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Zainteresowane placówki zapraszamy do prezentacji (zgłoszenia przyjmujemy do 14 sierpnia)
Piaseczno: ul. Ludowe 2, tel. 22 756 79 39 reklama@kurierpoludniowy.pl

Przegląd przedszkoli niepublicznychi placówek zajmujących się opiekąnad dziecmi poniżej 3lat

Czytaj on-line!

Jesteśmy
 również na: 

www.facebook.com
/kurierpoludniowy

www.kurierpoludniowy.pl

Hotel w sklepie?
PIASECZNO Przy ulicy Mokrej w Hen-
rykowie Uroczu znajduje się zruj-
nowany budynek dawnego skle-
pu, w którym w fatalnych warun-
kach mieszkają pracownicy se-
zonowi. - Nie ma tam mediów, 
a dookoła panuje spory bała-
gan – mówi sołtys Anna Kostyr-
ka. - Mieszkający w ruderze ludzie 
często spożywają alkohol, wywo-
łując niepokój dzieci korzystają-
cych z pobliskiego placu zabaw
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Filia szkoły w Józefosławiu
PIASECZNO W związku z przepełnieniem szkoły w Józefosławiu i groźbą nauki na 
trzy zmiany, gmina wydzierżawiła dodatkowe pomieszczenia w nowym budynku, 
znajdującym się kilkaset metrów od szkoły. Pomieści się tam w sumie sześć klas 
pierwszych i zerówek
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KRONIKA POLICYJNA

Odpowie za złamanie zakazu
PIASECZNO

Wybił szybę w komisariacie
KONSTANCIN-JEZIORNA

Dozór za rozbój
 Trzy miesiące temu w rejonie ulicy Chopina napadnięto mężczyznę dostar-
czającego leki do apteki. Napastnik ukradł dostawcy samochód, który porzucił 
kilka ulic dalej, oraz 5000 zł. Po zebraniu i przeanalizowaniu wszystkich dowo-
dów, funkcjonariusze wytypowali mężczyznę podejrzanego o dokonanie roz-
boju. 34-letni Robert S. został zatrzymany. Grozi mu do 12 lat więzienia, a na 
razie został objęty dozorem policyjnym. 

GÓRA KALWARIA

 Na ulicy Wesołej w Baniosze policjanci zatrzymali podejrzanie wesołego 
motorowerzystę. Jak się okazało, mężczyzna był nietrzeźwy – miał w organi-
zmie ponad 2,5 promila alkoholu. Wiesław N. odpowie za kierowanie pojaz-
dem w stanie nietrzeźwości za co grozi do 2 lat więzienia. O jego dalszym losie 
zdecyduje sąd. 

Z promilami na skuterze

 W rejonie ulicy Ks. Sajny policjanci zauważyli dziwnie zachowującego się 
mężczyznę. W trakcie kontroli funkcjonariusze znaleźli przy nim torebkę stru-
nową z suszem roślinnym. Narkotyki zostały zabezpieczone, a mężczyzna 
zatrzymany. Krzysztof W. odpowie za posiadanie prawie 2,5 g marihuany. 
Grozi mu do 3 lat więzienia. 

Nocny spacer z narkotykami

Podróbki za ponad 100 tys. zł
 W centrum handlowym w Wólce Kosowskiej funkcjonariusze warszawskiej 
izby celnej i zarządu warszawskiego CBŚ sprawdzali czy oferowany przez 
sprzedających towar jest udostępniany klientom zgodnie z obowiązującym 
prawem. W firmie 35-letniego obywatela Chin znaleziono podrobione słu-
chawki opatrzone logiem znanej firmy o wartości około 90 tys. zł. W kolejnych 
dwóch firmach znaleziono podrobioną odzież. Towar został zabezpieczony, a 
właściciele firm staną przed sądem. Za handel wyrobami z zastrzeżonymi zna-
kami towarowymi grozi im do 5 lat więzienia. 

LESZNOWOLA

 W ubiegły piątek policjanci zauważyli jadącego ulicą Słoneczną fiata. Jako, 
że auto poruszało się wężykiem, policjanci zaczęli podejrzewać, że kierujący 
może być pod wpływem alkoholu. I rzeczywiście, Marcin B. miał w organizmie 
ponad 2 promile. Nie miał natomiast prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego 
auta i polisy OC. Mężczyźnie grozi do 2 lat więzienia. 

Nieprzygotowany, pijany kierowca

Zatrzymano niebezpiecznego przestępcę
 Na ulicy Wasilkowskiego policjanci zauważyli dwóch siedzących w samo-
chodzie mężczyzn. Po sprawdzeniu ich personaliów okazało się, że jeden jest 
poszukiwany przez stołeczną policję. 28-letni Marcin K. został zatrzymany. 
Mężczyzna ma na swoim koncie m.in. udział w bójce oraz groźby karalne. Trafił 
do aresztu śledczego, gdzie odbędzie zasądzoną karę. 

URSYNÓW

 W niedzielę rano na ulicy Puławskiej policjanci zatrzymali do kontroli 
renaulta. Po chwili okazało się, że prowadzący auto Paweł B. popełnił prze-
stępstwo. Mężczyzna miał zakaz wsiadania za kierownicę, obowiązujący do 
czerwca 2015 roku. Za złamanie zakazu Pawłowi B. grozi do 3 lat więzienia. O 
jego dalszym losie zdecyduje sąd. 

 Policjanci zatrzymali 24-letniego Daniela K., który awanturował się w lokalu 
gastronomicznym. Mężczyzna został przewieziony do komisariatu, był pijany, 
miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu. Być może właśnie dlatego cały 
czas głośno się zachowywał. W końcu, w przypływie agresji, uszkodził prze-
szklone drzwi, powodując straty na około 700 zł. Teraz Daniel K. odpowie za 
uszkodzenie mienia. Grozi mu do 5 lat więzienia.

 Przed jednym z bloków 64-letni Stanisław D. groził bronią 45-letniemu męż-
czyźnie, żądając od niego pieniędzy. Doszło do szamotaniny, w wyniku której 
przedmiot przypominający pistolet wylądowała na trawniku. Wkrótce na miejscu 
zdarzenia zjawiła się policja. Stanisław D. obrzucił funkcjonariuszy wulgaryzmami 
i zachowywał się niezwykle agresywnie. Był pijany, miał w organizmie prawie 2 
promile alkoholu. Po wytrzeźwieniu 64-latek usłyszał w sumie trzy zarzuty. Grozi 
mu do 12 lat więzienia.

Groził bronią i znieważył policjantów

220. rocznica bitwy pod Gołkowem
   PIASECZNO Miejsce upamiętniające żołnierzy poległych w Bitwie pod Gołkowem,    która od-
była się 9 i 10 lipca 1794 roku,    zostało zrewitalizowane. Obok nowej aranżacji zieleni usta-
wiona została tablica ze schematem bitwy,    przypominająca wydarzenia sprzed 220 lat
W 220. rocznicę Bitwy pod Gołkowem gmina Piaseczno 
przeprowadziła rewitalizację miejsca pamięci, usytuowane-
go w Zalesinku u zbiegu ulic Zagłoby oraz 11-go Listopada. 
Wykonano nowe nasadzenia zieleni, a oprócz tablicy z infor-
macją o bitwie ustawiona została też tablica ze schematycz-
nym jej przebiegiem, opracowanym przez Sebastiana Sęka. 
 W ramach obchodów okrągłej rocznicy bitwy, w sobotę 
12 lipca Centrum Kultury zorganizowało bezpłatną wyciecz-
kę autokarową „Śladami Insurekcji Kościuszkowskiej”, zwią-
zaną z największą w historii potyczką na terenie naszej gmi-
ny. Uczestnicy wycieczki zapalili znicze i złożyli kwiaty pod 
głazem upamiętniającym poległych.

TW
R E K L A M A

Piaseczno wczoraj i dziś
PIASECZNO Do 10 sierpnia na rynku miejskim można oglądać wystawę fotograficzną ukazującą dawne i 
obecne oblicze Piaseczna. Autorami wzbudzającej ciekawość przechodniów ekspozycji są  Jacek „Mrówa” 
Mrówczyński (zdjęcia dawne) i Wojtek „Photozoner” Kołodziejski (zdjęcia współczesne). Pomysłodawczy-
nią i jednocześnie kuratorem wystawy jest Małgorzata Szturomska
 Pomysł na ukazanie dawnego i 
współczesnego Piaseczna zrodził się 
z miłości autorów do swojego mia-
sta i fascynacji historią. Punktem wyj-
ścia do przygotowania ekspozycji było 
20 zdjęć Jacka Mrówczyńskiego z lat 
60. i 70. ubiegłego wieku, które zosta-
ły skrzętnie wyselekcjonowane z około 
100 negatywów. Następnie Wojciech 
Kołodziejski sfotografował te same 
miejsca (zmieniając niekiedy plan), a 
odpowiednie sparowanie zdjęć uka-
zuje symbolicznie zderzenie „dwóch 
epok” z życia Piaseczna.
 Co można zobaczyć na prezen-
towanych fotografiach? O ile nie-
które miejsca można bez większego 
trudu rozpoznać, to inne lokalizacje 
zmieniły się niemalże nie do pozna-
nia. Dobrym przykładem są zanie-
dbane niegdyś okolice przy skrzyżo-
waniu ulic Wojska Polskiego i Oku-
lickiego, gdzie dziś mieści się skate-
park, ale chyba najbardziej uderza 
przeobrażenie ulicy Zgoda – nie-

równy bruk zastąpił bowiem asfalt, 
a budynki domu ogrodników i sy-
nagogi zostały zburzone. Z pewno-
ścią warto jest przystanąć na chwi-
lę i obejrzeć wystawę. Starsi miesz-
kańcy zapewne z nostalgią dostrze-
gą obiekty, których już nie ma i 
przypomną sobie klimat dawnego 
Piaseczna, a młodsi będą mogli na 

własne oczy przekonać się, jak bar-
dzo zmienia się i rozwija ich miasto. 
Sam pomysł żeby wystawić fotogra-
fie na rynku okazał się przysłowio-
wym strzałem w dziesiątkę, dzię-
ki czemu wystawa trafi z pewnością 
do większego grona odbiorców.

 Grzegorz Tylec
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Hotel w sklepie?
PIASECZNO Przy ulicy Mokrej w Henrykowie Uroczu znajduje się zrujnowany budynek 
dawnego sklepu, w którym w fatalnych warunkach mieszkają pracownicy sezonowi. 
- Nie ma tam mediów, a dookoła panuje spory bałagan – mówi sołtys Anna Kostyrka. - 
Mieszkający w ruderze ludzie często spożywają alkohol, wywołując niepokój dzieci ko-
rzystających z pobliskiego placu zabaw

 W Henrykowie Uroczu przy ul. 
Mokrej (na działce nr 93/2) znaj-
duje się budynek, który jest własno-
ścią GS-u Samopomoc z siedzibą w  
Gołkowie. - Od dłuższego czasu fir-
ma wynajmuje ten lokal rzekomo na 
skład budowlany – mówi Anna Ko-
styrka, sołtys Henrykowa-Urocza. 
-  Jednak od początku w dawnym 
sklepie mieszkają pracownicy bu-
dowlani, a w środku znajduje się kil-
ka prowizorycznych łóżek.

Obiekt grozi zawaleniem
 W kwietniu ubiegłego roku pani 
sołtys starała się zainteresować spra-
wą Powiatowego Inspektora Nadzo-
ru Budowlanego. W zaadresowanym 
do niego piśmie zwróciła uwagę, że 
budynek który służył kiedyś jako lo-
kal handlowo-usługowy, nie jest bu-
dynkiem mieszkalnym. Nie ma w 
nim bieżącej wody i urządzeń sani-
tarnych. Sołtys zwróciła także uwa-
gę, że na posesji panuje duży bała-
gan. Znajdują się tam m.in. nieza-
bezpieczone sprzęty budowlane, któ-
re mogą zagrażać bezpieczeństwu 
dzieci. „Prosimy o kontrolę stanu 
tego budynku [...] zanim dojdzie do 
katastrofy budowlanej” - czytamy w 
piśmie. - Ten obiekt naprawdę grozi 
zawaleniem – przekonuje Anna Ko-

styrka. - W złym stanie jest zwłasz-
cza strop, który się zapada. 
 Robert Kusak z piaseczyńskie-
go PINB-u poinformował nas, że nie 
zna sprawy budynku przy ul. Mokrej. 
- Jeśli ten obiekt faktycznie jest użyt-
kowany, to powinien posiadać na to 
pozwolenie. To trzeba sprawdzić – 
mówi. - W drugiej kolejności spraw-
dza się, czy budynek jest użytkowa-
ny legalnie, zgodnie z przeznacze-
niem. Kolejną sprawą jest stan tech-
niczny, ale to także ustala się pod-
czas czynności kontrolnych. Powia-
towy inspektor nadzoru przebywa 
obecnie na urlopie, może on zna ku-
lisy tej sprawy...

Piją i... straszą dzieci
 Mieszkańców Henrykowa-Urocza 
martwi także, delikatnie mówiąc, ni-
ski poziom kultury lokatorów zrujno-
wanego sklepu. - Ludzie ci często piją 
alkohol – nie owija w bawełnę Anna 
Kostyrka. - W związku z tym często 
dochodzi do nieprzewidzianych bądź 
niepokojących sytuacji.
 Na przykład 18 kwietnia tego 
roku, wieczorem, na posesji wy-
buchł pożar. Zapalił się wypełniony 
drewnem blaszany garaż. Na miej-
sce przyjechały cztery jednostki stra-
ży pożarnej, dwie z OSP i dwie z 

PSP, oraz policja. Na szczęście po-
żar szybko ugaszono, dzięki czemu 
nie przeniósł się na sąsiednie pose-
sje. - Teraz to miejsce jeszcze bardziej 
straszy swym wyglądem – mówi soł-
tys Henrykowa-Urocza. - Zupełnie 
nie pasuje do okolicy, gdyż po drugiej 
stronie drogi znajduje się nowy i za-
dbany gminny plac zabaw. 
 Jak mówią okoliczni mieszkań-
cy, pijani lokatorzy posesji nie tyl-
ko często włóczą się po okolicy pro-
sząc spotkanych ludzi o pieniądze, 
ale bywa że nie są kompletnie ubra-
ni, co wzbudza niepokój dzieci. Na 
miejscu kilkakrotnie była policja i 

straż miejska, jednak na niewiele się 
to zdało. - W tamtym roku podjęli-
śmy tam interwencję, ale w sprawie 
uporządkowania terenu – informuje 
komendant straży miejskiej, Mariusz 
Łodyga. - Zobligowaliśmy właścicie-
la do posprzątania i zostało to zro-
bione. W tym roku nie mieliśmy jesz-
cze skarg dotyczących tego miejsca.
 
Kiepskie sąsiedztwo placu zabaw
 - Funkcja hotelowa tej meliny cały 

czas się rozszerza – mówi prosząca o 
anonimowość jedna z sąsiadek. - Jak 
było otwarcie placu zabaw, to jeden 
z panów, w stanie upojenia alkoho-
lowego, zaczął defilować z opuszczo-
nymi spodniami. Wiele dzieci boi się 
przechodzić tamtędy w drodze do 
szkoły. Nie wiem dlaczego gminne 
służby nie są w stanie zdyscyplino-
wać tych ludzi. Pomimo wielu inter-
wencji zawsze kończyło się tylko na 
pouczeniu.
 Krystyna Świetlik, kierownik 
administracji wynajmującej budy-
nek GS Samopomoc poinformowa-
ła nas, że dawny sklep nie został wy-
najęty na mieszkania. - Tam nie po-
winien nikt mieszkać i nie słyszałam, 
aby tak było – mówi. - Jeszcze dziś 
skontaktuję się z dzierżawcą i popro-
szę go o wyjaśnienia.
 Tuż przed publikacją artyku-
łu zgłosił się do nas Wiesław Cygan, 

właściciel wynajmującej nierucho-
mość firmy. - Zarzuty mieszkańców 
tak naprawdę dotyczą jednego pra-
cownika, który jest bezdomny i rze-
czywiście ma problemy z alkoholem 
– wyjaśniał. - Jak najszybciej posta-
ram się go stamtąd zabrać. Przepra-
szam za jego zachowanie, będę robił 
wszystko, aby to się więcej nie powtó-
rzyło.

Tomasz Wojciuk

W kwietniu tego roku na zaniedbanej posesji wybuchł pożar

Zrujnowany budynek przy ul. Mokrej i 
jego lokatorzy niepokoją 

mieszkańców Henrykowa-Urocza

 

Rynek godzina 15
PIASECZNO

 W niedzielę, 19 lipca w ramach 
akcji Rynek godzina 15 odbędzie się 
spotkanie dla dzieci z teatrem Picco-
lo Art oraz (o godzinie 16) koncert ze-
społu Mazurskie Trio zatytułowany 
„Ballady ze starej szuflady”. 

Tyl.
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Filia szkoły w Józefosławiu
PIASECZNO W związku z przepełnieniem szkoły w Józefosławiu i groźbą nauki na trzy zmiany, gmina wy-
dzierżawiła dodatkowe pomieszczenia w nowym budynku, znajdującym się kilkaset metrów od szkoły. 
Pomieści się tam w sumie sześć klas pierwszych i zerówek
 Szkoła w Józefosławiu 
znajdująca się przy ul. Kame-
ralnej od dawna jest przepeł-
niona. Była budowana sześć 
lat temu na około 750 dzieci, 
a od września w budynku ma 
uczyć się ich ponad 1200. Sa-
mych pierwszych klas ma być 
aż 16! Taki przypływ uczniów 
spowodował, że zaczęto za-
stanawiać się nad wprowadze-
niem systemu trójzmianowe-
go, w którym nauka zaczyna-
łaby się  przed godz. 8, a koń-
czyła o godz. 19. - Nie dopusz-
czę do tego, aby szkoła praco-
wała na trzy zmiany – dekla-

rował niedawno burmistrz 
Piaseczna, Zdzisław Lis.

Trwa rozbudowa placówki
 W styczniu tego roku ru-
szyła rozbudowa szkoły. Za 
11,5 mln zł ma powstać 10 
dodatkowych sal lekcyjnych, 
hala sportowa oraz 3 mniej-
sze sale gimnastyczne o łącz-
nej powierzchni 2,7 tys. m 
kw. Rozbudowa jest już bar-

dzo zaawansowana i ma za-
kończyć się w 2015 roku. - 
Do czasu zakończenia prac, 
optymalnym rozwiązaniem 
będzie wynajęcie dodatko-
wych pomieszczeń - mówi 
burmistrz Zdzisław Lis.

Filia 300 m od szkoły
 Gmina ogłosiła konkurs 
i przeanalizowała wszyst-
kie złożone oferty. W końcu 
wybór padł na budynek przy 
ulicy Wilanowskiej 15 G, w 
którym miało być prywat-
ne przedszkole. Ma on po-
wierzchnię ok. 340 m kw. i 

został częściowo dostoso-
wany do potrzeb najmłod-
szych uczniów. Wokół bu-
dynku cały czas trwają 
prace, jest on także stop-
niowo wyposażany w nie-
zbędny sprzęt. Na pewno 
będzie gotowy do września. 

 Nowa filia szkoły jest od-
dalona od głównego budyn-
ku o około 300 m. Minusem 
jest natomiast brak łączące-
go obydwie lokalizacje chod-
nika. W budynku przy ul. 
Wilanowskiej 15 G znajdu-
je się miejsce do przyrządza-
nia obiadów, a obok jest plac 
zabaw. Za wynajem obiektu 
gmina zapłaci 17 tys. zł mie-
sięcznie, a stosowna umowa 

ma zostać podpisana w ciągu 
kilku najbliższych dni. 

Nadal nauka na dwie zmiany
 Dzięki utworzeniu fi-
lii szkoła w Józefosławiu zo-
stanie odciążona, a nauka na-
dal będzie odbywać się w sys-
temie dwuzmianowym, dzięki 
czemu zajęcia najpóźniej koń-
czyć się będą o godz. 16. - Tak-
że oferta zajęć dodatkowych 
zostanie utrzymana – deklaru-
je burmistrz. Na razie budynek 

przy ul. Wilanowskiej 15 G zo-
stanie wynajęty na 10 miesięcy, 
ale niewykluczone, że wyna-
jem będzie kontynuowany tak-
że po oddaniu do użytku nowej 
części szkoły. - Wszystko bę-
dzie zależało od liczby nowych 
dzieci – dodaje Zdzisław Lis. - 
Jej precyzyjne oszacowanie jest 
możliwe dopiero po zgłosze-
niu się wszystkich chętnych i 
opracowaniu arkuszy zajęć.

Tomasz Wojciuk

Rozbudowa szkoły w Józefosławiu idzie pełną parą i ma za-
kończyć się w przyszłym roku

17 tys. zł  
zapłaci miesięcznie gmina za wyna-
jem dodatkowych pomieszczeń dla 

najmłodszych dzieci

R E K L A M A

 

95-latek wjechał 
na czerwonym?
LESZNOWOLA We wtorek, tuż po godz. 10 na skrzyżo-
waniu ulicy Słonecznej i z Postępu doszło do zderze-
nia trzech aut osobowych. Prawdopodobnie do wy-
padku doprowadził 95-letni kierowca fiata, który 
 zignorował czerwone światło

Na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną fiat panda ude-
rzył w volkswagena golfa oraz bmw. - Ranna została ko-
bieta z volkswagena, która z urazami głowy i kręgosłupa 
trafiła do szpitala – informuje st. asp. Maciej Blachliński, 
rzecznik KPP w Piasecznie. - Według wstępnych ustaleń 
do wypadku doprowadził 95-latek kierujący fiatem, któ-
ry jadąc od strony Magdalenki w kierunku Piaseczna wje-
chał na skrzyżowanie na czerwonym świetle. 
 Wypadek na kilka godzin sparaliżował ruchliwą drogę 
wojewódzką. Jeszcze po południu  na miejscu pracowali 
policjanci i strażacy. 

AŻ
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Dzień Kultury Indyjskiej
PIASECZNO W niedzielę, 6 lipca na rynku w Piasecznie zor-
ganizowany został drugi Dzień Kultury Indyjskiej. Impre-
za była udaną kontynuacją ubiegłorocznego wydarze-
nia, które spotkało się z dużym zainteresowaniem i życz-
liwością mieszkańców
 Głównym celem imprezy, zor-
ganizowanej wspólnie przez Mię-
dzynarodowe Towarzystwo Świa-
domości Kryszny (MTŚK), dzia-
łające od ponad 30 lat w Mysiadle 
i Centrum Kultury w Piasecznie, 
jest przybliże-
niem wszyst-
kim chętnym 
kultury i du-
chowości Indii. 
 - Przedsię-
wzięcie miało różnorodny 
i zarazem złożony charak-
ter, co w naturalny sposób 
wpływa na harmonię ducha – mówi 
Kryszna Kirtan das (Jakub Stasze-
lis), Prezydent Świątyni MTŚK i 
główny organizator wydarzenia. - 
Takie festiwale są znakomitą oka-
zją do tego, aby człowiek oderwał 
się od codzienności, myślenia o 
pracy, pieniądzach i innych proble-
mach, a skupił swój umysł na bar-
dziej wartościowych rzeczach: na 
duchowości, na poznaniu siebie, 
słowem na kwestiach, które na-
prawdę przynoszą nam szczęście i 
satysfakcję. 
 Na stoiskach rozdawane było 
tego popołudnia darmowe, trady-
cyjne indyjskie jedzenie, przygoto-
wane według duchowych przepisów 

i reguł. Można było również założyć 
sari sari (tradycyjną część garderoby 
noszoną przez kobiety na subkonty-
nencie indyjskim), namalować hen-
ną wzorki na ręce lub nałożyć tzw. 
makijaż indyjski. Na rynku obec-

ni byli też wystawcy oferujący in-
dyjskiej pamiątki i literaturę wedyj-
ską (hinduistyczne teksty objawio-
ne oraz korpus powiązanych z nimi 
tekstów nie uznawanych za objawio-
ne, ale ściśle z nimi związanych i 
mających duże znaczenie religijne).
- Z moich rozmów z mieszkańcami 
wynika, że byli oni bardzo zauro-
czeni tym, co się tutaj dzisiaj działo 
– podkreśla Jakub Staszelis. - Urze-
kła ich zarówno treść naszego prze-
kazu, jak i wartości, którymi stara-
my się dzielić.
 Na scenie zaprezentowane zo-
stały liczne przedstawienia ta-
neczne (ukazujące cztery indyj-
skie szkoły tańca), inscenizacja te-

atralna (starożytna historia Księ-
cia Ramy, wiążąca się ściśle z te-
matyką duchowości), pokaz yogi, 
bhajan-muzyka medytacyjna oraz 
prelekcja na temat znaczenia kul-
tury, jogi i religii. Na zakończenie 
odbyła się jeszcze zabawa z dzieć-
mi, którą zwieńczyło przedstawie-
nie muzyczne ze wspólnym śpie-
waniem mantry Hare Kryszna. Co 
ciekawe, zaraz po zakończeniu im-
prezy na piaseczyńskim rynku za-
częło padać.
 - Indyjska tradycja wspomina, 
że jeżeli właściwie spełnimy ofia-
rę i zadowolimy tym Boga, to w re-
zultacie może spaść deszcz – sko-
mentował organizator wydarzenia. 
- Jeżeli w przyszłym roku dosta-
niemy zaproszenie, to bardzo chęt-
nie znów podejmiemy się organiza-
cji w Piasecznie kolejnych Dni Kul-

tury Indyjskiej. Uważam, że zain-
teresowanie kulturą oraz duchowo-
ścią Indii stale rośnie i spotykamy 
się z coraz większą życzliwością ze 
strony ludzi, którzy stają się coraz 
bardziej otwarci i tolerancyjni. Nie 
nakłaniamy nikogo do zmiany wia-
ry. Naszym celem jest to, aby każ-
dy stał się osobą bardziej świado-
mą Boga. Duchowość można  bo-
wiem rozwijać w każdej religii.

Grzegorz Tylec

Uważam, że zainteresowanie kulturą oraz duchowo-
ścią Indii stale rośnie i spotykamy się z coraz większą 
życzliwością ze strony ludzi, którzy stają się coraz bar-
dziej otwarci i tolerancyjni.

„

Kryszna Kirtan das 
(Jakub Staszelis)

Prezydent Świątyni Międzynarodowego Towarzystwa Świado-
mości Kryszny i główny organizator Dnia Kultury Indyjskiej

”

 

Ginące zawody

LOTTO Poland 
Bike Marathon 2014

PIASECZNO

GÓRA KALWARIA

 W sobotę, 19 lipca na rynku w Pia-
secznie w godzinach od 12 do 16 odbę-
dą się pokazy kowalskie w wykonaniu 
kowali z kuźni w Gołkowie. W progra-
mie: prezentacja wyrobów kowalskich, 
narzędzia kowalskie, pokaz kucia pod-
ków. W trakcie pokazu będzie można 
zobaczyć pracę kowala wraz z pomocni-
kiem, poznać plastyczność metalu oraz 
spróbować swoich sił przy kowadle.   Tyl.

 Już w najbliższą niedzielę, 20 lip-
ca w Górze Kalwarii odbędzie się cy-
kliczny wyścig rowerowy - LOTTO 
Poland Bike Marathon 2014. Dzień 
wcześniej na Placu Piłsudskiego 
zostanie otwarte biuro zawodów 
(godz. 17-20), które będzie funkcjo-
nowało także w niedzielę od godz. 8. 
Starty rozpoczną się o godz. 11. Pod-
czas maratonu będzie funkcjonował 
elektroniczny system pomiaru cza-
su, a swoje wyniki zawodnicy otrzy-
mają później sms-em. W miasteczku 
będzie można skorzystać z bezpłat-
nego serwisu rowerowego oraz bez-
płatnego, profesjonalnego masażu. 

TW

R E K L A M A

R E K L A M A
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FOT. MARCIN OTULAK
URODZENI W PIASECZNIE

Gabriela Bartnicka
3240 g., 52 cm, 06.07

Alan Brzostowski
3140 g., 55 cm, 05.07.

Wiktor Sobański 
09.07.2014 r. - 3640 g, 57 cm

Lena Grabiec
3100 g., 56 cm, 06.07

Kasia Jabłońska
4380 g., 57 cm, 05.07

Nikola Obidzińska 
11.07.2014 r. - 3360 g, 53 cm

Kacper Stawicki
07.07.2014 r. - 3520 g, 55 cm

Zofi a Żelechowicz
2700 g., 49 cm, 06.07

Filip Flomander 
09.07.2104 r. - 3160 g, 53 cm

Jan Słowik
3640 g., 54 cm, 04.07

Mikołaj Matyszewski
3400 g., 56 cm, 05.07

Ksawery Mróz 
07.07.2014 r. - 3180 g, 53 cm

Leon Świecak 
08.07.2104 r. - 3560 g, 54 cm

Maja Kondraszuk 
08.07.2014 r. - 4160 g, 56 cm

Alec Paczkowski 
10.07.2014 r. - 3600 g, 54 cm

Jagoda Kapuścińska 
08.07.2014 r. - 2900 g, 52 cm

R E K L A M A

     INFORMACJE URZĘDU GMINY LESZNOWOLA

ZAPRASZAMY 
na prezentację Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla 

Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+

Lesznowola jako jedna z 40 gmin metropolii warszawskiej podpisała porozumienie w 
sprawie wspólnych działań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla 
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. ZIT dla WOF jest nowym instrumentem 
służącym do pozyskania dofinansowania UE na realizację wspólnych projektów, których 
głównym celem jest integracja obszaru i optymalne wykorzystanie jego przewag 
konkurencyjnych. 
Kluczowym dokumentem określającym zasady wspólnych działań jest Strategia 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 
2014-2020+, która koncentruje się na trzech głównych obszarach: transporcie niskoemi-
syjnym, rozwoju gospodarczym oraz e-usługach. Projekt tego dokumentu znajduje się 
obecnie w fazie konsultacji społecznych.  
Zachęcamy Państwa do włączenia się w tworzenie Strategii Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 
2014-2020+ za pośrednictwem formularza dostępnego na www.omw.um.warsza-
wa.pl oraz podczas spotkań w gminach. Spotkanie dedykowane Mieszkańcom 
Gminy Lesznowola odbędzie się 23 lipca br. w Konstancinie-Jeziornej.

Termin i miejsce spotkania:
23.07.2014 r. – Konstancin-Jeziorna, Centrum Konferencyjno-Hotelowe ALICJA,
 ul. Pocztowa 15, godz. 15.00-18.00.

Zapraszamy również do udziału w pozostałych spotkaniach:
 24.07.2014 r. – Podkowa Leśna, Pałacyk Kasyno, ul. Lilpopa 18, godz. 15.00-18.00
 06.08.2014 r. – Warszawa, hotel Mercure, ul. Złota 48/54, godz. 15.00-18.00
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Obejrzyj filmy w plenerze
PIASECZNO Wraz z początkiem lipca w każdy piątkowy wieczór (z wyjątkiem święta 15 
sierpnia) o godzinie 21.30 na parkingu przy ulicy Sierakowskiego w Piasecznie odby-
wają się  pokazy filmowe w ramach wakacyjnego Kina Plenerowego
 Parkingowe kino „pod chmurką” 
od samego początku cieszy się spo-
rym zainteresowaniem mieszkań-
ców. Przychodzą ludzie w różnym 
wieku, przynosząc ze sobą koce, 
krzesełka i coś do jedzenia. Przed 
każdym seansem prowadzący im-
prezę pracownik Biura Promocji i 
Informacji przypomina wszystkim 
obecnym o zakazie picia alkoho-
lu, palenia papierosów, a także – w 
miarę możliwości – prosi o wstrzy-
manie się od rozmów, które mogły-
by przeszkadzać innym w oglądaniu 
filmów.
 - Kino plenerowe to bardzo faj-
ny pomysł i jest lepiej zorganizo-
wane niż kiedyś – przyznają zgod-
nie Ola, Klaudia i Eliza, nastoletnie 
mieszkanki Piaseczna. - Jakość ob-
razu jest dobra, choć naszym zda-
niem najlepiej byłoby zorganizować 
kino w parku miejskim, bo na par-
kingu brakuje krzesełek.
 Uczestnicy pokazów chwalą so-
bie również repertuar wyświetla-
nych filmów, na który mieli zresz-
tą bezpośredni wpływ. Ze względu 
na ograniczone możliwości pozy-
skania praw  do otwartych, nieko-
mercyjnych pokazów plenerowych, 
dzięki akcji Młodzieżowej Rady 
Gminy wyselekcjonowana została 

lista 30 tytułów, spośród których, 
w formie głosowania internetowe-
go, wybranych zostało ostatecznie 
osiem, które prezentowane są wła-
śnie w Piasecznie. Wyniki ankiety 
dostępne są na stronie www.mrg.
piaseczno.eu. Najwięcej, bo aż 114 
głosów otrzymała francuska kome-
dia „Nietykalni”.
 Już dziś, 18 lipca obejrzeć bę-
dzie można film „Chłopiec w pa-
siastej piżamie”. Kolejnymi pro-

jekcjami będą: „Życie Pi” – 25 lip-
ca, „Chce się żyć” – 1 sierpnia, 
„Atlas chmur” – 8 sierpnia, „Sher-
lock Holmes” – 22 sierpnia i „Nie-
tykalni” – 29 sierpnia. Jeśli pogo-
da nie będzie sprzyjająca, część po-
kazów może zostać przeniesionych 
na wrzesień. Organizatorzy zachę-
cają do przyjścia z własnym krze-
sełkiem czy leżakiem.

Grzegorz Tylec

 

Rap Rewir
PIASECZNO

 Na ostatnim przedwakacyjnym 
spotkaniu z muzyką Rap na mniej-
szą niż zwykle frekwencję wpłynę-
ły zapewne odbywające się wła-
śnie Mistrzostwa Świata w Brazylii. 
Ci którzy wybrali jednak muzykę, z 
pewnością nie żałowali. Tego wie-
czoru w piaseczyńskim Domu Kul-
tury wystąpili: MacH, Kokos, RADO, 
Arti & Efiks, HAWK, AEM ( Blunt-
Brothers BB*), KOLOROFONIA, NI-
KONE, BIARA & WRON, HADES, SU-
GHAR i  DJ FALCON1. Imprezę po-
prowadzili tradycyjnie DJ SKRZY-
DLATY i Rufin MC.

Grzegorz Tylec Jednym z wykonawców podczas ostatniego Rap Rewiru był NIKONE
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Parkowy pat
POWIAT/PIASECZNO  Kilka dni temu w urzędzie gminy odbyło się spotkanie przedstawicie-
li Towarzystwa Przyjaciół Piaseczna z burmistrzem Zdzisławem Lisem, podczas które-
go Andrzej Rutkowski z TPP starał się nakłonić do użyczenia od Skarbu Państwa repre-
zentowanego przez starostę piaseczyńskiego części parku, tak, aby można było doko-
nać jego rewitalizacji
 Andrzej Rutkowski najpierw od-
czytał treść porozumienia, choć 
sama propozycja dotycząca użycze-
nia części parku, nie jest nowa. Z 
dokumentu wynikało, że starosta, 
reprezentujący Skarb Państwa, chce 
użyczyć gminie Piaseczno część 
parku na 3 lata. Szczegółowe wa-
runki użyczenia ma określać umo-
wa. - Istnieje także możliwość uży-
czenia gminie części parku na okres 
20 lat – dodał Andrzej Rutkowski. 
- Jednak wcześniej starosta musi 
uzyskać na to zgodę wojewody.

Żmudne procedury...
 - Spotkaliśmy się z panem 
burmistrzem, aby kontynuować 
inicjatywę zmierzającą do pod-
pisania porozumienia. Czy pan 
burmistrz może odnieść się do tej 
propozycji? - pytał Andrzej Rut-
kowski, zaznaczając, że rozpoczę-
ta przez gminę procedura komu-
nalizacyjna przedłuża się. - Prze-
jęcie części parku w użyczenie 
jest dobrą formą i może skutko-
wać szybkim uporządkowaniem 
tego terenu. Chcielibyśmy, żeby 

ten temat został podjęty komplek-
sowo, a park stał się chlubą mia-
sta – dodał przedstawiciel Towa-
rzystwa Przyjaciół Piaseczna.

Gmina chce parku na własność, 
starosta chce zatrzymać parking 
 Wiceburmistrz Piaseczna Da-
niel Putkiewicz wyraził zadowole-
nie, że wszystkim stronom zależy 
na  kompleksowym i docelowym 
uregulowaniu kwestii parku. 
 - Gmina Piaseczno w ostatnich 
latach przyspieszyła proces komu-
nalizacji tego terenu - tłumaczył. - 
Chcemy uzyskać własność na dział-
ce 7/11, czyli zabytkowej części par-
ku. Przypominam, że w sierpniu 
2012 roku wojewoda już raz wy-
dał decyzję stwierdzającą własność 
gminy Piaseczno. Decyzja ta zosta-
ła zakwestionowana przez Towa-
rzystwo Oświa-
towe. Odwołał 
się od niej także 
pan starosta. 
 Starostwo odwołało się dlate-
go, że na części działki 7/11 pobu-
dowało kilka lat temu parking, któ-
ry chciałoby zatrzymać. 
 - Z tym akurat nie ma problemu 
– zadeklarował podczas spotkania 
burmistrz Zdzisław Lis.- Po uregu-
lowaniu stanu własności, wydzieli-

my z tego gruntu fragment na któ-
rym zależy panu staroście i mu go 
przekażemy. 
 Daniel Putkiewicz dodał, że 
działka 7/11 wyglądała tak, jak 
obecnie, już w 1990 roku kiedy gmi-
na nabyła do niej własność. 
 - Teraz musimy się tego trzymać 
– przekonywał wiceburmistrz. 

Pozostaje  tylko czekać
 Obecnie sprawa związana z 
uznaniem własności gminy do 
działki 7/11 została skierowana do 
ponownego rozpatrzenia. W naj-
bliższych tygodniach, a najgor-
szym wypadku miesiącach, wo-

jewoda podejmie decyzję po raz 
drugi. - Teraz najważniejsze jest 
to, aby starostwo się od tej decy-
zji nie odwoływało – przekony-
wał wiceburmistrz. - Powtarzam 
raz jeszcze, grunt pod parkingiem 
przekażemy starostwu po potwier-
dzeniu naszej własności. Przerwa-
nie teraz tego procesu może skut-
kować odmową potwierdzenia na-
bycia nieruchomości przez gminę, 
a biorąc ten teren w użyczenie mo-
żemy podważyć nasze prawo wła-
sności. Jeżeli czekaliśmy tyle lat na 
ten park, to wypada tę procedu-
rę doprowadzić do końca. W prze-
ciwnym razie stracimy cztery lata i 
pieniądze. A jest wola dokończenia 
tej sprawy.

Tomasz Wojciuk

Użyczenie części parku może podważyć całą procedu-
rę komunalizacyjną.

„
Daniel Putkiewicz

wiceburmistrz Piaseczna”

Andrzej Rutkowski (z lewej) przekonywał burmistrza Zdzisława Lisa 
do użyczenia od Skarbu Państwa części parku

Park miejski w Piasecznie od lat czeka na rewitalizację

 
Starosta Piaseczyński działając na podstawie 
art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 
gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 
2014r, poz. 518) informuje, iż na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w 
Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14 oraz na 
stronie internetowej www.piaseczno.pl 
zamieszczony został wykaz nieruchomości 
Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży, 
stanowiącej działkę ew. nr 13 i nr 16 z obrębu 44 
m. Piaseczno.

Wykaz  został wywieszony na okres  od dnia 
15.07.2014r. do dnia 05.08.2014r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w 
nabyciu ww. nieruchomości, zgodnie z art. 34 
ust. 1 pkt  1 i 2 ww. ustawy. o gospodarce 
nieruchomościami, winne złożyć wniosek o 
nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, 
licząc od dnia wywieszenia wykazu.
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Odbudowałem się w Sparcie
Z Emilem Wrażeniem, piłkarzem sezonu 2013/2014 Kuriera Południowego 
w powiecie piaseczyńskim, rozmawia Grzegorz Tylec
Jak zaczęła się Twoja kariera piłkarska 
i jaki był jej dotychczasowy przebieg?
 Kariera to zbyt duże słowo. Moją 
przygodę z piłką zaczynałem w Ju-
niorze Radom, do którego zapro-
wadził mnie mój tata i przez trzy 
lata woził mnie na treningi. Potem 
przeprowadziłem się do Warsza-
wy do Szkoły Mistrzostwa Sporto-
wego i zmieniłem klub na KS Pia-
seczno. To chyba temu klubowi za-
wdzięczam najwięcej, ponieważ to 
KS mnie wypromował, czego skut-
kiem był transfer do Widzewa. W 
łódzkim klubie udało mi się nieste-
ty tylko raz zagrać w Ekstraklasie, 
potem byłem wypożyczany do klu-
bów pierwszoligowych, najpierw 
do Ruchu Radzionków, a następnie 
do Dolcanu Ząbki. Po wypożycze-
niach zdecydowałem się rozwiązać 
umowę z Widzewem i związałem 
się z GKP Targówek i bezapelacyjnie 
była to moja najgorsza decyzja w ży-
ciu. Udało mi się na szczęście uciec 
z tego klubu i postanowiłem zasilić 
Spartę Jazgarzew.
 
Jak wyglądał Twój debiut 
w Ekstraklasie?
 Debiut był średnio udany, po-
nieważ, po pierwsze, przegraliśmy 
mecz, a po drugie - zagrałem zaled-
wie 20 minut, piłka latała mi głównie 
nad głową i nie miałem większych 
możliwości pokazania się. Wtedy w 
Widzewie mieliśmy fajny skład, bo 
grali, między innymi, Jarosław Bie-
niuk, Dudu Paraiba, Ukah czy obec-
ny Legionista Łukasz Broź.
 
W dotychczasowej karierze miałeś 
wiele wzlotów i upadków. Pomimo 
wysokich umiejętności, nie omijały 
cię kontuzje, które zahamowały twój 
piłkarski rozwój. Co to były za urazy, 
jak się ich nabawiłeś i czy to prawda, 
że zastanawiałeś się poważnie czy w 
ogóle dalej grać w piłkę?
 Kontuzji miałem dość dużo, 
zwłaszcza w czasach gdy bardzo 
dużo trenowałem i byłem bardzo 
mocno eksploatowany. Grałem we 
wszystkich możliwych rozgryw-
kach: mecze ligowe, mecze Kadry 
Mazowsza, potem zacząłem grać 
dość regularnie w Reprezentacji 
Polski do lat 16. Było tego napraw-
dę dużo i mój organizm zaczął się 
buntować. Wymienianie tych ura-

zów nie ma najmniejsze-
go sensu. Najważniejsze, 
że już od dłuższego cza-
su jestem zdrowy i mogę 
cieszyć się grą. Chciałem 
już kończyć z piłką, ale 
z powodów pozasporto-
wych. Miałem po pro-
stu dość obłudy i ciągłe-
go „kręcenia” zawodni-
ków. Chodzi mi głównie 
o mój epizod w GKP Tar-
gówek i prezesa Buconia, 
który okazał się najgor-
szą osobą jaką spotka-
łem na swojej piłkarskiej 
drodze. 
 
W jaki sposób trafiłeś do 
Sparty Jazgarzew i jak 
czujesz się w tym klubie?
 Gdy już tak naprawdę chcia-
łem kończyć grę w piłkę, zadzwo-
nił do mnie trener Jarosław Ludwi-
niak (obecnie szkoleniowiec UMKS 
Piaseczno – przyp. red.) i wyciągnął 
do mnie rękę. Polecił mnie trenero-
wi Faliszewskiemu i tak trafiłem do 
Sparty. Dogadaliśmy się już podczas 
pierwszej rozmowy i jestem z tego 
całego pobytu bardzo zadowolony, 
ponieważ odbudowałem się zarów-
no sportowo, jak i psychicznie.
 
Kto jest Twoim piłkarskim idolem?
 Od dziecka byłem fanem Rival-
do. Styl gry Brazylijczyka bardzo 
przypadł mi do gustu, a zwłaszcze 
jego świetna lewa noga i niesamo-
wite przewrotki, którymi popisywał 
się przez długie lata spędzone na bo-
isku. W pamięci utkwiła mi przede 
wszystkim bramka strzelona Valen-
cii w ostatniej kolejce, kiedy repre-
zentował barwy Barcelony.
 
Jakie są Twoje najmocniejsze piłkar-
skie cechy, a nad czym chciałbyś jesz-
cze mocniej popracować?
 Ciężko mówić o moich najmoc-
niejszych stronach. Wiem nato-
miast, że muszę pracować przede 
wszystkim nad wytrzymałością, 
gdyż jest to podstawowa cecha do 
gry w piłkę. Bez niej nie da się poka-
zać pełni swoich możliwości.

Najbardziej pamiętny moment bo-
iskowy ostatniego sezonu?
 Takich momentów było sporo, 

ale chyba pucharowe zwycięstwo 
nad Legią II Warszawa (po jedynej 
w meczu bramce Emila Wrażenia – 
przy. red.) i cztery gole strzelone Po-
goni II Siedlce. Po takich meczach 
wraca nadzieja, że te wszystkie lata 
wyrzeczeń nie poszły na marne.
 
Jako zawodnik z imponującą, jak na 
IV ligę, przeszłością i król strzelców 
rozgrywek, nie narzekasz na pewno 
na brak zainteresowania ze strony in-
nych klubów. Czy planujesz zostać w 
Jazgarzewie czy raczej szykujesz się 
już do odejścia z klubu?
 O ile w zimie faktycznie nie mo-
głem narzekać na brak ofert, to te-
raz, mimo udanego sezonu, miałem 
tylko jedną poważną propozycję z 
Broni Radom, na która jednak nie 
zdecydowałem się.
 
W najbliższą sobotę o godzinie 17 na 
boisku w Wólce Kozodawskiej zagra-
cie ze Stalą Mielec w Pucharze Polski. 
Jak oceniasz szansę Sparty na awans 
do kolejnej rundy?
 Mimo, że przyjedzie przeciwnik, 
który na co dzień występuję w dru-
giej lidze, nie stoimy na straconej 
pozycji. Byliśmy skazywani na po-
rażkę również w poprzednich run-
dach Pucharu Polski (z Żyrardo-
wianką, Legią czy w finale z Ursu-
sem). Mam nadzieję, że wykorzysta-
my atut swojego boiska i sprawimy 
kolejną miłą niespodziankę naszym 
kibicom. Zapraszam wszystkich na 
mecz!

 Jedenastka sezonu 2013/2014 
Kuriera Południowego
PIŁKA NOŻNA Począwszy od tego sezonu postanowiliśmy przedstawić li-
stę 11 piłkarzy, którzy, naszym zdaniem, wyróżnili się szczególnie swoją 
boiskową postawą. Jest to oczywiście tylko zabawa, w której biorą udział 
wszyscy piłkarze z drużyn grających w powiecie piaseczyńskim – bez wzglę-
du na poziom rozgrywek. Zdajemy sobie sprawę, że każdy kibic mógłby wy-
stawić swoją jedenastkę, różniącą się znacznie od tej, którą prezentujemy 
poniżej. Promujemy futbol na tak i mocno ofensywne ustawienie 3-4-3, 
dlatego na liście znalazł się bramkarz, trzech obrońców, czterech pomocni-
ków i trzech napastników. Wybraliśmy również trenera sezonu

Bramkarz: 
Przemysław Ryczko (Sparta Jazgarzew) – 

dzięki treningom z byłym 
reprezentacyjnym bram-
karzem Grzegorzem Sza-
motulskim jest coraz pew-
niejszym punktem Spar-
ty. W minionym sezonie 
poprawił nie tylko spraw-
ność fizyczną, ale i psychi-

kę, co sprawia, że wpuszcza coraz mniej „głu-
pich” bramek.

Obrona: 
Mariusz Lisiecki (Perła Złotokłos) – defen-

sywa była w poprzednim 
sezonie mocnym punk-
tem Perły Złotokłos, a do-
datkowo Lisiecki był... naj-
lepszym strzelcem swo-
jego klubu, 13 goli jak na 
obrońcę to z pewnością 
wynik godny pochwały.
 

Tomasz Dudek (Sparta Jazgarzew) – choć 
grał tylko wiosną, to jed-
nak był mocnym punk-
tem Sparty, zawodnik do-
świadczony, wprowadza-
jący dużo spokoju w ty-
łach, którego umiejętno-
ści predysponują z pew-
nością do gry w wyższej 

klasie rozgrywkowej, groźny również przy 
stałych fragmentach gry.

Michał Sodel (KS Konstancin) – szybki, dy-
namiczny obrońca, który 
dysponuje dobrym dry-
blingiem i dośrodkowa-
niem, znakomicie czu-
je się w akcjach ofensyw-
nych, notując aż 16 asyst 
(najwięcej w klubie) i do-
kładając do tego cztery 

gole, mocno przyczynił się do awansu Kon-
stancina do IV ligi.

Pomoc: 
Piotr Madetko (Laura Chylice) – znakomita 

jesień, nieco gorsza wio-
sna, ale było to bardzo 
ważne ogniwo sukcesów 
Laury, najwięcej goli (16) i 
asyst (11) w drużynie mó-
wią same za siebie, Ma-
detko zawsze dawał rów-
nież z siebie wszystko na 

boisku, prezentując ambicje i zaangażowa-
nie, którego czasem brakowało niektórym 
jego kolegom z drużyny.

Patryk Kościanek (KS Konstancin) – praw-
dziwy mózg KS Konstan-
cin, doświadczony w wyż-
szych klasach rozgrywko-
wych, dużo widzi na bo-
isku, dużo asystuje (15) i 
jeszcze więcej strzela (19), 
pewne miejsce w jedena-
stce sezonu.

Mateusz Ruta (UMKS Piaseczno) – młody za-
wodnik, ale utalentowa-
ny i z sercem do gry, był 
motorem napędowym 
Piaseczna i w znaczą-
cy sposób przyczynił się 
do awansu tego klubu do 
okręgówki.

Marcin Sokół (Sparta Jazgarzew) – dyna-
miczny skrzydłowy, który 
potrafi minąć rywali, do-
brze dośrodkować do na-
pastnika i jest przy tym 
obdarzony naprawdę nie-
złym uderzeniem z wole-
ja, o czym przekonali się, 
między innymi, piłkarze 

Victorii Sulejówek i Ursusa Warszawa, zdo-
bywca złotego gola dającego Puchar MZPN 
Sparcie.

Atak: 
Emil Wrażeń (Sparta Jazgarzew) – bardzo 

wysokie umiejętności pił-
karskie – szybkość, tech-
nika i zmysł do gry kombi-
nacyjnej, król strzelców IV 
ligi (28 goli), do tego do-
rzucił siedem trafień w Pu-
charze Polski. Gdyby nie 
poważna kontuzja i nieco 

więcej szczęścia w poprzednich klubach grał-
by dziś być może w Ekstraklasie.

Oskar Śliwowski (FC Lesznowola) – 31 goli 
w A klasie, król strzelców 
rozgrywek, jego głów-
nym atutem jest siła i zim-
na krew pod bramką ry-
wali, dzięki swoim wa-
runkom fizycznym wielu 
obrońców miało poważ-
ne problemy z powstrzy-

maniem szarżującego napastnika FC Leszno-
wola, teraz będzie niepokoić defensorów w 
okręgówce.

Mariusz Arak (UMKS Piaseczno) – ceniony 
przez kibiców za przywią-
zanie do barw klubowych, 
wrócił do klubu w trud-
nej sytuacji, niestety nie 
omijały go kontuzje, bar-
dzo dobra jesień, słabsza 
wiosna, ale zawsze dawał 
z siebie na boisku tyle ile 

mógł i bardzo przyczynił się do awansu Pia-
seczna do okręgówki, strzelił 24 gole i miał 9 
asyst.

Piłkarz sezonu:

Emil Wrażeń (Sparta Jazgarzew)

Trener sezonu:

duet Krystian Kopecki/Mateusz Jaworski 
(Perła Złotokłos) – za konsekwentną i przy-
noszącą owoce pracę z młodzieżą i wynik, 
który był chyba szczytem możliwości drużyny 
Perły Złotokłos (trzecie miejsce w lidze okrę-
gowej) oraz dodatkowo wygranie Memoria-
łu Kazubka – nieoficjalnych mistrzostw halo-
wych powiatu piaseczyńskiego

Gorzkie zwycięstwo
SIATKÓWKA, MUKS KRÓTKA MYSIADŁO - AZS UEK KRA-
KÓW 3:2 (24:26, 25:17, 25:23, 15:25, 15:11)  Po wyjaz-
dowej porażce w Krakowie 1:3 w meczu rewanżowym 
o awans do drugiej ligi potrzebne było zwycięstwo z 
określoną przewagą. Niestety, pomimo wygranej w 
tie breaku, nie udało się ostatecznie odrobić strat z 
pierwszego spotkania i to rywalki mogły się cieszyć z 
promocji do drugiej ligi
 Nawet ewentualny awans do drugiej 
ligi nie gwarantował jednak siatkarkom z 
Mysiadła w niej występów. Drużyna bo-
ryka się bowiem z trudnościami finanso-
wymi i obecnie nie wiadomo nawet czy 
przystąpi do rozgrywek w trzeciej lidze.

 - Na razie nie wiemy jeszcze czy 
w ogóle zagramy w przyszłym sezo-
nie – mówi Michalina Tokarska, gra-
jąca trenerka MUKS Krótka Mysia-
dło. - Są wolne miejsca w drugiej li-
dze, ale do gry w niej potrzebne są 

pieniądze i dostęp do całej sali, a nie 
tylko do jednego sektora. Nie ukry-
wamy, że przydałby nam się sponsor, 
którego wsparcie umożliwiłoby nam 
dalszą grę.

Tyl.

K O N D O L E N C J E

R E K L A M A



Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ
tel. 22 756 79 39
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DAM PRACĘ

Piaseczyńskie WOPR od 15 lipca organizu-
je kursy na: PATENT STERNIKA MOTORO-
WODNEGO oraz na LICENCJĘ HOLOWANIA 
NARCIARZA lub innych obiektów nawod-
nych. Kurs konczy się egzaminem. Informa-
cje i zapisy: 605 443 745, 605 592 897

Salon fryzjerski z Piaseczna poszukuje fry-
zjerki  z doświadczeniem, tel. 692 488 278 
 
Ekspedientki do sklepu mięsnego w Pia-
secznie, tel. 787 767 737

Firma Nowa S.A. w Piasecznie zatrudni pra-
cownika biurowego. CV ze zdjęciem na ad-
res: biuro.piaseczno@e-nowa.pl

Zatrudnię pokojówkę,  pomoc kuchenną i 
emeryta do spraw gospodarczych, Rusiec 
tel. 609 80 20 33

Operator koparko-ładowarki JCB, z do-
świadczeniem tel. 603 645 124

Sprzedawczynię w delikatesach w Zalesiu 
Dolnym  tel. 797 188 368, 22 737 35 83

Ślusarz, spawacz tel. 606 794 902, 
503 155 898

Zatrudnię opiekunkę do domu Spokojna 
Przystań w Baniosze, od zaraz, 
tel. 501 182 362

Gazeta Kurier Południowy zatrudni osoby do 
rozdawania gazet, praca w  Pruszkowie, 1 raz 
w tygodniu (w piątki),  tel. 22 758 70 52

Przyjmę do pracy w Głoskowie lakiernika – 
blacharza samochodowego, tel. 501 781 984

Przyjmę blacharza samochodowego, najchęt-
niej emeryta/rencistę tel. 505 461 264 

Przyjmę do pracy w Głoskowie lakierniaka – 
blacharza samochodowego, tel. 501 781 984

Kierowca kat. C+E, chłodnia, trasy międzyna-
rodowe tel . 667 045 956

Zatrudnię manicurzystkę, salon mieści się w 
Piasecznie, praca od zaraz, tel. 692 488 278  

Poszukujemy uczciwej, sumiennej i pracowitej 
osoby na stanowisku kucharz/pomocnik piz-
zermana , mile widziane doświadczenie , pra-
ca na stale w pizzerii Biesiadowo w  Piasecz-
no tel.666 855 536  

Serwis sprzątający zatrudni Panów do 50 roku 
życia, dobre warunki pracy  tel. 501 163 228

Kierowcę-magazyniera z Piaseczna (do 25 lat), 
tel. 22 756 77 08

Zatrudnię sprzedawcę w sklepie spożywczym, 
Krępa, gm. Prażmów tel. 783 805 082 

PILNE. Przyjmę do pracy na stanowisku kasjer 
-sprzedawca. Delikatesy w Nowej Iwicznej 
tel. 502 159 936

Elektryków, akord, tel. 600 499 826

Kosmetyczkę , Mokotów  tel. 504 844 934 

Kierowców C i C+E, praca w kraju, 
tel. 504 212 224

Firma sprzątająca zatrudni pracowników. Pia-
seczno tel. 504 937 766 

Zatrudnię kierowcę kat.C, okolice Złotokłosu 
tel 501 574 697

Sobsmak Deli zatrudni zastępcę kierownika 
sklepu do delikatesów mięsnych na terenie Pia-
seczna deli@sobsmak-deli.com.pl

Sprzedam firmę handlowo-usługową w Pia-
secznie tel. 602 463 705 

Firma sprzątająca zatrudni pracowników do 
serwisu sprzątającego. Praca w Jankach przy 
Ul. Mszczonowskiej (Centrum Handlowe Jan-
ki). Tel. 798-926-772 lub 022-751-98-63

Do zieleni na obiekt w Konstancinie, 
tel. 739 001 230 

Spedytor www.uk3.pl 

Pracownicy budowlani z doświadczeniem- Pia-
seczno. Atrakcyjne wynagrodzenie, 
tel. 519 133 058, 22 713 81 97

Agencja Ochrony Konsalnet zatrudni do pracy 
w drogeriach oraz sklepach, stawki od 7,50 zł 
netto + premia za ujęcia, tel. 22 560 54 17, 
22 560 54 15

Kwalifikowanych Pracowników Ochrony z bro-
nią, system 24/48 Warszawa, tel. 22 560 51 40

Platforma logistyczna w Grójcu poszukuje: ma-
szynisty chłodniczego, mężczyzny do sprząta-
nia na magazynie oraz drobnych prac napraw-
czych, magazyniera, młodych mężczyzn do 
pracy fizycznej na magazynie. Mile widziane 
uprawnienia na wózki widłowe. Informacje pod 
numerem telefonu 48 664 10 43 lub prosimy o 
przesłanie Cv na e-mail 
rekrutacja@pol-agro.com.pl

Zatrudnię montera sieci wod-kan z doświad-
czeniem, tel. 601 522 969

Kierowca kategorii C + E - kraj, tel. 601 356 331

Na stoisko mięsne z doświadczeniem, Usta-
nów, tel. 602 601 676

Do wykładania towaru, sklep w Ustanowie, 
tel. 602 601 676

Kierowca B i C z uprawnieniami na HDS, skład 
budowlany ul. Mostowa 11, Piaseczno, tel. 603 
202 133 ( proszę dzwonić w godz. 16 - 18 ) 

Fryzjerka, tel. 691 953 607

Zatrudnię kierowcę kat. C, praca w Warszawie, 
tel. 664 417 724

Magazynier na skład budowlany ul. Mostowa 
11, Piaseczno, tel. 603 202 133 ( proszę dzwo-
nić w godz. 16 - 18 )

Pilnie kierowcę z samochodem osobowym 
w Piasecznie, tel. 732 888 915

Grafik, operator DTP. Cv: praca@galia.net.pl

 
SZUKAM PRACY 

Chętnie w kulturze, sztuce lub społecznej, 
prawo jazdy kat.B, angielski średnio zaawan-
sowany, dobra prezencja, zamiłowanie do lu-
dzi i sztuki tel. 881 966 833

Hydraulik – instalacje, tel. 602 876 843

Elektryk – instalacje, tel. 602 876 843

W firmie kamieniarskiej,  z doświadczeniem, 
30-latek, niepalący  tel.  781 87 71 46 

Zaopiekuje się dzieckiem tel. 511 559 624 

Sprzątanie, prasowanie, prowadzenie domu, 
tel. 787 277 440

Sprzątanie, tel. 888 861 238

KUPIĘ

Skupujemy wszystko ze srebra tel. 509 447 601

SPRZEDAM

Silnik do motoroweru PREDOM - ROMET , 
nowy, fabrycznie z plombami, 
tel. 698 698 839 

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

Drewno kominkowe, tel. 508 23 85 86

Podkłady kolejowe , stan bdb 
tel. 663 844 800

Rowery elektryczne. Nowe modele, 
tel. 22 750 28 36, 502 708 824

STOJAK DO TRANSPORTU OKIEN, 
TEL. 501 06 24 43

Materace 140cm, 160cm x 200cm 
tel. 728 758 738 

Drewno kominkowe suche, tel. 504 477 302

Sztachety ogrodzeniowe-olcha, producent, 
tel. 504 477 302

Drewno kominkowe i opałowe tel. 605 094 400 

Drewno kominkowe, sezonowane (grab, buk), 
tel. 665 008 357

AUTO-MOTO SPRZEDAM

Tanie części kupisz w Siedliskach 
tel. 22 756 25 84

Senke 150 cm, 2008 r., tel. 699 177 541

Laguna 94r., 1.8, tanio, tel. 508 953 023

AUTO-MOTO KUPIĘ

Skup aut, wszystkie marki, tel. 510 651 896

Skup aut – wszystkie marki, auto – laweta, 
tel. 512 391 270

Opla, Seata, Volkswagena, Toyotę, 
tel. 604 157 703

Lanosa, Punto, Skodę, Seicento, 
tel. 502 968 566

Kupię każde auto całe rozbite skorodowane do 
naprawy zadzwoń a się  napewno dogadamy, 
tel. 690 513 365

Każde auto tel. 793 304 091

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

SPRZEDAM LUB WYNAJMĘ LOKAL USŁU-
GOWO-BIUROWY 10,50 M2 WRAZ Z PO-
MIESZCZENIEM GOSPODARCZYM I ŁA-
ZIENKĄ NA PARTERZE O ŁĄCZNEJ POW. 
29,00 M2, PIASECZNO UL. JANA PAWŁA 
II 9 PRZY ALIOR BANKU. TEL. 227202456, 
606311105

SPRZEDAM LUB WYNAJMĘ LOKAL USŁU-
GOWO-BIUROWY NA II PIĘTRZE O POW. 
103,70 M2, PIASECZNO UL. JANA PAWŁA II 
9 PRZY ALIOR BANKU. 
TEL.  227202456, 606311105

SPRZEDAM LUB WYNAJMĘ LOKAL USŁU-
GOWO-BIUROWY NA III PIĘTRZE O POW. 
103,70 M2, PIASECZNO UL. JANA PAWŁA II 
9 PRZY ALIOR BANKU. 
TEL. 227202456, 606311105
 
Działki nad jeziorami i rzeką Skrwą od 120 
km od Warszawy, tel. 605 099 422

Działka budowlana, Głosków – Letnisko, 
1960 m kw., prąd na działce, media w ulicy, 
tel. 515 778 200

Działka 550 m kw., z domem do remontu (98 
mkw.), Piaseczno, dobra lokalizacja, wszyst-
kie media, tel. 602 11 37 37

Sprzedam super działkę w SIEDLISKACH - 
CENA PROMOCYJNA tylko 150 zł za 1m2. 
602 340 549

Działka w CHYLICACH 604 624 875

Działki w Woli Gołkowskiej –TANIO ! 
602 340 549

DZIAŁKI POD PIASECZNEM – ceny normalne 
604 624 875

Mieszkanie 52 m kw. wykończone, Piaseczno 
Jarząbka, tel. 601 273 099

Sprzedam działkę budowlaną 997 m kw. Sułko-
wice, tel. 790 005 072

Działka budowlana Pruszków/Gąsin 674 m kw., 
narożna, ogrodzona, media w ulicy. Negocjuj 
cenę! Tel. 509 692 634

Segment 180 m kw., Nowa Iwiczna, 
tel. 516 027 266

Ziemia 4,5ha z dużym zarybionym stawem + 
media, Falęcin k . Grójca 80 tys/ha 
tel. 607 829 065 

Bezpośrednio, działka budowlana 1366 m kw., 
Pęchery, tel. 600 852 292

Bezpośrednio, działka budowlana 1000 m kw., 
Krupia Wólka, tel.  600 852 292

Działkę 1,60 ha w miejscowości  Zimna Woda 
przy trasie Grójec-Mszczonów, 5 km od Msz-
czonowa, tel. 22 716 15 37

Dwupokojowe w Piasecznie, tel. 503 502 579

Działkę budowlaną 1746 m kw., Góra Kalwaria
tel. 512 166 735

Ładne mieszkanie 55 m kw., w Piasecznie, 
tel. 602 234 764

Działka 1500m kw, w Baszkówce, wszystkie 
media,  160 tys zł tel. 695 30 20 22 

Działke budowlaną w Zalesiu Dolnym ; 1183 m 
kw., 480 tys. zł,  wszystkie media na 
działce, ogrodzona, tel. 662 089 500
 
Konstancin działka 1968 m kw, dom 80 m kw 
bezpośrednio tel. 0043 699 1104 8713, 
L.stan@gmx.at

Mazury, 2 działki nad Jeziorem Śniardwy, 
tel. 795 041 05

Budowlana w Wólce Kozodawskiej 2364 m kw., 
media, asfalt, tel. 602 463 705
 
Działkę 1,60 ha w miejscowości  Zimna Woda 
przy trasie Grójec-Mszczonów, 5 km od Msz-
czonowa, tel. 22 716 15 37 

Sprzedam działkę ok. Warki 4200 m kw. z bu-
dynkiem gospodarczym do remontu. Cena 
88000. Tel. 605 166 602

Sprzedam działkę budowlaną ok. 6400 m kw, 
media, Baranów, tanio, tel. 721 031 734

Dom w Piasecznie 120/ 686, tel. 798 175 963

Piaseczno mieszkanie 38 m kw. ul. Szkolna, 
bezpośrednio, tel. 509 274 842

Ładne mieszkanie 55 m kw., w Piasecznie, 
tel. 602 234 764

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

Poszukuję lokalu handlowego w ścisłym cen-
trum Pruszkowa, Grodziska Mazowieckiego, 
Błonie i w Grójcu, tel. 792 248 219

 
NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA 

Mieszkanie 46 m kw., nowy budynek, ul. Ger-
bera, Piaseczno, tel. 601 57 77 58

Wynajmę mieszkanie kawalerkę po remoncie 
18m2 centrum miasta. Tel 601271740

Wynajmę lub sprzedam pawilon na bazarku w 
Piasecznie tel. 693 440 622

Budynek mieszkalny i garaż, Głuchów, 
tel. 22 797 74 91

Kwatera pracownicza, okolice Piaseczna 
tel. 505 040 137

Ładne 2-pokojowe mieszkanie w Piasecznie, 
tel. 605 471 306

Dom 80 m kw., Piaseczno, tel. 512 116 526

2-pokoje + aneks, małe, ul. Strusia, Piaseczno 
tel. 514 037 006

Wynajmę lub sprzedam pawilon na bazarku w 
Piasecznie tel. 693 440 622 

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

Budynek handlowy 100  m kw.  Złotokłos, 
tel. 606 695 635

Plac – komis 1200 m kw., + biuro 50 m kw.,
tel. 788 473 420

Mieszkanie dwupokojowe 43m kw , częściowo 
umeblowane, czyste, odnowione, duży przed-
pokój i dwa balkony , Konstancin 
tel. 608 156 484 

Kwatery - super warunki, tel. 889 129 234

M4, Skierniewicka, 1400, tel. 787 033 400

Konstancin 30 m kw. Niepalącym 850 zł opła-
ty,  tel. 606 265 377

Pokój, kuchnia, łazienka z osobnym wejściem, 
tel. 785 147 211

Pawilon 28 m kw. Piaseczno, tel. 501 277 407

Mieszkanie 2 pokoje w Piasecznie, 
tel. 601 28 90 47

Kwatery pracownicze Pruszków, 
tel. 609 218 062

USŁUGI

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

BRUKARSTWO. PODJAZDY. TARASY. GWA-
RANCJA. tel. 504 008 309

ODWODNIENIA. DRENAŻE. tel. 504 008 309

OGRODY. TRAWNIKI. ZAKŁADANIE. PIELĘ-
GNACJA. tel. 504 008 309

CYKLINOWANIE, PARKIETY, WWW.SCHO-
DYPODLOGI.PL, TEL. 502 514 388

AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIANIA 
OGRODÓW,  tel. 698 698 839

Glazura, gipsy i inne, tel. 667 356 939

Układanie glazury, terakoty, gresu 
tel. 601 722 578

Elektryk, tel. 666 890 886

Dachy, Kominy, tel. 798 836 860

Budowa domów, rozbudowy, elewacje, da-
chy, remonty, tel.  501 386 629

Remonty, wykończenia, hydraulika, elektry-
ka pełny zakres, tel. 601 304 250

Wykończenie wnętrz, kompleksowo łazienki, 
zabudowy k/g, glazura, gres, terakota, itp., 
tel. 570 670 938

Malowanie elewacji i ogrodzeń, 
tel. 602 873 419

Organizujemy przyjęcia ogrodowe: chrzciny, 
komunie, pikniki, imieniny, urodziny, 
tel. 533 938 338,www.smakiprowincji.pl 

Hydrauliczne – tanio i solidnie, 
tel. 606 13 00 18

Murarz, tynkarz, podejmie pracę, 
tel. 505 877 194

Remontowo – budowlane od a do z, 
tel. 504 100 418

Glazura, gres, hydraulika, tel. 601 21 94 82

Wylewki betonowe agregatem, 
tel. 668 327 588

Wylewki betonowe agregatem, 
tel. 600 87 27 37

Glazura, malowanie, wykończenia, 
www.remdom.com.pl, tel.  798 828 783

Naprawa AGD pralki zmywarki piekarniki 
 lodówki, tel. 511 204 952

Odkomarzanie  dezynsekcja ozonowanie, 
tel.  601 227 246  www.dezysekcja24h.com 

Ogrodzenia-montaż-doświadczenie-refren-
cje, tel. 793 047 004

Docieplanie poddaszy - solidnie, 
tel. 501 624 562

Hydraulik, tel. 884 016 690

Budowa domów, dachy, rozbudowy, 
tel. 508 529 008

Wykończenie mieszkań pod klucz. 
Profesjonalne projekty i wykonanie. 
tel. 600 019 158

Brukarstwo 501 683 631 www.gost-bruk.pl

Glazura, gipsy i inne, tel. 667 356 939

Układanie glazury, terakoty, gresu 
tel. 601 722 578

Elektryk, tel. 666 890 886

Dachy, Kominy, tel. 798 836 860

Budowa domów, rozbudowy, elewacje, da-
chy, remonty, tel.  501 386 629

Remonty, wykończenia, hydraulika, elektry-
ka pełny zakres, tel. 601 304 250

Wykończenie wnętrz, kompleksowo łazienki, 
zabudowy k/g, glazura, gres, terakota, itp., 
tel. 570 670 938

Malowanie elewacji i ogrodzeń, 
tel. 602 873 419

Organizujemy przyjęcia ogrodowe: chrzciny, 
komunie, pikniki, imieniny, urodziny, 
tel. 533 938 338,www.smakiprowincji.pl 

Hydrauliczne – tanio i solidnie, 
tel. 606 13 00 18

Murarz, tynkarz, podejmie pracę, 
tel. 505 877 194

Remontowo – budowlane od a do z, 
tel. 504 100 418

Glazura, gres, hydraulika, tel. 601 21 94 82

Wylewki betonowe agregatem, 
tel. 668 327 588

Wylewki betonowe agregatem, 
tel. 600 87 27 37

Naprawa AGD pralki zmywarki piekarniki lo-
dówki, tel. 511 204 952

Odkomarzanie  dezynsekcja ozonowanie, 
tel.  601 227 246  www.dezysekcja24h.com 

Ogrodzenia-montaż-doświadczenie-refren-
cje, tel. 793 047 004

Gładzie i malowanie, tel. 532 587 599

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

Biuro rachunkowe - prowadzenie, pomoc, kon-
sultacje, tel. 502 354 917

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

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

Cyklinowanie, tel. 604 651 722

Docieplanie budynków, elewacje i podbitki. 
tel. 507 740 469

Cyklinowanie, tel. 696 500 201

Sufity, ścianki k/g, malowanie, panele, gładzie, 
tel. 885 397 821

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

Rynny, dachy, tel. 512 256 799

Kominki i piece szamotowo - kaflowe, 
www.abramczyk.info.pl, tel. 608 728 666

Remonty od A do Z, tel. 882 579 808

Pranie dywanów, wykładzin, tapicerki, 
tel. 501 277 407

Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Transport, przeprowadzki, tel. 885 397 821

Studnie, tel. 601 231 836

Komputery Serwis, tel. 530 757 757

Docieplenia, ogrodzenia, remonty, 
tel. 505 564 064

Tynki, tel. 518 488 335

Malowanie, gipsowanie, tel. 501 446 102

Wykaszanie zarośli, karczowanie działek, 
tel. 519 874 891

Usługi księgowe, tel. 508 892 213

Pożyczki gotówkowe, tel. 506 550 042

Ogrody-Koszenie Traw i Zarośli. 
Tel. 603 315 531 

Malowanie od 7 zł za m kw., szybko i solidnie, 
tel. 788 882 780

Remontowo-budowlane, tel. 601 956 725

Hydraulik, tel. 535 872 455

Malowanie 6 zł/m kw., gładź 17 zł/ m kw., 
tel. 694 408 149

Budowa budynków przemysłowych, usługo-
wych, mieszkalnych i przedszkoli. Projekty, po-
zwolenie na budowę, tel. 533 99 88 72 
www.domwarowny.pl

Malowanie, remonty, tel. 725 333 076

Prace ziemne minikoparką, szerokość  od 
30cm do 60cm, głębokość 1,9m. 
Tel. 506 929 819

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Klimatyzacja, wulkanizacja, przechowywanie 
opon gratis tel. 660 013 024 

Układanie kostki brukowej i granitowej, jakość, 
gwarancja, tel. 514 834 063

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Transport, wykopy, piach, żwir, ziemia, kruszy-
wa, tel. 501 231 980

Dachy, docieplenia, rynny, tel. 798 836 860

Budowy domów tel. 798 836 860 

Kostka brukowa, ogrodzenia, tel. 502 379 809

Brukarstwo, tel. 609 755 190

Ślusarskie, stolarskie porządkowe, renowacja 
ogrodzeń, koszenie wysokiej trawy,
tel. 661 812 387

Kancelaria Prawna T.Wróblewski - postępowa-
nia sądowe, windykacje, tel. 603 112 161

Tynki, wylewki agregatem tel. 509 685 125

Instalacje elektryczne, tel.  601 41 88 01

Remonty, k/g, malowanie, glazura, terakota, 
tel. 783 878 284

Budowa domów z wykończeniem, 
tel. 504 100 418

Układanie kostki brukowej, 
tel. 509 069 235

Naprawa, pralki, lodówki tel. 603 047 616

Naprawa pralek, tel. 605 112 216

Pranie dywanów, obić mebli, tapicerki samo-
chodowej, czyszczenie kostki i elewacji, 
tel. 506 449 992

Elektryk – instalacje, tel. 694 025 507

Dachy, krycie – naprawa, tel. 792 354 779

Ogrodzenia, tel. 661 920 022

Wycinka drzew, tel. 661 920 022

Remonty od A do Z, tel. 661 920 022

Ogrodnicze, tel. 661 920 022

Daszki nadwejściowe, zadaszenia tarasów, 
Carport-y, tel. 504 012 652

RÓŻNE

Wyjazdy do Niemiec po samochody. Koszty 
wyjazdów i terminy do ustalenia telefonicz-
nie, tel. 504 041 879, Piaseczno

Skończyłeś 60 lat? Tylko teraz szybka i bez-
pieczna POŻYCZKA DLA SENIORA z atrak-
cyjnym pakietem. Zadzwoń i sprawdź. Provi-
dent Polska s.a. Tel.  600 400 311. 
Koszt połączenia wg taryfy operatora

Szybka pożyczka od 300zł do 10 000 zł.! Pro-
vident Polska S.A. 600 400 288 (taryfa wg 
opłat operatora)

Dla firmy do 10 000 zł! Szybka pożyczka, wy-
godna spłata. Provident Polska S.A. 600 400 
288 (taryfa wg opłat operatora)

Oddam ziemię , gruz , piach (z możliwością 
transportu) tel. 505 664 412  

Oddam gruz, tel. 503 675 902

Andrzej Ciesielczyk – wróżbita z ponad 40-let-
nim doświadczeniem tel. 537 202 900, 694 063 
831. Realna pomoc w rozwiązaniu Twoich pro-
blemów.

NAUKA

Matematyka, dojeżdżam, tel. 509 464 042

Koreański, tel. 606 623 606

Matematyka, tel. 790 657 831

Atelier malarsko - ceramiczne organizuje warsz-
taty dla dorosłych i dzieci, tel. 662 960 968

ZDROWIE I URODA 

Psycholog – diagnoza i terapia neuropsycho-
logiczna dla pacjentów po udarach, urazach 
mózgu, z otępieniem. Wizyty domowe, 
tel. 500 214 314

Odchudzanie, tel. 602 690 229

Masaż klasyczny na terenie Piaseczna,  
tel. 731 710 578, 603 304 250

Yumeiho - skoliozy, korekcja wad postawy. Pia-
seczno, tel. 505 610 257

Protezy zębowe 350 zł, Pruszków, 
tel. 508 35 73 34

ZWIERZĘTA 

SKLEP I SALON PIĘKNOŚCI DLA PSÓW RAS 
MAŁYCH I ŚREDNICH „BAJECZNY PIES” ZA-
PRASZA! KONSTANCIN, UL. RYNKOWA 6 A, 
TEL. 517 308 815

Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040

Hotel dla zwierząt, behawiorysta, szkolenia, 
tel. 534 059 059

Psy do adopcji, czekają na ciepły dom, podaruj 
im swoje serce,  tel. 606 989 442, 501 434 618

ZATRUDNIĘ EKSPEDIENTKĘ, DO MINI - 
DELIKATESÓW , MAGDALENKA 
TEL. 602 269 417 

Pilnie! Corsa C, 3-drzwiowa, 2002 r., prze-
bieg 140 tys., cena 5,5 tys.,  zapraszam kon-
kretne osoby,  tel. 508 34 44 51

Gazeta Kurier Południowy zatrudni specja-
listę ds. sprzedaży powierzchni reklamo-
wej. Mile widziane doświadczenie na po-
dobnym stanowisku . Praca na etat w biu-
rze w Pruszkowie, CV proszę kierować na 
mail m.deryngowski@kurierpoludniowy.pl

Gabinet kosmetyczny w Piasecznie, szuka ko-
smetyczki, tel. 692 488 278 

Kelnera na etat oraz na bankiety do Hotelu w 
Otrębusach, CV: info@palacykotrebusy.pl, 
tel. 503 164 828

Noclegi – od 8zł, tel. 502 222 555

Matematyka, poprawki, tel. 602 690 229

Matematyka, tel. 601 07 21 77

Angielski indywidualnie,od 30 zł/godz.,z do-
jazdem, tel. 881 966 833

Ochrona Cerber zatrudni kobiety i mężczyzn, 
praca w okolicach Piaseczna, 
tel. 664 444 267, 600 444 362

Sprzątającą do Hotelu w Otrębusach, 
tel. 503 164 828

Masażystę / Masażystkę do Hotelu SPA w 
Otrębusach,info@palacykotrebusy.pl, 
tel. 503 164 828

Kierowca - sprzedawca do sklepu ogólno-
spożywczego „Piątka Bis” w Piasecznie, 
prawo jazdy kat. B, tel. 501 077 493

Tanio, pół bliźniaka w Czersku, 
tel. 602 810 143

Domy do 590 tys za stan deweloperski, 
www.osiedleskalna.pl,tel. 515 000 040

Działki nad jeziorem koło Sierpca, 140 km od 
Warszawy, 15 zł za m kw., tel. 605 099 422

Józefosław 1200m kw tel. 534 491 102

Działka budowlana 1200 m kw., w centrum 
Góry Kalwarii, tel. 608 497 787

Glazura, terakota, poddasza, ocieplenia, ele-
wacje, tel. 601 304 250

Anteny TV-sat, sprzedaż, montaż, naprawa 
tel. 502 129 161 

Usługi ślusarskie ze spawaniem, konstrukcje 
stalowe, bramy, ogrodzenia, tel. 785 562 486

Instalacje hydrauliczne - profesjonalnie, szyb-
ko, tanio, tel. 605 079 907

Malowanie dachów, tel. 500 556 941

Styropian-Tanio! Docieplenia 
tel. 604 938 861 

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

ZAKŁADANIE OGRODÓW, profesjonalnie, 
kompleksowo,   www.ogrodybrukarstwo.pl, 
tel. 698 698 839

Wylewki betonowe mixokretem spalino-
wym, tel. 695 04 22 88

Tani transport 1,5T  tel. 516 856 115 
www.transport-i-przeprowadzki.pl

Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895

Układanie kostki brukowej, chodniki, podjaz-
dy,  tel. 603 304 250

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, 
tel. 501 299 360

Fotograf na każdą okazję, ślub, chrzest, 
ostatnie wolne terminy 2014, 
lemonphoto13@gmail.com, 
tel. 692 569 927 

Docieplanie budynków, konkurencyjne 
ceny, tel. 795 96 96 96

Remonty budowlane, ogrodzenia , 
tel. 513 137 581

Anteny TV/SAT. TV cyfrowa. 
Tel. 508 329 491 

Instalacje hydrauliczno – gazowe, komplek-
sowo, tel. 784 363 960

SKUP AUT.. Autokasacja tel.  796 165 139, 
517 799 183 

SKUP SAMOCHODÓW, WSZYSTKIE MAR-
KI, OD 97R., BEZ OPŁAT, GOTÓWKA, 
TEL. 501 830 898

Każdy rozbity lub cały, uczciwie, gotówka, 
tel. 604 874 874

Skup aut, skutery, busy. Całe, rozbite, skoro-
dowane, tel. 609 001 824

SKUP AUT, TEL. 666 274 444

AUTO-SKUP WSZYSTKIE MARKI – CAŁE, 
USZKODZONE, SKORODOWANE – SZYB-
KO I SOLIDNIE, GOTÓWKA, 
TEL. 510 357 529

Auto skup, tel. 535 661 903

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

Pruszków, Al. Wojska Polskiego 
16 a, lok. 41

tel. 22 758 70 52, pon-pt 9-17

Tanio, pół bliźniaka w Czersku, 
tel. 602 810 143

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

TYNKI CEMENTOWO – WAPIENNE, RĘCZ-
NE, TEL. 792 456 182
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R E K L A M A

Rowerowa walka z grawitacją
URSYNÓW  W ostatnią niedzielę ursynowska górka „Kazura” zmieniła się w mekkę kolar-
stwa ekstremalnego. Tamtejszy Gravity Fest już drugi raz przyciągnął rowerzystów z 
całej Polski i pozwolił wyłonić nowych mistrzów dyscypliny zwanej four cross 

 W niedzielę, 13 lipca odbyła się 
druga edycja zawodów rowerowych 
pod tytułem Kazoora Gravity Fest. 
Planowo impreza miała być dwu-
dniowa, jednak przez złe warun-
ki pogodowe wszystkie konkurencje 
przeprowadzono w niedzielę. 

Kto pierwszy na dole
 Tego dnia pogoda już dopisała, 
tak samo jak i publiczność, która 
tłumnie zgromadzona dopingowa-
ła zawodników. Zgodnie z nazwą, 
zawody odbywały się na górce „Ka-
zurce”, zwanej też „Kazurówką”, 
położonej na warszawskim Ursyno-
wie, przy ulicy Stanisława Kazury. 
Tego dnia odbyły się zawody ekstre-
malnych dyscyplin rowerowych, ta-
kich jak 4X i dirt, a w tym mistrzo-
stwa Polski 4X. 
 - Four cross (inaczej 4X), to dys-
cyplina, która polega na wyścigach 
czterech zawodników na specjalnie 
przygotowanym torze, przypomina-
jącym tor motocrossowy. Liczy się 
to, kto jest pierwszy na dole – wyja-
śnia Jan Kiliński, jeden z organiza-
torów.

Podniebne akrobacje 
na dwóch kółkach
 W drugiej z dyscyplin, czyli w 
dirt jumpingu nie liczy się czas, lecz 
wykonywanie efektownych sztuczek 
w powietrzu. Jak można było wy-
czytać na tablicach informacyjnych, 

wydarzenie ma na celu promocję 
ekstremalnych sportów rowerowych, 
które w Polsce zyskują coraz więk-
szą popularność. W zawodach wzię-
ło udział około stu uczestników, któ-
rzy zostali podzieleni na kategorie 
ze względu na wiek, czy typ roweru. 
Mimo, iż jest to dość niebezpieczny 
sport, uwzględniono także podział 
na mężczyzn i kobiety, których rów-
nież nie zabrakło. 

Mężczyźni, kobiety, juniorzy
 W imprezie uczestniczyli zawod-
nicy z całego kraju, którzy zgodnie 
chwalili organizację i przebieg za-
wodów, a wśród zalet wymienia-
li między innymi jakość samego 
toru. Wszystkie tytuły mistrzow-
skie na torze four crossowym w tym 
roku przypadły ekipie MTB Wieża 

Anna Szczawno-Zdrój. W kategorii 
„elita” zwyciężył Piotr Paradowski, 
wśród kobiet najlepsza była Nata-
lia Piwowarczyk, a w kategorii „ju-
nior” pierwsze miejsce zdobył Ma-
rek Trusiewicz. Na zwycięzców po-
szczególnych kategorii czekały na-
grody, między innymi pod postacią 
części rowerowych, ufundowanych 
przez sponsorów. 
 Wydarzenie zostało zorganizo-
wane także z pomocą dzielnicy Ur-
synów m.st. Warszawy. Letnią at-
mosferę wspomagała muzyka ze 
szczytu górki, a cały przebieg za-
wodów był relacjonowany na bieżą-
co przez komentatorów. Przewidzia-
ne były również nagrody nie tylko 
dla uczestników, ale także dla osób 
czynnie uczestniczących w dopingu.

Piotr Pasiecznik

 Ale jazz!
KONSTANCIN-JEZIORNA W ubiegły weekend konstanciński park zdro-
jowy już drugi raz gościł miłośników jazzu, którzy mogli posłuchać 
największych standardów w mistrzowskim wykonaniu

 To była już druga edycja Jazz 
Zdrój Festiwalu, który tym razem 
poświęcony był pamięci wybitnego 
amerykańskiego trębacza i wokalisty 
jazzowego, Louisa Armstronga. Pod-
czas muzycznej imprezy zaprezen-
towało się kilkanaście polskich i za-
granicznych zespołów, które porwały 
zgromadzoną w parku publiczność. 

Jazzujący amfiteatr
 Zarówno w sobotę, jak i w nie-
dzielę koncerty rozpoczynały się o 
godz. 15. Festiwal otworzył miejsco-
wy Rondo JazzMen, który z miejsca 
zdobył sympatię zgromadzonych w 
amfiteatrze słuchaczy. Po nim zagra-
li jeszcze Iwo Dixie Jazz Band z Iwo-
nicza Zdroju, Dixie Tiger’s Band z 
Wrocławia i niemiecki Old Time Me-
mory Jazz Band. Mimo, że tego dnia 
było zimno i praktycznie do wieczora 

padał rzęsisty deszcz, atmosfera wo-
kół sceny była gorąca, a wiele par tań-
czyło i bawiło się w rytm muzyki. 

Piknik w kulturalnej atmosferze
 W niedzielę wyszło wreszcie słońce 
i park zdrojowy momentalnie zapełnili 
spacerujący lub odpoczywający na tra-
wie ludzie. W cieniu starych drzew roz-
stawiono kilka plenerowych kawiare-
nek, w których można było zjeść lody 
czy napić się pysznej kawy słuchając 
przy tym dochodzących z amfiteatru 
kompozycji Louisa Armstronga we 
współczesnych aranżacjach. Tego dnia 
zagrały dwa niesamowite zespoły z 
Warszawy: Old Timers i Blues Fellows, 
po których wystąpili jeszcze gliwic-
ki Enerjazzer oraz Leliwa Jazz Band z 
Tarnowa. Imprezę zakończyło Jam ses-
sion w Hugonówce. Pozostaje mieć na-
dzieję, że nie była to ostatnia edycja fe-
stiwalu i będzie on  kontynuowany.

Tomasz Wojciuk

Niedzielny występ zespołu Blues Fellows porwał publiczność

Największe przeboje Louisa Arm-
stronga towarzyszyły spacerującym 

po parku ludziom


