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Biegacze upamiętnili Konstytucję
PIASECZNO W niedzielę, 1 maja 
odbyła się szesnasta już edy-
cja Piaseczyńskiej Mili Kon-
stytucyjnej. Impreza tradycyj-
nie cieszyła się dużym zainte-
resowaniem. W biegu głów-
nym wystartowało 200 za-
wodników, zaś w całej impre-
zie – około 460

Inwestycja drogowa
z zarzutami
POWIAT W październiku 2011 roku pisaliśmy o nieprawidłowo-
ściach, związanych z budową ulic Millenium i Radnych w Gło-
skowie, wykrytych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania 
Programów Unijnych. Rok później prokuratura rejonowa w 
Piasecznie wszczęła w tej sprawie dochodzenie. Śledztwo za-
kończyło się w październiku ubiegłego roku postawieniem 
zarzutów siedmiu osobom. Wśród oskarżonych znaleźli się 
były starosta Jan Dąbek oraz były wicestarosta
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 Podczas prowadzonych przed kilkoma dniami działań na tere-
nie centrum handlowego w Wólce Kosowskiej, policjanci zabez-
pieczyli około 900 sztuk odzieży, galanterii oraz zegarków z za-
strzeżonymi znakami towarowymi znanych światowych produ-
centów. Wartość zarekwirowanego towaru oszacowano wstępnie 
na około 150 tys. zł. Właścicielka f irmy, obywatelka Ukrainy, sta-
nie przed sądem. Za handel podróbkami może grozić jej nawet 
do 5 lat więzienia.

 W ubiegły piątek policjanci otrzymali informację o próbie wy-
łudzenia od starszej osoby pieniędzy metodą „na policjanta”. Do 
65-letniej kobiety zadzwonił 22-letni mężczyzna, który podając się 
za funkcjonariusza polecił, aby ze względów bezpieczeństwa zdepo-
nowała u niego wszystkie pieniądze i oszczędności. Na szczęście ko-
bieta, która początkowo planowała nawet zaciągnięcie kredytu na 
30 tys. zł., w porę zorientowała się, że ma do czynienia z oszustem. 
Patryk K. został zatrzymany. Teraz mundurowi sprawdzają, czy nie 
ma na koncie innych podobnych przestępstw. Za oszustwo grozi mu 
do 8 lat więzienia.

Biegacze upamiętnili Konstytucję
PIASECZNO W niedzielę, 1 maja odbyła się szesnasta już edycja Piaseczyńskiej Mili Konstytucyjnej. Impreza 
tradycyjnie cieszyła się dużym zainteresowaniem. W biegu głównym wystartowało 200 zawodników, zaś 
w całej imprezie – około 460
 Organizatorem Mili było Sto-
warzyszenie Rekreacyjno-Sportowe 
„Kondycja”. Tym razem najbardziej 
znana w Piasecznie impreza biegowa 
odbyła się dwa dni przed 225. rocz-
nicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
Rok temu Wiesław Paradowski, pre-
zes „Kondycji” wyjaśniał, że jest to 
celowy zabieg, gdyż 3 maja jest orga-
nizowanych wiele biegów ulicznych, 
w tym także w Warszawie. Organi-
zatorzy nie chcieli, aby piaseczyńska 
Mila z nimi kolidowała.

Duże zainteresowanie
 Piaseczyńska Mila Konstytucyj-
na od lat cieszy się ogromnym zain-
teresowaniem zarówno biegaczy, jak 
i dopingujących ich mieszkańców. 
Upamiętnia bowiem nie tylko waż-
ne historyczne wydarzenie, ale także 
propaguje ruch na świeżym powie-
trzu i promuje Piaseczno. Bieg cały 
czas ewoluuje. Dwa lata temu uda-
ło się po raz pierwszy wprowadzić 
elektroniczny system pomiaru cza-
su, który z powodzeniem funkcjono-
wał także podczas tegorocznej edy-
cji (nie zostało nim objętych jedynie 
około 30 biegaczy rejestrujących się 
ostatniego dnia). Zawodnicy mie-
li w numerze startowym specjalny, 
współpracujący z komputerem chip. 

Dzięki temu można było precyzyj-
nie określić czas, w jakim przebiegli 
określony dystans. Wyniki były wy-
świetlane na ustawionej przy Placu 
Piłsudskiego tablicy. 
 Kolejny rok z rzędu panuje ten-
dencja, że w imprezie biorą udział 
głównie lekkoatleci i ich rodziny. 
Mniej przychodzi kibiców, mimo że 
im także organizatorzy starają się za-
pewnić atrakcje. W tym roku jedną z 
nich był rozstawiony przy Przystanku 
Kultura ogromny „dmuchaniec”.

Od przedszkolaka do seniora
 Tegoroczna Mila rozpoczęła się 
od biegów dziecięcych na krótszych 
dystansach. Najpierw na 100 m po-
biegły przedszkolaki. Na starcie Bie-
gu Krasnali stanęło 67 zawodników. 
Wśród chłopców najszybciej dobiegł 
do mety Juliusz Wagner, zaś wśród 
dziewczynek – Weronika Kozer-
ska. Uczniowie podstawówek, w za-
leżności od wieku, pobiegli na dy-
stansach ćwierć mili (400 m) i pół 
mili (800 m). W kategorii klas I-III 

pierwsze miejsce zajął Rafał Marci-
nek wśród chłopców i Amelia Omen 
wśród dziewczynek, zaś w kategorii 
klas IV-VI triumfowali odpowied-
nio Adam Ciecieląg i Marianna Ja-
worowska, która wygrała całą rywa-
lizację na 800 metrów.
 Bieg ulicami Piaseczna na dy-
stansie pełnej mili angielskiej (1609 
m) jako pierwsi odbyli gimnazja-
liści. Wśród chłopców linię mety 
pierwszy przekroczył Krzysztof We-
remczuk, zaś wśród dziewcząt – Oli-
wia Paradowska.

 Jednak największą popular-
nością cieszył się tego dnia bieg 
główny, na starcie którego sta-
nęło 200 zawodników. Najlep-
szym pokonanie mili zajęło nie-
całe cztery i pół minuty. Pierwszy 
na mecie zameldował się Krzysz-
tof Wasiewicz z Piaseczna, któ-
ry o centymetry wyprzedził Woj-
ciecha Jarosza i Piotra Mielew-
czyka. Wśród kobiet triumfowa-
ła Aleksandra Płocińska przed 
Oliwią Malmon i Moniką Jusiń-
ską (wszystkie wyniki na stronie 
www.kondycja.com.pl). 
 Wszyscy biegacze otrzymali pa-
miątkowe medale, zaś na najlep-
szych czekały bony upominkowe do 
Decathlonu i zestawy kosmetyków. 
Po zakończeniu rywalizacji orga-
nizatorzy zaprosili także na posiłek 
regeneracyjny w postaci dietetycz-
nego, ale pożywnego zagrodowego 
kurczaka.

Biegł nawet wicestarosta
 Kiedyś w piaseczyńskiej Mili 
biegali lokalni samorządowcy, jak 
choćby radny kilku kadencji Zbi-
gniew Mucha. Tym razem na tra-
sie zobaczyliśmy wicestarostę Arka-
diusza Strzyżewskiego, który pchał 
wózek z niepełnosprawną Natalią, 
mieszkanką Piaseczna. - Rok temu z 
panią Natalią biegła Honorata Kali-
cińska – mówi Arkadiusz Strzyżew-
ski. - W tym roku to ja postanowi-
łem podjąć wyzwanie. Bieg miał na 
celu pokazanie, że ludzie na wóz-
kach również mogą być aktywni i że 
może sprawiać im to radość. Mam 
nadzieję, że w przyszłym roku bę-
dzie takich osób więcej.
 Wicestarosta i Natalia uplaso-
wali się w połowie stawki, zajmując 
101. miejsce. 

Tomasz Wojciuk

Najszybszym biegaczom pokonanie mili zajęło niecałe 
cztery i pół minuty

Przed Biegiem Głównym odbyła się krótka rozgrzewka 
na Placu Piłsudskiego

Willa „Biała” do odbudowy
KONSTANCIN-JEZIORNA Barbara Jezierska, mazowiecki kon-
serwator zabytków wraz z przedstawicielami lokalnych 
władz dokonała wizji lokalnej zabytkowych willi
 Niedawno burmistrz Kazimierz Jańczuk informował, że problem niszczeją-
cych zabytków w Konstancinie-Jeziornie omówił z Barbarą Jezierską, mazowiec-
kim konserwatorem. - Rozmawialiśmy m.in. o obiektach w kwartale pomiędzy 
ul. Kraszewskiego, a ul. Graniczną, czyli w centrum miasta – relacjonował bur-
mistrz. -  Konserwator przyznała, że ona również jest bezradna i zasugerowała, 
że wystąpi do prokuratury o wszczęcie postępowania przeciwko właścicielowi. 
 W ramach spotkania z Jezierską odbyła się wizja lokalna kilku obiektów, w 
tym willi „Gryf“, „Białej“ przy ul. Mickiewicza 7, „Kamilin“ przy ul. Piłsudskiego 
42 i  willi Wierzejewskiego 8.  
 - Ta ostatnia, mimo iż nie jest ona wpisana do rejestru wojewódzkiego 
konserwatora zabytków, ale jest w gminnej ewidencji, więc w naszej opinii 
zasługuje na ochronę – zaznaczył Kazimierz Jańczuk. - Gmina wystawiła ją na 
sprzedaż, więc potencjalny nabywca, chcąc ją rozbudowywać, będzie musiał 
to ustalić z konserwatorem. Ponadto poinformowałem panią konserwator, że 
wcześniej czy później gmina przystąpi do odbudowy willi „Biała“, przy czym 
nie zamierzamy tego robić dla potrzeb mieszkaniowych.  Lokale byłyby zbyt 
drogie i zgodnie z nowymi przepisami przeciwpożarowymi mogłoby ich po-
wstać zaledwie kilka, może trzy czy cztery. Będziemy chcieli ją przeznaczyć 
na cel publiczny. Gdy będziemy pewni w 100 procentach o jej przeznaczeniu, 
zwrócimy się z taką propozycją do rady miejskiej - dodał.
 W „Białej“ jeszcze nie tak dawno znajdowały się lokalne komunalne, jed-
nak po pożarze, który wybuchł w styczniu ubiegłego roku, mieszkańcy zosta-
li przekwaterowani. 
 Na terenie miasta jest aż 174 willi, z czego około 60 widnieje w rejestrze 
konserwatora zabytków, a ponad 100 umieszczonych jest w gminnym reje-
strze zabytków.

aż
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Jan Dąbek wygrał wybory na sołtysa
PIASECZNO W ubiegły piątek odbyły się ostatnie w gminie Piaseczno wybory na sołtysa. 
W sołectwie Józefosław o funkcję tę ubiegali się były starosta, obecnie wicewójt Praż-
mowa Jan  Dąbek oraz Anna Czerwieniec, zasiadająca w radzie sołeckiej prezes stowa-
rzyszenia Pomysł na Józefosław. Wybory wygrał Jan Dąbek, zdobywając 198 spośród 
297 oddanych głosów
 Wybory na sołtysa Józefosła-
wia zaplanowano na piątek rozpo-
czynający długi weekend, co wie-
lu mieszkańcom nie przypadło do 
gustu. Wieczór wyborczy w Zespo-
le Szkół Publicznych w Józefosła-
wiu rozpoczął się więc od uszczy-
pliwości między burmistrzem Zdzi-
sławem Lisem, a grupką niezadowo-
lonych osób. - Miesiąc temu złoży-
łam wniosek z prośbą o wyznacze-
nie innego terminu wyborów, ale zo-
stał on zignorowany – mówiła Alicja 
Perlińska, jedna z mieszkanek. - Bo 
miesiąc temu termin był już usta-
lony – odpowiedział burmistrz Lis. 
- Te wybory odbędą się dzisiaj, no 
chyba że złożycie państwo formalny 
wniosek o ich przełożenie. - Już na 
to za późno, bo przełożyliśmy swo-
je wyjazdy – denerwowała się Alicja 
Perlińska.

Podziękowania dla sołtysa
 - Tradycją jest, żeby podzięko-
wać sołtysowi za wykonaną pra-
cę – mówił Zdzisław Lis. - Pozwól-
cie państwo, że uczynię to w imieniu 
swoim i mieszkańców.
 Następnie dotychczasowy sołtys 
Jan Dąbek odczytał sprawozdanie 
z czterech lat działalności. - W tym 
czasie złożyliśmy do gminy ponad 
60 wniosków oraz wiele pism i uwag 
w sprawach dotyczących bezpie-
czeństwa, estetyki zieleni czy ukła-
du komunikacyjnego. Staraliśmy się 
poprawiać komfort życia mieszkań-
ców i inicjować ważne inwestycje – 
raportował Jan Dąbek. 
 Po zakończeniu drobiazgowe-
go sprawozdania, w którym zostało 
poruszonych wiele istotnych dla lo-
kalnej społeczności spraw, jak choć-
by kwestia budowy nowych dróg, 
monitoringu czy wskazanie inwesty-

cji zrealizowanych w ramach fundu-
szu sołeckiego, w drodze głosowa-
nia wyłoniono członków 5-osobowej 
komisji wyborczej, którzy mieli czu-
wać nad prawidłowym przebiegiem 
głosowania na sołtysa. Kolejnym 
punktem zebrania było zgłaszanie 
kandydatów. O funkcję sołtysa zde-
cydowali się ubiegać Jan Dąbek oraz 
Anna Czerwieniec, zasiadającą od 
2013 roku w radzie sołeckiej. 

Prezentacja kandydatów
 Jako pierwsza zaprezentowa-
ła się mieszkańcom Anna Czer-
wieniec. - Uczestniczyłam w wielu 
inicjatywach wymienionych przez 
pana Jana Dąbka. Wiele z nich też 
sama inicjowałam – zaczęła, do-
dając że od początku pracy w ra-
dzie sołeckiej szukała kontaktu z 
ludźmi działającymi na rzecz spo-
łeczności Józefosławia. - Z mo-
jej inicjatywy powstała strona in-
ternetowa sołectwa i baza adre-
sów mailowych, która liczy obec-
nie około 160 nazwisk i jest na bie-
żąco uzupełniana. Bez wątpie-
nia podniosło to jakość komuni-
kacji wśród mieszkańców. Kolej-
na rzecz, na której mi zależało, 
to transparentność działań rady, 
co również udało się zrealizować. 
Podczas mojej pracy w radzie po-

znawałam gminnych urzędników, 
od których zależą istotne sprawy. 
Jestem chyba przez nich lubiana, 
co bardzo ułatwia współpracę. 
 Anna Czerwieniec była również 
inicjatorką powstania stowarzysze-
nia Pomysł na Józefosław. - Orga-
nizowaliśmy akcje związane z za-
gospodarowaniem przestrzeni, ak-
cje porządkowe, kiermasze jesien-
ne oraz bieg uliczny Józefosławia i 
Julianowa połączony z piknikiem, 
który po raz trzeci odbędzie się w 
czerwcu – dodała. - Chcę być soł-
tysem bo wiele osób mi to propo-
nowało, jestem osobą pracowitą, 
kontaktową i skrupulatną, a poza 
tym chciałam, aby pan Dąbek miał 
kontrkandydata. 
 Jan Dąbek nieskromnie zazna-
czył, że miał wielki wpływ na roz-
wój Józefosławia. - Jak jeszcze nie 
byłem sołtysem, walczyłem o pozy-
skanie terenu pod szkołę, co w koń-
cu się udało – mówił. - Mówi się, że 

sołtys zgodnie ze statutem niewiele 
może. Może i tak, ale z taką grupą 
jak państwo może wszystko. Bra-
kuje nam w Józefosławiu dobrych 
rozwiązań komunikacyjnych, ma-
łych rond, systemu ścieżek rowero-
wych.  Pani Ania jest świetną oso-
bą koncepcyjnie, ale pozostaje jesz-
cze kwestia inwestycji. 

Mieszkańcy zaufali Dąbkowi
 W głosowaniu na sołtysa wzięło 
udział 297 osób. 198 oddano na Jana 
Dąbka, a 99 na Annę Czerwieniec. 
- Gratuluję pani Ani wyniku, myślę 
że przyjdzie jeszcze na panią czas – 
podsumował wybory Jan Dąbek. 
 Wkrótce potem została wybra-
na 8-osobowa rada sołecka, w skład 
której weszli Marek Kloc, Elżbieta 
Lenard, Anna Rupińska, Ilona Ośko, 
Ewa Bielska, Alicja Perlińska, Kata-
rzyna Marciniak i Bartosz Kijek. 

Tomasz Wojciuk

Jan Dąbek przekonywał, że to dzięki niemu został pozyskany 
w latach 90-tych teren pod szkołę w Józefosławiu

Anna Czerwińska podkreślała, że ma dobry kontakt z gminny-
mi urzędnikami, co bardzo ułatwia różne działania

R E K L A M A

R E K L A M A



4 nr 17 (622)/2016/W1AKTUALNOŚCI
KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

R E K L A M A

Prom znów działa
KONSTANCIN-JEZIORNA Pod koniec kwietnia w Gassach wznowiono 
przeprawę promową przez Wisłę

 Prom linowy uruchomiono po raz pierwszy w sierpniu 2014 roku. Stał się 
on nie tylko atrakcją turystyczną, ale także skrótem, szczególnie dla otwoc-
kich kierowców, dlatego cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Tylko 
w pierwszym miesiącu funkcjonowania skorzystało z niego ok. 3 tys. osób.  
 Przeprawa między konstancińskim a karczewskim brzegiem Wisły czyn-
na jest codziennie. W dni powszednie prom kursuje od godz. 6 do 20, a w so-
boty, niedziele i święta nieco krócej, bo od godz. 8 do 20. Pomysłodawcy uru-
chomienia promu liczą, że warunki atmosferyczne pozwolą na jego funkcjo-
nowanie aż do listopada.
 Za przeprawę jednej osoby zapłacimy 3 zł, rower - 2 zł, a motocykle i po-
jazdy do 550 kg - 5 zł. Od samochodów osobowych pobierana jest opłata w 
wysokości 9 złotych.

aż

Czy flaga Unii powróci?
PIASECZNO Pod koniec marca pisaliśmy o protestach mieszkańców Piaseczna, którzy do-
magali się przywrócenia przed siedzibą starostwa powiatowego fl agi Unii Europej-
skiej. Niedawno na ręce starosty Wojciecha Ołdakowskiego trafi ła obywatelska pety-
cja w tej sprawie, podpisana przez 316 mieszkańców powiatu
 1 sierpnia ubiegłego roku z 
masztu stojącego przed staro-
stwem powiatowym w Piasecz-
nie zdjęto flagę Unii Europejskiej, 
której miejsce zajęła flaga Polski. 
Zniknięcie flagi unijnej oburzyło 
wielu mieszkańców, którzy popro-
sili starostwo o wyjaśnienia. Za-
pytaliśmy starostę Wojciecha Oł-
dakowskiego, jaki był powód za-
stąpienia flagi unijnej flagą naro-
dową. Wcześniej bowiem na masz-
tach starostwa wisiały trzy flagi: 
Polski, Mazowsza oraz Unii Eu-
ropejskiej, teraz wiszą trzy flagi 
Polski. - Zostały one powieszone 
w celu upamiętnienia rocznicy wy-
buchu Powstania Warszawskiego 
– wyjaśniał starosta Ołdakowski. - 
Nie ma w tym żadnego podtekstu. 
Nie mam nic przeciwko Unii Euro-
pejskiej, tym bardziej że korzysta-
my z jej dobrodziejstw. Zgodnie z 
przepisami, wszystkie inwestycje z 
dofinansowaniem unijnym są od-
powiednio oznaczone. Jestem za 
tym, aby tę flagę czasowo wywie-
szać podczas świąt unijnych.
 Te wyjaśnienia nie przekona-
ły jednak mieszkańców, którzy 28 
kwietnia złożyli w starostwie oby-
watelską petycję, podpisaną przez 
316 osób. - Petycja dotyczyła przy-
wrócenia obecności flagi Unii Eu-
ropejskiej na masztach przed Sta-

rostwem Powiatowym w Piasecz-
nie – precyzuje Krystyna Jarosław-
ska z KOD Piaseczno. Dokument 
odebrał sekretarz powiatu Kazi-
mierz Makowski. - Podczas krót-
kiej rozmowy z przedstawiciela-
mi KOD-u, Starosta Piaseczyński 
zadeklarował, że flaga europejska 
zostanie powieszona na maszcie w 
12-tą rocznicę przystąpienia Pol-

ski do Unii Europejskiej tj. w dniu 
1 maja – mówi Krystyna Jarosław-
ska. - Na temat dalszych losów fla-
gi europejskiej przed starostwem 
nie usłyszeliśmy jednoznacznej od-
powiedzi. Starosta natomiast wy-
raził zrozumienie i otwartość dla 
złożonej petycji.

TW

fot.: www.prom-gassy-karczew.pl/
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Nowy komendant
komisariatu
KONSTANCIN-JEZIORNA Asp. Radosław Tomaszewski z Otwocka objął 
stanowisko komendanta Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie

 Nowy szef konstancińskiej policji był do tej pory kierownikiem Posterun-
ku Policji w Wiązownie w powiecie otwockim. W piątek (29 kwietnia) uroczy-
ście przejął jednostkę w Konstancinie-Jeziornie, zastępując asp. sztab. Irene-
usza Kwiecjasza, który kilka tygodni temu przeszedł na emeryturę. 
 Asp. Radosław Tomaszewski ma 36 lat i z wykształcenia jest prawnikiem. 
W mundurze policjanta służy od 11 lat. Pracował m.in. w wydziale do walki 
z przestępczością gospodarczą, następnie w wydziale dochodzeniowo-śled-
czym Komendy Powiatowej Policji w Otwocku. Pod koniec marca na stanowi-
sko komendanta konstancińskiej jednostki powołał go insp. Robert Kokoszka, 
komendant powiatowy.

aż

W trosce o hydrosferę
PIASECZNO W ramach obchodów Dnia Ziemi w Gimnazjum nr 1 w Piaseczne zorganizo-
wano, już po raz czwarty, Młodzieżowe Forum Ekologiczne, które skupiło wokół tema-
tu „Ochrona hydrosfery – woda źródłem życia” wielu znakomitych gości
 Na zaproszenie dyrekcji szko-
ły na obchody przybyli, między in-
nymi, wiceburmistrz gminy Pia-
seczno Daniel Putkiewicz, prezes 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i 
Kanalizacji dr Barbara Rudziń-
ska-Mękal oraz przedstawiciele 
młodzieży, nauczycieli i  dyrekcji  
szkół gimnazjalnych z terenu gmi-
ny Piaseczno. W swojej prezentacji 
Barbara  Rudzińska-Mękal przy-
bliżyła wszystkim obecnym aktu-
alne problemy ochrony hydrosfe-
ry w Polsce i na świecie, zaś profe-
sor Andrzej Kozłowski z Wydziału 
Geologii Uniwersytetu Warszaw-
skiego oczarował młodzież wykła-
dem na temat powstania wody na 
Ziemi.  
 Po części informacyjno-nau-
kowej uczniowie  porównali  swoją 
wiedzę o wodzie w aspekcie biolo-
gicznym, chemicznym i geograficz-
nym, przystępując do konkursu w 
dwóch kategoriach. Wyniki ujawni-
ły wysoki poziom wiedzy wszystkich 
uczestników. Wśród najlepszych w 
konkursie wiedzy znaleźli się: Oli-
wia Kiepiela z Gimnazjum nr 1 w 
Piasecznie (pierwsze miejsce), Nata-
lia Strzelczyk z Gimnazjum w Zale-
siu Górnym (drugie miejsce) i Ma-
ria Talaśka z Zespołu Szkół Publicz-
nych w Józefosławiu (trzecie miej-
sce). W konkursie na ulotkę najle-
piej wypadli z kolei Piotr Paturej z 

Zespołu Szkół Publicznych w Zło-
tokłosie (pierwsze miejsce), Julia 
Jasińska z Gimnazjum nr 4 w Goł-
kowie (drugie miejsce) i Martyna 
Królicka z Gimnazjum nr 1 w Pia-
secznie (trzecie miejsce). Nad prze-
biegiem konkursów czuwała ko-
misja pod przewodnictwem Jolan-
ty Łączyńskiej - Naczelnik Wydzia-
łu Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
UMiG Piaseczno. Nagrody ufun-
dowane przez UMiG wręczył wice-
burmistrz Daniel Putkiewicz. Mło-
dzież zaangażowana w organizację 
forum otrzymała również upominki 
od  Przedsiębiorstwa Wodociągów i 
Kanalizacji.

 Dużym zainteresowaniem uczest-
ników spotkania cieszył się program 
artystyczny w wykonaniu uczniów  
klasy 2i przygotowany przez Aga-
tę Daniel w scenografii Wiesławy 
Płaskocińskiej i Doroty Gaweł. Do-
brym duchem tegorocznej edycji Fo-
rum Ekologicznego i koordynatorem 
wszystkich działań związanych z edu-
kacją proekologiczną była zaś dyrek-
tor Agata Wągrowska, która na za-
kończenie podziękowała uczestnikom 
spotkania, pogratulowała laureatom 
oraz zaprosiła na kolejne wydanie tej 
udanej imprezy za rok.

Grzegorz Tylec

PIASECZNO

Kwartet Aquamarine
 W piątek, 6 maja na piaseczyńskim rynku wystąpi Kwartet Aquamari-
ne, który w unikalny sposób łączy ze sobą instrumenty smyczkowe i dęte. 
Początek koncertu o godzinie 20.

Tyl.
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Trendy w dobrym świetle 
- najmodniejsze lampy w 2016 roku

Atmosferę oraz estetykę wnętrza budują nie tyko piękne meble, kolor ściany czy oryginal-
ne dodatki. Tworzy ją także odpowiednio zaprojektowane oświetlenie, dopełniające całość 
aranżacji. Urządzając mieszkanie możemy wybierać z szerokiej gamy dostępnych na ryn-
ku wzorów, kolorów i stylów. Podpowiadamy, które z nich są najmodniejsze w tym sezonie!

Geometryczne wariacje
 Najnowsze trendy oświetlenio-
we, podobnie jak wiodące nurty ar-
chitektoniczne, opierają się przede 
wszystkim na prostocie, natural-
ności oraz funkcjonalności. Wśród 
wzorów lamp królują wyraźne, geo-
metryczne kształty, takie jak kule, 
elipsy czy sześciany. Ich prosta for-
ma pasuje do wielu stylistyk a świa-
tło, które emitują tworzy przytulny 
nastrój we wnętrzu.

Natura wciąż inspiruje
 Bardzo modne są wszelkie wzory 
inspirowane naturą, wykorzystują-
ce materiały takie jakie drewno, pa-
pier czy kamień. Dobrze komponu-
ją się nie tylko w loftowych czy no-
woczesnych wnętrzach, ale również 
w bardziej  subtelnych, klasycznych 
przestrzeniach – tłumaczy Krzysztof 
Święcki z firmy Candellux. Alterna-
tywną propozycją są lampy wykona-
ne z metalu, jednak kształtem przy-
pominające wzory występujące w 
przyrodzie np. motywy roślinne i 
kwiatowe.

Zdecydowane kolory
 W przypadku kolorystyki zde-
cydowanym hitem jest złoto, miedź 
oraz czerń, które dodają charakteru 
ascetycznym wzorom lamp. Barwy 
te ciekawie współgrają z industrial-
nymi przestrzeniami, ożywiają mi-
nimalistyczne aranżacje, a do kla-
sycznych wnętrz wprowadzają nie-
co blasku. Pięknie komponują się 
także z bardzo modnymi w tym se-
zonie pastelowymi kolorami ścian 
czy elementów dekoracyjnych – do-
daje Krzysztof Święcki. Poza tym, 
wciąż na topie są także intensyw-

ne, soczyste odcienie kloszy - czer-
wone, zielone, błękitne czy poma-
rańczowe. Można je odnaleźć za-
równo w geometrycznych matowych 
oprawach jak i w finezyjnych, trans-
parentnych kloszach przypominają-
cych np. kształt słoika.
 
Powrót do przyszłości
 Wśród wiodących trendów wciąż 
aktualne są także lampy futury-
styczne. Dużą popularnością cieszą 
się modele wykorzystujące energo-
oszczędną a zarazem trwałą techno-
logię LED. Oryginalne, awangardo-
we lampy to zupełnie „inny wymiar” 
designu. Będą ciekawą ozdobą no-
woczesnych oraz minimalistycznych 
aranżacji.

Ażurowa kraina
 Kolejnym trendem w świecie 
lamp są oprawy ażurowe, dostępne 
w różnych stylach – minimalistycz-
nym, orientalnym a nawet rusty-
kalnym. Zarówno proste formy, jak 
i bardziej finezyjne kształty, tworzą 
we wnętrzach magiczną grę świateł. 
Każdy wzór sprawia, że pomiesz-
czenie nabiera niepowtarzalnego 
klimatu. 

R E K L A M A

R E K L A M A
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Inwestycja drogowa z zarzutami
POWIAT W październiku 2011 roku pisaliśmy o nieprawidłowościach, związanych z bu-
dową ulic Millenium i Radnych w Głoskowie, wykrytych przez Mazowiecką Jednostkę 
Wdrażania Programów Unijnych. Rok później prokuratura rejonowa w Piasecznie wsz-
częła w tej sprawie dochodzenie. Śledztwo zakończyło się w październiku ubiegłego 
roku postawieniem zarzutów siedmiu osobom. Wśród oskarżonych znaleźli się były 
starosta Jan Dąbek oraz były wicestarosta
 W 2011 roku kontrolujący inwe-
stycję zarzucili starostwu, że wa-
runki przetargu od początku fawo-
ryzowały jedną firmę, dyskryminu-
jąc inne przedsiębiorstwa. Ponadto 
wykonawca wygrał przetarg, mimo 
że nie spełniał wszystkich kryteriów 
określonych w procedurze. Następ-
nie, po podpisaniu umowy, do pro-
jektu budowlanego wprowadzono 
szereg zmian, które zdaniem kon-
trolujących, znacząco obniżyły war-
tość całego zamówienia. Jednak, 
rozliczając się z wykonawcą, zacho-
wano dotychczasową wartość zada-
nia. MJWPU uznała, że było to ewi-
dentne działanie na korzyść wyko-
nawcy i że de facto nowe zamówie-
nie zostało udzielone poza proce-
durami przewidzianymi w Prawie 
zamówień publicznych. Biorąc pod 
uwagę powyższe nieprawidłowości, 
kontrolujący uznali, że cała inwesty-
cja nie kwalifikuje się do wsparcia ze 
środków unijnych. W związku z tym 
starostwo powinno zwrócić dotację 
wraz z odsetkami. 

Znaczna szkoda?
 Prokuratura rejonowa w Pia-
secznie wszczęła w sprawie nie-
prawidłowości przy budowie w su-
mie czterech dróg w Gołkowie i 

Głoskowie dochodzenie, które za-
kończyło się 16 października ubie-
głego roku. Zarzuty usłyszało sie-
dem osób. Właściciele firmy wy-
konawczej będą odpowiadali za 
oszustwo wspólnie i w porozumie-
niu, za co grozi do 8 lat więzienia. 
Były dyrektor nieistniejącego już 
Zarządu Dróg Powiatowych usły-
szał zarzut niedopełnienia obo-
wiązków służbowych. Byłemu sta-
roście Janowi Dąbkowi i jego ów-
czesnemu zastępcy prokuratura 
postawiła zarzut oszustwa wspól-
nie i w porozumieniu „w celu osią-
gnięcia korzyści majątkowej dla 
Powiatu Piaseczyńskiego”. Dwóm 
inspektorom nadzoru – zarzut po-
mocnictwa w oszustwie. 

Donieśli sami na siebie?
 Akta sprawy w październiku 
ubiegłego roku zostały przesłane 
do Sądu Okręgowego w Warszawie. 
Dlaczego? 
 - Ze względu na znaczną wartość 
szkody – wyjaśnia Artur Wańdoch, 
zastępca prokuratora rejonowego w 
Piasecznie. - Przypominam, że była 
to wielomilionowa inwestycja. 
 - Te zarzuty to totalna bzdu-
ra – twierdzi Jan Dąbek.- Działali-
śmy na rzecz powiatu i podejmowa-

liśmy racjonalne decyzje dla samo-
rządu.  Zarzuty prokuratorskie dzi-
wią szczególe w tym kontekście, że 
Mazowiecka Jednostka Wdraża-
nia Programów Unijnych umorzyła 
postępowanie. Sprawę badała tak-
że CBA i Najwyższa Izba Kontroli, 
obie instytucje nie stwierdziły nie-
prawidłowości – podkreśla były sta-
rosta. - Sprawa jest o tyle kuriozal-
na, że zawiadomienie do prokuratu-
ry to my sami złożyliśmy,  jako ów-
czesny zarząd powiatu, ponieważ 

mieliśmy wątpliwości co do prawi-
dłowości wykonania robót przez 
wykonawcę. Wówczas prokuratu-
ra umorzyła sprawę, a my nie mo-
gąc pogodzić się z jej argumentacją 

złożyliśmy zażalenie. Nasze zażale-
nie uwzględniono, ale ku zdumie-
niu wszystkich, zarzuty postawiono 
nam – śmieje się Jan Dąbek.    

TW, AB

Prawnik radzi Czytelnikom Kuriera Południowego
Radca Prawny Anna Jędrysiak-Morycz odpowiada na Państwa pytania. Piszcie do nas na adres ul. Ludowa 
2, 05-500 Piaseczno lub e-mailem na redakcja@kurierpoludniowy.pl Pytania można dostarczać również 
osobiście do naszej redakcji, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18
 W ostatni weekend byłam z 
dziećmi na zakupach w centrum 
handlowym. Jedno z dzieci znajdo-
wało się w wózku, do którego z racji 
braku miejsca w koszyku włożyłam 
część zakupów, zupełnie o tym za-
pominając i nie płacąc za te rzeczy. 
Mimo mojego tłumaczenia sklep 
wezwał policję. Boję się, że przez 
roztargnienie mogę mieć nieprzy-
jemności - pisze czytelniczka Boże-
na z Góry Kalwarii. 

 Istotą kradzieży jest zabór nale-
żącej do kogoś rzeczy w celu przy-
właszczenia. O ile w tym przypad-
ku nie zapłaciła Pani za zakupy, prze-
kraczając linię kas, o tyle nie moż-
na uznać, że zrobiła to Pani umyśl-
nie. Wątpliwości powinny rozwiać 
nagrania z monitoringu sklepowe-
go, jak również takie okoliczności jak 
udanie się na zakupy z absorbujący-
mi Pani uwagę dziećmi, przepełnio-
ny koszyk czy posiadanie odpowied-

niej ilości gotówki, którą chciano 
przecież przeznaczyć na całe zakupy, 
a nie ich część. Warto w tym miejscu 
również zwrócić uwagę, że jeśli war-
tość skradzionych rzeczy nie prze-
kracza 462,50 złotych, a tak zapew-
ne było w tym przypadku, to taka sy-
tuacja będzie rozpatrywana pod ką-
tem popełnienia wykroczenia, a nie 
przestępstwa.     

Odpowiadała Radca Prawny Anna 
Jędrysiak - Morycz 
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Wypadek na Puławskiej
PIASECZNO W poniedziałek przed południem doszło do groźnie wyglą-
dającego wypadku na skrzyżowaniu ulic Puławskiej i Okulickiego. W 
zderzeniu seata z citroenem dwie osoby zostały ranne

 Do wypadku doszło o godz. 11.15. - W zderzeniu ucierpiały dwie osoby ja-
dące citroenem, które zostały przewiezione do szpitala. Policjanci prowadzą 
czynności wyjaśniające – mówi Agnieszka Włodarska z biura prasowego Ko-
mendy Stołecznej Policji. - Obydwaj kierowcy byli trzeźwi.
 Samochody zostały mocno rozbite, dlatego na miejsce wypadku, 
oprócz karetek i policji, została wezwana także straż pożarna. - Skutki 
stłuczki likwidowały trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej, w sumie 
9 ratowników – mówi st. kpt. Łukasz Darmofalski, rzecznik PSP. - Gdy do-
jechaliśmy na miejsce wszyscy pasażerowie, w tym dwoje dzieci, byli już 
poza pojazdami. Do szpitala trafił mężczyzna z obrażeniami głowy i stłu-
czonym biodrem oraz kobieta, która skarżyła się na ból kręgosłupa. 
 Strażacy rozłączyli w rozbitych pojazdach akumulatory i posprzątali jezd-
nię, na którą rozlały się płyny eksploatacyjne. Akcja trwała niecałą godzinę. 
Wraki aut zostały usunięte z drogi około godz. 13, co zniwelowało utrudnie-
nia w ruchu.

TW

PIASECZNO 

Tańsze śmieci dla 
wielodzietnych rodzin
 Od maja właściciele nierucho-
mości, na których zamieszkują ro-
dziny wielodzietne, mogą ubiegać 
się o 30-procentową zniżkę w opła-
tach za odpady komunalne zbiera-
ne w sposób selektywny. Wówczas 
stawka za odpady będzie wynosiła 
6,30 zł w przypadku odpadów po-
segregowanych, a 15,30 zł w przy-
padku odpadów zmieszanych.

TW
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Koniec sprawy Łukasza K.
PIASECZNO W marcu ubiegłego roku funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyj-
nego zatrzymali w jednym z warszawskich hoteli Łukasza K., ówczesnego przewodni-
czącego struktur Platformy Obywatelskiej w powiecie piaseczyńskim. K. usłyszał za-
rzut przyjęcia korzyści majątkowej. Tydzień temu sąd rejonowy dla Warszawy-Śród-
mieścia skazał go na prawie 200 tys. zł grzywny, co de facto zamyka całą sprawę

 Łukasz K. został zatrzymany w 
momencie, gdy przyjmował od izra-
elskiego biznesmena Mosze T. 150 
tys. zł. Jak twierdzi prokuratura, 
była to tylko część łapówki. Całość 
miała wynieść bowiem aż 600 tys. 
zł. Za te pieniądze, zdaniem śled-
czych, Łukasz K. miał wpłynąć na 
gminnych urzędników, by umożli-
wili realizację inwestycji budowlanej 
w Wólce Kozodawskiej. 

Najpierw areszt tymczasowy
 10 marca ubiegłego roku Łukasz 
K. trafił do aresztu tymczasowego, 
a kilka dni później zarząd koła PO 
podjął decyzję o wykluczeniu go z 
szeregów partii. Łukasz K. począt-
kowo nie przyznawał się do winy. 
Po dwóch miesiącach zmienił jed-
nak zdanie i jak poinformował nas 

prokurator Przemysław Nowak, ów-
czesny rzecznik prasowy Prokura-
tury Okręgowej w Warszawie, przy-
znał się do popełnienia zarzucane-
go mu czynu. Jako, że zniknęła oba-
wa matactwa, K. 27 maja (dwa tygo-
dnie przed terminem) opuścił areszt 
tymczasowy. Były samorządowiec 
został objęty dozorem policyjnym i 
nie mógł opuszczać kraju. Wpłacił 
także poręczenie majątkowe w wy-
sokości 100 tys. zł.

Jest decyzja sądu
 15 grudnia ubiegłego roku spra-
wa Łukasza K. została skierowana 
do sądu rejonowego dla Warszawy-
Śródmieścia. - Oskarżony wniósł 
o wymierzenie mu kary grzywny w 
łącznej wysokości około 200 tys. zł 
– informował nas na początku roku 

Przemysław Nowak. - Prokurator 
zaakceptował ten wniosek i wysłał 
go do sądu. Przed kilkoma dniami 
sąd zaakceptował wniosek o skaza-
nie K. na karę grzywny bez przepro-
wadzenia rozprawy. 
 - Nie otrzymaliśmy jeszcze tego 
wyroku, bo sąd ogłosił go pod na-
szą nieobecność – mówi prokura-
tor Michał Dziekański, rzecznik 
prasowy prokuratury okręgowej w 
Warszawie. - Jak już otrzymamy 
wyrok, poddamy go analizie i zde-
cydujemy, czy go akceptujemy. Jak 
nie będzie błędów formalnych, tak 
pewnie się stanie, bo przypomi-
nam, że wniosek do sądu był wy-
nikiem porozumienia prokuratury 
z oskarżonym.

TW

Nocny przejazd rolkarzy
PIASECZNO W sobotę, 30 kwietnia na rynku w Piasecznie zainaugurowany został tegorocz-
ny cykl wieczornych przejazdów rolkarzy ulicami Piaseczna. Organizatorem bezpłatnej 
imprezy, w której udział nie wymaga rejestracji, jest Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno
 Choć wieczór, jak na końcówkę 
kwietnia, był akurat dość chłod-
ny, w nocnym przejeździe ulica-
mi Piaseczna wzięło udział ponad 
200 osób. Zanim jednak odbył 
się start, organizatorzy zadbali o 
atrakcje dla najmłodszych. Odbył 
się konkurs polegający na prze-
jeździe pod – stopniowo coraz ni-
żej ustawianą – tyczką. Nie wolno 
było jej strącić, ale wielu młodych 
rolkarzy radziło sobie z tym zada-
niem znakomicie, potwierdzając 
swoją wysoką sprawność. 
 K ilka minut po godzinie 20 
wystartował przejazd na trasie: 
Rynek, Kościuszki, Wschodnia, 
K ilińskiego, Sierakowskiego, 
Warszawska, Młynarska, Puław-
ska, Jana Pawła II, Dworcowa, 
Sienkiewicza, Pomorska, Bro-
niewskiego, Wyczółkowskiego, 
Kruczkowskiego, Orężna, Jana 
Pawła II, Dworcowa, Nadarzyń-
ska, Wojska Polskiego, Kuso-
cińskiego, Puławska, Kościusz-
ki, K ilińskiego, Sierakowskiego, 
Rynek. 
 Warto podkreślić, że organiza-
torzy przygotowali imprezę przede 
wszystkich dla osób czujących się 
pewnie na rolkach, wrotkach itp. 
W związku z tym, nie wszyscy (a 
zwłaszcza małe dzieci, które wzięły 
udział w przejeździe w towarzystwie 
rodziców) nadążały za grupą.
 - Jest bardzo fajnie - mówi Julia, 
dziewięcioletnia mieszkanka Józefo-
sławia, która nie ukończyła przejaz-
du. - Fajnie też, że jest muzyka, ale 
jechali trochę za szybko.

 Policja, zabezpieczająca wy-
ścig z dwóch stron, musiała po-
prosić osoby, które nie nadążały z 
tempem (jazda do 15km/h) o zej-
ście z trasy. Podyktowane to było 
kwestiami bezpieczeństwa.
 - Jestem z Warszawy i tam 
wzięłam udział w moim pierw-
szym Nightskatingu – mówi Zo-
sia, mieszkanka Bielan. - Lubię 
jeździć na rolkach. Tutaj trasa 
była krótsza, ale muzyka była faj-
na. W porównaniu do stolicy było 
też mniej ludzi, więc było trochę 
łatwiej jechać.
 Mieszkanka Józefosławia zwró-
ciła z kolei uwagę na kwestie bezpie-
czeństwa.
 - Cieszę, że coś w Piasecznie się 
dzieje i że młodzi ludzie organizu-

ją takie imprezy - mówi Katarzy-
na Romanowska. - Chciałabym jed-
nak zaapelować do wszystkich, któ-
rzy zamierzają jechać z nami w ko-
lejnym NightSkatingu o podnosze-
nie rąk przy hamowaniu, przed to-
rami, przed przeszkodami (np. dziu-
rami) i za osobą, która się wywróci-
ła. To bardzo pomaga innym i po-
prawia bezpieczeństwo.

Grzegorz Tylec
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Uczcili rocznicę Konstytucji
PIASECZNO/POWIAT We wtorek, 3 maja w Piasecznie odbyły się uroczystości upamiętnia-
jące 225. rocznicę uchwalenia Konstytucji. O jej znaczeniu mówił m.in. starosta piase-
czyński, Wojciech Ołdakowski, z wykształcenia historyk
 Obchody rozpoczęły się o godz. 
10 mszą świętą za ojczyznę z udzia-
łem chóru „Lira” w kościele św. 
Anny. Po mszy wszyscy obecni, 
wśród których byli przedstawicie-
le lokalnych władz samorządowych, 
stowarzyszeń, kombatantów oraz 
harcerzy, przeszli pod tablice Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego, Wincen-
tego Witosa oraz Sybiraków pod pa-
łacem ślubów. 

Druga na świecie, pierwsza 
w Europie
 Tam gości powitała prowadzą-
ca uroczystość Katarzyna Biernad-
ska-Hernik z Centrum Kultury, któ-
ra przypomniała że polska konsty-
tucja z 3 maja 1791 roku była dru-
gą na świecie (po amerykańskiej) i 
pierwszą w Europie. Po odegraniu 
hymnu państwowego i hejnału Pia-
seczna głos zabrał starosta Wojciech 
Ołdakowski, który przypomniał, że 
225 lat temu przeciwnicy Stronnic-
twa Demokratycznego mówili na 
uchwaloną wówczas Konstytucję 3 
Maja „konstytucyjny zamach sta-
nu”. - Dziś w szczególny sposób war-
to przypomnieć na czym ów zamach 
stanu polegał – ciągnął starosta. 
- Zamachem stanu nazwano wów-
czas zniesienie liberum veto, zasa-
dy ustrojowej, która uniemożliwiała 
przeprowadzenie jakichkolwiek re-
form Rzeczypospolitej, ustanowie-
nie ochrony prawnej dla chłopów i 
znaczne ograniczenie pańszczyzny, 
wprowadzenie zasady trójpodzia-
łu władzy i ograniczenie prawa wol-
nej elekcji, która była wykorzystywa-
na przez obce mocarstwa do wpły-
wania na wybór polskiego następ-
cy tronu. Konstytucja ograniczała 
przywileje zdemoralizowanych elit 
i ukrócała wpływ obcych państw na 
naszą politykę. To, co dziś może nas 
uchronić przed powtórką tamtych 

wydarzeń zakończonych rozbiora-
mi i wieloletnią niewolą, to pamięć 
historyczna oraz głoszenie prawdy 
o Konstytucji 3 Maja i o tych, któ-
rzy doprowadzili do jej  obalenia. 
Dziękuję wszystkim, którzy przyby-
li na dzisiejsze uroczystości. Przy-
pominając prawdę o wydarzeniach 
sprzed 225 lat możemy zapobiegać 
kolejnym podziałom, nieporozumie-
niom i tragediom.

Wydarzenia towarzyszące
 Po odśpiewaniu przez chór „Lira” 
pieśni „Witaj majowa jutrzenko” 

(znanej też jako „Mazurek 3 Maja”), 
której tekst został napisany podczas 
Powstania Listopadowego, pod ta-
blicami polskich bohaterów złożo-
no wieńce i kwiaty. Następnie na sce-
nie plenerowej na Placu Piłsudskiego 
odbył się koncert okolicznościowy w 
wykonaniu Zespołu Wokalnego Do-
misolki, prowadzonego przez Piotra 
Łapińskiego przy akompaniamencie 
Piaseczyńskiej Orkiestry Dętej oraz 
koncert chóru „Lira”.

Tomasz Wojciuk

Wieniec składają starosta Wojciech Ołdakowski oraz członkowie za-
rządu powiatu piaseczyńskiego: Ksawery Gut i Katarzyna Paprocka

PIASECZNO

KOSTANCIN-JEZIORNA

Piaseczyńska Wiosna Muzyczna

25-lecie OSP Czernidła

Wystawa Grupy Piaseczno

Deskorolka dla początkujących

 W niedzielę, 8 maja w Kościele pw. Matki Bożej Różańcowej przy ulicy 
Słowiczej 1 wystąpi Chór Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod dy-
rekcją Tomasza Hynka. Początek koncertu o godzinie 20.30.

Tyl.

 W niedzielę, w Konstancinie-Jeziornie odbędzie się Dzień Strażaka. W 
tym roku święto połączone będzie z obchodami 25-lecia Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Czernidłach. O godz. 13.30 spod „Starej Papierni“ ruszy barwna 
parada orkiestr dętych i mażoretek. Korowód przemaszeruje do Parku Zdro-
jowego, gdzie odbędą się główne uroczystości oraz festyn. O godz. 14.15 w 
amfi teatrze rozpocznie się msza święta polowa. Po mszy na placu przy am-
fi teatrze widzowie obejrzą Miejską Orkiestrę Moderato z Warki w pokazie 
musztry paradnej. Następnie odbędzie się przekazanie sztandaru dla świę-
tującej 25-lecie OSP Czernidła oraz wręczenie odznaczeń dla strażaków. 
 Po części ofi cjalnej od godz. 16.30 na scenie amfi teatru wystąpią orkiestry: 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Suchowoli oraz Miejska Orkiestra Moderato z Warki. 
 A już od przedpołudnia w parku trwać będzie piknik rodzinny. W pro-
gramie m.in. gry i konkursy dla dzieci, pokazy ratownictwa medycznego i 
sprzętu strażackiego, warsztaty plastyczne, konkurencje sportowe. Odbę-
dzie się też kiermasz. 

aż

 W sobotę, 7 maja o godzinie 12 w Domu Parafi alnym św. Anny w Pia-
secznie odbędzie się spotkanie-wernisaż Grupy Plastycznej Piaseczno. 
Ekspozycja poświęcona będzie tematyce polskich kościołów.

Tyl.

 W dniach 7-8 maja  w godz. 10-18 w piaseczyńskim skateparku odbę-
dzie się darmowa nauka jazdy na deskorolce dla dziec powyżej szóstego 
roku życia. Deskorolkowy weekend ma na celu zapoznanie dzieci z zasa-
dami jazdy na skateboardzie, doboru właściwego sprzętu, poznanie zasad 
bezpiecznego uprawiania tego sportu. Organizatorzy zapewniają nieod-
płatnie deskorolki, kaski i ochraniacze. Zajęcia odbywać się będą w 60 mi-
nutowych sesjach. Na zajęcia obowiązują zapisy na www.goskate.pl

AB

Opacz będzie mieć nowy most
 Ponad 600 tys. zł będzie kosztować budowa nowego mostu w Opaczy. 
W przetargu wystartowało 11 fi rm, a najwyższa oferta opiewała na kwo-
tę blisko 1,5 mln złotych i dawała gwarancję na 15 lat. Ostatecznie najko-
rzystniejszą propozycję złożyła fi rma Mosty Tarnobrzeg Sp. z o.o., która 
zrealizuje zadanie za 630 tys. zł, a okres gwarancji oferenta to 5 lat. Inwe-
stycja obejmie demontaż starego mostu oraz budowę nowego obiektu. 

aż



Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zag-
ospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 
39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływan-
ia na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 
353) oraz uchwały Rady Miejskiej Kon-
stancin-Jeziorna Nr 217/VII/17/2016 
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 
z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gruntów terenu Klaryse-
wa Zachodniego, Podskarpia, Skolimowa 
„C” – I etap, zawiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu zmia-
ny miejscowego planu zagospodarow-
ania przestrzennego gruntów terenu 
Klarysewa Zachodniego, Podskarpia, 
Skolimowa „C” – I etap, w dniach od 
16 maja 2016 r. do 6 czerwca 2016 r. 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
Konstancin-Jeziorna w Wydziale Pla-
nowania Przestrzennego przy ul. Mir-
kowskiej 39A w Konstancinie-Jeziorn-
ie w godz. od 900 do 1530.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie zmiany planu miejsco-
wego rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 30 maja 2016 r. (poniedziałek) 

w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gmi-
ny Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa  
1, o godz. 1700.
Projekt zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
gruntów terenu Klarysewa Zachodniego, 
Podskarpia, Skolimowa „C” – I etap wraz 
z prognozą oddziaływania na środowis-
ko, jest dostępny na stronie internetowej 
bip.konstancinjeziorna.pl. 

Z niezbędną dokumentacją sprawy moż-
na zapoznać się w Wydziale Planowania 
Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy 
Konstancin-Jeziorna, przy ul. Mirkow-
skiej 39A w Konstancinie-Jeziornie, od 
poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 
1530.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagos-
podarowaniu przestrzennym, każdy kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w pro-
jekcie planu miejscowego, może wnieść 
uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do 
Burmistrza Gminy Konstancin-Jezior-
na, ul. Warszawska 32, 05-520 Kon-
stancin-Jeziorna, z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organi-
zacyjnej i adresu, oznaczenia nierucho-
mości, której uwaga dotyczy, w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 20 czerw-
ca 2016 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się 

również uwagi wniesione w postaci elek-
tronicznej:
1) opatrzone bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy 
pomocy ważnego kwalifikowanego cer-
tyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 
września 2001 r. o podpisie elektronic-
znym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 oraz z 2014 
r. poz. 1662) lub
2) opatrzone podpisem potwierd-
zonym profilem zaufanym ePUAP 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działal-

ności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) lub
3) za pomocą elektronicznej skrzyn-
ki podawczej w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o infor-
matyzacji działalności podmiotów real-
izujących zadania publiczne.
Adres poczty elektronicznej: planowan-
ie@konstancinjeziorna.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia 
ww. uwag jest Burmistrz Gminy Kon-
stancin-Jeziorna.

Konstancin-Jeziorna, dnia 04.05.2016 r.

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
/-/ Kazimierz Jańczuk 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ust-
awy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2015 
r. poz. 199 z późn. zm) oraz art. 39 
ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia  
3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społec-
zeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 353) oraz uchwały Rady Mie-
jskiej Konstancin-Jeziorna nr 50/
VII/6/2015 z dnia 25 marca 2015 
r., zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu  
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla 
działek o nr ew. 52/1, 52/2, 64/23 
i 64/24 z obrębu 01-06 w Kon-
stancinie-Jeziornie wraz z prog-
nozą oddziaływania na środow-
isko, w dniach od 16 maja 2016 
r. do 6 czerwca 2016 r. w siedzi-
bie Urzędu Miasta i Gminy 
Konstancin-Jeziorna w Wyd-

ziale Planowania Przestrzen-
nego przy ul. Mirkowskiej 
39A w Konstancinie-Jeziornie 
w godz. od 900 do 1530.

Projekt miejscowego planu zag-
ospodarowania przestrzennego 
dla działek o nr ew. 52/1, 52/2, 
64/23 i 64/24 z obrębu 01-06 
w Konstancinie-Jeziornie wraz 
z prognozą oddziaływania na 
środowisko, jest dostępny na 
stronie internetowej bip.kon-
stancinjeziorna.pl.

Dyskusja publiczna nad przy-
jętymi w projekcie planu 
miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 30 maja 
2016 r. (poniedziałek) w Sali 
Posiedzeń Urzędu Miasta i  
Gminy Konstancin-Jezior-
na ul. Świetlicowa 1, o godz. 
1600. Z niezbędną dokumen-
tacją sprawy można zapoznać 
się w Wydziale Planowania 
Przestrzennego Urzędu Miasta 

i Gminy Konstancin-Jeziorna, 
przy ul. Mirkowskiej 39A w Kon-
stancinie-Jeziornie, od ponied-
ziałku do piątku w godz. od 900 
do 1530. Zgodnie z art. 18 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, każdy kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu miejscowego, 
może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie 
do Burmistrza Gminy Kon-
stancin-Jeziorna, ul. Warszawska 
32, 05-520 Konstancin-Jeziorna, 
z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organi-
zacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 20 czerwca 
2016 r.   Jako wniesione na piśmie 
uznaje się również uwagi wnie-
sione w postaci elektronicznej: 
1) opatrzone bezpiecznym pod-
pisem elektronicznym  weryfikow-

anym przy pomocy ważnego kwal-
ifikowanego certyfikatu w rozumi-
eniu ustawy z dnia 18 września 
2001 r. o podpisie elektronicznym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub 
2) opatrzone podpisem pot-
wierdzonym profilem zau-
fanym ePUAP w rozumieniu 
przepisów ustawy dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów real-
izujących zadania publiczne 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub  
3) za pomocą elektronicznej 
skrzynki podawczej w rozumie-
niu przepisów ustawy z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizu-
jących zadania publiczne.

Adres poczty elektronicznej: pla-
nowanie@konstancinjeziorna.
pl. Organem właściwym do roz-
patrzenia ww. uwag jest Burmis-
trz Gminy Konstancin-Jeziorna.

Konstancin-Jeziorna, dnia 04.05.2016 r.

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
/-/ Kazimierz Jańczuk 
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Ursynowska Noc Muzeów
URSYNÓW Zwiedzanie stacji metra Kabaty i ursynowskiego ratusza to 
jedne z atrakcji tegorocznej edycji Nocy Muzeów na Ursynowie, która 
odbędzie się już w sobotę, 14 maja
 Dzielnica zaoferuje liczne niespodzianki. Do miejsc, które otworzą przed 
mieszkańcami swoje drzwi, będzie można dotrzeć samemu lub skorzystać ze 
specjalnej bezpłatnej linii autobusowej. Autobus będzie ruszać co pół godzi-
ny sprzed ratusza. Pierwszy kurs o  godz. 19, ostatni o północy. W każdym 
z nich będzie przewodnik, który opowie wiele ciekawostek. Wszystkie przy-
stanki na trasie będą specjalnie oznakowane. 
 Na początek, na jedną z dwóch wycieczek po Ursynowie angielskim au-
tobusem zabierze mieszkańców burmistrz Ursynowa Robert Kempa, który 
wystąpi w roli przewodnika (start godz. 18 oraz 19 z parkingu urzędu - obo-
wiązują wcześniejsze zapisy, które rozpoczną się w poniedziałek 9 maja). 
 Od godz. 19 w ursynowskim ratuszu będzie można zobaczyć gabinet 
burmistrza i zasiąść w jego fotelu. Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji 
zaprosi do odwiedzenia pływalni przy ul. Wilczy Dół 4. Natomiast Arena Ac-
tive Club (ul. Pileckiego 122) udostępni siłownię dla kobiet ze strefą cardio 
oraz siłownię dla mężczyzn. Bilet wstępu 1 zł. W takich też godzinach trady-
cyjnie swoje podwoje otworzy Volley Bajka (ul. Pileckiego 122 - północne 
skrzydło Areny Ursynów).
 Liczne atrakcje dla dzieci szykują biblioteki. W akcję włączy się po raz ko-
lejny Metro Warszawskie. W godz. 19-22.30 odbywać się będzie zwiedzanie 
z przewodnikiem Stacji Techniczno-Postojowej na Kabatach (dojazdy i zwie-
dzanie tylko autobusem linii specjalnej). Centrum Europejskie Natolin (ul. No-
woursynowska 84) w godz. 21– 1 tradycyjnie zaprosi na nocne zwiedzanie 
Parku Natolińskiego. 
 Szczegółowy program oraz trasę autobusu znaleźć można na www.
ursynow.pl. 

aż

PIASECZNO

Piaseczyńska Piątka
 Wystartowały już zapisy do IV Edycji Piaseczyńskiej Piątki, która odbę-
dzie się w dniu 28 maja na stadionie miejskim w Piasecznie. W tym roku, ze 
względu na remont mostu, zawodnicy pobiegną lekko zmodyfi kowaną tra-
są (między innymi przez nowo wyremontowaną niebieską bieżnię stadionu). 
W programie również biegi dla dzieci na 200 metrów i rodzinny na jeden ki-
lometr. Zapisy na stronie internetowej www.kondycja.com.pl/startmeta/.
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Spotkanie z twórcami „Wołynia”
GÓRA KALWARIA Stowarzyszenie Rodzin „Polska Pamięć i Tożsamość” zapra-
sza na spotkanie z reżyserem fi lmu „Wołyń” Wojciechem Smarzowskim, któ-
re odbędzie się 13 maja o godzinie 19 w Ośrodku Kultury w Górze Kalwarii 
przy ul. por. J. Białka 9. Będzie można porozmawiać nie tylko z twórcami po-
wstającego fi lmu, ale także wspomóc jego realizację fi nansowo 
 Gośćmi spotkania będą 
także odtwórcy głównych ról 
w fi lmie „Wołyń” Michalina Ła-
bacz oraz Arkadiusz Jakubik. 
Gościem specjalnym będzie 
wybitna badaczka ludobój-
stwa na Kresach i konsultant-
ka historyczna fi lmu Ewa Sie-
maszko. 
 - Jako Stowarzyszenie ma-
jące na celu dbanie o pamięć 
o Polakach pomordowanych 
przez UPA i OUN na terenach 
Wołynia i Galicji Wschodniej 
podczas II Wojny Światowej, 
solidaryzujemy się z twórca-
mi fi lmu „Wołyń” - mówi Mar-
cin Gwardys. - Jak wiadomo 
brakuje jeszcze dużo pienię-
dzy na ukończenie tego waż-
nego dzieła. 
 W programie spotka-
nia przewidziano rozmowę z 
twórcami, wyświetlenie go-
towych fragmentów fi lmu „Wołyń”, licytację podpisanych zdjęć z planu oraz 
pokaz fi lmu Wojciecha Smarzowskiego „Dom zły”. Wejściówki na to wydarze-
nie kosztują jedynie 25 zł i dostępne będą niebawem w kasie Ośrodka Kultury 
w Górze Kalwarii. Całość dochodu z imprezy przekazana będzie Fundacji na 
Rzecz Filmu „Wołyń”. 
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Ogłoszenie o III przetargach
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. 

Dz. U. z 2014. poz. 1490)

1. ogłasza III przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr ew. 
19/3 o powierzchni 2413 m2, położonej w obrębie 53 m. Piaseczno przy ul. Zagajnikowej, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział 
Ksiąg Wieczystych prowadzi  księgę wieczystą nr WA5M/00249742/2.
Pierwszy przetarg odbył się dniu 06.11.2015 r.
Drugi przetarg odbył się dniu 18.03.2016 r.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 380.425,00 zł brutto
Wysokość wadium: 19.021,25 zł

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze urbanistycznym (sym-
bol MN) przeznaczonym pod mieszkalnictwo jednorodzinne ekstensywne. Południowy fragment działki leży w strefi e ograniczonego użytko-
wania terenu wzdłuż linii kolejowej; wzdłuż granicy tej strefy określona została nieprzekraczalna linia zabudowy. Działka nr 19/3 leży poza War-
szawskim Obszarem Chronionego Krajobrazu.
Przedmiotowa działka jest niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta drzewami. 
W zasięgu nieruchomości pełne uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej terenu. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa miesz-
kaniowa, szkoła, ośrodek szkolno-dydaktyczny oraz linia PKP. Przez nieruchomość przechodzi linia elektroenergetyczna średniego napięcia 15KV.

W obszarze urbanistycznym MN plan:
- ustala charakter zabudowy mieszkaniowej jako jednorodzinny, wolnostojący,
- wprowadza minimalną 1000 m2 powierzchnię działki budowlanej , powyższy zapis nie dotyczy działek wydzielonych zgodnie z przepisami 
przed uchwaleniem planu,
- ustala na 11 m maksymalną wysokość zabudowy,
- określa nieprzekraczalna linię zabudowy 

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 10.06.2016 r. o godz. 10 w sali konferencyjnej przy sekretariacie Burmistrz (I piętro, pok. 39) 
budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.
Pisemne oferty można składać w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w terminie do dnia 06.06.2016 r. (włącznie) do godz. 18 – w za-
mkniętych kopertach.

2. ogłasza III przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ew. 282/30 o po-
wierzchni 200 m2, położonej we wsi Wólka Kozodawska gm. Piaseczno w rejonie ulicy Bociana Białego, dla której Sąd Rejonowy w Pia-
secznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  księgę wieczystą nr WA5M/00295438/5.
Pierwszy przetarg odbył się dniu 04.12.2015 r.
Drugi przetarg odbył się dniu 18.03.2016 r.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 30.700,00 zł brutto
Wysokość wadium: 1.535,00 zł

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze urbanistycznym ozna-
czonym symbolem (9MN/U) – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług.
Dla obszarów funkcjonalnych oznaczonych m. in. symbolem 9MN/U w planie ustala się przeznaczenie terenu i zagospodarowania – zabudo-
wa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliźniacza z dopuszczeniem realizacji wbudowanych w budynki mieszkalne lokali usługowych   
oraz realizacji wolnostojących obiektów usługowych. 
Przedmiotowa działka ma kształt wąskiego prostokąta, położona jest w drugiej linii zabudowy od ul. Źródlanej, przy ul. Bociana Białego. Ulica 
Bociana Białego jest drogą gminną gruntową utwardzoną, z pełną infrastrukturą techniczną terenu.
Z uwagi na wielkość przedmiotowej nieruchomości, nie może ona stanowić samodzielnej działki budowlanej, służy na dołączenie do nierucho-
mości sąsiedniej w celu poprawy jej warunków zagospodarowania, oznaczonej nr ew. 280/8 lub nr ew. 282/21. W związku z tym, w przetargu 
mogą uczestniczyć wyłącznie właściciele działek przyległych tj. 280/8 lub 282/21. 
 
Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 10.06.2016. r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej przy sekretariacie Burmistrz (I piętro, pok. 
39) budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.
Pisemne oferty można składać w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w terminie do dnia  06.06.2016 r. (włącznie) do godz. 18 – w za-
mkniętych kopertach.

Oferty składane przez zainteresowanych winny zawierać:
1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub fi rmę wraz z siedzibą
2. Datę sporządzenia oferty,
3. Aktualny odpis z księgi wieczystej dla nieruchomości, której jest właścicielem – dot. przetargu ograniczonego
4. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
5. Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
6. Dowód wpłacenia wadium.
7. Popis(y) oferenta(ów)

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 06.06.2016 r. na rachunek bankowy Gminy Piaseczno nr 12 
1060 0076 0000 3310 0018 5094.  

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zwraca się niezwłocznie 
po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu 
lub zakończenia  przetargu wynikiem negatywnym. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od za-
warcia umowy sprzedaży.
Wygrywający przetarg jest zobowiązany do dokonania wpłaty ceny nabycia (pomniejszonej o wpłacone wadium) najpóźniej 2 dni przed zawar-
ciem notarialnej umowy sprzedaży. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca nieruchomości.
Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.
Burmistrzowi  przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Bliższych informacji o przetargu i szczegółowych warunkach sprzedaży udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy 
Piaseczno, II piętro, pok. 70, w godz. 8-16, 
tel. 70-17-523.
Piaseczno,  27.04.2016 r.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Anna Bednarska

Pełnomocnik Burmistrza-Naczelnik Wydziału Inwestycji 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO
Ogłasza drugi pisemny nieograniczony przetarg na wynajem lokalu 

użytkowego, zlokalizowanego w budynku przy ul. Dobra 63  w Runowie.

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy  o powierzchni 26,45 m2 zlokalizowany na parterze 
budynku z przeznaczeniem na sklep spożywczy.
Okres obowiązywania umowy: 3 lata.
Miesięczna stawka wywoławcza czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni netto wynosi  20,00 
zł. + VAT 23%. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1 058,00 
zł. (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt osiem złotych  00/100). 
 Wadium w podanej wysokości należy wpłacać   do kasy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy 
ul. Kościuszki 5 lub przelewem na konto:12 1060 0076 0000 3310 0018 5094 do dnia   06.06.2016 r. 
z dopiskiem:  „PRZETARG NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO – RUNÓW  UL. DOBRA 63”.
Wadium oferenta, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi, a zalicza się je na poczet kaucji.
Skutkiem uchylenia się od zawarcia umowy jest utrata wadium.
 Złożona w ofercie stawka czynszu za 1 m2 nie może być równa lub niższa niż stawka wy-
woławcza. Złożenie oferty zawierającej propozycję stawki czynszu za 1 m2 równej lub niższej 
niż cena wywoławcza spowoduje odrzucenie oferty. 
Niezależnie od czynszu z tytułu najmu lokalu Najemca zobowiązany będzie do uiszczania 
opłat z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych (energia elektryczna, zużycie wody i od-
prowadzenie ścieków, centralne ogrzewanie, itp.). 
Najemca we własnym zakresie i na własny koszt dokona niezbędnego wyposażenia w rze-
czy ruchome najmowany lokal w celu dostosowania go do prowadzenia swojej działalności. 
Umowa najmu będzie obowiązywała od 1 lipca 2016 r. 
Burmistrz zastrzega, iż termin rozpoczęcia obowiązywania umowy może ulec zmianie.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa będzie brała pod uwagę jako je-
dyne kryterium zaoferowaną cenę.
Komisja przetargowa nie zakwalifi kuje ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli:
- nie odpowiadają warunkom przetargu,
- zostały złożone po wyznaczonym terminie,
- nie zawierają danych, jakie zgodnie z warunkami przetargu powinna zawierać oferta lub 
dane te są niekompletne,
- do ofert nie dołączono kopii dowodu wpłacenia wadium,
- są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.
Oferta powinna zawierać:
• imię i nazwisko, oraz adres oferenta albo nazwę lub fi rmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem 
jest osoba prawna   lub inny podmiot, adres do korespondencji, telefon  kontaktowy
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalno-
ści gospodarczej, w przypadku spółek wymagana jest umowa spółki lub statut, w przypadku 
osób rozpoczynających działalność gospodarczą kopię wniosku o wpisie do ewidencji działal-
ności gospodarczej 
• oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem postępowania przetargowego, wzorem 
umowy najmu oraz stanem technicznym lokalu,
• kopię dokumentów: NIP, REGON  
• oferowaną wysokość stawki czynszu netto za 1 m² powierzchni całkowitej lokalu w wy-
miarze miesięcznym, wyrażoną w PLN, do dwóch miejsc po przecinku - zapis liczbowy i słow-
ny oferowanej stawki,  
• aktualne zaświadczenie o niezaleganiu na podstawie art. 306a Ustawy- Ordynacja Podatkowa
• aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach składek ZUS
• proponowany rodzaj działalności - krótki opis,
• dowód wpłaty wadium.
• czytelny podpis oferenta na każdym składanym dokumencie oraz datę sporządzenia 
oferty, brak czytelnego podpisu na którymkolwiek dokumencie załączonym do oferty spo-
woduje odrzucenie oferty.
Oferty podpisane należy składać w zamkniętej kopercie formatu A4, ostemplowanej bądź 
podpisanej w miejscu zaklejenia, w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie przy ul. Ko-
ściuszki 5 w terminie do dnia 06.06.2016 r. do godz. 10.45 z napisem na kopercie:

„PRZETARG NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO - RUNÓW UL. DOBRA 63”
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  06.06.2016 r. o godz. 1100 w sali  nr 89, III piętro w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5.
Oferenci mogą dokonać wizji przedmiotowego lokalu – w tym celu lokal będzie udostępnio-
ny w dniu 17.03.2016 r. od godz. 1200  do godz. 1400.  
Dokumenty do przetargu należy pobrać  w pokoju nr 90 w siedzibie UMiG Piaseczno.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Piasecz-
nie przy ul. Kościuszki 5 w pokoju nr 90 lub pod nr tel. 22/70-17-679
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zastrzega sobie:
- możliwość unieważnienia postępowania w całości lub w części bez podania przyczyn.
- prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyn.
O wynikach przetargu oferenci będą zawiadomieni w formie pisemnej.

Uprzejmie informujemy, że w sobotę 21 maja 2016 r. Urząd Miasta 
i Gminy Piaseczno będzie czynny w godz. 8-16. Jednocześnie 
informujemy, iż w piątek 27 maja 2016 r. urząd będzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy.

Piaseczyński Weekend Deskorolkowy
Zapraszamy dzieci w wieku od 6 lat na darmowe zajęcia deskorolki, które odbędą 
się w dniach 7-8 maja 2016 r. w godz. 10.00 – 18.00 na skateparku w Piasecznie przy 
ulicy Okulickiego 19.

 Deskorolkowy weekend ma na celu zapoznanie dzieci z zasadami jazdy na ska-
teboardzie, doboru właściwego sprzętu, poznanie zasad bezpiecznego uprawiania 
tego sportu. Dzieci chętnie sięgają po deskę. Często pozbawieni są jednak możliwo-
ści skorzystania z fachowej pomocy przy stawianiu pierwszych kroków. Podpatrują idoli 
w Internecie, a następnie samodzielnie naśladują ich ewolucje co sprzyja kontuzjom i roz-
czarowaniom. Rodzice nie wiedzą gdzie znaleźć instruktorów nauki jazdy, na co zwracać 
uwagę decydując się na rozpoczęcie nauki, jak dobrać odpowiedni sprzęt dla dziecka.
 Organizatorzy zapewniają dla uczestników nieodpłatnie deskorolki, kaski i ochraniacze. 
Zajęcia odbywać się będą w 60 minutowych sesjach. Adresowane są przez wszystkim 
do początkujących adeptów deskorolki. Prowadzić je będą doświadczeni instruktorzy, 
praktycy deskorolki. Na zajęcia obowiązują zapisy na www.goskate.pl
 Deskorolkowy weekend organizowany jest przez Szkołę Deskorolki GoSKATE, Ska-
teshop KBT oraz organizatora obozów deskorolkowych WoodCamp. Impreza wspiera-
na jest przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piasecznie. Honorowy Patronat ob-
jął Burmistrz Piaseczna  Zdzisław Lis.

Od maja 2016 roku właściciele nierucho-
mości, na których zamieszkują rodziny wielo-
dzietne mogą ubiegać się o zniżkę w opłacie 
za odpady komunalne. Zniżka została wpro-
wadzona uchwałą nr 486/XVIII/2016 Rady 
Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 lutego 2016 r. 
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi wła-
ścicieli nieruchomości na których zamieszku-
ją rodziny wielodzietne. Wysokość zwolnie-
nia wynosi 30% opłaty za odpady zbierane 
i odbierane w sposób selektywny. 
 Tak więc od 1 maja 2016 r. miesięczna 
stawka opłaty dla członka rodziny wielo-
dzietnej w rozumieniu ustawy o Karcie 
Dużej Rodziny wynosi:
- 6,30 zł – w przypadku selektywnej 
zbiórki odpadów,
- 15,30 zł – w przypadku nieselektywnej 
zbiorki odpadów.
 Zgodnie z zapisami ustawy o Karcie 
Dużej Rodziny członkami rodziny wielo-
dzietnej są: 
1) rodzic (rodzice) - przez którego rozu-

mie się także rodzica (rodziców) zastęp-
czych lub osobę (osoby) prowadzącą ro-
dzinny dom dziecka;
2) małżonek rodzica;
3) dziecko - przez które rozumie się tak-
że dziecko, nad którym rodzic sprawuje 
rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę 
przebywającą w dotychczasowej rodzi-
nie zastępczej albo w rodzinnym domu 
dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspiera-
niu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).
Dziecko nie może mieć więcej niż 18 lat, 
lub 25 lat, jeśli wciąż się uczy. Ogranicze-
nie wiekowe nie występuje w przypad-
ku, gdy dziecko ma orzeczenie o umiar-
kowanym albo znacznym stopniu niepeł-
nosprawności.
 W celu uzyskania zwolnienia należy 
złożyć deklarację DOW – 1. Dla osób któ-
re wcześniej złożyły deklarację DOZ – 1 
będzie to zmiana złożonej deklaracji. De-
klaracja jest dostępna na stronie www.

piaseczno.eu w „zakładce gospodarka 
odpadami”. Do deklaracji należy dołą-
czyć kopię Piaseczyńskich lub Ogólno-
polskich Kart Dużej Rodziny wszystkich 
członków wspólnie zamieszkujących 
daną nieruchomość. W przypadku braku 
w/w kart do deklaracji należy dołączyć 
niżej wymienione oświadczenia:
a) oświadczenie, że rodzic nie jest pozba-
wiony władzy rodzicielskiej ani ograniczo-
ny we władzy rodzicielskiej przez umiesz-
czenie dziecka w pieczy zastępczej w sto-
sunku do co najmniej trojga dzieci,
b) oświadczenie o planowanym terminie 
ukończeniu nauki w danej placówce lub za-
świadczenie z danej placówki o planowa-
nym terminie ukończeniu nauki - w przy-
padku gdy dzieci ukończyły 18 rok życia, 
c) oświadczenie o umiarkowanym albo 
znacznym stopniu niepełnosprawności - 
w przypadku gdy dzieci ukończyły 18 rok 
życia i posiadają orzeczenie o umiarko-
wanym lub znacznym stopniu niepełno-
sprawności.

Zniżka za odpady komunalne dla Dużych Rodzin

Weź udział w ankiecie
 Centrum Kultury w Piasecznie zaprasza do wypełnienia ankiety przeprowadzanej 
w ramach projektu „Razem dla kultury – Inicjatywy lokalne” będącego częścią programu 
Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2016 realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. 
Celem strategicznym programu jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaanga-
żowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencja-
łu i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności. An-
kieta dostępna jest pod adresem: http://centrumkulturypiaseczno.badanie.net/
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IV liga

Kolejka 25 - 30 kwietnia-1 maja
KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 0-1 Szydłowianka 
Szydłowiec  
Sparta Jazgarzew 0-0 Hutnik Warszawa  
Olimpia Warszawa 0-1 KS Raszyn  
Mazur Karczew 2-2 Wilga Garwolin  
Mszczonowianka Mszczonów 1-0 Orzeł Wierzbica  
Błonianka Błonie 1-1 KS Warka  
Drukarz Warszawa 0-3 Żyrardowianka Żyrardów 
Znicz II Pruszków 3-0 Dolcan II Ząbki (wo)
UKS Łady 0-2 Victoria Sulejówek 

Tabela grupy południowej IV ligi 
1.  Mszczonowianka Mszczonów
  25 58 18 4 3 62-21
2.  Victoria Sulejówek 25 56 16 8 1 62-16
3.  KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna)
  25 54 17 3 5 53-21
4.  Sparta Jazgarzew 25 42 12 6 7 33-36
5.  Orzeł Wierzbica 25 42 11 9 5 42-22
6.  Hutnik Warszawa 25 41 12 5 8 40-37
7.  Mazur Karczew 25 37 10 7 8 46-35
8.  Szydłowianka Szydłowiec
  25 35 9 8 8 37-30
9.  Znicz II Pruszków 25 34 10 4 11 49-45
10.  Wilga Garwolin 25 33 9 6 10 39-37
11.  KS Raszyn 25 32 8 8 9 32-43
12.  Żyrardowianka Żyrardów
  25 32 8 8 9 24-35
13.  Błonianka Błonie 25 30 6 12 7 22-24
14.  UKS Łady 25 26 6 8 11 36-40
15.  Olimpia Warszawa 25 24 5 9 11 23-36
16.  Drukarz Warszawa 25 13 3 4 18 25-65
17.  KS Warka 25 13 2 7 16 20-56

18.  Dolcan II Ząbki 25 14 4 2 19 30-76

Liga okręgowa

Kolejka 22 - 30 kwietnia-1 maja
Naprzód Brwinów 2-1 Korona Góra Kalwaria  
SEMP Ursynów (Warszawa)  1-2 Unia Warszawa 
Okęcie Warszawa 1-5 Perła Złotokłos  
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 0-1 Naprzód Stare Babice 
FC Lesznowola 5-0 Zaborowianka Zaborów  
LKS Chlebnia 2-1 Przyszłość Włochy (Warszawa) 
UMKS Piaseczno 6-0 KS Teresin  
Laura Chylice 4-2 Milan Milanówek 

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej
1.  UMKS Piaseczno 22 51 16 3 3 57-24
2.  Unia Warszawa 22 43 12 7 3 56-26
3.  Perła Złotokłos 22 42 13 3 6 48-27
4.  Przyszłość Włochy (Warszawa)
  22 41 12 5 5 43-26
5.  LKS Chlebnia 22 40 13 1 8 45-40
6.  SEMP Ursynów (Warszawa)
  22 39 12 3 7 47-30
7.  FC Lesznowola 22 38 12 2 8 50-42
8.  KS Teresin 22 33 10 3 9 44-35
9.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 22 30 8 6 
8 44-38
10.  Milan Milanówek 22 28 8 4 10 36-40
11.  Naprzód Brwinów 22 26 8 2 12 29-33
12.  Laura Chylice 22 25 7 4 11 37-57
13.  Naprzód Stare Babice 22 21 6 3 13 32-47
14.  Okęcie Warszawa 22 20 5 5 12 22-46
15.  Korona Góra Kalwaria 22 16 5 1 16 33-61
16.  Zaborowianka Zaborów
  22 8 2 2 18 15-66

A klasa

Kolejka 19 - 30 kwietnia-1 maja
Pauza: Świt Warszawa.
 
Jedność Żabieniec 2-2 Tur Jaktorów  
Perła II Złotokłos 4-1 UKS Siekierki (Warszawa)  
Sparta II Jazgarzew 4-3 GLKS Nadarzyn  
KS II Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 0-2 UMKS II Piaseczno 
Wrzos Międzyborów 4-0 KS II Raszyn  
AMT Nowa Wieś 2-2 Piast Piastów 

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy
1.  Świt Warszawa 17 40 13 1 3 41-13
2.  Piast Piastów 18 37 11 4 3 57-13
3.  Jedność Żabieniec 17 34 11 1 5 48-22
4.  GLKS Nadarzyn 18 34 10 4 4 44-23
5.  Sparta II Jazgarzew 16 31 10 1 5 43-36
6.  Tur Jaktorów 18 24 7 3 8 28-39
7.  UKS Siekierki (Warszawa)
  17 23 7 2 8 42-44
8.  KS II Konstancin (Konstancin-Jeziorna)
  17 22 6 4 7 37-36
9.  AMT Nowa Wieś 18 20 6 2 10 28-57
10.  Wrzos Międzyborów 17 18 5 3 9 26-45
11.  Perła II Złotokłos 17 14 4 2 11 20-40
12.  KS II Raszyn 18 14 4 2 12 22-55
13.  UMKS II Piaseczno 18 12 3 3 12 30-43

Ekstraliga kobiet

Kolejka 21 - 30 kwietnia-1 maja
AZS PSW Biała Podlaska 0-0 GOSiR Piaseczno  
Mitech Żywiec 4-0 Sztorm Gdańsk  
Zagłębie Lubin 0-0 AZS PWSZ Wałbrzych  
Olimpia Szczecin 0-7 Medyk Konin  

KKP Bydgoszcz 1-2 AZS Wrocław  
Górnik Łęczna 5-1 Czarni Sosnowiec
Kolejka 22 - 3 maja
GOSiR Piaseczno 1-3 Górnik Łęczna  
Czarni Sosnowiec 3-0 KKP Bydgoszcz  
AZS Wrocław 5-1 Olimpia Szczecin  
Medyk Konin 2-1 Zagłębie Lubin  
AZS PWSZ Wałbrzych 2-0 Mitech Żywiec  
Sztorm Gdańsk 3-1 AZS PSW Biała Podlaska  

Tabela Ekstraligi kobiet
1.  Medyk Konin 22 59 19 2 1 74-10
2.  Górnik Łęczna 22 45 14 3 5 65-22
3.  Mitech Żywiec 22 40 12 4 6 33-30
4.  AZS Wrocław 22 37 11 4 7 43-28
5.  AZS PWSZ Wałbrzych 22 36 10 6 6 36-26
6.  Zagłębie Lubin 22 31 9 4 9 23-23
7.  Sztorm Gdańsk 22 29 7 8 7 24-28
8.  Czarni Sosnowiec 22 28 7 7 8 32-32
9.  AZS PSW Biała Podlaska
  22 22 6 4 12 11-29
10.  GOSiR Piaseczno 22 21 6 3 13 20-44
11.  KKP Bydgoszcz 22 11 2 5 15 12-45
12.  Olimpia Szczecin 22 11 3 2 17 17-73

Ligowe zapowiedzi

IV liga

Kolejka 26 - 7-8 maja
Szydłowianka Szydłowiec - UKS Łady  
Victoria Sulejówek - Znicz II Pruszków  
Dolcan II Ząbki - Drukarz Warszawa  
Żyrardowianka Żyrardów - Błonianka Błonie  
KS Warka - Mszczonowianka Mszczonów  
Orzeł Wierzbica - Mazur Karczew  

Wilga Garwolin - Olimpia Warszawa  
KS Raszyn - Sparta Jazgarzew 7 maja, g.16
Hutnik Warszawa - KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna)  
7 maja, g.11

Liga okręgowa

Kolejka 23 - 7-8 maja
Laura Chylice - Naprzód Brwinów 7 maja, g.15
Milan Milanówek - UMKS Piaseczno 7 maja, g.15:15
KS Teresin - LKS Chlebnia 
Przyszłość Włochy (Warszawa) - FC Lesznowola 7 maja, g.11
Zaborowianka Zaborów - Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 
Naprzód Stare Babice - Okęcie Warszawa  
Perła Złotokłos - SEMP Ursynów (Warszawa) 7 maja, 
g.17:30
Unia Warszawa - Korona Góra Kalwaria 6 maja, g.18

A klasa

Kolejka 20 - 7-8 maja
Pauza: Tur Jaktorów.
 
Świt Warszawa - AMT Nowa Wieś  
Piast Piastów - Wrzos Międzyborów  
KS II Raszyn - KS II Konstancin (Konstancin-Jeziorna)
8 maja, g.11
UMKS II Piaseczno - Sparta II Jazgarzew 7 maja, g.16
GLKS Nadarzyn - Perła II Złotokłos 7 maja, g.11
UKS Siekierki (Warszawa) - Jedność Żabieniec 7 maja, 
g.14

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

Wyniki naszych zespołów ligowych

Liczy się to, co w sieci
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA, KS KONSTANCIN – SPARTA JAZGARZEW 0:2 Przed spotkaniem derbowym w 
Oborach faworyt mógł być tylko jeden. Jesienne spotkanie w Wólce Kozodawskiej 
było w końcu wyjątkowo jednostronnym widowiskiem. Konstancin wygrał wówczas 
5:0, nie pozostawiając cienia wątpliwości kto był tego dnia lepszy. Jak się jednak, po 
raz kolejny okazało, derby rządzą się swoimi prawami...

 Od pierwszego gwizdka sędziego 
na boisku toczyła się zacięta rywali-
zacja. Przewagę w posiadaniu piłki, 
zgodnie z przewidywaniami więk-
szości kibiców, mieli gospodarze. 
Dogodnych okazji do objęcia pro-
wadzenia nie wykorzystali jednak 
Maciej Rybaczuk i Filip Pakuła, a 
dla gości – Tomasz Ćwil. W 25. mi-
nucie ten ostatni zrobił jednak wła-
ściwy użytek ze znakomitego poda-
nia od Macieja Wójcika i pewnym 
strzałem umieścił piłkę w siatce. 
Stracony gol jeszcze bardziej ożywił 
podopiecznych Mariusza Szewczy-
ka. Przemysława Ryczkę próbowa-
li zaskoczyć Stanislav Nechyporen-
ko i Rafał Wiśniowski, ale do prze-
rwy wynik nie uległ już zmianie.
 Po zmianie stron gospoda-
rze domagali się jedenastki po fau-
lu na granicy pola karnego, ale sę-
dzia uznał, że powinien być tylko 
rzut wolny. Następnie znakomitej 
sytuacji na wyrównanie nie wyko-
rzystał Wiśniowski. Choć KS prze-
ważał i miał swoje okazje to w de-
cydujących momentach brakowało 
mu zimnej krwi i odrobiny dokład-

ności, a w piłce nożnej jest tak, że... 
liczy się przede wszystkim to, co w 
sieci. W dodatku pewnymi punkta-
mi drużyny z Jazgarzewa byli przez 
cały czas Ryczko i przede wszystkim 
Emil Wrażeń, który wrócił już chy-
ba do pełni formy po kontuzji. Wra-
żeń nie tylko świetnie potrafi się za-
stawić, utrzymać przy piłce, ale rów-
nież nie unika pressingu na połowie 
przeciwnika, utrudniając tym sa-
mym rywalom rozgrywanie piłki. 
 Wreszcie, po błędzie Piotra Bo-
gackiego, jedna z kontr Sparty w 85. 
minucie zakończyła się drugim go-
lem dla gości. Wybita przez Bogac-
kiego piłka odbiła się od Konra-
da Wojtkielewicza i wpadła do siat-
ki nad wysuniętym z bramki Ceza-
rym Osuchem, ustalając jednocze-
śnie wynik spotkania. Sparta, któ-
ra na wiosnę radzi sobie w lidze i w 
Pucharze Polski bardzo dobrze, zre-
wanżowała się tym samym Kon-
stancinowi za jesienną klęskę, moc-
no komplikując mu drogę awansu 
do trzeciej ligi.

Grzegorz Tylec

Maciej Rybaczuk, 
zawodnik KS Konstancin
 Generalnie byli-
śmy lepsi. Sparta prak-
tycznie „waliła” długie 
piłki i nic nie stwarzali. 
My mieliśmy w pierw-

szej połowie dwie sytuacje, w drugiej 
ze cztery, ale albo nie strzelaliśmy, albo 
ich bramkarz ładnie bronił. A oni pierw-
szą bramkę zdobyli z kontry, a drugą w 
końcówce, bo nasz obrońca nabił ich 
napastnika i przelobował bramkarza. 
Ten mecz był na pewno do wygrania. 
Jak byśmy strzelili, to by się ze 3:0 dla 
nas skończyło, a tak przegraliśmy. Szko-
da, ale jeszcze dużo meczów zostało.

Przemysław Ryczko, 
zawodnik Sparty 
Jazgarzew

Jesteśmy zadowoleni z 
gry i przede wszystkim 

z wyniku. Nie był to łatwy mecz i cie-
szymy się, że zwyciężyliśmy w derbach 
na boisku lidera. Teraz chcemy się spo-
kojnie utrzymać w lidze i marzy nam 
się powtórka z Pucharu Polski sprzed 
dwóch lat.

Krótka z Pucharem

Gosirki w grupie spadkowej

SIATKÓWKA W kwietniu w sali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Piasecznie odbył się II Turniej Piłki Siatkowej Kobiet o Puchar Starosty 
Piaseczyńskiego

 W zawodach wzięły udział cztery zespoły, które rozegrały ze sobą mecze 
metodą każdy z każdym. W ostatecznej klasyfi kacji Krótka Mysiadło (osiem 
punktów) wyprzedziła Perłę Złotokłos (5 punktów), Lider Radom (cztery 
punkty) i Esperanto Warszawa (jeden punkt). Najlepszą rozgrywającą zosta-
ła Agnieszka Witkowska (Krótka), najlepszą środkową - Aneta Matczak (Espe-
ranto), najlepszą przyjmującą - Monika Łożyńska (Lider), najlepszą atakującą 
- Agnieszka Kowal (Perła), najlepszą broniącą - Klaudia Balcerzak (Perła), a MVP 
turnieju została wybrana Paulina Snopkiewicz (Krótka).
- Gratulujemy zwycięzcom turnieju i wszystkim pozostałym drużynom za 
godnej postawy, zaangażowania i walki do ostatniej piłki – mówi Leszek So-
chacki, organizator imprezy z Perły Złotokłos. - Szkoda tylko, że nikt ze staro-
stwa nie zaszczycił nas swoją obecnością.

Grzegorz Tylec

EKSTRALIGA Wzorem piłkarskiej Ekstraklasy najwyższa klasa rozgryw-
kowa kobiet w Polsce została podzielona na dwie grupy – mistrzowską 
i spadkową (choć bez podziału punktów). Gosirki, w wyniku kiepskiej 
postawy na wiosnę, zagrają ostatecznie o utrzymanie w lidze
 Po najlepsze w 
historii klubu run-
dzie jesiennej wy-
dawało się, że pod-
opieczne Mariusza 
Malarza z powodze-
niem mogą powal-
czyć o grę w grupie 
mistrzowskiej. Nie-
stety, boiskowa rze-
czywistość okazała 
się brutalna. Gosirki 
zdobyły w nowym 
roku tylko cztery 
punkty (wygrywa-
jąc na wyjeździe z 
Zagłębiem Lubin 
po bramce Magdy Dudek i remisując bezbramkowo z AZS PSW Białą Podla-
ską). Martwi na pewno nieskuteczna gra u siebie.
 - Wiosna się dla nas dopiero zaczyna – mówi Magda Dudek, zawodniczka 
KS Gosirki Piaseczno. - Na słabsze wyniki i słabszą grę w rundzie rewanżowej 
wpłynęło na pewno wiele różnych czynników, np. kontuzje czy świadome ru-
chy zarządu co do niektórych zawodniczek.

Tyl.

Sparta udanie zrewanżowała się Konstancinowi za jesienną porażkę
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DAM PRACĘ

Zatrudnię pielęgniarkę z okolic Tarczyna, 
tel. 602 637 732

„Kurier Południowy” poszukuje
 dziennikarzy i korespondentów. 
Aplikacje prosimy kierować na adres: 
redaktor.naczelny@kurierpoludniowy.pl

Praca w ochronie-Góra Kalwaria, 
Dawidy Bankowe, Sękocin Nowy, e-mail:
salus.ochrona@gmail.com Tel. 507 166 229

Zatrudnimy ekspedientkę do supersamu,  
Dawidy, dojazd autobusem 715 lub stacja 
PKP Dawidy, tel. 501 097 603

Poszukujemy osób do pracy w charakterze 
kucharza/kucharki, pomoc kuchenna oraz 
osób, które zajmują się pakowaniem posił-
ków, tel. 532 252 706

Śzlifierz – polerownik, Nowa Iwiczna, 
tel. 604 902 058

Sklep ABC w Julianowie zatrudni 
ekspedientki tel. 504 035 416 

Ekspedientkę do sklepu spożywczego 
w Głoskowie, tel. 607 835 204  

Zatrudnię rejestratorkę medyczną 
w Piasecznie, tel. 608 67 33 01

Zatrudnię diagnostę laboratoryjnego 
o w Piasecznie, tel. 608 67 33 01 

Stolarz-do cięcia płyt meblowych, 30-40 lat, 
tel. 604 152 591  

DAM PRACE NA MYJNI SAMOCHODOWEJ 
W SĘKOCINIE NOWYM , MILE WIDZIANE 
DOŚWIADCZENIE, TEL. 662 021 324

Kasjer na stację paliw Orlen (kierunek W-wa), 
tel. 605 276 594

Ekspedietkę do sklepu spożywczego 
w Głoskowie, tel. 500 125 790

Pracowników ochrony sklepy: Ursynów, Wło-
chy, Targówek lub Piaseczno stawka 12,00 – 
13,00 brutto. Tel. 512 861 927

Do pracy w ochronie Pruszków – Drogerie. 
System pracy 12 godz. dzienny. Stawka 9-10 zł 
netto/godz. Tel. 664 920 349

Zatrudnimy Pracowników Ochrony na obiekty 
handlowe i logistyczne - Błonie i Kopytów. Sys-
tem 16h lub 24/48, stawka 5,80-8,50zł/h netto. 
Tel.: 607 780 523

Pracuj jako Opiekunka seniorów w Niemczech. Nie 
znasz języka? Zapisz się na kurs od podstaw w 
Warszawie i pracuj z Promedica24! Tel. 501 356 229

Podstawowa Szkoła Międzynarodowa poszukuje 
osoby do sprzątania. Kontakt: 606 420 000. Lo-
kalizacja: Warszawa,ul. Jagielska k/Józefosławia. 

Ekspedientka, Żabia Wola i Nadarzyn, 
tel. 508 363 788

Kierowca kat. C do pracy w firmie komunalnej, 
okolice Raszyna, tel. 693 280 600

Pracownik fizyczny do firmy komunalnej, 
okolice Raszyna, tel. 693 280 600

Firma sprzątająca zatrudni Panią do sprząta-
nia, Góra Kalwaria,w godz. 5:00-9:00, dobre 
warunki, tel. 508 253 105

Zatrudnię pracowników remontowo – budow-
lanych do wykończeń, glazura, terakota, g/k, 
gładź, tel. 504 100 418

Praca z zamieszkaniem , samotna kobieta 
do 53 lat,  tel. 889 829 837 

Kierowcę na czteroosiówkę, praca w delegacji, 
tel. 607 598 811

Lekarza medycyny pracy, medycyny rodzin-
nej, internistę, pielęgniarkę, tel. 22 651 70 75, 
605 440 831, 609 373 582

Pracownika placowego do pracy przy paletach 
i drewnie kominkowym, prawo jazdy kat. B,
tel. 513 66 55 66

Zatrudnię ekspedientkę do pracy w sklepie 
spożywczym w Nowej Iwicznej. Dobre warun-
ki pracy, tel. 502 159 936

Firma zatrudni do sprzątania w Jankach 
Tel. 501 366 037

Do montażu okien, Jazgarzew,  tel. 600 446 225

Zatrudnię kierowcę C+E, z doświadczeniem na 
kraj, tel. 601 91 23 53

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

Zatrudnię stolarza, tel. 501 21 29 37

Elektrykowi, tel. 501 236 987

Do sprzątania biur po południu w okolicy 
ul. Ludwinowskiej (Ursynów), tel. 22 823 19 87 

Firma w Tarczynie zatrudni pracowników maga-
zynowych oraz operatorów wózków widłowych 
z doświadczeniem. Kontakt od poniedziałku do 
piątku w godz. 8-12 pod nr tel. 600 404 293 

Zatrudnię operatora koparko-ładowarki z do-
świadczeniem przy robotach kanalizacyjnych. 
CV proszę kierować na adres biuro@rmichalak.pl 

Zatrudnię monterów sieci wod-kan z doświadczeniem. 
CV proszę kierować na adres biuro@rmichalak.pl

Firma produkcyjna z Głoskowa k/Piaseczna
zatrudni główną księgową na pełny etat, 
tel. 22 757 84 05

Zatrudnię na wakację do cukiernii, 
tel. 514 787 459

Operatorów kos spalinowych 10 zł/h netto 
607 651 623

Zatrudnię na wakację do cukiernii, 
tel. 514 787 459

Zatrudnię mężczyzn do ochrony obiektów, 
Wilanów  i okolice, tel. 534 354 701

Zatrudnię kierowcę kat.C oraz C+E, transport 
krajowy, załadunki Mszczonów  tel.693 178 415, 
502 310 162 

Kierowca kat. „C”, HDS, emeryt, rencista, 
tel. 601 620 824

Kasjer na stację paliw Orlen (kierunek W-wa), 
tel. 605 276 594 
 
Zatrudnię fryzjera/-kę w Zalesiu Górnym, 
dobre warunki  tel. 609 859 562  

Restauracja w Józefosławiu zatrudni pizzera
i kierowcę, tel. 504 250 587  
 
Poszukuję osoby,której wiek nie przekracza 
45 lat do pomocy w administrowaniu budynku 
przy ul.Postępu w Lesznowoli.Sprzątanie par-
kingu,drobne prace porządkowe i naprawcze-
,zdolność do podjęcia pracy fizycznej.
Tel. 783 839 383 - kontakt w godzinach 10-16 

SZUKAM PRACY 

Masażysta (mężczyzna ) poszukuje pracy, 
tel 509 148 893

KUPIĘ

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

Kupię zboże, pszenicę, tel. 509 284 043

SPRZEDAM

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

400 filmów DVD, tel. 881 966 833

Tuje: Szmaragd, Kórnik, Wareana, Sun, Kulista, 
Bukszpan, tel. 880 479 679

Drewno opałowe, tel. 605 094 400

Warzywa, owoce, Tarczyn, Rynek 31

Tuje żywopłotowe: szmaragd, braband, 
świerki. Producent, Gołków, tel. 501 679 121

Sprzedaż obornika z  pieczarek, sprzedaż
trociny tel. 603 685 588

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 606 212 603

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 791 394 791

Drewno kominkowe i opałowe, tel. 602 77 03 61

SKŁAD OPAŁU - węgiel brunatny od 258 zł - eko 
groszek 650 zł - drewno opałowe od 140 zł mp 
- tłuczeń drogowy od 85 zł - wapna nawozowe, 
tel. 783 042 810

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Mitsubishi  Spacecar, 1.9 did, 2005 r, 202 tys 
przebieg, tel. 889 234 981

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Starszego Mercedesa tel. 668 171 639

Skup aut, uszkodzone, skorodowane, 
tel. 530 540 555

Toyoty, tel. 668 171 639

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

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

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Działka budowlano -inwestycyjna, 7385 m 
kw., Łazy, tel. 798 527 827

Działka budowlana 1000 m kw., 10 min. 
Od stacji PKP Czachówek, tel. 22 727 66 80

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

Bezpośrednio mieszkanie, 103 m kw., 
4 pokoje, centum Piaseczna, cena; 395 tys zł, 
tel. 889 234 981

Działka budowlana w Żabieńcu k.Piaseczna, 
18 x 66 mb, 1187m kw., wszystkie media 
w ulicy, tel 605 973 102

Działka budowlana w Tomicach, 1670 m kw., 
cena 100 zł/m kw.,  tel. 511 398 617

Działka budowlana, 3800 m kw., w  Wilczej 
Wólce, tel. 500 827 191

Działki budowlane w Błoniu gm. Prażmów, 
1000 i 1500 m kw., 55 zł/m kw., tel. 604 823 665

Działka w Jazgarzewie, ul. Szkolna 18 A, 
tel. 500 740 428

Działki budowlane 1180 m kw., Gąski  
gm. Tarczyn, tel. 515 766 852

Murowany garaż do sprzedania Piaseczno 
ul. Kusocińskiego, tel. 602 489 649

Kancelaria Prawa Administracyjnego. ODSZKO-
DOWANIA ZA DZIAŁKI PRZEJĘTE POD DROGI 
PUBLICZNE – skutecznie pomagamy w uzyska-
niu odszkodowanie maksymalnej wysokości. OD-
WOŁANIA, ZAŻALENIA, PISMA PROCESOWE. 
tel. 508 743 620

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

Działka budowlana, Krupia Wólka, tel. 885 664 429

Sprzedam dom jednorodzinny 160/500 m kw., 
w Piasecznie, tel. 518 846 013

Działkę budowlaną, 9800 m kw., częściowo 
zalesioną, Jeziórko, tel. 509 308 026 

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

Mieszkanie 73 m kw. z garażem Piaseczno, 
tel. 609 264 795

Działki Grabina k. Chynowa, tanio, 
tel. 603 53 53 44

1000 m kw. Łoziska, tel. 501 406 191

Najatrakcyjniejsza działka budowlana w Ło-
siu 1.420 m kw. położona na skraju Rezerwa-
tu Przyrody w obszarze zabudowy jednorodzin-
nej, w „ślepej” ulicy. tel. 602 278 889

Budowlana Sułkowice 997 m kw., tel. 790 005 072

Działki usługowe, budowlane 15 km 
od Piaseczna (Uwieliny).Tel. 603 862 559

Segment 110/180 z garażem, media, 
Otrębusy, tel 784 096 601 
 
Dom jednorodzinny 159/1300 m kw., 
Krzaki Czaplinkowskie,  tel. 602 397 714

Działkę budowlaną Uwieliny, tel.514 613 788

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Domek 30 m kw., Konstancin, tel. 513 626 068

Wynajmę lokal usługowy, 150 m kw. W Nowej 
Iwicznej, tel. 502 159 936

Magazyny i hale magazynowe w Antoninowie, 
tel. 604 470 270, 604 470 370

Antresola do wynajęcia. Puławska 49 
Piaseczno(CMP) 2000 netto. Tel. 511 070 777

Ładny, duży pokój dla 2 osób, cena 950 zł, 
Piaseczno, tel. 666 283 858

Mieszkanie 40 m kw., osobne wejście, 
tel. 692 397 311

USŁUGI

GLAZURA, REMONTY, tel. 609 926 758

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. 
GWARANCJA. tel. 504 008 309

OGRODY. TRAWNIKI. tel. 504 008 309

PRZYGOTOWYWANIE POZWÓW 
ROZWODOWYCH, tel. 508 743 620 

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

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

Projektowanie mebli, drzwi, tel. 604 668 623

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

Wiosenna aeracja trawników, tel. 698 698 839

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Anteny. Montaż, serwis, tel. 883 434 737

Projektowanie mebli, drzwi, tel. 604 668 623

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

Ogrody od A do Z, tel. 781 544 058

Organizujemy przyjęcia ogrodowe u klienta: 
chrzciny , komunie, pikniki, imieniny ,urodzi-
ny, Tel.533 938 338, smakiprowincji.pl

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

Posadzki betonowe  mixokretem,  
tel. 508 017 870

Hydrauliczne kompleksowo, uprawnienia, 
doświadczenie, tel. 605 079 907
 
Profesjonalne wykończenia wnętrz, 
tel. 796 875 518

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

Ogrodzenia-montaż-doświadczenie-refe-
rencje tel. 793 047 004 

Malowanie, szpachlowanie, ocieplanie 
poddaszy i budynków  tel. 513 137 581 

Remonty budowlane, ogrodzenia, 
tel. 513 137 581 

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Instalacje elektryczne,   tel.  601 41 88 01

Posesja, konserwacja, naprawy, sprzątanie, 
tel. 607 566 503

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

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Hydraulik, tel. 535 872 455

Projekty-wizualizacje, tel. 606 277 787

Glazurnicze, tel. 660 130 799

Hydrauliczne tel. 660 130 799 

Remonty, tel. 505 970 480 

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

Remontowo-budowlane, kompleksowo, 
bezpyłowe cyklinowanie tel. 502 093 588, 
22 756 5763

Naprawa, pralki, lodówki, tel. 603 047 616

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

Docieplanie budynków tanio, solidnie, 
tel. 507 768 230

Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Cyklinowanie, układanie, renowacja podłóg, 
tel. 575 377 182

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

Usługi mini koparko - ładowarką, tel. 517 477 531

Układanie kostki brukowej, tel. 517 477 531

Docieplanie budynków, elewacje, tel. 511 723 600

Hydraulika domy, tel. 505 762 018

Pogotowie dachowe, tel. 601 20 98 98

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

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

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

Drewno kominkowe, tel. 510 694 550

Pielęgnacja tui i żywopłotów, tel. 510 694 550

Wycinka oraz skracanie drzew, tel. 510 694 550

Usługi, wykopy koparko-ładowarką. 
Piaseczno, tel. 500 212 105

 RÓŻNE 

NIEODPŁATNIE ODBIORĘ ZŁOM, stare pralki, 
komputery, piece, kaloryfery itp.. Piaseczno, 
Konstancin i bliskie okolice, tel. 698 698 839

Kancelaria Prawa Administracyjnego. ODSZKO-
DOWANIA ZA DZIAŁKI PRZEJĘTE POD DROGI 
PUBLICZNE – skutecznie pomagamy w uzyska-
niu odszkodowanie maksymalnej wysokości. OD-
WOŁANIA, ZAŻALENIA, PISMA PROCESOWE. 
tel. 508 743 620

Warzywa, owoce, Tarczyn, Rynek 31

NAUKA 

Francuski, tel. 607 924 999

ZDROWIE I URODA 

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

Lekarz seksuolog, tel. 22 825 19 51

Profesjonalne masaże kosmetyczne 
z dojazdem do domu, tel. 690 213 127 lub 
www.goo.gl/212Uff

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na 
dom czekają fundacyjne zwierzaki: pieski 
małe, większe i całkiem duże, a także koty. 
Wszystkie są zdrowe, zaszczepione i wyste-
rylizowane. Przebywają w Piasecznie i okoli-
cach. Chętnie pomożemy przy doborze zwie-
rzaka. Tel. w sprawie adopcji: 503 069 502, 
502 906 532, 604 531 952, 608 504 380

Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040

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

Babik transport - zatrudnimy osobę ze zna-
jomością języka angielskiego na stanowi-
sku spedytora międzynarodowego. Mile 
widziane doświadczenie w pracy na po-
dobnym stanowisku. tel. 600 065 813

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

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

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

ELEWACJE TEL. 572 910 770

WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, DEKORACYJNE 
SUFITY  TEL. 572 910 770 

OCIEPLENIA PODDASZY TEL. 572 910 770 

STANY SUROWE TEL. 572 910 770 

GLAZURNICTWO TEL. 572 910 770 

OCIEPLENIA PODDASZY TEL. 572 910 770 

Wylewki betonowe agregatem, 
tel. 668 327 588

Anteny nowocześnie, tel. 603 375 875

Remonty budowlane, ogrodzenia , 
tel. 513 137 581 

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

Tynki maszynowe, tel. 502 507 495

Tynki tradycyjne i maszynowe, 
tel. 604 415 352

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

Układanie kostki brukowej, elektryka. 
Hydraulika, wykończenia wnętrz, 
tel. 603 304 250

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Działki budowlane, 1000 m kw., Krupia 
Wólka,  tel. 509 292 026

Sprzedam mieszkanie w Piasecznie o po-
wierzchni 47,5 m kw. z garażem podziem-
nym. Mieszkanie umeblowane. Cena loka-
lu 255 tys. Kontakt : 608 334 399

Zatrudnimy: RECEPCJONISTKĘ, KELNERA/
KĘ oraz POKOJOWĄ do Hotelu w Otrębu-
sach, CV: info@PalacykOtrebusy.pl, 
tel. 503 164 828

Firma z Piaseczna zatrudni hydraulików, 
tel. 501 080 578

Do pracy w  delikatesach, na stałe lub doryw-
czo, Józefosław, tel. 504 701 854

Budowlańców wszechstronnych, 
glazurników, blacharzy budowlanych,
tel. 602 230 452

Praca w ochronie - Wola Mrokowska 
k. Tarczyna, sysytem popołudniowy, 
weekendy 24. Tel.: 609 097 913

Zatrudnię od zaraz osobę do sprzątania 
przychodni lekarskiej w  Konstancinie-Jezior-
nie. Praca w systemie dyżurów 12-godzin-
nych. Kontakt: 510 015 509

Zatrudnię do prac wykończeniowych 
tel. 781 234 826 

Zatrudnię osoby do sprzątania spożywczej 
hali produkcyjnej w Wólce Kosowskiej. Wy-
magana jest książeczka Sanepidu. Praca 
5x w tygodniu w systemie zmianowym (I i II 
zmiana). Wynagrodzenie: 12 zł brutto/godz. 
Zwracamy koszty dojazdów do pracy. Kon-
takt: 510 013 150.

Zatrudnię osoby do sprzątania hali produkcji 
spożywczej w Parzniewie k. Pruszkowa. Pra-
ca w systemie zmianowym. Wynagrodzenie: 
10 zł netto/h. Kontakt: 510 012 549 lub 
510 014 898 (pon. – pt w  godz. 8.00 – 16.00).

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

R E K L A M A

Auto skup, tel. 535 661 903

Auto-Skup, każdy stan, najlepsze ceny, 
tel. 737 525 270

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

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, 
tel. 501 299 360

Anteny,domofony, montaż, naprawy, 
tel. 603 375 875

Fotograf - ślub, chrzest, inne okazje, 
wolne terminy 2016, lemonphoto.pl, 
tel. 692 569 927 

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

Zamów 
ogłoszenie drobne

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




