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Opóźnienia w remoncie SP nr 2
PIASECZNO O około pół 
roku opóźni się plano-
wany od dawna remont 
i rozbudowa Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. 
Ewy Krauze w Zale-
siu Dolnym. Dopiero w 
czerwcu uprawomoc-
niło się pozwolenie na 
budowę. Według za-
powiedzi urzędników, 
prace mają ruszyć w 
połowie grudnia



 Po uroczystej mszy świętej dzia-
łania wojenne na naszym terenie, a 
także represje powojenne wspomi-
nał Władysław Sieradzki ze Związ-
ku Żołnierzy NSZ Koło im. por. 
„Antka” w Piasecznie. 
 - Na terenie Konstancina-Jezior-
ny powstał samodzielny batalion im. 
brygadiera Czesława Mączyńskie-
go Narodowych Sił Zbrojnych. Tam 
była siedziba naszego batalionu, któ-
ry składał się z trzech kompani. Dwie 
kompanie były na terenie Konstan-
cina-Jeziorny i Skolimowa, jedna na 
terenie Piaseczna – wspominał Wła-
dysław Sieradzki.

Bohaterowie walk powstańczych
 Podczas Powstania Warszawskie-
go część walk toczona była w Lasach 
Chojnowskich. W szczytowym mo-
mencie w skład Grupy „Południe” 
wchodziło około tysiąca żołnierzy. 
Na ziemiach powiatu piaseczyńskiego 
walczyło Zgrupowanie „Lasy Choj-
nowskie” (w składzie: Batalion „Grze-
gorz”, Kompania „Szary”, Pluton 
„Lanca”) i Zgrupowanie „Gustaw” 
(po odwrocie z Ochoty wzmocniło 
jednostki w Lasach Chojnowskich).
 - Pierwszy oddział naszej kom-
pani wziął do niewoli Niemców, któ-
rzy stacjonowali w mirkowskiej fa-
bryce papieru – opowiadał  Wła-
dysław Sieradzki, wspominają tak-
że walkę w Jeziornie, w której zgi-
nął dowódca batalionu Florian Ku-
skowski „Szary”. - Nasze oddziały 
podzieliły się i część poszła do Lasu 
Kabackiego próbując przedostać się 
w stronę Warszawy. Niestety nasze 
uzbrojenie nie pozwoliło przedostać 
się przez kordon niemiecki. 
 - W Lasach Chojnowskich 25 
sierpnia 1944 roku obok gajówki 
Zimne Doły oraz rybakówki Kom-
pania Leśna im. „Szarego” z Samo-

dzielnego Batalionu im. Brygadiera 
Czesława Mączyńskiego toczyła bo-
haterską walkę z silnymi oddziała-
mi niemieckimi, wspieranymi przez 
lotnictwo, a nawet pociąg pancer-
ny – przypomniał przewodniczący 
rady miejskiej Piotr Obłoza. - Pole-
gli w tym miejscu dowódca kompa-
nii ppor. „Antek” Marian Orłowicz, 
oraz kilku jego żołnierzy. Niemcy w 
odwecie za poniesione straty spalili 
gajówkę oraz rybakówkę. Zamordo-
wali rodzinę Kozłowskiego, tutejsze-
go nadzorcy stawu. 

Bohaterowie 
walki o odkłamywanie historii    
 - Przez wiele lat PRL-u ci wszy-
scy, którzy dla Polski poświęcali ży-
cie i starali się pracować dla jej do-
bra, byli traktowani jak bandyci i 
złodzieje – wspominał  Władysław 
Sieradzki. - Pamięć naszych pole-
głych kolegów czciliśmy po kryjomu.  
Dopiero w 1993 roku nasze koło zo-
stało reaktywowane, dostaliśmy 
skromne pomieszczenie na plebani 
przy Kościele Świętej Anny i zaczę-
liśmy swoją działalność historycz-
ną, organizując uroczystości i sta-

rając się, by ludzie zaczęli poznawać 
prawdę. Z upływem lat liczba kom-
batantów zaczęła się zmniejszać. 
Nasz batalion liczył 450 osób, a na 
dzisiejszą uroczystość przybyło nas 
tylko dwóch. Dwóch – powtórzył 
bohater uroczystości cichym, spo-
kojnym głosem, a jego słowa niosły 
się wśród drzew – niemych świad-
ków wydarzeń sprzed 71 lat. - Bar-
dzo wielu poodchodziło na wiecz-
ną wartę, bardzo wielu jest schoro-
wanych, a jeszcze niedawno kilko-
ma autokarami jeździliśmy na piel-
grzymkę do Matki Boskiej Bolesnej 
w Górach Świętokrzyskich. Dziś na-
sza walka, to walka o przetrwanie i 
odkłamywanie historii. 
 Uczestnicy uroczystości złoży-
li kwiaty pod pomnikiem upamięt-
niającym heroiczne i tragiczne wy-
darzenia sprzed 71 lat, a następnie 
wraz z pocztami sztandarowymi 
przemaszerowali pod pomnik leśni-
ków mazowieckich, którzy zginęli w 
walce o niepodległość. Tam również 
złożono kwiaty i oddano cześć bo-
haterom. 

Adam Braciszewski   
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 W jednej z placówek pocztowych 54-letnia Joanna S., posługując się 
sfałszowanym dowodem osobistym, próbowała założyć konto na Dorotę 
G. Kobieta została zatrzymana w chwili zawierania umowy. Teraz odpowie 
za posługiwanie się fałszywym dokumentem tożsamości, za co grozi do 5 
lat więzienia. 

Prawdziwe konto na fałszywy dowód

KRONIKA POLICYJNA
PIASECZNO

Ukradł samochód i sprzedał na złom
 Policjanci zostali poinformowani o kradzieży ciężarowego renaulta. Właściciel 
oszacował wartość pojazdu na 13 tys. zł. Wkrótce potem funkcjonariusze zatrzyma-
li mężczyznę, podejrzanego o dokonanie przestępstwa. Jak się okazało, Michał Z. 
sprzedał samochód na złom, jednak mundurowym udało się go odzyskać. 33-latek 
odpowie za kradzież z włamaniem. Grozi mu do 10 lat więzienia.
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 W sobotę, w rejonie ulicy Puławskiej, policjanci zauważyli zaparkowa-
ny pojazd z wybitą szybą i włączonym alarmem. Jako, że przy samochodzie 
stało dwóch mężczyzn, funkcjonariusze postanowili ich zatrzymać. 26-la-
tek i 39-latek rzucili się do ucieczki, która jednak szybko została udaremnio-
na. Obydwaj mężczyźni zostali przewiezieni na komendę, byli nietrzeźwi, 
mieli w organizmie prawie po 3 promile alkoholu. Po wytrzeźwieniu usły-
szeli zarzuty usiłowania kradzieży z włamaniem. O ich dalszym losie zdecy-
duje sąd.  

Zatrzymani na gorącym uczynku

 Dzielnicowi otrzymali informację, że na terenie Chylic może znajdować 
się skradziony kilkanaście dni wcześniej skuter. Niedługo potem udało im 
się odzyskać pojazd, który jeszcze tego samego dnia wrócił do właściciela. 

Odzyskali skradziony skuter

LESZNOWOLA

Podrobione zegarki 
 Podczas rutynowej kontroli w centrum handlowym w Wólce Kosowskiej poli-
cjanci zwrócili uwagę na męskie zegarki znanych, prestiżowych marek. Po spraw-
dzeniu okazało się, że zostały one podrobione, a znaki towarowe fi rm użyto bez-
prawnie. Funkcjonariusze zabezpieczyli zegarki o wartości około 15 tys. zł. Właści-
ciel fi rmy odpowie za handel wyrobami z zastrzeżonymi znakami towarowymi. 
Może grozić mu nawet do 5 lat więzienia. 

GÓRA KALWARIA

Kolizja bez uprawnień
 Kilka dni temu policjanci zostali wezwani do kolizji drogowej w miejscowości 
Kąty, gdzie siedzący za kierownicą iveco Dariusz T. zderzył się z prawidłowo jadą-
cą skodą. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Po sprawdzeniu w policyjnej 
bazie danych okazało się, że 27-latek złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów 
mechanicznych obowiązujący do maja 2019 roku. Dariusz T. odpowie za złamanie 
zakazu i spowodowanie kolizji. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

KONSTANCIN-JEZIORNA

Buty prawie markowe
 Na targowisku w Konstancinie-Jeziornie policjanci zwrócili uwagę na buty zna-
nych światowych marek, sprzedawane przez 35-letniego mężczyznę. Jak się oka-
zało, sprzedawca handlował podróbkami. Funkcjonariusze zabezpieczyli towar o 
wartości około 35 tys. zł. Nieuczciwy sprzedawca stanie przed sądem.

URSYNÓW

Za „fl aszkę” przebili opony
 Na bazarku przy ul. Braci Wagów jeden z przechodniów zauważył jak dwóch 
mężczyzn przebija opony w zaparkowanym nieopodal oplu omedze. Po chwili na 
miejsce zdarzenia przybyli policjanci, którzy zatrzymali 38-letniego Sebastiana N. 
oraz 35-letniego Marcina R. Mężczyźni przyznali, że poprzecinali opony na zlecenie 
znajomej, która zaoferowała im za to butelkę alkoholu. Sebastian N. oraz Marcin R. 
odpowiedzą za zniszczenie mienia, za co może grozić im nawet do 5 lat za kratkami. 

Dwóch z czterystu pięćdziesięciu
PIASECZNO W niedzielę, 23 sierpnia na Zimnych Dołach odbyła się uroczystość upamięt-
niająca 71. rocznicę bitwy Kompanii Leśnej im. „Szarego” z Samodzielnego Batalionu 
im. Brygadiera Czesława Mączyńskiego Narodowych Sił Zbrojnych

Wąż udławił się słoniem
GÓRA KALWARIA/ KONSTANCIN-JEZIORNA W ubiegłym tygodniu w sądzie rejonowym w Piasecznie odby-
ła się kolejna rozprawa o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości o łącznej powierzchni ponad 877 ha 
przez Nadleśnictwo Chojnów. Sprawa trwa od siedmiu lat i przypominała próbę połknięcia słonia przez 
węża. Ostatecznie Nadleśnictwo złożyło wniosek o zamknięcie postępowania
 Nieruchomości, o zasiedzenie 
których Nadleśnictwo Chojnów wy-
stępuje w imieniu Skarbu Państwa, 
to lasy znajdujące się na terenie 
gmin Góra Kalwaria oraz Kon-
stancin-Jeziorna o łącznej, ogrom-
nej powierzchni 877,476 ha. W tym 
czasie do sądu zaczęły zgłaszać 
się osoby twierdzące, że użytku-
ją część gruntów, które chce prze-
jąć Nadleśnictwo Chojnów. Pod-
czas ostatniej sprawy pełnomoc-
nik Nadleśnictwa cofnął wniosek 
o zasiedzenie. 
 - Rozległość wniosku i duży 
obszar, którego dotyczył sprawił, 
że postępowanie bardzo się prze-
dłużało – mówi Piotr Turek z Nad-
leśnictwa Chojnów. - Jeśli wszyst-
kie strony wyrażą zgodę na cof-
nięcie naszego wniosku, będziemy 
mogli składać kolejne, dotyczące 
mniejszych obszarów, co ułatwi 
sądowi ich rozpatrzenie. 
 Przez siedem lat sąd borykał się 
z brakami formalnymi i próbował 
ustalić interes prawny stron. 
 - Intencją jest, by wniosek 
został cofnięty tak, by podzie-

lić ten ogromny grunt na mniej-
sze części, które łatwiej będzie 
ogarnąć prawidłowo przeprowa-
dzonym postępowaniem – po-
wiedziała podczas rozprawy sę-
dzia Małgorzata Pałeszniak-Gań-
czarek. - Wówczas będzie łatwiej 
ustalić, co dzieje się na danym te-

renie. Ten wniosek spotyka się z 
dużą akceptacją sądu. Nie wy-
obrażam sobie, żeby można było 
rzetelnie zasiedzieć tak olbrzymi 
teren. Trzeba go podzielić, przy-
najmniej na gminy.

 Adam Braciszewski
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Dzień Sportu w Mysiadle
 W sobotę, 29 sierpnia w Mysiadle odbędzie się na boisku nad stawem 
przy ul. Osiedlowej 4 Dzień Sportu. W programie liczne atrakcje, konkursy 
dla dzieci, animacje oraz rozgrywki piłkarskie zespołów 6-osobowych (wpi-
sowe 130 zł). Impreza rozpocznie się o godz. 12 i potrwa do godz. 18.

TW

R E K L A M A

Dachowanie w Runowie
PIASECZNO W niedzielę w Runowie doszło do groźnie wyglą-
dającej kolizji. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał

 Do niebezpiecznego dachowania doszło przed godziną 18. Mercedes, 
prowadzony przez 76-letniego mężczyznę, jechał ulicą Solidarności od stro-
ny Henrykowa Urocza. Nagle pojazd zjechał na lewe pobocze, a następnie do 
przydrożnego rowu. - Na końcu auto uderzyło w drzewo i dachowało – infor-
muje asp. sztabowy Maciej Blachliński z KPP w Piasecznie. - Kierowca, mimo 
że nie odniósł obrażeń, trafi ł do szpitala na obserwację. Był trzeźwy. 

TW

Zazielenić tereny zielone
PIASECZNO Rozpoczął się pierwszy etap rewitalizacji skweru przy al. Róż w Piasecznie. To kolejny moder-
nizowany teren zielony z „koncepcji czterech parków dla miasta”. Tymczasem przedłużają się formalności 
uniemożliwiające uporządkowanie parku przy ul. Chyliczkowskiej
 Pierwszy etap prac przy al. Róż 
obejmuje budowę placu zabaw i mo-
dernizację mniej więcej połowy te-
renu. Na tym obszarze, zlokalizo-
wanym za gimnazjum i komplek-
sem ośrodka sportu, rozpoczęły się 
prace porządkowe: demontowane są 
stare urządzenia rekreacyjne oraz 
trwają prace ziemne. 

Do zabawy i rekreacji
 Do końca września na nowym 
placu zabaw zostanie ustawiona si-
łownia zewnętrzna i kilkanaście 
urządzeń. Nowe zabawki będą stały 
na tzw. bezpiecznej, elastycznej na-
wierzchni. Sam koszt zakupu i mon-
tażu urządzeń pochłonie blisko 250 
tysięcy złotych. 
 Wzdłuż istniejących i nowo wy-
tyczonych alejek z kostki brukowej 
zostaną zamontowane nowe kosze 
na śmieci oraz ławki. Całość zosta-
nie uzupełniona zielenią - nasadze-
niami drzew i krzewów. Koszt aran-
żacji terenu przylegającego do pla-
ców zabaw i siłowni to ponad 150 
tysięcy zł. Całość prac powinna za-
kończyć się do końca września. 

Cztery parki dla gminy Piaseczno
 Drugi etap prac obejmujący te-
ren od asfaltowej alejki przecina-
jącej ten teren w połowie do przed-
szkola, rozpocznie się w przyszłym 
roku. Zostaną wytyczone nowe alej-
ki oraz zmodernizowane te, które 

już istnieją. Przybędzie także sporo 
ławek oraz powstanie różana altana. 
- Konsekwentnie realizujemy pro-
gram  poprawy jakości przestrze-
ni publicznej – mówi Daniel Put-
kiewicz, pełnomocnik burmistrz 
do spraw rozwoju. - Podstawą tego 
programu jest wizja czterech tere-
nów parkowo-rekreacyjnych: Górek 
Szymona z doliną Jeziorki na połu-
dniu, którego pierwszy etap rewalo-
ryzacji  już się zakończył, parku przy 
ul. Ogrodowej, który wkrótce zosta-
nie oddany do użytku oraz  parku 
przy al. Róż gdzie właśnie rozpoczę-
ły się prace. 

Na Park Miejski jeszcze poczekamy
 Kiedy wreszcie gmina podejmie 
działania, by poprawić wygląd Parku 
Miejskiego przy ulicy Chyliczkowskiej? 

Ten zaniedbany obszar o sporym po-
tencjale od lat straszy mieszkańców.  
 - Niestety, wciąż czekamy na 
ostateczne potwierdzenie własno-
ści  tak ważnego dla nas wszystkich 
Parku Miejskiego – tłumaczy Da-
niel Putkiewicz. - Na wiosnę po ko-
rzystnym rozstrzygnięciu sądu, wo-
jewoda wydał decyzję potwierdzają-
cą przejęcie tego terenu przez gmi-
nę, jednak byli właściciele odwołali 
się i sprawa trafiła po raz kolejny do 
krajowej komisji odwoławczej. Cze-
kając  na jej rozstrzygnięcie, które 
najprawdopodobniej nastąpi jesie-
nią, gmina we współpracy z powia-
tem przygotowuje dokumentację re-
waloryzacji całego obszaru.

Adam Braciszewski
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Podpalili śmietnik
Przed dwoma tygodniami z piątku na sobotę przy bu-
dynku Multi-Hekka, należącym do wspólnoty mieszka-
niowej Plaza 1, wybuchł pożar altany śmietnikowej

 Zniszczeniu uległa altana wraz ze znajdującymi się w środku pięcioma 
kontenerami. Dzięki interwencji straży pożarnej, udało się uratować zaparko-
wane w pobliżu auto.
 - Gdyby osiedle było ogrodzone, to nocami nikt przez nasz teren nie skra-
całby sobie drogi do stacji benzynowej i zapewne sytuacja nie miałaby miej-
sca – mówi Marcin Włodarczyk, członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej 
Plaza 1. - Wielokrotnie w nocy, a zwłaszcza w weekendy, dochodzi do awan-
tur wywoływanych przez pijane towarzystwo, które przechadza się pod na-
szymi oknami. Gdyby deweloper będący jednocześnie stroną zgodził się na 
ogrodzenie budynku wspólnoty z pewnością udałoby się zwiększyć bezpie-
czeństwo na osiedlu. 

AB

Wolontariusze Szlachetnej Paczki poszukiwani!
POWIAT We wtorek, 25 sierpnia rozpoczęła się rekrutacja wolontariuszy do dorocznego 
projektu Szlachetna Paczka. I ty możesz zostać SuperW
 Szlachetna Paczka to ogólnopol-
ski projekt Stowarzyszenia Wiosna, 
który od 2000 roku łączy potrzebują-
cych, wolontariuszy i przygotowują-
cych paczki darczyńców. Do Szlachet-
nej Paczki włączane są rodziny, któ-
re znalazły się w trudnej sytuacji ma-
terialnej z niezależnych od siebie przy-
czyn. W ubiegłorocznej, XIV edycji po-
moc otrzymało 19 580 rodzin z całej 
Polski, w sumie aż 76 746 osób. Na te-
renie Gminy Lesznowola projekt reali-
zowany jest po raz drugi, w Piasecznie 
i Konstancinie-Jeziornie - po raz trzeci.

Pomoc ma prowadzić do zmiany
 - Naszym celem jest mądra po-
moc, czyli taka, która motywuje do 
zmiany - mówi Anna Zdziarska, li-
der rejonu Lesznowola. - Docieramy 
do prawdziwej, niezawinionej biedy 
i analizując historię rodzin zwraca-
my uwagę na ich postawę. Przyglą-
damy się, czy podejmują jakieś kro-
ki, by zmienić swoją sytuację. 
 Kilka dni temu ruszyła rekrutacja 
wolontariuszy do tegorocznej edycji 
Szlachetnej Paczki. Zgłaszać mogą się 
wszyscy, którzy chcą pomóc drugiemu 
człowiekowi. Wolontariuszem Szla-
chetnej Paczki może zostać osoba peł-
noletnia, pragnąca realnie zmieniać 
swoje otoczenie, która będzie czerpała 
radość z bezinteresownego pomaga-
nia. Dobrze, jeśli będzie to osoba kon-
taktowa. Obowiązkiem SuperW bę-
dzie docieranie do najbardziej potrze-
bujących rodzin w okolicy i wsłuchiwa-
nie się w ich potrzeby. To wolontariusz 

będzie decydował o włączeniu danej ro-
dziny do projektu. To on musi ocenić, 
czy otrzymana pomoc będzie impul-
sem do zmiany. Do zadań wolontariu-
sza należy także współpraca z darczyń-
cami przygotowującymi paczki oraz or-
ganizacja magazynu i transport zebra-
nego asortymentu. Każdy wolontariusz  
odbędzie szkolenie oraz elearning, któ-
re przygotują go do tej niezwykle waż-
nej roli. Wolontariusze będą działać 
pod czujnym i pomocnym okiem lide-
rów rejonów. 

Jak się zgłaszać?
 Osoba, która zostanie wolontariu-

szem zdobędzie nowe doświadczenie za-
wodowe oraz umiejętności. Dlatego szu-
kamy osób otwartych na rozwój i kre-
atywnych- mówi Jolanta Żórańska, lider 
rejonu Konstancin-Jeziorna.  
 Wszyscy, którzy widzą się w tej 
roli, mogą zgłaszać się do Drużyny 
SuperW wypełniając formularz na 
stronie www.superw.pl

TW

Liderki rejonów Lesznowola, Piaseczno i Konstancin-Jeziorna zachęcają 
do udziału w projekcie Szlachetna Paczka w charakterze wolontariusza
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Opóźnienia w remoncie SP nr 2
PIASECZNO O około pół roku opóźni się planowany od dawna remont i rozbudowa Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Zalesiu Dolnym. Dopiero w czerwcu uprawomoc-
niło się pozwolenie na budowę. Według zapowiedzi urzędników, prace mają ruszyć w 
połowie grudnia
 O inwestycji rozmawiano pod-
czas ostatniej sesji rady miejskiej, 
na której zjawili się m.in. nauczy-
ciele oraz rodzice dzieci uczą-
cych się w popularnej „krauzów-
ce”. Wszyscy oni przyszli, aby wy-
razić swoje niezadowolenie, a tak-
że obawy, że gmina chce celowo 
odsunąć w czasie planowaną od 
dawna inwestycję.

Imponująca inwestycja
 Remont i rozbudowa SP nr 
2 w Zalesiu Dolnym planowa-
ne są od lat. Obecny budynek 
szkoły powstał w 1956 roku. I 
choć ekspertyza architektonicz-
na wykazała, że znajduje się on 
w dobrym stanie, w kilku miej-
scach niezbędne jest przeprowa-
dzenie prac remontowych i drob-
nych przeróbek. Remont ma ob-
jąć m.in. osuszenie i wykonanie 

izolacji ścian fundamentowych, 
wykonanie cokołów i opasek z 
kostki betonowej wokół budynku 
oraz adaptację pomieszczeń w 
piwnicy na szatnię dla 200 dzie-

ci. Mają zostać także odnowione 
sanitariaty i zamontowane plat-
formy windowe dla osób niepeł-
nosprawnych. Jedna z sal lek-
cyjnych zostanie przerobiona na 
stołówkę. 
 Poważniejsze prace budowlane 
rozpoczną się od rozbiórki łączni-
ka i istniejącej sali gimnastycznej. 

W jej miejsce powstanie nowocze-
sna hala sportowa oraz dwukon-
dygnacyjny budynek, łączący ją ze 
starą częścią szkoły. W nowej czę-
ści znajdzie się miejsce na pokój 
nauczycielski, gabinet pielęgniar-
ski, szatnie, sanitariaty i pomiesz-
czenia gospodarcze. W północnej 
części gmachu powstanie przed-
szkole, a na piętrze będzie biblio-
teka i nowe sale lekcyjne. Dobu-
dowana część ma mieć ponad 2,2 
tys. m kw. Ale to nie wszystko. Za 
zewnątrz zostanie zbudowane no-
woczesne, wielofunkcyjne boisko z 
bieżnią i skocznią do skoku w dal, 
plac zabaw dla dzieci i wiata na 100 
rowerów.

Wyczekiwanie na remont
 O przygotowaniach do realiza-
cji inwestycji i związanych z nimi 
trudnościach opowiadała pod-
czas sesji Sylwia Horabik, zastęp-
ca naczelnika wydziału inwestycji. 
W styczniu biuro projektowe zło-
żyło wniosek o pozwolenie na bu-
dowę. W maju pozwolenie zosta-

ło wydane, ale musiało się upra-
womocnić, co nastąpiło dopiero 
16 czerwca. Trwa przygotowywa-
nie specyfikacji przetargu, który 
ma zostać ogłoszony we wrze-
śniu. Jeśli wszystko dobrze pój-
dzie, prace rozbiórkowe istnieją-

cej hali powinny rozpocząć się w 
grudniu. Remont istniejącej czę-
ści szkoły zostanie przeprowadzo-
ny najprawdopodobniej w przyszłe 
wakacje. 
 Pierwotnie planowana inwesty-
cja miała rozpocząć się w czerw-
cu, później termin ten został prze-
sunięty na wrzesień. 
 - Sytuacja jaka wytworzyła się 
podczas realizacji tego zadania 
ma szerszy kontekst – mówił pod-
czas sesji radny Zbigniew Mucha. - 
Podobną niesprawność urzędu ob-
serwujemy od kilku lat. Do każde-
go zadania, które nie jest realizo-
wane w terminie, dołącza się gład-
kie uzasadnienie. Ale chyba nie o 

to chodzi. Zadania nie są realizo-
wane płynie, tylko skokowo. 
 - Pewne rzeczy nie są zależne 
od nas – broniła urzędników z wy-
działu inwestycji Sylwia Horabik. 
 - Spore opóźnienie miało biu-
ro projektowe, w związku z czym 
gmina nałożyła na nie maksymal-
ne kary umowne – dodaje Krzysztof 
Kasprzycki, asystent burmistrza. 

Kuleje polityka informacyjna
 Pracująca w SP nr 2 Izabe-
la Jurek zwróciła uwagę, że dy-
rekcja szkoły, podobnie zresztą 
jak grono pedagogiczne i rodzi-
ce, dowiedzieli się o opóźnieniu 
w ubiegłym tygodniu. 
 - Jesteśmy zaskoczeni i oszoło-
mieni – mówiła. - Chyba było moż-

na poinformować o tym wcześniej, 
wówczas moglibyśmy inaczej skon-
struować plan lekcji. Może powin-
niście państwo opracować proce-
durę zawiadamiania obywateli o 
opóźnieniach, aby w przyszłości 
uniknąć podobnych sytuacji. 
 Nerwowe nastroje załago-
dził dopiero pełnomocnik burmi-
strza ds. rozwoju Daniel Putkie-
wicz, który poprosił nauczycieli i 
rodziców o cierpliwość i zaufanie. 
- Urzędnicy robią co w ich mocy, 
aby jak najszybciej rozpocząć tę 
inwestycję i doprowadzić ją do 
końca. Już wkrótce spotkamy się z 
państwem i omówimy w szczegó-
łach cały harmonogram rozbudo-
wy szkoły. 

Tomasz Wojciuk

Blisko 11 mln zł 
przewidziano w budżecie gminy na 

rozbudowę i remont szkoły

14-16 miesięcy
ma potrwać rozbudowa placówki 
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Zagospodarowanie wiślanej skarpy
GÓRA KALWARIA W zeszłym tygodniu, w środę, odbyły się konsultacje społeczne  w spra-
wie rewitalizacji skarpy wiślanej. Projektanci z biura projektowego BD Projekt plany 
zagospodarowania skarpy przedstawili urzędnikom i dziennikarzom. Mieszkańcy nie 
dopisali, sala świeciła pustkami...
 Konsultacjami objęto zagospo-
darowanie skarpy wiślanej za li-
ceum oraz teren w okolicach ronda, 
wzdłuż drogi krajowej nr 50. 
 - Priorytetowym założeniem 
jest uporządkowanie tych terenów 
i sprawienie, że ożyją one dzię-
ki funkcjom rekreacyjnym i wypo-
czynkowym – zaznaczył na począt-
ku spotkania Piotr Doniec z BD.

Przestrzeń dla 
spokojnego wypoczynku
 Teren wzdłuż Alei Wyzwo-
lenia zostanie uporządkowa-
ny, w części bl iższej zabudowie 
mieszkaniowej powstaną oświe-
tlone ciągi pieszo-rowerowe (o 
szerokości 3 metrów) z przyrzą-
dami gimnastycznymi oraz dwa 
placyki rekreacyjne. 
 - Chcemy, by placyki pełni-
ły funkcję wypoczynkową, z ja-
k imiś stolikami do szachów i 
ławeczkami – mówił Piotr Do-
niec. - Stanowiłyby zaplecze dla 
mieszkańców poblisk ich blo-
ków. 
 Zostaną zl ikwidowane moc-
no zdegradowane schody oraz 
zdemolowana stara muszla kon-
certowa. Gruntowa nawierzch-
nia pieszo-rowerowa ma być na 
tyle zwarta, by umożliwić nawet 
jazdę na rolkach. Ma być tań-
sza i łatwiejsza w utrzymaniu 
niż kostka brukowa.   
 - Bardziej zróżnicowana zieleń 
będzie się koncentrować na pla-
cykach wypoczynkowych, wzdłuż 
ścieżki przewidujemy niską zieleń, 
która wtopi się w krajobraz skarpy 
– mówiła Monika Bednarczyk-Do-
niec. - Gatunki roślin zostaną do-
brane w taki sposób, że po trzech 

latach nie będą wymagały specjal-
nych zabiegów pielęgnacyjnych.
 - Największym problemem bę-
dzie likwidacja ogródków działko-
wych, z których ludzie korzystają 
i do których się już przyzwyczaili 
– zwrócił uwagę Piotr Doniec. 
 - To nie są ogródki działkowe 
– sprostował zastępca burmistrza 
Jan Wysokiński – To jest teren za-
gospodarowany przez mieszkań-
ców na dziko, teraz będzie udo-
stępniony dla wszystkich. Tych 
ogródków jest coraz mniej i są co-
raz bardziej zdegradowane. 

Centrum aktywnego 
wypoczynku i rekreacji
 Zdecydowanie więcej ele-
mentów rekreacyjno-wypoczyn-
kowych zaplanowano na skar-
pie za liceum. W tamtej części 
zostanie również założony mo-
nitoring. Do dyspozycji dzieci 
będą dwa place zabaw – jeden 
dla młodszych, drugi dla star-
szych. 
 - Na tych placach zaplanowa-
liśmy zabawki i urządzenia od-
porne na zniszczenia – dodał 
Piotr Doniec. -  Nie powinno się 
im nic stać, nawet gdyby korzy-
stali z nich dorośli. 
 Plac z altaną i miejscem na 
ognisko, place widokowe, ogród 
wypoczynkowy, siłownia ze-
wnętrzna, zimą – tor saneczkowy 
- to tylko niektóre z zaplanowa-
nych elementów. Ciąg pieszo-ro-
werowy wzdłuż ogrodzenia li-
ceum zostanie oświetlony i wyko-
nany z kostki brukowej i płyt be-
tonowych w nawiązaniu do zasto-
sowań, które zostały wykorzysta-
ne w mieście. 

 - Zostaną przebudowane scho-
dy w kierunku Wisły – zapowie-
dział Piotr Doniec. - Skarpę chce-
my całkowicie oczyścić z drzew, 
które są w złym stanie i należą do 
gatunku inwazyjnego. Oczywiście 
decydujący głos będzie miał kon-
serwator zabytków, ale będziemy 
starali się go do tego przekonać.  
 Po opracowaniu plan istycz-
nym, kolejnym k rok iem do za-
gospodarowania skarpy bę-
dzie uzyskanie pozwolen ia na 
budowę. To w ymaga uzgod-
nień z konser watorem zaby t-
ków, Generalną Dyrekcją Dróg 
K rajow ych i Autostrad, Za-
rządem Mel ioracji  i  Urządzeń 
Wodnych, uzgodnień z Zespo-
łem Uzgadniania Dokumentacji 
Projektowej. 
 - Mamy przygotowane już 
wnioski o decyzję środowisko-
wą, która powinna być czystą for-
malnością – zakończył wystąpie-
nie Piotr Doniec. - Do końca paź-
dziernika jest szansa uzyskania 
pozwolenia na budowę.

W przyszłym roku budować... 
i szukać pieniędzy
 - Dużym sukcesem byłoby, gdy-
byśmy jeszcze w tym roku otrzymali 
pozwolenie na budowę – powiedział 
zastępca burmistrza Jan Wysokiń-
ski. - Na początku przyszłego roku 
moglibyśmy przygotować procedu-
ry przetargowe. Oczywiście nie jest 
możliwe zagospodarowanie od razu 
obydwu części skarpy. Będziemy in-
westować etapami i starać się pozy-
skiwać środki zewnętrzne. Gmina 
samodzielnie z tak dużą inwestycją 
sobie nie poradzi. 

Adam Braciszewski

Zakaz w rowie, 
przeprawa na dziko
GÓRA KALWARIA Most w Julianowie podbudowany w ciągu drogi wo-
jewódzkiej nr 683 od kilku tygodni wygląda, jakby lada dzień miał zo-
stać otwarty. Znak zakazu wjazdu wylądował w rowie i niektórzy kie-
rowcy już z niego korzystają

 - Niech pan spojrzy jak to wszystko wygląda, to skandal w jakim stanie po-
zostawiono tę inwestycję – skarży się jedna z mieszkanek, wskazując na pla-
stikowe rurki odwodnieniowe wystające z przydrożnego rowu. 
 Spokojnie. To jeszcze nie koniec inwestycji, aktualnie wykonawca, fi rma 
Skanska, zakończyła już większość prac, ale jeszcze nie wszystkie. Zgodnie z 
umową wykonawca ma czas na zakończenie projektu do końca listopada.  
Jak długo jeszcze kierowcy będą nieformalnie przejeżdżali przez most?
 - Prace zostały już zakończone, czekamy na uzyskanie zgody na użytko-
wanie, dopiero wtedy ofi cjalnie możemy oddać obiekt do użytkowania – 
mówi Monika Burdon z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. 

Adam Braciszewski 

Uczcimy pamięć poległych
PIASECZNO

 W najbliższą niedzielę, w Pilawie przy ul. Klonowej, pod Pomnikiem Pa-
mięci Żołnierzy AK Pułku Baszta odbędzie się uroczystość z okazji 71. rocz-
nicy walk powstańczych w Lasach Chojnowskich oraz pacyfi kacji Chojnowa
  W samo południe rozpocznie się msza polowa, po niej odbędą się okolicz-
nościowe wystąpienia oraz złożenie wieńców pod pomnikiem. Pieśni powstań-
cze wykona Piaseczyńska Orkiestra Dęta. Uroczystość odbędzie się przy udzia-
le asysty honorowej z batalionu reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Na godz. 
19 zaplanowano prelekcję historyczną, z którą wystąpią Dorota Zając i Stani-
sław Hofman. O oprawę muzyczną zadba zespół „Leśne Echo” z Chojnowa. Od-
będzie się też projekcja fi lmu „Zakazane Piosenki”. Na uroczystość zaprasza Sto-
warzyszenie Wsi Chojnów, Orzeszyn, Pilawa  „Radosna Wieś”. 

AB

Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ
tel. 22 756 79 39
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Czym są konsultacje społeczne?
W trakcie podejmowania decy-
zji dotyczących gminnych inwesty-
cji i przedsięwzięć, które będą mia-
ły wpływ na codzienne życie i pracę, 
oprócz czynników obiektywnych np. 
ekonomicznych największą wagę ma 
głos mieszkańców. Swobodna i me-
rytoryczna komunikacja dotyczą-
ca planów dawałaby szansę poznać 
swoje potrzeby, zareagować i wpro-
wadzić realne i przyjazne zmiany 
w przestrzeni miejskiej. Konsulta-
cje pozwalają gminie zaprezentować 
pomysły, wsłuchać się w opinie na 
ich temat, wprowadzić modyfikacje.

Jaka jest moja w konsultacjach?
W ostatnim półroczu gmina zorga-
nizowała konsultacje społeczne dwu-
krotnie. Pierwsze odbyły się przy 
okazji opracowywania planów prze-
budowy ul. Wierzbowskiego w Górze 
Kalwarii i proponowanej zmiany jej 
organizacji ruchu na jednokierunko-
wy. Konsultacje trwały wtedy od 16 
do 30 marca 2015 roku a mieszkań-
cy swoje komentarze do propono-
wanych zmian mogli zgłaszać w for-
mie papierowej, i do tego celu służy-

ły uprzednio przygotowane ankie-
ty konsultacyjne, które czekały na 
chętnych w newralgicznych punk-
tach gminy. Dostępne były też w for-
mie elektronicznej (udostępniono 
specjalny adres e-mail konsultacje@
gorakalwaria.pl). Wpłynęło 19 po-
prawnie wypełnionych ankiet. Bio-
rąc pod uwagę, że gmina ma ponad 
25 tys. mieszkańców odzew był nie-
wielki. Drugie konsultacje – w formie 
spotkania, tym razem w sprawie pla-
nów zagospodarowania skarpy wi-
ślanej, zaplanowano na 12 sierpnia 
2015 roku. Pomimo zachęt ze strony 
urzędu tylko kilka osób wzięło w nich 
udział, w większości byli to reprezen-
tanci lokalnych mediów. Jak się oka-
zuje prasa jest bardziej zainteresowa-
na sprawami mieszkańców, niż oni 
sami. Zjawisko to jest co najmniej 
niezrozumiałe, ponieważ konsulta-
cje dają szansę wypowiedzieć swoje 
zdanie, wpłynąć na decyzje i wygląd 
miasta w przyszłości.

Gdzie znajdę informację
o zbliżających się konsultacjach?
Urząd informuje i zachęca miesz-
kańców do udziału w konsulta-

cjach na różne sposoby. Konsul-
tacje ogłaszane były w kilku me-
diach, w tym w Internecie na stro-
nie UMiG (www.gorakalwaria.pl), 
stronie internetowej burmistrza 
(http://www.dariusz-zielinski.pl), 
na profilach facebook burmistrza 
(http://facebook.com/dariusz.an-
toni.zielinski) i gminy (https://
www.facebook.com/gminagora-
kalwaria), ponadto ogłoszenie o 
konsultacjach ukazało się także w 
prasie drukowanej. Informacja jest 
dystrybuowana szeroko, skąd w 

związku z tym brak zainteresowa-
nia ze strony mieszkańców?

W jakiej formie dalej?
Jeśli nie wersja papierowa i spotka-
nia to co? Z takim pytaniem wycho-
dzi gmina i prosi mieszkańców o in-
formację, w jakiej formie chcieliby wy-
rażać swoje zdanie? Zważyć należy, 
że kwestię np. zmiany organizacji ru-
chu można przedstawić w ankiecie in-
ternetowej i będzie ona czytelna, jed-
nak omówienie wszystkich zależności 
i propozycji w bardziej szczegółowych 

i trudniejszych projektach jak np. re-
witalizacja wymaga dłuższej rozmo-
wy i prezentacji. Czy w związku z tym 
konsultacje w formie spotkań mają 
sens? Swoje zdanie na ten temat wy-
syłać można na adres e-mail: konsul-
tacje@gorakalwaria.pl. Można wy-
razić nadzieję, że poprzez regularne 
organizowanie akcji konsultacyjnych 
gmina pobudzi świadomość miesz-
kańców co do korzyści jakie płyną z 
ich aktywnego udziału w konsulta-
cjach, a także uwrażliwi na potrzebę 
zainicjowania i utrzymania dialogu.

Myślą przewodnią towarzyszącą pracy samorządu w 
Górze Kalwarii jest budowanie i umacnianie wspólno-
ty lokalnej. Podstawą tej idei jest koncepcja społeczeń-
stwa obywatelskiego – dojrzałego i świadomego, któ-
re tworzą mieszkańcy, poprzez zaangażowanie, otwar-
te wyrażanie stanowisk i zgłaszanie inicjatyw. Stąd po-
mysł zorganizowania konsultacji społecznych, dzięki 
którym możliwe jest nawiązanie prawdziwego dialogu.

12 sierpnia odbyły się konsultacje w sprawie zagospodarowania Skarpy Wiślanej 

R E K L A M A
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Księga o dawnym sądownictwie
GÓRA KALWARIA Dzięki determinacji i uporowi prezesa Towarzystwa Przyjaciół Góry Kal-
warii i Czerska Wojciechowi Prus-Wiśniewskiemu udało się doprowadzić do publikacji 
kolejnej książki, przybliżającej mieszkańcom historię Nowej Jerozolimy
 Towarzystwo Przyjaciół Góry 
Kalwarii i Czerska na przestrze-
ni ostatnich lat zainicjowało wyda-
nie kilku woluminów, przybliżają-
cych mieszkańcom lokalną histo-
rię i wzmacniających tożsamość re-
gionalną. Ostatnia książka ujrza-
ła światło dzienne cztery lata temu. 
„Vinea Christi” to zbiór pism i do-
kumentów, które dały początek Gó-
rze Kalwarii. Najnowsza publikacja 
nosi tytuł „Księga sądów dworskich 
miasta Nowej Jerozolimy” i zawie-
ra m.in. streszczenia procesów, któ-
re toczyły się przed sądami wyższej 
instancji, zwanymi sądami dwor-
skimi lub patrymonialnymi, w któ-
rych rolę sędziów pełniły osoby du-
chowne.

Dostarczył mąkę na chleb
 „Księga sądów dworskich mia-
sta Nowej Jerozolimy” jest owo-
cem współpracy Wojciecha Prus-
Wiśniewskiego i jego żony Bożeny z 
siostrą Małgorzatą Borkowską - teo-
logiem, polonistką, badaczką histo-
rii sztuki, a przede wszystkim wybit-
ną tłumaczką łaciny antycznej. Ta 
nie zawsze łatwa współpraca trwa 
od 1992 roku, a niejako jej ukoro-
nowaniem było przyznanie siostrze 
Małgorzacie w czerwcu tego roku 
odznaczenia „Zasłużony dla Góry 
Kalwarii”. - Tak naprawdę zbiera-
nie materiałów do najnowszej książ-
ki rozpocząłem już w 1991 roku – 
mówi Wojciech Prus-Wiśniowski, 

który śmieje się, że dostarcza mąkę, 
z której siostra Borkowska piecze 
później chleb. - Miałem pełnomoc-
nictwa do przeglądania bibliotek i 
archiwów w całym kraju. Udało mi 

się zebrać pokaźny materiał proce-
sowy. Gdy siostra Borkowska się o 
tym dowiedziała, powiedziała, że go 
przetłumaczy. Prace rozpoczęła po 
opublikowaniu „Vinea Christi”. 

Pojawiają się trudności
 W 2010 roku siostra Małgorza-
ta Borkowska przeniosła się z Żar-
nowca nad morzem do Staniątek na 
skraju Puszczy Niepołomickiej (nie-
opodal Wieliczki). - Od tego cza-
su lepiej się czuje, arytmia serca, 
która dokuczała jej nad morzem, 
uspokoiła się – mówi Wojciech 
Prus-Wiśniewski. - Dostarczyłem 
siostrze reprinty procesów sądu pa-
trymonialnego z lat 1670-1792, któ-
rych oryginały są w bibliotece UJ w 
Krakowie i rozpoczął się żmudny 
proces tłumaczenia. 
 Po trzech latach prac nad książką 
siostra Małgorzata Borkowska nie-
oczekiwanie chciała zrezygnować, 

tłumacząc swą decyzję złym sta-
nem zdrowia. - Przed rokiem zwró-
ciła mi księgi i powiedziała, że nie 
da rady – wspomina prezes Towa-
rzystwa Miłośników Góry Kalwarii 
i Czerska. - Myślałem, że to koniec. 
Było mi głupio i wstyd. Nie chcia-
łem wyjść na oszusta, bowiem kosz-
ty wydania książki ponosiła gmina. 
Zaproponowałem siostrze zamiast 
książki wydanie broszury. Obruszy-
ła się, twierdząc że skompromitowa-
ło by to ją w świecie nauki. W końcu 
ustaliliśmy, że przesuniemy datę wy-
dania, tak aby siostra mogła w spo-
koju pracować. Dodałem, że każde-
go dnia będę modlił się, aby dzieło 
zostało dokonane. Siostra Borkow-
ska zgodziła się na ten kompromis.
 W końcu, na początku sierpnia 
tego roku, książka poszła do druku. 
Wydawcą jest Instytut Naukowo-
Wydawniczy „Nasza Przeszłość” z 
Krakowa. Koszt wydania to prawie 
19 tys. zł,  z czego 9 tys. zł otrzyma-
ła siostra Borkowska tytułem hono-
rarium. 

Nie tylko procesy
 W nowej książce znalazły się nie 
tylko streszczenia procesów. Za-
mieszczono w niej także rys histo-
ryczny dotyczący powstania Góry 
Kalwarii, informacje o tym, czym 
są księgi dworskie oraz teksty przy-
wilejów nadawanych w XVII wieku 
miastu. Jednak najwięcej wiedzy do-
tyczącej życia mieszkańców Nowej 

Jerozolimy dostarczają opisy kon-
kretnych spraw toczących się przed 
sądami i teksty wyroków. Wynika z 
nich, że mieszkańcy miasta sprzed 
kilkuset lat raczej nie byli świętosz-
kami. Fałszowali dokumenty, często 
uciekali się do przemocy, rozstrzy-
gając spory za pomocą pięści (jed-
na sprawa dotyczy nawet bójki pod-
czas procesji), kłócili się o miedzę, 
nie chodzili do kościoła za co grozi-
ła kara grzywny, cudzołożyli. Z tych 
wszystkich spraw wyłania się cieka-
wy obraz Nowego Jeruzalem z pa-
nującymi tu stosunkami społeczny-
mi i ekonomicznymi.

Gdzie można kupić?
 Książka ma być sprzedawana 
podczas Europejskich Dni Dzie-
dzictwa w Czersku (19 września) i 
dzień później w Sobikowie, podczas 
gminnych dożynek. Cena nie zosta-
ła jeszcze ustalona, ale ma oscylo-
wać w granicach 40 zł. - A my chce-
my dalej publikować – mówi z za-
pałem Wojciech Prus-Wiśniewski. 
- Będziemy pracować nad drugim 
tomem „Dziejów Góry Kalwarii”, 
tym razem od 1918 roku. Jak wszyst-
ko dobrze pójdzie wolumin powi-
nien ukazać się za jakieś 2-3 lata.

Tomasz Wojciuk

Wojciech Prus-Wiśniewski z żoną Bożeną i wnukiem Bartłomie-
jem, który już zaczyna interesować się lokalną historią i  które-
goś dnia przejmie pewnie schedę po dziadku

Nowa książka zawierająca 
streszczenia procesów są-
dowych w Nowym Jeruza-
lem jest już wydrukowana i 
wkrótce trafi do sprzedaży
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 Małe Przedszkole w Jeziórku zostało utworzone w 2007 r. ze środków unij-
nych przez Stowarzyszenie Rodziców TU przy pomocy:  wójta gminy Prażmów 
Sylwestra Puchały, Rady Sołeckiej Ustanowa, Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Jeziórku, Stowarzyszenia Przymierze Rodzin, Stowarzyszenia Ustanów i wielu 
osób ze środowiska lokalnego. Owocem był  generalny remont zniszczonej remi-
zy strażackiej, w której do dziś działa Małe Przedszkole i  wiejska świetlica.
 Stowarzyszenie TU prowadzi 3 małe przedszkola: w Mysiadle, Gabryelinie i 
Jeziórku. Małe Przedszkole w Jeziórku jako pierwsze będzie prowadzone na za-
sadach publicznych. Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 2,5 -5 lat! Informa-
cji udzielamy pod numerem 692 421 479. 

Małe Przedszkole w Jeziórku 
Czas pracy: 8.00 – 13.00
Cena: 0 złotych
Adres: ul. Kościelna 3, Jeziórko.  tel. 531 762 965.
\
Małe Przedszkole w Mysiadle 
Czas pracy: 8.30 – 13.30
Cena 240 złotych
Adres: ul. Osiedlowa 2b, Mysiadło. tel. 530 536 580

 Małe Przedszkole w Gabryelinie
Czas pracy: 9.00 – 14.00
Cena: 240 złotych
Adres: ul. Dębowa 18, Gabryelin. tel. 665 609 001
 
 nasza strona internetowa: www.tu.edu.pl

Stowarzyszenie Rodziców TU

Z radością informujemy, że wójt gminy Prażmów, pan Sylwester Pucha-
ła,  w odpowiedzi na wniosek Stowarzyszenia Rodziców TU, wyraził zgo-
dę na poprowadzenie od 1 września publicznego Małego Przedszkola w 
Jeziórku (punktu przedszkolnego). Dzieci w Małym Przedszkolu w Jeziór-
ku będą przebywać pierwszych pięć godzin całkowicie bezpłatnie!  
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Zwyciężyła sportowa radość
PIASECZNO W ostatnią sobotę w Bogatkach po raz piąty został rozegrany turniej teni-
sa stołowego a także mecz piłki nożnej pomiędzy drużyną sołecką, a młodzieżą. Tego 
dnia uśmiech z twarzy nie schodził ani zwycięzcom ani przegranym. Liczyła się przede 
wszystkim dobra zabawa i integracja mieszkańców
 - Nie jesteśmy stowarzyszeniem 
nastawionym na sport wyczynowy. 
Staramy się zachęcać dzieci i mło-
dzież do rekreacji – mówi Henryk 
Wierzchoś ze Stowarzyszenia Wi-
king Bogatki. Tegoroczny turniej 
w tenisie stołowym został w Bo-
gatkach zorganizowany już po raz 
piąty. Adresowany jest nie tylko do 
mieszkańców miejscowości. 
 - Gościliśmy także zawodników z 
Łodzi, Legionowa i Warszawy – wy-
mienia Henryk Wierzchoś. - Turniej pił-
ki plażowej, który ostatnio organizowa-
liśmy, wygrała drużyna z Góry Kalwarii.
 Zawodnicy rywalizowali w trzech 
kategoriach wiekowych oraz w kate-
gorii open. Wśród najmłodszych (do 
lat 9) triumfował Konstanty Koło-
dyjski, w kategorii 10-12 lat triumfo-
wała Maja Sadowska, a wśród dzie-
ci w wieku 13-15 lat pierwsze miejsce 
zajęła Zuzanna Kotlarska. Zacięte 
i wyrównane spotkanie finałowe w 
kategorii open stoczyli Jacek Brzeski 
oraz Zbigniew Samoraj. Ostatecznie 
na najwyższym stopniu podium sta-
nął Jacek Brzeski. Warto też docenić 
postawę młodziutkiej Weroniki Wy-
rzykowskiej, która uplasowała się na 
trzecim miejscu, imponując dojrzałą 
grą i nienaganną techniką. Po ude-
korowaniu zwycięzców i podzięko-
waniach dla sponsora, którym była 

firma Stawo, rozegrano mecz pił-
ki nożnej pomiędzy radą sołecką a 
młodzieżą. 
 - To będzie pogrom, ale chodzi 
nam przede wszystkim o dobrą za-
bawę – powiedział tuż przed spo-
tkaniem Henryk Wierzchoś, który 
wcielił się w rolę bramkarza druży-
ny sołeckiej. Ostatecznie mecz za-
kończył się zwycięstwem młodzie-
ży 11:4. Nie wynik jednak tego dnia 
był najważniejszy, ale dobra za-
bawa i radość z gry, która zawod-
ników obu drużyn nie opuszczała 
aż do ostatniego... gwizdka? Nie. 
Gwizdka nie było, bo na boisku nie 

było też sędziego. Zawodnicy grali 
w duchu fair play i doskonale sami 
sobie sędziowali. 
 - Wkrótce powstanie wielofunk-
cyjne boisko, do budowy którego 
mamy już materiały – cieszy się soł-
tys Bogatek Tomasz Trębicki, z dumą 
prezentując boisko do piłki noż-
nej oraz dwa boiska do siatkówki. - 
Środki finansowe mamy z funduszu 
sołeckiego, ale mieszkańcy sami ro-
bią dużo rzeczy. Chętnie angażują się 
i dokładają wszelkich starań, by za-
pewnić dzieciom i młodzieży warun-
ki do uprawiania sportu.   

Adam Braciszewski

Dzień Różnorodności 
Kulturowej

GÓRA KALWARIA

 W najbliższą niedzielę, 30 
sierpnia, w Górze Kalwarii od-
będzie się Dzień Różnorodności 
Kulturowej. Kalejdoskop Kultu-
ry odbędzie się przy ul. Biał-
ka 9. Imprezę o godz. 12 roz-
pocznie spektakl „Losy wę-
drówek” - kolaż teatralny 
opowiadający opowiadający 
o podróży i o tym, co wnosi 
ona w życie wędrujących.

TW

W kategorii open zwyciężył Jacek Brzeski

Festiwal Sportów Teatralnych
KONSTANCIN-JEZIORNA Już po raz piąty w Konstancinie-Jeziornie, w Domu 
Kultury Hugonówka, odbędzie się Ogólnopolski Festiwal Sportów Teatral-
nych 321impro, na którym zagoszczą improwizatorzy z Polski i z zagranicy
 Festiwal z roku na rok 
cieszy się coraz większą 
popularnością. Gwiazdą 
tegorocznej, urodzinowej 
edycji będzie znany i lu-
biany kabaret HRABI oraz 
francuska grupa Combats 
Absurdes. Nie zabraknie 
także gospodarza festi-
walu –  teatru AbOvo.
 321Impro to najza-
bawniejszy sposób na 
pożegnanie wakacji. 

PROGRAM: 
28.08 piątek 
20.00 - 22.00 Otwarcie festi-
walu. Gość specjalny KABA-
RET HRABI & Ab Ovo 

29.08 sobota
17.00 - 21.00      Prezentacje kon-
kursowe - „END SCENE 2015”:
TO MAŁO POWIEDZIANE, 
SIC!, MołotoW, MOVIEmy, 
IMPRO ATAK 
21.00 - Gość zagraniczny: 
grupa COMBATS ABSURDES 
z Francji (występ w jęz. an-
gielskim) 

22.30 - NOCNY IMPRO JAM 
(wstęp wolny) 

30.08 niedziela 
18.00 - 18.15 Wręczenie na-
grody „END SCENE 2015” 
18.15 - 19.45  Mecz Impro 
20.00 - 21.30  KABARET HRA-
BI & Goście w programie 
„IMPROWIZOWANA SZANSA 
NA SUKCES”

Informacja o biletach:
http://321impro.pl/bilety

AB
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Dziki zaorały boisko
PIASECZNO W nocy z 19 na 20 sierpnia położony na grani-
cy lasu stadion w Żabieńcu odwiedziła gromada dzików, 
która upodobniła płytę boiska do zaoranego pola. Wła-
dze najstarszego w Piasecznie klubu piłkarskiego czują 
rozgoryczenie, ale nie poddają się. „Jedność” działa od 
1931 roku, przetrwała wojnę i komunę. Przetrwa też na-
jazd dzików. W jedności siła
 „Jedność” wystąpiła do władz 
gminy z prośbą o pomoc w po-
prawie stanu murawy na nowy 
sezon 2015/2016 . Jak się jednak 
okazało, aktualnie nie może li-
czyć na inwestycję w ten obiekt. 
Mimo to zarząd klubu posta-
nowił, że stan boiska trzeba ko-
niecznie poprawić. 
 - Samodzielnie negocjowa-
liśmy ceny, pozyskiwaliśmy do-
datkowe fundusze i zaangażowa-
liśmy zawodników klubu, dzię-
ki czemu udało się przeprowa-
dzić zabiegi niezbędne do po-
lepszenia jakości murawy w Ża-
bieńcu – opowiada prezes Jed-
ności Żabieniec Paweł Sawa. 
- Choć od początku nie było to 
proste ze względu na brak budże-
tu i późniejszą suszę, to po usta-
niu „afrykańskich upałów” na 
naszych twarzach zaczął pojawić 
się uśmiech zadowolenie z efek-
tów ciężkiej pracy.
 Niestety, za sprawą dzików, 
uśmiech wyparował szybciej niż 
woda z Jeziorki po sierpniowych 
upałach. 
 - Dziki zmieniły naszą zieloną 
murawę w „pole po wykopkach” 
- mówi Paweł Sawa. - Do tego 
właśnie rozpoczął się sezon. 
Mieliśmy grać na zielonej mu-
rawie, a tu raz że dalej będzie-
my musieli korzystać z obiektów 
GOSiR-u w Piasecznie, to jesz-
cze musimy znaleźć kolejne fun-
dusze na naprawę tego, co wcze-
śniej już poprawiliśmy.

Klub z tradycjami
  Jedność Żabieniec jest najstar-
szym klubem piłkarskim w powie-
cie piaseczyńskim. 
 - Nie pozwolimy aby zapo-
mniano o tym, co tworzyli nasi 
dziadkowie. Zaczęliśmy pro-
ces odświeżenia wizerunku, cze-
go jednym z przejawów, oprócz 
zwiększającej się liczby dzieci w 
klubie, ma być poprawa infra-
struktury sportowej na stadionie 
w Żabieńcu – mówi Paweł Sawa.  
 Przy współpracy z sołty-
sem Żabieńca powstała si łow-
nia plenerowa, boisko do pla-
żowej pi łk i siatkowej oraz stwo-
rzono dwa innowacyjne projek-
ty sportowe na poziomie po-
wiatu – pierwszą, Piaseczyńską 
Szkółkę Bramkarską, która ma 
na celu uzupełnienie szkolenia 
specjalistycznego dla bramka-
rzy (również z okolicznych k lu-
bów) oraz wyróżniający k lub 
projekt Pi łkarsk ich Przedszkoli 
Jedność K ids (treningi w przed-
szkolach, na boisku w Żabień-
cu i od września również w Pia-
secznie na obiekcie Orlik obok 
basenu).
 - Kolejnym etapem miała być 
inwestycja w boisko, która już 
dzisiaj pochłonęła kilkanaście 
tysięcy złotych, a teraz musimy 
szukać dodatkowych funduszy – 
mówi prezes Jedności. - Nie pod-
dajemy się i już szukamy środ-
ków finansowych, także na nie-
planowany remont płyty boiska.

Dziki problem
 Cały czas pozostaje jednak pro-
blem dzików w Żabieńcu, które nie 
tylko ryją boisko, ale również pod-
chodzą pod gospodarstwa domowe 
i chodzą swobodnie po ulicach.
 - Dziki w Żabieńcu żyły od za-
wsze, ale nigdy nie były tak śmia-
łe – zauważa Adam Marciniak, soł-
tys Żabieńca i piaseczyński radny. 
- Kiedyś bały się podchodzić pod 
domy, nigdy wcześniej nie dewasto-
wały również stadionu. Jest to pro-
blem bardzo trudny do rozwiąza-
nia, a sołectwo i gmina mają w tym 
zakresie mocno ograniczone pole 
działania. Planujemy jednak zwró-
cić się do koła łowieckiego o wy-
łożenie w okolicy specjalnych sub-
stancji zapachowych, które odstra-
szają dziki.

 Agnieszka Pindelska-Litkie, na-
czelnik wydziału bezpieczeństwa, 
zarządzania kryzysowego i spraw 
obronnych w starostwie powiato-
wym, który obsługuje Powiatowe 
Centrum Zarządzania Kryzysowe-
go przyznaje, że obecnie w Żabień-
cu nie ma planu odławiania dzików. 
 - Jeśli dana społeczność złoży 
wniosek, a starostwo będzie mieć 
pieniądze, to odłowimy, ile się da – 
zapewnia Agnieszka Pindelska-Lit-
kie. - Nie zawsze łowimy z powodze-
niem, czasami trzeba zmienić nieco 
lokalizację  odłowni, ale to nie jest 
problem. Jeśli mamy to zrobić, to 
doradzam szybkie złożenie wniosku 
np. przez sołtysa. póki są pieniądze i 
mamy takie możliwości. 

Grzegorz Tylec

Odjazdowe czytanie
 W następną sobotę, 5 września 
w bibliotece publicznej odbędzie się 
akcja „Odjazdowe Czytanie”
 „Odjazdowe Czytanie” to połącze-
nie rajdu rowerowego z ogólnopolską 
akcją „Narodowe Czytanie”, która w Pol-
sce jest organizowana już czwarty raz. 
Do tej pory można było usłyszeć „Pana 
Tadeusza“ Adama Mickiewicza, dzie-
ła Aleksandra Fredry, „Trylogię” Henry-
ka Sienkiewicza. W tym roku usłyszymy 
fragmenty „Lalki” Bolesława Prusa.
 Rajd rozpocznie się o godz. 10, a 
uczestnicy ruszą spod siedziby Biblio-
teki Publicznej Miasta i Gminy Pia-
seczno przy ulicy Kościuszki 49. Trasa 
prowadzić będzie przez Zimne Doły i 
Ośrodek Wisła, metą rajdu jest Biblio-
teka Publiczna w Zalesiu Górnym. Tam 
goście honorowi odczytają fragmen-
ty „Lalki”, przeplatane fragmentami 
adaptacji lektury w reżyserii Ryszarda 
Bera. Następnie uczestnicy będą mo-
gli sprawdzić swoją wiedzę w quizie ze 
znajomości dzieła Bolesława Prusa. 
 Zapisy uczestników prowadzo-
ne będą do 2 września w obu piase-
czyńskich oddziałach placówki przy 
ul. Kościuszki oraz pod numerem te-
lefonu (22) 735 11 37.

 aż
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Kalendarium wydarzeń, czyli 
co, gdzie i kiedy w gminie Lesznowola
SOBOTA 29.08.
• Mysiadło – Dzień Sportu w Mysiadle, boisko sportowe przy stawie, 
ul. Osiedlowa 4, godz. 12-18.
• Lesznowola - festyn Pieczenie Ziemniaka w Lesznowoli, park przy
ul. Dworkowej, godz. 16. W programie m.in.: zabawy dla dzieci, zespół Pa-
sjonat, wspólne biesiadowanie i tańce do białego rana.
• Łazy II – V Nocne Zawody Wędkarskie dla Dzieci i Młodzieży, staw re-
kreacyjno-wędkarski przy ul. Żwirowej, godz. 21- 23.30. Informacje i zapisy: 
Tel. 513 696 267

ŚRODA 02.09.
• Lesznowola – Bezpłatna MAMMOGRAFIA w ramach NFZ, parking przy 
UG Lesznowola, ul. GRN 60. Organizator: NZOZ Mamo-Med.

PIĄTEK 04.09.
• Lesznowola – Bezpłatna MAMMOGRAFIA w ramach NFZ i Funduszy 
Norweskich (dla pań spoza przedziału wiekowego NFZ), parking przy ZSP 
Lesznowola, ul. Szkolna 8. Organizator: Grupa Lux Med. 

SOBOTA 05.09.
• Magdalenka – Narodowe Czytanie „Lalki” Bolesława Prusa, Centrum 
Integracji Społecznej w Magdalence, ul. Lipowa 28, godz. 15-18.

NIEDZIELA 06.09. 
• Mroków - Strażacy po pracy zapraszają na Festyn Rodzinny, teren przy 
OSP Mroków, ul. M. Świątkiewicz, godz. 14. W programie m.in.: loteria fanto-
wa, spektakl „Wesele od kuchni”, występ zespołu Basta i dyskoteka z DJ Maro. 

ŚRODA 09.09.
• Lesznowola- Konsultacje społeczne w sprawie Lokalnej Strategii Roz-
woju 2015 – 2020. Urząd Gminy Lesznowola, ul. GRN 60, godz. 16.

Budowa kanalizacji 
w gminie Lesznowola

   Gmina Lesznowola uzyskała dofi nansowanie z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji w łącznej 
wysokości 7 600 000 zł. 
    Wartość zadania pn.: ,,Kanalizacja sanitarna wraz z przepompowniami 
w Janczewicach, Podolszynie i Lesznowoli – etap I‘’ to kwota 4 630 950 zł, z 
czego dofi nansowanie WFOŚ i GW stanowi kwotę 2 890 000 zł w formie czę-
ściowo umarzalnej pożyczki.  Wartość zadania pn.: „Budowa kanalizacji w Ło-
ziskach i Jazgarzewszczyźnie oraz w Starej Iwicznej ul. Kolejowa- etap I‘’ to 
kwota 6 636 313 zł, z czego dofi nansowanie  WFOŚ i GW stanowi kwotę 4 800 
000 zł w formie częściowo umarzalnej pożyczki. Po wykonaniu tych dwóch 
zadań inwestycyjnych  zostanie osiągnięty efekt ekologiczny i rzeczowy w 
postaci 21,3 km sieci kanalizacji grawitacyjnej  i ciśnieniowej oraz stworzone 
zostaną możliwości wykonania przyłączy do 324 posesji.

Z   up.   WÓJTA 
Elżbieta Obłuska 
Skarbnik Gminy

Projekt M@zowszanie 
w Janczewicach
 Gmina Lesznowola przystąpiła 
do udziału w projekcie realizowa-
nym przez Samorząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego pod nazwą 
„Rozwój e-usług i ich dostępu dla 
obywateli w ramach Mazowiec-
kiej Sieci Społeczeństwa Informa-
cyjnego „M@zowszanie”.  Ze środ-
ków w ramach projektu została 
urządzona stacjonarna kompute-
rowa pracownia. 
 Już wkrótce zostanie otwar-
ta Pracownia Multimedialna  LCK 
(Lokalne Centrum Kompeten-
cji) która, znajduje się w filii GOK 
Lesznowola w Janczewicach przy 
ul. Jedności 99a. 
 Pracownia liczy 5 stanowisk 
komputerowych i będzie czyn-
na w poniedziałki w godz. 8.00-
16.00, a od wtorku do piątku 
włącznie w godz. 12.00-20.00. W 
tym czasie każdy mieszkaniec bę-
dzie mógł  nieodpłatnie korzystać 
z komputerów z oprzyrządowa-
niem oraz Internetu.  Samodziel-
nie, lub też z pomocą opieku-
na pracowni, będzie można szu-
kać potrzebnych informacji, na-
pisać pismo, cv, wysyłać e-maile 
itd. Serdecznie zapraszamy także 
osoby starsze, które do tej pory 
nie miały okazji nauczyć się pod-
stawowej obsługi komputera. 
 Już teraz gorąco zachęcamy 
do korzystania z Pracowni Multi-
medialnej w Janczewicach. Wię-
cej informacji można uzyskać na 
stronie: www.gok.lesznowola.pl

Jolanta Walentyna Sobolewska
Dyrektor GOK Lesznowola
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Plaga oszustw internetowych i bankowych
POWIAT PIASECZYŃSKI Tylko od 1 sierpnia na terenie powiatu zgłoszono szereg oszustw inter-
netowych. Policjanci apelują też o uważne korzystanie z bankomatów oraz pilnowanie 
swoich kart bankowych, bo wciąż dochodzi do nieautoryzowanych transakcji płatniczych

 Polacy coraz częściej kupują bez 
wychodzenia z domu. Jednak atrakcyj-
ne oferty internetowych sprzedawców 
nie zawsze są uczciwe. - Tylko od 1 do 
19 sierpnia otrzymaliśmy zgłoszenia o 
dziewięciu przypadkach opłacenia to-
warów, które do kupującego nigdy nie 
dotarły – mówi asp. sztab. Maciej Bla-
chliński, rzecznik KPP w Piasecznie. 
- Kwoty, jakie przekazywano nieuczci-
wym sprzedawcom są różne, bo i asor-
tyment, jaki zamawiamy za pośrednic-
twem sieci jest bogaty. Od narzędzi, po 
telefony, telewizory czy buty. W ostat-
nich dniach było to 70, 600, ale nawet i 
1800 złotych.

Płać przy odbiorze
  Policja radzi, aby dobrze spraw-
dzić czy sprzedawca, u którego chce-
my coś kupić, handluje na portalu od 
dawna, a także jakie są opinie na jego 
temat innych klientów. Jeśli pierwszy 
raz kupujemy od danego sprzedaw-
cy, wybierzmy opcję zapłaty przy od-
biorze, a nie przedpłatę. Jeśli będzie 
nieuczciwy i nie wyśle towaru, my nie 
stracimy pieniędzy.
 Ostatnie dni to także kilka nie-
autoryzowanych transakcji, czyli bez 
zgody właściciela. Dochodzi do nich 
w przypadku, gdy zgubimy kartę ban-
kową lub zostanie nam ona skradzio-
na. Uważnie trzeba korzystać także z 
bankomatów, bo złodzieje mają swo-
je sposoby, by poznać dane niezbęd-
ne do wypłaty środków. Tzw. skim-
ming to przestępstwo polegające na 
bezprawnym skopiowaniu zawartości 
paska magnetycznego karty bankowej 
w celu stworzenia duplikatu oryginal-
nej karty, która w środowisku elektro-
nicznym zachowywać się będzie iden-
tycznie, jak nasza. Przestępcza trans-
akcja przy użyciu skopiowanej kar-
ty obciąża rachunek nieświadomego 
właściciela. 

Obejrzyj bankomat
 - Aby skopiować dane z kart, prze-
stępcy używają specjalnej nakładki, 
którą montują w miejscu, gdzie wkłada 
się kartę w bankomat. - Dzięki kamer-
ce i nakładce na klawiaturę zdobędą 
nasz PIN – dodaje asp. sztab. Maciej 

Blachliński z piaseczyńskiej komendy. 
- Dlatego zanim skorzystamy z banko-
matu, przyjrzyjmy mu się. Normalnie 
klawiatura jest płaska, a jeśli majstro-
wali przy niej przestępcy, będzie kilka 
centymetrów wyższa. Odstawać będzie 
też „dodatkowa“ nakładka w miejscu, 
w którym wkładamy kartę. 
 Po kilku lub kilkunastu godzinach 
sprawcy demontują urządzenia z ban-
komatu a pozyskane ze skimmera i ka-
mery dane przenoszą w formie elektro-
nicznej do komputera i wysyłają w do-
wolne miejsce w kraju lub na świecie. 
Zdobyte w ten sposób dane mogą być 
wgrane na karty z paskami magnetycz-
nymi i używane jako klony tych orygi-
nalnych. Ofiarą takiego przestępstwa 

padła pani Marzena, na szczęście jej hi-
storia zakończyła się szczęśliwie. - Za-
dzwonili do mnie z mojego banku i 
spytali, czy jestem na Tahiti – opo-
wiada kobieta. - Odparłam, że jestem 
w Piasecznie, a oni zablokowali próbę 
wypłaty pieniędzy z mojego konta.   

Pilnuj swojej karty!
 Policjanci radzą, aby nie korzy-
stać z bankomatów, które wyglą-
dają podejrzanie, zwłaszcza tych 
usytuowanych w mniej uczęszcza-
nych miejscach. Zwróćmy uwagę na 
wszystkie odstające elementy, na-
wet pojemniki na ulotki, w których 
mogą ukrywać się kamery. Korzysta-
jąc z bankomatu w momencie wpisy-
wania PIN-u zasłaniajmy klawiaturę 
ręką lub portfelem. Nie zapisujmy nu-
meru PIN na karcie ani w miejscu, w 
którym ją trzymamy. 
 W sklepie, podając kartę płatniczą 
kasjerowi, bacznie obserwujmy, co się z 
nią dzieje. Nie powinna zniknąć nam z 
oczu, a już na pewno nikt nie może wy-
chodzić z nią na zaplecze. W przypad-
ku nieudanych operacji żądajmy wyda-
nia potwierdzenia i sprawdźmy potem 
dokładnie stan naszego konta. Powin-
niśmy zresztą robić to systematycznie, 
analizując wszystkie transakcje.
 Warto zastanowić się nad wymia-
ną karty na taką, która spełnia naj-
wyższe standardy bezpieczeństwa. 
W niektórych bankach kartę należy 
ubezpieczyć, aby móc odzyskać skra-
dzione pieniądze.
 Pamiętajmy, że nawet najdosko-
nalsze metody policyjne, czy działa-
nia banku, nie zrobią tyle, co my sami 
możemy zrobić dla swojego bezpie-
czeństwa.

Anna Żuber

Policjanci radzą, aby nie korzystać z bankomatów, 
które wyglądają podejrzanie

Aby skopiować dane z kart, 
przestępcy używają specjal-
nej nakładki, którą montują 
w miejscu, gdzie wkłada się 

kartę w bankomat. Dzięki ka-
merce i nakładce na klawia-

turę zdobędą  PIN

Otwarte Ogrody
PIASECZNO W najbliższy weekend odbędzie się VIII Festiwal Otwarte Ogrody Zalesie Dolne 2015. We wszyst-
kich festiwalowych ogrodach Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego będzie prowadziło zbiórkę publiczną 
na wykupienie domu Zośki. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Patronat medialny nad imprezą 
objął Kurier Południowy
Program imprezy:

29 sierpnia (sobota) 
W tajemniczym ogrodzie Piotra Wol-
skiego (ul. Modrzewiowa 25)

godz. 11 - 12 (Wspomnienia Kry-
styny Gontarczyk. Szlakiem algier-
skich malowideł prehistorycznych 
na Saharze: pogawędka i slajdy), 
godz. 12 - 13.30  (Konkurs ekolo-
giczny oraz  prezentacja multime-
dialna  pt. „Kompostuję Przyrodę 
Szanuję” - mgr inż. Barbara Wysoc-
ka – Naczelnik Wydziału Gospodar-
ki Odpadami (do wygrania kompo-
stownik), ponadto Nasi mali sąsie-
dzi - prezentacja multimedialna dr 
Mirosław Grzyb oraz wystawa rzeźb 

i małej architektury ogrodowej (An-
drzej Zalewski)  

Ogród i galeria sztuki - Kolonia Arty-
styczna  ul. Dębowa 3

od godz. 14 do wieczora „Zalesie w 
moim obiektywie” – plenerowa wy-
stawa fotografi czna Dariusza Kąko-
la oraz „Las mojego życia” – wysta-
wa zbiorowa w galerii, godz. 15 Au-
diowizualny performance – Alicja 
Horbowy (sztuka) i Anna Faber (har-
fa), godz. 16 Japońskie klimaty w Ko-
lonii Artystycznej: Ceremonia pa-
rzenia zielonej herbaty - Ewa Mary-
nowska oraz Improwizacja tańca  bu-
toh - Grażyna Chmielewska, kostium 
- Olga Sienko-Tutton.

30 sierpnia (niedziela)
o godziny 10 oprowadzanie po Za-
lesiu - Mira Walczykowska i Andrzej 
Olędzki

Ogród rzeźby ul. Czeremchowa 8

godz. 11.30 – 14 (Zwiedzanie ogrodu 
i pracowni prof. Adama Myjaka) 

„Dom Zośki” ul. Królowej Jadwigi 11

godz. 16 (Koncert Kwartetu Aquama-
rine), godz. 17 (Teatr po 20. „Pioscen-
ki” reż. Ewa Kłujszo)

Tyl.

K O N D O L E N C J E

Active Day
PIASECZNO

 W sobotę, 29 sierpnia Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno we współpra-
cy z Ośrodkiem Wisła zorganizuje piknik sportowy pod nazwą Piaseczno Ac-
tive Day, który ma na celu promowanie aktywności fi zycznej. 
 Podczas imprezy swą ofertę będą przedstawiać mieszkańcom lokalne kluby spor-
towe. Dodatkowo piknik ma być przeplatany wieloma konkursami pokazami i innymi 
atrakcjami. Ciekawostką mają być Mistrzostwa Świata w pływaniu na rowerkach wod-
nych, Mistrzostwa Galaktyki w pływaniu na kajakach oraz zawody w przeciąganiu liny. 
Do wygrania są m.in. karnety na siłownię, lekcje tańca i kickboxingu. Na miejscu do 
dyspozycji mieszkańców będzie także dietetyk, u którego będzie można zasięgać po-
rad. Impreza rozpocznie się w Ośrodku Wisła o godz. 12 i potrwa do godz. 16.30.

TW



13nr 31 (589)/2015/W1 SPORT
KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Perła zdemolowała Laurę
PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA, LAURA CHYLICE – PERŁA ZŁOTOKŁOS 0:4 Mecze tych dwóch zespołów to już 
klasyki ligi okręgowej. Są zwykle zacięte, obfi tujące w kartki i emocje, ale w ostatnich sezonach układają 
się one zdecydowanie bardziej po myśli klubu ze Złotokłosu. Nie inaczej było i w ostatnią sobotę, choć chy-
ba niewiele osób spodziewało się aż tak jednostronnego widowiska
 Przed sezonem w obu klubach 
doszło do istotnych zmian. W Chy-
licach tuż przed startem rozgrywek 
na stanowisku trenera Karola Kocy-
ka zastąpił Mariusz Semeniuk, któ-
ry ostatnio prowadził Pilicę Bia-
łobrzegi. W Złotokłosie rozpoczę-
ło się z kolei odmładzanie zespołu 
poprzez konsekwentne stawianie na 
wychowanków. Do Mazowsza Gró-
jec przeniósł się Mariusz Lisiecki, a 
karierę zakończyli Michał Kikowski 
i Kamil Włodarczyk (skupił się na 
pracy trenerskiej).
 - W tym sezonie naszym głów-
nym celem jest utrzymanie się w li-
dze, choć wszyscy zdajemy sobie 
sprawę, że potencjał jest duży, a nasi 
zawodnicy są ambitni i będą walczyć 
o najwyższe cele – mówi Rafał Tchó-
rzewski, prezes Perły Złotokłos. 
 - Stopniowo w pierwszym zespo-
le ogrywać się będą młode roczniki – 
dodaje Krystian Kopecki, trener Per-
ły Złotokłos. - Odkąd odnosimy suk-
cesy, a trwa to już od 2010 roku, każ-
dy sezon ma być trudny, a zazwyczaj 
kończymy lepiej niż nasi sąsiedzi i w 
przeciwieństwie do nich gramy wy-
łącznie w oparciu o swoich wycho-
wanków. Teraz wchodzi do gry ko-
lejna generacja zawodników z rocz-
nika 98/99, a mamy też przynajmniej 
dwóch, trzech zawodników z rocz-
nika 2000, którzy już w przyszłym 
roku zadebiutują w lidze okręgowej.
 W spotkanie w Chylicach od 
początku lepiej weszli goście. Per-
ła biegała więcej i szybciej od Lau-
ry, przez co gospodarze zupełnie nie 
mogli rozwinąć skrzydeł w ofensy-

wie. Szansę na zdobycie gola miał 
wprawdzie Michał Walczak po nie-
celnym strzale głową, ale z każ-
dą minutą to piłkarze ze Złotokłosu 
byli coraz groźniejsi. W 17. minucie 
Adam Piotrowski zmusił Maksa Lit-
kę do największego wysiłku w bram-
ce ładnym uderzeniem z rzutu wolne-
go, a w 22. minucie Cezary Kur zna-
lazł się sam na sam z bramkarzem, 
ale był spalony. Wreszcie, w 28. minu-
cie Marcin Hakowski faulował w polu 
karnym wychodzącego na czystą po-
zycję Konrada Zawadzkiego i sędzia 
bez wahania wskazał na jedenasty 
metr. Nikt z Laury nie protestował, a 
przy strzale nie pomylił się Wojciech 
Piotrowski. Po kolejnych siedmiu mi-
nutach było już 0:2. Piękną akcją po-
pisali się tym razem bracia. Cezary 
Kur podał do Marka, a ten świetnie 
dośrodkował wprost na głowę Mate-
usza Orzeszaka, który nie dał szans 
Litce na skuteczną interwencję. 
 Po zmianie stron nadal warun-
ki gry dyktowali goście. Laura mia-
ła jednak swoją szansę. Po sytuacyj-
nym uderzeniu głową Walczak trafił 
jednak piłką w słupek. Chwilę póź-
niej ten sam zawodnik stracił piłkę w 
pobliżu swojego pola karnego, strzał 
Zawadzkiego obronił jeszcze Litka,  
ale wobec dobitki Artura Wolskiego 
był już bezradny. W 73. minucie wy-

nik mógł podwyższyć Orzeszak, ale 
zamiast wyłożyć piłkę na strzał do 
pustej bramki Zawadzkiemu, prze-
grał pojedynek z bramkarzem. Bli-
sko honorowego gola dla Chylic był 
Łukasz Milewski, ale piłka po jego 
uderzeniu trafiła w słupek. Ozdo-
bą spotkania było natomiast pięk-
ne uderzenie z dystansu Wolskiego, 
którym w 77. minucie ustalił wynik 
meczu. Końcówka to nerwy i nie-
potrzebne kartki z obu stron. Czer-
woną otrzymał Maks Litka, który – 
zdaniem arbitra – interweniował rę-
koma poza polem karnym.

Grzegorz Tylec
Michał Walczak, 
zawodnik Laury Chylice

 Przyczyna na-
szej porażki to z jed-
nej strony brak utrzy-
mania się przy piłce w 
przodzie, z czego szły 
kontry, no i głupie błę-
dy w obronie, chociaż-
by ten niepotrzebny 
karny.  Tak napraw-
dę konkretne przygotowania zaczęliśmy ty-
dzień przed ligą, więc myślę, że z każdym ko-
lejnym meczem będzie to wyglądało lepiej. 
Perła miała więcej szczęścia i była skutecz-
niejsza, dlatego wynik jest taki, a nie inny. 
Uważam też, że chociażby przy sytuacji gdzie 
był faulowany zawodnik Perły w polu kar-
nym, nie popisał się sędzia boczny, bo choć 
faul był ewidentny, to wcześniej był spalony. 

Artur Wolski, 
zawodnik Perły Złotokłos

 Wykonaliśmy za-
kładany przez trene-
rów plan żeby nie stra-
cić bramki i grać mą-
drze przez tył, co było 
widać. Nie spodziewa-
liśmy się aż tak wyso-
kiego zwycięstwa, bo 
zawsze mecze derbo-
we grane na ich boisku są ciężkie, ale tego 
dnia znaleźliśmy sposób na nich i to wykorzy-
staliśmy. Atmosfera w drużynie jest napraw-
dę dobra. Mamy młody zespół, który bawi się 
grą.

IV liga

Kolejka 3 - 22-23 sierpnia
Żyrardowianka Żyrardów 2-2 Sz ydłowianka 
Sz ydłowiec 
Dolcan II Ząbki 6-0 KS Warka  
Victoria Sulejówek 1-1 Orzeł Wierzbica  
UKS Łady 6-2 Wilga Garwolin  
Znicz II Pruszków 5-1 KS Raszyn  
Drukarz Warszawa 0-3 Hutnik Warszawa  
Błonianka Błonie 2-0 KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna)  
Mszczonowianka Mszczonów 5-0 Sparta Jazgarzew  

Mazur Karczew 3-0 Olimpia Warszawa 
Tabela grupy południowej IV ligi 
1.  Mazur Karczew 3 9 3 0 0 8-1
2.  Victoria Sulejówek 3 7 2 1 0 5-2
3.  Olimpia Warszawa 3 6 2 0 1 4-3
4.  UKS Łady 3 6 2 0 1 11-6
5.  Błonianka Błonie 3 6 2 0 1 4-4
6.  Dolcan II Ząbki 3 6 2 0 1 11-5
7.  KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 
  3 6 2 0 1 5-4
8.  Hutnik Warszawa 3 6 2 0 1 7-4
9.  Orzeł Wierzbica 3 5 1 2 0 5-3
10.  Znicz II Pruszków 3 3 1 0 2 7-7
11.  Mszczonowianka Mszczonów 
  3 3 1 0 2 5-4
12.  Żyrardowianka Żyrardów 
  3 3 0 3 0 4-4
13.  KS Raszyn 3 3 1 0 2 6-10
14.  Szydłowianka Szydłowiec 
  3 2 0 2 1 3-4
15.  KS Warka 3 2 0 2 1 2-8
16.  Drukarz Warszawa 2 0 0 0 2 1-6
17.  Sparta Jazgarzew 2 0 0 0 2 1-7
18.  Wilga Garwolin 3 0 0 0 3 3-10

Liga okręgowa

Kolejka 2 - 22-23 sierpnia
Naprzód Brwinów 1-2 Przyszłość Włochy (Warszawa)  
KS Teresin 0-0 Zaborowianka Zaborów  
Milan Milanówek 2-1 Naprzód Stare Babice  
Laura Chylice 0-4 Perła Złotokłos  
UMKS Piaseczno 1-1 Unia Warszawa  
LKS Chlebnia 4-1 Korona Góra Kalwaria  
FC Lesznowola 1-2 SEMP Ursynów (Warszawa) 
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 2-1 Okęcie Warszawa 

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej
1.  Perła Złotokłos 2 6 2 0 0 7-0
2.  Przyszłość Włochy (Warszawa) 
  2 6 2 0 0 7-1
3.  LKS Chlebnia 2 6 2 0 0 6-2
4.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 
  2 6 2 0 0 4-2
5.  UMKS Piaseczno 2 4 1 1 0 3-2
6.  SEMP Ursynów (Warszawa) 
  2 3 1 0 1 3-3
7.  Milan Milanówek 2 3 1 0 1 2-4
8.  FC Lesznowola 2 3 1 0 1 2-2
9.  KS Teresin 2 2 0 2 0 0-0
10.  Unia Warszawa 1 1 0 1 0 1-1
11.  Naprzód Stare Babice 2 1 0 1 1 1-2
12.  Zaborowianka Zaborów 
  2 1 0 1 1 0-5
13.  Naprzód Brwinów 2 0 0 0 2 2-4
14.  Okęcie Warszawa 2 0 0 0 2 1-3
15.  Korona Góra Kalwaria 2 0 0 0 2 2-6
16.  Laura Chylice 1 0 0 0 1 0-4

A klasa

Kolejka 1 - 22-23 sierpnia
UMKS II Piaseczno 1-5 Świt Warszawa  
KS II Raszyn 1-2 GLKS Nadarzyn  

Piast Piastów 3-0 UKS Siekierki (Warszawa)  
AMT Nowa Wieś 0-3 Tur Jaktorów 
KS II Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 1-4 Jedność 
Żabieniec 
Sparta II Jazgarzew 1-6 Perła II Złotokłos 

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy
1.  Perła II Złotokłos 1 3 1 0 0 6-1
2.  Świt Warszawa 1 3 1 0 0 5-1
3.  Jedność Żabieniec 1 3 1 0 0 4-1
4.  Piast Piastów 1 3 1 0 0 3-0
  Tur Jaktorów 1 3 1 0 0 3-0
6.  GLKS Nadarzyn 1 3 1 0 0 2-1
7.  Wrzos Międzyborów 0 0 0 0 0 0-0
  Sarmata Warszawa 0 0 0 0 0 0-0
9.  KS II Raszyn 1 0 0 0 1 1-2
10.  KS II Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 
  1 0 0 0 1 1-4
11.  AMT Nowa Wieś 1 0 0 0 1 0-3
  UKS Siekierki (Warszawa) 
  1 0 0 0 1 0-3
13.  UMKS II Piaseczno 1 0 0 0 1 1-5
14.  Sparta II Jazgarzew 1 0 0 0 1 1-6

Ekstraliga kobiet

Kolejka 3 - 22 sierpnia
AZS PWSZ Wałbrzych 6-1 GOSiR Piaseczno 
Medyk Konin 0-0 Sztorm Gdańsk 
AZS Wrocław 3-0 AZS PSW Biała Podlaska  
Czarni Sosnowiec 2-3 Mitech Żywiec  
Górnik Łęczna 1-1 Zagłębie Lubin  
KKP Bydgoszcz 3-0 Olimpia Szczecin 

Tabela Ekstraligi kobiet
1.  Górnik Łęczna 3 7 2 1 0 18-1
2.  Zagłębie Lubin 3 7 2 1 0 6-2
3.  AZS PWSZ Wałbrzych 3 7 2 1 0 8-1

4.  AZS Wrocław 3 6 2 0 1 9-2
5.  Sztorm Gdańsk 3 5 1 2 0 2-1
6.  Medyk Konin 2 4 1 1 0 2-0
7.  GOSiR Piaseczno 3 3 1 0 2 5-9
8.  Mitech Żywiec 3 3 1 0 2 3-9
9.  Czarni Sosnowiec 3 3 1 0 2 5-6
10.  KKP Bydgoszcz 3 3 1 0 2 4-11
11.  AZS PSW Biała Podlaska 
  2 0 0 0 2 0-5
12.  Olimpia Szczecin 3 0 0 0 3 0-15

Ligowe zapowiedzi:
IV liga

Kolejka 5 - 29-30 sierpnia
Dolcan II Ząbki - Szydłowianka Szydłowiec  
Victoria Sulejówek - Żyrardowianka Żyrardów  
UKS Łady - KS Warka  
Znicz II Pruszków - Orzeł Wierzbica  
Drukarz Warszawa - Wilga Garwolin  
Błonianka Błonie - KS Raszyn  
Mszczonowianka Mszczonów - Hutnik Warszawa  
Mazur Karczew - KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna)  
Olimpia Warszawa - Sparta Jazgarzew 

Liga okręgowa

Kolejka 4 - 29-30 sierpnia
Naprzód Brwinów - KS Teresin  
Milan Milanówek - Przyszłość Włochy (Warszawa)  
Laura Chylice - Zaborowianka Zaborów 
29 sierpnia, g.17 
UMKS Piaseczno - Naprzód Stare Babice 
29 sierpnia, g.17
LKS Chlebnia - Perła Złotokłos  
FC Lesznowola - Unia Warszawa 29 sierpnia, g.11

Pogoń II Grodzisk Mazowiecki - Korona Góra Kalwaria  
Okęcie Warszawa - SEMP Ursynów (Warszawa)  

Kolejka 5 - 2 września
SEMP Ursynów (Warszawa) - Naprzód Brwinów  
Korona Góra Kalwaria - Okęcie Warszawa 
2 września, g.17 
Unia Warszawa - Pogoń II Grodzisk Mazowiecki  
Perła Złotokłos - FC Lesznowola 2 września, g.17 
Naprzód Stare Babice - LKS Chlebnia  
Zaborowianka Zaborów - UMKS Piaseczno  
Przyszłość Włochy (Warszawa) - Laura Chylice  
KS Teresin - Milan Milanówek  

A klasa
Kolejka 2 - 29-30 sierpnia
Świt Warszawa - Perła II Złotokłos  29 sierpnia, g.11
Jedność Żabieniec - Sparta II Jazgarzew 
29 sierpnia, g.15
Sarmata Warszawa - KS II Konstancin 
(Konstancin-Jeziorna) 
Tur Jaktorów - Wrzos Międzyborów  
UKS Siekierki (Warszawa) -  AMT Nowa Wieś  
GLKS Nadarzyn - Piast Piastów  
UMKS II Piaseczno - KS II Raszyn  30 sierpnia, g.17

Ekstraliga kobiet

Kolejka 4 - 30 sierpnia
GOSiR Piaseczno - Olimpia Szczecin 30 sierpnia, g.15
Zagłębie Lubin - KKP Bydgoszcz  
Mitech Żywiec - Górnik Łęczna  
AZS PSW Biała Podlaska - Czarni Sosnowiec  
Sztorm Gdańsk - AZS Wrocław  
AZS PWSZ Wałbrzych - Medyk Konin 

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

Wyniki naszych zespołów ligowych

Dwie wygrane i porażka Konstancina
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA, ZNICZ II PRUSZKÓW – KS KONSTANCIN 1:2, KS KONSTANCIN 
– DRUKARZ WARSZAWA 3:1, BŁONIANKA BŁONIE – KS KONSTANCIN 2:0 Na począ-
tek zmagań  w grupie południowej czwartej ligi drużyny musiały się zmierzyć 
nie tylko ze sobą, ale również z trudnymi warunkami atmosferycznymi. Pomi-
mo wzmocnień kadrowych prosto z pierwszej drużyny Znicza, na boisku lepsi 
okazali się piłkarze z Konstancina. W spotkaniu z warszawskim Drukarzem nie 
było natomiast niespodzianki. Choć to goście pierwsi wyszli na prowadzenie, 
w drugiej połowie podopieczni Mariusza Szewczyka zdołali z nawiązką odro-
bić straty. Niestety, humory w klubie popsuła porażka z Błonianką

 W mecz w Pruszkowie lepiej weszli goście, którzy po kilku groźnych akcjach mo-
gli objąć prowadzenie. Sytuację Znicza skomplikowała dodatkowo czerwona kartka 
(druga żółta) w 35. minucie, którą otrzymał Adam Dobosz. Na bramki trzeba było na-
tomiast poczekać do drugiej połowy. W 50. minucie wynik spotkania otworzył pięk-
nym uderzeniem w samo okienko Michał Dobkowski, a w 74. minucie gospodarze 
grali już... w dziewiątkę po drugiej żółtej kartce dla Andrzeja Niewulisa. Kolejne osła-
bienie rywali wykorzystał zaledwie dwie minuty później Rafał Prażuch, a kontakto-
wy gol dla Znicza w ostatniej minucie spotkania autorstwa Grzegorza Janiszewskie-
go nie zmienił już nic w kwestii zasłużonych trzech punktów dla Konstancina.
 Pierwsze spotkanie na własnym boisku zaczęło się nieoczekiwanie. Choć gospo-
darze przeważali, to bramkę jako pierwsi strzelili goście. Po szybko wyprowadzonej 
kontrze piłkarza z Warszawy faulował w polu karnym bramkarz Jan Ruciński i chwilę 
później nie zdołał obronić jedenastki. Na szczęście po zmianie stron losy meczu szyb-
ko się odwróciły. Sytuację ułatwiła bezpośrednia czerwona kartka za agresywny faul, 
przez co goście musieli kontynuować zawody w osłabieniu. Wyrównał po pewnym 
strzale z rzutu karnego Tomasz Doliński, a prowadzenie dał Konstancinowi, po pięk-
nym uderzeniu z woleja, Paweł Nawrocki. Wynik meczu ustalił uderzeniem z dystan-
su Doliński – piłka po rękach bramkarza wpadła do siatki.
 Błonianka w meczu z Konstancinem dobrze się broniła i była zabójczo skuteczna. 
Najpierw wykorzystała błąd w kryciu przy rzucie rożnym, a pod koniec meczu wy-
prowadziła skuteczną kontrę. 

Grzegorz Tylec (fot. Darek Nowak/DFOTOSPORT)

Maciej Rybaczuk, kapitan KS Konstancin

 Mecz ze Zniczem toczony był w tragicznych warunkach przez upał i 
sztuczną nawierzchnię, która jeszcze potęgowała wysoką temperaturę. 
Grę, po wyrównanym pojedynku tocznym głównie w środku pola, ułatwi-
ły nam czerwone kartki dla przeciwników. Generalnie mieliśmy to spotka-
nie pod kontrolą, chociaż początek nie zapowiadał tak łatwej przeprawy 
na inaugurację nowego sezonu. Mecz z Drukarzem mieliśmy natomiast 
pod kontrolą, ale rywale wyprowadzili jedną kontrę i przegrywaliśmy. Ge-
neralnie gra była dobra do 16 metra, a potem brakowało nam wykończe-
nia albo ostatniego podania. W drugiej połowie czerwona kartka nam pomogła. Nie gramy tego 
co powinniśmy, jest jeszcze dużo do poprawy, co było widać w meczu z Błonianką. Powinniśmy 
wygrać, bo byliśmy lepsi, ale... zagraliśmy beznadziejnie. Nie mieliśmy atutów z przodu, a rywale 
bronili się cały mecz. Szkoda tych punktów, ale jest jeszcze mnóstwo meczów do rozegrania. 





DAM PRACĘ

Zatrudnię kierowców kat. C i C+E, transport 
lokalnie, tel. 504 212 224

Zatrudnię do hurtowni warzyw i owoców na 
stanowisko kierowca-magazynier, praca na 
Okęciu w godzinach nocnych, wymagane  
prawo jazdy kat.B, dobre wynagrodzenie tel. 
502 11 45 79

Ekspedientkę do sklepu spożywczego w No-
wej Iwicznej, tel. 509 974 521

Zatrudnię rehabilitanta do domu opieki w Ja-
zgarzewie, tel. 501 182 362

Apteka  w  Piasecznie zatrudni magistra far-
macji  tel. 667 152 313, 22 299 29 30

Opiekunki do domu opieki w Zalesiu Gór-
nym, tel. 607 034 382

Sprzątanie osiedli mieszkaniowych. Panie i 
panowie, tel. 604 43 77 57

Zatrudnię od zaraz ekspedientki do sklepu 
ABC  w Julianowie,  tel. 504 035 416

Biuro rachunkowe w Piasecznie poszukuje 
księgowej, księgi handlowe, KPIR, proszę o 
przesłanie cv na adres: korn@korn.pl

Stała praca, bez doświadczenia dla Pa-
nów w magazynie w Piasecznie. Kontakt: 
22 713 81 97, kinga.matysiak@partnerpraca.pl 

Zatrudnię automatyka do pracy w chłodnic-
twie - tel. 502 357 899

Zatrudnię krawcową do salonu ślubnego z 
doświadczeniem w handlu, 
tel. 504 100 806 lub monikawach@o2.pl

Odpowiedzialny z prawem jazdy do firmy 
spożywczej w Piasecznie. Praca w godz. 
5.00 - 13.00, tel. 501 719 625 ( 15.00 - 16.00) 

Firma transportowa poszukuje pracowników 
na stanowiska: mechanik pojazdów ciężaro-
wych, możliwość zakwaterowania,  Piasecz-
no oraz kierowców kat. C+E, kraj + UE, 
tel. 668 499 758

MYJNIA SAMOCHODOWA RĘCZNA I AUTO-
MATYCZNA NA MOKOTOWIE ZATRUDNI MĘŻ-
CZYZN. TEL. 601 897 488

Firma z Piaseczna k/Warszawy zatrudni TO-
KARZA KONWENCJONALNEGO Z DOŚWIAD-
CZENIEM ORAZ OPERATORÓW TOKAREK 
CNC, tel.: 668 128 571, 604 220 442, 
mail: e.jaworska@sertapolska.pl 

Fryzjerce, tel. 501 143 827

Ekspedientkę, Carrefour Express Piaseczno, 
tel. 508 288 773

Pomoc kuchenną do pracowni garmażeryjnej 
Mysiadło, tel. 603 68 65 61

Zatrudnię magazyniera do sklepu spożywcze-
go w Ustanowie, tel. 602 601 676

Malarz, gipsiarz, pracownik na dach, 
tel. 601 20 98 98

Do cukierni z doświadczeniem, tel. 698 758 542

Konstruktor - wyroby z blachy, profili i rur; ślu-
sarz - spawacz, Gołków k. Piaseczna, casmet-
system@wp.pl, tel. 602 253 180

Zatrudnię Panów do sprzątania obiektu handlo-
wego, wiek do 55 lat, dobre warunki 
tel. 721 228 094

Kierowcę C+E z okolic Piaseczna,  transport 
krajowy, tel. 507 796 120

Piekarnia w Prażmowie zatrudni piekarzy oraz 
cukierników, tel. 22 727 05 80

Opiekunka dla dzieci cały/ pół etatu, 
tel. 609 360 651

Restauracja Aromat w Gołkowie zatrudni po-
moc kuchni, kelnerów, tel. 501 361 347

Zatrudnię kierowcę kat. C+E, kraj, dobre zarob-
ki, tel. 693 178 415, 502 310 162

Asystentkę do szkoły językowej, z angielskim, 
popołudniami, Piaseczno, 
tel. 601 551 084, spot@box24.pl

Lektorom języka angielskiego, 
tel. 501 571 574, info@olpiaseczno.pl

Sklep meblowy w Piasecznie zatrudni męż-
czyzn do pracy (fizyczna/biurowa). Zgłoszenia 
osobiste, pl.. Piłsudskiego 6

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

Zatrudnię kierowcę kat. C + E z doświadcze-
niem na kraj, tel. 537 464 598

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

Firma zatrudni pracowników do serwisu sprzą-
tającego. Praca w Podkowa Leśna- Dębak,  
Tel. 501 366 037

Firma zatrudni pracowników do serwisu sprzą-
tającego Praca w sklepie 
Saturn w Jankach Tel. 501 366 037

Firma sprzątającą zatrudni pracowników (Bry-
gadzista) do serwisu sprzątającego. Praca w 
Jankach, tel. 509 375 085 lub 798 926 772

Poszukuje fryzjera samodzielnego, Bobrowiec, 
tel. 608 141 888

Dodatkowa – emeryt, rencista, kierowca kat.C, 
HDS, tel. 609 10 45 46

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

Uczennicę do salonu fryzjerskiego, 
tel. 501 333 956

Konserwatora (złota rączka)  etatu w Piasecz-
nie, tel. 608 673 131                                               

Panów do ochrony w Konstancinie i w Warsza-
wie, tel. 608 636 959

Poszukiwane osoby z sanepidem do pracy pro-
dukcyjnej ok. Piaseczna kontakt 22 713 81 97, 
dominika.kosak@partnerpraca.pl

Konsalnet zatrudni pracowników ochrony na 
markety budowlane w Warszawie (Ursynów) 
oraz w Piasecznie- system pracy 14h, stawka 8 
zł netto/h. Kontakt: 662 101 918, 22 560 54 15

Firma sprzątająca zatrudni pracowników do 
serwisu sprzątającego. Praca w 
Jankach tel. 501 366 037 lub 508 095 264

Firma budowlana poszukuje pracowników z 
doświadczeniem w zawodzie hydraulik instala-
cji tryskaczowej oraz ppoż. Mgłowej. Praca w 
Polsce, Austrii i Niemiec. CV na satimed.
rekrutacja@gmail.com 

Zatrudnie murarza. Tel. 698 831 814

Szkoła w Zalesiu Dolnym zatrudni panią do 
sprzątania. Tel. 512 079 447

Sprzątaczkę do hotelu w Konstancinie, 
tel. 663 06 56 76  

Pracowników ochrony Wólka Kosowska, 
tel. 513 291 188

Supermarket – Konstancin i sklep spożywczy – 
Piaseczno, zatrudnią sprzedawców – wszystkie 
działy, tel. 660 418 818

Manicurzystce podnajmę, Piaseczno, 
tel. 790 590 603

Fryzjerkę pilnie, Piaseczno, tel. 790 590 603
 
Osoba do sprzątania i pomocy w  przedszkolu, 
Łoś gm. Prażmów, tel. 604 645 377

Zatrudnie osoby do pracy w sklepie spożyw-
czym w Konstancinie – Jeziornie. Wynagrodze-
nie 10 zł/h, tel. 515 103 389

Przyjmę do pracy w  sklepie spożywczym, Ra-
szyn-Rybie tel. 504 169 979 

Delikatesy Centrum w Mrokowie zatrudnią pra-
cowników  tel. 507 182 926 

Kierowca kat.C, +  HDS, tel. 601 620 824  

SZUKAM PRACY 

Rencista 50l z samochodem 3,5 t., 
tel. 535 577 101

Budowlaniec, tel. 505 432 147

Polka – sprzątanie, referencje  tel. 534 073 033

Emeryt, kat. B, tel. 795 525 090

Wykonam szycie proste, tel. 669 397 801

KUPIĘ

Każde elektronarzędzia i narzędzia , 
tel. 690 61 30 31, www.hold.waw.pl
Kupie pszenicę, tel. 509 284 043

Antyczne meble, obrazy, srebra, platery, od-
znaczenia, szable, książki, pocztówki, 
tel. 504 017 418

Skupujemy wszystko ze srebra tel. 509 447 601 

SPRZEDAM

Drewno kominkowe,  opałowe, każda ilość, 
tanio, tel. 502 544 959
Gitarę klasyczną A. Sanchez typu S10. Stan 
bardzo dobry. Tel. 608 351 816

Tuje: szmaragd, brabant, kórnik. Ceny produ-
centa, Gołków, t. 502 331 887

Duże świerki srebrne z gruntu. Gołków: 
Tel. 502 331 887

Piecyk elektryczny Candy 380 zł, 
tel. 660 836 667

Podkłady kolejowe, tel. 663 844 800

Zestaw  skórzany, brązowy, kanapa + fotel, 
tel. 532 392 880

Drewno kominkowe i opałowe, tel. 605 094 400

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

Honda poj. 250, tel. 797 084 170

Ford Transit 1995r, tel. 669 397 801 

Mercedes Benz, 1.8,  1999, cena do uzgodnie-
nia tel 507 703 501

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup aut, tel. 793 304 091

Japońskie, tel. 668 171 639

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Mieszkanie 71 m kw., Piaseczno, 
tel. 503 370 421

Urządzone mieszkanie w Piasecznie, 
35 m kw., bezpośrednio, tel. 601 21 24 53

Mieszkanie w Piasecznie w dobrym punkcie 
komunikacyjnym, 38 m kw., zadbane, czę-
ściowo umeblowane, balkon, miejsce gara-
żowe, tel. 88 00 37 609

Dwupokojowe, Piaseczno ul. Warszawa, bez-
pośrednio tel. 606 41 42 63 

Mieszkanie 103,54 m kw., Piaseczno, ul. Dwor-
cowa, tel. 667 888 007

Mieszkanie  dwupokojowe, ul. Młynarska, Pia-
seczno, tel. 504 072 735

Lokal usługowy 71 m kw., Piaseczno, 
tel. 503 370 421

Mieszkanie, 59 m kw., centrum Piaseczna, 275 
tys. zł, tel. 603 155 404

Mieszkanie 56 m kw., 2 pokoje, Mysiadło, 
tel. 607 107 726

Baszkówka, 67 z/m kw.,, tel. 22 717 21 08

Budowlana w Wólce Kozodawskiej 2364 m kw., 
media, asfalt, tel. 602 463 705

Atrakcyjną działkę z domkiem 300 m kw., Kule-
szówka, gm. Piaseczno,  ochrona, ogród, przy 
lesie, tel. 22 679 36 12,  694 606 873

Sprzedam dom w Sierzchowie tel. 724 305 142
Dom jednorodzinny 165/1000 m kw., Krzaki 
Czaplinkowskie, tel. 602 397 714

Mieszkanie, 60 m kw., Piaseczno, tel. 501 231 980
Segment skrajny 185/400 m kw., Piaseczno, 
950 tys. zł tel. 607 523 267

Tanio, budowlana w Mieszkowie, 
tel. 503 002 904

Działka Sierzchów k/Piaseczna 1000 m kw., 
tel. 792 510 806

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

Działka budowlana 900 m kw. w Warce, 
tel. 601 325 578

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

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

1100 m kw budowlana atrakcyjne położenie i 
cena, otulina Parku Chojnowskiego, 
tel. 603 204 965

Mieszkanie 68 m kw., Piaseczno, 
tel. 668 17 68 92

Działka Sierzchów k/Piaseczna 1000 m kw., 
tel. 792 510 806 

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Wynajmę mieszkanie dwupokojowe w Pia-
secznie, 48m kw z tarasem,parter,  spokojna 
okolica, na osiedlu strzeżonym, blisko dwor-
ca PKP tel. 668 499 758

W centrum Piaseczna na parterze lokal 130 m 
kw. ,  okna witrynowe, klimatyzacja. 
Tel.664 820 583

Piaseczno Kościuszki 21 lokal biurowy o pow. 50 
mkw. na IIp., tel. 601 213 634

Ładny pokój dla 2 osób, Piaseczno, tel. 666 283 858

Kawalerka tel. 608 163 531

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

Kwatery pracownicze, Chyliczki, tel. 509 310 592

Kawalerka w Piasecznie, ul. Strusia, tel. 697 565 729

Kwatery, tel. 728 899 673

Mieszkanie, 60 m kw., Piaseczno, tel. 512 473 183

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

Kwatery - super warunki, tel. 889 129 234

Długoterminowo, pokoje w luksusowej willi, Pra-
ce Duże, tel. 516 27 00 85

Bar w  Łosiu, tel. 502 082 759

Kawalerka35 m kw. z balkonem, urządzona z 
miejscem garażowym w centrum Piaseczna, 
tel. 605 364 383

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

Lokum pracownicze, Głosków, tel. 669 220 604

Lokal użytkowy 43 m kw. Kniaziewicza, Piasecz-
no, klimatyzacja, monitoring, Piaseczno, 
tel. 601 37 46 04

Mieszkanie Konstancin, tanio, tel. 505 355 228

Dom 150 m kw. w Głoskowie, tel. 697 086 066

Instalacje elektryczne,   tel.  601 41 88 01

Domek dla grupy pracowniczej, Iwiczna, 
tel. 505 040 137

Mieszkanie 30 m kw., Konstancin, tel. 501 633 309

Wynajmę mieszkanie trzypokojowe w Piasecz-
nie ok. 70 mkw, 3 piętro, na osiedlu zamkniętym 
-  monitorowanym, nowe budownictwo, umeblo-
wane, blisko centrum, nieopodal dworca PKP 
tel. 668 499 758
 
Ładny lokal 500m kw, w Mrokowie, przy 
Al. Krakowskiej,z parkingiem i działką
tel. 512 70 30 27  

USŁUGI

GLAZURA, GRES, TEL. 601 219 482

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

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

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

Docieplanie poddaszy - solidnie, 
tel. 501 624 562

Hydraulik, tel. 884 016 690

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

Elektryk, tel. 666 890 886

Automatyczne systemy nawadniania ogro-
dów, www.ogrodybrukarstwo.pl, 
tel. 698 698 839

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

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

Wylewki betonowe agregatem, 
tel. 600 87 27 37

Remonty od a do z, tel. 666 713 372

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

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

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Dachy, Kominy, tel. 798 836 860

Budcud.pl

Elektryk, tel. 666 890 886

Naprawa krycie dachów, tel. 511 928 895 

Domofony, tel. 603 375 875

Wykończenia wnętrz. ZADZWOŃ lub wejdź na 
stronę, tel. 609 828 998, www.emkabud.pl

Porządkowanie terenu tel. 518 452 245

Rynny. Czyszczenie  i naprawa, tel. 518 452 245

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

Malowanie, gładź, remonty, tel. 513 986 439

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Zakładanie  trawników, tel. 509 069 235

Usługi remontowe, gładzie bezpyłowe, glazura, 
terakota, zabudowa k/g, układanie paneli, ma-
lowanie, inne, tel. 795 64 81 60

Malowanie, gipsowanie pomieszczeń 
tel. 733 985 224

Tynki tradycyjne i maszynowe, tel. 604 415 352

Brukarstwo, tel.  509 069 235

Kostka brukowa, ogrodzenia, tel. 502 379 809

Brukarstwo, tel. 609 755 190

Glazura, terakota, tel. 502 379 809

Układanie kostki brukowej, elektryka. Hydrauli-
ka, wykończenia wnętrz, tel. 603 304 250

Remonty, wykończenia, hydraulika, pełny za-
kres, tel. 601 304 250

Remonty, tel. 505 970 480

Glazurnicze, tel. 660 130 799

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

Dachy, docieplenia, rynny, tel. 798 836 860

Budowy domów tel. 798 836 860

Naprawa, pralki, lodówki, tel. 603 047 616

Transportowe, tel. 502 129 161

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

Wycinka drzew, oczyszczanie działek, 
tel. 519 874 891

Koszenie, prace ogrodnicze, tel. 519 874 891

Dachy-krycie, naprawa, podbitka. Tel. 518 334 356

Hydraulik, tel. 535 872 455

Detektyw, tel. 660 100 555

Koszenie trawników, tel. 510 694 550

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

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

Pranie dywanów, tapicerki, tel. 501 277 407

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

Hydraulika domy, tel. 505 762 018

Układanie kostki brukowej, tel. 517 477 531

Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

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

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

Cyklinowanie, tel. 696 500 201

Hydraulik uprawnienie gazowe, instalator Vies-
smann, Junkers, tel. 506 120 397

 RÓŻNE 

 

NAUKA 

SPOT kursy językowe- zapraszamy, 
tel. 601 551 084, spot@box43.pl

J. angielski, korepetycje, nauczycielka, z dojaz-
dem, 40zł/h, powiat piaseczyński, 
tel. 733 445 189

ZDROWIE I URODA 

Dom Opieki Piaseczno, tel. 601 870 594

Lekarz seksuolog, tel. 22 825 19 51

ZWIERZĘTA

Oddam kotka w  dobre ręce, nauczony czy-
stości, tel. 22 737 08 77

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

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

Studio pielęgnacji psów  Maxi, ul. Fabryczna 
39, Piaseczno, tel. 731 954 508
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Do prywatnego przedszkola w Piasecznie 
pilnie zatrudnimy pomoc nauczyciela. Do-
świadczenie obowiązkowe. Tel.  503 171 741

Firma spożywcza zatrudni magazynierów i 
pracowników produkcji. Praca zmianowa. 
Dawidy k. Raszyna, praca@maga.net.pl, 
22 720 57 42 w 125

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

Duża firma zatrudni od zaraz osoby do sprzą-
tania nowego oddziału w szpitalu - Centrum 
Zdrowia Dziecka (Warszawa-Międzylesie). 
Oferujemy umowę o pracę oraz dofinansowa-
nie do kosztów dojazdów do pracy. Kontakt: 
510 014 898 lub 510 012 810.

Poszukujemy nauczyciela do przedszkola w 
Piasecznie. Od kandydatów oczekujemy: wy-
kształcenia wyższego o kierunku pedagogi-
ka przedszkolna, doświadczenia w prowa-
dzeniu grupy przedszkolnej, umiejętności za-
rządzania grupa, chęć do rozwijania wiedzy i 
umiejętności, samodzielności, komunikatyw-
ności, zaangażowania, umiejętności pracy w 
zespole. Oferujemy: pracę w zespole młodych 
kreatywnych osób, wsparcie merytoryczne i 
umowę o pracę praca@przedszkoleradosne.
pl, tel. 696418116

Gazeta lokalna  poszukuje dziennikarzy z tere-
nu powiatu piaseczyńskiego. CV na adres re-
daktor.naczelny@kurierpoludniowy.pl

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

SKUP AUT, CAŁE, USZKODZONE, SKORO-
DOWANE, GOTÓWKA OD RĘKI, 
TEL. 604 168 147

AUTOKASACJA TEL. 510 357 529

SKUP WSZYSTKICH AUT. UŻYWANE, 
STARE, DO KASACJI, BEZ DOKUMENTÓW. 
TEL. 506 837 250

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

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

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

SKUP AUT, CAŁE, USZKODZONE, SKORO-
DOWANE, GOTÓWKA OD RĘKI, 
TEL. 604 168 147

Firma sprzeda działkę 4200 m kw., usłu-
gowo-mieszkaniową, z dojazdem z trzech 
stron, w Łubnej, tel. 600 038 201

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

Pawilon, 28 m kw. Piaseczno „Pod Kopułą”, 
tel. 509 86 72 38 

130 m kw. na przychodnię, gabinet stomato-
logiczny, salon kosmetyczny. Piaseczno cen-
trum, tel.664 820 583

OCIEPLENIA PODDASZY, TEL. 572 910 770

GLAZURNICTWO, TEL. 572 910 770

WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, DEKORACYJNE 
SUFITY, TEL. 572 910 770

STANY SUROWE, TEL. 572 910 770

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

ELEWACJE, TEL. 572 910 770

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

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

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

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

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

Wylewki betonowe agregatem, 
tel. 668 327 588  

Anteny nowocześnie, tel. 603 375 875

Bramy, ogrodzenia tel. 785 562 486

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

Remonty budowlane, ogrodzenia, 
tel. 513 137 581

NIEODPŁATNIE ODBIORĘ ZŁOM, stare pral-
ki, komputery, piece, bojlery, kaloryfery itp., 
Piaseczno, Konstancin i bliskie okolice, 
tel. 698 698 839

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

Kancelaria Prawa Administracyjnego. OD-
SZKODOWANIA ZA DZIAŁKI PRZEJĘTE POD 
DROGI PUBLICZNE – skutecznie pomagamy 
w uzyskaniu odszkodowania maksymalnej wy-
sokości. ODWOŁANIA, ZAŻALENIA, PISMA 
PROCESOWE. tel. 508 743 620

Korepetycje, matematyka, tel. 519 470 497

Auto skup, tel. 535 661 903

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

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

STIUKI WEWNĘTRZNE I ELEWACYJNE, 
www.artselekcja.pl  tel. 510 266 143

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

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

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

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

Zamów ogłoszenie drobne
największy nakład, największa skuteczność, w każdy piątek, 

cena od 3 zł za słowo

www.kurierpoludniowy.pl
reklama@kurierpoludniowy.pl

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



 Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii 
jak co roku wychodzi z inicjatywą kre-
atywnego i widowiskowego pożegna-
nia wakacji. Już od godziny 12 można 
było przyłączyć się do jednej z grup, by 
tworzyć broń larpowej, bransoletki su-
rvivalowe, kije deszczowe lub pouczyć 
się od podstaw break dancu czy gry na 
bębnach. Czym są kije deszczowe? 

Gorące rytmy 
egzotycznych intrumentów
 - To własnoręcznie wykonywa-
ne instrumenty, które po przechyle-
niu wydają dźwięk przypominający 
spływające krople deszczu – mówi 
wolontariuszka Kasia Kęsik.

 - Instrumenty, grzechotki są malo-
wane farbami. Tworzymy różne kolory i 
wzorki i każdy ma swój własny, oryginal-
ny instrument – tłumaczą młode uczest-
niczki warsztatów Patrycja i Natalia. 
 Koordynator imprezy i wolonta-
riusz Mieszania Kolorów, Szymon 
Krupa przyznaje, że  impreza zo-
stała zainspirowana festiwalem Slot 
Art w Lubiążu, na który organizato-
rzy jeżdżą z działającą przy ośrod-
ku młodzieżą już od 8 lat, w ramach 
nagrody za całoroczną pracę. 
 Pod ośrodkiem kultury spotkali-
śmy Kubę Budytę i Michała Bąka, pro-
wadzących na co dzień sekcję gry na 
perkusji. Już z daleka zwracali na sie-

bie uwagę, wygrywając rytmy brazylij-
skiej samby. Pod ich okiem można było 
nauczyć się podstaw gry na takich in-
strumentach jak tamburin, chocalho, 
agogo, werblach caixa i repiniqe. 

Bijatyka na wesoło
 Na tyłach ośrodka zgromadzi-
ła się spora grupa młodzieży, któ-
ra własnoręcznie wykonywała broń 
larmową oraz tarcze z kartonów. 
 - Prowadzę warsztaty z broni lar-
powej, bezpiecznych mieczy z ru-
rek PCV, które służą nam do stacza-
nia krótkich batalii – mówi wolonta-
riusz Mariusz Fijka. - Zasady są pro-
ste. Kto zostanie dotknięty mieczem 

w odsłoniętą część ciała, przegrywa.
  O godzinie 15.30 młodzież z tej gru-
py stoczyła na rynku głównym fina-
łową walkę na miecze, w której wzię-
ły udział dwie wymalowane od stóp 
do głów drużyny czerwonych i niebie-
skich. Walka zakończyła się remisem. 

Lokalni artyści i kolorowy finał
 O godzinie 16 rozpoczęła się dru-
ga część imprezy – koncerty. Miała 
ona na celu pokazać i wypromować 
młodych, uzdolnionych, lokalnych 
artystów. Na dużej, widowiskowej 
scenie wystąpili: Antek i ekipa, Prze-
mek Klepczyński oraz Jakub Szlązak. 
 - Jeśli bardzo się czegoś pragnie 
to można to osiągnąć - mówił ze 
sceny raper NDZ, Kamil Niedużak. 
-  Zawsze mi mówili, że nie mam ta-
lentu do rapu. Tymczasem nagry-

wam druga płytę i spełniając swoje 
marzenie stoję przed wami na sce-
nie. Wierzcie w marzenia i nie pod-
dawajcie się – zachęcał raper, który 5 
września cały swój koncert  zagra na 
rynku głównym w Górze Kalwarii. 
 O godzinie 19.30 miała miejsce 
finalna część imprezy Festiwal Ko-
lorów. Kilkudziesięciu uczestników 
skakało i tańczyło wysypując do 
nieba baloniki ze sproszkowaną far-
bą, aby tym barwnym akcentem za-
kończyć najbardziej kolorową część 
roku, jaką bez wątpienia są wakacje. 
Na sam koniec imprezy odbył się se-
ans filmowy, podczas którego moż-
na było zobaczyć „Peach Perfect” 
oraz „Kupiliśmy zoo”.

Joanna Kuźmin
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Czytaj on-line!

Jesteśmy

 również na: 

www.facebook.com

/kurierpoludniowy

www.kurierpoludniowy.pl

R E K L A M A

R E K L A M A

Referendalne ciasteczka 
zamiast wyborczej kiełbasy
PIASECZNO W czwartek, 20 
czerwca o godzinie 15 na ryn-
ku w Piasecznie odbyła się ak-
cja mająca na celu nakłonienie 
mieszkańców do udziału w refe-
rendum. Zwolennicy Pawła Ku-
kiza rozdawali ciasteczka i ma-
teriały promocyjne 
 - Politycy robią wszystko, żeby 
zniechęcić obywateli do referendum 
– mówił Jan Dąbek, zwolennik jed-
nomandatowych okręgów wybor-
czych, długoletni starosta powiatu 
piaseczyńskiego. - Chcemy pokazać, 
że my jako obywatele mamy prawo 
głosu i poprzez referendum chcemy 
doprowadzić do tego, by nasz głos 
był słyszalny. Jeśli podczas referen-
dum nie będzie frekwencji, to nasza 
cała 25-letnia demokracja poniesie 
porażkę. Idziemy do referendum i żą-
damy, by władza słuchała narodu. 
Materiały promujące referendum i 

Kalejdoskop w kolorach tęczy
GÓRA KALWARIA  Kalejdoskop kultury – pod tym hasłem w sobotę 22 sierpnia po raz pierw-
szy odbyła się impreza organizowana przez Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii

ruch Pawła Kukiza powędrowały w 
ręce kilkunastu osób zaangażowa-
nych w akcję, które rozpoczęły agita-
cję na opustoszałym rynku w senne 
upalne popołudnie. 
 - Na referendum się nie wybie-
ram, ale ciasteczko bardzo smaczne 
– skomentował jeden z zagadniętych 

przechodniów. Jednak większość za-
czepianych osób reagowało na akcję 
z uśmiechem i sympatią. Czy w dzień 
referendum, 6 września przypomni 
im się smak kruchych ciasteczek?

AB


