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Nieuczciwy kasjer

Prowadził samochód pod wpływem narkotyków

Okradł rodziców z alkoholu

Jechał mimo zakazu

 Pracujący na kasie 19-latek przywłaszczył sobie ponad 3000 zł. Wyda-
rzyło się to w jednym z marketów na terenie Piaseczna. Manko wyszło na 
jaw podczas okresowego rozliczenia. Do sklepu natychmiast zostali we-
zwani policjanci, którzy zatrzymali nieuczciwego kasjera i zabrali go na ko-
mendę. 19-latek odpowie za kradzież, grozi mu do 5 lat więzienia.

 W rejonie krajowej „7” policjanci zatrzymali kierowcę forda, który prze-
kroczył dozwoloną prędkość. Podczas kontroli dokumentów funkcjonariu-
sze zwrócili uwagę na nienaturalne zachowanie mężczyzny, podejrzewa-
jąc, że może on być pod wpływem narkotyków. Po dokładnym sprawdze-
niu samochodu, w lewarku zmiany biegów policjanci znaleźli torebkę stru-
nową z krystaliczną substancją. Po przeprowadzeniu badań okazało się, że 
jest to metaamfetamina. W pobranej do badań krwi kierującego również 
odkryto ślady narkotyków. 25-latek odpowie za posiadanie środków odu-
rzających i jazdę samochodem po zażyciu narkotyków.

 W ubiegły poniedziałek 30-letni mężczyzna włamał się do pokoju swo-
ich rodziców, skąd ukradł alkohol i pieniądze. Pokrzywdzeni powiadomili o 
incydencie policjantów, wyceniając straty na około 1200 zł. Niedługo po-
tem mężczyzna został zatrzymany. Usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, 
za co może grozić mu nawet do 10 lat więzienia. 

 Kilka dni temu na ul. Grzegorzewskiej policjanci zauważyli nieprzepiso-
wo jadące renault. Po zatrzymaniu pojazdu do kontroli okazało się, że sie-
dzący za kierownicą 22-letni Patryk M. ma orzeczony zakaz prowadzenia 
pojazdów mechanicznych, obowiązujący do lutego 2017 roku. Mężczyzna 
został zatrzymany i przewieziony na komisariat. Odpowie za złamanie zaka-
zu, o jego dalszym losie zdecyduje sąd.

 Kilka dni temu w Siedliskach policjanci z wydziału kryminalnego zatrzy-
mali trzech mężczyzn, gdy z nowo budowanego domu wynosili grzejniki 
centralnego ogrzewania. 39-letni Artur K., 34-letni Jacek K. i 27-letni Daniel 
L. zostali zatrzymani. Okazało się, że ukradli także rozłożone na ścianach 
przewody elektryczne i znajdujące się w drugim domu narzędzia. Zatrzy-
mani mężczyźni usłyszeli zarzut kradzieży z włamaniem, o ich dalszym lo-
sie zdecyduje sąd. 

W sobotę po południu przy ul. Poniatowskiego w Piasecznie został napad-
nięty i okradziony wracający do domu mężczyzna. Trzech napastników za-
brało mu tablet, pieniądze i dokumenty. Już następnego dnia policjanci za-
trzymali podejrzanego o dokonanie rozboju 20-latka. W ręce kryminalnych 
wpadł również 19-letni paser, u którego policjanci znaleźli skradziony ta-
blet. Zatrzymanie dwóch pozostałych sprawców rozboju jest jedynie kwe-
stią czasu. Tymczasem 20- i 19-latek usłyszeli zarzuty i zostali objęci dozo-
rem policyjnym. O ich dalszym losie zdecyduje sąd. 

 W okolicach ulicy Rejonowej w Woli Mrokowskiej policjanci zatrzymali 
29-letniego mężczyznę, którego podejrzewali o posiadanie środków odu-
rzających. I rzeczywiście, w kieszeni jego spodni odkryto torebkę strunową 
z białymi kryształkami. Po zważeniu okazało się, że w torebce jest ponad 
15 g amfetaminy. Policjanci ustalają teraz gdzie zatrzymany kupował środki 
odurzające i czy zajmował się ich rozprowadzaniem. Za posiadanie narko-
tyków Hubertowi S. grozi do 3 lat więzienia.

Odpowiedzą za kradzieże z włamaniem

Dozór za rozbój i paserstwo

Na przejażdżkę z narkotykami
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Sprostowanie
 W artykule „Energetyczna i Geo-
detów w fazie projektów” wkradł się 
błąd. Rondo o średnicy 9 metrów z 
wyspą przejezdną jest planowane 
na skrzyżowaniu ulic Geodetów i Ju-
lianowskiej, a nie jak błędnie napisa-
liśmy Geodetów i Wilanowskiej. Za 
pomyłkę przepraszamy.  

Wisła przyciąga jak magnes
GÓRA KALWARIA Upalne dni sprzyjają wypoczynkowi nad wodą. Niestety, wiele osób za-
pomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Tak było chociażby w ubiegłą nie-
dzielę, w Dworskiej Wólce, gdzie dwaj mężczyźni próbowali przepłynąć wpław Wisłę. 
Jednego z nich do tej pory nie odnaleziono

 Była niedziela, około godz. 17. 
35- i 36-latek wypoczywali nad Wi-
słą w miejscowości Glinki (powiat 
otwocki). Spożywali alkohol. Nagle 
wpadli na pomysł, aby przejść mo-
stem kolejowym na drugą stronę 
rzeki i wrócić wpław. Niestety, pod-
czas przepływania Wisły, jeden z 
mężczyzn zaginął. Jego kolega, na-
tychmiast po wyjściu z wody, powia-
domił o zdarzeniu policję.
 - W tym miejscu Wisła jest stosun-
kowo wąska, ale za to głęboka. Poza 
tym ma silny nurt, w którym tworzą 
się wiry – mówi komisarz Jarosław 
Sawicki z KPP w Otwocku. To wła-
śnie otwocka komenda pierwsza ba-
dała okoliczności wypadku. Dopiero 
później ustalono, że 36-latek zaginął 
bliżej drugiego brzegu i dochodzenie 
przejęła KPP w Piasecznie.
 - Odcinek w pobliżu mostu‚ gdzie 
doszło do wypadku, był monitoro-
wany tego dnia przez zespół policyj-
ny – mówi Piotr Rytko, prezes piase-
czyńskiego WOPR. - Prawdopodob-
nie mężczyźni weszli do wody, gdy 
łódź policyjna odpłynęła w górę rzeki. 

Poszukiwania nie 
przyniosły rezultatów
 Poszukiwania zaginionego męż-
czyzny rozpoczęły się jeszcze w nie-
dzielę. Na miejsce przybyły zaalar-
mowane zespoły łodzi policyjnej 
oraz ratownictwa wodnego piase-
czyńskiego WOPR, a po chwili ze-
społy  straży pożarnej z PSP Pia-
seczno, PSP Otwock i OSP Góra 
Kalwaria. Przystąpiono do prze-
szukiwania dna oraz brzegów Wi-
sły, jednak problemem było określe-
nie bezpośredniego miejsca wypad-
ku. Główny świadek, znajomy ofia-
ry, był w szoku. Inne osoby przeby-

wające na brzegu nie widziały mo-
mentu utonięcia. PSP z Legionowa 
penetrowała dno rzeki sonarem, 
jednak bez rezultatu.  Akcję kon-
tynuowano także następnego dnia 
do godz. 19. - Cały czas monito-
rujemy rzekę – mówi komisarz Sa-
wicki. - Policjanci przyglądają się 
także brzegom. Mamy nadzieję, że 
mężczyzna się odnajdzie, choć na-
sze poszukiwania były, jak dotych-
czas, bezskuteczne.

Chciał wylądować na środku Wisły
 Do kolejnego zdarzenia z Wisłą 
w roli głównej doszło następnego 
dnia. Około godz. 20, nieopodal 
mostu w Górze Kalwarii, wylądo-
wał motolotniarz. Z ustaleń policji 
wynika, że mężczyzna miał awarię 
silnika i próbował usiąść na piasz-
czystej plaży. Prawdopodobnie za 
sprawą niespodziewanego podmu-
chu wiatru trafił jednak do wody. 
Na miejscu pojawił się zespół łodzi 
ratowniczej Drużyny Ratunkowo-
Poszukiwawczej z Góry Kalwarii. 
Pierwszej pomocy pilotowi udzie-
lił świadek zdarzenia, który w tym 
czasie spacerował brzegiem. Póź-
niej poszkodowanym zajęli się ra-
townicy z karetki pogotowia. Nad 
rzekę przybyły kolejna jednostka 
piaseczyńskiego WOPR oraz OSP 
Góra Kalwaria, które wyciągnęły z 
rzeki uszkodzoną  maszynę. - Na 
szczęście 53-latek nie odniósł po-

ważniejszych obrażeń – mówi asp. 
sztab. Maciej Blachliński z KPP 
w Piasecznie. - Motolotniarz był 
trzeźwy i miał wszystkie wymaga-
ne uprawnienia.

Z pokorą do Wisły
 - W ostatnich dniach ratownicy 
wodni WOPR z Góry Kalwarii po-
dejmowali bardzo dużo interwencji 
wobec osób wchodzących do Wisły 
bądź wypływających w główny nurt 
rzeki – mówi Piotr Rytko. - Co gor-
sza, w wielu przypadkach nie ma re-
akcji na uwagi i prośby ratowników 
o powrót w kierunku brzegu, na 
płytszą wodę. Woprowcy muszą tra-
cić czas na utarczki słowne, a w tym 
czasie ktoś naprawdę może potrze-
bować pomocy. Dlatego apelujemy 
o rozsądek i nielekceważenie pole-
ceń ratowników, którzy czuwają nad 
bezpieczeństwem wszystkich wypo-
czywających nad wodą. 
 Pomimo, że Wisła jest obecnie 
częściowo płytka, nadal jest bardzo 
niebezpieczna. Nawet poza głów-
nym nurtem trafiają się przegłębie-
nia, tworzą się rynny głębokiej wody, 
bądź też zagrażające życiu wiry, któ-
re mogą wciągnąć pływaka na dno. 
Mimo to wiele osób decyduje się na 
kąpiel na środku rzeki, co – delikat-
nie mówiąc – jest skrajnie nieodpo-
wiedzialne.

Tomasz Wojciuk

Ratownicy WOPR-u i strażacy próbowali wydobyć z wody motolotnię

K O N D O L E N C J E
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Akt wdzięczności bohaterom 
GÓRA KALWARIA - Dzisiejsza uroczystość to wyjątkowy akt wdzięczności oraz patriotycz-
nej powinności dla tych, którzy walczyli w Powstaniu Warszawskim oraz dla tych, którzy 
przez 70 lat pielęgnowali pamięć o powstańcach– mówił w sobotę, 1 sierpnia burmistrz 
Góry Kalwarii Dariusz Zieliński. - Warszawa przez 63 dni krwawiła, Warszawa została ob-
rócona w gruzy, poległo blisko 200 tys. osób. Wielka ofi ara krwi, najwyższa ofi ara życia
 Uroczystości 71. rocznicy wybu-
chu Powstania Warszawskiego roz-
poczęły się pod ratuszem. Stam-
tąd delegacja z flagami, transpa-
rentami, skandując hasła: „Część i 
chwała bohaterom!” „Bóg! Honor! 
Ojczyzna!” ulicami miasta wyru-
szyła pod pomnik por. Jana Biał-
ka. Po drodze zapalono znicz pod 
tablicą upamiętniającą mieszkań-
ców Góry Kalwarii pomordowa-
nym przez hitlerowców.

Walka o wolną Polskę
 Mieszkańców zgromadzonych pod 
pomnikiem przywitała przewodniczą-

ca zgromadzenia Anna Stróż, która, 
posługując się materiałami z Muzeum 
Powstania Warszawskiego, przybli-
żyła pierwszy dzień powstania. Prze-
mówienie o godzinie „W” przerwał 
dźwięk syreny, zapłonęły race.
 - Ludowa ojczyzna zapomniała 
o powstańcach, wielu z nich zosta-
ło uznanych za zdrajców, byli kato-
wani w mordowniach UB, byli wy-
wożeni do dalekich gułagów – mó-
wił burmistrz Góry Kalwarii Da-
riusz Zieliński. - My o tym nie mo-
żemy zapomnieć, tego wymaga na-
sza ojczyzna. Dziś z perspektywy 
czasu trudno jest nam oceniać tam-

te wydarzenia. Trudno oceniać po-
lecenia i działania ówczesnych poli-
tyków. Trudno oceniać rozkazy do-
wódców. Ale jedno jest pewne – gdy-
by nie ofiara krwi, gdyby nie heroicz-
na walka Powstania Warszawskie-
go, nie wiemy czy byłaby dziś wol-
na Polska. To im tak wiele zawdzię-
czamy. Oni pokazali, że warto wal-
czyć o suwerenną Polskę, w sposób 
wyjątkowy i heroiczny. Naszym obo-
wiązkiem pozostaje przekaz tych dni 
kolejnym pokoleniom. O tym kolejne 
pokolenia nie mogą zapomnieć.     

Nasi bohaterowie 
 Burmistrz wspomniał też o 
mieszkańcach Góry Kalwarii, któ-
rzy walczyli na barykadach Po-
wstania Warszawskiego. - Wspo-
minamy braci Bąków, szczegól-
nie dzisiaj łączymy się z Leonem 
Bąkiem, który zginął na baryka-
dzie dnia 1 sierpnia. Łączymy się 
z Żołnierzami Rzeczypospolitej 
Chojnowskiej, częściowo położo-
nej na terenie naszej gminy – mó-
wił burmistrz Zieliński. - To prze-
cież stąd 16-17 sierpnia na odezwę 
generała Tadeusza Komorowskie-
go „Bora” ruszyła pomoc walczą-
cej Warszawie. Ruszyło, jak po-
dają źródła historyczne, blisko 
tysiąc żołnierzy Związku Walki 
Zbrojnej i Armii Krajowej. Ruszy-

li z błogosławieństwem i przekona-
niem, że mogą pomóc walczącym 
w Warszawie. 17 sierpnia na terenie 
naszej gminy w miejscowości Woj-
ciechowice w dzień wojska polskie-
go odbyła się uroczysta msza świę-
ta, defilada – to było namaszczenie 
na dotarcie do Warszawy. Niestety 
nie udało się, dotarło do Warszawy 
około 300 żołnierzy, część poległa, 
część wróciła. Później Chojnów po-
niósł za to wielką ofiarę – wieś zo-
stała spacyfikowana, Niemcy roz-
strzelali 23 mieszkańców, m.in. pię-
ciu braci Czapskich. 

Hołd zwyciężonym i niepokonanym 
 Po przemówieniach delegacje 
złożyły kwiaty, a następnie odśpie-
wano Hymn Polski. Po zakończeniu 
uroczystości pod pomnikiem por. 
Jana Białka, w Domu Kultury od-
była się projekcja filmu „1 sierpnia” 
oraz spotkanie z jego autorką Aliną 
Czerniakowską.

 Film jest debiutem reżyserskim 
Czerniakowskiej – zawiera oryginal-
ne materiały z czasów Powstania War-
szawskiego oraz sceny z Cmenta-
rza Powązkowskiego nagrane  w 1988 
roku, ukazujące osoby upamiętniające 
bohaterskich powstańców. 
 - Filmowaliśmy te sceny z ukry-
cia – mówiła autorka po projekcji fil-
mu, który został nagrodzony rzęsi-
stymi oklaskami. - Ten film po latach 
ma dużą wartość archiwalną, bo na-
wet te kolorowe zdjęcia stały się czę-
ścią unikalnej historii, historii ludzi, 
którzy walczyli o niepodległą Polskę. 
Przechodziliśmy przez mur z kamerą, 
przenosiliśmy ją pod marynarką do 
dolinki katyńskiej  – Alina Czernia-
kowska wspominała ze wzruszeniem 
okoliczności powstania dokumentu.
Organizatorem uroczystości była 
Legijna Góra Kalwaria.  

Adam Braciszewski

Uczestnicy uroczystości spod ratusza przemaszerowali ulicami 
miasta pod pomnik por. Jana Białka

Pod pomnikiem, po okolicznościowych przemówieniach, dele-
gacje złożyły kwiaty oraz odśpiewano Hymn Polski 



 Mieszkańcy Kolonii Warszawskiej, 
podobnie jak i sąsiednich miejscowo-
ści, mają żal do gminy o to, że – jak 
twierdzą – idzie na rękę Jarperowi, któ-
ry chce pobudować za płotem (dosłow-
nie i w przenośni) instalację biologicz-
nej stabilizacji odpadów komunalnych. 
W tej chwili sytuacja wygląda tak, że 
wszyscy w napięciu czekają na wydanie 
przez gminę decyzji środowiskowej, do-
tyczącej inwestycji, co nastąpi prawdo-
podobnie we wrześniu. Póki co, mnożą 
się teorie spiskowe odnośnie rzekomych 
związków Jarpera z gminą.  

Średniowiecze przy krajowej 
siódemce
 Spora część gminy Lesznowola, 
mimo że mamy dwudziesty pierw-
szy wiek, nadal nie doczekała się ka-
nalizacji. Zbierających nieczysto-
ści rur nie ułożono jeszcze m.in. w 
Kolonii Warszawskiej, co bardzo 
irytuje mieszkańców. - Osiem lat 
temu wpłaciliśmy do gminy zalicz-
kę na budowę kanalizacji w wysoko-
ści około 600 zł. Wprawdzie pienią-
dze te można w każdej chwili wyco-
fać, ale bez odsetek – mówi Maciej 
Szymanowski. - Do tej pory ta inwe-
stycja nie została zrealizowana. W 
tym roku byli tu jacyś panowie, coś 
tam mierzyli. Przebąkiwali, że może 
za rok rozpocznie się budowa, choć 
pewności oczywiście nie ma. Podob-

na sytuacja jest w pobliskim Stefano-
wie oraz w części Marysina. 
 Zirytowani mieszkańcy zaczy-
nają snuć różnego rodzaju domy-
sły. - Jeżeli będzie kanalizacja, 
to kto na tym zyska, a kto stra-
ci? – pytają. - To Jarper wybiera w 
większości domów szambo – mówi 
wprost Maciej Szymanowski. - Ka-
nalizacja spowoduje, że będzie 
miał mniej pracy. Wydaje mi się, że 
ta firma znajduje się pod jakąś spe-
cjalną ochroną gminy...

Kiedy wreszcie ta kanalizacja?
 - Z drugiej strony gmina twierdzi, 
że nie ma na kanalizację pieniędzy – 
rozkłada ręce Szymanowski. - Jak to 

możliwe? A kilka milionów złotych na 
zakup upadłej knajpy w Magdalence 
to mieli? Teraz jest tam biblioteka... Ja 
rozumiem, kultura ważna rzecz, ale 
chyba infrastruktura sanitarna, która 
dotyczy większej liczby mieszkańców, 
powinna mieć tu priorytet...
 - Kanalizacja sanitarna w Kolo-
nii Warszawskiej zostanie wybudo-
wana po zakończeniu opracowywa-
nia dokumentacji projektowej i przy-
znaniu przez radę gminy środków na 
ten cel – informuje Karolina Sobo-
lewska z urzędu gminy Lesznowola. 
- Być może nastąpi to w 2017 roku.

Tomasz Wojciuk

W oczekiwaniu na kanalizację...
LESZNOWOLA Mieszkańcy Kolonii Warszawskiej od lat czekają na wykonanie sieci kana-
lizacji sanitarnej. - Żyjemy tu jak w średniowieczu, zamawiając co jakiś czas wywóz 
szamba – mówi Maciej Szymanowski, którego posesja znajduje się przy ul. Przezor-
nej. - Ostatnio przyszło nam do głowy, że może gmina świadomie nas ignoruje. W koń-
cu kanalizacja zmniejszy obroty naszego sąsiada zza między, Jarpera...

Maciej Szymanowski od ośmiu lat czeka 
na kanalizację w ciągu ulicy Przezornej
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Zapaliły się baterie 
i akumulatory
GÓRA KALWARIA W środę, przy ulicy Adamowicza, zapaliły się składo-
wane tam baterie, akumulatory oraz drewniane palety. Pożar gasiło 
łącznie 14 zastępów straży pożarnej w sile 41 ratowników

 Zgłoszenie o pożarze strażacy otrzymali tuż po godzinie 11. - Zostaliśmy 
poinformowani, że pali się magazyn przy ul. Adamowicza, co okazało się nie-
prawdą – mówi st. kpt. Łukasz Darmofalski, rzecznik PSP w Piasecznie. Po 
przybyciu na miejsce okazało się, że płoną składowane tam baterie i akumula-
tory. Pożar obejmował powierzchnię około 50 m kw. Niestety, ogień rozprze-
strzenił się też na pobliskie składowisko palet.

Latające baterie
 Szalejący ogień zagrażał też znajdującemu się w pobliżu budynkowi 
mieszkalnemu, jednak strażacy nie dopuścili do jego zapalenia. - Bardzo nie-
bezpieczne podczas prowadzenia akcji było to, że baterie co jakiś czas wybu-
chały i wylatywały w powietrze w różnych kierunkach – dodaje kpt. Darmo-
falski. - Mogły nie tylko zranić strażaków, ale były nośnikiem dalszych zarzewi 
ognia, nawet w odległości do 200 m od pożaru. 

Walczyli z żywiołem pianą i piaskiem
 Ratownicy równolegle gasili składowiska palet i baterii. W każdym z tych 
miejsc wykorzystano inną metodę gaszenia pożaru. Pożar akumulatorów tłu-
miono gaśnicami proszkowymi oraz zasypywano piaskiem, palety gaszono 
tradycyjnie za pomocą wody. Cała akcja trwała do godz. 15.30.
 - Przypuszczalną przyczyną pożaru było zwarcie w jednym ze składowa-
nych akumulatorów – mówi st. kpt. Łukasz Darmofalski. - Mógł mieć na to 
wpływ panujący tego dnia upał.

Tomasz Wojciuk
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Półkolonie Dobrej Woli
LESZNOWOLA Od początku sierpnia, w Zespole Szkół Publicznych im. Noblistów Polskich 
w Lesznowoli odbywają się półkolonie dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, 
organizowane przez Stowarzyszenie Dobra Wola. W tym roku z letniego wypoczynku 
skorzysta około 60 dzieci z różnych miejscowości województwa mazowieckiego
 - Mamy podopiecznych m.in. z 
Warki, Warszawy, a także powia-
tów piaseczyńskiego i pruszkowskie-
go. W tym roku kolejny raz pobili-
śmy rekord frekwencji. Jestem szczę-
śliwy, że nasze półkolonie cieszą się 
tak dużym zainteresowaniem – nie 
kryje swego entuzjazmu Jacek Za-
lewski, prezes Stowarzyszenia Do-
bra Wola. - Każdego dnia dzieci są 
dowożone busami do szkoły, a po 
zajęciach odwożone do domów. Na 
miejscu otrzymują śniadanie, obiad 
i podwieczorek.

Cztery tygodnie dobrej zabawy
 Tegoroczne półkolonie potrwają 
od 3 do 28 sierpnia. W ubiegłą środę 
dzieci wraz z opiekunami odwiedziły 
Muzeum Powstania Warszawskiego, 
gdzie pojechały na osobiste zaprosze-
nie dyrektora placówki – Jana Ołda-
kowskiego. Z kolei w czwartek w szko-
le zjawili się strażacy, którzy po zaję-
ciach teoretycznych poświęconych 
temu, jak ratować niepełnosprawnych 
podczas różnego rodzaju zagrożeń, 
chcieli poznać dzieci osobiście. 

 Dzisiaj natomiast planowana jest 
wycieczka do Parku Zdrojowego w 
Konstancinie-Jeziornie, połączona z 
wizytą w tężni. Zaś w najbliższy po-
niedziałek dzieci obejrzą od zaple-
cza Lotnisko Chopina na warszaw-
skim Okęciu. 

Półkolonie na sportowo
 Na miejscu dzieci mają do dys-
pozycji zewnętrzny plac zabaw, bo-
isko i halę sportową. Ponadto w 
szkole prowadzone są zajęcia mu-
zyczne i plastyczne. Jak co roku, or-
ganizatorzy planują wizytę w pobli-
skiej stadninie koni Stanisława Kil-
jańczyka, gdzie odbędą się m.in. 
przejażdżki bryczką. Prawdziwy hit 
zaplanowano na środę, 19 sierpnia. 

Uczestnicy półkolonii wezmą udział 
w treningu koszykówki i spotkają się 
z samym Marcinem Gortatem, gra-
czem NBA. - Odwiedzimy także jed-
nostkę lotniczą w Powidzu niedale-
ko Poznania oraz pobliskie Biało-
brzegi, gdzie będziemy pływać kaja-
kami, motorówkami i - jeśli pogoda 
nie spłata nam figla – latać balona-
mi – dodaje Jacek Zalewski.
 Zwieńczeniem tegorocznych pół-
kolonii ma być Dzień Kolonisty, któ-
ry odbędzie się 25 sierpnia. Jest to 
dzień otwarty podczas którego nie-
pełnosprawne dzieci mogą odwie-
dzać wszyscy ludzie dobrego serca.

Tomasz Wojciuk

17 wychowawców i wolon-
tariuszy opiekuje się w tym 

roku przebywającymi 
na półkoloniach dziećmi

Dopalacze kradną życie
POWIAT Rusza kampania „Dopalacze kradną życie”, mająca na celu wal-
kę z tymi niebezpiecznymi, zagrażającymi zdrowiu i życiu substancjami
 - Początek lipca to tragiczny bilans zatruć dopalaczami, ale też bardzo 
intensywne działania policji, których owocem było zabezpieczenie 80 kg 
niebezpiecznych substancji i zatrzymanie ponad 170 osób. Działania in-
stytucji państwa powinny być wspierane przez ludzi, którzy mają  szcze-
gólny autorytet wśród młodzieży. Dlatego tak cenne jest przyłączenie się 
do akcji takich osób jak Jurek Owsiak czy Marcin Gortat – mówiła podczas 
inauguracji kampanii premier Ewa Kopacz.
 Celem kampanii ma być uświadamianie młodych ludzi o niebezpie-
czeństwach związanych z zażywaniem dopalaczy. Akcja ma być skierowa-
na także do rodziców, nauczycieli oraz innych osób, które mają kontakt 
z młodzieżą. Od lipca już ponad 1000 osób zatruło się tymi niebezpiecz-
nymi substancjami. Oprócz działań policji skupionych na zatrzymywaniu 
osób rozprowadzających narkotyki, przewidziano także działania profi-
laktyczne i kampanię społeczną w środkach masowego przekazu.

TW/inf.

PIASECZNO

W 400 pocztówek dookoła świata
 Do 29 sierpnia oglądać będzie można w Muzeum Regionalnym 
w Piasecznie wystawę przygotowaną przez Muzeum Zamoyskich w 
Kozłówce. Wszystkie eksponaty pochodzą z archiwum wieloletniej 
przyjaciółki Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Elli Heath z domu Ró-
żańskiej. Właścicielka zbioru (1924-2015) młodość spędziła w Warsza-
wie (uczestniczyła m.in. w Powstaniu Warszawskim). Po wojnie wy-
jechała do Anglii. Tam wyszła za mąż za biznesmena, prowadzącego 
interesy w wielu państwach na świecie. Pocztówki to pamiątka z jej 
podróży i rozlicznych znajomości na całym świecie. Najstarsza kartka 
pocztowa pochodzi z lat 50. XX wieku, najnowsza zaś sprzed 14-u lat. 
Wystawa kart pocztowych E. Heath z archiwum Muzeum Zamoyskich 
w Kozłówce była prezentowana po raz pierwszy w ubiegłym roku na 
ekspozycji „W 31 dni dookoła świata” w galerii „Z ogrodu”  Muzeum 
Zamoyskich w Kozłówce. Widokówki zachęcają do podróży w dalekie 
strony: do Azji, Oceanii i Ameryki Południowej.

Tyl.
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Pielgrzymi ruszyli na pątniczy szlak
PIASECZNO W czwartek, spod kościoła św. Anny w Piasecznie, wyruszyła około 100-osobowa 
grupa pielgrzymów, będąca częścią grupy ósmej 304. Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej. Z 
macierzystą grupą piaseczyńscy pielgrzymi połączyli się kilka godzin później w Magdalence
 Na pątniczy szlak piaseczyńscy 
pielgrzymi ruszają już od 36 lat. Żeby 
tradycji stało się zadość, wyjście po-
przedziła msza święta w kościele św. 
Anny. Następnie pątnicy, w asyście po-
licji, przeszli ul. Jana Pawła II do ko-
ścioła Matki Bożej Różańcowej przy 
ul. Słowiczej. Tam, pożegnani przez 
rodziny oraz przechodniów, ruszyli do 
przejazdu kolejowego i dalej ulicami 
Orężną, Leśną i Przyleśną podążyli w 
kierunku Magdalenki, gdzie połączy-
li się z grupą ósmą, która tego samego 
dnia wyszła z Warszawy.

Ze śpiewem przez 
Jazgarzewszczyznę
 W Jazgarzewszczyźnie pielgrzy-
mi ze śpiewem na ustach minęli 
ustawioną na styku gmin Piasecz-
no i Lesznowola figurkę Matki Bo-
skiej, która została pobudowana w 
1948 roku i z którą wiąże się tragicz-
na historia oporu Polaków w walce z 
niemieckim okupantem. Przy figur-
ce spotkaliśmy sołtysa Mariana Lu-
bedkina, który najpierw poczęsto-
wał pielgrzymów wodą, a po chwi-
li opowiedział nam historię figurki. 
- Została pobudowana w paździer-
nikową noc przez czterech miesz-
kańców, mojego ojca Jana Lubedki-
na, Jana Witkowskiego, ówczesnego 
wójta wsi Orężna, Michała Witkow-
skiego oraz Jana Świątka – wspomi-
na sołtys Jazgarzewszczyzny i Ło-
zisk. - Figurka miała upamiętniać 
prawie 50 mieszkańców Orężnej, za-
mordowanych przez hitlerowców w 
październiku 1944 roku w Zalesiu 

Dolnym. Kapliczka została posta-
wiona w tajemnicy przed UB, jed-
nak jej budowniczowie i tak trafili 
na dwa tygodnie do aresztu. W ze-
szłym roku za pieniądze mieszkań-
ców udało nam się ją odnowić.

Rodzina ikoną Boga
 Piaseczyńscy pielgrzymi dojdą 
na Jasną Górę 14 sierpnia. Mają do 
pokonania prawie 250 km. W tym 
roku przebycie tej trasy może być 
wyjątkowo ciężkie ze względu na do-
kuczliwe upały. 
 Organizatorem Warszawskiej 
Pielgrzymki Pieszej jest od lat  Sto-
warzyszenie Apostolstwa Kato-
lickiego (księża Paulini). W tym 
roku jej motto brzmi „Rodzina iko-
ną Boga”, a pątnicy mają w sposób 

szczególny polecać Panu za pośred-
nictwem Matki Bożej Jasnogórskiej 
sprawy i problemy rodzin. 
 Warszawska Pielgrzymka Piesza 
liczy kilka tysięcy osób i jest najwięk-
sza w Polsce. Za piechurami podą-
żają samochody z bagażami i jedze-
niem oraz wozy sanitarne i pomoc 
medyczna. Pielgrzymka ma również 
złożone z wolontariuszy służby po-
rządkowe, które nie tylko kierują ru-
chem, lecz także pilnują, by podczas 
marszu nie wydarzył się żaden wy-
padek. Pierwsze dwa dni pielgrzymki 
zawsze są najtrudniejsze. Wiele osób 
cierpi na odciski lub tzw. „asfaltów-
kę”. Później jest już o wiele lepiej...

Tomasz Wojciuk

Budują chodnik
PIASECZNO Rozpoczęła się budowa chodnika wzdłuż ul. Jana Pawła II do fi lii SP nr 5 przy ul. Orężnej. Prace 
prowadzone będą na odcinku od ul. Dworcowej do istniejącego chodnika przy ul. Orężnej wraz z przejściem 
przez tory kolei radomskiej. Planowana jest także budowa kładki dla pieszych nad kanałem piaseczyńskim
 - Wnioski w sprawie realizacji tego 
newralgicznego odcinka były składa-
ne od lat, pamiętam dyskusje na ten 
temat jeszcze w kadencji 2006-2010 
– mówi Daniel Putkiewicz, ówczesny 
radny, a obecnie przewodniczący rady 
powiatu. - Prace będziemy prowadzić 
w dwóch etapach. Do września wy-
remontujemy istniejący chodnik oraz 
zabezpieczymy przejście przez most – 

tłumaczył Ksawery Gut, członek zarzą-
du powiatu. – W drugim etapie wyko-
namy dodatkową kładkę dla pieszych. 
Przetarg na jej wykonanie zostanie 
ogłoszony jeszcze w sierpniu. 
 Budowa chodnika to ważna inwe-
stycja z punktu widzenia planowane-
go uruchomienia fi lii Szkoły Podstawo-
wej nr 5 przy ul. Orężnej. Dlatego in-
westycja realizowana jest przez staro-

stwo, ale z wkładem fi nansowym gmi-
ny Piaseczno. – Dofi nansowaliśmy pra-
ce projektowe, będę rekomendował 
radzie miejskiej także dofi nansowanie 
kolejnego etapu prac tak, aby przejście 
przez kanał Piaseczyński mogło być 
wybudowane jeszcze tej jesieni – za-
pewnia burmistrz Zdzisław Lis.

TW/inf.
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OGŁOSZENIE
Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

 o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o za-
twierdzeniu Uchwałą Nr 211/X/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 1.07.2015 r. zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jastrzębie

Możliwość zapoznania się treścią przyjętego dokumentu:
1. BiP Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno www.piaseczno.eu
2. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, Wydział Urbanistyki i Architektury, ul. Kościuszki 5, Piaseczno

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 14 pkt 1 i 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 
marca 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) Rada Miejska w Piasecznie podjęła Uchwałę Nr 1251/
XLI/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jastrzębie.
Zgodnie z wymogami ustawowymi podaję do wiadomości informacje o udziale społeczeństwa 
w postępowaniu: 
• Ogłoszono w prasie lokalnej „Kurier Południowy” nr 14 (526) z dnia 18 kwietnia 2014 r. oraz 
na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno www.piaseczno.eu, a także poprzez 
obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu i możliwości 
składania wniosków do zmiany planu w terminie 21 od dnia ogłoszenia. W odpowiedzi nie wpły-
nęły żadne wnioski.
• Ogłoszono w prasie lokalnej „Nad Wisłą” nr 31 (486)  z dnia 21 sierpnia 2014 r. oraz na stronie 
internetowej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno www.piaseczno.eu, a także poprzez obwieszcze-
nia o odstąpieniu od prze prowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 
projektu zmiany miejscowego planu za gospodarowania przestrzennego części wsi Jastrzębie. 
• Ogłoszono w prasie lokalnej „Przegląd Piaseczyński” nr 48 (3) z dnia 14 stycznia 2015 r. 
oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno www.piaseczno.eu, a także po-
przez obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu w terminie od 
28.01.2015 r. do 25.02.2015 r. i możliwości składania uwag do projektu zmiany planu w terminie 
do 17.03.2015 r. W odpowiedzi nie wpłynęła żadna uwaga. 
Po przeprowadzeniu procedury planistycznej zgodnie z art. 17 w/w ustawy podjęto przedmio-
tową uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czę-
ści wsi Jastrzębie.

Podsumowanie
sporządzone stosownie do art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)
 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jastrzębie po-
lega na przekwalifi kowaniu wewnętrznej ulicy Świerszcza w Jastrzębiu na drogę publiczną.  
Zmiana ta nie dopuszcza do degradacji środowiska przyrodniczego. Przekształcenia środowi-
ska przyrodniczego ograniczają się wyłącznie do obszaru objętego zmianą planu. 
 Zakres i tryb sporządzania zmiany planu zgodne są z wymaganiami ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jastrzę-
bie został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
 Ustalenia zmiany planu miejscowego pozwalają na realizację założeń polityki przestrzen-
nej miasta i gminy Piaseczno określonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego.

z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski

Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury
Główny Architekt Miasta i Gminy Piaseczno

Przetargi na wynajem lokali użytkowych/
nieruchomości w Piasecznie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza drugie pisemne 
nieograniczone przetargi na wynajem:

1. lokalu użytkowego o powierzchni 52,64 mkw. usytuowanego w budynku mieszkalnym  
przy ul. Szkolnej 1 w Piasecznie, z przeznaczeniem na działalność usługową lub handlową 
z wyłączeniem działalności gastronomicznej  na okres 3 lat.
2. nieruchomości, oznaczonej jako działka nr ewid. 240 obręb 24 położonej w Piasecznie 
przy ul. Chyliczkowskiej 47, o powierzchni 2031 mkw., zabudowanej trzykondygnacyjnym 
budynkiem o powierzchni 202,20 mkw., z przeznaczeniem na działalność oświatową (żłobek, 
przedszkole), usługową lub handlową  na okres 10 lat.
Miesięczna stawka wywoławcza czynszu za wynajem wynosi:
1. 32,00 zł/mkw. + VAT 23%
2. 3 000,00 zł + VAT 23%
Koszty związane z remontem lokalu/budynku  i przystosowaniem do swojej działalności po-
nosi najemca bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów. Najemca ponosi też koszty zwią-
zane z bieżącym utrzymaniem lokalu (woda, kanalizacja, centralne ogrzewanie, itp.).
Najemca zobowiązany jest do  uzyskania wymaganych prawem zaświadczeń, zezwoleń nie-
zbędnych do prowadzenia swojej działalności w lokalu przed rozpoczęciem tej działalności.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości
1. 3 368,96  zł, 
2. 6000,00 zł,
które  należy wpłacić przelewem na konto:  12 1060 0076 0000 3310 0018 5094 do dnia 
1. 28.08.2015 r. 
2. 26.08.2015 r.
Wadium oferenta, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi, a zalicza się je na poczet kaucji. 
Skutkiem uchylenia się od zawarcia umowy jest utrata wadium.

Oferta powinna zawierać:
• imię i nazwisko, oraz adres oferenta albo nazwę lub fi rmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem 
jest osoba prawna lub inny podmiot, adres do 
korespondencji, telefon kontaktowy;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej;
• oferowaną wysokość stawki czynszu;
• proponowany rodzaj działalności;
• dowód wpłaty wadium;
• czytelny podpis oferenta na każdym składanym dokumencie oraz datę sporządzenia oferty. 
Oferty podpisane należy składać w zamkniętej kopercie formatu A4 w kancelarii Urzędu Miasta 
i Gminy w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 w terminie: 
1.  do dnia 28.08.2015 r. do godz. 10.45 z napisem na kopercie: „PRZETARG NA WYNAJEM LO-
KALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W PIASECZNIE PRZY UL. SZKOLNEJ 1”
2. do dnia 26.08.2015 r. do godz. 10.45 z napisem na kopercie: „PRZETARG NA WYNAJEM NIERU-
CHOMOŚCI ZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ W PIASECZNIE PRZY UL. CHYLICZKOWSKIEJ 47”
Otwarcie ofert nastąpi:
1. w dniu 28.08.2015 r. o godz. 11.00
2. w dniu 26.08.2015 r. o godz. 11.00
w pokoju nr 89, III piętro w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5.
Oferenci mogą dokonać wizji przedmiotowego lokalu – w tym celu należy ustalić telefonicznie 
lub osobiście w siedzibie UMiG Piaseczno termin wizji. Dokumenty do przetargu należy pobrać  
w pokoju nr 90 w siedzibie UMiG Piaseczno.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie 
przy ul. Kościuszki 5 w pokoju nr 90 lub pod nr tel. 22/70-17-679.
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania 
którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny. O wynikach przetargu oferenci będą zawiado-
mieni w formie pisemnej.

Pełne treści ogłoszeń znajdują się w BIP Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, 
www.bip.piaseczno.eu w dziale Ogłoszenia.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

ogłasza przetargi pisemne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych 
i oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu

1. Przetarg na sprzedaż LOKALU MIESZKALNEGO nr 4, o powierzchni użytkowej 34,50 m.kw., usytuowanego na pierwszym pię-
trze budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Młynarskiej 3, 05-500 Piaseczno na działce ew. 12/2 obr. 19 m. Piaseczno 
o pow. 406m.kw.-z pomieszczeniem przynależnym- piwnicą o pow. 2,30 m.kw., oraz udziałem wynoszącym 368/3190 części we współwłasności 
wszelkich urządzeń i innych części budynku, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali  
wraz z ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego gruntu - udział w wysokości 368/3190 w prawie użytkowania wieczystego gruntu, 
stanowiącego dz. ew. 12/2 obr. 19m. Piaseczno,
nieruchomość uregulowana w księdze wieczystej nr WA5M/00294212/8. Lokal mieszkalny numer 4 składa się z pokoju, kuchni i łazienki. Wej-
ście do łazienki lokalu numer 4 urządzono przez korytarz, stanowiący część wspólną budynku. Lokal znajduje się w bardzo złym stanie tech-
nicznym i wymaga remontu.

Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego ( ul. Młynarska 3/4, Piaseczno )- 114.326,00 zł brutto
Cena wywoławcza udziału w pr. użytkowania wieczystego gruntu- 38.480,00 zł
Wysokość wadium: 7640,30zł . 
UWAGA: przy wpłacaniu wadium należy wskazać numer porządkowy lokalu mieszkalnego

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 18 września 2015 r. o godz. 10ºº w sali konferencyjnej budynku Urzędu Miasta i Gminy Piasecz-
no przy ul. Kościuszki  5.

2. Przetarg na sprzedaż LOKALU MIESZKALNEGO nr 5, o powierzchni użytkowej 34,60 m.kw., usytuowany na pierwszym piętrze 
budynku mieszkalnego położonego przy ul. Młynarskiej 3, 05-500 Piaseczno- działce ew. 12/2 obr. 19 m. Piaseczno o pow. 406m.kw. z pomiesz-
czeniem przynależnym- piwnicą o pow. 0,9 m.kw. oraz udziałem wynoszącym 355/3190 części we współwłasności wszelkich urządzeń i innych 
części budynku, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali  
wraz z ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego gruntu- udział w wysokości 355/3190 w prawie użytkowania wieczystego gruntu, sta-
nowiącego dz. ew. 12/2 obr. 19 m. Piaseczno,
nieruchomość uregulowana w księdze wieczystej nr WA5M/00294212/8. Lokal mieszkalny numer 5 składa się z pokoju, kuchni i łazienki. Wej-
ście do lokalu urządzono przez korytarz, stanowiący część wspólną budynku. Lokal znajduje się w bardzo złym stanie technicznym i wymaga 
remontu.

Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego ( ul. Młynarska 3/5, Piaseczno)-  116.136,00 zł brutto
Cena wywoławcza udziału w pr. użytkowania wieczystego gruntu- 37.113,00 zł
Wysokość wadium: 7662,45zł . 
UWAGA: przy wpłacaniu wadium należy wskazać numer porządkowy lokalu mieszkalnego

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 18 września 2015 r. o godz. 10.45 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Miasta i Gminy 
Piaseczno przy ul. Kościuszki  5.

INFORMACJE ODNOŚNIE obydwu przetargów na sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości  ( lokale nr 4 i 5 przy 
ul. Młynarskiej 3):

Pisemne oferty można składać w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w terminie do dnia  01 września 2014 r. (włącznie) do godz. 
18.00 – w zamkniętych kopertach.

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25 % ceny nieruchomości gruntowej + 23% podatek VAT, podlega zapłacie jedno-
razowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - wynosi 1 % ceny  nieruchomości gruntowej + 23% podatek VAT

Pisemne oferty można składać w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w terminie do dnia  14 września 2015 r. (włącznie) do 
godz. 18.00 – w zamkniętych kopertach

Oferty składane przez zainteresowanych winny zawierać:
1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub fi rmę oraz siedzibę,
2. Datę sporządzenia oferty,
3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4. Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5. Dowód wpłacenia wadium.

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium na konto Gminy Piaseczno nr 12 1060 0076 0000 3310 0018 5094 do dnia 
14.09.2015r.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: 1% ceny udziału w gruncie przynależnego do lokalu.
Zasady aktualizacji opłat: wysokość opłaty rocznej może ulec zmianie stosownie do art. 77 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce 
nieruchomościami. Zgodnie z art. 77 ugn wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, podlega aktu-
alizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowa-
niu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty. 
Termin wnoszenia opłat z tyt. użytkowania wieczystego ww nieruchomości: do dnia 31 marca każdego roku, począwszy od roku następują-
cego po roku, w którym ustanowione zostanie prawo użytkowania wieczystego
Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, 
opublikowanie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej urzędu www.piaseczno.eu  - stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Szczegółowych informacji o przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, II piętro, pok. 70, 
w godz. 8-16, tel. 70-17-523.

Piaseczno, 2015-07-13
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

inż. Zdzisław Lis

Sprawy oświatowe załatwisz w urzędzie
Decyzją kierownictwa gminy Piaseczno z Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół przeniesiono 
3. specjalistów ds. oświaty do urzędu miasta.

Od 1 lipca wnioski o dofi nansowanie zakupu podręczników czy w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do 
szkoły składa się w piaseczyńskim magistracie. Informacji i pomocy w wypełnieniu formularzy udzielają specjaliści 
zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach,  których znaleźć można na parterze w pok. nr 18, tel. 22 70 17 519. Pra-
cownicy podlegają drugiemu zastępcy burmistrza pani Hannie Kułakowskiej-Michalak.

W zakresie obowiązków specjalistów ds. oświaty znajdują się m.in. prowadzenie ewidencji niepublicznych placó-
wek, kontrolowanie spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat zameldowaną na terenie Gmi-
ny Piaseczno, prowadzenie spraw związanych z dowozem dzieci niepełnosprawnych i dofi nansowaniem kosztów 
kształcenia młodocianych pracowników, monitoring oraz przygotowanie sprawozdań z rządowych programów 
realizowanych w podległych gminie placówkach oświatowych, przygotowywanie corocznej informacji o stanie 
realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, przeprowadzanie rekrutacji do przedszkoli w systemie 
elektronicznym, ustalanie planu sieci i granic obwodów placówek oświatowo-wychowawczych, ale także opinio-
wanie arkuszy organizacji publicznych placówek oświatowych, prowadzenie spraw związanych z powoływaniem 
i odwoływaniem dyrektorów placówek oświatowych, prowadzenie akt osobowych dyrektorów placówek, oceną 
pracy dyrektorów i wnioskowaniem o nagrody dla dyrektorów. W kompetencji tych pracowników mieści się też 
opiniowanie powierzenia funkcji wicedyrektora i sprawy związane z awansem zawodowym na stopień nauczy-
ciela mianowanego.

14.08. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno nieczynny
Uprzejmie informujemy, że w piątek 14 sierpnia 2015 r. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno będzie nieczynny. 
Dyżur pełnić będzie Straż Miejska w godz. 6.00 - 22.00. Za utrudnienia przepraszamy.



 Konstancińskie obchody roz-
poczęła uroczystość, która 1 sierp-
nia odbyła się przy rondzie Jana 
Pawła II. Przedstawiciele samo-
rządu złożyli kwiaty przy Pomniku 
Żołnierzy Narodowych Sił Zbroj-
nych z Samodzielnego Batalionu 
im. bryg. Czesława Mączyńskie-
go. Natomiast główne uroczysto-
ści rocznicowe, w których wzięli 
udział mieszkańcy i samorządowcy 
z Wilanowa i Konstancina-Jezior-
ny, odbyły się w Powsinie. Zainau-
gurowało je nabożeństwo w koście-
le św. Elżbiety. Po mszy wszyscy 
zgromadzeni w procesji przeszli na 
Cmentarz Powstańców Warszawy, 
gdzie spoczywa 63 żołnierzy i sani-
tariuszek, mieszkańców Konstan-
cina-Jeziorny i Wilanowa, pole-
głych w czasie walk na tym terenie. 
Po modlitwie odbył się Apel Pole-
głych, a następnie przy grobie zło-
żono kwiaty. Sobotnie uroczysto-
ści zakończył koncert „Nie-zaka-
zane piosenki” w wykonaniu Ewy 
Szlachcic, który odbył się w amfi-
teatrze w Parku Zdrojowym. 
 W niedzielę, 2 sierpnia na bu-
dynku przy ul. Mirkowskiej 56 
uroczyście odsłonięto tablicę upa-
miętniającą pierwsze dni powsta-
nia. To właśnie w budynku mir-
kowskiej przychodni i apteki w 
czasie II wojny światowej odby-
wały się spotkania konspiracyjne, 
a w prywatnym mieszkaniu pań-
stwa Blusiewiczów działał szpital 
polowy. Uroczystości rozpoczęły 
się Apelem Poległych, który w ko-
ściele św. Józefa odczytał Adam 
Rękawek. Nabożeństwo odprawili 
obecny proboszcz, ks. Robert To-
masik oraz wcześniejszy gospo-
darz parafii ks. Bogdan Przegaliń-
ski, jeden z inicjatorów upamięt-
nienia powstańców walczących 
na terenie Mirkowa. W mszy licz-
nie uczestniczyli mieszkańcy Kon-
stancina-Jeziorny. 
 Druga część uroczystości od-
była się przed budynkiem przy ul. 
Mirkowskiej 56, gdzie zgromadze-
ni przeszli w procesji pod prze-

wodnictwem pocztów sztandaro-
wych. O historii Mirkowa, o oko-
licznościach powstania Batalio-
nu im. Brygadiera Czesława Mą-
czyńskiego, oraz o pierwszych 
dniach powstania w Konstanci-
nie-Jeziornie opowiedziała Bar-
bara Kulińska-Żugajewicz, prezes 
koła kombatantów nr 8 Narodo-
wych Sił Zbrojnych Samodzielne-
go Batalionu im. Brygadiera Cze-
sława Mączyńskiego, która, ma-
jąc kilkanaście lat, brała udział 
w powstaniu jako sanitariuszka. 
Wspomniała o walkach, podczas 
których zginął Florian Kuskow-
ski „Szary”, dowódca batalionu, 
a także o tym, jak personel szpi-
tala (ok. 40 osób) miał być roz-
strzelany przez hitlerowców. Jed-
nak dzięki interwencji pani Łozi-
ny, egzekucji nie wykonano. 
 Tablicę odsłoniła Barbara Ku-
lińska-Żugajewicz, a  ks. Bogdan 
Przegaliński poświęcił nowe miej-
sce pamięci. Następnie pod tabli-
cą złożono kwiaty. Samorząd re-
prezentowali Andrzej Cieślawski, 
przewodniczący rady miejskiej, 

wiceprzewodnicząca Alfreda Ko-
nopka oraz wiceburmistrz Ry-
szard Machałek. 
 Zwieńczeniem uroczysto-
ści był koncer t Grupy Artystów 
„Pod Prąd”. Występom towa-
rzyszyła grupa rekonstrukcyj-
na, która przybl iżyła uczest-
nikom czasy wojny przez pre-
zentację umundurowania, bro-
ni oraz przedmiotów codzien-
nego użytku, które służyły po-
wstańcom. Nie zabrak ło rów-
nież wojskowej grochówki, któ-
rej można było skosztować na 
zakończenie. Uroczystość po-
prowadzi ła Agata Gregor-
czyk-Janik z Grupy Inicjaty w-
nej Mieszkańców, działającej  
w ramach gminnego programu 
„Wsparcie in icjaty wy lokalnej”. 
Dzięk i ich zaangażowaniu gmi-
na Konstancin-Jeziorna zyska-
ła kolejne miejsce, które będzie 
przypominać przyszłym poko-
leniom o bogatej h istor i i mia-
sta i jego Bohaterach.

Grzegorz Traczyk
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W 71. rocznicę Powstania
KONSTANCIN-JEZIORNA Podczas obchodów 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskie-
go przedstawiciele samorządu oraz mieszkańcy złożyli hołd powstańcom przy pomni-
ku znajdującym się przy rondzie św. Jana Pawła II oraz na cmentarzu w Powsinie. Przy 
ul. Mirkowskiej 56 odbyło się również uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy po-
święconej I Samodzielnemu Batalionowi im. Brygadiera Czesława Mączyńskiego

Miliony dla Stoceru
KONSTANCIN-JEZIORNA Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” 
przy ul. Wierzejejewskiego w Konstancinie-Jeziornie otrzyma 5 mln 
złotych dofi nansowania na zakup sprzętu medycznego oraz na sfi nan-
sowanie remontu oddziałów rehabilitacyjnych
 Pieniądze, które otrzyma „STOCER”, pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu pań-
stwa. O fundusze dla konstancińskiego szpitala do premier Ewy Kopacz na wniosek 
marszałka województwa Adama Struzika wystąpił Jacek Kozłowski, Wojewoda Mazo-
wiecki. Umowę w sprawie przekazania dotacji podpisano w miniony piątek, 31 lipca. 
 Dzięki dofi nansowaniu poprawią się warunki leczenia pacjentów, a szpital 
będzie dostosowany do wymagań Ministerstwa Zdrowia. Środki, które otrzy-
ma Stocer, będą przeznaczone na remont oddziałów rehabilitacji i rekonstruk-
cji ortopedycznej oraz na zakup sprzętu (m.in. nowoczesnego rentgena). 
 Mazowieckie Centrum Rehabilitacyjne „STOCER” to nowoczesna placów-
ka medyczna, która oferuje kompleksowe, wysokospecjalistyczne usługi re-
habilitacyjne i ortopedyczne, udzielając pomocy w schorzeniach i urazach 
narządu ruchu, szczególnie kręgosłupa. W skład „STOCER-u” obecnie wcho-
dzi sześć oddziałów szpitalnych, dysponujących łącznie 394 miejscami dla 
pacjentów. Oddziały rehabilitacyjny dla dorosłych i dzieci, trzy urazowo-or-
topedyczne oraz intensywnej terapii. Ma także oddział rehabilitacji dzien-
nej dla dorosłych, dwa oddziały rehabilitacji dziennej dla dzieci, przychodnię 
specjalistyczną, pracownie diagnostyczne oraz zaplecze fi zjoterapeutyczne.

Grzegorz Traczyk

Tablicę odsłoniła Barbara Kulińska-Żugajewicz, która jako 14-latka 
uczestniczyła w powstaniu na terenie Konstancina-Jeziorny



9nr 28 (586)/2015/W1 SPORT
KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Podsumowanie sezonu 2014/2015 
grupy południowej czwartej ligi
KS KONSTANCIN (6. miejsce, 61 
punktów) – Choć przed sezonem 
zapowiadano w Konstancinie wal-
kę o awans, to jak na beniaminka 
szóste miejsce na zakończenie roz-
grywek jest z pewnością lokatą wię-
cej niż przyzwoitą. Gdyby nie kilka 
niepotrzebnych wpadek (jak np. po-
rażki u siebie 1:2 ze spadkowiczem 
Mazowszem Grójec czy drużyną KS 
Raszyn 4:5), KS kończyłby sezon w 
ścisłej czołówce ligi. Na pewno waż-
nym meczem było jednak derbowe 
zwycięstwo w wyjazdowym spotka-
niu ze Spartą Jazgarzew (3:2), dzię-
ki czemu (a także pozycji w tabe-
li) Konstancin uchodzi obecnie za 
najlepszą ekipę w powiecie piase-
czyńskim. W trakcie sezonu doszło 
w klubie do zmiany trenera. Macie-
ja Wesołowskiego zastąpił Mariusz 
Szewczyk. Nowy szkoleniowiec nie 
zawiódł pokładanych w nim nadziei 
i poprowadzi zespół w nowym se-
zonie. Plany są, jak zawsze, bardzo 
ambitne. Nie da się jednak ukryć, że 
skuteczna walka o awans będzie za-
daniem bardzo trudnym.

SPARTA JAZGARZEW (7. miejsce, 
54 punkty) – To był sezon remisów 
– tak najkrócej można by podsumo-
wać dokonania podopiecznych preze-
sa i trenera Witolda Faliszewskiego. 
Jak wiadomo, w piłce nożnej zdarzają 
się podziały punktów, ale Jazgarzew 
miał ich w poprzednim sezonie aż... 
18 (!), co zdarza się niezwykle rzadko 

na każdym chyba poziomie rozgryw-
kowym. I choć nie było na zakończe-
nie nerwówki związanej z walką o 
utrzymanie, to siódma pozycja niko-
go specjalnie w klubie nie zadowala. 
Wydaje się, że Sparta ma taki poten-

cjał sportowy, żeby być w ścisłej czo-
łówce ligi i w przyszłym sezonie pił-
karze tego klubu będą chcieli zagrać 
wreszcie na miarę swoich możliwości. 

Grzegorz Tylec

Końcowa tabela grupy południowej IV ligi
1.  Energia Kozienice 34 75 22 9 3 81-31
2.  Oskar Przysucha 34 67 20 7 7 80-37
3.  Szydłowianka Szydłowiec 34 63 18 9 7 76-43
4.  Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 34 62 18 8 8 67-33
5.  Mazur Karczew 34 62 19 5 10 60-35
6.  KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 34 61 19 4 11 66-38
7.  Sparta Jazgarzew 34 54 12 18 4 59-43
8.  Hutnik Warszawa 34 51 15 6 13 41-35
9.  Mszczonowianka Mszczonów 34 45 12 9 13 45-55
10.  Wilga Garwolin 34 43 12 7 15 64-63
11.  Orzeł Wierzbica 34 43 12 7 15 38-53
12.  Victoria Sulejówek 34 41 11 8 15 60-60
13.  Żyrardowianka Żyrardów 34 41 11 8 15 40-43
14.  Znicz II Pruszków 34 41 10 11 13 65-54
15.  KS Raszyn 34 39 11 6 17 41-63
16.  Mazowsze Grójec 34 38 11 5 18 50-55
17.  Zwolenianka Zwoleń 34 23 6 5 23 35-91
18.  Okęcie Warszawa 34 2 0 2 32 12-148

Kasztankiewicz w Jeziorce
PIŁKA NOŻNA, B KLASA Od nowego sezonu grającą w warszawskiej B kla-
sie Jeziorkę Prażmów poprowadzi Łukasz Kasztankiewicz, który w po-
przednich rozgrywkach pracował z piłkarzami rezerw MKS Piaseczno

 Nowy szkoleniowiec klubu z Prażmowa nie ukrywa, że interesuje go 
przede wszystkim walka o awans. 
 - Chcemy wejść do A klasy, ale nie będzie to zadanie łatwe, bo w tym se-
zonie wiele drużyn będzie miało podobne ambicje – mówi Łukasz Kasztan-
kiewicz. - Oprócz trzonu zespołu, dojdzie do nas pięciu, sześciu zawodników, 
którzy w większości powinni pomóc swoim doświadczeniem. Jeziorka na 
pewno będzie teraz silniejsza kadrowo.

Grzegorz Tylec

Piłkarze wracają na ligowe boiska
PIŁKA NOŻNA Już w najbliższy weekend rozpoczną się rozgrywki sezonu 
2015/2016 w ligach regionalnych na Mazowszu. Jako pierwsi na boiska wy-
biegną czwartoligowcy. W pierwszej kolejce grupy południowej zarówno KS 
Konstancin, jak i Sparta Jazgarzew zagrają swoje spotkania na wyjeździe. KS 
podejmie drugą drużynę Znicza Pruszków, a Sparta zmierzy się z Drukarzem 
Warszawa. Do gry wracają również piłkarki. W sobotę, 8 sierpnia Gosirki Pia-
seczno, także na boisku rywalek, zmierzą się z Sztormem Gdańsk. W kolejny 
weekend (15-16 sierpnia) do gry włączą się z kolei zawodnicy ligi okręgowej.

Tyl.
R E K L A M A
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DAM PRACĘ

Zatrudnię manicurzystki w Piasecznie, 
tel. 602 637 732

Zatrudnię pielęgniarkę z okolic Tarczyna 
do punktu pobrań analiz lekarskich, 
tel. 602 637 732

Panią do zmywania naczyń i obierania 
warzyw w kuchni przedszkolnej w 
Józefosławiu (Piaseczno), tel. 882 008 720

Zatrudnię stolarza i lakiernika, tel. 503 606 578

Zatrudnię  do opieki nad osobami starszymi 
w  Jazgarzewie, tel. 501 182 362

Przedszkole w  Iwicznej zatrudni pomoc 
nauczyciela, tel. 507 734 005

Przedszkole w  Piasecznie zatrudni pomoc 
w kuchni, tel. 512 770 441

Zatrudnię kierowców kat. B, C i C+E – 
kurierka, tel. 504 212 224

Pomoc kucharki, Sękocin,  
tel. 600 39 24 12, 692 917 319

Zatrudnię ekspedientkę do pracy w sklepie 
spożywczym. Dobre warunki pracy, 
tel. 501 105 411

Ekspedientkę zatrudnię do sklepu spożyw-
czego w Stefanowie k/Mrokowa, 
tel. 22 756 10 60 

Nowoczesna myjnia w Konstancinie Jeziornie 
poszukuje pracownika myjni ręcznej 
z doświadczeniem. Tel. 665 000 421

Zakład krawiecki w Piasecznie zatrudni 
szwaczkę z umiejętnością szycia na overloc-
ku orazdwuigłówce. Praca dostępna od za-
raz.Proszę o kontakt pod nr tel 606 624 038

InPost oddział w Piasecznie poszukuje kandy-
datów na stanowisko Listonosz/Doręczyciel na 
terenie powiatu piaseczyńskiego – praca stała/
dorywcza, z własnym samochodem lub bez , 
tel. 732 669 445

Zatrudnię pracowników remontowo – budow-
lanych do wykończeń – glazura, g/k, marmolit, 
elewacje itp, tel. 504 100 418

Zatrudnię fryzjerkę, Piaseczno,  tel. 668 750 032

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywcze-
go, tel. 692 979 738, 787 866 910

Kierowca kat C + E. stała praca, kraj, dobre 
zarobi, umowa, tel. 609 492 392

Telepizza w Piasecznie zatrudni osoby do pra-
cy w lokalu oraz dostawców z własnym samo-
chodem (praca na stałe lub dodatkowa), 
tel. 500 219 754

Kelnerkę, kucharza z doświadczeniem na stałe, 
Restauracja Aromat tel. 501 361 347

Praca dodatkowa dla emeryta lub rencisty, 
prawo jazdy kat C, HDS, tel. 609 10 45 46

Piekarnia w Prażmowie zatrudni piekarzy oraz 
osoby do przyuczenia, tel. 22 727 05 80

Świetlica edukacyjna w Józefosławiu zatrud-
ni od września wychowawcę. Niezbędne wy-
kształcenie pedagogiczne, doświadczenie w 
pracy z dziećmi oraz umiejętność gry na instru-
mencie, tel. 503 12 12 30

Poszukuje fryzjera samodzielnego, Bobrowiec, 
tel. 608 141 888

Lakiernika w Piasecznie tel. 605 123 567

Uczennicę do salonu fryzjerskiego, 
tel. 501 333 956

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

Firma produkcyjna z Głoskowa k.Piaseczna za-
trudni kobiety i mężczyzn na etat. Praca w sys-
temie zmianowym, tel. 22 757 84 05

Spawacza i młodego konstruktora, Gołków k. 
Piaseczna, jozefmalecki@wp.pl, tel. 602 253 180

Fryzjerce, tel. 501 143 827

Zatrudnię spedytora, tel. 695 180 383

Specjalista/opiekun taboru samochodów cię-
żarowych z doświadczeniem Mroków k/War-
szawy tel. 605 980 204 

Niepalącej osoby do pomocy w kuchni i roz-
wożenia towaru. Piaseczno. Tel. 506 096 513, 
alpi@alpihummus.pl 

Pracowników ochrony Wólka Kosowska, 
tel. 513 291 188

Przedszkole w Iwicznej zatrudni nauczyciela
 i pomoc, tel. 507 734 005

Podnajmę miejsce manicurzystce, zatrudnię 
pilnie fryzjerkę – dobre warunki pracy, 
tel. 790 590 603

SZUKAM PRACY 

Jako sprzedawca,  recepcjonista- prawo jaz-
dy kat.B, angielski zaawansowany, dobra 
prezencja,  tel. 881 966 833

Sprzątanie lub opieka nad dzieckiem, 
tel. 889 486 982

Sprzątanie, tel. 88 00 95 057

Opieka nad dzieckiem lub starszą osobą, 
tel. 735 651 744

Sprzątanie, tel. 516 096 759

Budowlaniec, tel 505 432 147

Niania, tel. 733 676 616

Kierowca kat.B, C, tel. 504 472 304

KUPIĘ

Każde elektronarzędzia i narzędzia, 
tel. 690 61 30 31 www.hold.waw.pl

Antyki wszelkie za gotówkę kupię, 
tel. 601 336 063

SPRZEDAM

Gitarę klasyczną A. Sanchez typu S10. 
Stan bardzo dobry. Tel. 608 351 816

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

Pustaki, tanio, tel. 501 757 450

Drewno kominkowe i opałowe, tel. 605 094 400

Drewno kominkowe, stemple budowlane, 
tel. 605 094 400

Okazja!!! sprzedam tanio rośliny do ogrodu, 
w pojemnikach gotowe do posadzenia, różnej 
wielkości iglaste i liściaste, tel. 502 561 394

Sprzedaż i transport obornika z pieczarek, 
tel. 603 685 588

Drewno kominkowe, tel. 606 212 603

Drewno kominkowe, tel. 791 394 791

Drewno kominkowe i opałowe, tel. 602 77 03 61

Tuje duże, tel. 880 479 679

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Peugeot 407 SW, diesel, 2005r., 13,500 zł, 
stan dobry, tel.  881 966 833

Mercedes 123, 240D, 1982 r. na chodzie. 
Tel. 789 256 352

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup aut, tel. 793 304 091

Japońskie, tel. 668 171 639

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ

Agencja poszukuje działek, mieszkań, do-
mów, tel. 601 318 749

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Mieszkanie 30 m kw., Tarczyn, 120 tys. zł, 
tel. 881 966 833

W atrakcyjnej cenie dwie działki rolne z moż-
liwością zabudowy, Prażmów, powierzchnia 
10 370 m kw. I  15 800 m kw., tel. 691 030 891

2 pok. 46 m kw. Konstancin, super cena, 
tel. 606 893 601

Dom jednorodzinny 165/1000 m kw., Krzaki 
Czaplinkowskie, tel. 602 397 714

Działkę, 5500 m kw., pod domy. Lesznowola, 
ul. Fabryczna. Bezpośrednio, tel. 537 953 376

Budowlaną, 1600 m kw., wszystkie media,
Głosków, tel. 515 445 096

Segment skrajny 185/400m kw., Piaseczno, 
950 tys. zł tel. 607 523 267

Działka budowlana 1380m kw., Bogatki 
tel. 605 112 216

Tanio, budowlana w Mieszkowie, 
tel. 503 002 904

Działka 3000 m kw. z pozwoleniem na budowę 
Prażmów, tel. 602 770 361

Grunt rolny 0,5 ha, 2 lub 7 ha Prażmów, 
tel. 602 77 03 61

Bezpośrednio budowlana 1500 m kw. Dobiesz 
k. Piaseczna, media, tel. 601 38 16 40

Działka budowlana Prażmów 1000 m kw. tanio, 
tel. 602 77 03 61

1000 m kw. Łoziska, Fabryczna, 
tel. 501 406 191

Działkę (2,83 h) w Suchostrudze k/Tarczyna, 
tel. 506 639 229

Działki usługowe, budowlane bezpośrednio 
Uwieliny, 15 km od Piaseczna, tel. 603 862 559

Kawalerka 24 m kw., centrum Pruszkowa, 
tel. 604 750 393

Działka budowlana 1200 m kw., Góra Kalwaria, 
132 tys., tel. 503 320 659

Sprzedam wyjątkowo  ładne mieszkanie, 
67m kw., 3 pokoje, nowoczesne, Piaseczno, 
tel. 662 29 67 57 

Dom, 210 m kw., na działce 2000 m kw., 
Prace Duże, tel. 509 433 768

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

Mieszkanie 2 – pokojowe w centrum Piaseczna, 
tel. 603 155 404

Działka budowlana Sułkowice 997 m kw., 
tel. 790 005 072

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Kwatery, Stara Iwiczna, tel. 789 388 716

3-pokojowe, Warszawa/Mokotów, 1800 zł + 
opłaty licznikowe, tel. 508 298 134

Do wynajęcia lokal biurowy 150 m kw., w No-
wej Iwicznej, od sierpnia, tel. 502 159 936

Lokal 220 m kw., działka 1500 mkw., wszystkie 
media, na warsztat samochodowy, hurtownię, 
itp.. lub sprzedam, Piaseczno tel. 505 79 59 62

Domek 42 m kw., Sierzchów, tel. 502 578 090

Mieszkanie w centrum Piaseczna, 
tel. 515 127 636

Pokój, kuchnia, łazienka, osobne wejście, 
tel. 692 397 311

Pawilon 40 m kw., bazarek, Piaseczno, 
ul. Szkolna, tel. 537 953 373

Trzypokojowe, 70 m kw., ul. Nefrytowa, 
Piaseczno, tel. 509 473 877

Spółdzielnia Rzemieślnicza w Piasecznie
wynajmie tanio powierzchnie biurowe 600 m 
kw., w centrum Piaseczna, tel. 22 757 09 56

Kwatery - super warunki, tel. 889 129 234

Kawalerka 34 m kw. ul. Strusia, Piaseczno 
tel. 697 565 729

Lokal użytkowy 33 m kw.,  wykończony, 
Józefosław, tel. 603 991 916

Magazyn 500 m kw. w Antoninowie, ochrona 
całodobowa, tel. 604 470 270, 604 470 370

10 m kw. dla kosmetyczki, tel. 501 143 827

Wynajmę pawilon w Piasecznie, tel. 667 128 174

Mieszkanie samodzielne, 30 m kw..  Pokój, kuch-
nia, łazienka, przedpokój. Konstancin-Jeziorna 
(Grapa), 1200,00 zł + liczniki, tel. 501 633 309

Kwatery, tel. 728 899 673

Pawilon, 28 m kw. Piaseczno „Pod Kopułą”, 
tel. 604 551 501

USŁUGI

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

GLAZURA, GRES, TEL. 601 219 482

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

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

Automatyczne systemy nawadniania ogrodu, 
www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Budcud.pl

Elektryk, tel. 666 890 886

Remonty od a do z, tel. 666 713 372

Docieplanie poddaszy - solidnie,
tel. 501 624 562

Hydraulik, tel. 884 016 690

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

Brukarstwo Ogrody Ogrodzenia tel. 508 562 
385 www.lewgardenbruk.com.pl 

www.piekneznicze.pl zapraszam serdecz-
nie! W ofercie eleganckie znicze nagrobne. 
Darmowa dostawa z kodem: super1 

Kominki montaż, tel. 661 354 171

Studnie, tel. 601 231 836

Ogrody projektowanie, zakładanie, 
tel. 501 233 483

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

Wylewki betonowe agregatem, 
tel. 600 87 27 37

Pranie dywanów, wykładzin, tapicer, 
tel. 666 713 372

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

Układanie glazury, terakoty, gresu, 
tel. 601 722 578

Remonty, glazurnik, zabudowy k/g, 
tel. 570 670 938

Dachy, Kominy, tel. 798 836 860

Remonty, tel. 667 356 939

Zakładanie  trawników, tel. 572 488 103

Brukarstwo, tel. 509 069 235

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

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

Koszenie, prace ogrodnicze, tel. 519 874 891

Wycinka drzew, oczyszczanie działek, 
tel. 519 874 891 

Hydraulik, tel. 535 872 455

Malowanie profesjonalne ogrodzeń różnych. 
Cena od 15 zł/mb tel. 501 337 155

Koszenie trawników, tel. 510 694 550

Detektyw, tel. 660 100 555

Brukarstwo solidnie, tel. 696 437 501

Anteny nowocześnie, tel. 603 375 875

Domofony, tel. 603 375 875

Kostka brukowa, ogrodzenia, tel. 502 379 809

Brukarstwo, tel. 609 755 190

Glazura, terakota, tel. 502 379 809

Dachy – krycie, naprawa itp., tel. 692 194 998

Złota rączka, tel. 697 406 977

Detektyw, tel. 697 406 977

Dachy, docieplenia, rynny, tel. 798 836 860

Budowy domów tel. 798 836 860

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439

Naprawa, pralki, lodówki, tel. 603 047 616

Kominki, montaż, tel. 693 720 013

Instalacje elektryczne,   tel.  601 41 88 01

Transportowe, tel. 502 129 161

Ocieplanie poddaszy, izolacje piano Pur, 
tel. 531 834 414

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

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

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

Kominki ciepłe z szamotu, 
www.kominkiabramczyk.pl, tel. 608 728 666

Cyklinowanie, tel. 604 651 722

Tynki tradycyjne i maszynowe, tel. 604 415 352

Układanie kostki brukowej, tel. 517 477 531

Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Docieplanie budynków, tanio, solidnie, 
tel. 507 768 230

Rynny, tel. 512 256 799

Docieplanie budynków, elewacje, podbitki, 
tel. 511 723 600

Cyklinowanie, tel. 696 500 201

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Hydraulik uprawnienie gazowe, instalator 
Viessmann, Junkers, tel. 506 120 397

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

 RÓŻNE 

Kancelaria Prawa Administracyjnego. ODSZKO-
DOWANIA ZA DZIAŁKI PRZEJĘTE POD DRO-
GI PUBLICZNE – skutecznie pomagamy w uzy-
skaniu odszkodowanie maksymalnej wysokości. 
ODWOŁANIA, ZAŻALENIA, PISMA PROCESO-
WE. tel. 508 743 620

NAUKA 

Angielski konwersacje, tel. 600 424 979

ZWIERZĘTA

Ulżyj swojemu pupilowi! Profesjonalne 
strzyżenie psów, tel. 797 980 260

Obroże dla Twojego psa i kota – b. duży
wybór, atrakcyjne ceny, tel. 508 344 451

Studio pielęgnacji psów  Maxi, ul. Fabryczna 
39, Piaseczno, tel. 731 954 508

ZDROWIE I URODA

Psycholog, darmowe konsultacje 
www.zaczynamzmiane.pl  tel. 662 047 831

Leczenie pijawkami lekarskimi, tel. 516 172 275

Dom Opieki Piaseczno, tel. 601 870 594

Lekarz seksuolog, tel. 22 825 19 51

Delikatesy Lewiatan w Łazach zatrudnią na 
umowę o pracę, pełen etat ekspedientkę. 
Tel. 509 481 542

Produkcja i montaż placów zabaw – złotą 
rączkę. Piaseczno tel. 501 130 598

Hotel Dwór Konstancin*** w Konstancinie - 
Jeziornie poszukuje Kucharza z doświadcze-
niem oraz osoby na stanowisko recepcjonist-
ki/recepcjonisty. Osoby zainteresowane pro-
simy o przesyłanie CV na adres :monikaw-
rochna@dworkonstancin.pl lub pod nume-
rem telefonu 509 895 614

Poszukujemy nauczyciela do przedszkola w 
Piasecznie. Od kandydatów oczekujemy: wy-
kształcenia wyższego o kierunku pedagogika 
przedszkolna, doświadczenia w prowadzeniu 
grupy przedszkolnej, umiejętności zarządza-
nia grupa, chęć do rozwijania wiedzy i umie-
jętności, samodzielności, komunikatywno-
ści, zaangażowania, umiejętności pracy w ze-
spole. Oferujemy: pracę w zespole młodych 
kreatywnych osób, wsparcie merytoryczne i 
umowę o pracę praca@przedszkoleradosne.
pl, tel. 696 418 116

Przedszkole w Piasecznie, ul. Orężna zatrud-
ni od zaraz sprzątaczkę na pełny etat.
Poszukujemy osoby energicznej, dobrze 
zorganizowanej, odpowiedzialnej, dokład-
nej w wykonywaniu powierzonych obowiąz-
ków. Wymagane są aktualne badania sanitar-
no-epidemiologiczne. Tel.696 418 116

Duża firma zatrudni od zaraz osoby z aktu-
alną książeczką Sanepidu do sprzątania w 
szpitalu przy Al. Dzieci Polskich (Warszawa-
Międzylesie).Umowa o pracę. Kontakt: biuro 
firmy w Warszawie przy ul. Marsa 56A, pokój 
207, tel. 510 012 549 lub 510 014 898

Zatrudnię pracowników fizycznych do prac 
budowlanych na terenie Warszawy i okolic. 
Tel. 508 590 475

Panie do serwisu sprzątającego Piaseczno, 
Fashion House. Praca 6 dni w tygodniu wg 
grafiku, 6:00-14:00, 14:00-21:00 ,
tel. 604 795 217

Kierowca kat. C + E zagranica, 
tel. 515 211 155 

Gazeta lokalna poszukuje dziennikarzy z te-
renu powiatu piaseczyńskiego. CV na adres 
redaktor.naczelny@kurierpoludniowy.pl

AUTOKASACJA TEL. 510 357 529 

SKUP AUT, CAŁE, USZKODZONE, 
SKORODOWANE, GOTÓWKA OD RĘKI, 
TEL. 604 168 147

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

SKUP WSZYSTKICH AUT. UŻYWANE, STA-
RE, DO KASACJI, BEZ DOKUMENTÓW. 
TEL. 506 837 250 

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

Auto skup, tel. 535 661 903

Skup aut, wszystkie marki, osobowe, busy, 
skutery, całe, rozbite, skorodowane, 
tel. 609 001 824

KANCELARIA PRAWA ADMINISTRACYJ-
NEGO.  ODSZKODOWANIA ZA DZIAŁKI 
WYDZIELONE POD DROGI PUBLICZNE. 
Odwołania, zażalenia, pisma procesowe. 
TEL. 508 743 620

Budowlane Krupia Wólka 1000 m kw.,
Pęchery 1300 m kw. Tel. 600 852 292

Lokal 130 m kw. na przychodnię, gabinet sto-
matologiczny, salon kosmetyczny. Piaseczno 
centrum, tel.664 820 583

OCIEPLENIA PODDASZY, TEL. 572 910 770 

GLAZURNICTWO, TEL. 572 910 770

OCIEPLENIA PODDASZY, TEL. 572 910 770 

WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, DEKORACYJNE 
SUFITY,  TEL. 572 910 770

STANY SUROWE, TEL. 572 910 770

ELEWACJE, TEL. 572 910 770

GLAZURA, TERAKOTA, REMONTY, 
TEL. 600 604 547

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA 
WNĘTRZ, GLAZURA, TERAKOTA 
TEL. 792456 182  

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

TYNKI CEMENTOWO – WAPIENNE, RĘCZ-
NE, TEL. 792 456 182

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, 
tel. 501 299 360

Zakładanie i pielęgnacja ogrodów. 
Trawniki. tel. 504 008 309

Układanie kostki. Tarasy. Odwodnienia. 
Gwarancja. tel. 504 008 309

Fotograf na każdą okazję, ślub, chrzest, 
ostatnie wolne terminy 2015, lemonphoto.pl, 
tel. 692 569 927 

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96

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

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

Bramy, ogrodzenia tel. 785 562 486

Wylewki betonowe agregatem, 
tel. 668 327 588  

Malowanie, gipsowanie pomieszczeń, 
tel. 733  985 224

Remonty budowlane, ogrodzenia , 
tel. 513 137 581

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

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

Moskitiery - profesjonalnie, tanio, 
tel. 888 168 057, 602 238 620

NIEODPŁATNIE ODBIORĘ ZŁOM, stare 
pralki, komputery, piece, bojlery, kaloryfe-
ry itp., Piaseczno, Konstancin i bliskie oko-
lice, tel. 698 698 839

Przygotowywanie pozwów rozwodowych, 
alimentacyjnych – sprawy rodzinne, karne, 
cywilne, spadkowe tel. 508 743 620

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

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

Matematyka – poprawki , tel. 602 690 229

URODZENI 
W 

PIASECZNIE

fot.    Paulina Bera

Maja Jaskulowska ,   
15.06.2015, 3600 g, 56 cm

Anielka Kotarska,       
15.06.2015, 3480 g, 55 cm

Jan Grzybowski,      
  15.06.2015, 3100 g, 51 cm

Bartosz Duda,            
21.06.2015, 3460 g, 55 cm

Marcel Kuba,            
 17.06.2015, 3140 g, 55 cm

Franek Drzewiecki,   
 18.06.2015, 2740 g, 50 cm

Wiktoria Raczyńska,   
20.06.2015, 3520 g, 55 cm

Wiktor Zwęgliński,              
08.06.2015, 3520 g, 54 cm

Blanka Jaworska,     
 20.06.2015, 2840 g, 50 cm

Mateusz Michalak,     
23.06.2015 , 3140 g, 53 cm

największy nakład 
największa skuteczność 

w każdy piątek
cena 2,5 za słowo

Zamów 
ogłoszenie drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2
tel. 22 756 79 39 pon-pt 8:30-18

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

tel. 22 758 70 52, pon-pt 9-17
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Uczcili pamięć Powstańców
PIASECZNO W sobotę, 1 sierpnia w całym kraju była obchodzona 71. rocznica wybuchu 
Powstania Warszawskiego. Jak co roku, ofi cjalne uroczystości w powiecie piaseczyń-
skim miały miejsce przy Kwaterze Wojennej 1939-1945 na cmentarzu parafi alnym przy 
ulicy Kościuszki
 Po uroczystym przemarszu 
pocztów sztandarowych, punktu-
alnie o godzinie 17 można usłyszeć 
było, w tym roku wyjątkowo dono-
śne, symboliczne wycie syren alar-
mowych. Następnie Piaseczyńska 
Orkiestra Dęta i chór „Lira” wy-
konały wspólnie hymn narodowy. 
Mszę świętą polową w intencji ofiar 
powstania celebrował z kolei ksiądz 
Henryk Gniadek. Niestety, nie obe-
szło się bez pewnych akcentów poli-
tycznych. W wystąpieniu Stanisława 
Podkowińskiego, prezesa Akcji Ka-
tolickiej w Piasecznie, znalazły się 
– zdaniem wielu uczestników obcho-
dów – niepotrzebne nawiązania do 
ustępującego prezydenta Bronisława 
Komorowskiego i prezydenta-elekta 
Andrzeja Dudy. 
 Jako przedstawiciel lokalnych 
władz głos zabrał również burmistrz 
Piaseczna Zdzisław Lis.
- Mimo iż od tak dramatycznego wy-
darzenia, jakim było Powstanie War-
szawskie upłynęło już 71 lat, to boha-
terstwo jego uczestników wciąż roz-
brzmiewa szerokim echem – powie-
dział burmistrz. - Jest to szczególny 
i zarazem piękny moment w naszej 
polskiej historii. Powstańcy walczy-
li w nadziei na poprawę losów ojczy-
zny. Powstanie pod względem mili-
tarnym było przegrane. Z pewnością 
jednak walka Powstańców i wiara w 
naszą narodową siłę, jakimi są bra-
terstwo i patriotyzm, przyczyniły się 

do rozpadu narzuconego nam sys-
temu i dała nam podwaliny do dzi-
siejszego, demokratycznego i suwe-
rennego państwa. Dziękuję, w imie-
niu mieszkańców Piaseczna, party-
zantom walczącym w lasach choj-
nowskich, lekarzom, sanitariuszkom 
i wolontariuszom piaseczyńskiego 
szpitala, w którym leczono rannych 
Powstańców, a także tym mieszkań-
com, którzy po spaleniu stolicy dali 

schronienie wielu warszawiakom. 
Pamiętamy, dziękujemy.
 Kolejnym punktem obchodów 
było odczytanie Apelu Poległych i 
złożenie wiązanek na Kwaterze Wo-
jennej przez przedstawicieli lokal-
nych władz, organizacji i służb. Na 
zakończenie odśpiewane zostały 
pieśni powstańcze.

Grzegorz Tylec

PIASECZNO

Wystawa i koncert
W niedzielę, 9 sierpnia o godzinie 16.30 w Kolonii Artystycznej w Zalesiu 
Dolnym odbędzie się wernisaż wystawy „Las mojego życia”, na który skła-
dają się prace 19 artystów na zadany temat. Tego samego wieczoru odbę-
dzie się również koncert „Zakochane piosenki” w wykonaniu Anny i Konra-
da Maternów. 

Tyl.
LESZNOWOLA

Ceramiczny sierpień
W dniach od 5 do 26 sierpnia od środy do soboty w godzinach od 9 do 17 w 
Pracowni Ceramiki i Rzeźby „Galeria na Górce” w fi lii GOK we Władysławo-
wie przy ul. Wojska Polskiego 64 odbywać się będzie Ceramiczny sierpień.

Tyl.

R E K L A M A

R E K L A M A

Trochę wody dla ochłody
PIASECZNO W tym tygodniu, ze względu na upały, rozstawiono w mie-
ście kurtyny wodne

 Przewidywane temperatury dla wielu pozostających w mieście mieszkań-
ców mogą być trudne do zniesienia. Dlatego w kilku miejscach gmina ustawi-
ła chodzące kurtyny wodne. Znajdują się one na skrzyżowaniu ul. Jana Paw-
ła II oraz Kościuszki, na ul. Puławskiej (nieopodal postoju taksówek) oraz na 
skrzyżowaniu ul. Kościuszki i Sienkiewicza (przy dawnym „Rolniku”). Kurtyny 
nadzorują strażacy z OSP Piaseczno. Dodatkowo, na razie do końca tego ty-
godnia, ulice miasta mają być polewane przez polewaczki. 

TW/inf.


