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KRONIKA POLICYJNA
POWIAT PIASECZYŃSKI

Podsumowanie akcji „Znicz”
 Od 31 października do 4 listopada trwała na terenie powiatu policyjna 
akcja „Znicz”. Policjanci byli obecni przede wszystkim w rejonie uczęszcza-
nych dróg wyjazdowych oraz cmentarzy. Nie tylko kierowali ruchem, ale 
także sprawdzali, czy kierowcy nie przekraczają dozwolonej prędkości i są 
trzeźwi, z czym niestety bywało różnie. Mimo to świąteczne dni upłynęły w 
miarę spokojnie. Odnotowano jeden wypadek drogowy, w którym trzy oso-
by zostały ranne i 27 kolizji. Zatrzymano trzech nietrzeźwych kierujących, 
pięciu pozostałym odebrano na trzy miesiące prawo jazdy za przekroczenie 
prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym. Policjanci zatrzyma-
li też pięć dowodów rejestracyjnych za brak ważnych badań technicznych 
oraz namierzyli trzech kierujących, którzy mieli sądowy zakaz prowadzenia 
pojazdów mechanicznych. 28 łamiących przepisy kierowców ukarano man-
datami, udzielono też 118 pouczeń. 

KONSTANCIN-JEZIORNA

Zatrzymano złodzieja i pasera
 W ubiegły piątek przed południem w rejonie ulicy Wilanowskiej w Kon-
stancinie-Jeziornie został skradziony spod sklepu rower o wartości około 
1000 zł. Po zawiadomieniu policji ta podjęła czynności, zmierzające do wy-
tropienia złodzieja. Po przejrzeniu zapisów z monitoringu i przesłuchaniu 
świadków funkcjonariusze złożyli wizytę Krzysztofowi O. Okazało się, że był 
to strzał w dziesiątkę. Niestety, mężczyzna zdążył zbyć rower Sebastianowi 
K., u którego odnaleziono  skradziony jednoślad. Pierwszy z mężczyzn od-
powie za kradzież, za co grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności, natomiast 
drugi za paserstwo, które zagrożone jest taką samą karą.

GÓRA KALWARIA

Rozmawiali o bezpieczeństwie na drodze
 W Szkole Podstawowej nr 2 w Górze Kalwarii odbyło się spotkanie w ra-
mach kampanii społecznej „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny“. Policjanci 
przekazali młodzieży wiedzę z zakresu ogólnie pojętego bezpieczeństwa, ze 
szczególnym uwzględnieniem właściwego poruszania się w rejonie ruchli-
wych dróg. Na koniec uczniowie zostali obdarowani odblaskami.

URSYNÓW

Wpadła złodziejka-recydywistka
 Kilka dni temu 29-letnia Paulina D. postanowiła kolejny raz wybrać się 
na zakupy bez płacenia. Kobieta już wcześniej dokonywała kradzieży, w tym 
pieniędzy, była też karana za posiadanie narkotyków. Tym razem udała się 
do jednego z sieciowych marketów z artykułami przemysłowymi na terenie 
dzielnicy. Kiedy próbowała opuścić z „zakupami” sklep, została zatrzymana 
przez ochronę i przekazana w ręce funkcjonariuszy. Okazało się, że próbo-
wała wynieść artykuły za 520 zł, co jest już przestępstwem, zagrożonym karą 
pozbawienia wolności do 5 lat. Kobieta spędziła noc w policyjnym areszcie, 
a następnie usłyszała zarzuty. O jej dalszym losie zdecyduje sąd.

Debata społeczna
 W czwartek 22 listopada o godz. 18 w sali konferencyjnej SBM „Na 
Skraju” przy ul. Kulczyńskiego 14 w Warszawie odbędzie się debata spo-
łeczna poświęcona bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu. W spo-
tkaniu wezmą udział przedstawiciele policji, straży miejskiej oraz ursy-
nowskiej delegatury biura bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, 
którzy będą chcieli poznać najbardziej palące problemy i oczekiwania lo-
kalnej społeczności. Spotkanie organizowane jest w związku z realizacją 
rządowego programu „Razem Bezpieczniej” oraz  programu zapobiega-
nia przestępczości. 

PIASECZNO

Napiła się i spowodowała kolizję
 We wtorek wieczorem przy ulicy Julianowskiej doszło do niegroźnej koli-
zji z udziałem renaulta i forda. Gdy wezwani na miejsce zdarzenia funkcjona-
riusze poprosili 39-letnią sprawczynię zdarzenia (jechała renaultem) o prawo 
jazdy, wyczuli od niej woń alkoholu. Po przeprowadzeniu badania na trzeź-
wość okazało się, że kobieta ma go w organizmie ponad 2,5 promila. Kierują-
ca zastała zatrzymana, straciła prawo jazdy, a wkrótce stanie przed sądem. Za 
jazdę na „podwójnym gazie” grozi jej do 2 lat pozbawienia wolności.
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Poprawili ubiegłoroczny rekord!
PIASECZNO Jak co roku w dzień Wszystkich Świętych w okolicach piaseczyńskich nekro-

polii kwestowano na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafi al-

nym. Ponad 70 wolontariuszy zebrało łącznie aż 22 874,17 zł, co jest najlepszym wyni-

kiem w 19-letniej historii zbiórki

 Członkowie Społecznego Komi-
tetu Renowacji Cmentarza Parafial-
nego (SKRCP) w Piasecznie i wo-
lontariusze zbierali pieniądze do pu-
szek zarówno przy cmentarzu pa-
rafialnym przy ul. Kościuszki, jak i 
przy cmentarzu komunalnym przy 
ul. Julianowskiej. Na miejscu moż-
na było spotkać wiele znanych twa-
rzy – w większości kojarzonych z lo-
kalną polityką. Wśród nich nie za-
brakło wszystkich czterech kandy-
datów na burmistrza Piaseczna. 
 Wielu wolontariuszy kwestuje od 
lat i ma swoje sprawdzone metody 
na zgromadzenie jak największych 
kwot. Od uśmiechu, przez charak-
terystyczne „dzwonienie” puszką, aż 
po przyprowadzanie ze sobą swo-
ich pociech – wszystko to pomaga 
w coraz lepszych efektach pracy na 
szczytny cel. Dla niektórych tego-
roczna kwesta była jednak debiutem 
– choćby dla Grzegorza Pruszczy-
ka, byłego wójta Prażmowa, a obec-
nie radnego powiatowego. – W kwe-
stowaniu towarzyszyła mi żona Ka-
sia – mówi. – Szczególne wrażenie 
zrobiła na nas życzliwość darczyń-
ców. Mimo że cmentarz w Piasecz-
nie był często tylko jednym z „przy-
stanków” ich całodziennej podróży, 
uznawali za ważne wrzucenie swo-
jej „cegiełki” do puszki na renowa-
cję zabytkowych pomników. Część 
z nich wchodziła nawet na cmentarz 

już z przygotowanymi datkami wie-
dząc, że zwyczajowo spotkają kwe-
stujących. Byliśmy także pod wraże-
niem profesjonalnej organizacji ca-
łego projektu pod kierownictwem 
Zbigniewa Muchy. Choć niewidocz-
na z zewnątrz, spinała wszystkie 
tryby akcji w jedną, spójną całość 
– przyznaje Grzegorz Pruszczyk. 
 Cieszyć może fakt, że z roku na 
rok cmentarz parafialny prezentuje 
się coraz korzystniej, a jego zabytko-
wy charakter sprawia, że jest jedną z 
wizytówek gminy.
 - Nie ukrywam, że tak dobry wy-
nik zbiórki jest dla nas sporym za-
skoczeniem – mówi Zbigniew Mu-
cha, przewodniczący SKRCP. – Za-
zwyczaj poprawialiśmy się o kilkaset, 
góra tysiąc złotych (ubiegłoroczny re-

kord wynosił ponad 18 tys. zł – przyp. 
red). Dziękujemy przede wszystkim 
mieszkańcom-darczyńcom, wolon-
tariuszom (w tym szczególnie ZHP 
i ZHR, Centrum Kultury i Towa-
rzystwu Przyjaciół Piaseczna).
 Zebrane pieniądze pomogą od-
nowić siedem pomników: Jana Woź-
niaka z 1913 r., Piotra Ignacego Bor-
kowskiego z 1913 r., Kacpra Felczyń-
skiego z 1910 r., Wojciecha Szymań-
skiego z 1896 r., Wacława Pomia-
nowskiego z 1905 r., Leona Hert-
za z 1928 r. i Józefa Majewskiego z 
1914 r.  Dodatkowo będzie można li-
czyć na pomoc gminy, która wesprze 
renowację kwotą 30 tys. zł. Łączny 
koszt prac ma wynieść około 102 tys. 
zł, a kolejna kwesta już za rok.

Grzegorz Tylec
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100 załóg na 100-lecie 
odzyskania niepodległości
LESZNOWOLA W ostatnią niedzielę października odbyła się kolejna edycja cieszącego się 

dużą popularnością wyścigu wraków. Ze względu na protesty mieszkańców zawody w 

Mysiadle będą organizowane tylko cztery razy w roku, od października do marca

 Była to już 23. edycja cyklu, tym 
razem utrzymana w stylistyce patrio-
tyczno-narodowej (samochody zo-
stały pomalowane na biało-czerwo-
no, a wiele załóg miało też zatknięte 
flagi narodowe). Do końca nie było 
wiadomo czy - ze względu na prote-
sty mieszkańców - zawody wrócą do 
Mysiadła. Mieszkający w sąsiedztwie 
toru wyścigowego ludzie narzekali 
na hałas, tumany kurzu oraz samo-
chody, zastawiające wąskie osiedlo-
we drogi. Organizatorzy Wraka pod-
jęli jednak działania, mające na celu 
zminimalizowanie uciążliwości. Po 
pierwsze zdecydowano, że - aby wy-
eliminować kurz - zawody będą od-
bywały się tylko w okresie zimowym, 
od października do marca. Po dru-
gie - wyścigów nie będzie więcej niż 
cztery. – Aby ograniczyć hałas zdecy-
dowaliśmy, że w serii madmax może 
wystartować maksymalnie 30 załóg 
– mówi Łukasz Cabaj, jeden z orga-
nizatorów imprezy. – Poza tym par-
kingi dla kibiców utworzyliśmy obok 
toru wyścigowego, aby nie tarasować 
dróg przejazdowych przez Mysiadło. 
 Podczas ostatnich zawodów pa-
dał deszcz i na torze było sporo błota. 
Mimo to wszystkim dopisywały świetne 
humory. W klasie seria triumfowali Mi-
chał Karwicki i Mariusz Szczesiak, jadą-

cy toyotą starlet, w klasie madmax najle-
piej poradzili sobie Paweł Gargała i Ma-
riusz Witkowski na hondzie accord, zaś 
w klasie kobiet – Dorota Rynkiewicz i 
Anna Trzcińska, jadące fordem escor-
tem. Handicap (czyli ostatni bieg dla 
wszystkich) wygrał Piotr Kawka, siedzą-
cy za kierownicą toyoty cariny.

Tomasz Wojciuk

Tym razem uwagę widzów przykuwały samochody 

pomalowane na narodowe barwy

Sezon łyżwiarski 
czas zacząć!
PIASECZNO Być może trudno w to uwierzyć, ale już za kilka dni zacznie 

działać kryte lodowisko na stadionie miejskim. Jego ofi cjalne otwar-

cie zaplanowano na sobotę 17 listopada

 – Będzie to już piąty 
sezon piaseczyńskiego 
lodowiska – mówi Ka-
tarzyna Kondraciuk z 
zawiadującego obiek-
tem Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. – Ta-
fl a jest już gotowa. Ofi -
cjalne otwarcie ślizgaw-
ki zaplanowano na so-
botę 17 listopada. Od 
tego dnia będą mogli 
korzystać z niego miesz-
kańcy. Jako że lodowi-
sko znajduje się pod 
dachem, sezon będzie 
można zacząć wcze-
śniej niż ma to miejsce 
w przypadku obiektów 
rozstawianych „pod chmurką”, które zwykle zaczynają działać od grudnia. 
 Na piaseczyńskim lodowisku już wczoraj zaczęły się zajęcia z łyżwiarstwa fi -
gurowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych, które prowadzi szkółka Lutz. W tym 
sezonie ma ruszyć także sekcja łyżwiarstwa synchronicznego, do której cały czas 
przyjmowane są zapisy. Kolejną nowością mają być zajęcia z hokeja na lodzie. 

TW

Na lodowisku ruszyły już zajęcia 

z łyżwiarstwa figurowego

R E K L A M A

R E K L A M A



Uwaga!
 11 listopada w Górze Kalwarii, w związku z Biegami Nie-
podległościowymi, niemożliwy będzie dojazd w pobliże ko-
ścioła parafi alnego od 9.00 do 12.40. W tych godzinach za-
mknięte będą ulice: ks. Sajny, por. Białka, odnoga ul. Domi-
nikańskiej, 3 Maja, Ratuszowa, odcinek ul. Piłsudskiego (mię-
dzy Ratuszową a ks. Sajny) oraz Lipkowska. Prosimy o par-
kowanie samochodów przy ulicach Wierzbowskiego i Stra-
żackiej, przy odcinku ul. Piłsudskiego między Dominikańską 
a Ratuszową oraz po zachodniej stronie ul. Dominikańskiej. 
Wyjazd aut, które zostaną zaparkowane pod kościołem pa-
rafi alnym przed mszą św. o 8.30, oczywiście będzie możliwy. 
Za utrudnienia bardzo przepraszamy.
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Radujmy się razem 
Niepodległą

W najbliższą niedzielę fi nał gminnych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. Wyjątkowy jubileusz i wyjątkowe atrakcje: koncert hiphopowców, bieg na 10 km oraz po-
kaz wojskowych pojazdów.
 – Serdecznie zachęcam 
wszystkich mieszkańców gmi-
ny do wspólnego uczczenia Na-
rodowego Święta Niepodległo-
ści, a jednocześnie setnej roczni-
cy odrodzenia się naszej ojczy-
zny. Wiele zorganizowaliśmy w 
tym roku wydarzeń, podczas któ-
rych mówiliśmy o 100-leciu od-
zyskania wolności. Jednak pro-
gram niedzielnej uroczystości w 
Górze Kalwarii jest szczególny. 
Ten dzień z pewnością zapisze się 
mieszkańcom w pamięci – mówi 
burmistrz Dariusz Zieliński.
 Początek o 9.30 – o tej godzi-
nie pod halą sportową przy ul. 
Białka rozpoczną się Biegi Nie-
podległościowe. To już 26. edy-
cja zawodów. Ale po raz pierwszy 
bieg główny (nie ma już wolnych 
miejsc) odbędzie się na dystan-
sie 10 kilometrów. Co więcej, jego 
uczestnicy wystartują o symbo-
licznej godzinie 11.11, podobnie 
jak biegacze w 99 innych miej-
scowościach. Gmina Góra Kalwa-
ria przystąpiła bowiem do akcji 
„100 biegów na 100-lecie”. Regu-
lamin zawodów – na www.osir-
gorakalwaria.pl.

 O 13.00 w kościele parafi al-
nym odprawiona zostanie msza 
święta. Po niej nastąpi złożenie 
kwiatów pod pomnikiem Józefa 
Piłsudskiego, a o 15.00 rozpocz-
nie się koncert na rynku, gdzie 
tradycyjnie zapłonie Ognisko 
Niepodległe. Najpierw zaśpie-
wają laureaci Gminnego Festi-
walu Piosenki Patriotycznej. Trzy 
kwadranse później na scenie po-
jawią się raperzy. Młodzi miesz-
kańcy gminy wykonają utwory z 

płyty „Sto” (której powstanie sfi -
nansował samorząd), odbędzie 
się też premiera teledysku do 
kompozycji hiphopowców zaty-
tułowanej „Dzieci Powstania”. Po 
występach zaprosimy na darmo-
wą grochówkę.
 To jednak nie koniec atrakcji. 
Od 10.00 przy rynku będzie moż-
na oglądać wojskowe pojazdy, 
które o 14.45 przeparadują.

Serdecznie zapraszamy!

Trasa biegu na 10 km

R E K L A M A



Wyjątkowa rocznica, 
wyjątkowe obchody
KONSTANCIN-JEZIORNA 100-lecie niepodległości będzie świętowane w mieście uzdrowisko-

wym hucznie i barwnie. Mieszkańcy poniosą m.in. długą na 100 metrów fl agę narodową

 Niedzielne obchody, którym pa-
tronują Kurier Południowy i Pia-
szecznonews.pl wystartują o godz. 
10.30. O tej godzinie włodarze mia-
sta, zaproszeni goście i delega-
cje rozpoczną składanie kwiatów 
przed trzema pomnikami w mie-
ście: katyńskim przy ul. Sienkiewi-
cza (10.30), poległych żołnierzy Sa-
modzielnego Batalionu Narodowych 
Sił Zbrojnych AK im. bryg. Czesła-
wa Mączyńskiego przy rondzie Jana 
Pawła II (10.45) oraz mieszkańców 
Jeziorny poległych w latach 1918-1921 
przy ul. Warszawskiej (godz. 11). 
 Oficjalne rozpoczęcie uroczysto-
ści nastąpi około 11.30 przy ratuszu, 
gdzie zostanie zamknięta Kapsuła 
Czasu. W ramach akcji „100 listów 
na 100-lecie Niepodległej” Konstan-
ciński Dom Kultury do wczoraj za-
chęcał mieszkańców do pisania ko-
respondencji do przyszłych pokoleń 
Polaków. Listy zostaną zamknięte w 
stalowej tubie i przechowane w ratu-

szu. Wedle zapowiedzi KDK, za 50 
lat nastąpi otwarcie kapsuły i listy 
zostaną odczytane. 
 W samo południe sprzed ratu-
sza wystartuje tradycyjny Bieg Nie-
podległości (zapisy do niego roz-
poczną się o godz. 10). Biegacze 
pokonają ulice m.in. Piłsudskiego i 
Sienkiewicza i dotrą do mety w Par-

ku Zdrojowym. Wolniejszym kro-
kiem do tego samego celu będzie 
zmierzał Marsz Wolnych Polaków, 
a jego uczestnicy poniosą flagę na-
rodową, liczącą 100 metrów długo-
ści! W sercu uzdrowiska zaplanowa-
no pokaz kawaleryjski (godz. 13.30, 
Park Ikara), warsztaty rodzinne i 
projekcje filmów (godz. 14. - Hugo-
nówka przy ul. Mostowej 15), wystę-

py chórów szkolnych (godz. 14.30 
w Hugonówce). Najmłodsi zobaczą 
bajkę o historii odzyskania niepod-
ległości (godz. 12. - ,,O Ziuku Pił-
sudskim, czyli odzyskana wolność” 
w Hugonówce) oraz będą mogli 
pobiec w specjalnym biegu dla 
dzieci (godz. 13, altana przy Hu-
gonówce). Wszyscy przybyli będą 
częstowani wojskową grochów-
ką. Podczas Pikniku Patriotyczne-
go w parku staną stoiska z towa-
rami regionalnymi, rękodziełami, 
pamiątkami i upominkami. Na-
tomiast po zmroku, około 18.30 w 
tężni solankowej zostanie urucho-
miona iluminacja świetlna.
 O godz. 17. w kościele pw. Wnie-
bowzięcia NMP (przy ul. Piłsud-
skiego) zostanie odprawiona msza 
św. za ojczyznę, po której odbędzie 
się koncert pieśni patriotycznych w 
wykonaniu Big Band Rondo Kon-
stancin. Następnie w Hugonówce  o 
godz. 19 Konstanciński Chór Kame-

ralny i Grupa Wokalna Modulacja 
dadzą koncert zatytułowany ,,Wol-
ność - kocham i rozumiem”. Wspól-

ne świętowanie o godz. 21. zakończy 
pokaz fajerwerków  w Parku Ikara.

Piotr Chmielewski

Wśród atrakcji będzie pokaz kawalerii w parku, 

zaplanowany na godz. 13.30

Wspólne świętowanie 

o godz. 21. zakończy pokaz 

fajerwerków w Parku Ikara

R E K L A M A
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Strefa płatnego parkowania przy Szkolnej
 Od wtorku zacznie obowiązywać strefa płatnego parkowania wzdłuż ul. 
Szkolnej na wysokości bazarku. Będzie ona funkcjonowała po obu stronach 
drogi, od ul. Wojska Polskiego do al. Róż. Strefa jest uruchamiana na wniosek 
okolicznych kupców,  którzy liczą na zwiększenie rotacji parkujących przy 
Szkolnej samochodów. Podobnie jak w centrum miasta, pierwsze 45 min po 
pobraniu biletu będzie bezpłatne.

TW



Nowy burmistrz Piaseczna. 
Kim jest, od czego zacznie?
PIASECZNO W drugiej turze wyborów samorządowych Daniel Putkiewicz, pewnie 

pokonał w wyścigu do fotela burmistrza Wojciecha Ołdakowskiego. – Wyborcy 

obdarzyli mnie ogromnym zaufaniem, którego postaram się nie zawieść – dekla-

ruje nowy włodarz gminy

 W drugiej turze wyborów Da-
niel Putkiewicz (kandydat Koalicji 
Obywatelskiej) zdobył 18 719 gło-
sów (71,14 proc.), a jego kontrkandy-
dat z PiS – 7594 (28,86 proc.) przy fre-
kwencji na poziomie 45,3 proc. Naj-
większe poparcie burmistrz elekt uzy-
skał na terenie Józefosławia. Daniel 
Putkiewicz ma 42 lata i z piaseczyń-
skim samorządem związany jest od 
2001 roku (wcześniej przez kilka lat 
pracował jako dziennikarz). Najpierw 
znalazł zatrudnienie w biurze promo-
cji, potem przez kilka lat pracował na 
stanowisku pełnomocnika ds. rozwo-
ju gminy pod skrzydłami ówczesnego 
burmistrza Józefa Zalewskiego, jed-
nocześnie pełniąc od 2006 roku funk-
cję radnego powiatowego. Koordyno-
wał między innymi sprawy związane 
z rozwojem transportu publicznego, 
rewitalizacją miasta oraz pozyskiwa-
niem funduszy zewnętrznych. W 2010 
roku objął funkcję pierwszego zastęp-
cy burmistrza Zdzisława Lisa. Będzie 
ją pełnił do około 20 listopada, kiedy 
to zostanie zaprzysiężony na nowego 
burmistrza Piaseczna.
 Daniel Putkiewicz jest absolwen-
tem wydziału politologii Uniwersy-
tetu Warszawskiego o specjaliza-
cji administracja publiczna. Studio-
wał również stosunki międzynarodo-
we w Instytucie Stosunków Między-
narodowych UW. Oprócz tego ukoń-
czył podyplomowe studium urbani-
styki i gospodarki przestrzennej na 
Politechnice Warszawskiej, studia 
podyplomowe Szkoły Biznesu Poli-
techniki Krakowskiej i Central Con-
necticut State University. Daniel Put-
kiewicz jest członkiem piaseczyńskiej 

Platformy Obywatelskiej. Ma żonę 
i dwóch synów. – To wielka odpo-
wiedzialność i ogromne zobowiąza-
nie, które z pokorą i wdzięcznością 
przyjmuję – mówił zaraz po ogło-
szeniu wyników wyborów burmistrz 
elekt. – Postaram się zrobić wszyst-
ko, aby nie zawieść zaufania wybor-
ców. Chcę pracować tak, jak do tej 
pory, a nawet więcej, aby Piasecz-
no stawało się ładniejsze i było jesz-
cze lepszym miejscem do życia. Nie 
spodziewałem się, że wygram z tak 
dużą przewagą, choć byłem przeko-
nany, że nasza drużyna obroni się 
tym, czego zdołała dokonać przez 
ostatnich 8 lat.
 Wiadomo już, że jednym z wice-
burmistrzów zostanie Hanna Kuła-
kowska-Michalak, która będzie od-

powiadała za oświatę i sprawy spo-
łeczne. Na razie nieznane jest nazwi-
sko drugiego wiceburmistrza. 
 Daniel Putkiewicz zapowiada, 
że zacznie pracę od przeorganizo-
wania struktury urzędu, aby można 
było realizować jeszcze więcej zadań 
– w tym inwestycyjnych – w jeszcze 
szybszym tempie. Chce też jak naj-
szybciej poprawiać drobne niedo-
ciągnięcia w przestrzeni miejskiej, 
które irytują mieszkańców, jak nie-
równe chodniki, zbyt wysokie kra-
wężniki, przewrócone słupki czy 
brak koszy na śmieci. – Chcę dopro-
wadzić do tego, aby wszystkie zgła-
szane sprawy były w ekspresowym 
tempie rozpatrywane i załatwiane 
– deklaruje.

Tomasz Wojciuk

Daniel Putkiewicz będzie rządził gminą 

przez najbliższych pięć lat

R E K L A M A
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Osiedle płotem przedzielone
PIASECZNO – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jedność” stawia ogrodze-

nie między blokami przy ulicy Kusocińskiego – alarmują mieszkańcy. 

– Nie można swobodnie dojść do samochodu czy sklepu. Do budynku 

ograniczony dostęp ma też karetka

 – Prezes spółdzielni „Jedność” kilka dni temu zaczął grodzić swój teren – 
poinformowała nas Agnieszka Zaorska, administratorka budynku przy ul. Ku-
socińskiego 6. – Powstał płot, który utrudnia swobodne przemieszczanie się 
między blokami. Dotyczy to zwłaszcza osób starszych. W tym miejscu przez 
40 lat nie było żadnych ogrodzeń. Nie wiem skąd wziął się ten pomysł.
 Stanisław Zawadzki, prezes spółdzielni wyjaśnia, że mieszkańcy z bloku 
przy ul. Kusocińskiego 8 nie życzyli sobie, aby ci z „szóstki” przechodzili na 
ich teren. Podobno wiele osób wieszało na stojących po drugiej stronie płotu 
drzewach pranie oraz rysowało stojące na terenie „Jedności” samochody. – Tę 
drogę upodobali sobie także bezdomni, którzy często załatwiali się w krza-
kach pod blokiem – dodaje prezes Zawadzki. Cezary Kawka z „Jedności” po-
informował nas, że – ze względów bezpieczeństwa – przęsło płotu naprze-
ciwko klatki nr 3 w bloku przy ul. Kusocińskiego 6 zostanie zdemontowane, a 
przejście udrożnione. Spółdzielnia zagrodzi natomiast chodnik znajdujący się 
naprzeciwko klatki nr 2, prowadzący w kierunku parkingu. Prezes Zawadzki 
jest jednak ostrożniejszy. – Na razie wszystko zostawiamy tak, jak jest – mówi. 
– Płot zostanie dokończony. W przyszłości jedno przęsło naprzeciwko klat-
ki nr 3 być może zostanie wyjęte, jednak to będzie zależało od mieszkańców 
bloku przy ul. Kusocińskiego 8.

Tomasz Wojciuk

Mieszkańcy bloku przy ulicy Kusocińskiego 8 podobno nie chcą, 

aby sąsiedzi przechodzili przez ich teren



Fałszywy ortopeda usłyszy wyrok
GÓRA KALWARIA Piaseczyńska Prokuratura Rejonowa skierowała do miejscowego sądu akt oskar-

żenia przeciwko Marcinowi P., który „leczył” podszywając się pod prawdziwego medyka

 „Specjalista” na początku czerw-
ca minionego roku został wyprowa-
dzony przez policjantów z gabine-
tu lekarskiego jednej z prywatnych 
przychodni w Górze Kalwarii, gdzie 
akurat przyjmował pacjentów. Od-

płatnych porad przez pół roku udzie-
lał również w Otwocku i Warszawie, 
w ten sposób - wedle wiedzy poli-
cji - oszukał  około 200 osób. – Mar-
cin P. został oskarżony o szereg prze-
stępstw polegających na podrobieniu 
dokumentów, posługiwanie się pod-
robionymi dokumentami, oszustw na 
szkodę zakładów opieki zdrowotnej 
oraz udzielenie świadczeń zdrowot-
nych bez posiadania uprawnień – in-
formuje Łukasz Łapczyński, rzecz-
nik prasowy Prokuratury Okręgowej 
w Warszawie. 

Drugie śledztwo w toku

 Jak podaje prokurator, zarzu-
ty zawarte w akcie oskarżenia doty-
czą m.in. posłużenia się podrobio-
nymi dyplomami ukończenia Uni-
wersytetu Medycznego w Lublinie 
na kierunku lekarskim oraz uzyska-
nia uprawnień specjalisty w dziedzi-
nie ortopedii i traumatologii narzą-
du ruchu, a także  dokumentem po-
twierdzającym prawo wykonywania 
zawodu, wystawionymi na dane in-
nej osoby i przedłożenia tych doku-
mentów w placówkach medycznych. 
Śledczy zarzucili 30-latkowi także 
wyłudzenie nienależnych świadczeń 
z tytułu zatrudnienia, czyli oszu-
stwa na szkodę przychodni. Na ko-
niec Marcin P. podrobił na licznych 
dokumentach (fakturach, skierowa-
niach na zabiegi fizjoterapeutyczne i 
do poradni, zawieranych umowach, 
receptach, itp) podpisy osoby, pod 
którą się podszył.
 Fałszywy ortopeda wpadł, po-
nieważ medyk ze Starachowic, któ-

rego danymi się posługiwał, otrzy-
mał informację ze stołecznego szpi-
tala (znano go tam), iż ktoś próbu-
je zatrudnić się podając jego nazwi-
sko. Gdyby nie ten przypadek, 29-la-
tek prawdopodobnie „leczyłby” da-
lej. – Do odrębnego postępowania 
wyłączono materiały w sprawie na-
rażenia pacjentów na bezpośred-
nie niebezpieczeństwo utraty ży-
cia albo ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu w związku z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych przez oso-
bę nie posiadającą wymaganych 
kwalifikacji i uprawnień. Przed-
miotowe postępowanie pozosta-
je w toku. Prowadzone jest w spra-
wie, znajduje się na etapie gro-
madzenia materiału dowodowego 
– podaje Łukasz Łapczyński.
 Początkowo mężczyzna został 
zatrzymany w areszcie tymczaso-
wym, jednak – jak podają śledczy 
– ze względu na stan jego zdro-
wia, wypuszczono go zza krat. 
Ma zakaz opuszczania kraju i co 
kilka dni musi stawiać się na ko-
misariacie policji. 

W gabinecie dużo mówił

 Oszukiwanie Marcinowi P. szło 
na tyle dobrze, że od początku 2017 
roku – od kiedy zaczął pracować w 
kalwaryjskiej przychodni – nikt się 
na niego nie poskarżył, choć nie-
których pacjentów raził brak profe-
sjonalizmu „doktora”. Pani Karoli-

na (39 lat), mieszkanka gminy Góra 
Kalwaria, była na wizycie u Marcina 
P., ponieważ doskwierał jej ból części 
szyjnej kręgosłupa. – Lekarz przepi-
sał mi USG tego odcinka kręgosłupa 
i dodał, że bez wyników badań nie 
poda diagnozy. W innej przychod-
ni dowiedziałam się, że USG kręgo-
słupa po prostu się nie robi. Z tego 
względu na kolejną wizytę do tego 
pana nie poszłam – opowiada. Ko-
bieta zwróciła uwagę na wyjątkowo 
bezpośrednie zachowanie „ortope-
dy”. – Byłam w szoku. Podczas wi-
zyty cały czas mówił. Opowiadał, że 
miał tatę milicjanta i o innych pry-
watnych sprawach. Na koniec dodał, 
że dobrze mu się ze mną rozmawia. 
„Przecież pacjenci czekają” odpowie-
działam i wyszłam z gabinetu. W kasie 
zostawiłam 130 zł. Nie mogłam uwie-
rzyć, że ja i inni dali się temu człowie-
kowi nabrać – mówi. Kiedy sprawa wy-
szła na jaw, właściciele przeprosili każ-
dego z pacjentów i zwrócili im pienią-
dze za wizytę.  
 Jak udało nam się ustalić, kom-
petencje Marcina P. miała weryfiko-
wać specjalistyczna agencja zatrud-
nienia, która pomaga przychodniom 
w znalezieniu kadry lekarskiej. To jej 
mężczyzna sprezentował m.in. dy-
plomy oraz sfałszowaną kartę przy-
należności do Okręgowej Izby Le-
karskiej. 

Piotr Chmielewski

Mężczyzna podawał się za innego lekarza 

przez około pół roku 

Do odrębnego postępowa-

nia wyłączono materiały 

w sprawie narażenia pacjen-

tów na bezpośrednie 

niebezpieczeństwo utra-

ty życia albo ciężkiego 

uszczerbku na zdrowiu 

– informuje prokuratura

Parada na 100-lecie
Niepodległej
PIASECZNO W niedzielę na terenie gminy odbędą się uroczyste obcho-

dy okrągłej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Atrakcji 

dla mieszkańców na pewno nie zabraknie

 Po mszy św. w intencji ojczyzny, która zostanie odprawiona w kościele św. 
Anny (początek o godz. 10), pod ratuszem odbędę się przemówienia okolicz-
nościowe, połączone ze złożeniem kwiatów pod tablicą marszałka Józefa Pił-
sudskiego. O odpowiednią oprawę wydarzenia zadbają chór „Lira” oraz Pia-
seczyńska Orkiestra Dęta. O godz. 12 nastąpi natomiast odsłonięcie tablicy 
upamiętniającej marszałka na dworcu PKP, zaś o godz. 16 w centrum miasta 
odbędzie się Parada Niepodległości. Korowód, przy dźwiękach orkiestry, wy-
ruszy z rogu ulic Kościuszki i Sienkiewicza. Około godz. 16.30 na rynku odbę-
dzie się koncert niepodległościowy w wykonaniu piaseczyńskich chórów i or-
kiestr. Będzie to występ symultaniczny, w którym weźmie udział około 300 
wykonawców. Później będzie można usłyszeć opowieść o historii miasta z 
ostatnich 100 lat, którą zwieńczy pokaz laserów do polskiej muzyki fi lmowej. 
 Uzupełnieniem obchodów mają być w tym roku dwa wydarzenia towa-
rzyszące. Pierwszym z nich jest niepodległościowy pociąg wąskotorowy, któ-
ry o godz. 11 wyruszy ze stacji w Piasecznie do Zalesinka, skąd pasażerowie 
udadzą się do miejsca upamiętniającego bitwę pod Gołkowem stoczoną 9 
i 10 lipca 1794 roku podczas insurekcji kościuszkowskiej. Na miejscu zosta-
ną złożone kwiaty, zapalone znicze i odśpiewany hymn. Potem pociąg poje-
dzie dalej do Runowa, gdzie zaplanowano piknik z ogniskiem. Powrót do Pia-
seczna nastąpi około godz. 15. Drugie wydarzenie odbędzie się w auli błękit-
nej domu parafi alnego przy kościele św. Anny, gdzie o godz. 18.30 teatr Szan-
sa zaprezentuje polską kulturę taneczną, wokalną i teatralną. 

TW

W poprzednich latach obchodom święta niepodległości towa-

rzyszyły uroczyste parady. Podobnie ma być także w tym roku
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11 listopada nie przejedziemy przez centrum
 W związku z uroczystymi obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości, które zostały zaplanowane na najbliższą niedzielę, wprowa-
dzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Największym utrudnieniem 
dla kierowców będzie zamknięcie przejazdu ul. Puławską i Kościuszki (od 
skrzyżowania z Jana Pawła II) w obszarze placu Piłsudskiego. Utrudnienia 
mają obowiązywać w godz. 12-18.

TW

PIASECZNO

Jazzowy wtorek 
 We wtorek 13 listopada w 
Domu Kultury w Piasecznie 
wystąpią Marek Napiórkow-
ski i Artur Lesicki z projektem 
„Celuloid”. Płyta gitarzystów 
to hołd dla najpiękniejszych 
melodii napisanych przez pol-
skich kompozytorów muzyki  
filmowej. Wykonawcy są czo-
łowymi polskimi gitarzystami 
jazzowymi, a prywatnie przy-
jaźnią się od lat dzieciństwa. 
Zestaw ponadczasowych kom-
pozycji polskich mistrzów mu-
zyki filmowej uzupełniają pre-
mierowe, autorskie utwory gi-
tarzystów, utrzymane w kli-
macie, który najlepiej oddaje 
tytuł albumu: „Celuloid”. W na-
graniach  słychać też frapujące 
dźwięki gitary dwunastostru-
nowej, mini Martina, charango i 
gitar elektrycznych. Początek o 
godz. 20. Wstęp: 20 zł.

Tyl.
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Kropla wydrążyła skałę
GÓRA KALWARIA Arkadiusz Strzyżewski został nowym burmistrzem Góry Kalwarii. Patrząc 

szerzej: mieszkańcy zdecydowali o największej zmianie pokoleniowej we władzach 

gminy po 1990 roku

 Pojedynek Dariusz Zieliński – 
Arkadiusz Strzyżewski na prze-
strzeni 8 lat mieszkańcy Góry Kal-
warii rozstrzygali już trzykrotnie. 
W 2010 roku, kiedy Dariusz Zie-
liński po raz pierwszy objął stano-
wisko burmistrza, wygrał wybory 
ze swoim głównym kontrkandyda-
tem stosunkiem głosów 55,2 proc. 
do 44,8 proc.  Cztery lata później 
Strzyżewski przegrał otrzymując 
47,6 proc. głosów, podczas gdy Zie-
liński 52,5 proc. W ostatnią niedzie-
lę karta dla Arkadiusza Strzyżew-
skiego zdecydowanie się odwróciła 
i zdobył 63,2 proc głosów, a urzę-
dujący burmistrz 36,8 proc. (w licz-
bie oddanych głosów było to 6001 
do 3498). – Dziękuję za ogromny 
kredyt zaufania i oddane na mnie 
głosy. Mieszkańcy Góry Kalwarii 
potwierdzili, że chcą zmiany i to 
prawdziwej – komentuje wynik wy-
borów ich zwycięzca. – Wykazali to 
nie tylko liczbą oddanych na mnie 
głosów, ale też wysoką frekwencją. 
W drugiej turze koncentrowałem się 
głównie na przekonaniu mieszkań-
ców do mojego programu, inaczej 
niż sztab mojego kontrkandydata, 
który skupił się przede wszystkim 
na mnie. I chyba dlatego moja prze-
waga z pierwszej tury jeszcze się 
zwiększyła. Duże znaczenie miało 
też poparcie, jakiego udzielił mi ko-
mitet Razem dla Góry, za co bar-
dzo dziękuję – dodaje.

W piątek idę dziękować na targ

 Arkadiusz Strzyżewski będzie 
najmłodszym kalwaryjskim burmi-
strzem od pierwszych wolnych wy-
borów do samorządu w Polsce. Ten 
obecnie 39-latek spędził dzieciństwo 
w Górze Kalwarii (jego rodzina od 
pokoleń żyje w tej okolicy) i nadal w 

niej mieszka – razem z żoną i małym 
synkiem. Nowy burmistrz skończył 
miejscową podstawówkę „Dwój-
kę”, a następnie Liceum Ogólno-
kształcące im. ks. Zygmunta Saj-
ny. Jest absolwentem Szkoły Głów-
nej Handlowej w Warszawie (finan-
se i bankowość), ukończył także 
studia menadżerskie na dwóch in-
nych uczelniach. Ma duszę społecz-
nika. Mieszkańcom rodzinnej gmi-
ny dał się poznać jako m.in. wielo-
letni szef miejscowego sztabu Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy czy współtwórca akcji „Podziel 
się misiem”, gdy rozdawał dzieciom 
prezenty w przebraniu św. Miko-
łaja. Cztery lata temu został wice-
starostą piaseczyńskim, a wcze-
śniej radnym powiatowym Platfor-
my Obywatelskiej. W ostatnich la-
tach projekty Arkadiusza Strzyżew-
skiego były wybierane do realiza-
cji w ramach budżetu obywatelskie-
go Góry Kalwarii. To z jego inicja-
tywy gmina ruszyła z przebudo-
wą skarpy na park miejski i wy-
konała projekt nowoczesnej fon-
tanny na rynku (czeka na realiza-
cję). On też doprowadził do mon-
tażu w mieście pierwszego czuj-
nika zanieczyszczeń w powietrzu 
przez zewnętrzną fundację.
 Jakie nowy burmistrz zamierza 
podjąć decyzje na samym początku 
urzędowania? – O to jakie powinie-
nem podjąć, chcę zapytać mieszkań-
ców, bo to oni zatrudnili mnie jako 
gospodarza gminy. W piątek [czyli 
dziś - przyp. red.] tradycyjnie idę na 
targ i będę tam rozmawiał z miesz-
kańcami m.in. dziękując im za odda-
ne głosy. To, co można zrobić szyb-
ko, to na pewno posprzątanie ulic. 
Zacznę od siebie i niezwłocznie zwi-
nę swoje materiały wyborcze. Pierw-

sze banery przekazałem już schroni-
sku dla psów w Czaplinku – mówi 
Arkadiusz Strzyżewski. A kto bę-
dzie jego najbliższym współpracow-
nikiem? – Zaprezentuję ich miesz-
kańcom już wkrótce – ucina temat. 
– Ważny teraz będzie przyszłorocz-
ny budżet. Z końcem roku wyga-
sa umowa na monitoring miasta i 
trzeba pilnie podjąć temat bezpie-
czeństwa. Ze spraw istotnych, któ-
rymi zamierzam się zająć w pierw-
szej kolejności, chciałbym wymie-
nić przede wszystkim określenie 
priorytetów w zakresie inwestycji 
w oświatę i rozwój komunikacji – 
mówi burmistrz elekt. 

Niech służą nam wszystkim

 Dariusz Zieliński na swoim wy-
borczym profilu na portalu społecz-
nościowym podziękował mieszkań-
com za udział w II turze i napisał: 
„przez kolejne pięć lat stery Góry 
Kalwarii obejmie osoba, która zo-
stała przez nas, Mieszkańców, wy-
brana. Wierzę, że ten urząd obejmie 
z całą jego powagą i odpowiedzial-
nie. Jestem wdzięczny za głosy za-
ufania, które otrzymałem. To ważny 
sygnał dla mnie, że praca, którą wy-
konałem ma swoich zwolenników. Jej 
efekty będzie widać w kolejnych la-
tach, ponieważ rozpoczęte inwesty-
cje będą oddawane do użytku syste-
matycznie. Na pewno przyczynią się 
one do rozwoju gminy Góra Kalwa-
ria. Niech służą nam wszystkim.”
 Zmiany w kalwaryjskich wła-
dzach są głębsze. Decyzją miesz-
kańców w radzie miejskiej zasią-
dzie znacząca, bo pięcioosobo-
wa grupa radnych, którzy mają nie 
więcej niż 30 lat.  

Piotr Chmielewski

W czasie kampanii wyborczej Arkadiusz Strzyżewski szukał 

poparcia m.in. na piątkowym targu. Dziś pojawi się na nim, 

aby podziękować wyborcom 

R E K L A M A

KONSTANCIN-JEZIORNA

Odmierza czas nie używając dat
 Już dziś z sympatykami spotka się Andrzej Rybiński, piosenkarz, gitarzy-
sta i kompozytor o niezwykle serdecznym uśmiechu, który zasłynął szcze-
gólnie przebojem „Nie liczę godzin i lat”. Wydarzenie organizowane przez 
Konstancińskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Constans 2010” od-
będzie się o godz. 17 w remizie w Czernidłach. Wstęp wolny. 

PC

GÓRA KALWARIA

Baczność! Tu możesz spocząć
 W poniedziałek ofi cjalnie otwarto Koszary Arche Hotel w dawnym bu-
dynku powojskowym przy ul. Dominikańskiej. Wspominano m.in. jak „kosza-
rowce” przez 15 lat niszczały. Dziś w obiekcie znów można poczuć wojsko-
wą atmosferę – w czym pomagają duże archiwalne zdjęcia, wyeksponowa-
ne elementy żołnierskiego wyposażenia oraz restauracyjne menu. W urato-
wanym XIX-wiecznym budynku znajdują się 82 pokoje. Hotel należy do sta-
le rozbudowującej się „kolekcji Arche”, w skład której wchodzą odrestauro-
wane pałace, zamek, fabryki i nowe budynki. 

PC

PIASECZNO

W hołdzie niepodległości
 Jutro w Kościele Matki Bożej Wspomożenia Wiernych (ul. Millennium 13) 
odbędzie się koncert Kwartetu Wokalnego Florisus „W hołdzie niepodległo-
ści”. W programie pieśni patriotyczne i wspólny śpiew z udziałem publiczno-
ści. Początek o godz. 19.

Tyl.
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Znów tli się protest w Łubnej i okolicy
GÓRA KALWARIA Mieszkańcy są mocno zaniepokojeni planami kutnowskiej fi rmy Tonsme-

ier, która w okolicy zamkniętego składowiska chciałaby wybudować instalację do od-

zysku surowców wtórnych

 Kalwaryjski ratusz wszczął 
procedurę wydawania decyzji śro-
dowiskowej dla przedsięwzięcia, 
o czym poinformował w opubli-
kowanym pod koniec październi-
ka obwieszczeniu. Firma złożyła 
wniosek o wydanie decyzji środo-
wiskowej 2 sierpnia ubiegłego roku. 
Inwestycja polegająca na „budo-
wie instalacji do segregowania su-
rowców wtórnych pochodzących ze 
zbiórki selektywnej oraz opakowań 
z handlu i przemysłu wraz z bazą 
transportową” miałaby powstać 
pomiędzy ul. Bażantów a nieczyn-
nym  wysypiskiem śmieci w Łubnej. 
W pierwszej kolejności burmistrz 
zapytał sanepid i Regionalną Dy-
rekcję Ochrony Środowiska, czy dla 
przedsięwzięcia konieczne jest spo-
rządzenie raportu oddziaływania 
na środowisko. Obie instytucje od-
powiedziały, że tak. Obecnie – do 
22 listopada wszyscy zainteresowa-
ni mogą zapoznać się w Urzędzie 
Miasta i Gminy z treścią przedło-
żonego raportu i wnosić swoje za-
strzeżenia. „Złożone uwagi i wnio-
ski zostaną rozpatrzone przez Bur-
mistrza Miasta i Gminy przed wy-
daniem decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach” – poinformo-
wali na koniec urzędnicy. 
 Toczącym się w magistracie po-
stępowaniem kompletnie zasko-
czona jest mieszkanka ulicy Pod-
leśnej, pod oknami której przejeż-
dżałyby setki samochodów z odpa-
dami dojeżdżającymi do planowa-
nej sortowni. – We wrześniu w kil-
ka osób byliśmy w urzędzie gminy 
i pytaliśmy o inwestycje związane 
z odpadami w Łubnej. Zapewniano 
nas, że nic się w temacie nie dzie-
je. Teraz okazuje się, że wręcz prze-
ciwnie – mówi. – W ubiegłym roku 
w Łubnej było zebranie, na któ-
rym inwestor próbował przekonać 
mieszkańców do zaakceptowania 
budowy instalacji do segregowa-
nia odpadów. Usłyszał głośne „nie” 
i później przekazaliśmy ratuszowi 
podpisaną przez 700 osób petycję, 
że nie życzymy sobie tego typu in-
westycji na naszym terenie – doda-
je. – Dobrze wiemy, że najpierw po-

wstałaby instalacja do selekcji odpa-
dów, a następnie obok niej składo-
wisko z odpadami czekającymi na 
posegregowanie czy wywiezienie.  
 – W telewizji można zobaczyć, 
jak płoną takie sortownie śmieci 
– wtóruje kobiecie Andrzej Posiew-
ka, radny i sołtys z Łubnej. – Z ma-
gazynów pobudowanych i wciąż 
powstających w naszej miejscowości 
gmina corocznie ma ogromny do-
chód. My po prostu nie życzymy so-
bie, żeby w naszej okolicy otwierały 
się firmy segregujące śmieci. Nie po 
to walczyliśmy tyle lat o zamknięcie 
wysypiska, żeby teraz do tego dra-
matu wracać – protestuje.
 W ubiegłym tygodniu w sąsied-
nim Szymanowie odbyło się zebra-
nie wiejskie, na którym mieszkańcy 
jednogłośnie opowiedzieli się prze-
ciwko planom firmy Tonsmeier. 
– Będą zebrania w kolejnych wsiach. 
Ponownie zbierzemy również pod-
pisy pod petycją z protestem do bur-
mistrza. Z inwestorem nie chcemy  
nawet rozmawiać, nie zamierzmy 
słuchać tych głupot. Przecież oczy-
wiste jest, że jak płaci za wykonanie 
raportu oddziaływania na środowi-
sko, to będzie on korzystny dla nie-
go – mówi radny Posiewka. 
 Jak ustaliliśmy, inwestor już w 
ubiegłym roku usłyszał od władz 
gminy, że w związku z oporem spo-

łecznym, nie ma możliwości loka-
lizacji takiej instalacji w Łubnej. 
Wniosku o wydanie decyzji środowi-
skowej jednak nie wycofał i złożył ra-
port oddziaływania na środowisko. 

Piotr Chmielewski

– Nie po to walczyliśmy tyle lat o zamknięcie wysypiska, żeby 

teraz do tego dramatu wracać – mówią mieszkańcy

Błyszczące, zdrowe włosy
Lato, wakacje, słońce, morze to jest to co lubimy, na te chwile czeka-

my cały rok. My, ale nie nasze włosy.  Po wakacjach zawsze są w gor-

szej kondycji, wyblakłe, przesuszone, czekają na reanimację. Zadbaj-

my o nie 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.

po laminacjiprzed laminacją

P R O M O C J A

Salon BB, 

ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej)

Tel. 22 401 1234, bbsalon.pl

R E K L A M A

R E K L A M A

PIASECZNO

Nowy sprzęt dla OSP
 Kilka dni temu na terenie OSP Piaseczno odbyło się uroczyste przekaza-
nie strażakom nowego sprzętu zakupionego przez gminę za niemal 39 tys. 
zł (lwią część tej kwoty stanowiła dotacja z ministerstwa sprawiedliwości). 
Trafi  on do siedmiu jednostek. Wśród wyposażenia są m.in. detektor prądu, 
torba ratownicza i defi brylator. 

TW
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Słupki postały przez rok i już nie wrócą
GÓRA KALWARIA W ubiegłym roku zarządca ulicy Pijarskiej uparł się, by kosztem 30 tys. zł 

ustawić wzdłuż jezdni las pachołków. Po obecnie prowadzonej budowie chodnika nie 

będą one już ponownie montowane

 Równo rok temu – wbrew pro-
testom właścicieli punktów usługo-
wych przy Pijarskiej, a także sprze-
ciwie gminy – Generalna Dyrek-
cja Dróg Krajowych i Autostrad za-
montowała biało-czerwone słup-
ki oddzielające  chodnik od jezdni. 
Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka 
warszawskiego oddziału GDDKiA 
na nasze pytanie, kto był inicjatorem 
montażu słupków wyjaśniała wów-
czas, że prace robione są na wniosek 
Urzędu Miasta i Gminy Góra Kal-
waria. Powodem miała być popra-
wa bezpieczeństwa użytkowników z 
uwagi na to, iż wcześniej samochody 
notorycznie parkowały na chodniku 
oraz niszczyły „teren zielony”.
 Włodarze gminy jednak zaprze-
czali. Wiceburmistrz Marek Ruto-
wicz przekonywał, że gmina nigdy 
nie zabiegała o montaż słupków. 
– Wystąpiliśmy do rejonu GDDKiA 
w Grójcu o uporządkowanie pobo-
cza przy Pijarskiej w zakresie likwi-
dacji dziur, kolein i generalnie po-
prawy jego estetyki – tłumaczył. 
„Montowanie słupków drogowych 
w centrum miasta bez uzgodnienia 
z Urzędem uważamy za co najmniej 
niezrozumiałe. Jesteśmy pewni, że 
ograniczenie dostępu do posesji, 
na których prowadzona jest działal-
ność gospodarcza, w żaden sposób 
nie przyczyni się do poprawy bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym na 
drodze nr 79” – pisał wiceburmistrz 
do warszawskiej dyrekcji GDDKiA. 

– Nie wiem, kto w ogóle wpadł na 
ten pomysł. Słupki utrudnią parko-
wanie samochodów zaopatrzenia i 
klientów, przy tym wcale nie popra-
wią bezpieczeństwa – krytykowa-
ła rok temu właścicielka kwiaciarni 
przy Pijarskiej.
 Kiedy kilka dni temu rozpoczął 
się demontaż słupków oraz roz-
biórka starego chodnika pomię-
dzy skrzyżowaniami z ul. Kościusz-
ki i Mickiewicza, byliśmy przekona-
ni, że za pracę zabrał się wykonaw-
ca obwodnicy, którego zadaniem bę-
dzie także generalna przebudowa ul. 
Pijarskiej. W GDDKiA dowiedzieli-
śmy się, że jednak nie. Z robotami 

nie ma także nic wspólnego miejsco-
wy Zakład Gospodarki Komunal-
nej, który w ulicy będzie budował i 
przebudowywał sieci podziemne. 
 Okazało się, że budowa nowe-
go chodnika (a wcześniej wycinka 
drzew) prowadzona jest na zlecenie 
rejonu GDDKiA w Grójcu, który rok 
temu zamontował słupki. Od jego 
pracownicy usłyszeliśmy, że prace 
prowadzone są poza pasem inwe-
stycji, którą zrealizuje wykonawca 
obwodnicy. – Z tego co wiem, słup-
ki wzdłuż nowego chodnika już nie 
staną – oznajmiła. 

Piotr Chmielewski

Właściciele punktów usługowych przy ul. Pijarskiej i gmina 

od początku byli przeciwni stawianiu słupków

Z Kazachstanem przez internet
PIASECZNO Uczniowie z klasy 1a liceum przy ul. Chyliczkowskiej rozpoczęli internetowe „Podróże 

z językiem polskim”. Ze swoimi rówieśnikami z Kazachstanu rozmawiali o tradycjach związanych z 

obchodami dnia Wszystkich Świętych

 Spotkanie odbyło się – a jakże-
by inaczej – za pośrednictwem sky-
pe’a. Piaseczyńscy pierwszoklasiści 
rozmawiali z nastolatkami z gabi-
netu języka polskiego przy Gimna-
zjum nr 5 w Astanie. Polskiego uczą 
się tak zarówno Kazachowie, jak i 
dzieci z polskimi korzeniami. Na-
uczycielem jest rodowity Polak, 
Daniel Zatorski. To właśnie on, 
wraz z polonistką z piaseczyńskie-
go LO Justyną Całczyńską (ostat-
nie dwa lata spędziła w Kazach-
stanie), zaaranżowali rozmowę. 
Po krótkiej prezentacji i wymianie 
uprzejmości, piaseczyńscy liceali-
ści opowiedzieli jak obchodzone 
jest w Polsce święto 1 listopada. 
Jak się okazało, w Kazachstanie 
nie ma ono swojego odpowiedni-
ka. Jest natomiast bardzo podobne święto o nazwie rodzicielski dzień, 

podczas którego wszyscy odwie-
dzają cmentarze, modlą się, sprzą-
tają groby bliskich i wspólnie ucztu-
ją. Spotkanie zakończył krótki kurs 
kazachskiego. – Cieszę się, że mo-
gliśmy się z wami spotkać, pięknie 
mówicie po polsku – dodała na za-
kończenie Justyna Całczyńska. Jest 
duża szansa, że nie była to jednora-
zowa przygoda i nastolatkom, któ-

rych dzielą ponad trzy tysiące kilo-
metrów, uda się porozmawiać „w re-
alu”. Jak to możliwe? Otóż ucznio-
wie z Astany wkrótce wybierają się 
na wycieczkę do Polski.
 Cykl „Podróży z językiem pol-
skim” ma być kontynuowany. Być 
może kolejnym krajem, do którego 
zajrzą przez skype’a piaseczyńscy li-
cealiści, będzie Mołdawia.

Pomimo dużej odległości połączenie było dobre i młodzieży 

udało się spokojnie porozmawiać

R E K L A M A
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P R O M O C J A

ĆWICZENIA OBRONNE 
- ZAWYJĄ SYRENY

 W dniach 14-16 listopada, w godz. 9.00-14.00, na terenie powiatu piase-
czyńskiego odbędą się ćwiczenia RENEGADE/SAREX 2018/II, w ramach których 
przeprowadzony zostanie test systemu ostrzegania ludności cywilnej o zagro-
żeniach uderzeniami z powietrza. Uruchomione zostaną, rozmieszczone w 71 
punktach, syreny alarmowe, które emitować będą trzyminutowy dźwięk modu-
lowany (ogłoszenie alarmu) oraz trzyminutowy dźwięk ciągły (odwołanie). 
 Dodatkowo Starostwo Powiatowe w Piasecznie (wraz z gminami Piasecz-
no i Góra Kalwaria) zostało wybrane do organizacji „epizodu praktycznego” 
pod nazwą „Ewakuacja ludności z powiatów zagrożonych działaniami militar-
nymi na terenie województwa mazowieckiego”, będącego elementem ćwi-
czenia „Anakonda 18” - największego ćwiczenia Sił Zbrojnych RP w tym roku. 
Jego celem jest sprawdzenie możliwości współdziałania kluczowych organów 
dowodzenia z układem pozamilitarnym oraz wybranymi elementami struktur 
dowodzenia NATO. Zadaniem powiatu i gmin będzie przyjęcie ewakuowanej 
ludności. Ćwiczenia nie spowodują utrudnień w funkcjonowaniu urzędów 

PIASECZNO

70 lat biblioteki w Zalesiu
 We wtorek 13 listopada odbędzie się wspólne świętowanie 70. urodzin 
Biblioteki Publicznej im. Danuty Orłowskiej w Zalesiu Dolnym (al. Kaszta-
nów 12). Rozpocznie się ono o godz. 11. W programie: rozstrzygnięcie kon-
kursów plastyczno-literackiego na wyjątkową kartę urodzinową dla biblio-
teki, fotografi cznego „Lato z książką w Zalesiu Dolnym”, a także spektakl 
dla dzieci w wykonaniu Teatru Gargulec, koncert gitarowy Marka Baczyń-
skiego (godz. 17.30), „Opowieść o Annie Jantar” - spotkanie autorskie z Ma-
riolą Pryzwan (18.30), wystawa fotografi czna Tadeusza Tyszki „Moje Zale-
sie” oraz wystawa jubileuszowa.

Tyl.
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Wójt: Będę słuchał mieszkańców
PRAŻMÓW W drugiej turze wyborów samorządowych w Prażmowie piastujący dotychczas stanowisko wice-

wójta Jan Adam Dąbek pokonał Macieja Michalskiego, popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość

 Walka o fotel wójta Prażmo-
wa toczyła się praktycznie do sa-
mego końca, a o zwycięstwie Jana 
Dąbka zdecydowało 68 głosów. 
Wicewójt zdobył ich w sumie 1875 
(50,92 proc.), a jego konkurent – 
1807 (49,08 proc.). - Grałem po to, 
aby wygrać – nie kryje swej radości 
nowy wójt. - Choć wiedziałem, że 
będzie trudno, bo wiele osób sprzy-
sięgło się przeciwko mnie. Dość po-
wiedzieć, że mojego kontrkandydata 
poparł nie tylko PiS, ale także Ko-
alicja Obywatelska i Łukasz Żywek, 
który startował w pierwszej turze 
wyborów. Dlatego tym bardziej cie-
szę się ze zwycięstwa.
 Jan Adam Dąbek zapowiada po-
prawę stanu gminnej infrastruktury 
oraz zmiany w zarządzaniu gminą. 
Chce, aby urząd bardziej otworzył 
się na mieszkańców, zgłaszane przez 
nich postulaty i propozycje, mające 
na celu poprawę jakości życia. - Wie-
le kwestii będzie z nimi konsultowa-
nych – zastrzega wójt Dąbek. Wśród 
największych bolączek gminy wska-
zuje brak gazociągu, nienajlepszą 
komunikację oraz brak kanalizacji 

w niektórych miejscowościach. 
 Nowy wójt Prażmowa jest do-
świadczonym samorządowcem. 
Przez ostatnie cztery lata pełnił w 
gminie funkcję wicewójta. Od 2004 
do 2006 roku był wicestarostą po-
wiatu piaseczyńskiego, potem przez 
dwie kadencje – do roku 2014 – peł-
nił funkcję starosty. Oprócz tego 
od 1994 roku jest sołtysem Józefo-
sławia w gminie Piaseczno. - Będę 
nadal pełnił tę funkcję, nie chcę po-
rzucać moich sąsiadów i przyjaciół 

– mówi z uśmiechem. - Deklaruję, że 
będę dbał zarówno o mieszkańców 
Prażmowa, jak i Józefosławia.
 Jan Adam Dąbek ma wyższe wy-
kształcenie, z zawodu jest geolo-
giem. Ma także specjalizację z za-
rządzania finansami publicznymi i 
zasobami ludzkimi. Zanim zajął się 
samorządem przez wiele lat praco-
wał na kierowniczych stanowiskach 
w prywatnych firmach. Jest żonaty, 
ma trójkę dzieci. 

TW
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R E K L A M A K O N D O L E N C J E

Dwa śmiertelne 
wypadki w dwa dni
POWIAT PIASECZYŃSKI W poniedziałek i we wtorek rano doszło do 

dwóch tragicznych wypadków, w których zginęło dwóch mężczyzn. 

Policja apeluje o rozwagę i dostosowanie prędkości do warunków pa-

nujących na drodze

 Do pierwszego zda-
rzenia doszło przed połu-
dniem na DK50 w miejsco-
wości Dębówka, na tere-
nie gminy Góra Kalwaria. Ze 
wstępnych ustaleń wynika, 
że jadący w kierunku Grójca 
28-latek rozpoczął manewr 
wyprzedzania. Kiedy wrócił 
już na swój pas, nagle stra-
cił kontrolę nad kierowni-
cą i zderzył się czołowo z ja-
dącym w kierunku Góry Kal-
warii tirem. Siła uderzenia 
była tak duża, że mężczyzna 
wypadł przez przednią szybę z samochodu i poniósł śmierć na miejscu. Ko-
lejny tragiczny w skutkach wypadek wydarzył się następnego dnia wcześnie 
rano między Pilawą a Żabieńcem. Jadący w kierunku Piaseczna vw najpierw 
lekko zahaczył o nadjeżdżającego z naprzeciwka busa, a następnie czołowo 
zderzył się z jadącym za dostawczakiem oplem. 88-letni kierowca vw został 
ciężko ranny i pomimo długiej reanimacji zmarł. Śledztwo w sprawie obydwu 
zdarzeń prowadzi policja pod nadzorem prokuratury. Wszyscy uczestnicy 
wypadków byli trzeźwi.

TW 



12 nr 41 (741)/2018/W1AKTUALNOŚCI

KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Poplenerowa 
Grupa Piaseczno
LESZNOWOLA W ostatnią sobotę w Galerii Okno w Starej Iwicznej 

otwarto wystawę poplenerową Grupy Plastycznej Piaseczno

   Grupa od lat 70. ubiegłego stulecia skupia zarówno artystów profesjonal-
nych, jak i amatorów - ludzi z pasją. Ich prace tworzone są różnorodnymi tech-
nikami i zróżnicowane stylistycznie. Tym razem Grupa Plastyczna Piaseczno 
zawędrowała na plener malarski do Podgórzyna (dolnośląskie). – To urocza 
górska miejscowość w pobliżu Jeleniej Góry – objaśnia Wiesława Czarnecka-
Koźlik, prezes Grupy. – Znaleźliśmy się w Dolinie Pałaców i Ogrodów, które 
po Polskiej stronie prowadzą aż do Bolesławca. Najbliższą atrakcją „na wycią-
gnięcie ręki” (a raczej przyjemny spacer) był Wodospad Podgórnej i Kaskady 
Myi, niezliczone strumyki i małe wodospady w Przesiece. W okolicy potoczki, 
stawy, jeziorka i lasy. To wszystko było silnym impulsem do malowania, pogo-
da wspaniała i „dzień za krótki” na tak wiele wrażeń – dodaje. 
 Uczestnicy pleneru otrzymali z rąk Jolanty Walentyny Sobolewskiej, dy-
rektor GOK Lesznowola i Jana Drewicza, kuratora ekspozycji, pamiątkowe 
certyfi katy i róże. Wystawa w Galerii Okno będzie czynna do końca listopada.

Grzegorz Tylec

Wzrosną ceny za odbiór odpadów
PIASECZNO Jeszcze nie wiadomo jakie fi rmy odbiorą w gminie śmieci przez najbliższe lata. 

Póki co, do końca marca przyszłego roku, wszystko pozostaje po staremu. Potem miesz-

kańców czekają prawdopodobnie podwyżki, ale i zmiany sposobu segregacji odpadów

 Dziś za odbiór śmieci posegrego-
wanych płaci się 9 zł miesięcznie od 
osoby, zaś nieposegregowanych – 18 
zł. Umowy zawarte przez gminę z 
firmami odbierającymi nieczystości 
wygasają z końcem tego roku. Wia-
domo już jednak, że do tego czasu 
nie uda się rozstrzygnąć przetargu 
na odbiór śmieci przez kolejne lata 
(2 lub 3). W związku z tym gmina, 
na zasadzie negocjacji, wyłoni firmy, 
które zgodzą się świadczyć tę usługę 
do końca marca.
 Od 1 stycznia miał obowiązy-
wać nowy regulamin segregacji od-
padów, przyjęty uchwałą rady miej-
skiej w lipcu. Wiadomo już jednak, 
że nowe postanowienia, uchwalo-
ne zgodnie z rozporządzeniem mi-
nistra środowiska, nie wejdą na ra-
zie w życie, a zaczną obowiązy-
wać prawdopodobnie dopiero od 1 
kwietnia. Na czym miałyby one po-
legać? Największą innowacją jest 
rozdzielenie odpadów wrzucanych 
dziś do żółtego worka, a więc papie-
ru, plastiku, metalu oraz tekstyliów. 
W żółtym worku nadal pozostanie 
plastik i metal, natomiast papier tra-
fi do worka niebieskiego. Oddzielnie 
mają być gromadzone także resztki 
obiadowe pochodzenia roślinnego, 
a więc np. obierki. Mają one trafiać 

do worka brązowego. Kości będą 
wyrzucane do śmieci zmieszanych.
 – Dokładniejsza segregacja ma 
przyczynić się do większego odzy-
sku surowców wtórnych – podkreśla 
Barbara Wysocka, naczelnik gmin-
nego wydziału gospodarki odpada-
mi. Tymczasem z powodu niewy-
starczającej liczby odpowiednich in-
stalacji i drożejącego paliwa wzrost 
cen jest nieunikniony. Podwyżki nie 
ominą w nadchodzącym roku praw-
dopodobnie także mieszkańców 

Piaseczna. Miasto, tak jak dotych-
czas, będzie podzielone na trzy sek-
tory, obsługiwane minimum przez 
dwie firmy. Kiedy dojdzie do podpi-
sania z nimi umów, wówczas będzie 
wiadomo, czy czeka nas wzrost cen. 
Jednak wydaje się to niemal pewne. 
Nie ma możliwości, aby gmina do-
finansowywała odbiór śmieci, gdyż 
ponoszone przez nią koszty muszą 
się bilansować. 

Tomasz Wojciuk

Otwarcie ofert na odbiór śmieci ma nastąpić 21 listopada. Nie 

wiadomo, kiedy gminie uda się podpisać umowy z oferentami 

Wrócili, podłubali i znów zniknęli
GÓRA KALWARIA – Jest koszmar – przyznają po cichu urzędnicy gminy. Firma, która zawar-

ła kontrakt na przebudowę kilometrowego odcinka drogi przez Solec zrobiła bałagan 

i nie wiadomo, kiedy zamierza skończyć inwestycję

 Firma, którą do tej pory pracow-
nicy magistratu chwalili za realizację 
inwestycji w centrum Góry Kalwa-
rii, zabrała się za przebudowę jezdni 
w Solcu na początku kwietnia. Pra-
cownicy ustawili nowe krawężniki i... 
zwinęli się. Mieszkańcy codziennie 
korzystający z jezdni, jak pani Anna, 
skarżyli się na elementy pachołków, 
które pozostały na drodze i zaczę-
ły zagrażać bezpieczeństwu ruchu, a 
także na doły pozostawione w pasie 
jezdni. W czerwcu kierowcy z Solca 
alarmowali:  – Przez ponad 1,5 mie-
siąca to i krawężniki się połamały, 
pokruszyły i pozapadały, bo nie było 
wylanego asfaltu i porządnego za-
bezpieczenia z drugiej strony.
 Od wiosny firma była wielokrot-
nie wzywana do wznowienia robót, 
a także – w pierwszej kolejności – 
usunięcia elementów zagrażających 
użytkownikom ruchu. Jak informo-
wał na początku października magi-
strat, właściciel firmy w rozmowie z 
zastępcą burmistrza zobowiązał się, 
że wróci na plac budowy w połowie 
września, ale... nie pokazał się. Po-
nownie został wezwany do kontynu-
acji prac. Pojawił się trzy tygodnie 
temu. Robotnicy wymienili zamon-
towane wiosną krawężniki, które zo-
stały połamane przez ciężkie samo-
chody, i ponownie zeszli z placu bu-

dowy pozostawiając rząd pachołków 
utrudniających przejazd. Kolejne - in-
terwencyjne - spotkanie z właścicielem 
firmy wykonawczej miało odbyć się w 
ratuszu wczoraj. – Nie wiem, czy ono 
w czymkolwiek pomoże, ponieważ 
wykonawca już wielokrotnie zapew-
niał nas, że rozpocznie prace. Jednak 
obecnie, jeśli rzeczywiście nie ruszy 
z wymianą asfaltu, pogoda może mu 
na to nie pozwolić i nie zdąży z za-
kończeniem i oddaniem inwestycji 
w umówionym czasie – obawiała się 
kilka dni temu  Katarzyna Kochań-
ska, kierownik gminnego Referatu 
Inwestycji i Remontów.

 Czy na podejście firmy do robót 
w Solcu ma wpływ treść umowy, jaką 
podpisała ona z władzami Góry Kal-
warii? Ze względu na brak funduszy 
w kasie ratusza, na dokończenie prac 
wykonawcy dano czas do... 10 stycznia 
2019 roku (wówczas otrzyma 400 tys. zł 
z tegorocznego budżetu i 286 tys. zł z 
przyszłorocznego). Wprawdzie przed-
siębiorca obiecywał włodarzom, że ki-
lometrową drogę wykona dużo szyb-
ciej, ale... wyszło jak wyszło.
 Natalia Bryczyńska, sołtys Solca 
ma nadzieję, że firmę rozliczą nowe 
władze gminy. – Teraz burmistrz 
przyjrzy się umowie z wykonawcą i 
może zarządzi kary finansowe za nie-
dotrzymanie terminu kolejnego wej-
ścia na budowę, albo zarządzi po-
wtórny przetarg. Bo ta przyjacielska 
firma byłego burmistrza to pomyłka 
– oznajmiła kilka dni temu na profilu 
wsi na portalu społecznościowym. 
 Z właścicielem przedsiębiorstwa, 
które powinno realizować prace w 
Solcu, mimo prób nie udało nam się 
skontaktować. Jego telefon milczał. 

Piotr Chmielewski

Wykonawca po kilku miesiącach pojawił się tylko po to, żeby 

wymienić zniszczone przez ciężkie samochody krawężniki 

R E K L A M A

R E K L A M A

PIASECZNO

Bezpłatny kurs samoobrony
 UKS Szogun Piaseczno zaprasza uczniów i uczennice ze szkół podsta-
wowych oraz gimnazjów na bezpłatny kurs samoobrony, który został dofi -
nansowany przez urząd gminy. Zajęcia odbywają się w soboty (o godz. 11) 
i czwartki (o godz. 19) w hali sportowej SP nr 1 przy ulicy Świętojańskiej 18. 
Zapisy pod nr tel. 605 36 38 79. Kurs potrwa do końca grudnia.

TW
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IV liga

Kolejka 14 - 3-4 listopada

Perła Złotokłos 0-6 Pogoń Grodzisk Mazowiecki  
Orzeł Unin 1-6 Błonianka Błonie 
Znicz II Pruszków 3-0 Energia Kozienice  
Pilica Białobrzegi 1-1 LKS Promna 
KS Raszyn 2-3 MKS Piaseczno  
Oskar Przysucha 2-1 Mszczonowianka Mszczonów  
Sparta Jazgarzew 2-0 Mazur Karczew  
Wilga Garwolin 2-1 Radomiak II Radom 

Tabela grupy południowej IV ligi

1.  Pogoń Grodzisk Mazowiecki 
  14 39 13 0 1 49-9
2.  Pilica Białobrzegi 14 32 10 2 2 46-10
3.  Oskar Przysucha 14 31 10 1 3 34-14
4.  Błonianka Błonie 14 29 9 2 3 34-14
5.  MKS Piaseczno 14 25 8 1 5 37-25
6.  Energia Kozienice 14 23 7 2 5 20-19
7.  Mszczonowianka Mszczonów
  14 21 6 3 5 31-23
8.  Wilga Garwolin 14 19 6 1 7 22-31
9.  Radomiak II Radom 14 18 5 3 6 26-29
10.  Mazur Karczew 14 17 5 2 7 23-27
11.  KS Raszyn 14 16 5 1 8 22-36
12.  LKS Promna 14 15 4 3 7 13-26
13.  Sparta Jazgarzew 14 14 4 2 8 17-32
14.  Znicz II Pruszków 14 13 4 1 9 18-18
15.  Orzeł Unin 14 11 3 2 9 20-42
16.  Perła Złotokłos 14 0 0 0 14 2-59

Liga okręgowa

Kolejka 14 - 3-4 listopada

AP Żyrardów 2-6 Przyszłość Włochy (Warszawa)  

SEMP Ursynów 4-0 Pogoń II Grodzisk Mazowiecki  
Milan Milanówek 2-0 Grom Warszawa  
MKS II Piaseczno 4-0 KS Konstancin (Piast Piastów 3-1 
Ursus II Warszawa  
LKS Osuchów 0-1 Józefovia Józefów  
LKS Chlebnia 3-3 Naprzód Stare Babice  
Laura Chylice 1-3 KS Teresin

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

1.  AP Żyrardów 14 35 11 2 1 45-22
2.  Józefovia Józefów 14 33 11 0 3 42-19
3.  KS Teresin 14 32 10 2 2 34-21
4.  Laura Chylice 14 26 8 2 4 43-26
5.  Piast Piastów 14 25 8 1 5 32-27
6.  Ursus II Warszawa 14 24 8 0 6 49-31
7.  Grom Warszawa 14 22 7 1 6 30-23
8.  Milan Milanówek 14 19 6 1 7 16-34
9.  SEMP Ursynów (Warszawa) 
  14 17 5 2 7 31-28
10.  Naprzód Stare Babice 14 17 5 2 7 27-34
11.  MKS II Piaseczno 14 16 5 1 8 23-24
12.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki
  14 15 5 0 9 24-38
13.  LKS Osuchów 14 15 4 3 7 16-23
14.  LKS Chlebnia 14 14 4 2 8 20-36
15.  Przyszłość Włochy (Warszawa) 
  14 13 4 1 9 20-26
16.  KS Konstancin 14 3 1 0 13 11-51

A klasa

Kolejka 12 - 3-4 listopada

Naprzód Brwinów 2-2 FC Lesznowola  
FC Płochocin 1-4 Nadstal Krzaki Czaplinkowskie  
Walka Kosów 1-6 GLKS Nadarzyn  
UKS Siekierki (Warszawa) 1-0 Anprel Nowa Wieś  

Orzeł Baniocha - Grom II Warszawa (nie odbył się) 

Okęcie Warszawa 0-0 Świt Warszawa  
Tur Jaktorów 1-9 Jedność Żabieniec

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy

1.  Orzeł Baniocha 11 30 10 0 1 33-10
2.  GLKS Nadarzyn 12 29 9 2 1 65-19
3.  Okęcie Warszawa 12 27 8 3 1 25-8
4.  Grom II Warszawa 11 20 6 2 3 21-23
5.  Walka Kosów 12 18 5 3 4 26-18
6.  UKS Siekierki (Warszawa) 
  12 17 5 2 5 26-17
7.  Nadstal Krzaki Czaplinkowskie
  12 17 5 2 5 20-23
8.  Naprzód Brwinów 12 15 4 3 5 23-25
9.  Anprel Nowa Wieś 12 14 4 2 6 19-22
10.  Jedność Żabieniec 12 14 4 2 6 27-31
11.  FC Lesznowola 12 13 2 7 3 20-20
12.  Świt Warszawa 12 12 3 3 6 7-21
13.  FC Płochocin 12 4 1 1 10 11-44
14.  Tur Jaktorów 12 2 0 2 10 9-51

II liga kobiet

Kolejka 11 - 3-4 listopada

Tygrys Huta Mińska 2-3 Stomil Olsztyn  
Akademia 2012 Suwałki 6-4 Ząbkovia Ząbki  
Pogoń Zduńska Wola 2-2 Loczki Wyszków  
Victoria Bartoszyce 0-3 MOSiR Sieradz  
GOSiR Piaseczno 2-1 Wilga Garwolin  
KU-AZS UW Warszawa 0-1 Włókniarz Białystok

Tabela drugiej ligi kobiet

1.  Ząbkovia Ząbki 11 28 9 1 1 52-13
2.  MOSiR Sieradz 11 27 9 0 2 36-8

3.  Stomil Olsztyn 11 22 7 1 3 29-12
4.  KU-AZS UW Warszawa 11 20 6 2 3 19-13
5.  Włókniarz Białystok 10 19 6 1 3 14-16
6.  Loczki Wyszków 10 17 5 2 3 29-24
7.  Pogoń Zduńska Wola 11 14 4 2 5 17-23
8.  Akademia 2012 Suwałki 10 13 4 1 5 22-27
9.  GOSiR Piaseczno 11 10 3 1 7 8-24
10.  Wilga Garwolin 11 7 2 1 8 8-30
11.  Victoria Bartoszyce 11 5 1 2 8 9-36
12.  Tygrys Huta Mińska 10 3 1 0 9 10-27

Ligowe zapowiedzi

IV liga

Kolejka 15 - 10-11 listopada

Mazur Karczew - Perła Złotokłos 10 listopada, g.11 
Mszczonowianka Mszczonów - Sparta Jazgarzew 
10 listopada, g.12.30 
MKS Piaseczno - Oskar Przysucha 10 listopada, g.11 
LKS Promna - KS Raszyn 
Energia Kozienice - Pilica Białobrzegi 
Błonianka Błonie - Znicz II Pruszków 
Wilga Garwolin - Orzeł Unin 
Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Radomiak II Radom

Liga okręgowa

Kolejka 15 - 10-11 listopada

KS Teresin - AP Żyrardów 
Naprzód Stare Babice - Laura Chylice 

Józefovia Józefów - LKS Chlebnia 
Ursus II Warszawa - LKS Osuchów 
KS Konstancin - Piast Piastów 10 listopada, g.11 
Grom Warszawa - MKS II Piaseczno 10 listopada, g.11 

Pogoń II Grodzisk Mazowiecki - Milan Milanówek 
Przyszłość Włochy - SEMP Ursynów

A klasa

Kolejka 13 - 10-11 listopada

Jedność Żabieniec - Naprzód Brwinów 
11 listopada, g.11  
Świt Warszawa - Tur Jaktorów 
Grom II Warszawa - Okęcie Warszawa 
Anprel Nowa Wieś - Orzeł Baniocha 
 10 listopada, g.18 
GLKS Nadarzyn - UKS Siekierki (Warszawa) 
Nadstal Krzaki Czaplinkowskie - Walka Kosów
 10 listopada, g.13 
FC Lesznowola - FC Płochocin 10 listopada, g.13

II liga kobiet

Kolejka 10 - 27-28 października

Stomil Olsztyn - KU-AZS UW Warszawa  
Włókniarz Białystok - GOSiR Piaseczno 
27 października, g.11
Wilga Garwolin - Victoria Bartoszyce  
MOSiR Sieradz - Pogoń Zduńska Wola  
Loczki Wyszków - Akademia 2012 Suwałki  
Ząbkovia Ząbki - Tygrys Huta Mińska 

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

Wyniki naszych zespołów ligowych

Piaseczno zdominowało 
Puchar Polski
KICKBOXING Puchar dla najlepszego klubu, tytuł najlepszej zawodniczki i grad medali 

przywieźli zawodnicy klubu X-Fight Piaseczno wracający z Pucharu Polski Kickboxingu 

formuły pointfi ghting kadetów i juniorów, który odbył się w Świdniku 27 października

 – Do konkurencji na macie stanęły 
22 kluby z Polski i Czech, a liczba zgło-
szeń przekroczyła oczekiwania – mówi 
Piotr Bertnat, organizator turnieju i 
prezes klubu Dan Świdnik. – Oprócz 
tego Puchar Polski, obok mistrzostw 
Polski, jest turniejem selekcyjnym do 
kadry narodowej, więc obecność tre-
nerów reprezentacji narodowej: Emilii 
Szabłowskiej i Rafała Karcza dodatko-
wo motywowała zawodników.
 W szerokiej kadrze X-Fightu, wy-
stawionej do turnieju, swoje miej-
sce znaleźli zarówno dotychczaso-
wi reprezentanci polskiej kadry,  jak 
i debiutanci. X-Fighterzy stawili sku-
tecznie czoła licznym przeciwnikom 
i swoją postawą zdominowali prze-
bieg turnieju. – Liczba zgłoszonych 
na turniej zawodników i poziom jaki 
prezentowali sprawił, że o medale 
trzeba było walczyć do ostatniej se-
kundy każdej walki – mówi trener 
klubu X-Fight Marcin Pałuba. – Żeby 
cokolwiek osiągnąć tego dnia, trzeba 
było dać z siebie wszystko.
 Sygnał do boju jako pierwszy dał 
Jan Bocheński – reprezentant Pol-
ski – walką otwierającą turniej. Nie 
miał sobie równych zarówno z kate-
gorii do 42 kg jak i do 47 kg, w oby-
dwu rządził niepodzielnie i zgarnął 
dwa złote medale. W pogoń za nim 
ruszyli jego klubowi koledzy: Hubert 
Wiluk i Michał Niebrzydowski. Mi-
chał w kategorii do 42 kg uplasował 
się na drugim, a Hubert na trzecim 
miejscu. W kategorii do 47 kg całe 
podium również zajęli X-Fighterzy: 
za Janem Bochenskim kolejno sta-
nęli Gustaw Wielądek i Michał Nie-
brzydowski. Hubert Wiluk, stając w 
szranki w swojej koronnej kategorii 
do 37 kg, największą walkę musiał 
stoczyć ze samym sobą – złamany 
palec stopy sprawił, że zdobycie każ-
dego punktu na macie było nie lada 
wyczynem. Po ciężkiej walce uległ je-
dynie swojemu klubowemu koledze 
Jakubowi Kasprowiczowi. Złoto i 
srebro należało do nich. 
 Doświadczona w bojach Mar-
tyna Wieteska nie pozostawiła wąt-
pliwości co do swojej waleczności i 
kolejno demolowała swoje przeciw-
niczki w kategorii do 37 kg, gdzie 

zdobywając złoty medal i 42 kg, 
gdzie w finale, zaledwie punktem, 
po arcyciekawym pojedynku, uległa 
swojej oponentce i musiała zado-
wolić się srebrem. Sędziowie do-
cenili jednak Martynę wybierając 
ją najlepszą kadetką młodszą tur-
nieju! W kategorii 42 kg na podium 
zaraz za Martyną ustawiła się nie-
zawodna Daria Niciporuk.  
 Najmłodsi debiutanci w Pu-
charze również nie zawiedli. Izabe-
la Dąbrowska przegrała swoją pierw-
szą walkę w kategorii do 32 kg i odpa-
dła z turnieju, ale pozostawiła po so-
bie bardzo dobre wrażenie. Nina Śmi-
gielska sięgnęła po złoto w wadze do 
28 kg i niewiele brakowało, by powtó-
rzyła to w wyższej kategorii, zajmu-
jąc ostatecznie drugie miejsce. Bar-
tosz Dobrowolski wrócił z kolei z brą-
zowym medalem w kategorii do 32 kg. 
Sukcesy kadetów młodszych powtó-
rzyli kadeci starsi. Trzęsieniem ziemi 
była najpierw przegrana walka Nata-
lii Woińskiej w kategorii do 55 kg, ale 
od tego momentu napięcie rosło i X-
Fighterzy sięgali po kolejne trofea. 
Natalia zdobyła jeszcze brąz w wadze 
do 60 kg, ale na tym samym podium 
na pierwszym miejscu stanęła Oliwia 
Ściągaj. Oliwia powtórzyła natomiast 

swój sukces i rozgromiła przeciwnicz-
ki w kategorii do 65 kg. Wiktoria Len-
dzion, po ciężkich bojach, wywalczyła 
podwójne złoto w kategoriach -47 kg 
i +47 kg. Ostatnią walkę okupiła nie-
samowitym wysiłkiem, co było widać 
w czasie ogłoszenia wyników, gdzie jej 
radość mieszała się ze łzami. Cezary 
Aderek nie pozostawił złudzeń wal-
czącym z nim zawodnikom. Pewnie 
sięgnął po złoto (-57 kg) i srebro (-52 
kg) w silnie obsadzonych kategoriach. 
Oskar Kondraciuk (-69 kg) oraz Se-
bastian Jedraś (+47 kg) mieli ape-
tyty na najwyższe miejsce na po-
dium, ale obaj zadowolić się musieli 
brązowymi medalami. – Warto do-
cenić jednak występ Sebastiana Ję-
drasia – zwraca uwagę trener Ma-
riusz Niziołek. – Podczas walk dru-
żynowych, walcząc u boku Jana Bo-
cheńskiego, Gustawa Wielądka i 
Martyny Wieteski, wziął cały ciężar 
na swoje barki i poprowadził dru-
żynę w półfinale z gospodarzami, a 
następie w finale do zwycięstwa!
 Dumy z osiągnięć wychowanków 
nie krył trener Marcin Pałuba odbie-
rając puchar dla najlepszej drużyny 
turnieju.

Grzegorz Tylec

Postrzelali w drugiej
połowie
PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA, MKS II PIASECZNO – KS KONSTANCIN 4:0 

W pojedynku zespołów z dołu tabeli 2. grupy warszawskiej ligi okrę-

gowej ostatecznie górą byli biało-niebiescy

 Pierwsza połowa rozczarowała kibiców, którzy obejrzeli typowe piłkar-
skie szachy, gdzie dogodne okazje można było policzyć na palcach jednej ręki. 
Mecz nabrał rumieńców dopiero po zmianie stron. W 54. minucie wynik otwo-
rzył Karol Belka, który przytomnie zachował się w polu karnym i posłał piłkę 
do siatki obok interweniującego bramkarza. Chwilę później przyjezdni jeszcze 
bardziej skomplikowali sobie sytuację – za krytykę poczynań sędziego z bo-
iska wyleciał Artur Anusik. Piaseczno strzelało natomiast kolejne gole. W 79. mi-
nucie Belka świetnie przełożył obrońcę i po długim rogu strzelił swoją drugą 
bramkę. Ostatnie minuty meczu należały z kolei do Konrada Deparasińskiego, 
który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Gospodarze wygrali wyraźnie, 
choć po pierwszej połowie niewiele zapowiadało aż tak okazałe zwycięstwo.

Grzegorz Tylec

Nasi najlepsi w Toskanii
SPORTY WALKI Zunifi kowane mistrzostwa świata, największa tego 

typu impreza sztuk walki, już za nami. Polega ona na tym, że kilka-

dziesiąt międzynarodowych federacji organizuje wspólne wydarze-

nie najwyższej rangi w celu uzyskania wysokiego poziomu rywalizacji

 Kadra Polski Pol-
skiej Federacji Kickbo-
xingu PFKB przez pięć 
dni przeżywała wszyst-
kie możliwe sportowe 
emocje podczas turnie-
ju sztuk walki w Toska-
nii we Włoszech. Wśród 
nich na szczycie podium 
stanął kickboxer Krzysz-
tof Chabiera z Bąkowski 
Fight Club BFC - kickbo-
xing Józefosław, Tarczyn oraz wychowanka tego samego klubu Dominika Rem-
belska. – Dla Krzyśka był to ciężki, obfi tujący w przełomy akcji, start – komentuje 
Piotr Bąkowski, właściciel klubu. – Wziął udział w dwóch regulaminach - „UFR ru-
les” oraz „lowkick light”. W pierwszym Krzysiek przegrał walkę o wejście do fi na-
łu i musiał zadowolić sie brązowym medalem. Podczas eliminacji w drugiej kon-
kurencji doznał poważnego stłuczenia kości piszczelowej, co przez chwilę groziło 
wyeliminiwaniem go z zawodów i interwencją medyczną. Na szczęście kość była 
cała! Finalnie Krzysztof stanął na szczycie podium kategorii wagowej -63 kg.

Grzegorz Tylec



14 AKTUALNOŚCI

KURIER POŁUDNIOWY

Odbierz fl agę na święto niepodległości
 W piątek 9 listopada mieszkańcy mogą odbierać w urzędzie gminy bez-
płatne fl agi i buttony z godłem narodowym. Flagi i przypinki można odbie-
rać na pierwszym piętrze w pokoju nr 108.

TW

KONSTANCIN-JEZIORNA

Świętowanie tanecznym krokiem
 Kto chciałby w najbliższą niedzielę zatańczyć uroczystego poloneza z ra-
cji 100-lecia Niepodległej, jest zapraszany na teren parafi i MB Anielskiej w 
Skolimowie (ul. Środkowa 15).  O godz. 12 zostanie odprawiona msza św. za 
ojczyznę, a o godz. 13 wszyscy zainteresowani zatańczą wokół kościoła.

PC
TARCZYN

Chopin w wykonaniu wirtuoza
 Piotr Latoszyński 11 listopada o godz. 16 zagra recital chopinowski w 
Ośrodku Kultury ( ul. Stępkowskiego 17). Koncert będzie zwieńczeniem tar-
czyńskich obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Wstęp wolny. 

PC
LESZNOWOLA

Wspomnienia dawnych dni
 Już dziś w fi lii GOK Lesznowola w Mysiadle (ul. Topolowa 2) na UTW od-
będzie się koncert „Wspomnienia dawnych dni” - występ na okoliczność 
100-lecia odzyskania niepodległości Polski w wykonaniu zespołu w skła-
dzie. Artyści sięgając do historii polskiej piosenki przypominają najpiękniej-
sze utwory z lat 20 i 30 XX wieku, czyli okresu eleganckich kawiarni, wytwor-
nych teatrów, szalonych kabaretów i swingujących dancingów. Prezentują 
nowe, autorskie aranżacje popularnych piosenek z repertuaru m.in. M. Fog-
ga, Z. Pogorzelskiej i E. Bodo. Początek o godzinie 17. Wstęp wolny.

Tyl.

R E K L A M A
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DAM PRACĘ

KIEROWCA AUTOBUSU, PRZEWOZY SZKOLNE, 
RÓWNIEŻ EMERYT, TEL. 606 536 651

Sklep spożywczy Agnes w Julianowie zatrudni 
ekspedientki, tel. 502 159 820

Zatrudnimy Panią - na kilka godzin dziennie - do zmy-
wania naczyń w stołówce szkolnej w Józefosławiu.  
Tel. 882 008 720

Zatrudnimy Panią do sprzątania małej, prywatnej szkoły 
w Józefosławiu. Cały etat lub pół etatu. Tel. 882 008 720

Szukam dziewczynę do kawiarni w Konstancinie, 
Tel. 22 754 68 21, 601 24 49 19

Do zakładu kamieniarskiego, stała praca, dobre 
zarobki, tel. 510 104 512, 506 061 348

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

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni kierowców, 
tel. 534 140 941

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstanci-
nie poszukuje osób chętnych do pracy w charakte-
rze: opiekuna nad osobami niepełnosprawnymi, pielę-
gniarki i fizjoterapeuty. Możliwość zamieszkania. Oso-
by zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod 
nr 607 241 707 lub adresem e-mail: tabita@luxmed.pl 

Babik Transport - zatrudnimy kierowców C+E na trasy 
międzynarodowe PL - EU-PL tel. 600 065 813

Warsztat samochodowy w Piasecznie zatrudni 
maechanika, tel. 601 323 626

Opiekunka do dzieci, Zalesie Dolne, 6h/dziennie: 
6:30-8:30 i 14:30-18:30.Prawo jazdy. Atrakcyjne 
wynagrodzenie. Tel: 693 449 010 

Zespół Szkół RCKU w Piasecznie ul. Chyliczkowska 
20, zatrudni sprzątaczkę, tel. 22 756 73 54, 509 291 780

Zatrudnię elektryka, elektromontera . Wykonywanie in-
stalacji w budynkach. Tel. 602 675 286

Zatrudnię osobę do pracy w sklepie spożywczym 
w Piasecznie - atrakcyjne wynagrodzenie, miła atmos-
fera, wolne wszystkie niedziele.,tel. 604 072 877

Podnajmę fotel manicure/pedicure, Piaseczno, 
tel. 501 603 535

Grafik, operator DTP. CV prosimy przesyłać na adres: 
praca@galia.net.pl

Kosmetyczkę ze stażem pracy zatrudnię na etacie, 
Piaseczno, tel. 691 964 620

Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę pilnie, tel. 605 322 756, 
607 048 046

Firma zatrudni do odśnieżania pługo-piaskarką, 
C.H. Janki ul. Mszczonowska, wym.prawo jazdy kat.B, 
tel. 798 926 772

Firma zatrudni do sprzątania- teren zewnętrzny, 
C.H. Janki ul. Mszczonowska, mile widziani Panowie, 
tel. 798 926 772

Szkoła Podstawowa w Mysiadle zatrudni nauczyciela eduka-
cji wczesnoszkolnej (klasa I, 18 godzin, na zastępstwo). CV 
proszę przesyłać na adres e-mail: sekretariat@spwmy.edu.pl, 
telefon kontaktowy - (22) 462-85-20

Firma zatrudni do sprzątania, praca w godz.nocnych, Pia-
seczno, ul. Puławska,mile widziane Panie tel. 512 117 967 

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni osoby do pakowa-
nia pieczywa. Praca w nocy, tel. 534 140 941

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

Przyjmę do pracy hydraulika i pomocnika, tel. 693 785 277

Nauczycieli do przedszkola i osoba do pracy kuchni, k/
Piaseczna, tel. 501 423 413

W gospodarstwie warzywniczo-sadowniczym mężczyź-
nie na stałe, z zamieszkaniem, tel. 574 162 964

Zatrudnię kierowcę kat C, jazda na miejscu, tel. 601 222 448

Praca na myjni – przygotowanie pojazdów do sprzedaży, 
okolice Konstancina tel. 504 555 159

Krawca/Krawcową do poprawek w pracowni krawieckiej 
(chałupnictwo) tel. 602 726 384

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

Ekspedientkę/-ta Wólka Kozodawska lub Piaseczno 
Pomorska, tel. 508 288 773

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

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

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego w Kon-
stancinie, cały etat oraz pół etatu, tel. 602 122 313

Zatrudnię montera ze zdolnościami manualnymi w Biela-
wie, tel. 22 754 46 70(71)

Pomoc kuchenna, do pracowni garmażeryjnej, Mysiadło, 
dobre warunki pracy i wynagrodzenia, tel. 603 68 65 61

Podnajmę stanowisko manicurzystce i fryzjerce (zatrud-
nię) od 3000 zł, tel. 501 143 827

Ekspedientkę/-ta Łazy k. Tarczyna, tel. 508 288 773

Poszukujemy młodej, energicznej osoby do pomocy 
w magazynie w Piasecznie. Tel. kont. 695 909 304

Firma sprzątająca poszukuje osoby do sprzątania hali 
produkcyjnej i magazynowej. Praca w systemie zmiano-
wym po 12 godz. raz dzień raz noc. Wynagrodzenie na 
rękę 12,00 zł za godz. plus premia, umowa o pracę. Za-
dzwoń na nr 501 631 374

BABIK TRANSPORT - zatrudnimy osobę do prowadzenia 
księgowości. Wymagane doświadczenie i znajomość pro-
gramu Rewizor GT Insert. Praca w Górze Kalwarii. 
Tel 664 476 541

Pilnie zatrudnię pomoc nauczyciela/opiekukę do przed-
szkola w Łazach koło Magdalenki 504 022 284, 506 12 52 82 
CV przedszkolefantazja@interia.pl 

Dekarza z doświadczeniem, pomocnika dekarza. Praca 
na stałe. Dobre wynagrodzenie. Tel. 601 306 853

Zatrudnimy do sprzątania sal kinowych-Pruszków. Umowa 
zlecenie. Praca w godzinach 6:00 - 10:00, stawka 12 zł do 
ręki/h. Kontakt pod numerem 502 187 430 lub 515 747 886 

Zatrudnię kierowcę kat.C+E, jazda po kraju, tel. 601 097 505

Sklep spożywczy zatrudni na stanowisko kasjer 
sprzedawca, pełen etat, umowa o pracę Konstancin, 
ul. Anny Walentynowicz 21s, tel. 503 435 217

Firma handlowa Uni-Pack Maciejko z Piaseczna poszuku-
je pracownika na stanowisko magazynier. Wynagrodzenie 
3 tys. zł brutto plus premia. CV prosimy przesyłać na ad-
res: rekrutacja@unipack.com.pl

Mechanika/elektromechanika i blacharza samochodowe-
go. umowa o pracę, dobre zarobki tel. 519 376 670

Publiczne Przedszkole Słoneczne zatrudni nauczyciela lub 
studenta pedagogiki. Możliwość awansu. Tel: 783 982 496

SZUKAM PRACY 

Emeryt z samochodem osobowym, tel. 510 96 20 03

Sprzątanie,tel. 576 099 025

KUPIĘ

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

SPRZEDAM

Miód z własnej pasieki, tel. 501 51 66 52

Piec na miał, 2 letni, tel. 509 952 583

Regał tanio, tel. 698 193 195

Drewno kominkowe, tel. 730 767 493

Sosna opałowa, tel. 602 77 03 61

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Opel Vectra, 98 r, benzyna 2,5 V6, tel. 698 698 839 

VW T4, 2001, tel. 504 171 184

Części i akcesoria do Saaba 9000, tel. 787 451 337

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup aut, tel. 793 304 091

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Atrakcyjna działka budowlana 1350 m kw., Dobiesz 
k. Piaseczna, tel. 661 885 525

Działki 1200-1700 m kw., media, Prace Duże 
gm. Tarczyn, tel. 885 956 466, 606 680 500

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

Działka 3500m kw., w Henrykowie, tel. 514 283 048

Działki budowlane Gabryelin, tel. 604 210 219

Budowlana 1515 m kw. Wszystkie media, Żabieniec 
k. Piaseczna, tel. 608 660 916

Działki budowlane 800 - 1200 m kw. Prażmów, 
tel. 602 77 03 61

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

Mieszkanie dwupokojowe Piaseczno, tel. 735 037 247

Budowlana 2877 m kw. lub mniejsza, Czerwonka, 
gmina Grabów nad Pilicą, bezpośrednio, tel. 511 069 793

Działki bud.od 600 m kw.,od 50 tys.media. Tel. 607 869 775

Działkę Chylice, tel. 509 974 550

Do sprzedania działka w SIEDLISKACH-tanio,
tel. 602 340 549

Super działka w Słomczynie, tel. 604 624 875

UWAGA, UWAGA mam do sprzedania super działki bu-
dowlane położone  na południe od Piaseczna W CENIE 
JAK DOBRY TELEWIZOR, 1000 m kw., w cenie 23 000 zł, 
tel. 602 340 549

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

Mieszkanie, pokój, tel. 507 449 229

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Kwatery, tel. 728 899 673

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

Kwatery, Dąbrówka, 250zł - 300zł tel. 667 797 094

Kwatery, Chylice, tel. 513 626 068

Sklep+działka Żyrardów centrum, tel. 607 869 775

Wynajmę lokal Chylice, tel. 509 974 550

Lokal usługowy 52 m kw. Piaseczno tel. 504 506 124 

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Dom bezpośrednio, tel. 519 470 497

Poszukuję dużej działki 2000-3000 m kw., położonej 
w kameralnej okolicy, tel. 604 624 875

USŁUGI

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

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
Tel. 504 008 309

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

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

Dachy, blacha i papa termozgrzewalna, tel. 601 310 413

Murarz – tynkarz podejmie pracę, tel. 505 877 194

Automatyka do bram: przesuwnych, dwuskrzydłowych, 
garażowych –  sprzedaż, montaż, serwis, tel. 790 331 339

Elektryk, tel. 666 890 886

Wycinka drzew – wszystkie metody, tel. 509 518 836

Wycinki drzew z podnośnika koszowego,
tel. 518 745 782

Hydraulik tel. 886 576 148

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

Hydraulik z doświadczeniem i uprawnieniami; 
awarie instalacji i nowe sieci; Piaseczno i okolice, 
tel. 605 079 907

Naprawy AGD pralki lodówki zmywarki piekarniki
płyty tel.511 204 952

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU,
TEL. 501 129 679

Malowanie, remonty, gładzie, tel. 665 708 757

Układanie kostki brukowej, profesjonalnie i terminowo, 
gwarancja, www.dobrybrukarz.pl, tel. 698 698 839

Cyklinowanie i układanie podłóg, Góra Kalwaria, 
tel. 531 248 327

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Złom, uprzątniemy, wywieziemy, tel. 502 898 418

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

Ogrodnictwo, tel. 536 043 434

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

ANTENY TV, SAT. Konfiguracja sprzętu RTV, tel. 501 700 315

Sprzątające, tel. 536 043 434

Remonty, wykończenia, tel. 692 194 998

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

Usługi wysokościowe, czyszczenie dachów i rynien,
wycinka drzew, tel. 889 105 476

Hydraulik, tel. 535 872 455

Malarskie, tel. 696 120 208

Podnośnik koszowy, 17m, usługi, wynajem, 
wycinka drzew tel. 609 828 998

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

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

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

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Dachy - papą termozgrzewalną, obróbki, tel. 502 473 605

Malowanie, remonty, tel. 787 231 129

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

Tynki gipsowe i tradycyjne kont 604 415 352

Tynki wewnętrzne, tel.  533 125 444

Tynki, tel. 533 125 444

 RÓŻNE 

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

Klub seniora z opieką, tel. 605 576 406

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

Sprzedam firmę - Dom Opieki dobrze prosperujący, 
budynek 780 m2 pow. użytkowej, działka 2500 m2, 
Serock, 501 092 950

NAUKA 

Pracownia rozwoju osobowości i lepszego, bardziej 
wartościowego życia, tel. 571 373 118

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

ZDROWIE I URODA 

Grupa wsparcia, Piaseczno, tel. 571 373 118

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

ZWIERZĘTA

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

SPRZEDAWCA DO DELIKATESÓW W MROKOWIE, 
TEL. 502 251 356

Szukam domu do wynajęcia na świetlice dla dzieci, 
Piaseczno/Gołków/Zalesie Dolne, tel. 506 777 831, 
506 260 906

Pracująca para bez dzieci poszukuje bezpośrednio do 
wynajęcia domu, z samodzielną działką, na wynajem 
długoterminowy (minimum 2 lata), do 1500 zł, 
tel. 793 213 493

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

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

 SKUP AUT W KAŻDYM STANIE, TEL. 514 658 029

Angielski, Piaseczno,  tel. 571 373 118

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

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

GLAZURA, TERAKOTA, REMONTY, TEL. 600 604 547

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Remonty, prace wykończeniowe, solidnie, 
tel. 602 23 86 20

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

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

ELEWACJE TEL. 792 456 182

Sklep spożywczy w Chylicach zatrudni sprzedawcę, 
tel. 503 016 789

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni pracowników na 
stanowisko ciastowy, tel. 791 200 444

Hurtownia piwa bajka w Gołkowie zatrudni kierowców
z kat. B, tel. 603 807 472,  ela@bajwid.pl

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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