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"Apartamenty Jarzębina"
Apartamenty dwupoziomowe

 o pow. 121 m2

Cena 2.990 zł/m2
Magdalenka ul. Końcowa/Leśna

Gotowe do natychmiastowego odbioru

www.domymagdalenka.pl

"Willa Mirabelka"
Domy jednorodzinne o pow. 130 - 140 m2

Cena od 449.000 zł
Lesznowola, ul. GRN

300 m od Szkoły w Lesznowoli
Realizacja - wrzesień 2015

Bezpieczeństwo Twoich pieniędzy
 - inwestycja z rachunkiem powierniczym

www.willamirabelka.pl

R E K L A M A

Urzecze na Jarmarku Piaseczyńskim
PIASECZNO W ubiegłą niedzielę 
w parku miejskim odbył się 
jubileuszowy, X Jarmark Pia-
seczyński. Na dorocznej im-
prezie nie zabrakło wystę-
pów artystycznych, a w cie-
niu drzew swoje kramy roz-
stawili rękodzielnicy, sprze-
dający rzemiosło ludowe i re-
gionalne przysmaki

Zmiana dyrektora   
„piątki”   
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Święto gminy
PRAŻMÓW W ostatni weekend na terenie parku wokół dworku 
w Woli Prażmowskiej odbyły się Dni Prażmowa, połączone z 
gminnymi dożynkami. Podczas dwudniowego święta gminy 
nie brakowało atrakcji zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. 
Gwiazdami tegorocznych obchodów byli  kabaret Ciach i Grze-
gorz Hyży&TABB
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KRONIKA POLICYJNA

Potrącenie w Józefosławiu
PIASECZNO

 We wtorek, 16 września przed godz. 19 doszło do wypadku na skrzyżowa-
niu ulic Wilanowskiej, Geodetów i Energetycznej. Siedzący za kierownicą 
hyundaia Adam S. jechał ulicą Wilanowską w kierunku ulicy Energetycznej. Na 
skrzyżowaniu nie ustąpił pierwszeństwa 31-letniemu rowerzyście jadącemu 
ul. Geodetów w kierunku ul. Julianowskiej. Doszło do potrącenia. Grzegorz K. 
został ranny i trafił do szpitala. 

Ze sklepu na komendę
 W jednym z centrów handlowych policjanci zatrzymali 35-letnią Agnieszkę 
K. Kobieta próbowała ukraść sześć opakowań kawy o łącznej wartości ponad 
500 zł. Nie wiedziała, że jej zachowanie przez cały czas obserwuje pracownik 
ochrony. Po przekroczeniu linii kas została zatrzymana i przekazana w ręce 
policji. 35-latka odpowie za kradzież, grozi jej do 5 lat więzienia.

Znieważył policjantów, pobił ratownika
 We wtorek wieczorem policjanci zostali wezwani do domowej awantury. W 
trosce o bezpieczeństwo rodziny funkcjonariusze zatrzymali agresywnego, 
53-letniego mężczyznę. Przed osadzeniem w celi mężczyzna zaczął symulo-
wać chorobę, więc wezwano pogotowie. Gdy ratownik medyczny zaczął 
badać 53-latka, ten niespodziewanie go zaatakował. Następnie zaczął wyzy-
wać policjantów. Wojciech J. został obezwładniony. Usłyszał zarzuty narusze-
nia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego i znieważenia poli-
cjantów. Grozi mu do 3 lat więzienia, o jego dalszym losie zdecyduje sąd. 

Zaatakował samochód
LESZNOWOLA

 Właścicielka samochodu powiadomiła policjantów, że agresywnie zacho-
wujący się mężczyzna dewastuje jej auto. Na widok radiowozu odwaga męż-
czyzny błyskawicznie ustąpiła. Choć rzucił się on do ucieczki, po krótkim 
pościgu został zatrzymany i trafił na komisariat. Niestety, zdołał uszkodzić 
wcześniej dwie pary drzwi, powodując straty na około 1000 zł. 37-latek usły-
szał zarzut uszkodzenia mienia i dobrowolnie poddał się każe. 

Podróbki za 10 tys. zł
 W centrum handlowym w Wólce Kosowskiej policjanci odkryli, że jedna z 
firm sprzedaje podrobione ubrania. Zabezpieczono w sumie 100 sztuk odzie-
ży o łącznej wartości ponad 10 tys. zł. Właściciel stoiska, w którym zabezpie-
czono podrobione rzeczy, będzie odpowiadał za wprowadzanie do obrotu 
rzeczy ubrań z podrobionymi znakami towarowymi, za co może grozić nawet 
do 5 lat więzienia.

Śmiertelny wypadek na Mirkowskiej
KONSTANCIN-JEZIORNA

 W sobotę, 13 września około godz. 22 na ulicy Mirkowskiej (przy skrzyżowa-
niu z ulicą Willową) został potrącony obywatel Ukrainy, który poniósł śmierć 
na miejscu. Pieszego potrącił jadący saabem w kierunku ulicy Warszawskiej, 
46-letni Bogusław O. Do innego śmiertelnego wypadku na ulicy Mirkowskiej 
doszło miesiąc temu, 22 sierpnia. Wówczas, w okolicy przejścia dla pieszych, 
renault potrąciło 64-latka, który zginął na miejscu. 

Z promilami na skuterze
GÓRA KALWARIA

 W niedzielę, około godz. 19 policjanci zatrzymali do kontroli niepewnie 
jadący skuter. Jak się okazało, prowadzący pojazd 36-letni mężczyzna był pija-
ny – miał w organizmie ponad 3 promile alkoholu. Paweł O. odpowie za jazdę 
skuterem w stanie nietrzeźwości. Oprócz utraty prawa jazdy, grozi mu do 2 lat 
więzienia. 

Na podwójnym gazie
 W Baniosze policjanci zwrócili uwagę na jadącego ul. Puławską opla, który 
co chwila przejeżdżał z jednego pasa na drugi. Po zatrzymaniu pojazdu do 
kontroli okazało się, że prowadzący samochód 44-latek jest pijany i ma w 
organizmie ponad 2,6 promila alkoholu. Teraz stanie przed sądem, grozi mu 
do 2 lat więzienia.

Święto gminy
PRAŻMÓW W ostatni weekend na terenie parku wokół dworku w Woli Prażmowskiej od-
były się Dni Prażmowa, połączone z gminnymi dożynkami. Podczas dwudniowego 
święta gminy nie brakowało atrakcji zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Gwiazda-
mi tegorocznych obchodów byli  kabaret Ciach i Grzegorz Hyży&TABB

K O N D O L E N C J E

Jedną z gwiazd Dni Prażmowa byli Grzegorz Hyży i Tabb

 Obchody Dni Prażmowa zain-
augurowały zawody OSP, które od-
były się przy remizie w Woli Praż-
mowskiej. Na podium stanęli go-
spodarze – OSP Wola Prażmow-
ska. Drugie miejsce zajęła jednostka 
z Jeziórka, a trzecie - OSP Uwieliny. 
Strażacy rywalizowali w dwóch kon-
kurencjach. Jedną z nich była sztafe-
ta pożarnicza z przeszkodami, dru-
gą zaś ćwiczenie bojowe. 
 Następnie w parku wokół dwor-
ku znajdującym się kilkaset metrów 
dalej rozpoczęły się występy sce-
niczne. Jako pierwsi zaprezentowa-
li się prażmowscy uczniowie i przed-
szkolaki. Najmłodsi świetnie bawi-
li się również podczas cyrkowych 
pokazów i konkursów Teatru Jed-
nej Miny. Odbył się także pokazo-
wy mecz kickboksingu pomiędzy za-
przyjaźnionymi sekcjami Tom Bee 
Team a X-Fight Chylice. Pierwszy 
dzień zakończyły występy dziew-
czyn z Trio TE3, które zaśpiewały 
m.in. polskie przeboje KAYAH ale 
także dynamiczne utwory zespołu 
ABBA. Imprezę zakończyła spon-
taniczna potańcówka w rytmach di-
sco-polo. 

Dziękujemy za plony
 W niedzielę obchody połą-
czono z tradycyjnymi dożynka-
mi. Święto plonów zainaugurowa-
ła msza, którą w kościele św. Fran-
ciszka z Asyżu odprawił proboszcz 
ks. Tadeusz Polak. Po nabożeń-
stwie Grzegorz Pruszczyk, wójt 
Prażmowa, powitał wszystkich 
mieszkańców oraz zaproszonych 
gości na dożynkowym placu. - Co-
dziennie spożywamy chleb nasz 
powszedni, kupując go w sklepach, 
ale rzadko miewamy refleksję nad 
tym, jak on do nas trafił. Dlate-
go dzisiaj dziękujemy opatrzno-
ści Bożej oraz rolnikom, którzy od 
rana do wieczora uprawiają zie-
mię i karmią ludzi. Chylimy dzi-
siaj przed wami czoło, nasi dro-
dzy rolnicy – mówił wójt Grzegorz 
Pruszczyk, dziękując rolnikom za 
plony. Odczytano również dwa li-
sty, w których wicepremier Janusz 
Piechociński oraz eurodeputowa-
ny Marek Jurek podziękowali rol-
nikom za ciężką pracę. Głos za-
brał również wicestarosta Marek 
Gieleciński. - To jedno z najważ-
niejszych świąt dla lokalnej spo-
łeczności, ponieważ podsumowu-
je cały wkład pracy mieszkańców, 
nie tylko dla swojego, lecz przede 
wszystkim wspólnego dobra, dla 
małej ojczyzny, jaką jest gmina 
– mówił wicestarosta. - W imieniu 
zarządu i rady powiatu piaseczyń-
skiego życzę państwu jak najwię-
cej satysfakcji z pracy dla siebie i 
lokalnej społeczności oraz radości 
z tego, że mieszkają państwo w tak 
pięknej gminie z ogromnymi i uza-
sadnionymi szansami na rozwój – 
dodał Marek Gieleciński, życząc 
wszystkim dobrej zabawy.  
 Następnie, zgodnie z trady-
cją, Anna i Jacek Sobczyk z Za-
dębia, starostowie tegorocznych 
dożynek, wręczyli wójtowi bo-
chen chleba i poprosili, by spra-
wiedliwie nim dzielił. Chleb został 
uroczyście pokrojony i podzielo-
ny wśród wszystkich uczestników 
święta plonów. Tę część obcho-
dów uświetniła muzyka Orkiestry 
Dętej z Prażmowa pod kierow-
nictwem Ludwika Śliwińskiego. 

Nie zabrakło również dożynkowe-
go wieńca, który wykonała Wanda 
Kłosiewicz, prezes Koła Seniorów 
50+ w Prażmowie. 
 
Hyży Ciach i dobra zabawa
 Po części oficjalnej na scenie 
wystąpiły teatr z Gimnazjum w 
Prażmowie ze spektaklem „Czer-
wony Kapturek” oraz Teatr Pana 
O., który przypomniał najmłod-
szym widzom Akademię Pana 
Kleksa. Wieczorną część obcho-
dów rozpoczął natomiast znany 
zielonogórski kabaret Ciach, któ-
ry rozbawił publiczność. Nato-
miast gwiazdą tegorocznych Dni 
Prażmowa był znany wokalista 
Grzegorz Hyży. Finalista popu-
larnego telewizyjnego talentshow 
X Factor zaśpiewał m.in. przeboje 
z najnowszego albumu nagranego 
wspólnie z TABB, czyli producen-
tem muzycznym Bartoszem Zie-

lonym. Prażmowaska publiczność 
wspólnie z artystą mogła zaśpie-
wać m.in. popularny hit „Wsta-
ję”. Występ wokalisty zachwycił 
mieszkańców, którzy licznie przy-
byli na koncert. 
 Całą imprezę  poprowadził Szy-
mon Kusarek. Oprócz atrakcji sce-
nicznych przez dwa dni park wokół 
dworku tętnił życiem. Można było 
skorzystać z różnorodnych stoisk 
gastronomicznych i poskakać na 
dmuchanych trampolinach. Nie za-
brakło również straganów z zabaw-
kami i słodyczami. Swoje produkty 
oraz działalność prezentowały tak-
że lokalne firmy. Dopisała również 
pogoda, która sprzyjała rodzin-
nej zabawie na świeżym powietrzu. 
Dlatego też tegoroczne Dni Praż-
mowa można uznać za udane. Ko-
lejne już za rok.

Grzegorz Traczyk

Zabezpieczono nielegalne oprogramowanie
 Policjanci skontrolowali centrum handlowe w Wólce Kosowskiej pod kątem 
używanego przez mieszczące się tam firmy oprogramowania. W wyniku kon-
troli zabezpieczono dwa komputery z zainstalowanymi na nich nielegalnymi 
programami. Właścicielom firm grożą wysokie grzywny.
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Utrudnienia przy dworcu 
PIASECZNO Trwa remont dworca PKP i wynikające z niego utrudnienia w ruchu. Przy 
dworcu przesunięto miejsce postoju autobusów ZTM. Teraz niektóre z nich mają pro-
blemy z zawracaniem, co dodatkowo utrudniają nieprzepisowo parkujące samochody
 Kilka dni temu jeden z kierow-
ców autobusu, rozżalony zadzwo-
nił do naszej redakcji. - Nie jestem 
w stanie zawrócić wozem w sąsiedz-
twie dworca, bo po drugiej stronie 
nieprzepisowo parkują samocho-
dy – skarżył się. - Remont budynku i 
związane z nim utrudnienia spowo-
dowały, że  promień skrętu autobu-
sów się skrócił. Teraz zawracam na 
trzy razy, i to z pomocą kolegi.
 Nasz czytelnik próbował zainte-
resować sprawą straż miejską i po-
licję – bez rezultatu. - Powiedzieli 
mi, że nie mają podpisanej umowy 
z holownikami, które mogłyby za-
brać stamtąd nieprzepisowo parku-
jące samochody. 

Mają za nic przepisy
 Parkujące w okolicach dwor-
ca samochody nie są rzeczą nową. 
Niemniej jednak, w związku z reor-
ganizacją ruchu, wprowadzono do-
datkowe zakazy i wiążące się z nimi 
utrudnienia. Na przykład nie moż-
na zostawiać samochodów po dru-
giej stronie ul. Dworcowej, vis a vis 
przystanków pod groźbą odholowa-
nia. Niestety, część kierowców do-
jeżdżających rano do dworca lekce-
waży te znaki, co doprowadza do 
szału kierowców autobusów.

Nie stwarzają
niebezpieczeństwa w ruchu
 - Dzwoniliśmy w tej sprawie i do 
straży miejskiej i na policję – mówi 
proszący o anonimowość kierow-
ca. - Usłyszałem, że nieprawidłowo 
parkujących samochodów nie moż-
na zholować, bo ani policja ani straż 
miejska nie mają podpisanej umowy 
z holownikiem.
 - Mamy możliwość odholowa-
nia źle zaparkowanych samocho-
dów. Oczywiście jeśli są spełnio-

ne określone warunki, wynikające z 
przepisów ruchu drogowego – mówi 
Mariusz Łodyga, komendant straży 
miejskiej. - O wiele częściej zakłada-
my na koła blokady, które spełniają 
podobną funkcję. - Jeśli pojazd za-
graża bezpieczeństwu w ruchu dro-
gowym, policja może odholować go 
na wskazany przez starostwo powia-
towe parking – wyjaśnia st. asp. Ma-
ciej Blachliński z KPP w Piasecznie. 
- Wynika to z artykułu 130a Prawa 
Ruchu Drogowego. Zwracam się z 
prośbą do kierowców, aby ze wzglę-

du na remont dworca, nie zostawiali 
samochodów na zakazach. Ze swo-
jej strony mogę powiedzieć, że bę-
dziemy mieli ten rejon na uwadze i 
reagowali na wszelkie przejawy ła-
mania prawa.

Tomasz Wojciuk

W okolicach dworca PKP parkuje wie-
lu kierowców. Niestety, część z nich 
zostawia samochody na zakazach

P R O M O C J A

 

Grawitacja kończy 18 lat
PIASECZNO

 W piątek, 19 września na miej-
skim rynku w Piasecznie odbędą 
się uroczyste obchody 18-tych 
urodzin zespołu Grawitacja. Z tej 
okazji organizatorzy przygotowa-
li mnóstwo atrakcji. Będzie senty-
mentalnie, być może wzruszają-
co, a na pewno widowiskowo. Po-
czątek o godz. 19.                   TW

Pożegnanie lata 
w Henrykowie Uroczu
 W sobotę, 20 września na pla-
cu sołeckim przy ul. Mokrej 11 od-
będzie się „Święto szarlotki”. W pro-
gramie konkurs na najpyszniejszą 
szarlotkę (na zwycięzcę czeka atrak-
cyjna nagroda), konkursy i zabawy 
dla dzieci i dorosłych, ognisko z pie-
czeniem kiełbasek. Piknik rozpocz-
nie się o godz. 13 (wtedy też będą 
przyjmowane szarlotki na konkurs) 
i potrwa do godz. 19.                         TW



 W uroczystości wzięli udział m.in. 
żołnierze Armii Krajowej pułku „Basz-
ta”, przedstawiciele Związku Żołnierzy 
Narodowych Sił Zbrojnych, Związku 
Kombatantów RP i byłych więźniów 
politycznych, a także lokalni samo-
rządowcy. Przed południem na pola-
nie przy ul. Klonowej nastąpiła zbiórka 
pocztów sztandarowych, które zosta-
ły wyprowadzone i ustawione. Chwilę 
potem rozpoczęła się Msza Święta Po-
lowa, odprawiona przez księdza prała-
ta Wiesława Kądzielę z udziałem Pia-
seczyńskiej Orkiestry Dętej.

Tragiczne wydarzenia sprzed 70 lat
 Po mszy nastąpiło wprowadzenie od-
działu honorowego wystawionego przez 
Batalion Reprezentacyjny Wojska Pol-
skiego. Po podniesieniu flagi państwowej 
nastąpiło uroczyste odegranie hymnu. 

 Ciekawą częścią uroczysto-
ści był rys historyczny, w któ-
rym przypomniano tragiczne wy-
darzenia sprzed 70 lat. W poło-
wie sierpnia 1944 roku w Lasach 
Chojnowskich ukrywało się około 
tysiąca partyzantów. Części z nich 
czynnie pomagała okoliczna lud-
ność. Po rozbiciu oddziałów par-
tyzanckich, żołnierze Wermach-
tu przystąpili rankiem, 25 sierp-
nia 1944 roku, do pacyfikacji wsi 
Chojnów, Pilawa, Orzeszyn. Męż-
czyzn, którzy próbowali ukryć 
się w lesie lub uciec przed Niem-
cami, na miejscu rozstrzeliwano. 
Domy gospodarzy, którzy udzie-
lali schronienia partyzantom, zo-
stały spalone. W wyniku pacyfika-
cji wsi Chojnów życie straciło 23 
mieszkańców.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej
 Po wygłoszeniu płomiennych 
przemówień, upamiętniających tra-
gedię okolicznej ludności sprzed 
70 lat, nastąpiło uroczyste odsło-
nięcie tablicy, upamiętniającej roz-
strzelanych mieszkańców Chojno-
wa. Na tablicy znalazły się nazwi-
ska 17 zamordowanych mężczyzn, 
których tożsamość udało się usta-
lić oraz miejsce na kolejne, które być 
może zostaną ustalone w przyszło-
ści. Po poświęceniu tablicy i odczy-
taniu Apelu Pamięci nastąpiło zło-
żenie wieńców. 
 Tablica upamiętniająca zamor-
dowanych mężczyzn została sfinan-
sowana z funduszu sołeckiego sołec-
twa Orzeszyn Pilawa na rok 2013.

Tomasz Wojciuk
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Lotto Poland Bike Marathon w uzdrowisku
KONSTANCIN-JEZIORNA 

 W najbliższą sobotę, 20 września w Konstancinie-Jeziornie odbędzie się Lotto Po-
land Bike Marathon. Wyścigi rowerowe, w których może wystartować każdy (wystar-
czy rower i kask), będą przebiegały ścieżkami i duktami leśnymi Chojnowskiego Parku 
Krajobrazowego. Dodatkową atrakcją sobotnich zmagań będzie kolarskie miasteczko, 
które stanie w Parku Zdrojowym. Rywalizacja tradycyjnie odbędzie się na trzech dy-
stansach: MAX (53 km), MINI (26 km) oraz FAN (8 km - dla uczniów i uczennic szkół pod-
stawowych, otwarte mistrzostwa Konstancina-Jeziorny w kolarstwie górskim). Na te-
renie Miasteczka Poland Bike swoje wyścigi Mini Cross będą mieli też najmłodsi w wie-
ku 2-4 i 5-6 lat. Ponadto w Parku Zdrojowym zaplanowano wiele rodzinnych atrakcji. 
Mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna są zwolnieni z opłaty startowej. Zapisy zapla-
nowano w godz. 8-11 (dystans FAN) i godz. 8-12 (dystanse MINI i MAX). Rywalizacja za-
cznie się po godz. 11, a w godz. 14-16 odbędzie się dekoracja zawodników.  Więcej na: 
www.polandbike.pl i www.facebook.com/Poland.Bike.Marathon.                                        gt

Rocznica pacyfi kacji Chojnowa
PIASECZNO W niedzielę, 31 sierpnia w Pilawie odbyła się uroczystość z okazji 70. rocznicy 
walk powstańczych w Lasach Chojnowskich, pacyfi kacji wsi Chojnów przez Niemców i 
rozstrzelania 23 mieszkańców miejscowości, w tym 5 braci Czapskich
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Piknik „Plater”
PIASECZNO Tradycyjne, powakacyjne spotkanie absolwentów i przyja-
ciół Szkoły Ogólnokształcącej im. Emilii Plater (w niedzielę 7 września) 
miało tym razem miejsce na Górkach Szymona w Zalesiu Dolnym
 Do wyboru miejsca spotkania 
nakłoniło dawnych „Platerówkowi-
czów” kilka powodów. Górki Szy-
mona i Jeziorka to przecież „matecz-
nik” uczniów tej szkoły, posadowio-
nej o „rzut beretem” od tego tere-
nu. Tu odbywały się szkolne zajęcia 
i zawody sportowe latem (pływanie, 
biegi, gry zespołowe) i zimą (jazda 
na nartach, sankach oraz łyżwach), 
strzeleckie (przysposobienie wojsko-
we). Tu odbywały się zbiórki harcer-
skie, tu niesforni uczniowie „bryka-
li” na wagary, tutaj miały miejsce roz-
liczne, mniej lub bardziej potajem-
ne schadzki... Ponadto zrekultywo-
wany (staraniem władz lokalnych) w 
bieżącym roku teren Górek Szymo-
na i Jeziorki stał się niezwykle atrak-
cyjnym zakątkiem, znakomitym miej-
scem do wypoczynku i rekreacji (do-
bra, utwardzona droga dojazdowa, 
parking, ścieżki, ławki, sprzęt do za-
prawy fizycznej, plac zabaw dla dzie-
ci, miejsca na ogniska, kosze, toalety, 
nowe nasadzenia roślin ozdobnych...) 
dla miejscowych i przyjezdnych.

 Słowem w sentymentalnym i eu-
ropejskim przetargu Zalesie Dol-
ne wygrało z Zimnymi Dołami, bę-
dącymi zastępczą dotychczasową 
„mekką” dla członków Stowarzysze-
nia „Platerówka”.
 Z licznej (blisko stuosobowej) 
grupy uczestników tradycyjnego 
pikniku, określanego historycznym 
tytułem „wagary”, nikt nie żałował 
tego wyboru, a wręcz przeciwnie, 
ogół był  zauroczony tym, tak  ele-
gancko odmienionym zakątkiem. 
 Pogoda nie zawiodła, słonko i 
ciepło sprzyjało wszystkim przyby-
łym na to piękne miejsce. Widocz-
ni byli też liczni amatorzy opalania 
i kajakowego spływu Jeziorką. 
 Zgodnie orzekliśmy, że braku-
je tylko kąpieliska i wiaty (takie za-
daszone miejsca są na Zimnych Do-
łach) pozwalającej radować się tym 
wspaniałym piknikowym miejscem 
nawet przy nieco kapryśnej aurze 
(mamy głęboką wiarę w siłę spraw-
czą władz lokalnych dopełniającą tej 
luki).

 Nasi drodzy, szkolni organiza-
torzy dołożyli wszelkich starań, by 
to nowe miejsce spotkania uczynić 
przytulnym. Napis powitalny, wy-
stawa pamiątkowych zdjęć Górek 
Szymona i Jeziorki z czasów szkol-
nych (od 1946 r.), „swojskie ja-
dło”, muzyka z dawnymi przeboja-
mi, dodatkowe stoły oraz siedziska 
(uczestnicy, oprócz tradycyjnych ko-
szyczków, także przywieźli ze sobą 
stoliki i krzesełka) dzięki czemu z 
wygodnym rozlokowaniem się i do-
brym nastrojem nie było problemu.
Przybyłych powitała Zosia Gola-
Podkowińska wspominając historię 
tego urokliwego zalesiańskiego tere-
nu. Złożyła także serdeczne podzię-

kowanie z pamiątkowym dyplomem 
szacownemu, od lat niezwykle ofiar-
nie pracującemu na rzecz stowarzy-
szenia, naszemu koledze-jubilatowi 
(znanemu także z wielu działań lo-
kalnych) – Tadeuszowi Warszy.
 Na cześć szacownego 80-latka  
strzeliły korki od szampana, a w oko-
liczny las huknęło gromkie „sto lat”. 
 Radosnemu biesiadowaniu przy-
byłej gromady, rozprzestrzenio-
nej po terenie w „klasowych gniaz-
dach”, sprzyjała wspaniała słonecz-
na pogoda. Czas upłynął niezwykle 
szybko. Z serdeczną wdzięcznością 
dla organizatorów i nutką nostalgii  
przyszło się rozstać. 

(baz)

 

Piknik aktywni 
i mobilni

URSYNÓW

 W sobotę, 20 września w go-
dzinach od 10 do 16 na terenie 
zielonym przy Urzędzie Dzielnicy 
Ursynów, al. KEN 61(metro Imielin) 
odbędzie się piknik Aktywni i Mo-
bilni. Celem imprezy jest zapre-
zentowanie różnych udoskonaleń 
i możliwości, które wykorzystywa-
ne mogą być w codziennym życiu 
osób niepełnosprawnych. Pod-
czas pikniku będzie można zoba-
czyć: trójkołowe rowery dla osób 
niepełnosprawnych, pokaz psów 
przewodników, rampy, mobilne 
systemy podjazdów dla wózków, 
skuterów itp., pokazy sprzętu uży-
wanego przez osoby niewido-
me, dostępność stron interneto-
wych, pokazy rehabilitacji. Odbę-
dą się również szkolenia o tym jak 
pomóc osobie niepełnosprawnej 
(np. jak pomóc osobie w czasie 
ataku padaczki), konkurs wiedzy 
o osobach niepełnosprawnych 
oraz konkursy muzyczne. Wyda-
rzenie uświetnią koncerty Agaty 
Zakrzewskiej (godz.11) i Katarzyny 
Szczepanek (godz. 13).

Tyl.
R E K L A M A
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Mieszkańcy nie chcą PSZOK-u
PIASECZNO Na początku sierpnia gmina poinformowała, że przy ulicy Energetycznej po-
wstanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Przeciwko kontrowersyj-
nej inwestycji zaprotestowali mieszkańcy, a urzędnicy... nabrali wody w usta
 W piaseczyńskim PSZOK-u 
mają być zbierane odpady opako-
waniowe, zużyte opony, popioły z 
palenisk domowych i odpady zielo-
ne. Jak twierdzą urzędnicy, budowa 
obiektu ma zdecydowanie polepszyć 
i usprawnić system gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi na te-
renie gminy. Będzie też dużym uła-
twieniem dla mieszkańców wytwa-
rzających tzw. odpady problemo-
we. Dodatkowo PSZOK będzie peł-
nił funkcję edukacyjną. W przyszło-
ści mają być tam prowadzone zaję-
cia dla dzieci i młodzieży z zakresu 
ekologii i ochrony środowiska. 
 Głównym obiektem technolo-
gicznym PSZOK-u ma być platfor-
ma z funkcją rozładunkowo–maga-
zynową. Na górnym poziomie ram-
py mieszkańcy będą mogli wyła-
dować do położonych niżej konte-
nerów większość odpadów o dużej 
masie oraz frakcji wielkogabaryto-
wych. Dodatkowo, w specjalnie do 
tego przeznaczonym punkcie, bę-
dzie można zostawiać odpady ta-
kie jak farby, lakiery, rozpuszczalni-
ki, baterie, świetlówki. Mają zostać 
także wyznaczone miejsca na skła-
dowanie zużytego sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego oraz na zuży-
te opony samochodowe. 

Czy PSZOK powstanie 
przy Energetycznej?
 Jeszcze niedawno mówiło się, że 
punkt selektywnej zbiórki odpadów 
ma powstać przy ul. Energetycz-
nej, na działce nr 18/18 (wcześniej 
trwały przymiarki do zlokalizowa-
nia go w Wólce Kozodawskiej, ale 
po protestach mieszkańców, gmi-
na się z tej lokalizacji wycofała). Te-
ren ten, zgodnie z zapisami miejsco-
wego planu zagospodarowania, zo-
stał oznaczony symbolem 1 P–S z 

przeznaczeniem na produkcję i skła-
dowanie, z uwzględnieniem zasad 
ochrony środowiska ustalonych w 
MPZP. Działkę otaczają tereny pro-
dukcyjne, składy, magazyny.
 W sierpniu gmina informowa-
ła, że PSZOK przy ul. Energetycz-
nej ma powstać do końca przyszłego 
roku. Przetarg na wykonawcę obiek-
tu został jednak unieważniony. Nie 
wiadomo kiedy, i czy w ogóle, odbę-
dzie się następny.

Mieszkańcy mówią „nie”
 Próbowaliśmy dowiedzieć się, 
czy budowa PSZOK-u będzie konty-
nuowana oraz czy zaproponowana 
lokalizacja jest ostateczna. Nieste-
ty, urzędnicy nabrali wody w usta. 
Być może wynika to z protestu czę-
ści mieszkańców Piaseczna i Józefo-
sławia, którzy są głusi na argumen-

ty gminy i zdecydowanie protestują 
przeciwko planowanej przy ul. Ener-
getycznej inwestycji. W liście do bur-
mistrza z 8 września mieszkańcy dzi-
wią się, że gmina planuje pobudo-
wać PSZOK w sąsiedztwie pożąda-
nych terenów mieszkaniowych i bez 
wcześniejszych konsultacji społecz-
nych. Padają również argumenty o 
obniżeniu wartości nieruchomości 
zlokalizowanych w bezpośrednim 
sąsiedztwie PSZOK-u oraz parali-
żu komunikacyjnym, który zapanu-
je w jego otoczeniu. W swym liście, 
pod którym podpisały się 284 osoby, 
mieszkańcy domagają się zaniecha-
nia dalszych prac i zmiany lokaliza-
cji PSZOK-u. Czy ich protest odnie-
sie zamierzony skutek?

Tomasz Wojciuk

Bieg ku pamięci Tomasza Hopfera
KONSTANCIN-JEZIORNA 

 W sobotę, 27 września o godz. 15 przy ul. Od lasu w Konstancinie-Je-
ziornie odbędzie się bieg, będący częścią uroczystości nadania konstan-
cińskiej ścieżce zdrowia imienia Tomasza Hopfera - dziennikarza sporto-
wego, popularnego komentatora TVP. Uroczystość zostanie zorganizowa-
na w  przededniu 36. PZU Maratonu Warszawskiego, którego Tomasz Hop-
fer, mieszkaniec Konstancina-Jeziorny, był inicjatorem. Zawodnicy pokona-
ją dystans 5 km. Liczba miejsc jest ograniczona. Termin przyjmowania zgło-
szeń został przedłużony do 22 września. Zgłoszenia do biegu są przyjmo-
wane pod adresem mailowym: biuro@gosir-konstancin.pl.

gt

60 lat razem

PIASECZNO
 Podczas ostatniej sesji rady miejskiej burmistrz Zdzisław Lis i przewodni-
czący rady Piotr Obłoza uhonorowali państwa Janinę i Mieczysława Niemczy-
ków, którzy obchodzili 60-lecie małżeństwa. Czcigodni jubilaci, oprócz kwia-
tów i kosza delikatesowego, otrzymali także życzenia dalszych lat w szczęściu 
i zdrowiu.

TW
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Gminne zawody 
sportowo-pożarnicze
PRAŻMÓW Ochotnicza Straż 
Pożarna z Woli Prażmowskiej 
zwyciężyła w tegorocznych 
Gminnych Zawodach Sporto-
wo-Pożarniczych, które odby-
ły się w dniu 13 września

   Na podium poza gospodarzami 
stanęli: OSP Jeziórko na drugim miej-
scu oraz OSP z Uwielin na trzecim.
   Strażacy rywalizowali w dwóch 
konkurencjach. Jedną z nich była 
sztafeta pożarnicza z przeszkodami, 
drugą zaś ćwiczenie bojowe. 
   Zwycięzcom gratulujemy.

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 
wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Prażmów i podany do publicznej wiadomości w prasie lokalnej i na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Prażmów, na okres 21 dni, w terminie od dnia 10 września 2014 r. do dnia 01 października 2014 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.Nr 102 poz. 651 z 2010 r z późn.zm.) Wójt 
Gminy Prażmów informuje, iż przeznacza do sprzedaży w 2014 roku następujące nieruchomości położone na terenie Gminy Prażmów:

Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Prażmów.

Pkt.

1

Dane o nieruchomości
zgodnie z art.35 ust.2

Działka 1 Działka 2 Działka 3

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Położenie

Oznaczenie wg księgi 
wieczystej

Oznaczenie i powierzchnia wg 
katastru nieruchomości

Opis 

Przeznaczenie i sposób 
zagospodarowania

Termin zagospodarowania

Cena netto

Forma zbycia

Wsokość stawek procentowych 
opłat z tytułu użytkowania 
wieczystego

Wysokość opłat z tytułu użyt-
kowania, najmu lub dzierżawy

Termin wnoszenia opłat

Zasady aktualizacji opłat Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Przetarg nieograniczony Przetarg nieograniczony Przetarg nieograniczony

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

76 500,00 zł 76 500,00 zł 32 100,00 zł

Tereny mieszkaniowe Tereny mieszkaniowe Tereny mieszkaniowe

Grunt niezagospodarowany Grunt niezagospodarowany Grunt niezagospodarowany

Działka nr ewid. 286/15 obręb Nowy 
Prażmów, powierzchnia  1000m²

Działka nr ewid. 286/15 obręb Nowy 
Prażmów, powierzchnia  1000m²

Działka nr ewid. 57 , obręb Łoś,
powierzchnia 1400m²

Dec. Woj. Maz. Nr 66783/2012 
z dnia 09.01.2012r.

Dec. Woj. Maz. Nr 66783/2012 
z dnia 09.01.2012r.

Dec. Woj. Maz. Nr 41376/93 
z dnia 23.11.1993r.

Wieś Nowy Prażmów gm Prażmów Wieś Nowy Prażmów gm Prażmów Wieś Łoś gm Prażmów

Grzegorz Pruszczyk
Wójt Gminy Prażmów

R E K L A M A
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EkoNiedziela - reaktywacja
PIASECZNO W ubiegłą niedzielę na miejskim rynku odbył się piknik ekologiczny, adresowa-
ny przede wszystkim do najmłodszych mieszkańców Piaseczna. W konkursach i zabawach 
wzięło udział w sumie 176 dzieci, które otrzymały pamiątkowe dyplomy i drobne upominki
 Reaktywowaną po dwóch latach 
imprezę zapoczątkowała Piaseczyń-
ska Fundacja Ekologiczna. - Orga-
nizację EkoNiedzieli zawiesiliśmy, 
gdy poważnie zaczęła chorować po-
przednia prezes PFE, Wiesława Bo-
janowska – mówi Katarzyna Kon-
draciuk, współorganizatorka nie-
dzielnego pikniku. - Teraz Wiesia 
już rok nie żyje i sądzę, że nadszedł 
czas na wznowienie tej imprezy.

Rekordowa frekwencja
 W ubiegłą niedzielę była pięk-
na pogoda co sprawiło, że na miej-
skim rynku pojawiła się rekordowa 
liczba osób. W warsztatach spor-
towo-ekologicznych wzięło udział 
176 dzieci, co jest najlepszym, jak 
do tej pory wynikiem. Miały one 
do wykonania różnego rodzaju za-
dania. Wokół rynku stanęło pięć 

stoisk, wśród których były m.in. 
„Skarby jesieni” (dzieci musia-
ły zrobić ludziki z warzyw), a tak-
że stoisko z malowankami i stoisko 
„językowe”, na którym dzieci uczy-
ły się słów związanych z ekologią 
po angielsku. Na pobliskim pneu-
matycznym ringu najpierw odbył 

się pokaz kick-boxingu w wykona-
niu profesjonalistów, a potem, pod 
okiem wielokrotnego Mistrza Pol-
ski Mariusza Niziołka, swoich sił 
mogli próbować najmłodsi, którzy 
uczyli się podstawowych technik.

Dyplomy dla wszystkich
 Dzieci, które odwiedziły wszyst-
kie stoiska, otrzymywały pamiąt-
kowe dyplomy oraz drobne upo-
minki, wśród których były książ-

ki ufundowane przez Szkołę Języ-
kową Spot, koszulki, farby, zegarki. 
Na rynku były prezentowane także 
turbiny wodne i wiatrowe, promują-
ce ogólnopolski turniej, który odbę-
dzie się 29 listopada. Od paździer-
nika w piaseczyńskich gimnazjach 
mają ruszyć warsztaty, przygotowu-
jące młodzież do wzięcia udziału w 
turnieju.

TW

 

Street Art Jam Piaseczno 2014
PIASECZNO W sobotę, 20 września na stacji kolejki wąskotorowej przy 
ul. Sienkiewicza 14 odbędzie się pierwsza edycja Street Art Jam, wyda-
rzenia artystycznego, podczas którego na industrialnym terenie po-
wstanie labirynt sztuki ulicznej

 Wydarzenie ma na celu upiększenie miasta i zaszczepienie potrzeby dba-
nia o przestrzeń publiczną w mniej konwencjonalny sposób. Tego dnia Pia-
seczno gościć będzie kilkudziesięciu najbardziej znanych artystów street 
artowych z całej Polski. Tworzeniu dzieł sztuki będzie towarzyszyła wspa-
niała muzyka. Oprócz tego w programie m.in. warsztaty graffi  ti dla dzieci 
(w godz.10-13), bmx street course, strefa chillu, występ Grawitacji. Wszyscy 
głodni będą mogli posilić się w gastrostrefi e i odpocząć w ogródku piwnym. 
Start imprezy zaplanowano na godz. 10.

TW
Po dwóch latach

przerwy EkoNiedziela wróciła 
na piaseczyński rynek

Anielski festyn w Parku Zdrojowym
KONSTANCIN-JEZIORNA 

 W najbliższą niedzielę, 21 września o godz. 13 w Parku Zdrojowym za-
cznie się coroczny festyn „Anielskie piękno budzi świat” organizowany 
przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów. Po mszy  zaplanowano koncerty 
m.in.: jubileuszowy zespołu Boża radość (godz. 14), muzyki ukraińskiej i wę-
gierskiej (godz. 14.55), a także Janusza Kohuta i Józefa Brody (godz. 16.30). 
Na scenie amfi teatru wystąpią też: szkoła muzyki bębnowej dla dzieci (godz. 
14.40), ochronka im. bł. E. Bojanowskiego (godz. 15.20) i chór szkolny im. św. 
Jana Pawła II z Tłuszcza. Będzie też można spróbować „anielskiej kuchni” i 
przyłączyć się do akcji charytatywnej „Anioły dzieciom Ukrainy”.                gt
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“DOBRY KLIMAT DLA RODZINY“ 
W GÓRZE KALWARII TWORZYMY WSPÓLNIE
Do programu Karta Dużej rodziny przystępuje coraz więcej przedsiębiorców z te-
renu naszej gminy. Dotychczas swoje uczestnictwo  potwierdziło 7 fi rm, m.in. skle-
py, przedszkola oraz apteka, które proponują zniżki i upusty  od 3% do nawet 50%                    
w zakupach i opłatach za usłgi.

Od czerwca 2013 r. w gminie Góra Kal-
waria funkcjonuje Gminny program 
„Duża Rodzina” wspierający i pro-
mujący pozytywny wizerunek rodzin 
wielodzietnych zamieszkałych na na-
szym terenie.
Duża rodzina to nie tylko większa licz-
ba dzieci, to także inna jakość wycho-
wania: więcej doświadczeń społecz-
nych, bogactwo relacji, dzielenia się               
i współpracy. Każdy rodzic wie, że wy-
chowywanie dzieci to również wielka 
odpowiedzialność i ciężka praca. I do 
tego bardzo kosztowna. 
Celem Programu jest wspieranie ro-
dziny, w tym rodziny wielodzietnej, 
wzmocnienie jej kondycji fi nanso-
wej oraz wyrównanie szans lepsze-
go rozwoju wychowywanych dzieci. 
Gminna Karta Rodziny zapewnia du-
żym rodzinom  korzystanie ze stałych 
ulg oraz zwolnień oferowanych przez 
gminę oraz instytucje miejskie (kultu-
ralne i sportowe).

Do programu przystąpili również 
przedsiębiorcy z terenu naszej gmi-
ny. Swoje uczestnictwo  zaoferowa-
ły m.in. sklepy, przedszkola oraz ap-
teka, które proponują zniżki i upu-
sty  od 3% do nawet 50% w zakupach 
i opłatach za usługi. Pierwszym Part-
nerem programu, który zgłosił swoje 
uczestnictwo  w grudniu 2013 roku, 
jest  Przedszkole Niepubliczne  “Baj-
kowy Zakątek”. Pozostałe fi rmy, któ-
re zaproponowały pomoc to: “Sam                   
u Jacka” Glińska – Sp.J, Sklep Spożyw-
czo-Przemysłowy GA-GA Sp.J Jacek 
Gliński, Grażyna Taraszewska, Przed-

szkole Niepubliczne “Złota Rybka” 
Edukacja Interaktywna, Apteka “Słod-
ka” Beata Słodka-Paczkowska, BKMP 
Art. Budowlane i Sanitarne s.c. Barba-
ra i Tadeusz Karaluch.
W tym miejscu chcielibyśmy serdecz-
nie Państwu podziękować za okazaną 
wrażliwość i hojność oraz  wsparcie 
w realizacji programu “Gminna Karta 
Dużej Rodziny”, poprzez rozszerzanie 
ulg dla rodzin wielodzietnych. Jed-
nocześnie zapraszamy do współpra-
cy pozostałe fi rmy i przedsiębiorstwa 
działające na terenie naszej gminy.  
Osoby i fi rmy deklarujące chęć współ-
pracy w ramach Programu, mogą zło-
żyć pisemne zgłoszenie, określające 
formę i zakres oferowanego wspar-
cia,  w Kancelarii UMiG Góra Kalwaria 
przy ul. 3 Maja 10. Formularze można 
pobrać ze strony www.bip.gorakal-
waria.pl zakładka Poradnik interesan-
ta - Sprawy społeczne.

KULTURALNIE DLA DZIECI, 
MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

Kulturalnie dla dzieci
21 września – w niedzielę o godzi-
nie 15.00, Ośrodek Kultury w Górze 
Kalwarii zaprasza dzieci z Rodzinami 
na pierwsze po wakacjach spotka-
nie Teatralnej Niedzieli – obejrzymy 
“Opowieść o Robinsonie Crusoe”
27 września – w sobotę, o godzinie 
15.00, zaczynamy nowy cykl SMYKO-
FONII, czyli edukacji muzycznej dla 
maluszków

Od września rozpoczęliśmy cykl Ro-
dzinna Uciecha, czyli fi lmy z warszta-
tami edukacyjnymi dla dzieci.

Kulturalnie dla mło-
dzieży i dorosłych

24 września – pierwszy po waka-
cjach DKF
26 września – żegnamy lato z ze-
społem Masters. Po koncercie za-
bawa z DJ.
28 września – zapraszamy na Bazar 
nie tylko dla Artystów – czyli pchli 
targ ze wszystkim
2 października – Inaugurujemy 
nowy Rok Akademicki Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku
4 października – ALBOCOŚ zagra 
“8 kobiet”
10 października – zespół Trebunie 
Tutki zaśpiewa na Koncercie Papieskim
11 i 12 października – Watch Docs, 
“Prawa człowieka w fi lmie”

Zapraszamy na seanse do 
Kina UCIECHA

wszystkie informacje na:
www.kulturagk.pl

Biuletyn Miasta i Gminy
Góra Kalwaria



 Festiwal, łączący w sobie teatr, 
sport i kabaret, na którym to pu-
bliczność rządzi, spontanicznie na-
rzucając aktorom scenariusz, w 
tym roku po raz pierwszy odbył się 
w Hugonówce. Zmieniono również 
termin dorocznej imprezy, odby-
wającej się dotychczas w paździer-
niku. Publiczność miała okazję nie 
tylko obejrzeć, lecz także współtwo-
rzyć wiele niepowtarzalnych spekta-
kli, poznając różne oblicza impro. 
Były więc m.in. krótkie, jak i długie 
formy, bajki, skecze, gry impro, ko-
media dell’Arte oraz dużo absurdal-
nego humoru. Festiwalowi towarzy-
szyły również warsztaty dla począt-
kujących aktorów, które poprowa-
dzili profesjonaliści.

Kanadyjskie impro 
w konstancińskim wykonaniu
 Festiwal zainaugurowały spek-
takle młodych grup teatralnych ry-
walizujących o główną nagrodę fe-
stiwalu - „End Scene”(zwrot ozna-
czający puentę, kończącą scenkę). 
Przez dwa dni publiczność obejrza-
ła i oceniła sześć grup z całej Pol-
ski. Punktem kulminacyjnym pierw-
szego dnia festiwalu był spektakl im-
pro, który na żywo wyreżyserowa-
ła Caitlin Howden, znana kanadyj-
ska aktorka, związana z grupą Un-
called For. Publiczność wybrała te-
mat przedstawienia, którym była 
miłość. Z tym zadaniem zmierzyli 
się aktorzy Ab Ovo (Agnieszka Ba-
jer, Robert Kibalski, Wojtek Medyń-
ski, Piotr Wesołowski i Piotr Wyży-
kowski) z Katarzyną Michalską, ini-
cjatorką i dyrektor artystyczną festi-

walu na czele. Grupa, która powsta-
ła cztery lata temu przy Konstanciń-
skim Domu Kultury jak zwykle dała 
popis improwizacji teatralnej na naj-
wyższym poziomie, rozśmieszając 
publiczność wymyśloną na pocze-
kaniu, zabawną fabułą. 

Lista przebojów Artura Andrusa
 W sobotę publiczność mogła 
obejrzeć kolejnych młodych komi-
ków a bydgoska, żeńska grupa wy-
myWammy przygotowała impro-
wizowaną bajkę dla najmłodszych. 
Gwoździem programu drugie-
go dnia festiwalu była Lista Prze-
bojów Improwizowanych, w której 
wziął udział znany dziennikarz, ra-
diowiec, konferansjer i satyryk Ar-
tur Andrus. Na scenie Hugonówki 
odbył się nietypowy koncert życzeń, 
ponieważ to publiczność wybiera-
ła piosenki, narzucając aktorom ich 
tytuły, tematy oraz style muzyczne, 
a nawet język. Natomiast Artur An-
drus i Jasiek Aleksandrowicz-Kra-
sko (Ab Ovo) z właściwym sobie po-
czuciem humoru zapowiadali nieist-
niejące piosenki, na żywo wymyśla-
jąc zabawne anegdoty na ich temat. 
Aktorzy musieli zaśpiewać m.in. o 
gilotynie, śmigle w śmietanie oraz 
o doradcy laktacyjnym i to w roz-
maitych, wyszukanych stylach. Im 
trudniej, tym śmieszniej. Nie lada 
wyzwanie miał też pianista Andrzej 
Perkman (Ab Ovo), który błyska-
wicznie musiał zagrać odpowiednią 
muzykę. Swoimi wokalnymi i im-
prowizacyjnymi zdolnościami popi-
sał się również Artur Andrus, który 
zaśpiewał w finale spektaklu. 

 Ostatniego dnia festiwalu odbył 
się mecz impro, w którym zmierzy-
li się ubiegłoroczni laureaci nagro-
dy „End Scene”, konstancińska, mę-
ska grupa BCA Flash oraz kobiecy 
zespół wymyWammy. Aktorzy ry-
walizowali w różnych grach impro, 
jak „frizy”, „pytania”, a także wyko-
nując na scenie swoje popisowe nu-
mery i zadania wymyślone przez pu-
bliczność. Pojedynek, który do łez 
rozbawił widzów, zakończył się re-
misem. 

Słabo widzę zgubione wyniki
 W niedzielę uroczyście rozstrzy-
gnięto festiwalowy konkurs, ogłasza-
jąc wyniki głosowania publiczności. 
Jednak, jak na impro przystało, od-
było się to w dość nietypowy sposób. 
Tym razem w głównej roli wystąpiła 
Edyta Markiewicz-Brzozowska, dy-
rektor KDK, która wykazała się ta-
lentem impro. Najpierw zupełnie po-
ważnie poinformowała publiczność, 
że zginęła koperta z wynikami i po-
prosiła widzów, by jej poszukali. Ko-

pertę znalazł, siedzący na widowni, 
zaskoczony Marcin Matyjasiak, dy-
rektor GOSiR-u, któremu następnie 
dyrektor na scenie podziękowała za 
trzyletnią współpracę przy organiza-
cji poprzednich edycji festiwalu. Po-
tem Edyta Markiewicz-Brzozowska, 
miała problem z odczytaniem wy-
ników. Z pomocą pośpieszył bur-

mistrz Kazimierz Jańczuk, który po-
życzył jej swoje okulary. Wytężając 
wzrok dyrektor powiedziała: - Sła-
bo to widzę – ogłaszając tym samym 
nazwę zwycięskiej grupy z Warsza-
wy, która zdobyła główną nagro-
dę publiczności, uzyskując 91 gło-
sów. Statuetkę „End Scene”, która 
jest w kształcie teatralnego dzwon-
ka, aktorom wręczyli Kazimierz Jań-
czuk i Andrzej Cieślawski, przewod-
niczący rady miejskiej. Słabo to wi-
dzę to składająca się z młodych osób 
warszawska grupa, której mentorem 
jest Robert Kibalski, jeden z aktorów 
Ab Ovo. Po uroczystości nie mogło 

zabraknąć występu laureatów, któ-
rych publiczność tym razem popro-
siła o spektakl o szkole. Drugie miej-
sce w plebiscycie publiczności zaję-
ła grupa wymyWammy, a trzecie ze-
spół Teraz z Torunia. W festiwalo-
wym konkursie wzięli udział rów-
nież Studio Dono z Krakowa, szcze-

cińsko-wrocławska grupa Pod Pre-
tekstem&Jesiotr oraz lubelski zespół 
No Potatoes. 

Finał z koniem klarnecistą
 Trzydniowy festiwal zakończył Im-
pro Sing Show, w którym wystąpili 
przedstawiciele różnych grup oraz za-
proszeni goście. Wśród aktorów byli 
m.in. Przemysław Buksiński i Adam 
Organista (No Potatoes) oraz Kata-
rzyna Chmara-Collins (wymyWam-
my) i Aldona Jankowska – niezwykle 
wszechstronna aktorka i komik, znana 
m.in. z występów w popularnym pro-
gramie telewizyjnym Szymon Majew-
ski Show, w którym perfekcyjnie wcie-
lała się w znane osoby ze świata po-
lityki. Podczas finałowego spektaklu 
publiczność mogła obejrzeć wszystko 
to, co w impro najlepsze. Nie zabrakło 
więc zabawnych gier impro oraz piose-
nek. Na scenie pojawił się również koń 
grający na klarnecie, którym okazał się 
Dariusz Falana, wicedyrektor KDK. 
 Z roku na rok festiwal nabiera co-
raz większego rozmachu, przyciąga-
jąc nie tylko mieszkańców Konstan-
cina-Jeziorny i sąsiednich miast, lecz 
także wielu doświadczonych i po-
czątkujących aktorów z całej Pol-
ski. Oryginalny festiwal już na sta-
łe wpisał się w kulturalny kalendarz 
Konstancina-Jeziorny, sprawiając, że 
uzdrowiskowe miasto staje się jed-
nym z najważniejszych miejsc na ma-
pie improwizacji teatralnej.

Grzegorz Traczyk
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Sporty Teatralne w Hugonówce
KONSTANCIN-JEZIORNA W dniach 29-31 sierpnia w Hugonówce odbył się IV Festiwal Spor-
tów Teatralnych 3 2 1 Impro, który został zorganizowany przez Konstanciński Dom Kul-
tury. Przez trzy dni publiczność miała okazję uczestniczyć w niepowtarzalnym wyda-
rzeniu. Widzów bawili aktorzy z całej Polski. Gwiazdą tegorocznego festiwalu był zna-
ny satyryk Artur Andrus. W tym roku główną nagrodę festiwalu „End Scene” zdobyła 
warszawska grupa Słabo to widzę

Główną nagrodę festiwalu „End Scene” 
zdobyła warszawska grupa Słabo to widzę

Znany satyryk i radiowiec Artur Andrus oraz aktorka Katarzyna 
Michalska, dyrektor artystyczna i inicjatorka Festiwalu Spor-
tów Teatralnych 3 2 1 Impro  

Kickbokserka na medal
POWIAT

 Aleksandra Rosłon zdobyła brą-
zowy medal na odbywających się w 
dniach 6-14 września Mistrzostwach 
Świata Kadetów i Juniorów w Kickbo-
xingu Federacji WAKO w Rimini, startu-
jąc w formule Junior Low-Kick - 48kg.

TW
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 Odpowiedź, której udzielił Francis 
Fukuyama w książce Zaufanie. Kapi-
tał społeczny a droga do dobrobytu, 
jest prosta. Podłożem dobrobytu spo-
łeczeństw jest zaufanie i współpraca 
społeczna. W dzisiejszym świecie to 
zespoły tworzą innowacje, to zespoły 
wprowadzają reformy, to zespoły bu-
dują siłę gospodarki, siłę społeczeń-
stwa obywatelskiego i państwa. 
 Zaufanie opiera się na założeniu, 
że innych członków danej społecz-
ności cechuje uczciwe i kooperatyw-
ne zachowanie. Dzięki niemu ludzie 
otwierają się na współpracę z inny-
mi, aby osiągać wspólne cele. Dzię-
ki niemu są skłonni poświęcić dobro 
indywidualne dla dobra grupy.
 W swojej pracy samorządowej 
obserwujemy, że tylko dzięki współ-
pracy wielu ludzi, wielu partnerów 
społecznych, można osiągać waż-
ne cele społeczne i lokalne. Przyj-
rzyjmy się kilku przykładom. Chod-
nik w Siedliskach. Tutaj współpra-
cują: radni powiatu piaseczyńskie-
go, sołtys i mieszkańcy Siedlisk, sta-
rosta, burmistrz, radni gminy. Każdy  
z grona tych osób może być dziś 
dumny z tego, że przyczyni się do 
osiągnięcia wspólnego celu, którym 
jest bezpieczne dojście uczniów do 
szkoły. Kolejne przykłady: sygnaliza-
cja świetlna na skrzyżowaniu Pionie-
rów i Wiekowej Sosny w Zalesiu Gór-
nym, która powstała dzięki wsparciu 
finansowemu mieszkańców, sygna-

lizacja świetlna przy szkole w Chyli-
cach, budowa hali sportowej w Górze 
Kalwarii. Przykłady można mnożyć.
 Przed nami stoi wiele wyzwań, 
które wymagają współpracy np. re-
witalizacja parku miejskiego w Pia-
secznie,  budowa szkół w tym roz-
budowa  szkół ponadgimnazjalnych. 
Kolejne to stworzenie Józefosławia  
i Julianowa miejscem wygodniej-
szym do mieszkania i dającym od-
poczynek, rozwój infrastruktury w 
tym odwodnienie ulicy Cyraneczki 

i innych. Wykorzystanie w pełni po-
tencjału rekreacyjnego Zalesia Gór-
nego i Zalesia Dolnego. Rozwój pia-
seczyńskiego rynku pracy. Zbudo-
wanie zaufania w środowisku oświa-
ty. Mądra polityka społeczna i  wiele 
innych zadań, którym podołać mogą 
tylko zespoły ludzi.
 Stawiamy na współpracę bez 
przypinania sobie medali za zasłu-
gi. Razem możemy więcej!

Sfinansowane przez KWW WSPOLNERAZEM

Zastanawiamy się czasem, gdzie leży źródło sukcesu 
społeczeństwa? Dlaczego pewne państwa rozwijają się 
lepiej niż inne? Dlaczego pewne samorządy terytorialne 
rozwijają się lepiej niż inne? Dlaczego pewne przedsię-
biorstwa rozwijają się lepiej niż inne?

 Piotr Kandyba, kandydat na 
burmistrza Piaseczna z komitetu 

wyborczego WspólneRazem  

 Katarzyna Obłąkowska-Kubiak, 
radna powiatu piaseczyńskiego, 

WspólneRazem

P R O M O C J A

Piaseczyński 
Mistrz Świata
PIASECZNO Podczas II Gali Kickboxingu w Kłodzku mieszkaniec Pia-
seczna Piotr Bąkowski stoczył zwycięski pojedynek o tytuł Mistrza 
Świata federacji WKSF w formule full contact do 63kg

 Regulamin walki dopuszczał kopnięcia w uda (low kick) oraz uderzenia 
kolanami, tak jak w formule K1. W oktagonie (klatce) naprzeciw siebie stanę-
li: Piotr Bąkowski (Polska) oraz Matus Bazger (Słowacja). W ciągu trzech rund 
widownia mogła podziwiać widowiskową walkę, będącą popisem zarówno 
technicznych, jak i taktycznych umiejętności zawodników. 
 Walka zaczęła się bardzo dramatycznie. Już w pierwszej rundzie Piotr 
przez niespodziewane zderzenie miał rozciętą głowę. Było blisko przerwa-
nia starcia, lecz dzięki interwencji lekarzy pojedynek toczył się dalej. W zacię-
tym pojedynku cały czas przeważał Polak, dzięki umiejętnościom taktycznym 
i technicznym górował nad Słowakiem, który był znakomice przygotowany si-
łowo i kondycyjnie.  Jednogłośną decyzją sędziów tytuł Mistrza Świata w kick-
boxingu federacji WKSF zdobył Piotr Bąkowski, doświadczony i utytułowany 
zawodnik oraz trener Bąkowski Fight Club.

AB
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Urzecze na Jarmarku Piaseczyńskim
PIASECZNO W ubiegłą niedzielę w parku miejskim odbył się jubileuszowy, X Jarmark Piase-
czyński. Na dorocznej imprezie nie zabrakło występów artystycznych, a w cieniu drzew 
swoje kramy rozstawili rękodzielnicy, sprzedający rzemiosło ludowe i regionalne przysmaki
 Organizowany w drugą niedzie-
lę września Jarmark Piaseczyński 
od lat jest jedną z najciekawszych 
imprez odbywających się na terenie 
powiatu piaseczyńskiego. Przede 
wszystkim jest swojski i niezwykle 
malowniczy, a miejski park stanowi 
idealną scenerię dla uginających się 
pod ciężarem oryginalnych produk-
tów straganów. 
 Podobnie było także w tym 
roku, a znakomita pogoda (co naj-
mniej od kilku lat podczas imprezy 
jest ciepło i świeci słońce) sprawiła, 
że z jarmarkowych atrakcji skorzy-
stało wielu mieszkańców. Jarmark, 
jak co roku, zaczął się punktualnie 
o godzinie 12 od odegrania hejnału 

Piaseczna. Chwilę potem rozpoczął 
się koncert Piaseczyńskiej Orkiestry 
Dętej, a następnie występy zespołów 
„Kłosowianki” ze Złotokłosu, „Le-

śne Echo” z Chojnowa oraz „Łurzy-
canki”. Tego dnia atrakcji muzycz-

nych i nie tylko było zresztą o wiele 
więcej. Publiczność gromkimi bra-
wami nagradzała występy zespołów, 
wśród których znalazł się także Ze-
spół Pieśni i Tańca „Wisła” z Płoc-
ka, który zaprezentował widowisko 
„Z życia płockiego flisaka” .

Rok pod znakiem Urzecza
 W tym roku ukazało się uzupeł-
nione wznowienie książki dr. Łuka-

sza Maurycego Stanaszka traktują-
cej o Urzeczu – nadwiślańskim mi-
kroregionie etnograficznym. Z „od-
krywcą” Łurzyca można było spo-

tkać się i porozmawiać m.in. pod-
czas dożynek w Konstancinie-Je-
ziornie, Europejskich Dni Dziedzic-
twa odbywających się na zamku w 
Czersku, a także na Jarmarku Pia-
seczyńskim. Ale promocji i propa-
gowaniu kultury Urzecza służyła nie 
tylko książka i pieśni śpiewane przez 
„Łurzycanki”. Na miejscu można 
było też spróbować urzeckich przy-
smaków w postaci osławionej syto-
chy, pierogów oraz barszczu czerwo-
nego na chrzanie. 
 Sporą atrakcją zwłaszcza dla 
dzieci były stanowiska rzemieślni-
ków, zarówno tych dawnych, jak i 
współczesnych. Sporym zaintereso-
waniem cieszył się warsztat garncar-
ski, w którym można było własno-
ręcznie ulepić z gliny naczynia. W 
południowo-wschodniej części par-
ku stanęły wioska rzemiosł dawnych 
(Faktoria „Złoty Wołos”) z wytwór-
czością na żywo oraz wioska rycer-
ska, przygotowana przez  Stowarzy-
szenie Rycerskie „Eodem Tempo-
re”, gdzie można było obejrzeć daw-
ną broń, a nawet stoczyć walkę na 
piankowe miecze. Uwagę przyciąga-
ło także stoisko, na którym pan An-
drzej Staśkiewicz z Kurpiów poka-
zywał ludowe instrumenty muzycz-
ne. Dla mniej zainteresowanych hi-
storią były dmuchańce oraz trady-
cyjna karuzela.

Rękodzieło, miody i wędliny
 Wzdłuż parkowych alejek stanę-
ły kramy z regionalnymi wyrobami. 
Można było zaopatrzyć się w mio-
dy z różnych regionów Polski, przy-
prawy do mięs, wypiekane trady-
cyjnymi metodami ciasta i chle-
by oraz wędliny. Stoisk z wędlina-

mi było chyba w tym roku najwięcej, 
wśród nich po raz pierwszy na Jar-
marku Piaseczyńskim pojawiły się 
także cieszące się sporym zaintere-
sowaniem wyroby litewskie. Nie za-
brakło też niesamowitych przetwo-
rów, w tym dżemów, syropów, mu-
sów sosów, pikli itp. Na wszystkich 
głodnych czekał tradycyjny chleb ze 
smalcem, podawany w towarzystwie 
cebulki i ogórka. Inną nowością były 
w tym roku sprzedawane na jednym 
z kramów tradycyjne smakołyki ta-
tarskie, wśród których prym wiodły 
kibiny, pieremiacze, cebulniki, cze-
bureki czy pierekaczewniki. Wszyst-
kie pyszne i stanowiące odmianę od 
polskich pierogów, czy zawijasów.
 Uzupełnieniem oferowanych pro-
duktów spożywczych były wyroby 
rzemieślnicze, w tym rękodzieło ar-
tystyczne, wyroby z drewna, szkła, 
filcu, a także bibeloty, ceramika, 
ozdoby i biżuteria. Na Jarmarku 
można było zaopatrzyć się także w 
krzewy ozdobne, piękne wiklinowe 
kosze, ręcznie robione mydła, a na-
wet kupić... masywny ścienny zegar. 

Mimo dużego wyboru produktów 
wielu wystawców zwracało uwagę, 
że imprezę odwiedziło mniej ludzi 
niż przed rokiem. - Nie miałam ta-
kiego wrażenia – mówi Monika Gie-
lecińska z Muzeum Regionalnego. 
- Dotarły do mnie natomiast głosy, 
że wiele osób robiło mniejsze zaku-
py niż wcześniej.

Imprezy towarzyszące
 Przy okazji jarmarku organiza-
torzy zaplanowali sporo imprez to-
warzyszących. W  Muzeum Regio-
nalnym można było obejrzeć wysta-
wę „Blaski i cienie” fotografie Mo-
niki Bukowińskiej, odbyła się tak-
że wycieczka miejska z przewodni-
kiem. Można było zwiedzić stację 
Kolei Wąskotorowej i modelarni, a 
także przejechać się drezyną. X Jar-
mark Piaseczyński zakończył kon-
cert zespołu „Dziekie Jabłka”, łą-
czącego polski folk z oryginalnym 
brzmieniem afrykańskich bębnów. 

Tomasz Wojciuk

W niedzielę park miejski w Piasecznie 
tętnił życiem

Piknik Autorenovator
PIASECZNO W sobotę, 7 września znów mieliśmy okazję podziwiać stare 
samochody i motocykle. Tym razem impreza odbyła się na terenie Ośrod-
ka Wisła. W tym dniu atrakcji nie brakowało. Głównym punktem impre-
zy było uhonorowanie dyplomami zwycięzców konkursu Elegancji, który 
odbył się podczas pierwszego Autorenovator Day w Piasecznie w czerwcu
 Na teren ośrodka przybyło wielu 
uczestników pierwszego zlotu, cho-
ciaż nie tylko. Była to świetna oka-
zja do wymiany doświadczeń i in-
tegracji wszystkich miłośników sta-
rych samochodów.
 Po przybyciu pasjonatów w swo-
ich robiących niesamowite wraże-
nie pojazdach, odbyło się wręcze-
nie nagród. W tym dniu na wszyst-
kich czekały także takie atrakcje, 
jak zniżki na sprzęt pływający i dar-

mowy wstęp na basen. Można było 
też zagrać w siatkówkę plażową czy 
wziąć udział w sprincie na rowerach 
wodnych. Dodatkowo zaplanowany 
był konkurs „Byle czego”, polegają-
cy na budowie sprzętu pływającego. 
Imprezę uświetniła muzyka zespołu 
jazzowego.  
 Piknik dał możliwość podzie-
lenia się pasją i zainteresowaniami 
właścicielom pojazdów, którzy rzad-
ko mogą spotkać się i porozmawiać. 

W przyszłym roku firma Autoreno-
vator planuje kolejny zlot trwający 
dwa dni, by miłośnicy motoryzacji 

mogli znów się spotkać.

Blanka Aleksowska

Drohiczyn 
- perła Podlasia

LESZNOWOLA

 W piątek, 19 września w 
świetlicy GOK Lesznowola w 
Galerii PASAŻ w Mysiadle (ul. 
Topolowa 2) odbędzie się wer-
nisaż wystawy poplenero-
wej GOK pt. „Drohiczyn - per-
ła Podlasia”. Prace powstałe na 
plenerze wyjazdowym zapre-
zentują uczestnicy zajęć z ma-
larstwa sztalugowego dla do-
rosłych w GOK Lesznowola. Po-
czątek o godzinie 18.

Tyl
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Zmiana dyrektora „piątki”
PIASECZNO Szkoła Podstawowa nr 5 przy ul. Szkolnej to jedna z najbardziej przepełnio-
nych placówek na terenie gminy Piaseczno. W poniedziałek burmistrz Zdzisław Lis 
zwolnił wieloletnią dyrektor szkoły Annę Wiktorzak, powołując na jej miejsce Edytę 
Pyszyńską, byłą dyrektor w SP nr 2

 Informację dotyczącą zwolnie-
nia wieloletniej dyrektor Zdzisław 
Lis zamieścił na... swoim profilu fa-
cebookowym. - Tę przykrą, ale ko-
nieczną według mnie, decyzję pod-
jąłem, mając na względzie przede 
wszystkim dobro i bezpieczeństwo 
dzieci uczęszczających do tej pla-
cówki – wyjaśniał na facebooku bur-
mistrz. - Zarządzenie zostało wyda-
ne z zachowaniem należnej proce-
dury i przy akceptacji Kuratorium 
Oświaty. 
 Zdzisław Lis tłumaczył, że sytu-
acji panującej w SP nr 5 przyglądał 
się od dawna i nie mógł pozostać 
obojętny  wobec nasilających się, 
alarmujących sygnałów napływają-
cych zarówno ze strony Rady Ro-
dziców, jak i nauczycieli. Podobno 
w szkole panował wewnętrzny kon-
flikt, którego dyrektor placówki nie 
chciała bądź nie umiała załagodzić. 
Zdzisław Lis podaje też bezpośred-
nie przyczyny zwolnienia, do któ-
rych zalicza m.in. zaniedbania w 
kwestii bezpieczeństwa uczniów, 
zaniedbywanie prac konserwator-
skich i remontowych, głębokie, nie-
rokujące nadziei na poprawę, skon-
fliktowanie i brak współpracy z 
Radą Rodziców. - Informuję, że 
wszelkie wymagane prawem pro-
cedury zostały zachowane i decyzję 
podjąłem w oparciu o opinię Ku-
ratorium Oświaty, które pozytyw-
nie zaopiniowało odwołanie Pani 
Wiktorzak ze stanowiska dyrektora 

szkoły – dodaje Zdzisław Lis. - Jed-
nocześnie informuję, że na stano-
wisko p.o. dyrektora SP nr 5 powo-
łałem Panią Edytę Pyszyńską, byłą 
dyrektor SP nr 2,  a od lipca wice-
dyrektor w SP nr 5. Uznałem, że dla 
uzdrowienia sytuacji potrzebne jest 
nowe spojrzenie i świeża energia, 
czyli wprowadzenie doświadczonej 
osoby z zewnątrz, tzn. spoza śro-
dowiska SP nr 5, nieobciążonej ne-
gatywnymi zaszłościami panujący-
mi w tej placówce. Od nowej pani 
dyrektor oczekuję zarówno diagno-
zy i przedstawienia programu na-
prawczego dla Szkoły, jak i ścisłej 

i harmonijnej współpracy z rodzi-
cami oraz gronem nauczycielskim. 
Pani Pyszyńska zostaje mianowana 
na rok. Po tym okresie - jeśli dzie-
ci, rodzice i nauczyciele będą zado-
woleni ze współpracy - mianowa-
nie może zostać przedłużone, bądź 
ogłoszony zostanie konkurs. 
 Chcieliśmy zapytać Annę Wik-
torzak czy zgadza się z zarzutami 
burmistrza, ale była już dyrektor do 
końca miesiąca przebywa na zwol-
nieniu lekarskim.

Tomasz Wojciuk

Permanentne usuwanie włosów 
 Depilacja IPL+RF to zabieg, 
podczas którego połączone wiąz-
ki światła o dużym natężeniu, z fa-
lami radiowymi w urządzeniu od-
działują na barwnik zawarty we 
włosie, niszcząc go. Istnieje zatem 
zależność -  im ciemniejszy i grub-
szy włos, tym szybszy efekt. Ze 
względu na to, że włosy są w róż-
nej fazie wzrostu nie jest możliwe 
usunięcie ich z danej partii ciała 
przy jednym czy dwóch zabiegach. 
Ale już po jednym zabiegu są wi-
doczne rezultaty. Zabieg jest bez-
pieczny i dzięki chłodzącej głowi-
cy bezbolesny,  wykonujemy go w 
odstępach 2-4 tygodni.
  Depilację można przeprowadzać 
przez cały rok. Zaleca się wstrzy-
manie od intensywnego opalania 
przez 2-3 tygodnie przed i po za-
biegu. Przez 4 tygodnie nie należy 
usuwać włosów z cebulkami (depi-
lator, wosk, pęseta). Po spełnieniu 
tych zaleceń  efekty są rewelacyjne.
 W Salonie fryzjersko-kosme-
tycznym Be You koszt pojedyncze-
go zabiegu zaczyna się od 55 zł, 
zaś 47 zł to cena zabiegu w serii. 

Fotoodmładzanie
Innym zabiegiem, któ-
ry wykonuje urządzenie 
jest footodmładzanie - li-
fting bez skalpela. Światło 
impulsowe IPL oraz fale ra-
diowe RF – o odpowiedniej 
długości - w sposób kom-
pleksowy i widoczny niwelu-
ją oznaki starzenia, pobudza-
jąc komórki skóry właściwej do 
rozpoczęcia naturalnego pro-
cesu regeneracji oraz leczenia, 
przede wszystkim zaś do pro-
dukcji kolagenu. Zabieg po-
woduje skrócenie i przebu-
dowanie włókien kolage-
nowych, przez co skóra 
staje się jędrniejsza, 
bardziej elastyczna, 
poprawia się jej ko-
loryt, napięcie, wy-
gładzają zmarszczki 
i zwężają pory.
 Zabieg nie tylko poprawia wy-
gląd skóry, ale również ją leczy. W 
sposób kompleksowy likwiduje ob-
jawy starzenia się skóry.
  Efekty są widoczne zaraz po 
pierwszym zabiegu. Jednak efekt 

końcowy będzie widoczny po 
2-3 tygodniach, kiedy proces przebu-
dowy włókien kolagenowych się za-
kończy. Zaleca się wykonanie serii 
zabiegów w odstępach 3-4 tygodnio-
wych. Salon fryzjersko-kosmetyczny 
Be You proponuje zabieg jednorazo-
wy w cenie 95 zł, zaś 75 zł w serii.

Bezbolesna depilacja IPL+RF
Urządzenie  IPL+RF działa na zasadzie selektywnej 
termolizy. Jest to technologia podobna do 
laserowej, umożliwiająca szerokie zastosowanie 
w permanentnym usuwaniu włosów, 
fotoodmładzaniu, usuwaniu rumienia 
i leczeniu trądzika

Salon fryzjersko-kosmetyczny Be You
ul. Młynarska 6/45 (wejście od ul. Warszawskiej), Piaseczno, tel. 22 401 1234

Teraz 
tylko 70 zł 
za paszki

Owocowo i sportowo
TARCZYN W niedzielę, 14 września mieszkańcy gminy pożegnali lato 
podczas dorocznego Owocobrania. Piknikowi, który odbył się na Ryn-
ku, towarzyszył IV Półmaraton Tarczyński. W biegu cieszącym się 
ogromnym zainteresowaniem wystartowało kilkuset sportowców. 
Owocobranie zakończył natomiast występ zespołu Buenos Amigos, 
który roztańczył publiczność latynoskimi rytmami

 Tradycyjne Owocobranie, promujące sadownictwo oraz lokalne wyroby 
spożywcze i rzemieślnicze, jak w ubiegłych latach połączono z IV Półmara-
tonem Tarczyńskim. Na rynku stanęły m.in. stoiska z kompozycjami kwiatów, 
owoców i traw. Duże wrażenie robiła jak zawsze „jabłkowa piramida”, której 
kawałek każdy mógł skosztować, częstując się pysznym owocem. Można było 
również degustować świeże soki z tarczyńskich owoców. Odbyła się również 
wystawa malarstwa i kiermasz rękodzieła ludowego. 
 Bieg rozpoczął się na terenie Zespołu Szkół przy ul. Szarych Szeregów. 
Najpierw przeprowadzono zawody dla przedszkolaków oraz dzieci w wie-
ku szkolnym, młodzieży i bieg rodzinny na 2 km.  Warto dodać, że półma-
ratonowi towarzyszyły również dmuchane zamki i zjeżdżalnie, które spodo-
bały się dzieciom oraz różnorodne animacje i konkursy dla najmłodszych. 
Rozgrzewkę przed biegiem głównym, który na dystansie ponad 21 kilome-
trów odbył się ulicami miasta, poprowadziła Katarzyna Guba, instruktorka 
fi tness. We wszystkich kategoriach wzięło udział kilkuset uczestników, a dy-
stans biegu głównego pokonało 445 sportowców. W Tarczynie pobiegli nie 
tylko mieszkańcy gminy i sąsiednich miejscowości, lecz także maratończycy 
z całej Polski oraz z innych krajów. W tym roku w półmaratonie wystartowali 
również uczestnicy realizowanego przez gminę projektu „Mój bieg po zdro-
wie”, współfi nansowanego ze środków UE. W ramach zapewnionych przez 
władze gminy Tarczyn bezpłatnych zajęć mogli uczestniczyć w kilkumiesięcz-
nych treningach pod okiem fachowców.  Trenujący otrzymali również odpo-
wiednio dobrane stroje, a także buty sportowe. Półmaraton niezwykle profe-
sjonalnie zabezpieczały służby medyczne oraz policja, straż miejska i straża-
cy z OSP, którzy czuwali nad bezpieczeństwem w czasie zawodów. 
 Po biegu na tarczyńskim rynku odbyła się uroczysta dekoracja laureatów 
półmaratonu. Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale, a najlep-
si statuetki i nagrody pieniężne. W biegu rodzinnym wygrał Jakub Pudełko, 
który wyprzedził Przemysława Osełkę. Trzeci wynik uzyskał Piotr Małecki. Na 
4. miejscu znalazła się najszybsza z pań w tej kategorii – Joanna Wasiewicz. Dy-
stans pokonali również sportowcy poruszający się na wózkach inwalidzkich. 
Jako pierwszy w tej kategorii linię mety przekroczył Andrzej Pasik, a tuż za nim 
uplasował się Antoni Pardo. Pierwsze miejsce w klasyfi kacji biegu głównego 
zajął Kenijczyk Abel Rop, który pokonał dystans w 33 minuty i 58 sekund. Na 
drugim miejscu zawody ukończył Mykhaylo Iveruk z Ukrainy, a na trzecim jego 
rodak – Antoni Pototskyi. Najszybszym Polakiem okazał się Piotr Mierzejewski, 
który zajął 5. miejsce. Wśród pań najlepszy czas uzyskała Kenijka Tadag Consa-
later, która dobiegła do mety na 4. miejscu. Najszybszą z Polek okazała się Ewa 
Chreścionko (16. miejsce). Dekoracji sportowców dokonali m.in. burmistrz Bar-
bara Galicz oraz Jan Dębski, przewodniczący rady miejskiej. 
 Podczas swojego wystąpienia burmistrz podziękowała również rolnikom i sa-
downikom za tegoroczne plony. Owocobranie zakończył koncert zespołu Buenos 
Amigos, który porwał publiczność do zabawy w rytm latynoskich utworów. 
 Tegoroczne Owocobranie gwarantowało uczestnikom nie tylko świet-
ną zabawą, lecz także było doskonałą promocją walorów gminy, jej tradycji i 
zdrowego trybu życia.

Grzegorz Traczyk

fot. UM

W niedzielę na ulicach miasta odbył się IV Półmaraton Tarczyński

Niedziela z jazzem
PIASECZNO

 W niedzielę, 21 września w Domu Kultury w Piasecznie wystąpi Beata 
Kossowska i Miłosz Rutkowski Project. To wybuchowa mieszanka jazzu, 
popu i bluesa, wykreowana ze współbrzmienia niekonwencjonalnych in-
strumentów, takich jak harmonijka ustna i vibrafon. Charyzma i wirtuozo-
stwo to świetne połączenie, które tworzy unikalny klimat. Dodatkowym za-
barwieniem  tego wydarzenia muzycznego będzie sekcja  rytmiczna. O go-
dzinie 19 wystąpi zespół w składzie: Beata Kossowska - harp, voc, Miłosz Rut-
kowski - vibrafon, Grzegorz Piasecki - kontrabas i Wojciech Buliński – perku-
sja. Wstęp: 15 złotych.

Tyl.
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Nie dano mi szansy się sprawdzić
KONSTANCIN-JEZIRNA 4 września Janusz Wiaterek dość nieoczekiwanie zakończył pracę na 
stanowisku komendanta straży miejskiej w Konstancinie-Jeziornie i objął identyczne 
stanowisko w Mińsku Mazowieckim. Z byłym komendantem konstancińskiej straży 
miejskiej o okolicznościach jego odejścia rozmawia Grzegorz Traczyk
Dlaczego zrezygnował pan ze sta-
nowiska komendanta konstanciń-
skiej straży miejskiej?
 Nie chciałem dłużej firmować 
swoim nazwiskiem nielogicznego sys-
temu zarządzania gminą. Objąłem 
funkcję komendanta z misją reformy 
konstancińskiej straży miejskiej. Mój 
program został zaakceptowany przez 
komisję konkursową i pana burmi-
strza Kazimierza Jańczuka. Byłem 
świadomy ogromnego wyzwania, ale 
wydawało mi się, że otrzymałem zie-
lone światło do działania i czułem, że 
mam odpowiednią wiedzę i doświad-
czenie, by wykonać to zadanie. Nie-
stety ku mojemu zaskoczeniu więk-
szość moich pomysłów była torpedo-
wana przez pana burmistrza, a skła-
dane wcześniej obietnice niedotrzy-
mywane. Kazimierz Jańczuk wo-
lał sam zarządzać strażą miejską, 
chciał samodzielnie decydować nawet 
o drobnych sprawach, właściwie po-
zbawiając mnie kompetencji i autory-
tetu w oczach strażników. Nie zatrud-
niłem się do administrowania tą jed-
nostką i kontynuowania bylejakości, 
która panowała w niej od wielu lat, 
lecz do realnego kierowania strażni-
kami i do poprawy bezpieczeństwa i 
porządku w gminie. 

Czy chce pan powiedzieć, że powo-
dem pana odejścia była zła współ-
praca z burmistrzem?
 Większość moich pomysłów na 
usprawnienie funkcjonowania straży 
miejskiej zostało odrzuconych przez 
pana burmistrza. Doskonale rozu-
miem, że ma on prawo oceniać swoich 
współpracowników. Jednak wolałbym 
być rozliczony ze swojej pracy, z kon-
kretnych działań lub ich braku. Zro-
zumiałbym, jeśli byśmy się rozstali, 
kiedy moje pomysły by się nie spraw-
dziły. Jednak w tym przypadku wła-
ściwie nie miałem większego wpływu 
na funkcjonowanie straży miejskiej. 
Długo biłem się z myślami i rozważa-
łem swoją dalszą pracę na tym stano-
wisku. Wierzyłem, że jednak wspólnie 
uda nam się coś zmienić.

Co skłoniło pana do podjęcia osta-
tecznej decyzji?
 Było wiele takich sytuacji. Trud-
no wskazać jedną konkretną, ponie-
waż moja „walka” o straż miejską w 
Konstancinie-Jeziornie i trudne roz-
mowy z panem burmistrzem zaczę-
ły się już od pierwszych dni mojej 
pracy. Pierwszy zgrzyt między nami 
wywołał elementarny dokument, ja-
kim jest regulamin straży miejskiej. 
Nigdy nie wszedł w życie, mimo że 
jego zapisy były uzgodnione z bur-

mistrzem, a wcześniej zaakceptowa-
ne przez sekretarza gminy, jak i rad-
ców prawnych, więc byłem pewien, 
że burmistrz projekt zatwierdzi. Nie-
zwykle istotną sprawą były również 
niezbędne szkolenia dla strażników, 
na które nie udało się wygospodaro-
wać wystarczających funduszy w wy-
sokości kilku tysięcy złotych. Nato-
miast ostatnim przykrym doświad-
czeniem było nagłe odwołanie skrom-
nej uroczystości z okazji Dnia Straż-
nika Miejskiego, która miała odbyć 
się pod koniec sierpnia. Takich przy-
kładów mogę mnożyć.

Burmistrz Kazimierz Jańczuk 
stwierdził, że miał pan szereg po-
mysłów, które może sprawdzają się 
w dużych miastach, ale, jego zda-
niem, ich wdrażanie w mniejszych 
gminach jest nierealne. Zdaniem 
burmistrza w straży powinno być 
jak najmniej biurokracji, a jak naj-
więcej służby w terenie.
 Nawet w małym mieście, niezbyt 
liczna straż miejska może być do-
brze zarządzana i skuteczna w tere-
nie. Wszystko jest kwestią odpowied-
niej organizacji. Nie wymagałem, by 
straż miejska nagle rozrosła się do 
kilkudziesięciu strażników. Propono-
wałem podział miasta na rejony, za 
które odpowiadaliby konkretni straż-
nicy. Chciałem, by każdy strażnik 
miał ustalony zakres obowiązków, 
z którego będzie rozliczany. Uważa-
łem, że straż miejska powinna dys-
ponować alkomatem, by skutecznie 
przeciwdziałać spożywaniu alkoho-
lu w miejscach publicznych oraz za-
dymiarką do sprawdzania nielegal-
nych zrzutów szamba i fotopułapka-
mi do zwalczania „dzikich” wysypisk 
śmieci. Starałem się również stwo-
rzyć stanowisko dyżurnego w siedzi-
bie straży miejskiej. Takie stanowi-
sko jest niezbędne w służbach  mun-
durowych, by na bieżąco koordyno-
wać pracę, ewidencjonować zgłosze-

nia i nadawać sprawom odpowied-
ni bieg, by mieszkańcy mogli się do-
wiedzieć czy ich problem został roz-
wiązany. Zabiegałem też o dodatko-
we etaty w przyszłości i rozważną 
rozbudowę monitoringu, by kamery 
nie były tylko atrapami. To wszyst-
ko miało usprawnić pracę strażników 
i podnieść ich skuteczność przy nie-
wielkim nakładzie finansowym. Ale 
zdaniem burmistrza to rozrost admi-
nistracji, wiec odrzucił te pomysły.

Kazimierz Jańczuk przyznaje, że 
niektóre pana pomysły nie zostały 
zaakceptowane, ale uważa, że nie 
były to powody do odejścia i że po-
stąpił pan niepoważnie, szukając 
sobie nowej pracy.
 Uważam, że to nie ja lecz pan 
burmistrz zachował się niepoważ-
nie. Po szeregu negatywnych opinii 
dotyczących różnych proponowa-
nych przeze mnie rozwiązań uzna-
łem, że tak naprawdę dalsza praca 
w takim układzie nie ma większe-
go sensu, a trwanie do końca roku w 
oczekiwaniu na decyzję co do konty-
nuowania zatrudnienia jest bezsen-
sowne. Dlatego też, myśląc bardzo 
poważnie o swojej przyszłości, po-
stanowiłem wystartować w konkur-
sie w Mińsku Mazowieckim i go wy-
grałem. Poinformowałem o tym bur-
mistrza, który nie zrobił nic, by mnie 
zatrzymać. Pracodawca ma prawo 
być niezadowolony z pracownika, 
ale nie chciałbym, żeby mieszkańcy 
byli przekonani, że chwiejny komen-
dant nagle uciekł, bo nie sprostał wy-
zwaniu. Po prostu nie dano mi szansy 
się sprawdzić. A szkoda, bo uważam, 
że mieszkańcy Konstancina-Jezior-
ny zasługują na straż miejską z praw-
dziwego zdarzenia. Mimo wszystko 
ten czas nie był do końca stracony. 
Przede wszystkim wydaje mi się, że 
zmieniło się podejście strażników do 
swojej służby. Teraz nie można tego 
zaprzepaścić. 

 

Maraton rowerowy 
Lotto debiutuje w Piasecznie
PIASECZNO W sobotę, 30 sierpnia w Ośrodku Wisła miesz-
kańcy Piaseczna i okolic mieli okazję wziąć udział w ma-
ratonie rowerowym Lotto Poland Bike Marathon

 Pomimo kapryśnej pogody, zawody cieszyły się sporym zainteresowa-
niem. W maratonie wystartowały zarówno dzieci, jak i dorośli. Gościem spe-
cjalnym imprezy był burmistrz Piaseczna, Zdzisław Lis. Trasy maratonu z pew-
nością przypadły do gustu zawodnikom – zostały wytyczone głównie ścieżka-
mi turystycznymi. Organizatorem wydarzenia był Grzegorz Wajs, były kolarz.
 Od godz. 8 rano w Ośrodku Wisła trwały zapisy chętnych, a już o 
godz. 11 pierwsi kolarze, dzieci roczników 2000-2003 (sektor 1) i 2004-
2007 (sektor 2) stanęły do dystansu FAN mierzącego 9 km. Najmłodsi mo-
gli wziąć udział w wyścigach Mini Cross. Następnie odbyła się konkuren-
cja na dystansach Mini (27 km) i Max (52 km). Czasy ukończenia marato-
nu mierzył elektroniczny system pomiarowy, ustawiony na starcie i me-
cie. Na długości trasy ustawiono dodatkowo punkty kontrolne oraz bu-
fety dla zawodników. Po zakończeniu wszystkich wyścigów nagrodzono 
zwycięzców. Na dystansie FAN na podium stanęli Kacper Szabłowski (1. 
miejsce), Mateusz Jakubiuk (2. miejsce) i Dominik Kucharek (3. miejsce). 
Zwycięzcą wyścigu MINI został Kamil Kuszmider wśród mężczyzn i Izabe-
la Mazutkiewicz wśród kobiet. Natomiast na pierwszych miejscach na dy-
stansie MAX uplasowali się Paweł Baranek i Urszula Luboińska. Wydarze-
nie odbyło się we współpracy z gminą Piaseczno. 

Blanka Aleksowska
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Wypadek w Mirkowie

KONSTANCIN-JEZIORNA We wtorek, 16 września na ulicy Mirkowskiej 
deawoo zderzyło się czołowo ze skodą. Kierowca matiza, z poważnymi 
urazami głowy i ręki, został przewieziony do szpitala

 Do zdarzenia doszło przed godz. 17. Jadący ul. Mirkowską od ulicy Bie-
lawskiej matiz niespodziewanie zjechał na przeciwległy pas ruchu, zderza-
jąc się czołowo ze skodą superb. Prowadzący matiza 72-letni Edward B. z 
poważnymi urazami głowy i złamaną ręką został odwieziony do szpita-
la. Kierowca skody wyszedł z wypadku bez szwanku. Przyczyny zdarzenia 
bada policja. - Na pytanie czy kierowca deawoo był trzeźwy będzie można 
odpowiedzieć dopiero po zbadaniu pobranej od niego próbki krwi – mówi 
st. asp. Maciej Blachliński z KPP w Piasecznie.

TW

By mamy wiedziały
POWIAT

 W sobotę, 27 września w godz. 10.30-13.30 w Centrum Konferencyjnym 
hotelu DeSilva w Piasecznie przy ul. Puławskiej 45B odbędą się bezpłatne 
warsztaty z cyklu „Mama wie!”. 
 Projekt jest skierowany do kobiet w ciąży i świeżo upieczonych rodziców. 
Misją przedsięwzięcia, w myśl haseł „Mama wie! Mama czuje! Mama rozumie!” 
jest uświadomienie przyszłym mamom, że instynkt macierzyński pomoże im 
prawidłowo i z największą dbałością opiekować się dzieckiem. Zaproszeni 
goście poszerzą ich umiejętności i rozwieją wszelkie wątpliwości. Prelegenci 
przekażą uczestnikom rzetelną wiedzę dotyczącą pielęgnacji i rozwoju dziec-
ka od pierwszych chwil jego życia. Bezpłatne warsztaty będą miały charak-
ter wykładów, prezentacji, a także indywidualnych rozmów ze specjalistami 
z zakresu m.in. fi zjoterapii, psychologii czy pielęgnacji dzieci. Gościem spe-
cjalnym wszystkich spotkań będzie pan Paweł Zawitkowski, fi zjoterapeuta 
NDT-Bobath, specjalizujący się w terapii neurorozwojowej, oddechowej i te-
rapii jedzenia. Wszelkie informacje oraz formularz rejestracyjny można zna-
leźć na stronie www.mama-wie.pl oraz na www.facebook.com/warsztatyma-
mawie. Liczba miejsc jest ograniczona.

gt

Miejsce
 na Twoją 
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Puchar Wisły w narciarstwie wodnym
GÓRA KALWARIA W ubiegłą niedzielę, w rejonie tamy dojazdowej w Górze Kalwarii, odbył 
się Puchar Wisły w narciarstwie wodnym w kategorii slalomu. Przy wspaniałej pogo-
dzie, na starcie imprezy stanęło wielu utytułowanych zawodników
 Zawody w slalomie na Wiśle po-
czątkowo były planowane na koniec 
czerwca. Plany te pokrzyżowała kapry-
śna aura, a mówiąc konkretnie – wy-
soki poziom wody na rzece. Podczas 
wakacji były zalane wszystkie główne 
plaże przy tamie dojazdowej w Górze 
Kalwarii i w Brzuminie, co uniemożli-
wiało bezpieczne przeprowadzenie za-
wodów. We wrześniu, gdy woda nieco 
opadła,  Sekcja Narciarstwa Wodnego 
Vistula Góra Kalwaria zabrała się za 
organizację imprezy, która odbyła się 
ostatecznie 14 września.

Ściganie w słońcu
 W niedzielnych zawodach wzię-
ło udział wielu doświadczonych nar-
ciarzy wodnych. Mocną reprezenta-
cję, w liczbie sześciu zawodników, 

wystawiło Koło Gospodyń Wiej-
skich z Lesznowoli koło Grójca. 
Licznie przybyli również kibice, na 

widowni znalazł się m.in. Jan Ga-
linowski – wicemistrz świata z 2012 
roku w narciarstwie wodnym w sko-
kach (za wyciągiem). 
 Punktualnie o godz. 11 na star-
cie stanęli chłopcy w kategorii do 17 
lat. Pierwsze miejsce zajął Sebastian 
Dębek, drugie - Grzegorz Rogoziń-
ski, zaś trzecie – Adam Wrochna. Na 
ciepłe słowa zasłużył także Seba-
stian Dombek z Vistuli, który najle-
piej chyba popłynął pod kątem tech-
niki i stylu, ale nie pokonał podczas 
pierwszego przejazdu całego toru i w 
efekcie zajął dopiero 4. miejsce.
 W kategorii dziewcząt do 17 lat 
Puchar Wisły zdobyła po bardzo 
udanym przejeździe na jednej nar-
cie Klaudia Kowalewczany z Góry 
Kalwarii. Drugie miejsce zajęła 
Nikola Traczyk, zazwyczaj pływa-
jąca na desce wakeboardowej (w 
tej kategorii startowały tylko dwie 
zawodniczki). 

Ciekawa rywalizacja seniorów
 W grupie mężczyzn od 18. roku 
życia wzwyż przygotowanie narcia-
rzy było zróżnicowane, choć czo-
łówka zawodników prezentowała 
podobny poziom. Najlepszy rezultat 
osiągnął Paweł Aksamit, który przy 

prędkości 46 km/h opłynął cztery 
boje. Minimalnie gorszy wynik - o 
jedną boję – wypracował mieszka-
niec Komorowa - Maciej Chojnacki, 
zdobywca pierwszego miejsca pod-
czas Święta Wisły w 2013 roku. 
 Trzecie miejsce zajął Piotr Wi-
tak z Lesznowoli. Wśród pań w tej 
kategorii wiekowej, najlepszy prze-
jazd na torze slalomowym zanoto-
wała Karolina Fiszlak z Koła Go-
spodyń Wiejskich z Lesznowoli. 
Była tylko o jedną boję lepsza od 
swojej koleżanki z Koła - Magda-
leny Witak. Z kolei identyczny wy-
nik wśród kobiet osiągnęły Sylwia 
Zbinkowska oraz Małgorzata Że-
browska, które stanęły na najniż-

szym stopniu podium. Dla pani 
Sylwii, mieszkanki Konstancina, 
osiągnięty rezultat był ogromnym 
sukcesem także dlatego, że w tym 
roku rozpoczęła pływanie na nar-
tach wodnych. 
 W kategorii Open najlepszy oka-
zał się Mikołaj Wiaderny z klubu 
Adrenalina Warszawa, który poko-
nując sześć boi przy prędkości 58 
km/h, zdeklasował pozostałych ry-
wali. A już 27 września na Wiśle w 
Górze Kalwarii odbędą się  zawody 
wakebordowe, których organizato-
rem są Piaseczyńskie WOPR i SNW 
Vistula Góra Kalwaria.

Tomasz Wojciuk

Mikołaj Wiaderny z klubu Adrenalina 
Warszawa zdeklasował rywali w ka-

tegorii Open

Fot. Karolina Rechnio

Huczne otwarcie
KONSTANCIN-JEZIORNA W piątek, 12 września przy ul. Bielawskiej odbył się piknik z okazji 
uroczystego otwarcia kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Wśród wielu atrakcji były 
m.in. pokazy sportowe i taneczne, koncert muzyczny oraz przejazd przez miasto na 
rolkach i pokaz fajerwerków
 Chociaż kompleks został otwar-
ty już w połowie sierpnia, dopie-
ro po wakacjach zdecydowano się 
na uroczystą inaugurację. Zamiast 
zwyczajowego przecięcia wstęgi zor-
ganizowano piknik sportowo-re-
kreacyjny, by zaprezentować nowy 
obiekt i zachęcić mieszkańców do 
korzystania z niego. 

Otworzyć się na młodych
 Oficjalnego otwarcia dokonali 
burmistrz Kazimierz Jańczuk i An-
drzej Cieślawski, przewodniczący 
rady miejskiej. - Dziękuję wszystkim 
młodym mieszkańcom, którzy przez 
cały czas byli z nami i współtworzy-
li ten plac. Podziękowania kieruję 
przede wszystkim do pana Tomasza 
Nowickiego, który był inicjatorem 
tej budowy – mówił burmistrz Kazi-
mierz Jańczuk. - Ten plac jest takim 
zwiastunem inwestycji spełniających 
potrzeby dzieci i młodzieży. To nie 

jedyny wasz pomysł, który będzie-
my realizować w najbliższym czasie. 
Zrobię wszystko, żeby zimą w Kon-
stancinie powstało dla was lodowi-
sko – obiecał burmistrz, zwracając 
się do najmłodszych mieszkańców 
gminy.                       
 - Życzę, by ten plac dawał dużo 
przyjemności zarówno dzieciom i 
młodzieży, jak i dorosłym – mówił 
Andrzej Cieślawski, przewodniczący 
rady miejskiej. - To jest jedna z naj-
przyjemniejszych chwil, ponieważ 
jest symboliczna. Cztery lata temu, 
na początku naszej kadencji, do rady 
zgłosili się inicjatorzy budowy, którą 
następnie wspólnie przygotowywa-
liśmy i realizowaliśmy, a dzisiaj mo-
żemy zobaczyć wspaniały efekt. Jest 
to fantastyczny przykład współpra-
cy z mieszkańcami i sensu działania 
samorządu – dodał przewodniczący. 
Następnie burmistrz oficjalnie prze-
kazał obiekt Gminnemu Ośrodko-

wi Sportu i Rekreacji, wręczając dy-
rektorowi Marcinowi Matyjasiako-
wi komplet nowych piłek. Na zakoń-
czenie części oficjalnej obiekt został 
poświęcony przez ks. dziekana Bog-
dana Przegalińskiego. 

Kompleks pełen atrakcji
 Podczas pikniku na terenie no-
wego kompleksu odbyły się m.in. 
zawody piłkarskie i siatkarskie. Po-
pis swoich umiejętności dali rów-
nież riderzy, prezentując efektow-
ne triki na płycie nowego skatepar-
ku. Na scenie obyły się również po-
kazy tańca w wykonaniu Zespołu 
Tańca Artystycznego Sonata, Klu-
bu Sportowego Grawitacja Dance 
Academy i Egurrola Dance Studio. 
Swoje umiejętności zaprezentowali 
także karatecy z Klubu Karate Ky-
okushin Ippon, wśród których byli 
m.in. utytułowani Justyna Kacper-
czyk i Jakub Zagończyk. Na scenie 
królował hip-hop i house w wykona-
niu lokalnych muzyków.  Wystąpi-
li m.in. DJ Mar-
tin Rosa, DJ Ja-
cob Core & Rico 
oraz DJ Cast 
Away. Można 
było również po-
znać utytułowanych sportowców z 
Konstancina-Jeziorny, wychowan-
ków słomczyńskiego Zrywu - Alek-
sandrę Goss, triumfatorkę m.in. pre-
stiżowego Pucharu Świata w jeździe 
szybkiej na rolkach oraz olimpij-
czyka Artura Nogala, reprezentan-
ta Polski w jeździe szybkiej na łyż-
wach. Atrakcje sportowe zwieńczył 
Nightskating Konstancin. Dorocz-
ny przejazd miłośników rolek, któ-
ry na ulicach Konstancina-Jezior-
ny odbył się już trzeci raz. Tym ra-

zem przyciągnął rekordową liczbę 
uczestników. Ok. 200 osób nie tylko 
na rolkach, lecz także na rowerach i 
hulajnogach przejechało przez mia-
sto pod eskortą policji. Inaugurację 
kompleksu zwieńczył efektowny po-
kaz fajerwerków.

Spełnione marzenie
 Młodzi mieszkańcy z Tomaszem 
Nowickim na czele zaczęli zabiegać 
o budowę skateparku latem 2010 

roku, pisząc petycje, zbierając pod-
pisy i organizując różne happenin-
gi i akcje społeczne. Kiedy już udało 
im się przekonać władze miasta do 
pomysłu, zaczęło się mozolne po-
szukiwanie odpowiedniego miejsca. 
Z czasem idea budowy skatepar-
ku rozrosła się do całego wielofunk-
cyjnego kompleksu sportowo-rekre-
acyjnego. Młodzi ludzie wspólnie z 
samorządowcami wybrali miejsce 
i zaprojektowali plac, by jak najle-

piej spełniał ich oczekiwania. Bu-
dowa zaczęła się jesienią ubiegłe-
go roku, a skończyła się latem. In-
westycja kosztowała ponad 2,33 mln 
złotych. Przy ul. Bielawskiej powstał 
nie tylko skatepark, lecz także bo-
iska do siatkówki, piłki nożnej i ręcz-
nej, ścianka wspinaczkowa, siłownia 
oraz parking dla 60 samochodów. 
Cały teren jest oświetlony i monito-
rowany, są na nim alejki, nowe nasa-
dzenia oraz kosze i ławki. 
 - Jestem szczęśliwy, że cztery lata 
starań i działań zostały zwieńczone 
sukcesem – mówi Tomasz Nowicki, 
inicjator budowy, który na pikniku 
był ubrany w specjalną okoliczno-
ściową koszulkę z napisem „Wyma-
rzone, zrealizowane”. - Kompleks 
sportowo-rekreacyjny to doskonały 
przykład dla innych, że warto mieć 
swoje marzenia i robić to, co się ko-
cha. Najbardziej utwierdza mnie w 
przekonaniu, że warto było wybudo-
wać ten obiekt, gdy widzę osoby ko-
rzystające z tego kompleksu. To mo-
tywuje do dalszych działań – dodaje 
młody mieszkaniec Konstancina-Je-
ziorny.

Grzegorz Traczyk

Fot. Karolina Rechnio

Konstancińska młodzież cztery lata czekała na skatepark

Uroczystego otwarcia kompleksu sportowo-rekreacyjnego 
dokonali (od lewej) Marcin Matyjasiak, dyrektor GOSiR-u, 
burmistrz Kazimierz Jańczuk oraz Andrzej Cieślawski, 
przewodniczący rady miejskiej

Zrobię wszystko, żeby zimą w Konstancinie powstało 
lodowisko

„
Kazimierz Jańczuk 

burmistrz Konstancina-Jeziorny”
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IV liga

Kolejka 6 - 6-7 września
Energia Kozienice 7-2 Sparta Jazgarzew  
Hutnik Warszawa 0-1 KS Konstancin (Konstancin-
Jeziorna)  
  
Kolejka 7 - 10 września
KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 0-0 
Zwolenianka Zwoleń  
Sparta Jazgarzew 0-0 Wilga Garwolin  

Kolejka 8 - 13-14 września
Orzeł Wierzbica 1-2 Sparta Jazgarzew  
Victoria Sulejówek 1-2 KS Konstancin (Konstan-
cin-Jeziorna)  

Kolejka 9 - 17 września
KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 4-5 KS Raszyn 
Sparta Jazgarzew 2-1 Hutnik Warszawa  

Tabela grupy południowej IV ligi
1.  Oskar Przysucha 9 23 7 2 0 22-8
2.  Szydłowianka Szydłowiec 
  9 20 6 2 1 21-10
3.  KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 
  9 19 6 1 2 14-8
4.  Sparta Jazgarzew 9 16 4 4 1 19-15
5.  Mazur Karczew 9 15 5 0 4 14-12
6.  Mazowsze Grójec 8 15 5 0 3 21-9
7.  Hutnik Warszawa 9 14 4 2 3 14-8
8.  Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 
  9 14 4 2 3 11-10
9.  Energia Kozienice 8 12 3 3 2 19-10
10.  Victoria Sulejówek 9 11 3 2 4 11-17
11.  KS Raszyn 9 11 3 2 4 17-16
12.  Orzeł Wierzbica 9 11 3 2 4 9-15
13.  Żyrardowianka Żyrardów 
  9 11 3 2 4 9-9
14.  Wilga Garwolin 9 9 2 3 4 12-12
15.  Mszczonowianka Mszczonów 
  8 9 2 3 3 8-13
16.  Zwolenianka Zwoleń 8 4 1 1 6 5-19
17.  Znicz II Pruszków 9 3 0 3 6 8-20
18.  Okęcie Warszawa 9 2 0 2 7 6-29

Liga okręgowa

Kolejka 7 - 13-14 września
Naprzód Brwinów 5-1 Kosa Konstancin 
(Konstancin-Jeziorna) 
Korona Góra Kalwaria 2-2 FC Lesznowola  

Zaborowianka Zaborów 0-4 Przyszłość 
Włochy (Warszawa)  
Perła Złotokłos 4-0 UMKS Piaseczno  
LKS Chlebnia 0-3 Sarmata Warszawa  
Ryś Laski 1-7 Błonianka Błonie  
KS Teresin 1-2 Laura Chylice  
UKS Łady 9-0 Milan Milanówek  

Tabela drugiej grupy warszawskiej 
ligi okręgowej
1.  Perła Złotokłos 7 19 6 1 0 16-5
2.  UKS Łady 7 18 6 0 1 31-4
3.  Błonianka Błonie 7 17 5 2 0 25-8
4.  UMKS Piaseczno 7 16 5 1 1 26-9
5.  Przyszłość Włochy (Warszawa) 
  7 15 5 0 2 32-14
6.  LKS Chlebnia 7 12 4 0 3 17-12
7.  Laura Chylice 7 12 4 0 3 17-10
8.  Korona Góra Kalwaria 7 10 3 1 3 20-17
9.  Naprzód Brwinów 7 10 3 1 3 14-18
10.  Kosa Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 
  7 9 3 0 4 20-26
11.  Zaborowianka Zaborów 
  7 7 2 1 4 10-17
12.  FC Lesznowola 7 7 2 1 4 17-25
13.  Milan Milanówek 7 6 2 0 5 12-24
14.  Sarmata Warszawa 7 3 1 0 6 6-27
15.  Ryś Laski 7 3 1 0 6 10-32
16.  KS Teresin 7 0 0 0 7 8-33

A klasa

Kolejka 6 - 6-7 września
Tur Jaktorów 0-3 KS II Raszyn  
KS II Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 2-1 Okęcie 
II Warszawa 
AMT Nowa Wieś 2-1 Jedność Żabieniec  
GLKS Nadarzyn 3-3 Perła II Złotokłos  
Świt Warszawa 1-1 Sparta II Jazgarzew  
Walka Kosów 2-2 Unia Warszawa  UKS 
Siekierki (Warszawa) 4-5 SEMP Ursynów (Warszawa)  
Piast Piastów 3-2 Gwardia Warszawa 

Kolejka 7 - 13-14 września
SEMP Ursynów (Warszawa) 6-0 Tur Jaktorów Unia 
Warszawa 3-0 UKS Siekierki (Warszawa)  
Piast Piastów 5-0 Walka Kosów  
Sparta II Jazgarzew 2-2 Gwardia Warszawa  
Perła II Złotokłos 3-1 Świt Warszawa  
Jedność Żabieniec 2-0 GLKS Nadarzyn  
Okęcie II Warszawa 2-5 AMT Nowa Wieś  
KS II Raszyn 4-1 KS II Konstancin 
(Konstancin-Jeziorna)  

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy
1.  Unia Warszawa 7 19 6 1 0 25-3
2.  Jedność Żabieniec 7 16 5 1 1 14-3
3.  SEMP Ursynów (Warszawa) 
  7 16 5 1 1 34-14
4.  Perła II Złotokłos 7 16 5 1 1 14-8
5.  KS II Raszyn 7 14 4 2 1 17-9
6.  Świt Warszawa 7 11 3 2 2 15-13
7.  Piast Piastów 7 11 3 2 2 17-12
8.  AMT Nowa Wieś 7 9 3 0 4 16-20
9.  Sparta II Jazgarzew 7 9 2 3 2 15-19
10.  Gwardia Warszawa 7 8 2 2 3 17-20
11.  GLKS Nadarzyn 7 7 2 1 4 14-16
12.  KS II Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 
  7 7 2 1 4 10-24
13.  UKS Siekierki (Warszawa) 7 6 2 0 5 17-20
14.  Tur Jaktorów 7 6 2 0 5 6-26
15.  Walka Kosów 7 4 1 1 5 13-27
16.  Okęcie II Warszawa 7 0 0 0 7 6-16

Ekstraliga kobiet:

Kolejka 5 - 6 września
Górnik Łęczna 7-1 AZS PSW Biała Podlaska  
ZTKKF Stilon Gorzów Wielkopolski 0-1 Czarni 
Sosnowiec  
Olimpia Szczecin 4-1 GOSiR Piaseczno  
Medyk Konin 8-1 AZS Wrocław  
Mitech Żywiec 1-3 Zagłębie Lubin 

Tabela Ekstraligi kobiet
1.  Górnik Łęczna 5 13 4 1 0 17-4
2.  Medyk Konin 4 10 3 1 0 16-1
3.  Zagłębie Lubin 5 10 3 1 1 15-7
4.  Mitech Żywiec 5 10 3 1 1 14-5
5.  Czarni Sosnowiec 5 10 3 1 1 4-2
6.  AZS PSW Biała Podlaska 5 7 2 1 2 5-8
7.  AZS Wrocław 5 6 2 0 3 6-15
8.  1.FC Katowice (2) 4 4 1 1 2 3-3
9.  KKP Bydgoszcz 3 3 1 0 2 1-3
10.  ZTKKF Stilon Gorzów Wielkopolski 
  5 3 1 0 4 8-15
11.  Olimpia Szczecin 5 3 1 0 4 6-21
12.  GOSiR Piaseczno 5 1 0 1 4 5-16

Ligowe zapowiedzi:

IV liga

Kolejka 10 - 20-21 września
Mazowsze Grójec - Znicz II Pruszków  
Energia Kozienice - Ożarowianka Ożarów Maz.

Orzeł Wierzbica - Mazur Karczew 
Hutnik Warszawa - Mszczonowianka Mszczonów 
Zwolenianka Zwoleń - Sparta Jazgarzew  2 0 
września, g.13:30
Victoria Sulejówek - Oskar Przysucha  
KS Raszyn - Szydłowianka Szydłowiec  
Okęcie Warszawa - KS Konstancin (Konstancin-Je-
ziorna) 20 września, g.11
Żyrardowianka Żyrardów -Wilga Garwolin  

Liga okręgowa

Kolejka 8 - 20-21 września
Kosa Konstancin (Konstancin-Jeziorna) - Milan Mi-
lanówek 21 września, g.16 
Laura Chylice - UKS Łady 20 września, g. 16 
Błonianka Błonie - KS Teresin  
Sarmata Warszawa - Ryś Laski  
UMKS Piaseczno - LKS Chlebnia 20 września, 
g.16.30
Przyszłość Włochy (Warszawa) - Perła Złotokłos  
FC Lesznowola - Zaborowianka Zaborów 20 wrze-
śnia, g.16
Naprzód Brwinów - Korona Góra Kalwaria  

A klasa

Kolejka 8 - 20-21 września
Tur Jaktorów - KS II Konstancin 
(Konstancin-Jeziorna) 
AMT Nowa Wieś - KS II Raszyn  
GLKS Nadarzyn - Okęcie II Warszawa  
Świt Warszawa - Jedność Żabieniec  
Gwardia Warszawa - Perła II Złotokłos  
Walka Kosów - Sparta II Jazgarzew  
UKS Siekierki (Warszawa) -  Piast Piastów  
SEMP Ursynów (Warszawa) - Unia Warszawa

Ekstraliga kobiet

Kolejka 6 - 21 września
KKP Bydgoszcz - Zagłębie Lubin  
AZS Wrocław - Mitech Żywiec  
GOSiR Piaseczno - Medyk Konin 22 września (po-
niedziałek), g.17
Czarni Sosnowiec - Olimpia Szczecin  
AZS PSW Biała Podlaska - ZTKKF Stilon Gorzów 
Wielkopolski 
1.FC Katowice (2) - Górnik Łęczna   

Nie bierzemy odpowiedzialności za terminy błędnie 

podane nam przez kluby, zmienione lub odwołane. 

Wyniki naszych zespołów ligowych

Perła gromi Piaseczno
PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA, PERŁA ZŁOTOKŁOS – MKS PIASECZNO 4:0 Ten mecz zapowiadał się już 
od dawna niezwykle emocjonująco. Było to bowiem nie tylko spotkanie derbowe, ale 
także, jako iż oba zespoły zanotowały znakomity początek rozgrywek, mecz na sa-
mym szczycie trzeciej grupy warszawskiej ligi okręgowej. Na boisku nie było jednak 
najmniejszych wątpliwości kto był tego dnia lepszy. Perła od pierwszej minuty narzu-
ciła Piasecznu swój styl gry, grając piłkę prostą, ale przede wszystkim skuteczną

 Choć spodziewać się można było 
wyrównanego spotkania, od pierw-
szych minut to gospodarze dykto-
wali warunki gry. Już w 5. minucie 
Perła mogła wyjść na prowadzenie. 
Do piłki dośrodkowanej w pole kar-
ne wyskoczył Damian Sioćko, ale po 
jego uderzeniu głową piłka w nie-
wielkiej odległości minęła prawy 
słupek. Cztery minuty później ten 
sam zawodnik ponownie znalazł 
się w dogodnej sytuacji – tym ra-
zem kopnął jednak futbolówkę po-
nad poprzeczką. Wreszcie, w 15. mi-
nucie – po niepotrzebnym faulu w 
okolicach 25 metrów od bramki – z 
rzutu wolnego strzelał Mariusz Li-
siecki. Mocne uderzenie przeszło 
przez mur i wpadło do siatki tuż 
obok kompletnie zaskoczonego Ja-
kuba Rybusa. Jako iż strzał był skie-
rowany w środek bramki, wydawać 
się mogło, że gol ten obciąża konto 
bramkarza MKS Piaseczno.
- Piłka w ostatniej chwili skręciła i 
nie zdołałem jej odbić – tłumaczył 
się po meczu ze swojej interwencji 
Rybus.

Pech Majewskiego, szczęście Kura
 Chwilę później bramkostrzel-
ny obrońca Perły znów postraszył 
Rybusa uderzeniem z rzutu wolne-
go, które tym razem poszybowa-
ło z dużą siłą ponad poprzeczką. O 
tym, że piłka lubi szukać Lisieckiego 
w polu karnym przekonać się można 
było z kolei w 22. minucie, ale jego 
uderzenie głową minęło bramkę pia-
secznian. Goście mieli tymczasem 

poważne problemy z przedostaniem 
się na połowę przeciwnika. Szcze-
gólnie dobrze grała środkowa for-
macja Perły, która odbierała sporo 
piłek i gasiła akcje podopiecznych 
Jarosława Ludwiniaka w zalążku. 
Dopiero pod sam koniec pierwszej 
połowy coś zaczęło się dziać pod 
bramką Perły, kiedy to pierwszy cel-
ny strzał dla biało-niebieskich oddał 
Robert Majewski. 
 Niestety, Majewski nie będzie 
mile wspominać tego meczu i to 
nie tylko ze względu na wynik. Tuż 
przed przerwą, w przypadkowym 
starciu, zderzył się bowiem gło-
wą z kapitanem Perły Grzegorzem 
Gotcholdem. O ile Gotchold mógł 
kontynuować grę, Majewski mu-
siał opuścić boisko i jak się okaza-
ło, czekała go później operacja. Pił-
karz MKS uszkodził kość policzko-
wą i najprawdopodobniej nie pojawi 
się już w rundzie jesiennej na boisku. 
Zawodnikowi życzymy jak najszyb-
szego powrotu do zdrowia. 
 Kiedy wydawało się, że gospo-
darze zejdą do szatni z jednobram-
kowym prowadzeniem, w ostatniej 
minucie pierwszej połowy, w dość 
przypadkowej sytuacji, po dośrod-
kowaniu Gotcholda, piłkę trącił Ce-
zary Kur, a ta wpadła do siatki obok 
zupełnie zaskoczonych piasecznian. 
Piłkarze ze Złotokłosu wykonali na-
stępnie symboliczną kołyskę dla 
zawodnika drugiej drużyny Perły 
Marka Kura (brata Cezarego), któ-
remu niedawno urodziła się córka 
Wiktoria.

Do jednej bramki
 Po zmianie stron obraz gry 
nie uległ zmianie. Nadal optyczną 
przewagę mieli gospodarze. W 57. 
minucie strzał Gotcholda obronił 
jeszcze Rybus, ale w 67. minucie 
nie miał już nic do powiedzenia. 
Chwilę wcześniej dobrze grający 
Konrad Zawadzki wygrał pojedy-
nek biegowy z Pawłem Dudkiem, a 
obrońca MKS-u sfaulował swoje-
go rywala w polu karnym. Lisiecki 
pewnym strzałem z jedenastu me-
trów podwyższył wynik spotka-
nia na 3:0. Co ciekawe, było to już 
dziewiąte (!) trafienie w tym sezo-
nie najlepszego strzelca Perły. W 
71. minucie dobił piasecznian bar-
dzo ładnym uderzeniem głową, 
pozostawiony bez krycia w polu 
karnym, Maciej Pawlicki. 
 Piaseczno mogło wprawdzie 
zmniejszyć rozmiary porażki, 
ale swojego dnia nie miał wyraź-
nie Mariusz Arak. Najpierw, jesz-
cze w 50. minucie, zamiast spró-
bować przyjąć dobre podanie od 
kolegi z drużyny, pospieszył się ze 
strzałem na bramkę, a w 74. mi-
nucie zrobił już wszystko co naj-
trudniejsze, ogrywając obrońców 
i bramkarza, ale zamiast strzelać 
na pustą bramkę, podbiegł do li-
nii końcowej, gdzie... zupełnie nie-
potrzebnie został sfaulowany w 
polu karnym przez wracającego za 
nim Marcina Dymka. Poszkodo-
wany ustawił piłkę na jedenastym 
metrze, ale fatalnie skiksował, nie 
trafił w bramkę i nadal było 4:0 

dla Perły. 
 Przy takim obrocie sprawy go-
ście mogli przegrać jeszcze wyżej. 
W końcówce pomylił się Rybus 
(choć w tej sytuacji był chyba fau-
lowany), a piłkę z pustej bramki po 
strzale Pawlickiego wybił ofiarnie 

Radek Cieślak. W ostatniej ak-
cji spotkania bramkarz Piasecz-
na wyszedł jeszcze obronną ręką 
z sytuacji sam na sam z Pawlic-
kim. Chwilę później sędzia zakoń-
czył mecz i Perła mogła świętować 
zasłużone zwycięstwo w meczu na 
szczycie i awans na pierwsze miej-
sce w tabeli.

Grzegorz Tylec

Konrad Zawadzki w walce o piłkę z Pawłem Dudkiem

Jarosław Ludwiniak, 
trener MKS-u Piaseczno

 Graliśmy 
dzisiaj, z róż-
nych wzglę-
dów, sześcioma 
młodzieżowca-
mi w pierwszym 
składzie i oka-
zuje się, że nie 
byliśmy w sta-
nie podjąć walki 
– przede wszyst-
kim jeśli chodzi 
o siłę i motorykę. Przegraliśmy dziś każdą wal-
kę wręcz i wynik jest taki, jaki jest. Bramki stra-
ciliśmy po kardynalnych, indywidualnych błę-
dach. Wiedzieliśmy, że będzie ciężko – przegra-
liśmy bitwę, ale nie przegraliśmy wojny. Dzisiaj 
zostały obnażone nasze wszystkie braki. To jest 
temat do przemyśleń i do ewidentnej poprawy. 
Gratuluję przeciwnikom, choć tak naprawdę nie 
było to jakieś specjalnie porywające widowisko. 
Nie mamy wielkiego pola manewru na ławce re-
zerwowych. Szacunek dla Krzyśka Bogackiego, 
który przyjechał po nocnej pracy i wszedł cho-
ciaż na 15-20 minut. Wzmocnienia składu są ko-
nieczne żeby powalczyć o awans.

Krystian Kopecki, 
trener Perły Złotokłos

 Przyznam, 
że nie wiedzia-
łem czego się 
spodziewać po 
Piasecznie. Z 
analizy tabeli 
wynikało, że do 
tej pory nie gra-
li jeszcze z żad-
nym poważnym 
przeciwnikiem. 
Dzisiaj mieli więc pierwszy poważny spraw-
dzian, nie zdali go i cieszę się, że to nasza druży-
na ich dosyć mocno przeegzaminowała. Póki co 
mamy zasłużenie pierwsze miejsce. Postawa Ma-
riusza Lisieckiego? On jest jak wino – im starszy, 
tym lepszy. Procentuje jego doświadczenie i to, 
że ma czas żeby z nami trenować. Chcieliśmy po-
kazać paru osobom z okolicy, że mimo iż od paru 
lat jesteśmy czołową drużyną w okręgówce, to 
jesteśmy mocno niedoceniani i w każdym meczu 
chcemy udowodnić, że trzeba się z nami liczyć.

Grali o Puchar Piaseczna
PIASECZNO

 W niedzielę, 7 września na orliku przy 
ulicy Chyliczkowskiej odbyła się  już VI 
edycja amatorskiego turnieju piłkarskie-
go o puchar Piaseczna (Piaseczno Cup). 
Tym razem najlepszą drużyną imprezy 
okazała się ekipa Siedmiu Wspaniałych
 W turnieju, przy pięknej, idealnej do 
gry w piłkę pogodzie, rywalizowało łącz-
nie 16 drużyn, a więc niespełna 160 za-
wodników z Piaseczna, Konstancina, 
Warszawy, Głoskowa, Gołkowa i Boga-
tek. W fi nale drużyna Siedmiu Wspania-
łych pokonała faworyzowany FC Natolin 
2:0, a meczu o trzecie miejsce Los Pollos 
Hermanos byli lepsi od zespołu Kamion-
kowianie 4:1. Najlepszym zawodnikiem 
imprezy został Zbyszek Obłuski (FC Na-
tolin), najlepszym bramkarzem Piotr Mi-
chalik (FC Natolin), a królem strzelców - 
Michał Janowski z Siedmiu wspaniałych. 
Pewną ciekawostką była gra (w drużynie 
KR sport) byłego zawodnika Legii War-
szawa Jacka Kacprzaka i prezesa oraz tre-
nera Sparty Jazgarzew Witolda Faliszew-
skiego. Na koniec turnieju, tuż po rozda-
niu nagród dla zwycięskich drużyn, orga-
nizator przygotował niespodziankę - tort 
w kształcie boiska piłkarskiego.
 - Z każdą edycją poziom turnieju jest 
coraz wyższy i odwiedzany jest on przez 
coraz większą liczbę fanów piłki noż-
nej – mówi Karol Kołodziejczak, głów-
ny organizator imprezy. - Chciałbym po-
dziękować wszystkim uczestnikom i ki-
bicom za liczne zjawienie się przy ulicy 
Chyliczkowskiej oraz wszystkim sponso-
rom, między innymi, gminie Piaseczno 
za piękne puchary i medale.                     Tyl
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Sportowa szkoła
PIASECZNO Podczas XVI Mazowieckich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej, Gimnazjum nr 1 w Piasecznie wywalczyło tytuł 
najbardziej usportowionej szkoły w całym województwie 
mazowieckim. Wielkiego sukcesu pogratulował nauczy-
cielom wychowania fi zycznego burmistrz Zdzisław Lis

 Piaseczyńskie gimnazjum zdobyło 1. miejsce podczas XVI Mazowieckich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W 2014 roku uczniowie z tej szkoły wywalczyli 
najwięcej punktów spośród 287 gimnazjów w województwie mazowieckim. 
Na sukces złożyły się tak wspaniałe wyniki, jak I miejsce w sztafecie olimpij-
skiej dziewcząt, I miejsce w biegu dziewcząt na 400 metrów, I miejsce chłop-
ców w tenisie stołowym, III miejsce w sztafecie pływackiej chłopców i dziew-
cząt, III miejsce w dwuboju nowoczesnym chłopców czy III miejsce w koszy-
kówce chłopców. Podczas ostatniej sesji rady miejskiej nauczyciele wychowa-
nia fi zycznego, który wnieśli szczególny wkład w ten sukces, otrzymali z rąk 
burmistrza i przewodniczącego rady gratulacje i nagrody w postaci kart po-
darunkowych na zakupy w sklepie sportowym. Wyróżnieni przez burmistrza 
zostali: Jacek Ozimek, Małgorzata Michalska, Gabriel Turczyński, Beata Gryle-
wicz oraz Krzysztof Kłobuchowski. 

TW
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DAM PRACĘ

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

Do sprzątania osiedli, z doświadczeniem, bez 
nałogów, okolice Piaseczna tel. 884 221 582 

Zatrudnię kucharza/rkę z doświadczeniem, moż-
liwość zamieszkania,  Zajazd Staropolski, Kon-
stancin-Jeziorna, tel. 22 756 33 66, 605 033 103

Przedszkole w Piasecznie zatrudni na pół 
etatu osobę do  opieki nad dziećmi i do 
sprzątania, CV na crdkoala@o2.pl

Zatrudnię kierowcę kat. C+E, z doświadcze-
niem, okolice Piaseczno tel. 732 988 001

Zatrudnię sprzedawcę do sklepu mięsnego 
w Piasecnie, tel. 602 199 832

Zatrudnimy listonoszy i kurierów z Piasecz-
na, Tarczyna, Góry Kalwarii i Lesznowoli. In-
formacje: ul. Wojska Polskiego 9, Piaseczno, 
tel. 791 647 639

Zatrudnię spedytora. Wymagania biegły an-
gielski, minimum 3  udokumentowane lata 
pracy w zawodzie. Tel kontaktowy 501 227 700

Zatrudnię do pracy w  sklepie spożywczym  
Kawęczyn, tel. 508 084 245

Operator CNC prasy krawędziowej, Spawacz 
Rusiec k. Nadarzyna, Atrakcyjna stawka, 
Tel.22 713 81 97,

Operator wózka widłowego - Pruszków. Wys. 
skład pow. 3m. Kontakt: anna.nurowska@
partnerpraca.pl lub tel. 22 713 81 97

Do magazynu spożywczego w Piasecznie 
pracownika z prawem jazdy kat. C. Praca 
4.00 - 12.00, tel. 501 719 625 ( 14.00 - 16.00 )

Pilne Kucharza z doświadczeniem od zaraz, 
tel. 601 633 330

Zatrudnimy listonoszy i kurierów z Piasecz-
na, Tarczyna, Góry Kalwarii i Lesznowoli. In-
formacje: ul. Wojska Polskiego 9, Piaseczno, 
tel. 791 647 639

ZATRUDNIĘ PRACOWNIKÓW OCHRONY
WÓLKA KOSOWSKA, TEL. 513 291 188 

PRZYJMĘ DO PRACY STOLARZA MEBLOWE-
GO Z DOŚWIADCZENIEM, TEL. 502 561 394

Stolarza meblowego, pomocnika stolarza, 
tel. 501 21 29 37

Osobę do wykładania towaru, sklep spożyw-
czy, Ustanów, tel. 604 851 885

Pomocnika magazyniera do sklepu spożyw-
czego „Emilka” Ustanów, tel. 604 851 885

Pracowników na dach, tel. 601 20 98 98

Kierowca kat. C + E zagranica, tel. 601 356 331

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywcze-
go „Emilka” w Ustanowie, tel. 604 851 885

Zatrudnię kierowcę kat. C+E z doświadcze-
niem. Transport krajowy. Telefon kontaktowy: 
504 003 491 lub 510 005 650

Kierowca - akcja zima - kat. C tel. 506 122 680

Hotel w Konstancinie  zatrudni osoby z  do-
świadczeniem na  stanowiska: kucharza  oraz 
recepcjonistkę.  cv na alicja@oit.pl 

Sklep spożywczy w Stefanowie k/Mrokowa za-
trudni ekspedientkę. Praca na dwie zmiany, 
tel. 22 756 10 60

Duża firma handlowo-usługowa z Mrokowa k/
Janek poszukuje pracownika do telemarketin-
gu z doświadczeniem biuro@rtc.com.pl 

Firma z okolic Janek zatrudni na atrakcyjnych 
warunkach elektryków i mechaników do serwi-
su pojazdów ciężarowych z doświadczeniem 
biuro@rtc.com.pl 

Nawiążemy korzystną współpracę ze specjali-
stą ds. kupna/sprzedaży/wynajmu nieruchomo-
ści gm.Lesznowola rekrutacja@pw-podkowa.pl 

Do pracy na stolarni, Milanówek. Tel. 660 320 414

L&A Zarządzanie Nieruchomościami po-
szukuje specjalisty ds techniczno-budow-
lanych, wymagana operatywność, znajo-
mość komputera. Uprawnienia oraz do-
świadczenie pracy w urzędach i admini-
stracji publicznej mile widziane. Miejsce 
pracy: Piaseczno, 
www.zarzadca.info, tel. 609 216 710

Telepizza w Piasecznie przyjmie dostawców z 
własnym samochodem, tel. 500 219 754

Kierowca, tir, młody, praca stała na kominie, 
Raben, Piaseczno, tel. 609 492 392

Zatrudnię kelnerkę z doświadczeniem, możli-
wość zamieszkania,  Zajazd Staropolski, Kon-
stancin-Jeziorna, tel. 22 756 33 66, 605 033 103

Zatrudnię kierowcę kat. C+E – tir, teren – kraj, 
wymagane badania, tel. 601 177 935
 
Restauracja Aromat w Gołkowie zatrudni po-
moc kuchni, kelnerów, tel. 501 361 347

Firma poszukuje pracownika do sklepu interne-
towego w Piasecznie kontakt: grzakrzewski@
gmail.com, tel.  732 770 739

Zatrudnię panów do sprzątania obiektu w Kon-
stancinie, mile widziane doświadczenie, 
tel. 501 163 228

Zlecę budowę ogrodzenia, tel. 791 482 233

Ekspedientkę do sklepu rybnego w Piasecznie, 
tel. 667 821 592

Hurtownia piwa w Gołkowie zatrudni kierowcę 
kat.C, młodego tel. 603 807472, CV na 
bajwid@bajwid.pl

Fachowców budowlanych, glazurników, do re-
montów , tel. 602 230 452

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

Do montażu stolarki budowlanej z PCV i AL, 
tel. 601 30 36 40

Stolarza, Gabryelin, tel. 694 949 949

Ekspedientkę do sklepu spożywczego , okolice 
Piaseczna tel. 662 032 032 

Podnajmę stanowisko kosmetyczce, manikiu-
rzystce i masażystce , Piaseczno 
tel.503 370 421  

Zatrudnię kosmetyczkę, manicurzystkę, pedi-
curzystkę z doświadczeniem do obsługi dużej 
bazy klientów. CV proszę wysłać: praca@ma-
kitu.pl tel: 663 999 204

Firma sprzątająca zatrudni pracowników do 
serwisu sprzątającego , praca w Jankach, 
tel. 798 926 772

Firma sprzątająca zatrudni pracowników do 
serwisu sprzątającego. Na stanowisko Bryga-
dzisty Praca w Centrum Handlowym Janki, 
tel. 798 926 772 

Firma sprzątająca zatrudni pracownika na sta-
nowisk Brygadzisty. Praca w Jankach, 
tel. 510 272 943

Firma sprzątająca zatrudni pracowników do 
serwisu sprzątającego. Praca w Piasecznie w 
godzinach rannych od 05-09. Sprzątanie biur, 
tel. 512 117 967
 
Firma transportowa zatrudni kierowcę z katego-
rią CE, tel. 502 544 002

Zatrudnię Pana do konserwacji budynku (złota 
rączka) i sprzątania terenu na 1/2 etatu w Pia-
secznie i okolicach, tel. 608 673 131

Praca w ochronie: Wólka Kosowska, 
Jabłonowo, tel. 783 833 346 

Praca w ochronie: Łazy, tel. 695 804 224 

Poszukuje Pracowników Ochrony w CH Janki, 
tel. 667 676 261 

Praca w ochronie w Żyradowie, tel.  605 890 193 

Praca w ochronie: Nadarzyn, Reguły, Sękocin, 
Wolica, Duchnica, tel. 667 676 007 

Poszukuje Pracowników Ochrony na terenie 
Pruszkowa, Brwinowa, Moszny, 
tel. 695 155 927 

Praca w ochronie: Belsk Duży, Kajetany, 
tel. 723 120 667 

Praca w ochronie: Tarczyn, Mszczonów, 
tel. 667 676 133 

Duża firma zatrudni od zaraz osoby do sprzą-
tania biurowca i terenu zewnętrznego w rejo-
nie lotniska na Okęciu. Praca w systemie zmia-
nowym 06.00-14.00, 14.00-22.00 (do wyboru). 
Wynagrodzenie: od 7zł netto/godz. Kontakt tel. 
510 012 549 lub 510 014 898

Kucharza z doświadczeniem do 40 lat. Praca 
poniedziałek-piątek, Piaseczno, tel. 516 653 
567 po 17:00-tej

Przyjmę glazurnika, tel. 601 304 250

Ochrona Argus zatrudni kwalifikowanych pra-
cowników ochrony na teren Warszawy i okoli-
ce Piaseczna, tel. 22 890 03 94

Kwiaciarnia w Piasecznie zatrudni do pracy, 
tel. 502 213 555

Szukam fryzjerki pilnie, Piaseczno tel. 790 590 603
 

SZUKAM PRACY 

Chętnie w kulturze, sztuce lub społecznej, pra-
wo jazdy kat.B, angielski średnio zaawanso-
wany, dobra prezencja, zamiłowanie do ludzi i 
sztuki tel. 881 966 833

Sprzątanie biura, mieszkania – referencje, 
tel. 508 526 284

Sprzątanie, mycie okien, prasowanie, 
tel. 539 540 976

Sprzątanie tel. 502 213 486 

Opieka, samochód, tel. 504 576 115

Zaopiekuję się dzieckiem, wiek 3 mies – 3 lata, 
tel. 785 74 95 90 

Sprzątnie, prasowanie tel. 505 734 588 

Szukam pracy zdalnej, tel. 53 80 02 84 0

Sprzątanie , opieka nad dziećmi tel. 538 002 
840

Prowadzenie domu, sprzątanie, gotowanie, 
Konstancin, Wilanów i okolice, tel. 787 077 540

KUPIĘ

Skupujemy wszystko ze srebra tel. 509 447 601 

Stare motocykle, części i przedmioty wojenne: 
szable, bagnety, hełmy, czapki, mundury..., 
tel. 505 529 328

Antyczne meble, obrazy, srebra, platery, odzna-
czenia, szable, książki, pocztówki, 
tel. 504 017 418

SPRZEDAM

Przyczepa campingowa, niemiecka z przed-
sionkiem, tel. 501 549 508

Suche drewno opałowe, tanio 
tel. 605 726 356

Drewno kominkowe , opałowe, tanio, 
tel. 791 394 791 

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

Drewno kominkowe, brykiet tel. 607 133 222

Drewno Kominkowe i Opałowe, tel. 606 955 809

Drewno kominkowe, tel. 508 23 85 86

Drewno opałowe, tel. 602 770 361

Butle gazowe 33 kg, tel. 697 086 066

Sprzedam pszenżyto ozime do siewu 1-odsiew, 
bardzo plenne, tel. 609 366 173 

Pustaki, tanio, tel. 501 757 450

Drewno kominkowe suche, tel. 504 477 302

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

Znicze poniżej ceny hurtowej, ok., 300 szt., Pia-
seczno, tel. 602 302 494

Drewno topolowe (odcinki 35 cm), cena 35 zł 
metr przestrzenny, tel. 502 561 394

Konstrukcja tunelu foliowego 30m x 8m  
tel. 601 752 077 

Wyrówniarkę do drzewa, tel. 880 099 012 

Drewno kominkowe, liściaste, suche 
tel. 501 70 13 70

Okazja – tuje, krzewy ozdobne, tel. 664 648 456

Szafa biała trzydrzwiowa, zestaw whirlpool 
(kuchnia, lodówka, zlewozmywak), mop paro-
wy, biurko, i inne, tel. 728 899 673

Drewno kominkowe i opałowe tel. 605 094 400 

Stemple, 130 szt. po 5 zł, tel. 665 918 531

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

Wyposażenie sklepu po likwidacji: lady,regały, 
lady chłodnicze, wagi, stojak warzywny, 
tel. 604 539 559

Tuje duże, tel. 880 479 679

AUTO-MOTO SPRZEDAM

Skuter Kymco, poj. 250 cm, 2005r, 
tel. 501 549 508

BMW 2.5 l, diesel, 1994r., lub zamienię na 
mniejszą pojemność, tel. 699 177 541

Peugeot 307, 2005r, 2,0 l., 136 kM, srebrny, 6–
cio biegowy, 127000 km, 14000 zł, tel. 22 756 
87 64

Sprzedam Lublina 2, tel. 509 069 235

AUTO-MOTO KUPIĘ

Każde auto, tel. 519 455 452

Toyoty, tel. 668 171 639

Opla, Seata, Toyotę, tel. 604 157 703

Golfa, Passata, Punto, tel. 502 968 566

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Działka budowlana, 1240 m kw., media, Do-
biesz k.Piaseczna, tel. 661 885 525

Okazja, dom 300 m kw., z działką 1720 m kw., 
tanio, Siedliska, przy głównej ulicy, 
tel. 605 726 356

Działka rekreacyjna 300 m kw., z domkiem, 
Władysławów, w ogrodzie „Polana”, 
tel. 694 606 873

Działka budowlana 1860 m kw. Ładnie poło-
żona w otulinie Parku chojnowskiego w Pi-
skórce ul. Świerkowa, media w działce, ogro-
dzona, zagospodarowana, tel. 602 10 85 65

Działkę, 1000 m kw., Górny Ustanów. Ogro-
dzona i całkowicie uzbrojona w media, 
tel. 509 518 420

Działki nad jeziorami i rzeką Skrwą od 120 
km od Warszawy, tel. 605 099 422

Działki nad jeziorami, www.cesardzialki.pl 
tel. 605 099 422

Budowlana,1300 m kw. Pęchery, tel. 600 852 292

Budowlana 1000 m kw., Krupia Wólka, 
tel. 600 852 292

Mieszkanie, bezpośrednio, 42 m kw., ul. Knia-
ziewicza, Piaseczno, tel. 666 862 511

Działka budowlana 1000 m kw., Krzaki Czaplin-
kowskie, tel. 666 862 511

1,5 ha ziemi pod Tarczynem, tel. 509 498 100

Sprzedam (lub zamienię na małe mieszkanie z 
dopłatą) dom 160m kw. w Piskórce 
tel. 698 160 811

2 – pokojowe, Piaseczno,  po remoncie,
tel. 519 470 497

Mieszkanie 3 pokoje, Piaseczno, tel. 694 851 008

Spółdzielnia Rzemieślnicza w Piasecznie wy-
najmie tanio pomieszczenie magazynowe o 
pow. 110 m kw., w centrum Piaseczna 
tel. 22 757 09 56

32 m kw., balkon + komórka lokatorska + ga-
raż, Piaseczno,  179 tys. zł, tel. 512 691 867 

Łoś, całoroczny dom z bali 170 m kw., na działce 
2240 m kw., starodrzew, tel. 504 022 389

Działka budowlana, media, Prace Duże, 80 
zł/m kw., tel. 509 433 768

Mieszkanie 81m kw., Piaseczno tel. 666 862 511 

Bezpośrednio 2 pokoje, Mysiadło, tel. 607 107 726

Sprzedam/zamienię mieszkanie 58 m kw. w 
Pruszkowie na mniejsze, tel. 660 911 376

Działka budowlano-rolna 1,58ha Kędzierówka, 
tanio, tel. 604 304 592

Dom 170 m kw. Piaseczno/Zalesie Dolne. Stan 
idealny. tel. 692 402 746

Ustanów, atrakcyjna działka budowlana, 2 x 
950 m kw., cena: 175 zł/m kw. 
pilnie sprzedam. Tel. 514 004 444

Budowlana 1180 m kw. Łoś, tel. 503 064 455

Mieszkanie 52 m kw. wykończone, Piaseczno 
Jarząbka, tel. 601 273 099
 
Miejsce postojowe w garażu podziemnym, 
Tarczyn, tel. 512 308 667

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

Działka budowlana 1100 m kw. otulina Parku 
Chojnowskiego, 12 km od Piaseczna, 
tel. 603 204 965

Grunt rolny 0,5 ha i 2 ha Prażmów, 
tel. 602 77 03 61

Budowlana 850 m kw. Sułkowice, tel. 790 600 608

Grunt rolny 2,34 okolica Grójca. Pilne. 
tel. 668 056 397

Łoś, działka 1300 m kw., z budynkiem do ada-
ptacji - 84 m kw.,  ogrodzona, prąd, woda,  120 
tys zł, tel. 501 120 310

Mieszkanie  47 m kw., Piaseczno, komórka 
lokatorska + garaż, tel. 660 442 483

Działka 9500 m kw., Szczęsna k. Grójca, 
tel. 661 553 697

 
NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA 

Pawilon handlowo-usługowy 280 m kw., z 
powierzchnia magazynową w Sękocinie No-
wym przy Al. Krakowskiej tel. 604 183 195

Mieszkanie 34 m kw do wynajęcia w Kon-
stancinie-Jeziornie ul. Bielawska, osiedle 
zamknięte tel.  503 086 757 

Szwalnię w okolicach Piaseczna, komplet-
nie wyposażoną w maszyny specjalistyczne 
odzieżowe. Powierzchnia użytkowa 240  m 
kw.. Możliwość różnych wariantów konfigu-
racji budynku, tel. 605 88 33 74

Pokój z aneksem kuchennym + łazienka, od-
dzielne wejście, Piaseczno(Zalesie Dolne), 
tel. 697 515 913

Biuro 50 m kw. + Magazyn  250 m kw, Ustanów, 
tel. 600 852 292

Dziewczynie, pokój, Zalesie, tel. 512 461 692

Niezależny domek 48 m kw., w ogrodzie w Pia-
secznie, tel. 519 771 449

Lokal 19,5 m kw. z zapleczem, na działalność, w 
Piasecznie, tel. 692 336 002

Tanio mieszkanie Góra Kalwaria, tel. 694 851 008

Kwatery, tel. 728 899 673

Piekarnia Wiedeńska w Prażmowie wynajmie 
lokal usługowy o pow. 66 m kw., w Piasecz-
nie, ul. Gen.Grochowskiego 3/62, 2700 zł netto, 
tel. 504 100 798

Mieszkanie 45 m kw., umeblowane w Piasecz-
nie tel. 501 781 984

Spółdzielnia Rzemieślnicza w Piasecznie wy-
najmie tanio pomieszczenie piwniczne o pow. 
233 m kw., w centrum Piaseczna na działalność 
gastronomiczno – usługową, tel. 22 757 09 56

Pawilon, bazarek w tel. 511 182 258

Lokal biurowo-usługowy, 20 m kw., parter,  Pia-
seczno , ul. Ludowa 1 tel. 664 225 017 

Wynajmę obiekt użytkowy – magazyn, 120 m 
kw., wys. - 4 m., w Zalesiu Dolnym, ul. Sosno-
wa, tel. 22 757 40 66

2-pokoje + aneks kuchenny, ul. Strusia, Pia-
seczno tel. 514 037 006 

Plac – komis 1200 m kw., + biuro 50 m kw., utwar-
dzony, chroniony Al. Krakowska  tel. 788 473 420

Kwatery - super warunki, tel. 889 129 234

Dom samodzielny, Wola Prażmowska, 
tel. 607 983 600

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

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

Centrum Konstancina, atrakcyjny lokal biurowy 
25 m kw. tel. 606 557 071

Pomieszczenie na warsztat o pow. 70 m kw., 
tel. 601 226 842

Mieszkanie dwupokojowe, 40 m kw, Piaseczno 
tel. 600 786 726 ,694 870 392

Dwupokojowe w Piasecznie tel. 508 739 993 

Lokal 100 m kw z parkingiem, przy trasie Pia-
seczno-Konstancin, najchętniej na sklep 
tel. 691 07 66 55

USŁUGI

 

BRUKARSTWO. PODJAZDY. TARASY. 
GWARANCJA. tel. 504 008 309

ODWODNIENIA. DRENAŻE. tel. 504 008 309

OGRODY. TRAWNIKI. ZAKŁADANIE. 
PIELĘGNACJA. tel. 504 008 309

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Glazura, malowanie, wykończenia,  
tel.  798 828 783

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

Dachy, Kominy, tel. 798 836 860

Remonty, glazurnik, zabudowy kg, tel. 570 670 938

Układanie glazury, terakoty, gresu 
tel. 601 722 578

Elektryk, tel. 666 890 886

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

Budowa domów, rozbudowy, elewacje, 
dachy, remonty, tel.  501 386 629

Posadzki betonowe  mixokretem,  
tel. 508 017 870

Tynki, wylewki mixokretem, tel. 502 788 561

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

Studnie tel. 601 231 836

Mycie okien, sprzątanie, tel. 511 259 852

Pranie tapicerki samochodowej, mebli tapi-
cerowanych, tel. 511 259 852

Glazura, remonty, tel. 609 926 758

Docieplanie poddaszy - solidnie, 
tel. 501 624 562

Hydraulik, tel. 884 016 690

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

Wykończenie mieszkań pod klucz. Profesjo-
nalne projekty i wykonanie. tel. 600 019 158

Brukarstwo 501 683 631 www.gost-bruk.pl

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

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

Domofony, tel. 603 375 875

Tynki, wylewki agregatem tel. 509 685 125

Naprawa, pralki, lodówki tel. 603 047 616

Malarskie, budowlane, glazurnicze, 
tel. 798 64 54 45

Budowa domów z wykończeniem, tel. 504 100 418

Glazurnictwo, malowanie, remonty tel. 501 513 740

Remonty, docieplenia, wykończenia, glazurnic-
two, tel. 503 004 639

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Hydraulika-domy tel. 505 762 018 

Porządkowanie działek, cięcie i rąbanie
drzewa, tel. 661 812 387

Wycinka drzew alpinistycznie i z podnośnika, 
tel. 518 452 245

Porządkowanie terenu, tel. 518 452 245

Dachy, docieplenia, rynny, tel. 798 836 860

Budowy domów tel. 798 836 860 

Mycie okien, tel. 501 033 485

Instalacje elektryczne, tel.  601 41 88 01

Budowa budynków przemysłowych, usługowych, 
mieszkalnych i przedszkoli. Projekty, pozwolenie 
na budowę, tel. 533 99 88 72 www.domwarowny.pl

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

Ogrodzenia, ogrody i porządkowanie, 
tel. 661 812 387

Krycie dachów, tel. 601 82 42 07

Drzwi stalowe na wymiar, raty, 
tel. 22 643 06 54, 601 20 14 75

Okna PCV, raty, tel. 22 643 06 54, 601 20 14 75

Ogrody – zakładanie i pielęgnacja, 
tel. 665 547 902 www.aspo.com.pl

Brukarstwo solidnie, tel. 696 437 501

Docieplanie budynków, tel. 603 722 837

Schody, Podlogi, renowacje. Tel. 503 344 567

Hydraulik, tel. 535 872 455

Obsługa prawna, odszkodowania, windykacja, 
umowy, przetargi, tel. 503 064 455

Remonty, elektryka, konstrukcje g-k, malowa-
nie już od 4zł, tel. 667 062 957

Tynki, tel. 518 488 335

Pożyczki gotówkowe, tel. 22 299 08 07

Wykaszanie zarośli, tel. 519 874 891

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

Transport na telefon, tel. 513 629 901

Balejage 100 zł, tel. 780 152 417

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

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

Elewacje, remonty, dachy, tel. 602 238 620

Cyklinowanie, tel. 604 651 722

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

Rynny, dachy, tel. 512 256 799

Układanie kostki brukowej, tel. 517 477 531

Glazura, terakota, gres, tel. 502 720 600

Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605
Pranie dywanów, wykładzin, tapicerki, 
tel. 501 277 407

Elektryczne pomiary ochronne, tel. 504 033 328

Pranie dywanów, obić mebli, tel. 506 449 992

Remonty, wykończenia, galzura, terakota, ocie-
plenia, kostka brukowa, pełny zakres, 
tel. 601 304 250

RÓŻNE

Zadzwoń 600 400 288. Tu znajdziesz szybką 
pożyczkę na jasnych zasadach. Provident Pol-
ska S.A. Koszt połączenia wg taryfy operatora

Połącz pożyczki i płać małą ratę. Infolinia 
600 400 288. Provident Polska S.A. Warun-
kiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wy-
nik oceny zdolności kredytowej konsumenta.

NAUKA

LOGOPEDIA, TERAPIA PEDAGOGICZNA, 
REHABILITACJA NIEMOWLĄT I MAŁYCH 
DZIECI, TEL. 692 845 957

Angielski dzieci  młodzież, tel. 510 255 010

Koreański, tel. 602 690 229

Angielski, korepetycje z dojazdem, 
tel. 888 369 699

Poszukiwana korepetytorka z chemii, fizyki, 
matematyki dla gimnazjalisty. tel. 601 759 758

Angielski z native speakerem. Przygotowanie 
do egzaminów, tel. 668 36 22 94

Matematyka. Doświadczony nauczyciel, 
tel. 885 322 307

CRUZ Piaseczno tel. 608 651 034 , 694 635 610 - 
polski, angielski, polski dla obcokrajowców, roz-
wijanie zainteresowań literackich, reedukacja

Komputer od podstaw, tel. 698 166 368

Chemia, matematyka, tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

REFLEKSOTERAPIA, KINEZJOTAPING, MA-
SAŻ KLASYCZNY, CIĄŻOWY I INNE. 
TEL. 606 635 581

Odchudzanie, tel. 602 690 229

Japoński masaż kręgosłupa. Licencja. 
Piaseczno, tel. 505 610 257

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

Dom Opieki, Piaseczno, tel. 22 757 20 19

Masaż, tel. 504 825 005

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

ZWIERZĘTA 

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

KOMUNIKAT

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STO-
CER” Sp. z o.o. informuje, że zostanie znisz-
czona nie archiwalna dokumentacja medyczna 
Pacjentów Spółki hospitalizowanych w okresie 
od 1987 r. do 1993 r. W związku z powyższym 
do dnia 15 listopada 2014 r., Pacjenci mogą 
odebrać osobiście oryginały dokumentacji 
medycznych dotyczącej leczenia z tego okre-
su. W tym celu prosimy zgłosić się do Działu 
Dokumentacji Medycznej przy ul.Wierzejew-
skiego 12, 05-510 Konstancin Jeziorna.  Oso-
by zainteresowane odebraniem dokumentacji 
prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z 
Działem Dokumentacji Medycznej pod nume-
rem tel. 22 711 90 70

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

Zatrudnię lakiernika, Bogatki, tel. 503 606 578

Angielski indywidualnie, od 30 zł/godz., 
z dojazdem, tel. 881 966 833

Zatrudnię pomocnika do stolarni, 
tel. 503 606 578

Zatrudnimy kierowców C+E w transporcie  
krajowym. Baza Piaseczno tel. 22 736 72 62 
lub e-mail: e.kowalczyk@tpc.com.pl

Sprzedawczynię w delikatesach 
w Prażmowie, tel. 797 188 368

Firma sprzątająca zatrudni pracowników 
na terenie Piaseczna tel. 798 114 973 

Opiekunkę do domu opieki, tel. 602 45 87 65

Stolarza meblowego, lakiernika meblowego, 
praca w Piasecznie, tel. 664 732 482

Technik budowlany, wszelkie uprawnienia, 
tel. 603 373 719

Poprowadzę kadry i płace, tel.  784 048 543

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

SKUP AUT.  CAŁE, JEŻDŻĄCE I USZKO-
DZONE. GOTÓWKA  TEL. 510 357 529

AUTO SKUP OD 500 DO 20 TYS., 
tel. 608 174 892

Skup aut, wszystkie marki, tel. 510 651 896

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

Skup aut, tel. 666 274 444

Auto skup, tel. 535 661 903

Skup aut za gotówkę do 30 tys. zł,  
tel. 507 48 68 81

Skup Aut, wszystkie marki, całe, rozbite, 
skorodowane, tel. 609 001 824

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

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

Mieszkanie w domu wolnostojącym, 
Piaseczno, tel. 533 142 220

STYROPIAN-TANIO! DOCIEPLENIA
tel. 604 938 861 

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

TYNKI CEMENTOWO – WAPIENNE, 
RĘCZNE, TEL. 792 456 182

BRUKARSTWO tel. 509 069 235

Wylewki betonowe mixokretem 
spalinowym, tel. 695 04 22 88

Kosztorysy, nadzory budowlane, 
kierowanie budową, tel. 603 373 719

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

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

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

Remonty budowlane, ogrodzenia, 
tel. 513 137 581, 530 205 462 

Sprzedam ziemie użytek rolny o powierzch-
ni 1 ha w Krupiej Wólce k. Zalesia Górnego, 
tel. 601 600 269  

BRUKARSTWO, tel. 517 477 531

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, 
tel. 501 299 360

Hydraulika, pompy ciepła  tel.  509 630 884

Remonty  tel.509 630 884

Elewacje budynków tel. 509 630 884

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

TYNKI, TEL. 513 008 131

BUDOWA DOMÓW, TEL.501 129 679

Elewacje - docieplanie budynków - 16 lat do-
świadczenia, tel. 602 482 572, 696 734 807

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

Remonty, wykończenia – najlepiej, najtaniej, 
tel. 515 644 549 

Anteny nowocześnie, tel. 603 375 875

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

Malowanie, tapetowanie tel. 600 254 705

Tynki, wylewki, tel. 604 415 35

Obróbki blacharskie, papa termozgrzewalna 
tel. 600 254 705 

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

Matematyka - egzaminator tel. 602 690 229

Angielski Hiszpański  z dojazdem - Piasecz-
no i okolice.  Ceny konkurencyjne. 
Tel. 692 003 756

Dynia, tanio, Jazgarzew tel. 660 29 33 77

Mechanika samochodowego w Piasecznie, 
tel. 601 238 245

Florystów z doświadczeniem 
tel. 695 910 263

Sprzedam ziemie użytek rolny o po-
wierzchni 1 ha w Krupiej Wólce k. Zalesia 
Górnego, tel. 601 600 269  

Kominki, tel. 509 916 548

Malowanie, remonty, tel. 509 916 548
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To nie Ty:
  „wychodziłeś” projekt na ciąg 
pieszo-rowerowy
 przekazałeś 3 tys zł (darowizna 
celowa)swych pieniędzy na prace 
geodezyjne
 dopilnowałeś by wystąpiono o 
zezwolenie na budowę
 negocjowałeś zarówno z Zarzą-
dem Powiatu jak i Burmistrzem Li-
sem by „wyczarowali” choć trochę 
środków na rozpoczęcie budowy 
ciągu pieszo-rowerowego jeszcze w 
2014 r.
 nie ty organizowałeś protest w 
sprawie budowy chodnika
 Wymienione wyżej działania i 
wiele innych podejmowaliśmy wraz 
z p. Sołtysowymi ( Walczewska i  
zwłaszcza A. Misiałkiewicz) i Radą 
Sołecką wsi Siedliska. Pomocy w ra-
mach swych kompetencji udzielali 
członkowie Zarządu Powiatu, p. Bur-
mistrz Z. Lis oraz Dyrekcja Zarządu 
Dróg Powiatowych, no i oczywiście 
Radni Gminy i Powiatu uchwalając 
pieniądze na w/w inwestycje .
 Za tą realną pomoc wszystkim 
bardzo dziękujemy.

  Ty Piotrze owszem, przyjechałeś 
na zorganizowany przez nas Protest 
w sprawie budowy chodnika w Sie-
dliskach, wziąłeś zrobione przez nas 
ulotki , kilkanaście minut porozda-
wałeś i... zrobiłeś sobie z tej akcji fot-
ki by się nimi pochwalić na porta-
lach społecznościowych.
 To co zrobiłeś , a raczej czego nie 
zrobiłeś (a mogłeś jako radny ) nie 
zagłosowałeś na sesji ( wstrzymałeś 
się) za przeznaczeniem pieniędzy na 
projekt chodnika w Siedliskach!
 Natomiast po uchwaleniu przez 
Radę Gminy 50 tys na wykonanie cią-
gu pieszo-rowerowego (a nie chodni-
ka jak piszesz) w Siedliskach szybciut-
ko puściłeś liczne SMS-y do mieszkań-
ców o sukcesie. Oto jego treść: 
 “W koncu zaczynamy budowe 
chodnika w Siedliskach na Sielskiej 
od Swistaka do Starochylickiej. W tym 
roku przeznaczone bedzie 100 tys. 
zlotych. W nastepnym roku zrobimy 
wspolnierazem wszystko abysmy bez-
piecznie spacerowali lub jechali rowe-
rem ulica Sielska. Wiele osob jest wla-
czonych w ten temat. Ciesze sie ze te-
mat poszedl do przodu i mam nadzie-

je ze nic nam nie przeszkodzi w realiza-
cji. Dziekuje za wspolprace wszystkim, 
ktorzy walcza o bezpieczenstwo dzie-
ci. Pozdrowienia Piotr Kandyba.”
 W kolejnym SMS-ie:  „ Szanowni 
Panstwo, Pani Maria Bernacka Rheims 
ma do mnie zal, ze swoja informacja o 
chodniku odebralem jej zaslugi w budo-
wie chodnika na Siedliskach. Pomimo 
ze Pani Maria bedzie moim kontrkandy-
datem w najblizszych wyborach potra-
fie docenic wklad pani Rheims i informu-
je ze najwiekszy  wklad w powstanie przy-
szlego chodnika na Sielskiej wniosla Pani 
Maria Bernacka Rheims. Tym smsem Nie 
chce jednak umniejszac zaslug wielu in-
nych mieszkancow w tym Pani soltys i kil-
ku radnych powiatu. Teraz walczmy ra-
zem o jak najszybsze wykonanie tej wa-
znej inwestycji. Pani Mario prosze o za-
konczenie spirali oszczerstw i nienawisci. 
Pzd Piotr Kandyba”
    Piszesz o rzekomo rozpo-
wszechnianej przeze mnie spira-
li oszczerstw i nienawiści!  Do dziś 
milczałam, nie pisałam komenta-
rza i nie rozsyłałam SMS-ów .Otóż 
Piotrze, nie żywię do Ciebie niena-
wiści, prawdą natomiast jest, że się 

bardzo Twoją osobą rozczarowa-
łam! Swoim postępowaniem i wysy-
łanymi SMS-ami wywołałeś raczej 
uśmieszki politowania i smutek, że 
kolejny wydawałoby się dobrze  za-
powiadający się kandydat na przy-
szłego Burmistrza okazuje się „nie-
wypałem”!
 Swego czasu rozżalony na PO 
(której byłeś członkiem) tym, iż 
przypisywała sobie sukces sprząta-
nia Parku w Piasecznie (współor-
ganizowanego przez Ciebie) z par-
tii wystąpiłeś. Sam natomiast co wy-
prawiasz? W moim odczuciu masz 
wyjątkową zdolność „wkręcania się” 
w cudze pomysły i prace. W przy-

padku starań o ciąg pieszo-rowero-
wy i chodnik w Siedliskach twojej 
współpracy  naprawdę trudno się do-
patrzyć(jej pozorów tak) Co innego 
wspieranie a co innego „przyklejanie 
się” do już wykonanej roboty.
 Na najbliższej sesji powiatowej 
odbędzie się głosowanie nad prze-
znaczeniem 50 tys. zł na budowę 
ciągu-pieszo rowerowego (dopiero 
po uchwaleniu będzie 100 tys. zł). 
Może tym razem w końcu zagłosu-
jesz? Z góry dziękuję. 

 Pozdrawiam
 Maria Małgorzata Bernacka-Rheims
 Członek rady sołeckiej wsi Siedliska

To nie Ty Piotrze...
List otwarty -(komentarz do rozsyłanych SMS-ów przez Piotra Kandybę)


