśród okolicznych klubow.
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DAM PRACĘ

Sklep Agnes zatrudni ekspedientki, Julianów 
ul. Julianowska, 502 159 820

Zatrudnię stolarza meblowego z doświadczeniem. Bar-
dzo dobre zarobki, Praca w Raszynie, tel. 606 336 543

Kierowca kat. C na samochód asenizacyjny, 
tel. 600 426 673

Zatrudnię pomoc kuchni w Sękocinie tel. 600 39 24 12, 
692 917 319

Firma Dawidczyk Sp.J. Zatrudni lakiernika meblowego, 
miejsce zatrudnienia Kolonia Mrokowska, (Możliwość  
zakwaterowania) tel. 501 86 86 57 

Anglistów, lektorów języka angielskiego do 
prowadzenia kursów w Centrum Języków Obcych 
Joanny Szczepańskiej w Górze Kalwarii, kontakt 
joanna.szczepanska@gmail.com

Zatrudnię elektryka, pomoc elektryka, montaż instala-
cji w budynkach, prace wykonywane w Piasecznie 
i okolicach, tel. 602 675 286

Delikatesy w Zalesiu Górnym, poszukują specjalistów 
do działu mięsnego, tel. 797 188 368

Nowe Delikatesy Centrum, Zalesie Górne, Zatrudnię 
pracowników, tel. 797 188 368

Ekspedientkę do sklepu spożywczego w Ustanowie, 
tel. 602 119 041 

Przedszkole w Konstancinie zatrudni nauczyciela 
z kwalifikacjami i doświadczeniem, e-mail: 
info@bimbo.edu.pl

Niania z doświadczeniem (Polka) dla 3 letniej dziew-
czynki w Konstancinie na pół etatu (po odebraniu
z przedszkola)-tel. 667 684 458

Firma produkcyjna z  Piaseczna poszukuje  kandyda-
ta na stanowisko  Szef Kuchni. Praca na  pełen etat, na 
druga  zmianę od godz 13- tej. Tel. 506 294 049; e- mail: 
marta.galas@eat- me.pl 

Zatrudnię do pracy w sadzie, zbiór jabłek, z Góry 
Kalwarii i okolic, tel. 600 391 984

Przyjmę do pracy w masarni- pracownik produkcyjny, 
rozbiorowy. Piaseczno tel. 22 756 79 82

Zatrudnię mechanika samochodowego, Piaseczno. 
Tel. 601 238 245

Poszukujemy do współpracy zgranej EKIPY BRUKAR-
SKIEJ i samodzielnych BRUKARZY, wymagane do-
świadczenie i rzetelność, ok. Piaseczna, tel. 698 698 839

PRACA W OGRODACH.  PRAWO JAZDY. 
TEL. 662 583 548

Zatrudnię ekspedientkę do pracy w sklepie spożywczym, 
Łazy, tel. 609 477 481

Zatrudnię kuriera, firma medyczna, tel. 602 637 732

Ludzi do pracy – remonty, wykończenia, glazura, 
tel. 601 304 250

Stolarzy do produkcji mebli kuchennych, tel. 515 190 200

Kierowcę kat. E, praca UE, tel. 601 22 03 88

Panów do sprzątania terenu zewnętrznego i ogrodnictwa 
na osiedlu w Piasecznie, tel. 502 501 302

Panią do sprzątania obiektu, 3 razy w tygodniu, Baniocha 
tel. 509 094 049 

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

Zatrudnię pomoc do gabinetu stomatologicznego na po-
niedziałek i czwartek popołudniami, Piaseczno, ul. Mły-
narska, tel. 784 225 861

Zatrudnię pomocnika na budowę, tel. 503 930 600

Do montażu okien, tel. 600 446 225

Zatrudnię fryzjerkę, okolice Piaseczna, dobre warunki, 
tel. 605 322 756, 607 048 046

Mechanika samochodowego, Głosków, tel. 607 591 787

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

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

Zatrudnię pracowników do masarni i do przyuczenia, 
tel. 606 259 458

Zatrudnię kierowcę kategorii C, E na transport krajowy, 
tel. 601 097 505

Zatrudnię pracownika do warsztatu samochodowego 
Łazy k. Magdalenki, tel. 501 262 310

Przyjmę do pracy samodzielnego hydraulika Szczaki, 
tel.664 925 766

Pilnie zatrudnię Opiekunkę/Pomoc nauczyciela 
do grupy żłobkowej w Łazach, tel. 504 022 284, 
CV przedszkolefantazja@interia.pl 

Szukam do pracy na stanowisko sprzedawcy do sklepu 
w Szczakach, tel. 698 260 541

Zespół Szkół Nr 1 w Piasecznie ul. Szpitalna 10 zatrudni 
sprzątaczkę do szkoły -  etat tel. 22 756 74 32

Mechanika samochodowego, tel. 602 615 674

Obsługa Klienta – Orlen, tel. 601 241 203

Restauracja Zawrotnica zatrudni pomoc kuchenną, mile 
widziane  doświadczenie w żywieniu zbiorowym (stołów-
ka szkolna itp.). Wymagane  aktualne badanie sanepid. 
Praca na pełny lub część etatu - umowa o pracę.  Warunki 
do ustalenia na miejscu. Kontakt: 665 030 060

Samodzielny Fryzjer/ka damsko-męski Tarczyn, 
tel. 518 75 98 72

Firma elektryczna zatrudni:projektanta, elektromonterów i 
kierownika robót elektroenergetycznych, tel.(22) 201 19 01

Zatrudnię osobę do sprzątania biura w godz. 17-21, ponie-
działek-piątek, tel. 721 228 094

Pomocnika elektromontera, tel. 601 26 79 41

Kierowca kat. C+E, wywrotka, 1 kurs dziennie dorywczo 
(Kielce), tel. 696 025 563

Panie do sprzątania w Piasecznie, tel. 608 673 131

Kierowca z kat.C-praca w weekendy. Kontakt 669 303 777

SZUKAM PRACY 

Opieka, tel. 575 768 357

Sprzątanie, tel. 736 174 044

KUPIĘ

kupię Quada 125-250 cm, „chińskiego”, uszkodzone-
go,  do remontu, tel. 698 698 839

Drzewo z wycinki kupię okazyjnie, tel. 666 924 505

SPRZEDAM

Kosiarkę, 5.5 kM, szerokość 53 cm, napęd, 
tel. 698 698 839

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

Agregat prądotwórczy, 3 kW, nowy, tel. 698 698 839

Meble kuchenne, stan bardzo dobrym 7,5 m, 
tel. 512 70 30 27

Drewno kominkowe, tel. 730 767 493

Sosna opałowa, tel. 602 77 03 61

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

Budynek drewniany w częściach, tel. 883 579 195

Meble kuchenne, stan bardzo dobry 7,5 m, zdjęcia, 
tel. 512 70 30 27

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

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

Skuter Honda poj. 600 cm – tanio, tel. 609 182 090

AUTO - MOTO  KUPIĘ

SKUP AUT W KAŻDYM STANIE, TEL. 514 658 029

Opla, toyotę, volkswagena, tel. 502 968 566

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Mieszkanie własnościowe 54 m kw., w Górze Kalwarii, 
tel. 519 470 497

Sprzedam działkę, 760m kw, Piaseczno, tel. 576 415 435

Dom w Parzniewie, tel. 535 487 338

Działki budowlane, Tarczyn, tel. 601 236 928

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

Działka rekreacyjna, 1554 m kw. W Chojnowie zadbana, 
mały domek, prąd, woda, kanalizacja, 6km od Piaseczna, 
cena 63,7zł/m kw., tel. 727 540 259 

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

Działki rekreacyjno - budowlane, leśne, Prażmów, 
tel. 602 77 03 61

Milutkie Urocze Mieszkanko W trzy piętrowym bloku 
na drugim piętrze. Wilanów, Oaza ciszy zieleni. Osiedle 
Arbuzowa Mieszkanie trzy pokojowe widna duża kuchnia 
osobno WC łazienka duży balkon  tel 602 366 477

Działka Budowlana, Władysławów, gm.Lesznowola. 916 
m kw. Atrakcyjna lokalizacja. 185000 zł. Tel. 512 650 632 

Działki budowlane, usługowe Uwieliny gmina Prażmów 
tel. 603 862 559

Przyczepa gastronomiczna oraz pawilon handlowo 
– usługowy – trasa Piaseczno – Grójec, tel. 796 203 938

Działka 2000 m kw., dom, cisza, spokój, okolice Piasecz-
na, 270 tys., tel. 796 203 938

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Biuro 30-50 mkw. Piaseczno Kościuszki 21, tel. 601 213 634

Stolarnia z maszynami, tel. 515 190 200

Para (300+/os), 1-osobowy (480+), tel. 577 88 69 88

Wynajmę kawalerkę przy PKP Piaseczno, tel. 696 146 810 
– po 17-tej.

Kwatery, Chylice, tel. 513 626 068

Wynajmę umeblowane 2 pok. mieszkanie na zamk. 
osiedlu w Józefosławiu. 1p.z balkonem.1500 zł +opłaty,
tel. 516 047 550

Lokal Użytkowy 57m kw Piaseczno tel. 504 506 124

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Dom, tel. 519 470 497

Zdecydowanie kupię działkę rolną w gminie Piaseczno, 
tel. 606 22 50 59 

USŁUGI

ROLETY MOSKITIERY TEL. 601 520 310

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

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309 

GLAZURA, REMONTY, tel. 609 926 758 

TARASY - BALKONY, BUDOWA - REMONTY, 
TEL. 690 61 30 31

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

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

Hydraulik tel. 886 576 148

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Elektryk, tel. 666 890 886

Otwórz bramę telefonem, tel. 790 331 339

Remonty, wykończenia kompleksowo, 
tel. 535 395 588

USUWANIE OWADÓW LATAJĄCYCH, Tel. 503 471 422

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Remonty, docieplenia, dachy, ogrodzenia, kostka 
brukowa, tel. 602 244 677

Nadzór budowlany, odbiory robót i doradztwo, 
tel. 606 592 294

Papa termozgrzewalna – tanio i solidnie, 
tel. 608 677 525

Instalacje elektryczne,   tel.  601 41 88 01

Układanie kostki brukowej,  tel. 509 069 235

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Hydraulik, tel. 535 872 455

Ogrodnictwo tel. 536 043 434

Mycie i malowanie elewacji, dachów i kostki brukowej, 
tel. 609 828 998

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Malarskie, tel. 696 120 208

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

Koszenie, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

Złom, uprzątniemy, wywieziemy, tel. 502 898 418

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

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96 

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

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

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

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

Dachy, pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Dachy - krycie papą termozgrzewalną, tel. 502 473 605

Wylewki agregatem, styrobeton, tel. 668 327 588

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

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

Pogotowie Dachowe.Serwis przeglądy dachów,
tel. 792 354 779

Naprawa agd:pralki,zmywarki,lodówki,piekarniki,kuchnie 
gaz i ele, tel.511 204 952

Tynki, tel. 533 125 444

Tynki gipsowe i tradycyjne, tel. 604 415 352

Remonty łazienek, kompleksowo, tel. 880 880 690

Hydroizolacje, tel. 690 61 30 31

 RÓŻNE 

Złom odbierzemy (ale również: uszkodzone: narzędzia,
 silniki, armaturę, piece i podgrzewacze gazowe, boilery), 
tel. 502 898 418

Autoholowanie, tel. 503 471 422

Sprzedam firmę - Dom Opieki dobrze prosperujący, budy-
nek 780 m kw. pow. użytkowej, działka 2500 m kw. Serock, 
tel. 501 092 950

 

NAUKA 

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

Szachy, tel. 88 32 75 656

ZDROWIE I URODA 

Wsparcie psychologiczne, Piaseczno, tel. 571 373 118

ZWIERZĘTA

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

FIRMA PRODUKCYJNA Z  PIASECZNA POSZUKUJE  
KANDYDATA NA STANOWISKO KUCHARZ. 
TEL.533 618 333,  E-MAIL: MARTA.GALAS@ET- ME.PL 

Elektryk, pomocnik, tel. 503 031 091

Blacharza samochodowego, lakiernika samochodowe-
go, atrakcyjne zarobki, kwatera, tel. 501 311 130

Pomocnika hydraulika, tel. 514 746 561

Pracownika do biura w hurtowni budowlanej w Łazach, 
tel 604 525 429

Atrakcyjna praca na produkcji – Piaseczno Atrakcyjne 
warunki. Szczegółowe informacje pod nr tel. 725 258 529

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

Zatrudnię Pana do sprzątania osiedla w Piasecznie, 
tel. 728 373 935

Drewno suche przyjmę/kupię okazyjnie, tel. 666 924 505

Dom do 250 tys. z działką, tel. 666 924 505

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

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

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

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

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

PRACOWNIA TAPICERSKA, tel. 502 908 661

Remonty budowlane, ogrodzenia, tel. 513 137 581 

Anteny, serwis, montaż, gwarancja, tel. 883 434 737, 
537 777 181

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

Klubo-świetlica Marzeń obok szkoły podstawowej nr 5, 
tel. 571 373 118

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

NADZORY BUDOWLANE, TEL. 501 129 679

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

 MELDUNEK, PESEL, UMOWA,Ok! Tel. 720 90 80 80

Mieszkanie w centrum Pruszkowa, 44 m kw., umowa 
okazjonalna, tel. 606 450 565

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

największy nakład 

największa skuteczność 

w każdy piątek

cena od 3 zł za słowo

Zamów 
ogłoszenie drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2

tel. 22 756 79 39 pon-pt 8:30-18
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Potraktowali piłą pomniki przyrody
LESZNOWOLA Jeden z mieszkańców Władysławowa ma żal do gminy, że ta nienależycie 

dba o znajdujące się na terenie miejscowości trzy wiekowe dęby

 - To są jedyne takie drzewa na 
terenie Władysławowa – mówi Zbi-
gniew Ciemiński. - W ubiegłym roku 
poinformowałem gminę, że dęby się 
rozdwajają i w końcu pękną. Pani z 
ochrony środowiska obiecała, że w 
tym roku zostaną wzmocnione. Nie-
stety, nie zrobiono tego na czas i w 
końcu jeden z dębów rozłamał się.
 Nasz czytelnik niezwłocznie po-
informował o tym fakcie gminę, wójt 
Marię Jolantę Batycką-Wąsik, a tak-
że Ligę Ochrony Przyrody. - Pani 
wójt obiecała, że osobiście zajmie się 
tą sprawą – mówi mieszkaniec Wła-
dysławowa. - Otrzymałem nawet pi-
smo, że konserwację drzew przepro-
wadzi specjalistyczna firma i do 7 
lipca problem zostanie rozwiązany.

Ograniczyli się do obcięcia gałęzi

 Pan Zbigniew opowiada, że 6 
lipca w rejonie dębów pojawili się 
pracownicy firmy, którzy zaczęli ob-
cinać z nich gałęzie. W sumie – jak 
opowiada – usunęli pięć bocznych 
konarów. Część z nich było zdro-
wych. - Mnie bardziej chodziło o to, 
aby wzmocnić korony drzew ściąga-

mi z polipropylenu, aby się nie roz-
dwajały – mówi Zbigniew Ciemiń-
ski. - Tymczasem jeden z pracow-
ników firmy poinformował mnie, że 
otrzymał z gminy zalecenie, aby ob-

ciąć gałęzie i zabrać zdrowe drewno. 
Jestem inżynierem. Domyślam się, 
że chodziło o to, aby odciążyć głów-
ne pnie i tym samym ograniczyć ry-
zyko ich pękania. Założenie ela-
stycznej opaski byłoby pewnie o wie-
le droższe... Zresztą sami pracowni-
cy firmy przyznali, że gmina nie zle-
ciła im wzmocnienia drzew. Szkoda, 
bo jak tak dalej pójdzie, z pomników 
przyrody zostaną wkrótce kikuty.

Dziwne metody konserwacji?

 Dwa dęby szypułkowe (w tym 
jeden bliźniaczy), o których mó-
wił nasz czytelnik, rosną na tere-

nie kompleksu leśnego pomiędzy 
ulicami Runa Leśnego, Piaszczy-
stą, Przedwiośnia i Wojska Pol-
skiego. Trzecie drzewo można spo-
tkać w rejonie ul. Rodzinnej i Woj-
ska Polskiego (był jeszcze czwar-
ty dąb, ale niestety usechł). Jeszcze 
kilka dni temu pod dębami leżały 
pocięte konary, część z nich rzeczy-
wiście było zdrowych. Zapytaliśmy 
gminę o  zastosowane przez zakon-
traktowaną firmę metody konser-
wacji. - Pielęgnacja dębów we Wła-
dysławowie została zlecona pro-
fesjonalnej firmie arborystycznej, 
posiadającej niezbędne uprawnie-
nia i doświadczenie w dbaniu o po-
mniki przyrody oraz drzewa obję-
te ochroną konserwatorską – infor-
muje Agnieszka Adamus z gminne-
go biura promocji. 
 Jak się dowiedzieliśmy, zakres 
wykonanych przez firmę prac obej-
mował m.in. ocenę stanu drzew, 
usunięcie suchych, chorych i poła-
manych konarów oraz redukcję ko-
rony, co miało poprawić statykę 
drzew. - Pracownik firmy, ocenia-
jąc drzewo z poziomu korony zasy-

gnalizował, że ewentualne założe-
nie umocnień może spowodować 
przewrócenie się dębu bliźniaczego 
podczas silnego wiatru i zasugero-
wał przeprowadzenie dodatkowego, 
specjalistycznego badania – dodaje 
Agnieszka Adamus. - Podczas prac 

usunięto wyłącznie suche konary. 
Pocięty został natomiast zdrowy ko-
nar znajdujący się już na ziemi, któ-
ry prawdopodobnie dwa dni wcze-
śniej został złamany przez wiatr. 

Tomasz Wojciuk

– Jeśli gmina w takim tempie będzie przycinać te drzewa, w 

końcu  zostaną z nich same kikuty – martwi się nasz czytelnik

– Obcięto zdrowe gałęzie 

zamiast je wzmocnić. Nie 

o to mi chodziło – mówi 

Zbigniew Ciemiński

W Parku Zdrojowym 
popłynął jazz
KONSTANCIN-JEZIORNA W ubiegły weekend w Konstancinie odbył się 

szósty już  Jazz Zdrój Festiwal. Mimo deszczowej pogody publiczność 

dopisała i bawiła się znakomicie przy cudownych brzmieniach najlep-

szych polskich zespołów

 Imprezę z impetem rozpoczęli The Warsaw Dixilanders. Zaprezento-

wali utwory z najnowszego krążka oraz standardy z repertuaru m.in. Luisa 

Armstronga, patrona festiwalu. Potem na scenie amfi teatru w Parku Zdro-

jowym pojawił się  Tomasz Bielski ze swoją liczną Jazz Orchestrą, a publicz-

ność na jego widok... rozłożyła parasole, bo nad Konstancinem nastąpi-

ło oberwanie chmury. To jednak w żaden sposób nie zakłóciło wspaniałe-

go występu. Bielski z fi nezją zagrał na fl ecie i saksofonie w towarzystwie trą-

bek, puzonów, piana i basu. Na zakończenie pierwszego dnia festiwalu wy-

stąpił jeszcze Leliwa Jazz Band z Tarnowa. Grupa zaprezentowała standar-

dy jazzu lat 20. i 30. w aranżacjach nawiązujących do jazzu nowoorleań-

skiego, szczególnie zespołów Hot Five i Hot Seven oraz Luisa Armstronga. 

 W niedzielę, ze względu na kapryśną aurę, impreza została przeniesio-

na do sali głównej Hugonówki. Najpierw na scenie pojawili się muzycy z For-

macji Dixie, specjalizujący się w wykonywaniu jazzu tradycyjnego. Zespół z 

Leszna został założony przez puzonistę Adama Solskiego w ubiegłym roku. 

Formacja wykonała tradycyjny jazzowy repertuar w stylach dixielandu i No-

wego Orleanu. Następnie wystąpili popularni Sami Swoi. Grupę w 1968 r. 

założył Julian Kurzawa, a od 1990 r. jej liderem jest puzonista Jan Młynar-

czyk. Zaprezentowali swingujące covery utworów Glenna Millera, Tommy’e-

go Dorseya i Duke’a Ellingtona oraz motywy utrzymane w konwencji be-bo-

pu, cool jazzu, funky i jazz rocka. Jazzowy weekend zakończył występ grupy 

Dixi Warsaw Jazzman, którą tworzy czterech znanych i cenionych weteranów 

jazzu tradycyjnego. Zaprezentowali konstancińskiej publiczności własne aran-

żacje utworów z gatunku białego dixilandu z jego światowymi standardami. W 

ich muzyce można było odnaleźć nawiązania do kolebki muzyki jazzowej – No-

wego Orleanu, ale i muzyki przedwojennej Warszawy w stylu dixie.

TW

The Warsaw Dixilanders długo bisowali, a zachwycona 

publiczność tańczyła pod sceną

R E K L A M A


