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Wraki płonęły jak pochodnie
GÓRA KALWARIA W zeszłym tygodniu strażacy dwukrotnie 

zmagali się z pożarem na złomowisku przy ul. Adamowi-

cza. Płonęło łącznie 100 wraków samochodów

Okulickiego jak po grudzie

LESZNOWOLA W sobotę w Lesznowoli odbył się 

doroczny Bieg po Dynię, połączony ze świę-

tem dyni. Prócz rywalizacji sportowej na 

uczestników czekały liczne konkursy, atrak-

cje i niespodzianki

Dyniowe szaleństwo
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KONSTANCIN-JEZIORNA

Jechał nocą bez świateł. I nie tylko...

Wietnamczyk z metaamfetaminą

Uwaga na Romów

Zatankował skodę i odjechał

Kosztowne włamanie

Pobił partnerkę, udawał policjanta

Przebijają opony, rysują lakier

Kolejna kradzież samochodu

 Kilka dni temu późnym wieczorem policjanci zauważyli chevroleta jadą-
cego bez włączonych świateł. Po zatrzymaniu pojazdu do kontroli okaza-
ło się, że za jego kierownicą siedzi 48-letni obywatel Gruzji, a obok niego 
22-letni Polak, który początkowo próbował przekonać funkcjonariuszy, że to 
on prowadził samochód. Ci jednak nie dali się zwieść. Po przebadaniu Gru-
zina na trzeźwość okazało się, że ma on w organizmie ponad promil alkoho-
lu, nie ma prawa jazdy i jest poszukiwany do odbycia zastępczej kary pozba-
wienia wolności. 48-latek trafi ł już do aresztu śledczego. Jego kolega odpo-
wie za składanie fałszywych zeznań. O jego losie zdecyduje sąd.

 W ubiegłą sobotę w rejonie ulicy Nadrzecznej w Wólce Kosowskiej funk-
cjonariusze skontrolowali samochód należący do 29-letniego Wietnamczy-
ka. Znaleziono niewielką ilość metaamfetaminy oraz urządzenia i odczynni-
ki mogące służyć do jej produkcji. Sprawa jest rozwojowa, a policja nie wy-
klucza kolejnych zatrzymań. 

 Kilka tygodni temu na terenie gminy doszło do dwóch kradzieży z udzia-
łem kobiet narodowości romskiej. Najpierw w Baniosze dwie Romki weszły 
do domu przy ul. Słonecznej i odwracając uwagę gospodarzy ukradły 500 
zł, dwie złote obrączki oraz złoty pierścionek. Następnego dnia, prawdopo-
dobnie te same osoby wtargnęły do domu w Mikówcu. Po ich wyjściu wła-
ściciele posesji odkryli, że z szufl ady zniknęło 3 tys. zł. Policja apeluje, aby nie 
wpuszczać do domów obcych osób, a nawet jeśli to zrobimy, starać się nie 
zostawiać ich samych.

 Do nietypowego zdarzenia doszło na stacji paliw przy ulicy Oszkiela w 
Tarczynie. Pod dystrybutor podjechał skodą mężczyzna, który zatankował 
134 litry paliwa, wsiadł do samochodu i jak gdyby nigdy nic, odjechał. Poli-
cja przyjęła zgłoszenie wraz z zabezpieczonym fi lmem z monitoringu i – jak 
informuje – jest na etapie ustalania sprawcy kradzieży. 

 Między 5 a 10 października, pod nieobecność właścicieli, do jednaj z wil-
li w Konstancinie-Jeziornie dostali się włamywacze. Przestępcy weszli trady-
cyjnie, wyłamując drzwi, po czym kompletnie splądrowali dom i ukradli pie-
niądze oraz biżuterię o łącznej wartości 250 tys. zł. Poszukiwania sprawców 
włamania trwają. 

 W środę policjanci zostali wezwani do awantury domowej. Na miej-
scu zastali pijanego 44-latka, który pastwił się nad swoją partnerką. Męż-
czyzna poinformował funkcjonariuszy, że sam jest policjantem i zgłosi incy-
dent swoim przełożonym. Mimo to został zatrzymany do wytrzeźwienia, a 
następnego dnia usłyszał zarzuty (policjantem oczywiście nie był). Za znę-
canie się nad najbliższymi grozi do 5 lat pozbawienia wolności. 

 Tydzień temu, nocą z czwartku na piątek, na ulicach Kusocińskiego i Ju-
lianowskiej doszło do uszkodzenia dwóch aut. Na Kusocińskiego ktoś prze-
ciął dwie opony i porysował lakier w volkswagenie golfi e, zaś na Julianow-
skiej przedziurawiono cztery opony i uszkodzono lakier w toyocie corolli. 
Policja poszukuje świadków, którzy widzieli moment popełniania przestęp-
stwa lub znają personalia sprawców tych aktów wandalizmu. Poszukiwana 
jest także osoba, która w poniedziałek na ulicy Wyspiańskiego, naprzeciwko 
przedszkola Domek Elfów uszkodziła czarną skodę octavię. W aucie zostało 
urwane lusterko oraz wgnieciony i porysowany bok od strony kierowcy.

 W nocy z poniedziałku na wtorek z ulicy Żubra w Lesznowoli skradzio-
no czarną hondę crv z 2016 roku. Jest to już kolejna kradzież „japończyka” 
na naszym terenie. Złodzieje chętnie sięgali do tej pory zwłaszcza po toyo-
ty i mitsubishi outlandery. Policja poszukuje świadków, którzy mogli widzieć 
moment kradzieży lub kręcących się w okolicy podejrzanych mężczyzn.

Nauka poszła w las
PRAŻMÓW Społeczność szkoły w Uwielinach należy do najbardziej zaradnych w powie-

cie. W środę na terenie placówki otwarto ścieżkę edukacyjno-odkrywczą, wygraną w 

konkursie internetowym
 Nowa wiata, stoły, ławy i gry 
edukacyjne o wartości 42 tys. zł to 
dopiero przedsmak kolejnych atrak-
cji. W najbliższych miesiącach obok 

szkoły powstanie jedyne w powiecie 
piaseczyńskim Podwórko Talentów, 
czyli plac z nigdzie indziej nie spo-
tykanymi zabawkami o wartości 180 
tys. zł. Bowiem Uwieliny są tak-
że jednymi z laureatów konkursu 
ogłoszonego przez koncern Nivea. 
Społeczności szkolnej udało się 
przekonać przyjaciół, aby pomogli 
jej wygrać wyjątkowy plac zabaw. 
We wcześniejszych latach szkole 
udało się pozyskać trzy inne do-
tacje na siłownię pod chmurką i 
ścieżkę zdrowia.  

Nikt nie ma takich rodziców

 Jaki trop ma kuna? Jakie motyle 
latają po naszym lesie? Które dzikie 
zwierzę jest w Polsce największe? We 
wtorek kilkulatki z uwielińskiej pla-
cówki szukały odpowiedzi na dzie-
siątki podobnych pytań na koloro-
wych tablicach, które z solidnych bali 
ustawiono obok szkoły. Małe rącz-
ki kręciły „ptasim” zegarem, kołem 
wiedzy, układały leśne puzzle, kost-
ki wiedzy i rozwiązywały zagadki, 
aby zdobyć sprawność tropiciela. W 
Polsce stanęły tylko dwa takie zesta-
wy. Aby zakwalifikować się do kon-
kursu Fundacji Aviva,społeczność z 
Uwielin napisała projekt pod tytułem 
„Nauka pójdzie w las, ścieżkę zrobić 
czas” i nakręciła promujący go film.  
 Start w konkursie to pomysł ro-
dziców. – Nikt nie ma w okolicy tak 
aktywnych rodziców, jak u mnie. 
Współpraca z nimi jest wzorowa – 
chwali  Robert Radoński, dyrektor 
szkoły. Nie bez satysfakcji wtóruje mu 
wójt Sylwester Puchała: – Placówka 
w Uwielinach w ostatnich 2-3 latach 
stała się wyjątkowa, jeśli chodzi o 
działalność pana dyrektora, nauczy-
cieli, a szczególnie rady rodziców.
 Dlatego podczas oficjalnego otwar-
cia ścieżki uczniowie najmocniej kła-
niali się Teresie Wójcickiej, przewodni-
czącej rady rodziców i sołtysowi Uwie-
lin. A pani Teresa życząc kilkulatkom 

dobrej zabawy najgorętsze  podzię-
kowania skierowała do... redakcji i 
czytelników Kuriera Południowego 
za wsparcie i pomoc podczas głoso-
wania internetowego. 
 
Chęci do nauki przybywa

 Dzieci rozpostarły także trans-
parent „Dzięki Tobie Aviva chę-
ci do nauki przybywa” i zaśpiewa-
ły piosenkę specjalnie ułożoną na 
środę. Dyrektor Radoński zauwa-
żył, że lokalizacja „leśnej” ścieżki 
w Uwielinach, w otulinie Chojnow-
skiego Parku Krajobrazowego, nie 
jest przypadkowa. Przypomniał, 
że licząca 139 lat szkoła powstała 
z inicjatywy ówczesnego nadleśni-

czego Wrońskiego, a sam pomysło-
dawca wystarał się, aby rząd pod 
placówkę przeznaczył dwie morgi 
lasu. Z tego względu nową ścież-
kę zadedykowano właśnie XIX-
wiecznemu nadleśniczemu. 
 Na koniec, już po wszystkich 
wyrazach wdzięczności, przecięto 
wstęgę w pachnącej nowością wia-
cie. Ostatniego cięcia dokonał uczeń 
Szymon Wilczyński z samorządu 
szkolnego. Po uroczystości dzie-
ci wzięły jeszcze udział w quizie le-
śnym, a Katarzyna Strzelczyk z 
Nadleśnictwa Chojnów opowiedzia-
ła im o życiu lasu. 

Piotr Chmielewski   

Dostęp do ścieżki pełnej gier i zagadek jest otwarty. 

Warto odwiedzić Uwieliny podczas wycieczki rowerowej

Teresa Wójcicka, przewodni-

cząca rady rodziców

życząc kilkulatkom dobrej 

zabawy, najgorętsze podzię-

kowania skierowała do... 

redakcji i czytelników 

Kuriera Południowego 

za wsparcie i pomoc podczas 

głosowania internetowego 
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Czysta kraina Jeziorki!

Autobusy wróciły na ul. Kościuszki

 Piaseczyńska Fundacja Ekologiczna została wybrana do następnego 
etapu ogólnopolskiego programu „Decydujesz, pomagamy”. Jest to pro-
gram organizowany przez sieć sklepów Tesco, a projekt fundacji przewiduje 
wspólne sprzątanie fragmentu doliny Jeziorki. 

TW

 W związku z zakończeniem przebudowy ulicy Kościuszki w Piasecznie 
od środy został przywrócony podstawowy przebieg tras linii 727, L2, L5, 
L12,L13, L17, L19, L24, L25 i L32. Przywrócone zostały również przystanki 
Urząd Miasta 01 oraz Kolejka Piaseczyńska 01.

TW
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PIASECZNO

Koncert charytatywny „Gramy dla Kubusia”
 Już dziś w piaseczyńskim klubie 8 BALL (ul. Jana Pawła II 10) odbędzie się 
koncert charytatywny dla 7-letniego Jakuba Jarzyńskiego–Zduńczyka, któ-
ry od urodzenia walczy z ciężką i bardzo rzadką chorobą. Wstęp na koncert 
wynosi 20 zł. Wystąpią artyści z Piaseczna i Ursynowa oraz zostaną przepro-
wadzone licytacje fantów, gadżetów reklamowych i upominków. 

AB
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Mieszkania w Lesznowoli

Apartamenty Koniczyna.pl

3 - 4 pokoje + ogródek

od zł.279 900
tel. 881 436 036 od zł/m3 250 2
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Inne życie na Kolejowej
PRAŻMÓW Kolejarze wyjątkowo szybko zareagowali na nasz artykuł 

opublikowany w poprzednim numerze i wyrównali ul. Kolejową w Ga-

bryelinie, żeby umożliwić mieszkańcom przejazd

 W tekście „Kolejarze, dajcie żyć!” pisaliśmy o tym, że w trakcie robót pro-
wadzonych podczas przebudowy linii kolejowej nr 8 (w tym stacji Czachówek 
Południowy), ulica Kolejowa, przebiegająca wzdłuż torów, na początku wrze-
śnia z jednej strony została zamknięta, a mieszkańcom pozostawiono dojazd 
i dojście do posesji po dołach, wyrwach i kałużach. – Jak tylko w piątek uka-
zał się artykuł, na Kolejową przyjechali wszyscy święci. Dziękujemy bardzo. Po 
miesiącu skarg wyrównano nam drogę. Nagle okazało się, że niemożliwe sta-
ło się możliwe – mówi pani Urszula, która poprosiła nas o interwencję. 
 Łukasz Kwasiborski z biura prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych prze-
kazał nam, że ulica została nie tylko wyrównana na najbardziej zdewastowa-
nym odcinku, ale również w ostatnich dniach otwarta od strony ul. Polnej, 
którędy mieszkańcy najczęściej docierali do domów. 

PC

Lepiej rozmawiać niż się sądzić
PIASECZNO W dniach 16-22 października co roku w Polsce obchodzony jest Tydzień Me-

diacji. W tych dniach w sądach w całej Polsce mediatorzy Polskiego Centrum Mediacji 

dyżurują i udzielają bezpłatnych porad i konsultacji.  Jedno ze spotkań, w otwartej for-

mie dla mieszkańców, odbyło się również w Piasecznie

 Na sali rozpraw w budynku miej-
scowego sądu rejonowego dowie-
dzieć się można było wiele o korzy-
ściach płynących z jednej z form po-
zasądowego załatwiania sporów. 
 Spotkanie poprowadzili media-
torzy Dariusz Startek i Anita Kocha-
nowska, którzy w skrótowej i jedno-
cześnie przystępnej formie wyjaśni-
li znaczenie i korzyści płynące z me-
diacji. Wspólnie spróbowano zdefi-
niować kilka podstawowych pojęć, a 
także wyświetlony został film poka-
zujący jak w drodze mediacji można 
rozwiązywać konflikty.
 - Mediacja jest formą sprawiedli-
wości naprawczej – powiedział Da-
riusz Startek. - Bardzo często stro-
ny, który przychodzą do mediacji są 
przekonane o tym, że racja jest po 
ich stronie. Zadaniem sądu jest to 
rozsądzić, natomiast mediacja jest 
procesem, który zmierza do tego 
żeby znaleźć rozwiązanie, które sa-
tysfakcjonuje obie strony. 
 Dlaczego w ogóle warto wybrać 
mediację? Przede wszystkim stwa-
rza ona stronom szansę na szybkie 
i tanie rozwiązanie sporu w formie 
porozumienia, pozwala na utrzy-
manie wzajemnych relacji, a także 
umożliwia zachowanie korzystnego 
wizerunku. Obniża ponadto poziom 
negatywnych emocji oraz pomaga 
zrozumieć potrzeby własne i drugiej 
strony, a przez to zmniejsza obciąże-

nie psychiczne sporem. Skuteczność 
mediacji, według danych pochodzą-
cych z raportu Ministerstwa Spra-
wiedliwości jest bardzo wysoka. W 
latach 2011-2014 udział mediacji za-
kończonych podpisaniem ugody wa-
hał się od 69,6 proc. do 72,6 proc.
 - W procesie sądowym jesteśmy 
nie z własnej woli – podkreśliła Ani-
ta Kochanowska. - Podstawową róż-
nicą między nim a mediacją jest to, 
że mediacje są mniej sformalizo-
wane, szybsze i – co najważniejsze 
– sami możemy wykreować porozu-

mienie. Nie ma arbitralnego podej-
ścia do naszego konfliktu i nie ma 
sędziego, który powie „ty jesteś win-
ny, a ty jesteś niewinny”.
 Warto pamiętać o tym, że o ile 
sądy orzekają zgodnie z literą pra-
wa i odnoszą się do przeszłości, w 
mediacji chodzi bardziej o wspól-
ne wypracowanie pozytywnej 
przyszłości obu stron i stworzenie 
szansy na dalsze, właściwe relacje 
między nimi. 

Grzegorz Tylec



Święty z nieba 
kibicuje
KONSTANCIN-JEZIORNA Wielu mieszkańców Habdzina i okolic 

raz do roku wkłada strój sportowy i wyrusza na trasę bie-

gową. W ten sposób upamiętniają dzień wyboru Karola 

Wojtyły na Stolicę Piotrową

 Mówią: Biegniemy dla własnej 
przyjemności i Papieża Polaka. W nie-
dzielę Bieg Papieski w Habdzinie od-
był się po raz 11. Na dystansie 4,4 km 
wystartowało 115 dorosłych sprinte-
rów i przeszło drugie tyle dzieci. Wo-
kół wsi pobiegły całe rodziny. – Dy-
stans jest świetnie dobrany dla osób, 
które chcą pobiec rekreacyjnie. At-
mosfera na trasie jest super, bardzo 
rodzinna, biegacze się pozdrawiają 
– opowiada Aleksandra Golon, która 
przekroczyła metę jako druga kobieta. 
Pani Aleksandra jest przykładem, że 
dobre chęci to podstawa. Wystartowa-
ła w pierwszym Biegu Papieskim, po-
tem zrobiła sobie 10 lat przerwy, pod-
czas których urodziła czwórkę dzie-
ci. Rok temu wydała na świat bliźnię-
ta i znów jest w formie. – Przekonuję 
wszystkich, że mając czwórkę dzieci 
można dobrze wyglądać i znaleźć czas 
na aktywne uprawianie sportu – mówi 
mieszkanka Konstancina.

Pies też na medal

Świetnie na trasie bawił się również 
Jacek Kinel (również konstancinia-
nin), który jako jedyny pokonał dy-

stans z psem. – Z Lukim dużo ra-
zem biegamy, bardzo polecam. Kie-
dy mam cięższy dzień, Luki mnie 
wspomaga – przyznaje. Z panem 
Jackiem dystans pokonał także 
9-letni syn Maciej, który poruszał 
się... na rolkach. Cała trójka na me-
cie otrzymała medale.

 Większość uczestników nawet 
nie próbowała bić rekordu życio-
wego. Dariusz Wilczek z Habdzina 
mówi, że dopiero wyleczył się z za-
palenia płuc i lekarz zalecił mu ak-
tywność. Dlatego założył dresy i wy-
startował. Również jego sąsiad z 
wioski i najstarszy uczestnik wyści-
gu, 70-letni Kazimierz Wlazło po-
biegł „ten raz na 365 dni”. Papieża 
uczciła również 67-letnia habdzi-

nianka Danuta Bednarek. – To nasz 
bieg, dlatego łatwiej mi było wystar-
tować – przyznała. Ostatnia na me-
cie była pani (nie chciała się przed-
stawić), która pobiegła razem z ma-
jącą kłopoty zdrowotne 11-letnią 
córką. Na trasie okazało się, że po-
mocy potrzebuje jeszcze obcy dla 
nich chłopiec. Zmotywowały go do 
ukończenia zawodów. 
 Jednak w Habdzinie spraw-
dzili się także wytrawni biegacze. 
Pierwszy na mecie był wielokrotny 
zwycięzca wielu lokalnych biegów 
– Krzysztof Wasiewicz z Piaseczna. 
Z czasem 13 min 48 sek. wyprzedził 
kolejnego zawodnika o... 2 minuty. – 
Krzysiek jest świetnie przygotowany, 
nie miałem z nim szans – komento-
wał 18-letni Piotr Szymański, srebr-
ny medalista. Obaj trenują w piase-
czyńskim klubie „Kondycja”. Na me-
cie dołączyła do nich klubowa kole-
żanka Oliwia Malmon, która była w 
niedzielę najszybszą kobietą. Nie bez 
powodu, ponieważ 19-latka wywal-
czyła w tym roku mistrzostwo Polski 
juniorek na 800 m. – Dziś było tro-

chę ciężko, bo przez cztery tygodnie 
niewiele biegałam – przyznała. 

Ołtarz z odwróconego kajaka

 Pamiątkowe krążki na szyjach 
wszystkich biegaczy wieszali m.in. 
wiceburmistrz Ryszard Machałek, 
przewodniczący rady miejskiej An-
drzej Cieślawski, jego zastępczynie 
Alfreda Konopka i Grażyna Choj-
nowska, a także utytułowany pię-
ściarz Paweł Skrzecz oraz Andrzej 
Bobowski - „król polskich kibiców”. 
Pilotem biegu był w tym roku, po 
raz pierwszy, paraolimpijczyk Piotr 
Małek na trójkołowcu. Jest mi-
strzem Polski i chce być najlepszy 
na świecie. W niedzielę prowadzona 
była kwesta na zakup profesjonalne-
go roweru, na którym Małek będzie 
mógł wystartować na igrzyskach w 
Tokio w 2020 roku. 
 Bieg Papieski to jednak nie sama 
przebieżka wokół wsi. Wydarzenie 
rozpoczęło się od mszy św. Ksiądz 
Robert Tomasik, proboszcz z Mir-
kowa, odprawił ją na ołtarzu z ka-
jaka. – Niewiele osób wie, że zanim 

Karol Wojtyła został papieżem, cho-
dził i pływał po Mazurach i wie-
czorami odprawiał msze na kajaku. 
Stąd ten pomysł – mówi Mirosław 
Milewski, pomysłodawca habdziń-
skiej imprezy i prezes współorgani-
zującej z nią agencji DEM’a Promo-
tion Polska. Oprócz agencji wyda-
rzenie przygotował Gminny Ośro-
dek Sportu i Rekreacji, urząd gminy 
oraz mieszkańcy. 
 Na uczestników biegu czekał kon-
kurs z nagrodami poświęcony św. Ja-
nowi Pawłowi II, koncert muzyków 
na żywo oraz domowy żurek i her-
bata. Żadne dziecko nie odeszło też 
bez upominku. Agata Wilczek, sołtys 
Habdzina cieszyła się, że znów dopi-
sała aura. – Zawsze wierzę, że nasz 
papież nas wspiera i będzie ładna po-
goda. Przez 11 lat nie zdarzyło się 
jeszcze, żeby padał deszcz – podsu-
mowała. W podzięce, oprócz modli-
twy w niedzielę, uczestnicy śpiewali 
hymn imprezy: „Nie ma lepszego od 
Jana Pawła II!”. Biegowi patronował 
Kurier Południowy. 

Piotr Chmielewski 

Bieg Papieski to jednak nie 

sama przebieżka wokół wsi. 

Otwiera go zawsze msza 

św. odprawiana na ołtarzu 

z... kajaka. Tak onegdaj robił 

Karol Wojtyła na Mazurach
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Wystawa komputerów sprzed lat
PIASECZNO Chcesz pograć w gry komputerowe, które robiły furorę 30-40 lat 

temu? Zajrzyj do Klubu Kultury w Zalesiu Górnym, gdzie od dziś będzie czyn-

na wystawa starych komputerów, konsoli i fl iperów oraz gier planszowych

 – To będzie niesamowite wydarzenie, podczas którego przez trzy dni bę-
dzie można oglądać sprzęt 
komputerowy z minionej epo-
ki – zaprasza Bohdan Rączkow-
ski, jeden z organizatorów im-
prezy. Wśród eksponatów znaj-
dą się m.in. apple II, macinto-
she portable oraz classic, amiga 
500 i 600. Stary sprzęt udostęp-
nili na ekspozycję pasjonaci z 
terenu powiatu piaseczyńskie-
go. Wszystkie komputery mają 
działać, tak aby można było na 
nich popracować, pograć w gry 
i porozmawiać z właścicielami. 
Dodatkowo dawne gry zostaną 
zainstalowane na sprzęcie udo-
stępnionym przez Klub Kultu-
ry. – Z kolei gry planszowe bę-
dzie można nie tylko na miej-
scu przetestować, ale także kupić – dodaje Bohdan Rączkowski. Organizatorzy 
zapewniają, że nikt na wystawie nie będzie się nudził. A kto zgłodnieje, będzie 
mógł posilić się w stojącym przed Klubem Kultury (ul. Białej Brzozy 3) foodtrac-
ku. Wystawa będzie czynna w piątek (godz. 15-21), sobotę (10-21) i niedzielę (10-
16). Za wstęp zwiedzający mają płacić wedle uznania.

TW

W strefie tańszych biletów ZTM
KONSTANCIN-JEZIORNA Włodarze gminy rozważają zmianę granic pierwszej strefy biletowej 

ZTM w Konstancinie-Jeziornie. Jeśli gmina zdecyduje się do niej dopłacić, podróżni za-

płacą sporo mniej

 Radny Tomasz Nowicki naciska 
na kolegów z rady miejskiej oraz bur-
mistrza, aby po nowym roku pierw-
szą strefą biletową została objęta cała 
gmina. Burmistrz Kazimierz Jańczuk 
uważa, że to „nie ma sensu”, ponie-
waż byłoby zbyt kosztowne dla gminy.  
 Kilka dni temu rajca złożył do 
burmistrza interpelację w tej spra-
wie. Przekonuje, że objęcie ca-
łej podwarszawskiej gminy Marki I 
strefą biletową stołecznego Zarzą-
du Transportu Miejskiego spowo-
dowało wzrost liczby pasażerów o 
7 proc. w ciągu pół roku (wedle da-
nych ZTM). – Kolejną gminą, któ-
ra wprowadzi u siebie I strefę bile-
tową będą Łomianki, nastąpi to od 
1 stycznia 2018 roku – dodaje No-
wicki. O wprowadzenie strefy radny 
zwrócił się także do ZTM. Wczoraj, 
już po zamknięciu tego wydania ga-
zety, w Konstancinie-Jeziornie od-
było się posiedzenie komisji doraź-
nej ds. transportu publicznego, na 
której debatowano na temat wpro-
wadzenia I strefy w gminie.
 Bo każdy kij ma dwa końce. Pa-
sażerowie korzystający stale z auto-
busów ZTM zyskaliby na biletach 
56 zł miesięcznie. A to – jak pokazu-
je przykład Marek – byłby argument 
dla osób do tej pory jeżdżących do 
stolicy samochodem, aby przesiąść 
się do komunikacji publicznej. Jed-
nak wprowadzenie strefy wiązałoby 
się z większymi kosztami dla gminy 
Konstancin-Jeziorna. Jej wydatki na 

transport publiczny (w tym roku po-
nad 3,6 mln zł) musiałyby znaczą-
co wzrosnąć. O ile? Kazimierz Jań-
czuk o konkretne wyliczenia zwrócił 
się do ZTM. Zdaniem burmistrza, 
właśnie ze względu na te spodziewa-
ne zwiększone koszty, najpierw „eks-
perymentalnie” należałoby wprowa-
dzić I strefę na części miasta. 
 Obecnie granicą I strefy jest 
przystanek w Klarysewie. Bur-
mistrz proponuje, aby dla linii 724 
została ona przesunięta do Jezior-
ny, do przystanku „Polna”; dla li-
nii 710 i 700 – przystanku „Sobie-
skiego” (dzięki czemu objęłaby Mir-
ków), a dla linii 742 do osiedla Gra-

pa. Całkowicie w pierwszej strefie 
miałby jeździć także nowy autobus 
wahadłowy z Grapy (sprzed Banku 
Spółdzielczego) do stacji Metro Ka-
baty, którego trasa prowadzić bę-
dzie po nowej ulicy Nowokabackiej 
na Wilanowie. Dzięki temu połącze-
niu czas podróży do najbliższej sta-
cji podziemnej kolejki miejskiej zna-
cząco się skróci, co ma być zachętą 
dla mieszkańców, aby pozostawiali 
auta na parkingu i wybierali podróż 
komunikacją publiczną. 
 Decyzje w sprawie przesunięcia 
granic I strefy mają zapaść w naj-
bliższych tygodniach. 

PC

Wszystko wskazuje, że I strefa po nowym roku obejmie większy 

obszar Konstancina-Jeziorny. Jaki? Trwa dyskusja

POWIAT 

„Łączy nas Wisła” - postawią kropkę nad „i”

 Konstanciński Dom Kultury 
przygotował wyjątkową propozy-
cję dla wszystkich miłośników ła-
migłówek, krzyżówek i innych za-
dań logicznych. Jutro o godz. 10 
w Hugonówce odbędą się I Szara-
dziarskie Mistrzostwa Konstancina. 
Zgłoszenia telefoniczne pod nr 22 
484 20 22, liczba miejsc jest ogra-
niczona. Dla zwycięzców przygo-
towano wartościowe nagrody. Tur-
niej będzie zorganizowany dzięki 
dofi nansowaniu z budżetu obywa-
telskiego, w ramach projektu „Kon-
stancin przyjazny seniorom”.

PC

 Piaseczyńskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zaprasza na ostatnie 
konsultacje społeczne związane z projektem Łączy nas Wisła. Projekt miał na celu in-
wentaryzację oraz opracowanie koncepcji zagospodarowania istniejącej infrastruk-
tury nadrzecznej Wisły w powiecie  piaseczyńskim, czyli praktycznie w głównej czę-
ści Nadwiślańskiego Urzecza. Podczas spotkania omówione zostaną przygotowane 
przez zespół WOPR propozycje stworzenia przystani nad Wisłą i miejsc do aktywne-
go wypoczynku. Organizatorzy liczą na uwagi i sugestie. Konsultacje odbędą się w 
środę 25 października o godz. 18 w sali OSP (ul. ks. Sajny 14) w Górze Kalwarii.

PC
R E K L A M A

KONSTANCIN-JEZIORNA

Uroki łamania głowy
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Strażacy nie tylko
gaszą pożary
PIASECZNO Każdego roku strażacy neutralizują kilkanaście wycieków 

substancji ropopochodnych

 – Najczęściej wyciekają one z samochodów biorących udział w kolizjach 
lub wypadkach – mówi st. kpt. Łukasz Darmofalski, rzecznik Państwowej Stra-
ży Pożarnej w  Piasecznie. – Potrafi my sobie z nimi radzić. 
 Kilka tygodni temu na Górkach Szymona straż pożarna została wezwana 
do opla, z którego baku wyciekała benzyna. Akcja przebiegła szybko i spraw-
nie. Strażacy najpierw próbowali znaleźć właściciela auta. Pod przeciekają-
cy zbiornik została podłożona duża misa, a benzynę, która się wylała, zneu-
tralizowano. – W takich sytuacjach najpierw staramy się ograniczyć wyciek, 
aby substancja ropopochodna nie przedostała się dalej – wyjaśnia st. kpt. Łu-
kasz Darmofalski. – Na zalaną drogę zwykle sypie się sorbenty, które chło-
ną ciecz, albo polewa się ją dyspergentami, które – mówiąc najprościej – roz-
puszczają substancje ropopochodne. Kilka razy do roku zbieramy też wycie-
ki na wodzie. Używamy specjalnych, chłonnych rękawów, które unoszą się na 
powierzchni i pochłaniają substancje ropopochodne. Jeśli doszłoby do skaże-
nia na większą skalę, wówczas zawsze możemy poprosić o pomoc wyspecjali-
zowane jednostki chemiczne z Warszawy.

TW

Słoneczny Hubertus

KONSTANCIN-JEZIORNA

Rodzinne szycie i malowanie
 Na jutro, na godz. 15 Konstanciński Dom Kultury przy ul. Mostowej 15 
zaprasza na rodzinne warsztaty. Ich uczestnicy wspólnie przygotują prze-
piękne woreczki oraz efektowne chorągiewki. Będą nie tylko szyć, lecz także 
malować na tkaninie, ozdabiając ją według własnego pomysłu. Kreatywna 
zabawa jest dedykowana nie tylko dla dzieci, lecz także dla rodziców i dziad-
ków. Udział w warsztatach: 20 zł/rodzina.

PC

GÓRA KALWARIA

Elvis Ediagbonya nauczy gospel
 Wystartowały zapisy uczestników do VIII Międzynarodowych Warszta-
tów Calvary Gospel. Odbędą się one 2 i 3 grudnia w Górze Kalwarii. Są prze-
znaczone zarówno dla amatorów – pasjonatów śpiewania, jak i całych ze-
społów chóralnych. To okazja do nawiązania nowych kontaktów, poszerze-
nia repertuaru, jak również kształtowania warsztatu wokalnego pod kierun-
kiem znakomitych instruktorów. W tej edycji gościem specjalnym będzie 
charyzmatyczny wokalista, pianista i dyrygent z Holandii Elvis Ediagbonya, 
który poprowadzi warsztaty wspólnie z Marshą Otondi oraz dyrygentką i 
wokalistką Joanną Wątor. Imprezę tradycyjnie zakończy otwarty koncert fi -
nałowy. W tym roku specjalne miejsce w programie znajdą piosenki zmarłe-
go wokalisty George’a Michaela. Szczegóły na stronie www.promotus.pl. Fe-
stiwalowi patronuje Kurier Południowy.

PC

PIASECZNO W środę przy pięknej pogodzie w Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawiczne-

go im. Cecylii Plater-Zyberkówny obchodzono doroczne święto myśliwych i jeźdźców

 Imprezę przy ul. Chyliczkowskiej 
rozpoczęła uroczysta parada kon-
na, która przeszła ulicami Piaseczna 
i zmodernizowanym parkiem miej-
skim. Przed kościołem św. Anny od-

było się uroczyste poświęcenie koni, 
jeźdźców oraz szkolnej bryczki, któ-
rą jechała dyrekcja szkoły. Po okrą-
żeniu kościoła, kawalkada wróciła 
na szkolny padok, gdzie odbyła się 
część artystyczna Hubertusa

Konie „zatańczyły” kadryla

 Oficjalna część uroczystości 
rozpoczęła się od przypomnienia 
genezy Hubertusa. Święto wzięło 
się od św. Huberta, który najwię-
cej czasu spędzał w lasach polu-
jąc na dziką zwierzynę. Dzień po-
święcenia jego relikwii, przypada-
jący 3 listopada, stał się świętem 
myśliwych, leśników, strzelców, 
sportowców, kuśnierzy, matematy-
ków oraz właśnie jeźdźców. Trady-
cję Hubertusa zaczęto kultywować 
już w czasach II Rzeczpospoli-
tej. Przypominający historię świę-
ta uczniowie wspomnieli rok 1930, 
kiedy to w Spale odbyło się głośne 
polowanie z udziałem prezydenta 
Mościckiego. 
 Prezentację umiejętności uczniów 
technikum rozpoczął widowisko-
wy kadryl w wykonaniu uczennic 
klas trzecich. Osiem piaseczyńskich 
amazonek, przebranych za anioły i 
diablice, zaprezentowało ciekawy 
układ choreograficzny w rytm mu-
zyki. Ten nietypowy pokaz ujeż-
dżania trwał kilka minut i zakoń-
czył się rzęsistymi brawami.  

Otrzęsiny i pogoń za lisem

 Obchodom Hubertusa towa-
rzyszyły otrzęsiny klas pierwszych 
Technikum Hodowli Koni, przy-
gotowane przez ich starszych kole-
gów. Odbywały się one oczywiście 
na padoku i śmiechu było przy nich 
co niemiara. Dowcipne konkuren-
cje rozbawiły do łez publiczność, a 
dla pierwszaków stanowiły prawdzi-
wy chrzest bojowy. Kulminacyjnym 

punktem Hubertusa była tradycyj-
na gonitwa za lisem oraz runda ho-
norowa po zakończeniu której ko-
nie i jeźdźcy zostali nagrodzeni ko-
tylionami. Te niezwykle prestiżowe 
w świecie jeździeckim odznaczenia 
wręczała dyrektor szkoły, Małgo-
rzata Król. Imprezę zwieńczyła go-
rący bigos i kiełbaski. 

Tomasz Wojciuk

W tym roku osiem koni zatańczyło widowiskowego kadryla

Pogoda dopisała, a goście 

licznie stawili się

na szkolnym padoku

R E K L A M A
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Skwer przy Dominikańskiej 
jeszcze poczeka
GÓRA KALWARIA Już wydawało się w sierpniu, że na zielonym placu w sercu miasta ruszą 

prace. Jednak nie udało się wybrać wykonawcy. Teraz burmistrz zapowiada unieważ-

nienie kolejnego, trzeciego już przetargu na realizację tej inwestycji

 Powód jest cały czas ten sam: 
oferty firm zainteresowanych prze-
budową skweru są – w ocenie władz 
gminy – zbyt wygórowane. 

Cena nie do zaakceptowania

 Po tym jak w sierpniu nie udało 
się wyłonić wykonawcy, gmina po-
dzieliła przedsięwzięcie na dwa etapy. 
W pierwszym miały powstać ścieżki 
spacerowe i zostać wykonane wszyst-

kie inne prace poza zagospodarowa-
niem terenów zielonych na trójkąt-
nym skwerze, na skraju którego przez 
lata stała stacja paliw. Drugi, „zielo-
ny” etap miałby być zrealizowany w 
przyszłym roku z udziałem funduszy 
zewnętrznych. – Wedle kosztorysu in-
westorskiego, który jest dla nas pod-
stawą do oszacowania kosztu robót, 
wykonanie ścieżek i towarzyszących 
temu prac powinno kosztować oko-
ło 300 tys. zł. Ze względu na rosną-
ce ceny na rynku zwiększyliśmy pulę 
pieniędzy na tę inwestycję do 450 tys. 
zł. Niestety, najtańsza oferta opiewa 
na 638 tys. zł – informuje burmistrz 
Dariusz Zieliński. – Tak wysoki koszt 
jest dla nas nie do zaakceptowania. 
Zastanawiam się już, gdzie jest gra-
nica gospodarności. Ze względu na 
zbyt wysokie oferty, przetarg zosta-
nie unieważniony – zapowiada wło-
darz. Co dalej? Gmina podejmie na-
stępną próbę wyłonienia wykonawcy 
w najbliższych miesiącach, ale wciąż 
nie wiadomo z jakim skutkiem.

Zielony dywan do odpoczynku 

 Przebudowa skweru u zbiegu 
Dominikańskiej i 3 Maja – na którą 

czekają mieszkańcy – to drugi etap 
dużego projektu rewitalizacji pla-
ców i ulic w ścisłym centrum miasta. 
Do tej pory udało się wyremontować 
(pod koniec 2015 roku) tylko odnogę 
ul. Dominikańskiej. Powstał ładny 
deptak. Położony po sąsiedzku trój-
kątny skwer ma stać się najbardziej 
reprezentacyjnym zielonym terenem 
w sercu Góry Kalwarii. Jego głów-
nym elementem stanie się pokryta 
ceglastoczerwonym klinkierem ale-
ja rozszerzająca się w kierunku ko-
ścioła na górce. Zaplanowano rów-
nież nasadzenie szpalerów żywopło-
tu, które oddzielą skwer od ruchliwej 
Dominikańskiej oraz przyulicznego 
parkingu. Pomiędzy rzędami przy-
cinanych krzewów zostanie ułożo-
na trawa z rolki (a wcześniej system 
jej podlewania). Na trawniku będzie 
można swobodnie usiąść lub poło-
żyć się. Wzdłuż rzędów żywopłotu 
stanie ponad 20 ławek bez oparć, a w 

ich pobliżu stojaki na rowery. Nocą 
cały plac będzie dokładnie oświetlo-
ny, a szpalery krzewów podświetlo-
ne lampami zatopionymi w gruncie. 

Ładniej wokół Adama i Ewy

 Pociechą może być fakt, że nie-
bawem rozpocznie się znacznie 
skromniejsza w swoim zakresie mo-
dernizacja skweru z pomnikiem Ada-
ma i Ewy. Burmistrz kilka dni temu 
podpisał umowę z wykonawcą prze-
budowy zielonego placu oraz okala-
jącej go uliczki, odchodzącej od ul. 
Ks. Sajny. Te prace też miały być tań-
sze, ale cena zaproponowana przez 
wykonawcę – 419 tys. zł nie wydała 
się tym razem przesadnie wysoka. 
 Jeszcze w tym roku ten zakątek 
miasta nabierze klasy i być może 
stanie się miejscem chętniej odwie-
dzanym przez mieszkańców.  

Piotr Chmielewski

Projekt przebudowy skweru jest gotowy od 5 lat 

W tym roku gminie uda 

się zmienić wizerunek 

skweru przy ul. ks. Sajny. 

Roboty na zielonym placu 

przy Dominikańskiej 

ruszą najwcześniej w 

przyszłym roku 

Tężnia w blasku sztuki
KONSTANCIN-JEZIORNA Najbardziej znana budowla uzdrowiska stanie 

się miejscem ekspozycji świetlno-dźwiękowych instalacji Mirosława 

Filonika. Otwarcie wystawy już jutro

 „Struktury”, czyli monu-
mentalne instalacje znane-
go polskiego artysty zagosz-
czą w Parku Zdrojowym 
z okazji rocznicy 120-le-
cia powstania Konstancina 
i 100-lecia uzdrowiska. Wy-
stawę  będzie można oglą-
dać do 22 stycznia. Patronu-
je jej Kurier Południowy.
 Dzieła Mirosława Filoni-
ka to najczęściej efektow-
ne struktury zbudowane z 
dziesiątek specjalnie zapro-
jektowanych świetlówek. 
Od 30 lat artysta tworzy in-
stalacje świetlne – swoiste rzeźby w przestrzeni miast. Jego prace zdobią  m.in.: Za-
mek Ujazdowski w Warszawie, Ratusz w Gdańsku oraz Termy Trajana w Rzymie. 
 Poza światłem w tężni podczas wyjątkowej wystawy emitowany będzie 
dźwięk przygotowany przez znanego muzyka, kompozytora, reżysera dźwię-
ku i performera Tadeusza Sudnika.  
 To trzecia plenerowa wystawa przygotowana przez Konstanciński Dom 
Kultury z okazji jubileuszów miasta. Od maja obok Hugonówki można oglą-
dać watahę wilków, grupę rzeźbiarską „Five dreams” Beaty Czapskiej. Nato-
miast we wrześniu nad brzegiem Jeziorki stanęły „Zwieńczenia” - wiklinowe 
rzeźby Mirosława Maszlanko. Ich kształt nawiązuje do wierzchołków wież w 
architekturze.  
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W Parku Zdrojowym już można oglądać 

m.in. wiklinowe rzeźby M.  Maszlanko

AKTUALNOŚCI

R E K L A M A

KONSTANCIN-JEZIORNA

Ładnie pisać – to sztuka!
 W Konstancińskim Domu Kultury niebawem ruszą warsztaty kaligrafi i, 
które wzmagają koncentrację, relaksują, wyrabiają poczucie estetyki i ładu. 
Zajęcia adresowane do młodzieży i dorosłych obejmują 8 spotkań, w ponie-
działki w godz. 18.30-20.30. Zapisy (do 31 października) i szczegóły: 508 914 
406. Koszt: 120 zł.
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O 12 drzew mniej 
przed basenem
GÓRA KALWARIA Do przyszłej środy sprzed zespołu basenowego przy 

ul. Pijarskiej będą usuwane suche i chore drzewa. Są wycinane ze 

względów bezpieczeństwa

 Operacja rozpoczęła się w środę. – Wszystkie z tych drzew są w złym sta-
nie zdrowotnym,  niestabilne, zamierające lub już martwe i stanowią zagro-
żenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, pieszych oraz użytkowników ze-
społu basenowego – argumentował Paweł Maciejewski, dyrektor Ośrodka 
Sportu i Rekreacji przed rozpoczęciem wycinki. Prace związane z usuwaniem 
drzew powodują utrudnienia w parkowaniu przed frontem basenu.
 Niektóre z leciwych drzew traciły konary podczas silnych wiatrów, po-
trzebna była pomoc strażaków, aby nie doszło do wypadku. Stąd są dość 
mocno poprzycinane. 
 Odpowiednim zezwoleniem wydanym przez piaseczyńskie starostwo, 
OSiR dysponuje od wiosny. Urząd powiatowy zgodził się na wycinkę pod wa-
runkiem dokonania nasadzeń zastępczych. – Już posadziliśmy drzewa obok 
skateparku – informuje dyrektor Maciejewski. Kilka zdrowych drzew przed 
basenem ocaleje, nie stanowią zagrożenia.  

PC

R E K L A M A



8 nr 39 (691)/2017/W1AKTUALNOŚCI

KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Od przewijaków po kącik relaksu
PIASECZNO Mieszkańcy miasta po raz pierwszy zdecydowali o podziale 1,4 mln zł z gmin-

nej kasy. Wiemy już co w przyszłym roku będzie za nie zrealizowane

 W głosowaniu wzięło udział 1474  
mieszkańców, a poprawnych głosów 
oddano 1278. Większość głosują-
cych wyrażało swoją opinię za po-
średnictwem internetu, a wśród nich 

aż 71 proc. stanowiły kobiety. Jeśli 
chodzi o wiek głosujących to najlicz-
niejszą grupę (44 proc.) stanowiły 
osoby między 36. a 49. rokiem życia. 
Na początku przyjęto założenie, że 
dany projekt, aby został wykonany, 
musiał uzyskać co najmniej 10 proc. 
głosów w poszczególnej kategorii. 
Potem jednak, ze względu na wol-
ne środki w budżecie, ten próg prze-
stał obowiązywać i do realizacji za-
kwalifikowano także projekty, któ-
re miały mniej głosów, ale ich kosz-
ty nie przekraczały puli środków dla 
projektów dzielnicowych i ogólno-
miejskich.

„Kocie oczy” na przejściach 

dla pieszych

 Spośród projektów ogólnomiej-
skich do realizacji zostało zakwali-
fikowanych sześć zgłoszonych przez 
mieszkańców pomysłów. Najwięcej 
głosów (326 czyli 31 proc.) otrzy-
mał projekt dotyczący wyposażenia 
15 przejść dla pieszych w świecące 
całą dobę tzw. „kocie oczy”, co pod-
niesie  bezpieczeństwo przechod-
niów. Drugie miejsce (244 głosy) za-
jął pomysł zorganizowania mini mi-
strzostw świata 2018 w piłce nożnej 
dla dzieci na stadionie miejskim, a 
trzecie (137 głosów) – projekt „Pies 
w mieście Piasecznie”, który zakła-
da zainstalowanie 50 pojemników 
na nieczystości wraz z torebkami na 
odchody oraz 100 tabliczek „sprzą-
taj po swoim psie”. Oprócz tego w 
ramach budżetu obywatelskiego po-
wstanie miejski tor modelarski off-
road w skali 1:10, na stadionie staną 
dwie kontenerowe szatnie wraz z za-
pleczem, a w pięciu parkach na tere-
nie Piaseczna pojawią się specjalne 
ławki z przewijakami dla niemowląt. 

Usiąść na miękkich pufach...

 W obszarze Piaseczno Południe 
zostanie zrealizowanych pięć pro-
jektów. Najwięcej głosów (185, 22 
proc.) uzyskał pomysł zbudowa-
nia 37 metrów chodnika wzdłuż ul. 
Żółkiewskiego. Drugie miejsce zaję-
ły kąciki relaksu na terenie ZSP Pia-
seczno przy ul. Głównej 50. To cie-
kawa inicjatywa, w którą zaanga-
żowali się sami uczniowie, tworząc 
promujący projekt film. W wydzie-
lonych częściach szkoły pojawią się 
miękkie, kolorowe pufy, stoły do gry 
w piłkarzyki i gry planszowe. Cho-
dzi o to, aby dzieci czekając na lekcje 
nie nudziły się i mogły w kreatyw-
ny sposób umilić sobie czas. Trze-
cie miejsce zajął projekt doposaże-
nia placu zabaw i siłowni zewnętrz-
nej na stadionie miejskim. Oprócz 
tego (również na stadionie) poja-
wi się wypożyczalnia rowerów miej-
skich, a na terenie Zalesia Dolnego 
i Gołkowa zostaną zamontowane 54 
kosze na śmieci.
 Na obszarze Piaseczno Centrum 
II najbardziej spodobał się miesz-
kańcom pomysł wybudowania dep-
taka Marusarzówny, który ma biec 
od ul. Szkolnej do placu zabaw przy 
Alei Róż (otrzymał 36 proc. gło-
sów). Oprócz tego głosujący zaży-
czyli sobie monitoringu na Osiedlu 
Kusocińskiego i w Parku Zachod-
nim oraz wyniesienia przejść dla 

pieszych na ul. Powstańców Warsza-
wy. Dodatkowo czwarte zadanie za-
kłada zmodernizowanie ciągu pie-
szego przy Parku Zachodnim. 
 W obszarach Piaseczno Cen-
trum I oraz Piaseczno Północ licz-
ba zgłoszonych projektów, była zbyt 
mała, aby przeprowadzić głosowa-
nie, gdyż przewidziana łączna suma 
kosztów ich realizacji była niższa 
niż kwota przeznaczona na dany 
obszar. Dlatego wszystkie propozy-
cje  zostaną wcielone w życie. Są to: 
utworzenie zielonej bariery wzdłuż 
ul. Puławskiej, posadzenie klonów 
na miejskim rynku, zajęcia literac-
ko-plastyczne w bibliotece, warszta-
ty komputerowe dla seniorów, pod-
niesienie bezpieczeństwa przejść dla 
pieszych w centrum miasta, budowa 
wybiegu z przeszkodami dla psów 
przy ul. Chyliczkowskiej oraz uspo-
kojenie ruchu w rejonie ul. Jarząbka 
poprzez zainstalowanie trzech pro-
gów spowalniających. – Na zgłoszo-
ne pomysły w ramach pierwszej edy-
cji budżetu obywatelskiego zagło-
sowało około 5 proc. uprawnionych 
mieszkańców – podsumowuje Mi-
łosz Gibas, koordynator projektu z 
ramienia gminy. – W następnych la-
tach będziemy się starali, aby ta fre-
kwencja rosła, a budżet był jeszcze 
bardziej obywatelski – zapewnia.

Tomasz Wojciuk

Wyposażenie 15 przejść dla pieszych w tzw. „kocie oczy”

 ma kosztować 97,5 tys. zł

Wszystkie 22 projekty, 

które zostały zakwalifikowa-

ne do realizacji, będą wcielo-

ne w życie w przyszłym roku
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TARCZYN

Jeżewice: zamykają 

most, będą objazdy
 Ze względu na remont mostu, 
w najbliższy poniedziałek od godz. 
8 do odwołania zostanie zamknię-
ty dla ruchu odcinek ul. Kasztela-
na Jeżewskiego w Jeżewicach - od 
ul. Wspólnej do Leśnej. Zalecany 
objazd do ul. Tarczyńskiej ulicami: 
Leśną, Kościelną i Królewską w By-
strzanowie, następnie ul. Kościelną 
w Werdunie oraz ul. Szkolną.
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Wraki płonęły 
jak pochodnie
GÓRA KALWARIA W zeszłym tygodniu strażacy dwukrotnie zmagali się 

z pożarem na złomowisku przy ul. Adamowicza

 Po raz pierwszy straż została wezwana w poprzedni czwartek w nocy. Na 
miejsce skierowano 13 wozów gaśniczych z 35 strażakami. Przez ponad 6 go-
dzin zmagali się z żywiołem. – Spłonęło 70 wraków samochodów, które były 
składowane pojedynczo i warstwowo – informuje st. kpt. Mieczysław Pękala 
z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie. – Spłonęła też prasa 
hydrauliczna do zgniatania pojazdów, część wiaty magazynowej i pomiesz-
czenie parterowe przylegające do składowiska. 
 Prawdopodobną przyczyną pożaru było podpalenie. Kilka dni później, w 
niedzielny wieczór na złomowisku znów wybuchł pożar. I tym razem ognisk 
zapalnych było kilka, co wskazuje na celowe wzniecenie ognia. – W tej akcji 
brało udział 48 strażaków, pożar udało się ugasić w 3 godzin i 47 minut – po-
daje st. kpt. Mieczysław Pękala. – Tym razem ogień pochłonął 30 wraków aut 
oraz baner reklamowy.  
 Jak ustaliliśmy, do wczoraj policja nie otrzymała zgłoszenia od poszkodo-
wanych. Dlatego nikt nie szuka sprawcy ewentualnych podpaleń.

AB



 Według statystyk niepełno-
sprawni stanowią około 12 proc. 
populacji. Zjawisko występuje za-
tem powszechnie i ma charakter lo-
sowy. Po kilkunastoletniej „podró-
ży z niepełnosprawnością”, czu-
ję się upoważniona, aby pochwa-
lić zaistniałe zmiany oraz zwrócić 
uwagę na istniejące jeszcze potrze-
by w omawianym obszarze. 

Początek jest kluczowy

 Kiedy sięgam pamięcią do lat 
90-tych minionego wieku, pamię-
tam, że sfera pomocy społecz-
nej była powieleniem i naśladowa-
niem mechanizmów z PRL-u. Pa-
nie w instytucjach pomocowych 
były „bardzo ważne” a petent trak-
towany jak potencjalny oszust, pró-
bujący wyłudzić świadczenia. Jeże-
li ktoś twierdzi, że nic się od tamte-
go czasu nie zmieniło, to albo zapo-
mniał albo nie korzystał wówczas z 
pomocy. Jak mówi mądre porzeka-
dło „lepsze jest wrogiem dobrego” 
i musi podążać za ogólnymi zmia-

nami, które następują we wszystkich 
dziedzinach życia. Warto na bazie 
osiągnięć, ulepszać i rozwijać ist-
niejące mechanizmy, a eliminować 
i wygaszać złe nawyki. Mamy obo-
wiązującą w Polsce Konwencję Praw 
Osób Niepełnosprawnych i wynika-
jące z tego powinności. Co możemy 
zrobić, aby lepiej dysponować zaso-
bami materialnymi oraz potencja-
łem ludzkim? Najprościej byłoby za-
cząć od samego początku. 
 Najtrudniejszy, jak twierdzą 
zgodnie wszyscy zainteresowa-
ni jest czas, kiedy niepełnospraw-
ność pojawia się w życiu człowie-
ka. Nikt nie spodziewa się, że ule-
gnie wypadkowi, urodzi mu się nie-

pełnosprawne dziecko, że w proce-
sie naturalnego fizjologicznego sta-
rzenia zajdą zmiany, które znaczą-
co utrudnią codzienną egzysten-
cję. Moment początku jest kluczo-
wy dla dalszego radzenia sobie z 
niespodziewanym. Świetny sporto-
wiec ulega wypadkowi, który rujnu-
je jego dotychczasowe cele i marze-
nia. Rzutkiemu przedsiębiorcy ro-
dzi się dziecko, którego choroba jest 
nieuleczalna, muzyk traci słuch, na-
uczyciel, kierowca, dziennikarz... i 
tak można wymieniać. Słynne „py-
tanie jak żyć?” zaczyna nabierać 
szczególnego znaczenia. Co dzie-
je się, kiedy docierają do nas infor-
mację o nieodwracalności zjawiska, 
wiedzą ci, których to spotkało, resz-
ta może się tylko domyślać. Do cza-
su, aż sama tego doświadczy. 

Cios, po którym trudno 

się pozbierać

 Obecnie w naszym kraju nie 
działają żadne, powszechne mecha-
nizmy pomocowe, mogące służyć 

wsparciu osób poddanych „trud-
nej życiowej próbie”. Lekarze wy-
głaszają niezrozumiałe i brzmią-
ce przerażająco formuły medycz-
ne, a cały świat zdaje się odwracać 
od poszukującego wsparcia. Stu-
denci medycyny w trakcie studiów 
nie mają przedmiotu, który uczyłby 
przekazywania „hiobowych wieści” 
w sposób jak najmniej drastycz-
ny dla pacjenta. Identyfikacja przy-
padków rzadkich chorób jest dla le-
karzy powodem do dumy z własne-
go profesjonalizmu i to widać pod-
czas rozmowy z pacjentem. Zapo-
mina się i nie zwraca uwagi na nie-
przygotowanego człowieka-pacjen-
ta, dla którego diagnoza to cios, po 

którym trudno się pozbierać. W ak-
tualnych procedurach medycznych 
tak jest i nikomu to nie przeszkadza, 
a skutkiem grzechu zaniechania jest 
przyzwolenie na cierpienia rozgry-
wające się w umysłach, domach i 
najbliższym otoczeniu chorego. Za-
łamani pacjenci, zrozpaczeni rodzi-
ce i inni, najczęściej nie potrafią po-
radzić sobie samodzielnie.
 Koniecznym rozwiązaniem jest 
wprowadzenie do systemu opieki 
medycznej skutecznej pomocy psy-
chologicznej w momencie posta-
wienia diagnozy. Jak wynika z ob-
serwacji psychologów, nawet kil-
kudniowy okres wielkiego wstrzą-
su może w istotny sposób zmienić 
człowieka i jego sposób postrzega-
nia świata. Nie da się policzyć kosz-
tów jakie z tego tytułu ponosimy 
wszyscy, ale można spróbować to 
zmienić. Sprawa pozornie prosta, 
rozbija się o proceduralną niemoc. 

Każdy, kto potrzebuje

powinien uzyskać pomoc

 Urzędnicy wyższych szcze-
bli chowają się za brakiem pienię-
dzy i brakiem przepisów prawnych. 
Ustawodawcy nie dostrzegają, lub 
nie chcą dostrzegać problemu. Je-
stem przekonana, że kiedy to się za-
dzieje i powstaną mechanizmy psy-
chologicznego wsparcia dla osób 
w trudnej sytuacji, wszyscy zdadzą 
sobie sprawę, że prosta rzecz potra-
fi być pomocna i skuteczna. 

 Obejmując pomocą osoby, które 
jej wymagają po postawionej diagno-
zie, będziemy mogli lepiej identyfiko-
wać ich potrzeby. Po wtóre wzmoc-
nimy je na samym początku trudnej 
drogi i będziemy mogli ukierunko-
wać ich działania. W każdym przy-
padku, kiedy ktoś potrzebuje pomo-
cy, powinien ją uzyskać. Co dalej z 
nią zrobi, czy skorzysta, czy odrzu-
ci, to już zupełnie inna historia. Nie 
znam lepszej i skuteczniejszej meto-
dy przeciwdziałania wykluczeniu jak 
wczesne działania adresowane bez-
pośrednio do zainteresowanych. To 
najlepsza zasada w zamożnym kra-
ju. Być może zamożnym właśnie dla-
tego, że dba o dobro każdego. Świa-
domość, że kiedy przydarzy się nie-
szczęście otrzymamy pomoc, daje 
poczucie bezpieczeństwa i popra-
wia komfort życia. Często mówi się i 
robi rzeczy, z myślą o niepełnospraw-
nych i ich bliskich. Ma miejsce wzrost 
świadomości i tolerancji, wobec sze-
regu zjawisk społecznych, które jesz-
cze niedawno stanowiły swoiste tabu.
 A zatem czas na kolejny istot-
ny krok w rozwoju. Tym krokiem 
powinno być stworzenie mechani-
zmów, dzięki, którym działania po-
mocowe będą zgodne z indywidual-
nymi potrzebami jednostki. W obec-
nej chwili potrzebna jest już tylko do-
bra wola elit, bo zasoby wskazują, że 
takie możliwości istnieją.

Mirosława Czmiel

Niepełnosprawność od początku
Nikt nie spodziewa się, że ulegnie wypadkowi, że urodzi mu się niepełnosprawne dziecko, czy w procesie natu-

ralnego fi zjologicznego starzenia zajdą zmiany, które znacząco utrudnią mu codzienną egzystencję. Jak twier-

dzą znawcy tematu, najtrudniejszy jest moment, w którym niepełnosprawność pojawia się w życiu człowieka
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Warzywo godne święta
LESZNOWOLA W sobotę w Lesznowoli odbył się doroczny Bieg po Dynię, połączony ze 

świętem dyni. Prócz rywalizacji sportowej na uczestników czekały liczne konkursy, 

atrakcje i niespodzianki

 Tym razem w Lesznowoli były 
niezłe warunki do biegania, bo w 
ostatnich latach bywało z tym róż-
nie. Na samym początku, wkrót-
ce po otwarciu biura zawodów, roz-

poczęły się biegi dzieci i młodzieży. 
Jednak stadion ożywił się na serio 
dopiero przed biegiem głównym, w 
którym na linii startu stanęło ponad 
200 zawodników. 

Silny wiatr, kłopotliwe zwężenie

 Bieg na 5 km poprzedziła krótka, 
zwyczajowa rozgrzewka, po której 
zawodnicy, w większości ubrani w 
jaskrawe pomarańczowe trykoty, za-
jęli swoje miejsca na linii startu. Sy-
gnał do rozpoczęcia zawodów dała 
wójt gminy Maria Jolanta Batycka-
Wąsik. Po jednym okrążeniu dooko-
ła stadionu, zawodnicy wybiegli  na 
ulice Lesznowoli. Nieprzyjemnym 
miejscem, które w tym roku sprawi-
ło wielu osobom trudność wybijając 
je z rytmu, było zwężenie związane 
z pracami drogowymi. – Tworzył się 
tam zator i trzeba było biec znacznie 
wolniej, co odbiło się na końcowym 
czasie – nie krył swego rozczarowa-
nia jeden z zawodników. Bieg rzeczy-
wiście był nieco wolniejszy niż w la-
tach ubiegłych. Nie zawiedli fawory-
ci. Zwycięzca, doskonale znany miej-
scowej publiczności Mateusz Dębski 
z Radomia, zameldował się na me-
cie jako pierwszy z czasem 16 min i 
11 sek. – Strasznie dziś wiało – mó-
wił po odebraniu medalu za zwycię-
stwo. – Poza tym samochód torujący 
drogę jechał momentami za wolno. 
To drugi w Polsce bieg dyni, w któ-
rym brałem udział. Lubię tę impre-
zę, choć niewiele brakowało, żebym 
w tym roku na nią nie przyjechał.
 Drugie miejsce wśród panów za-
jął Adam Stec z Lublińca, a trze-
cie – Tomasz Szala z Nowej Iwicz-
nej. Wśród pań triumfowała nieza-
wodna Marta Jusińska z Warszawy 
(19 min 6 sek.), która raptem o 6 se-

kund wyprzedziła Aleksandrę Pło-
cińską z Konstancina-Jeziorny i o 8 
sekund Joannę Tomczak ze stolicy. 
Bieg główny ukończyło łącznie 212 
zawodników. 

Największe dynie rosną 

w Lesznowoli

 W tym roku zwyczajowo roze-
grano także dwa konkursy: na naj-
większą dynię i najładniej poma-
lowaną dynię. W tym pierwszym 
(mierzono obwód i wysokość wa-
rzywa, bo dynie były tak duże, że 
nie dało się ich podnieść) trium-
fował Stanisław Laskus z Nowej 
Woli, który wyprzedził Zofię Duszę 
i Katarzynę Lubowicką (obydwie z 
Lesznowoli). Na zwycięzców cze-
kały atrakcyjne nagrody w posta-
ci sprzętu agd. W konkursie na naj-
ładniej pomalowaną dynię starto-
wały dzieci w różnych kategoriach 
wiekowych. Wśród przedszkola-
ków triumfowały Jagoda i Marty-
na Krajewskie, wśród dzieci młod-

szych najładniejszą dynię wykona-
li Bartek i Piotr Rukat, a z dzieci 
starszych bezkonkurencyjna okaza-
ła się Paulina Lach. Zwycięzcy otrzy-
mali gry lub karty do Decathlonu. 
Oprócz tego na mieszkańców czekały 
też inne atrakcje, jak pokazy kulinar-
ne, degustacje potraw z dyni, czy po-
kaz carvingu – rzeźbienia w dyni. Na 
rozstawionym nieopodal stadionu 
kiermaszu można było nie tylko ku-
pić świeże warzywa (królowały oczy-
wiście dynie), ale także miody, przy-
prawy, wypieki, soki, książki, zabaw-
ki dla dzieci czy rękodzieło artystycz-
ne. W tym roku w Lesznowoli odbyła 
się też inauguracja  Pierwszego Dnia 
Walki z Niedożywieniem, organizo-
wanym w ramach ogólnopolskiego 
programu Dzwonek na obiad. Zebra-
ne pieniądze, w tym z wykupionych 
przez zawodników pakietów starto-
wych, zostaną przeznaczone na obia-
dy dla najbiedniejszych dzieci.

Tomasz Wojciuk

Bieg główny ukończyło 212 biegaczy, jednak bardziej od 

wyniku liczyła się dobra zabawa i szczytny cel, jakim była 

zbiórka pieniędzy na obiady dla najbiedniejszych dzieci

456 zawodników 

wystąpiło w tegorocznej 

imprezie biegowej

Policja karze 
za brak odblasków
PIASECZNO Za chodzenie bez elementów odblaskowych po zmroku poli-

cja może ukarać pieszego mandatem w wysokości od 20 do nawet 100 zł. 

Mieszkańcy skarżą się, że mundurowi uaktywnili się ostatnio w rejonie 

ulicy Okulickiego, na odcinku od Orlenu do skrzyżowania przy Laminie

 Jak poinformował nas jeden z czytelników, od niedawna ulica Okulickie-
go na odcinku od Orlenu do Laminy znajduje się w terenie niezabudowa-
nym (wcześniej był to teren zabudowany). Może to  trochę dziwić, bowiem 
po jednej stronie traktu znajdują się bloki, a po drugiej wielkopowierzchnio-
wy sklep, stacje benzynowe, restauracje, komis samochodowy... W myśl obo-
wiązującego prawa, poruszający się po zmroku wzdłuż takiej drogi piesi mu-
szą mieć na sobie elementy odblaskowe. – Niestety, nasza piaseczyńska poli-
cja postanowiła na tym zarobić – mówi pan Roman, mieszkający w bloku na-
przeciwko Lidla. – Wracam ze sklepu, idę lewą stroną pobocza do najbliższe-
go skrzyżowania, gdzie jest przejście dla pieszych. Gdy mijam stojący na po-
boczu radiowóz, policjant pyta, czy mam odblask. Nie interesuje go, że przy 
drodze świecą latarnie. Wylegitymował mnie i ukarał mandatem w wysokości 
20 zł. Zwracam się z apelem do innych, aby uważali i nie chodzili w tym miej-
scu bez odblasków.
 Komisarz Jarosław Sawicki informuje, że elementy odblaskowe poprawia-
ją po zmroku bezpieczeństwo pieszych i dlatego powinni oni nosić je dla wła-
snego dobra. – Tego pana i tak spotkał najłagodniejszy wymiar kary, bo funk-
cjonariusz za tego typu wykroczenie może ukarać przechodnia nawet man-
datem 100-złotowym – dodaje komisarz Sawicki. 

Tomasz Wojciuk

Piesi poruszający się po zmroku wzdłuż ulicy Okulickiego po-

winni mieć na sobie elementy odblaskowe

R E K L A M A

R E K L A M A

PIASECZNO

Finał Musica Classica
 W najbliższą niedzielę w kościele pw. św. Józefa Opiekuna Pracy odbę-
dzie się fi nałowy koncert symfoniczny tegorocznej edycji festiwalu. Wystą-
pią: Orkiestra „Sinfonia classica”, Przemysław Kapituła – organy i Andrzej So-
chocki – dyrygent. Początek koncertu o godz. 19. Wstęp wolny.

Tyl.



 Czworonóg mieszkał na terenie 
posesji przy ul. Willowej w Kon-
stancinie. Właściciel wyjechał, 
a dom znajdował się pod opie-
ką pani, która nie była w stanie 
udzielić zwierzęciu pomocy. Po-
dobno kontaktowała się z praco-
dawcą, jednak ten zbagatelizował 
sprawę. W końcu kobieta nie wy-
trzymała i zawiadomiła o wszyst-
kim fundację Animal Rescue Po-
land (ARP). – Suczka, prawdopo-
dobnie w wieku około 8 lat, była 
bardzo ciężko chora – mówi Da-
wid Fabjański z ARP. – Miała w 
rejonie podbrzusza ogromnego 
guza, dlatego natychmiast zabra-
liśmy ją do kliniki weterynaryjnej. 
 Pies został gruntownie prze-
badany i poddany doraźnemu 
leczeniu. Niestety, guz był tak 
duży, nastąpiły również przerzu-
ty nowotworu i suczka strasz-
nie cierpiała. Wobec tego leka-
rze podjęli decyzję o dokonaniu 
eutanazji. Na tym jednak spra-
wa się nie skończyła. – Toczy się 
postępowanie, w wyniku które-
go właściciel psa może usłyszeć 
zarzut znęcania się nad zwierzę-
tami – mówi Dawid Fabjański. – 
Dochodzenie w tej sprawie pro-
wadzi konstancińska policja pod 
nadzorem prokuratury. 
 Tylko w tym roku podobne za-
rzuty usłyszało kilku mieszkańców 
powiatu piaseczyńskiego, którym 
odebrano znajdujące się w fatalnym 
stanie zwierzęta. Zwykle nie kończą 
się one karą bezwzględnego więzie-
nia (grozi za to do 5 lat pozbawienia 
wolności), ale wyrokiem w zawiesze-
niu, co – jak dodaje Dawid Fabjań-
ski – i tak ma walor wychowawczy.

TW
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Okulickiego jak po grudzie
PIASECZNO W lipcu rozpoczęła się przebudowa drogi nr 721 na odcinku od ul. Mleczarskiej 

do ulicy Julianowskiej. Ma potrwać aż 27 miesięcy, tymczasem kierowcy już mają dość 

utrudnień i naciskają na burmistrza, aby wymógł na wykonawcy przyspieszenie prac

 Rozpoczęciu przebudowy często 
korkującego się odcinka drogi 721 
towarzyszyła wielka feta z udziałem 
m.in. marszałka województwa oraz 
burmistrza Piaseczna. Wszyscy cie-
szyli się, że remont wreszcie dojdzie 
do skutku i mieli nadzieję, że będzie 
przebiegał sprawnie. Już wtedy jed-
nak zastanawiające było, że przebu-
dowa 2-kilometrowego odcinka dro-
gi ma trwać... ponad 2 lata, czyli tyle 
co budowa Południowej Obwodni-
cy Warszawy! Odcinek od Laminy 
do cmentarza komunalnego ma być 
wprawdzie dokończony szybciej, bo 
za rok, jednak stojący w korkach kie-
rowcy już teraz na myśl o tym wpa-
dają w złość. – Przez zwężenie dro-
gi na remontowanym odcinku cały 
czas tworzą się tu korki – mówi pan 
Krzysztof, mieszkaniec Chyliczek. 
– We wtorek na budowie była jedna 
koparka, która utknęła zresztą w bło-
cie, i pięciu robotników. Czy to jest ja-
kiś żart? Miasto jest sparaliżowane, z 
jednego końca Piaseczna na drugi je-
dzie się dłużej niż na Żoliborz, a przy 
budowie drogi pracuje pięciu ludzi. 
Na miejscu burmistrza spaliłbym się 
ze wstydu, zakasał rękawy i sam sta-

nął na placu budowy. Takiej inwestycji 
nie prowadzi się w ten sposób...
 – Jesteśmy w kontakcie z Mazo-
wieckim Zarządem Dróg Wojewódz-
kich i zwracamy uwagę na bolączki 
kierowców, którzy narzekają zwłasz-
cza na stan techniczny drogi – infor-
muje Łukasz Wyleziński, szef Gmin-
nego Biura Informacji i Promocji. 
– Przygotowaliśmy też pismo, w któ-
rym prosimy o utrzymywanie jej na-
leżytego standardu, gdyż obecnie sa-
mochody jadące w kierunku Konstan-
cina zmuszone są częściowo jechać po 

dziurawym poboczu. Nie tego spo-
dziewaliśmy się po wykonawcy, któ-
ry podczas uroczystości wbicia pierw-
szej łopaty obiecywał staranność w re-
alizacji inwestycji oraz przyspiesze-
nie harmonogramu prac. Niestety, 
jak wiemy, województwo wydłużyło 
w przetargu termin potrzebny na zre-
alizowanie tego zadania, dzięki cze-
mu uzyskało lepsze oferty i oszczęd-
ności. Odbywa się to jednak kosztem 
kierowców, którzy muszą uzbroić się 
w cierpliwość – oznajmia.

TW

Świetne świadectwa
są w cenie
TARCZYN Z okazji Dnia Edukacji Narodowej burmistrz nagrodziła 31 

uczniów z gminy stypendiami wynoszącymi od 1000 do 2000 zł

 Gala dla nauczycieli, wyróżniającej się w nauce młodzieży oraz ich rodzi-
ców odbyła się tydzień temu w sali widowiskowej tarczyńskiego domu kul-
tury. Uroczystość zakończył koncert Alicji Majewskiej oraz Włodzimierza Kor-
cza. Publiczność nagrodziła wykonawców owacjami na stojąco.
 Jak słyszymy w ratuszu, dobrych uczniów w miejscowych szkołach przy-
bywa, stąd rośnie pula pieniędzy na stypendia. W tym roku samorząd prze-
znaczył na nie 40 tys. zł. – Widzimy, że dzieci rywalizują ze sobą i mocno się 
starają, żeby otrzymać nagrodę – przyznaje burmistrz Barbara Galicz.
 Warunki uzyskania stypendium w Tarczynie są dość wyśrubowane. Aby je 
otrzymać, w szkole podstawowej uczeń musi mieć średnią ocen wynoszącą 
co najmniej 5,5, żadnej „czwórki” na świadectwie i „szóstkę” z języka polskie-
go lub matematyki. Gimnazjaliści muszą osiągnąć średnią 5,4, też nie mieć ani 
jednej „czwórki” i chociaż jedną ocenę celującą z języka polskiego, matema-
tyki, fi zyki, chemii, biologii, historii lub geografi i. Oceny dobre na świadec-
twie mogą mieć już uczniowie szkół średnich, bo dla nich średnia godna sty-
pendium to przynajmniej 4,75.  Wśród  ocen musi być także „szóstka” z jed-
nego z wyżej wymienionych przedmiotów oraz bardzo dobra nota z zacho-
wania. Stypendyści z podstawówek otrzymali 1000 zł, gimnazjaliści 1500 zł, a 
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – 2000 zł. 

PC

Wręczenie stypendium burmistrza miało uroczystą oprawę 
(fot. Marek Zdrzyłowski)

URSYNÓW

Akwarele z podróży
 W najbliższą niedzielę w Domu Kultury SMB „Imielin” przy ul. Derenio-
wej 6 w ramach projektu Nowe Talenty – Ursynów 2017 odbędzie się spo-
tkanie pt. „Akwarele z podróży. Jolanta i Maciej Sokołowscy”. Początek o 
godz. 16. Wstęp wolny.

Tyl.PIASECZNO

Kontakt
Jutro w Domu Kultury w Piasecznie odbędzie się koncert zespołów Antido-
tum i Lilac. Początek o godz. 19. Wstęp wolny.

Tyl.

R E K L A M A
KONSTANCIN-JEZIORNA Po tym jak z jednego z domów wyniesiono ciężko chorą sukę, która 

nie była w stanie chodzić i trzeba było ją uśpić, policja prowadzi śledztwo w kierunku 

pastwienia się nad zwierzętami

Suka miała zaawansowany nowotwór. Gdyby trafiła 

do weterynarza wcześniej, być może udałoby się ją uratować
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Psa nie uratowano, 
czy jego właściciel usłyszy wyrok?
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Na „7” ratują życie jako pierwsi
TARCZYN Od kilku dni tarczyńscy strażacy-ochotnicy dysponują nową scanią do ratow-

nictwa technicznego. – Radość jest ogromna – mówi Emil Maliszewski, prezes jednostki

 Ochotnicza Straż Pożarna w Tar-
czynie to jedna z najważniejszych 
jednostek w powiecie. Jest położona 
blisko szosy krajowej nr 7, na której 
niemal co kilka dni dochodzi do po-

ważnych wypadków drogowych. Ze 
względu na wysokie prędkości, czę-
sto trzeba rozcinać karoserie rozbi-
tych aut, aby uwolnić kierowcę lub 
pasażera. – Cokolwiek dzieje się na 
„siódemce”, strażacy z Tarczyna są 
na miejscu pierwsi, jeszcze przed na-
szymi załogami. To ważne, że w tej 
jednostce stale dyżuruje kierowca – 
przyznaje st. kpt. Łukasz Darmofal-
ski, rzecznik prasowy Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży Pożar-
nej w Piasecznie.
 W tym roku OSP Tarczyn wyjeż-
dżała z garaży do 184 zdarzeń, 132 
z nich to były „miejscowe zagroże-
nia”, które nie są pożarami, ale wła-
śnie głównie wypadkami samocho-
dowymi. W ubiegłym roku druhowie 
z Tarczyna nieśli pomoc 198 razy.
 Tarczyńscy strażacy mają świa-
domość swojej roli. Dlatego w ze-
szłym roku zaczęli przekonywać 
włodarzy gminy do zakupu nowo-
czesnego samochodu do ratownic-
twa technicznego. – Dotychczas do 
wypadków jeździliśmy lublinem. 
Jednak ten samochód nie spełniał 
standardów, które są na nas narzu-
cane. Sprzęt był w nim źle rozmiesz-
czony, brakowało też wody i środka 
pianotwórczego do gaszenia pojaz-
dów. A wypadków przybywa – tłu-
maczy Emil Maliszewski, prezes tar-
czyńskiego OSP. 
 Burmistrz Barbara Galicz przy-
znaje, że kiedy usłyszała oczekiwa-
nia druhów, w pierwszej chwili była 
nieco zaskoczona. – Powiedzia-
łam, że chyba troszkę przesadzają, 
bo przecież niedawno gmina kupiła 
im ciężki samochód gaśniczy za 800 
tys. zł. Zastanawiałam się, skąd my 
ponownie tak duże pieniądze znaj-
dziemy w budżecie – mówi. – W koń-
cu umówiliśmy się, że jeśli uda się 

mi pozyskać dofinansowanie, kupi-
my samochód, a jeśli nie, strażacy 
nie będą mieli żalu – dodaje. – O do-
tacje na samochód strażacki nie jest 
teraz łatwo. Ze względu na zmienia-
jący się klimat, wichury i podtopie-
nia o wsparcie na zakup wozów sta-
ra się wiele gmin. 
 Mnóstwo pism i spotkań przy-
niosło jednak oczekiwany skutek. 
Od samorządu Mazowsza, komend 
głównych i wojewódzkich straży po-
żarnej oraz funduszy ochrony śro-
dowiska udało się pani burmistrz 
pozyskać w sumie prawie 586 tys. zł. 
Gmina dołożyła brakujące 200 tys. 
zł, i tak w połowie poprzedniego ty-
godnia scania P320 zajechała przed 
tarczyński ratusz.
 Strażacy nie pozostawali z zało-
żonymi rękoma i sami uzbierali od 
prywatnych sponsorów około 20 tys. 
zł na dodatkowe wyposażenie wozu. 
W ten sposób udało się zakupić 
m.in. narzędzie do odciągania kabla 
energetycznego i pompę pływakową. 

– Cieszymy się z przestrzeni w sca-
nii, ulokowania sprzętu i możliwo-
ści szybkiego podania środka pia-
notwórczego, który jest dozowany 
w bardzo oszczędny sposób. Do tej 
pory, jeśli palił się samochód, mu-
sieliśmy na miejsce wzywać drugi 
wóz naszej jednostki z wodą – tłu-
maczy prezes Maliszewski.
 Scania wozi ze sobą trzy tony 
wody, na jej wyposażeniu są piły i 
inne urządzenia m.in. do cięcia ka-
roserii. Jest także defiblyrator AED 
do ratowania życia. Auto jest na-
szpikowane elektroniką, są kamery, 
tablet z nawigacją oraz panel doty-
kowy do obsługi wyposażenia sa-
mochodu.
 Poprzednie, ciężkie volvo, OSP 
Tarczyn otrzymało w 2007 roku, 
kolejny wóz strażacki (mercedesa) 
gmina zakupiła dla OSP Suchodół 
w 2011 roku. Dwa lata później sca-
nię dostał OSP Kotorydz.

Piotr Chmielewski

Burmistrz Barbara Galicz dokładnie obejrzała nowy nabytek 

za 786 tys. zł. Obok Emil Maliszewski

W tym roku OSP Tarczyn 

wyjeżdżała z garaży do 

184 zdarzeń, 132 z nich 

to były  głównie wypadki 

samochodowe

KUPUJEMY
SAMOCHODY
WSZYSTKIE OD 2000-2016r.

507 486 881

URSYNÓW

Połamania piór!
 Rozpoczęły się zapisy do 12. Ursynowskiego Dyktanda im. Andrzeja 
Ibisa Wróblewskiego. Warto pospieszyć się ze zgłoszeniem udziału, po-
nieważ liczba miejsc jest ograniczona. W niedzielę 19 listopada o godz. 
10 w sali Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji (ul. Dereniowa 48) 
śmiałkowie zmierzą się z tekstem przygotowanym przez prof. dr hab. Je-
rzego Bralczyka oraz doc. dr Grażynę Majkowską. Przygotowano kate-
gorie zarówno dla dorosłych jaki i dzieci. Zapisy pod nr tel. 22 443 71 43, 
drogą elektroniczną: dyktando@ursynow.pl, lub osobiście w pok. 238 
Urzędu Dzielnicy Ursynów (al. KEN 61).

PC
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POWIAT

Razem oszczędzają na prądzie
 Piaseczyńskie starostwo i podległe mu jednostki (domy pomocy spo-
łecznej, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze) od 2016 roku grupo-
wo zakupują energię elektryczną. Dzięki tej operacji w tym i poprzednim 
roku powiat zaoszczędzi łącznie na prądzie około 240 tys. zł. – W tym roku 
także przystąpiliśmy do wspólnych zakupów energii, co oznacza, że przy ro-
snących cenach rynkowych, za prąd w 2018 i 2019 roku zapłacimy jeszcze 
mniej niż w latach minionych. Nie ma co ukrywać duży może taniej – mówi 
wicestarosta Arkadiusz Strzyżewski. 

PCPIASECZNO

LESZNOWOLA

55-lecie Chóru Lira

Wystawa poplenerowa

 W najbliższy wtorek w Domu Kultury w Piasecznie odbędą się obchody 
55-lecia piaseczyńskiego Chóru Lira. Początek o godz. 19. Wstęp wolny.

Tyl.

 Już dziś w Galerii Pasaż w fi lii GOK Lesznowola w Mysiadle (ul. Topolowa 
2) odbędzie się wernisaż wystawy poplenerowej „Supraśl. Na skrzyżowaniu 
kultur”. Początek o godz. 18.

Tyl.
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IV liga

Kolejka 11 - 14-15 października

LKS Promna 1-2 Wilga Garwolin  
Perła Złotokłos 0-6 Sparta Jazgarzew  
Naprzód Skórzec 2-4 Oskar Przysucha  
MKS Piaseczno 3-1 Mazur Karczew  
Pilica Białobrzegi 2-0 LKS Jedlińsk  
Mszczonowianka Mszczonów 2-3 Broń Radom 
Energia Kozienice 0-5 Pogoń Grodzisk Mazowiecki 
Błonianka Błonie 3-1 Znicz II Pruszków

Tabela grupy południowej IV ligi

1.  Pilica Białobrzegi 11 25 8 1 2 25-9
2.  Broń Radom 11 24 7 3 1 31-12
3.  Oskar Przysucha 11 23 7 2 2 30-14
4.  Mszczonowianka Mszczonów
  11 22 7 1 3 23-16
5.  Sparta Jazgarzew 11 21 7 0 4 28-21
6.  Pogoń Grodzisk Mazowiecki
  11 19 6 1 4 26-10
7.  Mazur Karczew 11 19 5 4 2 24-14
8.  Wilga Garwolin 11 19 6 1 4 15-21
9.  Błonianka Błonie 11 17 5 2 4 23-17
10.  LKS Jedlińsk 11 17 5 2 4 20-15
11.  Energia Kozienice 11 16 5 1 5 17-18
12.  MKS Piaseczno 11 14 4 2 5 17-18
13.  Znicz II Pruszków 11 6 1 3 7 13-23
14.  Naprzód Skórzec 11 4 1 1 9 13-37
15.  Perła Złotokłos 11 4 1 1 9 4-35
16.  LKS Promna 11 1 0 1 10 7-36

Liga okręgowa

Kolejka 11 - 14-15 października

Naprzód Stare Babice 3-3 Naprzód Brwinów  
AP Żyrardów 0-3 SEMP Ursynów (Warszawa)  
Ursus II Warszawa 2-0 Błękitni Korytów  
KS Teresin 3-1 Piast Piastów  
Grom Warszawa 3-1 Przyszłość Włochy (Warszawa)  
Józefovia Józefów 2-2 Sparta II Jazgarzew  
KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 2-5 LKS Chlebnia  
KS Raszyn 2-1 Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

1.  SEMP Ursynów (Warszawa)
  11 29 9 2 0 29-8
2.  Józefovia Józefów 11 26 8 2 1 35-10
3.  Grom Warszawa 11 26 8 2 1 32-8
4.  KS Raszyn 11 23 7 2 2 27-19
5.  LKS Chlebnia 11 21 6 3 2 25-14
6.  KS Teresin 11 17 5 2 4 20-23
7.  Ursus II Warszawa 11 17 5 2 4 17-14
8.  AP Żyrardów 10 14 4 2 4 29-21
9.  Sparta II Jazgarzew 11 14 4 2 5 32-28
10.  Piast Piastów 11 13 4 1 6 21-24
11.  Przyszłość Włochy (Warszawa) 
  11 9 2 3 6 15-22
12.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki
  11 9 2 3 6 15-30

13.  KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna)
  11 8 2 2 7 13-30
14.  Naprzód Stare Babice 11 7 1 4 6 18-33
15.  Naprzód Brwinów 11 5 1 2 8 11-32
16.  Błękitni Korytów 10 5 1 2 7 16-39

A klasa

Kolejka 9 - 14-15 października

MKS II Piaseczno 9-1 FC Lesznowola  
Tur Jaktorów 0-2 Okęcie Warszawa  
Grom II Warszawa 1-4 Rozwój Warszawa  
Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 3-2 UKS Siekierki 
(Warszawa)  
Laura Chylice 2-1 Gwardia Warszawa  
Jedność Żabieniec 4-2 Świt Warszawa  
Anprel Nowa Wieś 0-2 GLKS Nadarzyn 

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy

1.  Laura Chylice 9 25 8 1 0 30-17
2.  Okęcie Warszawa 9 21 7 0 2 31-9
3.  MKS II Piaseczno 9 17 5 2 2 36-15
4.  Jedność Żabieniec 9 16 5 1 3 35-18
5.  Nadstal Krzaki Czaplinkowskie
  9 16 5 1 3 30-25
6.  GLKS Nadarzyn 9 16 5 1 3 33-19
7.  FC Lesznowola 9 14 4 2 3 23-28
8.  Rozwój Warszawa 9 13 4 1 4 21-20
9.  UKS Siekierki (Warszawa)
  9 13 4 1 4 22-20
10.  Gwardia Warszawa 9 11 3 2 4 21-24
11.  Świt Warszawa 9 8 2 2 5 20-31
12.  Anprel Nowa Wieś 9 4 1 1 7 15-31
13.  Grom II Warszawa 9 3 1 0 8 10-32
14.  Tur Jaktorów 9 3 0 3 6 8-46

II liga kobiet

Kolejka 6 - 14-15 października

Stomil Olsztyn 7-1 Jantar Ostrołęka  
Wilga Garwolin 1-2 GOSiR Piaseczno  
UMKS Zgierz 2-1 Pogoń Zduńska Wola  
Ząbkovia Ząbki 1-2 Piastovia Piastów  
Loczki Wyszków 10-1 Akademia 2012 Suwałki

Tabela drugiej ligi kobiet

1.  Piastovia Piastów 6 16 5 1 0 15-1
2.  Stomil Olsztyn 6 15 5 0 1 19-3
3.  Loczki Wyszków 6 13 4 1 1 23-8
4.  Ząbkovia Ząbki 6 12 4 0 2 22-8
5.  Pogoń Zduńska Wola 6 10 3 1 2 11-7
6.  Jantar Ostrołęka 6 10 3 1 2 9-12
7.  GOSiR Piaseczno 6 9 3 0 3 14-12
8.  Akademia 2012 Suwałki
  6 6 2 0 4 10-23
9.  Wilga Garwolin 5 4 1 1 3 8-12
10.  UMKS Zgierz 6 3 1 0 5 3-18
11.  KU-AZS UW Warszawa 5 1 0 1 4 2-12
12.  KS Teresin 4 0 0 0 4 0-20

Ligowe zapowiedzi

IV liga

Kolejka 12 - 21-22 października

Wilga Garwolin - Znicz II Pruszków  
Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Błonianka Błonie  
Broń Radom - Energia Kozienice  
LKS Jedlińsk - Mszczonowianka Mszczonów  
Mazur Karczew - Pilica Białobrzegi  
Oskar Przysucha - MKS Piaseczno 21 października, g.14 
Sparta Jazgarzew - Naprzód Skórzec 21 października, g.11 
LKS Promna - Perła Złotokłos 22 października, g.11

Liga okręgowa

Kolejka 12 - 21-22 października

Naprzód Brwinów - Pogoń II Grodzisk Mazowiecki  
LKS Chlebnia - KS Raszyn  
Sparta II Jazgarzew - KS Konstancin (Konstancin-Jezior-
na) 21 października, g.15
Przyszłość Włochy (Warszawa) - Józefovia Józefów  
Piast Piastów - Grom Warszawa  
Błękitni Korytów - KS Teresin  
SEMP Ursynów (Warszawa) - Ursus II Warszawa  
Naprzód Stare Babice - AP Żyrardów 

A klasa

Kolejka 10 - 21-22 października

FC Lesznowola - GLKS Nadarzyn 22 października, g.12 
Świt Warszawa - Anprel Nowa Wieś  
Gwardia Warszawa - Jedność Żabieniec 22 październi-
ka. g.16.30 
UKS Siekierki (Warszawa) - Laura Chylice  21 paździer-
nika, g.14
Rozwój Warszawa - Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 21 
październik, g.17.30 
Okęcie Warszawa - Grom II Warszawa  
MKS II Piaseczno - Tur Jaktorów 22 października, g.11

Ekstraliga kobiet

Kolejka 7 - 21-22 października

Akademia 2012 Suwałki - Stomil Olsztyn  
Piastovia Piastów - Loczki Wyszków  
Pogoń Zduńska Wola - Ząbkovia Ząbki  
KS Teresin - UMKS Zgierz  
GOSiR Piaseczno - KU-AZS UW Warszawa 
21 października, g.9
Jantar Ostrołęka - Wilga Garwolin 

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

Wyniki naszych zespołów ligowych

Piaseczno jak Legia z Celtikiem
PIŁKA NOŻNA, OKRĘGOWY PUCHAR POLSKI, MKS II PIASECZNO – ZNICZ PRUSZKÓW 0:3 (WALKOWER) Na niewiele 

zdały się ostatecznie boiskowe wysiłki zespołu Bartosza Kobzy. MKS II Piaseczno wpraw-

dzie pokonał Znicz II Pruszków w spotkaniu ćwierćfi nałowym 3:1 (po trzech trafi eniach 

Patryka Kościanka), ale ostatecznie... do dalszej rundy rozgrywek awansował jednak Znicz

 Mazowiecki Związek Piłki Nożnej 
zdecydował o przyznaniu walkowera 
dla gości po tym jak w barwach bia-
ło-niebieskich wystąpiło czterech za-
wodników z pierwszej drużyny Pia-
seczna. Jak się okazało, regulamin 
dopuszcza możliwość gry jedynie 
trzech piłkarzy z zespołu występują-
cego na co dzień w wyższej lidze.
 – Odpadliśmy nie z naszej winy – 
uważa Bartosz Kobza, trener MKS 
II Piaseczno. – Konrad Drązikow-
ski, nasz bramkarz, grał w pierwszym 
meczu pucharowym z Józefovią Józe-
fów i  powinien być traktowany jako 
zawodnik drugiego zespołu. Poje-
chał później na mecz pierwszego ze-
społu z Gromem i już wtedy powinien 
być walkower dla Gromu, a nie było. 
Związek jest więc niekonsekwentny, 
ale bramkarz jest zwykle traktowany 
jako zawodnik, który może bronić i w 
pierwszej i w drugiej drużynie. Dla-
czego dali walkower nam, a nie dali 
pierwszemu zespołowi? Uważam, że 
MZPN nas oszukał. Można się od-
wołać od tej decyzji, ale po co? Po co 
w ogóle grać jeżeli każdy ustala sobie 
swoje przepisy?
 Sytuacja ta przypomina nieco 
nieszczęście Legii Warszawa w 2014 
roku, która - walcząc o Ligę Mi-
strzów z Celtikiem Glasgow - była 
wyraźnie lepsza na boisku, ale zo-
stała ukarana walkowerem za wy-
stawienie (nieuprawnionego do gry) 
Bartosza Bereszyńskiego. Tego typu 
błędy zdarzają się więc na różnych 
poziomach rozgrywkowych. Co cie-
kawe, Znicz zagra teraz od razu w 
finale Okręgowego Pucharu Polski 
na Mazowszu, bo w drugim ćwierć-
finale doszło do jeszcze większe-

go kuriozum. W meczu Huraganu 
Wołomin z Drukarzem Warszawa 
MZPN zarządził... obustronny wal-
kower, bo w obu zespołach zagra-
li nieuprawnieni piłkarze. Znicz tra-

fił z kolei w półfinale na wolny los i 
może już o myśleć o wielkim finale. 

Grzegorz Tylec

Lesznowola znokautowana 
przez Piaseczno
PIŁKA NOŻNA, A KLASA, MKS II PIASECZNO – FC LESZNOWOLA 9:1 Przed 

tym spotkaniem faworytem byli raczej biało-niebiescy, którzy w tym 

sezonie dobrze spisują się w rozgrywkach A klasy. Lesznowola potra-

fi ła jednak wcześniej urwać punkty zarówno Laurze Chylice, jak i Jed-

ności Żabieniec, a więc zespołom mierzącym w awans do ligi okręgo-

wej. Chyba nikt nie spodziewał się jednak aż tak wysokiego wyniku..

 Mecz w Piasecznie rozpo-
czął się od mocnego uderze-
nia ze strony gospodarzy. Już 
w 30 sekundzie gry Patryk Ko-
ścianek – po prostym błędzie 
obrony – odebrał piłkę rywa-
lom i strzelił na 1:0. W 16. mi-
nucie ten sam zawodnik wy-
korzystał niepewne wyjście 
bramkarza Lesznowoli i pod-
wyższył wynik na 2:0. „Ko-
ścian show” trwał dalej w naj-
lepsze. Pięć minut później 
napastnik Piaseczna wystą-
pił tym razem w roli asysten-
ta, wykładając futbolówkę jak 
na tacy Patrykowi Morawskie-
mu. W 35. minucie błysnął z 
kolei Piotr Rybicki, który naj-
pierw odebrał piłkę przed po-
lem karnym, a zaraz potem 
idealnie wycelował po długim 
rogu. Tuż przed przerwą Patryk Zieliński wypatrzył jeszcze Kościanka, a ten – 
spokojnym strzałem – skompletował swój kolejny hat-trick w tym sezonie.
 Lesznowola wyglądała jakby najchętniej w ogóle nie chciała wychodzić 
na drugą połowę. A tu trzeba było grać dalej. W 60. minucie na 6:0 podwyż-
szył – ładnym uderzeniem z rzutu wolnego – Bartosz Wysocki. Goście odpo-
wiedzieli w końcu w 63. minucie – gola na otarcie łez strzelił grający trener 
Oskar Śliwowski. Cóż jednak z tego, skoro cztery minuty później Kościanek 
trafi ł na 7:1, w 83. minucie (tym razem głową) na 8:1, a w ostatniej akcji meczu 
na 9:1? Sześć goli jednego zawodnika w meczu, nawet na poziomie A klasy, 
nie zdarza się często. Kibice biało-niebieskich zastanawiają się czy Kościan nie 
byłby skuteczny również i w meczach pierwszej drużyny Piaseczna.

Grzegorz Tylec

Patryk Kościanek, zdobywca 6 goli dla MKS II Piaseczno
Jestem zadowolony ze swojego występu. Koledzy zasuwają na boisku, a ja 
strzelam gole. Trzymam kciuki za pierwszy zespół. Mam nadzieję, że chłopa-
ki będą wygrywać, ale ja nie mam czasu trenować. W tym roku odbyłem tak 
naprawdę cztery jednostki treningowe. Nie ma co ukrywać, że wybieganie 
w czwartej lidze jest lepsze niż w A klasie.

Oskar Śliwowski, grający trener FC Lesznowola
Graliśmy bez czterech ludzi z podstawowego składu, ale to nas nie uspra-
wiedliwia. Wynik był stanowczo za wysoki, a my traciliśmy gole po indywi-
dualnych błędach. Po takim meczu trudno coś powiedzieć na gorąco. Po-
rozmawiamy sobie z zawodnikami na spokojnie na najbliższym treningu.

Sparta rozbiła Perłę
PIŁKA NOŻNA, PERŁA ZŁOTOKŁOS – SPARTA JAZGARZEW 0:6 Zazwyczaj 

mecze derbowe kojarzą się z twardą walką lokalnych, mniej lub bar-

dziej zwaśnionych ze sobą, klubów. Pomiędzy Spartą a Perłą jest jed-

nak inaczej. Kluby od lat otwarcie współpracują i panuje pomiędzy 

nimi nić sympatii, czego najlepszym dowodem był choćby sparing na 

20-lecie klubu z Jazgarzewa

 Na boisku nie było jednak widać sentymentów. Każdy chciał tego dnia 
zrobić wszystko, by pokonać rywala zza miedzy. W pierwszej połowie licznie 
przybyli kibice obejrzeli wyrównane widowisko. Perła mogła wyjść na prowa-
dzenie, ale zabrakło jej odrobiny szczęścia przy strzale w słupek Adama Pio-
trowskiego. Blisko gola był również Bartek Arak, ale to goście – a konkretnie 
Konrad Rudnicki – ostatecznie trafi li do siatki. 
 O drugiej połowie Perła chciałaby jak najszybciej zapomnieć. Tuż po zmia-
nie stron Sparta strzeliła bowiem szybko trzy gole, do których dołożyła jesz-
cze później dwie bramki. Na listę strzelców wpisali się tego dnia Rudnicki (trzy 
gole), Tomasz Ćwil, Bartłomiej Bobowski i Konrad Wiśniewski. Warto również 
odnotować, że trzy asysty zaliczył Bartosz Orłowski.

Grzegorz Tylec

TENIS STOŁOWY

SIATKÓWKA, II LIGA

Grand Prix po raz drugi

Krótka kontra Legionovia

 W najbliższą niedzielę w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji odbędzie 
się drugi turniej z cyklu Grand Prix Piaseczna. Gościem specjalnym imprezy bę-
dzie dwukrotna mistrzyni Polski seniorek, Katarzyna Grzybowska-Franc. Do wy-
grania m.in. koszulka reprezentacji Polski z autografem „Grzybci” oraz 30-minu-
towy indywidualny trening z mistrzynią. Dzieci (2006 i młodsi), juniorzy (2005 
– 2000), mężczyźni: zgłoszenia do godz. 9.30, start o 10. Kobiety: zgłoszenia do 
godz. 10.30, start o 11. Open: zgłoszenia do godz. 12.30, start o 13.

Tyl

 Jutro w hali Centrum Edukacji i Sportu przy ul. Kwiatowej 28 w Mysiadle 
MUKS Krótka Mysiadło podejmie drużynę LTS Legionovia Legionowo. Po-
czątek spotkania o godz. 19.

Tyl



BIURO
PRAWNO-PODATKOWE

kompleksowa obsługakompleksowa obsługa
księgowo-kadrowa,księgowo-kadrowa,

profesjonalnie i życzliwieprofesjonalnie i życzliwie

Warszawa/DawidyWarszawa/Dawidy

tel.: 502-088-028, e-mail: biuro@e-pit.net

DOCIEPLENIA - ELEWACJE

tel. 531 834 414

OCIEPLENIA
Izolacje pianą

PUR

Dom Zalesie Vita to:

U nas Senior
poczuje się jak w domu
U nas Senior
poczuje się jak w domu

Dom Zalesie Vita
ul. Słowicza 30B, 05-540 Ustanów

Tel. komórkowy: 784-940-107,
e-mail: info@medvita24.pl

• miła, wyjątkowa i serdeczna opieka
aktywacja w ciągu dnia•

czuwająca  i profesjonalna•
kadra pielęgniarek,

ratowników
i opiekunów medycznych

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

Inspektora ds. drogowych 

 

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

Inspektora ds. budowlanych

 

           

 
 

 
 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 
39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 
3 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Miejską Konstancin-Jeziorna uchwały 
nr 400/VII/25/2016 z dnia 23 listopada 
2016 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
dla działek o nr ew. 37 i 38 z obrębu 
03-16 w Konstancinie-Jeziornie.
Z niezbędną dokumentacją sprawy 
można się zapoznać w Wydziale 

Planowania Przestrzennego Urzędu 
Miasta i Gminy Konstancin–Jeziorna 
ul. Mirkowska 39a, od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 900 do 1500.

Wnioski należy składać na piśmie 
w terminie do dnia 14 listopada 2017 
r. do Burmistrza Gminy Konstancin- 
-Jeziorna, ul. Warszawska 32, 05-520 
Konstancin-Jeziorna. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia 
ww. wniosków jest Burmistrz Gminy 
Konstancin-Jeziorna.

 Burmistrz  
/-/ Kazimierz Jańczuk

Konstancin-Jeziorna, dnia 16 października 2017 r.



DAM PRACĘ

Praca w firmie ogrodniczej, tel. 607 811 727

Przyjmę (może być do przyuczenia) przy montażu
ścian całoszklanych  w biurach, tel. 698 299 195

Sklep osiedlowy, spożywczy w Piasecznie 
zatrudni ekspedientki, tel. 787 767 737

Do serwisu opon z doświadczeniem, Gołków 
tel. 796 756 580

Zatrudnię hydraulika, tel. 511 659 651

Pilnie poszukuję fryzjera/ki do salonu w Zalesiu 
Górnym, tel. 515 233 014

Kasjer/sprzedawca, sklep monopolowy 24h, 
Piaseczno, tel. 787 907 858

Sprzedawczynię do delkatesów w Zalesiu Dolnym 
– atrakcyjne warunki pracy, tel. 797 188 368 lub 
22 737 35 83

Pielęgniarki, lekarzy medycyny rodzinnej, medycyny 
pracy, internistę, tel. 605 440 831, 609 373 582

Kelnerkę do restauracji w Zalesiu Dolnym, mile 
widziane doświadczenie, tel. 606 492 420

Ekspedientkę do sklepu spożywczego w Piasecznie, 
pełen etat oraz  etatu  tel. 600 803 611, 602 743 436 

Pracownika fizycznego na skład opału w Piasecznie, 
na pół lub pełny etat, tel. 601 250 096

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstancinie 
poszukuje osoby chętne do pracy w charakterze Opie-
kuna nad osobami niepełnosprawnymi z możliwością 
zamieszkania. Osoby zainteresowane prosimy o kon-
takt telefoniczny pod nr 607241707 lub adresem 
e-mail:  tabita@luxmed.p

Fryzjerkę do salonu w Łazach, tel. 503 018 891

Pomoc nauczyciela/opiekunkę do przedszkola 
w Łazach zatrudnię PILNIE, tel. 506 12 52 82, 
CV: przedszkolefantazja@interia.pl

Praca od zaraz!!! Zatrudnimy do pracy na magazynie. 
Wola Mrokowska. Praca z Polakami. Tel. 501 551 656

Zatrudnię blacharza samochodowego, tel. 501 781 984

Zatrudnię mechanika samochodowego, Piaseczno.
Tel. 601 238 245

Przyjmę do pracy ekspedientkę w delikatesach 
w Nowej Iwicznej, tel. 502 159 936 

Kelnerka/kelner do pracy w Restauracji Żabieniec 
tel. 725 547 737

Sprzątanie, Piaseczno, godz. 12-20 , umowa o pracę, 
1900 zł netto tel. 660 145 202

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

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

Zatrudnię spawacza oraz ucznia, tel. 502 213 724

Praca na produkcji – Piaseczno. Praca w systemie
zmianowym od pon. do pt. Mile widziani mężczyźni. 
Informacje pod nr tel. 797 318 859

Brukarza, pomocnika, tel. 504 008 309

Krawcowe, proste szycie z formy, tel. 601 457 655, 
691 737 538

Zatrudnię grafika komputerowego, Piaseczno, 
tel. 601 213 555

Zatrudnię kucharkę i  kelnerkę z doświadczeniem, 
możliwość zamieszkania,  Zajazd Staropolski, 
Konstancin-Jeziorna, tel. 22 756 33 66, 605 033 103

Ekipę do remontu domu, Piaseczno, tel. 668 306 570

Osoby do sprzątania z doświadczeniem w obsłudze 
maszyn, dobre warunki tel. 501 163 228

Nauczyciela i osobę do pracy w kuchni w przedszkolu 
w Nowej Woli/ k. Piaseczna, tel. 501 423 413

Agencja ochrony zatrudni: pracowników ochrony kwalifi-
kowanych i niekwalifikowanych do 45 lat, oraz przedstawi-
ciela handlowego, tel. 534 354 701

Panie do sprzątania biur w Górze Kalwarii. Tel. 608 673 131

Kucharza, bar, Konstancin, tel. 691 666 146

Pracownika obsługi klienta w barze, Konstancin, 
tel. 691 666 146

Panią do sprzątania na obiekcie handlowym, tel. 794 333 692

Stacja paliw Orlen w Konstncinie – Jeziornie zatrudni 
pracownika tel. 602 181 945

Do wykończenia wnętrz, tel. 507 191 295

Elektromonterów  oraz kierowcę kat.C, tel. 22 201 19 01, 
602 653 398

Fryzjer damsko-męski Góra Kalwaria, tel. 512 769 233

Ekspedientka Ursynów 2500. Tel. 724 999 093

Mechanika samochodowego, tel. 660 388 940

Ekspedientki do sklepu  spożywczego, Janki, Nadarzyn. 
Tel. 508 363 788

Zatrudnię mężczyzn do pracy przy produkcji opakowań
z tektury w Piasecznie , tel. 22 737 24 77

Capilli poszukuje fryzjera. Piaseczno. Wyślij 
CV saloncapilli@wp.pl 

Dekarza najlepiej z doświadczeniem, pomocnika 
dekarza, praca stała, woj. mazowieckie, tel. 601 306 853

Zatrudnię krawcowe szwaczki Stefanowo, tel. 698 430 781

Sklep z żywnością tradycyjną zatrudni ekspedientki, 
pełny etat, umowa o pracę, Konstancin, tel. 604 78 77 76

Zatrudnię lakiernika i pomocnika lakiernika 
samochodowego, Prażmów, tel. 607 348 271

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie i opieka, tel. 880 450 968, 736 174 044

Sprzątanie, tel. 795 508 207

Sprzątanie tel. 576 099 025

KUPIĘ

Drzewo z wycinki przyjmę okazyjnie, tel. 666 924 505

Antyczne meble, obrazy, srebra, platery, odznaczenia, 
szable, książki, pocztówki, tel. 504 017 418

Kupię rzeczy,z likwidowanych domów, mieszkań, 
garaży, zakładów itp., tel. 791 132 916

SPRZEDAM

Meble kuchenne w bardzo dobrym stanie, 
tel. 500 274 350

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

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 602 77 03 61

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 791 394 791

Kredens – antyk, tel. 668 306 570

Opryskiwacz, tel. 515 486 338

Tuje, bukszpany i inne,  tel. 880 479 679

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Sprzedam Citroena SAXO tel. 510 444 329

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Przyczepę do przewozu łodzi, może być używana,
z dokumentami tel. 606 618 820, 22 727 41 14  

Skup, stare, skorodowane, rozbite. Atrakcyjne ceny, 
tel. 730 134 633

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Kancelaria Prawa Administracyjnego.  ODSZKODO-
WANIA ZA DZIAŁKI PRZEJĘTE POD DROGI PUBLICZ-
NE – skutecznie pomagamy w uzyskaniu odszkodowa-
nie maksymalnej wysokości. ODWOŁANIA, ZAŻALE-
NIA, PISMA PROCESOWE. tel. 508 743 620

Segment 125 m kw., z garażem, ogródek. Atrakcyjna 
cena, wysoka jakość. Góra Kalwaria tel. 602 235 319

Sprzedam działkę budowlaną 1,1ha i/lub 1,95 ha w Ką-
tach. Media, obok szkoła i przedszkole, tel. 720 912 611

Mieszkanie 4-pokojowe 76,7 m kw, Warszawa-Praga, 
Białostocka, bezpośrednio, tel. 884 961 605 (fotogra-
fie: otodom.pl)

Dom 153/5400 m kw. Jajkowice, 60 km od Warsza-
wy, 395 tys. zł, bezpośrednio, tel. 736 633 984 (zdję-
cia: otodom.pl)

Działki rekreacyjne Prażmów, tel. 602 77 03 61

Działki budowlane Prażmów 1000 m kw. tel. 602 77 03 61

Dwupokojowe w Piasecznie 56 m kw. tel. 601 28 90 47

Dom parterowy Sułkowice, tel. 790 600 608

Sprzedam działki Henryków-Urocze, bezpośrednio 
tel. 509 332 657

Sprzedam najładniejszą działkę w Chylicach, tel. 602 340 549

Sprzedam działki budowlane poniżej ceny rynkowej 
w Nowej Woli. Tanio z przyczyn losowych, tel. 604 624 875

Sprzedam działki budowlane blisko PKP! Na budowę lub 
dobrą lokatę oszczędności.Koszt działki ok. 1000 m kw., 
ze wszystkimi opłatami (podatek, notariusz, księga 
wieczysta), WYNOSI ok. 29 900 zł, tel. 698 225 965 

Super działka Łazy/Magdalenka, tel. 698 225 965

Sprzedam działkę. Łazy-Magdalenka tel. 507 966 327

Góra Kalwaria, 3-pokojowe, 58 m kw., tel. 519 470 497

Budowlana, 1000-1500 m kw., Robercin, ul. Krótka, 
tel. 722 135 346

Dwupokojowe, Mysiadło, bezpośrednio, tel. 726 999 007

Dom 190/1000 m kw., Nowe Racibory, 480 tys. zł, 
tel. 600 279 452 (więcej szczegółów: otodom.pl)

Pilnie sprzedam działkę 1000 m kw.,w Prażmowie, 
tel. 500 732 565

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

Para poszukuje kawalerki na terenie Piaseczna 
tel. 602 430 799

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Wynajmę lub sprzedam lokal użytkowy 67 m kw., 
Piaseczno, ul. Młynarska, tel. 691 505 119

Kawalerka, 30 m kw., z balkonem, Piaseczno, tel. 603 168 784

Trzypokojowe umeblowane, Zalesie Dolne, tel. 505 111 381

Mieszkanie 37 m kw., Piaseczno, tel. 693 440 622

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

Mieszkanie w centrum Piaseczna dla robotników lub 
pracownic z Ukrainy, tel. 693 01 01 66

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

Lokal użytkowy 130 m kw. Piaseczno ul. Pomorska. 
Tel. 666 223 866

Mieszkanie, tel. 502 870 325

Kwatery- domy, tel. 728 899 673

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Mieszkanie, 2 pokoje, najchętniej z tarasem, Piaseczno,
blisko centrum tel. 501 029 059 

USŁUGI

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

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

OKNA SERWIS I NAPRAWA, TEL. 601 623 480

Krycie, naprawa dachów, tel. 511 928 895

Usługi ogólnobudowlane, tel. 501 239 910

Przeprowadzki,  tel. 505 591 721

Czyszczenie piwnic, posesji, strychów. 
Tel. 505 591 721

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

Dachy, kominy, rynny, tel. 798 836 860

Elektryk, tel. 666 890 886

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

Hydraulik tel. 886 576 148

Hydraulik z doświadczeniem i uprawnieniami. 
Piaseczno i okoliczne gminy tel. 605 079 907

Naprawy AGD pralki lodówki zmywarki piekarniki 
płyty ele. Tel. 511 204 952

Projekty, adaptacje, pozwolenia na bud., 
budowa-stany surowe, pod klucz tel. 533 998 872
 
Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

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

Usługi księgowe – kompleksowo  tel. 501 083 432

Biuro rachunkowe - prowadzenie, pomoc, konsultacje,
tel. 502 354 917

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

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

Układanie kostki brukowej, tel. 504 008 309

Cyklinowanie, tel. 573 437 794

Tłumaczenia, tel. 607 685 074

Wylewki agregatem, styrobeton, tel. 668 327 588

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

Remonty, wykończenia, malowanie, tel. 722 292 031

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Rynny, daszki, tel. 512 256 799

Remonty, wykończenia, hydraulika, pełny zakres, 
tel. 601 304 250

Pranie dywanów, tapicerki meblowej, tel. 535 994 114

Brukarstwo, meritumbruk@o2.pl,  tel. 696 437 501

Przyjmę drobne prace remontowe oraz porządkowe, 
tel. 693 135 640

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Pranie , czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki 
meblowej tel. 508 652 030

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

Płyty gipsowe, wykończenia, tel. 692 194 998

Usługi rębakiem, tel. 506 44 05 44

Wycinka drzew i usługi rębakiem, tel. 721 881 995

Mycie dachów, elewacji, kostki, tel. 798 836 860

Budowy domów , docieplenia, tel. 798 836 860 

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Dachy, podbitka, tel. 530 248 771

Sprzątanie tel. 536 043 434 

Ogrodnictwo tel. 536 043 434

Naprawiam pralki, lodówki, tel. 603 047 616

Hydraulik, tel. 535 872 455

Naprawa, serwis okien i drzwi, problem z uszczelką
czy klamką ? Zacięte okno? Zbita szyba ? Wieje ?
20 lat doświadczenia, tel. 502 214 817

Wycinka drzew, oczyszczanie działek, ogrodnicze,
tel. 519 874 891

Wysokościowe:Wycinka drzew w terenie 
zabudowanym. Czyszczenie rynien i dachów. 
Tel. +48 889 105 476

Tynki wewnętrzne, tel. 533 125 444

Gładzie, malowanie, tel. 796 682 431

Glazurnik, tel. 577 355 123

Wycinka i pielęgnacja koron drzew, alpinistycznie,
tel. 604 616 890

RÓŻNE 

Sprzedam firmę (Dom Opieki) dobrze prosperującą, 
budynek 780 m kw., działka 2500 m kw. Serock, 
tel. 501 092 950

Kancelaria Prawa Administracyjnego.  ODSZKODOWANIA 
ZA DZIAŁKI PRZEJĘTE POD DROGI PUBLICZNE – sku-
tecznie pomagamy w uzyskaniu odszkodowanie maksy-
malnej wysokości. ODWOŁANIA, ZAŻALENIA, PISMA 
PROCESOWE. tel. 508 743 620

Pożyczki i kredyty wieloratalne dla każdego bez BIK, tel. 
690 016 555

Zbliża się zima a Ty nie masz opon zimowych? Kup je on-li-
ne na WWW.LAMGUM.PL Zakupione opony będą czekały 
na Ciebie w serwisie!

NAUKA 

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

Dom Opieki, Piaseczno, tel. 601 870 594

Stylizacja rzęs metodą objętościową, Piaseczno, 
tel. 665 831 986

Masaże, tel. 576 059 387

Dom rodzinny dla sprawnych emerytów, wyżywienie,
 tel. 516 27 00 85

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom czeka-
ją fundacyjne zwierzaki: pieski małe, większe i całkiem 
duże, a także koty. Wszystkie są zdrowe, zaszczepio-
ne i wysterylizowane. Przebywają w Piasecznie i okoli-
cach. Chętnie pomożemy przy doborze zwierzaka. Tel. 
w sprawie adopcji: 503 069 502, 502 906 532, 604 531 
952, 608 504 380
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Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

ZATRUDNIMY DO ODDZIAŁU WART CYWILNYCH - 
UMOWA O PRACĘ, OKĘCIE. TEL. 261 821 073

Przyjmę do ciekawej pracy w biurze w Piasecznie na 
atrakcyjnych warunkach.  CV na e-mail:
wojciechlach@wp.pl

Mechanika samochodowego, kwatera,Konstancin, 
tel. 501 311 130

Blacharza samochodowego, od 25zł/godz., 
kwatera tel. 501 311 130

LABORATORIUM ROŚLIN W PIASECZNIE UL. STASZI-
CA 44 ZATRUDNI na stanowiskach:- Pana do obsłu-
gi magazynu roślin. - Pana do pomocy w procesie spo-
rządzania podłoży na których rosną rośliny. Szkolenie i 
opieka dla osób  bez doświadczenia. Umowa o pracę. 
Pełny etat 7.00 - 15.00. Kontakt tel. 22 756 20 65 ponie-
działek - piątek w godz.: 8.00 - 14.00. 
DOŁĄCZ DO NAS!

LABORATORIUM ROŚLIN W PIASECZNIE UL. STASZI-
CA 44 ZATRUDNI: Panie do rozmnażania roślin. Praca 
siedząca przy specjalnie przystosowanych do tej czyn-
ności oświetlonych stołach z zachowaniem szczególnej 
czystości. Szkolenie i opieka dla osób bez doświadcze-
nia. Umowa o pracę, pełny etat 7.00 -15.00.  Kontakt tel. 
22 756 20 65 poniedziałek - piątek w godz.: 8.00-14.00. 
DOŁĄCZ DO NAS!

Przyjmę do pracy kobiety. Sprzątanie biur i salonu 
samochodowego ul. Puławska-Mysiadło. Zgłoszenie 
pod tel. 601 20 20 59

Biuro rachunkowe poszukuje księgowej. CV prosimy 
przesyłać ma maila korn@korn.pl 

Uczennicę na naukę zawodu do salonu fryzjerskiego 
w Zalesiu Dolnym, tel. 507 600 570

Ekspedientkę do sklepu spożywczego, Piaseczno, 
dobre warunki, tel. 22 757 07 61

Fryzjerkę na pół etatu do salonu fryzjerskiego w Zalesiu 
Dolnym, tel. 507 600 570

Drewno suche przyjmę/kupię okazyjnie, tel. 666 924 505

Kupię każde auto, gotówka, od ręki, tel. 510 210 692

Skup samochodów, tel. 501 830 898

Audi A6 V6, 2,5 pojemność, pierwsza rejestracja 2000 r., 
cena do uzgodnienia, samochód zadbany, tel. 660 68 47 39 

AUTO SKUP, TEL. 535 661 903

SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ 1000 METRÓW 
W JEZIÓRKU.TEL. 602 489 649

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

FOTOGRAF - ŚLUB, CHRZEST, INNE OKAZJE, WOLNE 
TERMINY 2017, LEMONPHOTO.PL, TEL. 692 569 927 

MALOWANIE G/K SUFITY PODWIESZANE, GŁADŹ, 
REMONTY, TEL. 606 141 944

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

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

PRZYGOTOWYWANIE POZWÓW ROZWODOWYCH, 
TEL. 508 743 620 

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

ANTENY,DOMOFONY, MONTAŻ, NAPRAWY, 
TEL. 603 375 875

ELEWACJE TEL. 792 456 182

Usługi transportowe, przeprowadzki  tel. 516 856 115 

Elektryk, usługi elektryczne, tel. 797 669 797

Koszenie, niwelacja terenu. Tel. 505 591 721

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588  

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

PRZYGOTOWYWANIE POZWÓW ROZWODOWYCH, 
alimentacyjnych – sprawy rodzinne, karne, cywilne, 
spadkowe tel. 508 743 620 

Dreamlandia – twórczy angielski, od 1998, 
indywidualnie, ,z dojazdem, , tel. 662 128 913 

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

Działkę budowlaną, ogrodzoną, zagospodarowaną, 
1860 m kw., woda+prąd, Piskórka, ul. Świerkowa, 
tel. 602 10 85 65

Tynki tradycyjne i maszynowe, tel. 604 415 352

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




