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Święto wszystkich strażaków
KONSTANCIN-JEZIORNA W nie-
dzielę, 8 maja w Konstan-
cinie-Jeziornie odbył się 
doroczny Dzień Strażaka. 
Tym razem impreza miała 
charakter szczególny, bo 
25-lecie istnienia święto-
wała Ochotnicza Straż 
Pożarna w Czernidłach, 
której z tej okazji przeka-
zano nowy sztandar
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Czarny poniedziałek

Zatrzymani na gorącym uczynku

Ukradli dwa automaty

Uszkodzono wózek dziecięcy

Pijany próbował przekupić funkcjonariuszy

137 zatrzymanych praw jazdy

Rozpruli sejf, zabrali 300 tys. zł

 W ubiegły poniedziałek na drogach powiatu piaseczyńskiego zatrzyma-
no trzech nietrzeźwych kierujących, którzy mieli w organizmie ponad 2 pro-
mile alkoholu. Dwaj „wpadli” w ręce mundurowych w Piasecznie, a jeden w 
Baniosze. Wszyscy trafi li do aresztu. Po wytrzeźwieniu usłyszeli zarzut kiero-
wania pojazdem w stanie nietrzeźwości, za co oprócz utraty uprawnień do 
prowadzenia pojazdów, grozi do 2 lat więzienia. 

 We wtorek po południu w Łbiskach policjanci z wydziału ruchu dro-
gowego zauważyli dwóch mężczyzn bijących młodego chłopaka. Jeden z 
nich, 27-latek, trafi ł do aresztu, a jego 16-letni kompan – do policyjnej izby 
dziecka. Nie wiadomo jaka była przyczyna bójki, trwa w tej sprawie docho-
dzenie. Za pobicie grozi do 3 lat więzienia.

 W ubiegły poniedziałek wieczorem do salonu gier w Starej Iwicznej wtargnę-
ło czterech zamaskowanych mężczyzn. Na ich widok właścicielka salonu rzuciła 
się do ucieczki. Mężczyźni wynieśli dwa automaty do gier i odjechali w niewia-
domym kierunku. To już kolejny incydent w salonie gier na terenie powiatu pia-
seczyńskiego. Wcześniej podobne miejsca były podpalane i okradane. Policjanci 
proszą o informacje, mogące pomóc w ustaleniu sprawców tych zdarzeń. 

 Na początku maja, na klatce schodowej budynku przy ul. Budowlanych, 
nieznani sprawcy uszkodzili wózek dziecięcy, wyginając jego konstrukcję. 
Jako, że wózek był drogi, właściciele oszacowali straty na około 1200 zł. Nie 
wiadomo czy zniszczenie wózka było wybrykiem wandali, czy może nastą-
piło przez przypadek. Postępowanie w tej sprawie prowadzi policja, która 
prosi o kontakt ewentualnych świadków zdarzenia.

 Policjanci z wydziału ruchu drogowego zostali wezwani do kolizji w Tar-
czynie. Na miejscu okazało się, że kierujący hondą mężczyzna z nieznanych 
przyczyn uderzył w naczepę ciężarowego volvo. Funkcjonariusze poddali 
45-latka badaniu na trzeźwość. Jak się okazało, Michał S., mieszkaniec po-
wiatu pruszkowskiego, miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Zanim 
trafi ł do policyjnej celi, zaproponował mundurowym 10 tys. zł łapówki w za-
mian za odstąpienie od wykonywania czynności służbowych. Po wytrzeź-
wieniu 45-latek usłyszał zarzut usiłowania wręczenia korzyści majątkowej 
funkcjonariuszom, za co grozi do 8 lat więzienia. 

 Od 1 stycznia tego roku policjanci z wydziału ruchu drogowego zatrzy-
mali już 137 praw jazdy za przekroczenie prędkości. Kierujący, który poru-
sza się w terenie zabudowanym przekraczając dozwoloną prędkość powy-
żej 50 km/h, traci prawo jazdy na 3 miesiące. Ponadto otrzymuje 10 punk-
tów karnych i mandat w wysokości 500 zł. 

 Do zuchwałego przestępstwa doszło w nocy z 9 na 10 maja w Jabło-
nowie. Do jednej z fi rm dostali się przez dach włamywacze, którzy rozpru-
li znajdujący się w budynku sejf i ukradli z niego około 300 tys. zł. Policjanci 
przyznają, że włamu dokonali zawodowcy. Obecnie prowadzone są działa-
nia zmierzające do wykrycia sprawców przestępstwa. 
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Turniej Miast na Szlaku 
Książąt Mazowieckich
GÓRA KALWARIA Od maja do września w różnych miejscach Mazowsza będą odbywały się 
turnieje rycerskie. W ubiegły piątek na dziedzińcu czerskiego zamku zaprezentowano 
drużynę z Góry Kalwarii, która weźmie udział w tej widowiskowej, niezwykle emocjo-
nującej rywalizacji

 W cyklu turniejów będą kon-
kurować ze sobą zarówno zespo-
ły z poszczególnych mazowieckich 
miejscowości, jak i amatorzy rycer-
skiego rzemiosła, którzy zgłoszą się 
do rywalizacji (www.Turnieje.org). 
Pierwszy turniej odbędzie się 14 
maja w Liwie, gdzie drużyny zmie-
rzą się w konkurencjach stylizowa-
nych na średniowieczne. Współcze-
śni rycerze będą musieli wykazać się 
przy tym sporym sprytem, szybko-
ścią oraz okazać męstwo w walce. 
Zdobyte punkty będą liczyły się do 
klasyfikacji ogólnej. 

Czwarta edycja turnieju
 W pierwszych zawodach, któ-
re zostały rozegrane w 2012 roku 
w Łomży zwyciężyły Sanniki. W 
dwóch kolejnych wygrał Zakroczym 
i to miasto wystartuje w tegorocznej 
edycji Turnieju Miast jako obroń-
ca tytułu Honorowej Stolicy Księ-
stwa Mazowieckiego. Kto tym ra-
zem zdobędzie tytuł, okaże się już 
10 września w Czersku, bowiem to 
właśnie tutaj odbędzie się ostatni 
turniej cyklu. Organizatorzy prze-
konują, że cała impreza będzie nie-
zwykle widowiskowa, a stylizowa-
ne na średniowieczne konkuren-
cje zostały dobrane tak, aby widzo-
wie ani minuty się nie nudzili. Dość 
powiedzieć, że współcześni ryce-
rze będą walczyć ze sobą na równo-
ważni, przeciągać linę, ścigać się w 
workach, nosić na plecach, czy prze-
nosić podkowę po wcześniejszym 
10-krotnym okrążeniu słupa, co za-
wsze wywołuje lawinę śmiechu. 

Prezentują się dobrze
 W ubiegły piątek na dziedziń-
cu czerskiego zamku zaprezentowa-
no dzielnych śmiałków, którzy będą 
reprezentować Górę Kalwarię. Zajął 
się tym Daniel Sutniewicz, projektant 
i koordynator Szlaku Książąt Mazo-
wieckich. - Turniej miast jest pomy-
słem na integrację mieszkańców i sa-
morządów poszczególnych miejsco-
wości, dając przy okazji pretekst do 
dobrej zabawy – mówił. - W tym roku 
odbędzie się siedem edycji turnieju, 
wszystkie w pięknych miejscach. Cie-

szę się, że właśnie w Czersku zostanie 
wyłoniony zwycięzca całego cyklu. 
 - Jak wygracie już turniej miast, 
Góra Kalwaria stanie się honorową 

stolicą Mazowsza, na co bardzo li-
czę – zażartował burmistrz Dariusz 
Zieliński. Następnie przedstawio-
no członków drużyny, którą będą 
tworzyć Dorota Zielińska (kapitan), 

Monika Maciak, Paweł Maciejew-
ski, Piotr Milewski, Szymon Krupa, 
Wojciech Skolimowski, Marta Sur-
da i Angelika Hryniewska. 

Tomasz Wojciuk

Harmonogram Turnieju Miast na
szlaku Książąt Mazowiecki AD 2016
14 maja – Liw 
21 maja – Przasnysz 
2 lipca – Sanniki 
23 lipca – Ostró w Mazowiecka 
20 sierpnia – Warka 
4 wrześ nia 2016 – Zwoleń  
10 wrześ nia 2016 – Czersk 

Prezentacji drużyny z Góry Kalwarii dokonał Daniel Sutniewicz (pierwszy z lewej), projektant 
i koordynator Szlaku Książąt Mazowieckich

Zwycięskie miasto otrzyma 
tytuł Honorowej Stolicy Księ-

stwa Mazowieckiego AD. 2016

K O N D O L E N C J E



3nr 18 (623)/2016/W1 AKTUALNOŚCI
KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Wodne przepychanki
PIASECZNO Podczas ostatniej sesji rady miejskiej, po burzliwej dyskusji, zatwierdzono nowe 
taryfy na wodę i ścieki, które będą takie same, jak rok wcześniej. Uważający stawki za zbyt 
wysokie radni koalicji nie zgodzili się bezpłatnie przekazać PWiK-owi trzech gminnych 
działek, uznając że sytuacja fi nansowa spółki jest na tyle dobra, że może je sobie kupić

 Kilku radnym nie spodobały się 
ubiegłoroczne, znaczne podwyż-
ki cen ścieków, które były wówczas 
uzasadniane trudną sytuacją finan-
sową gminnej spółki. W międzycza-
sie okazało się, że sytuacja przedsię-
biorstwa wcale nie była taka zła, jak 
przypuszczano. Pomimo to PWiK 
zaproponował utrzymanie dotych-
czasowych taryf (mają obowiązy-
wać od 1 lipca 2016 do 30 czerw-
ca 2017), co zaowocowało burzliwą 
dyskusją. 

Radny przepytał panią prezes
 - Przedstawiony wniosek taryfo-
wy jest oparty na sprawozdaniu fi-
nansowym za 2014 rok i nie poka-
zuje aktualnej sytuacji finansowej 
spółki - mówił radny Artur Maicki. 
- Dlatego w przyszłości proszę, aby 
najpierw było zatwierdzane spra-
wozdanie finansowe za poprzedni 
rok, a dopiero potem przedstawiany 
wniosek taryfowy, co pozwoli nam 
lepiej ocenić sytuację. 
 Następnie Artur Maicki zapytał 
obecną na sali prezes PWiK-u Bar-
barę Rudzińską-Mękal jak ubiegło-
roczna podwyżka stawek wpłynę-
ła na kondycję spółki. Barbara Ru-
dzińska-Mękal przekonywała, że ża-
den wniosek taryfowy nie zakładał 

marży zysku, a podwyżka cen nie 
wpłynęła na stan finansów spółki, 
ponieważ suma wpływów była toż-
sama z ponoszonymi kosztami.

Piaseczyńska hydrozagadka
 - Skoro nie chce pani podać 
konkretnej kwoty, to ja ją podam – 
nie dawał za wygraną Artur Maicki. 
- W drugiej połowie ubiegłego roku przy-
chody z tytułu podwyżki wzrosły o 2,5 
mln zł, w tym roku będzie to 5 mln zł. 
- Ale jak są wyższe koszty, to mamy 
równowagę – odparła pani prezes.
 Dość zabawny okazał się rów-
nież wątek dotyczący prognozowa-
nego popytu na wodę. Radny Maic-
ki zwrócił uwagę na opinię audyto-
ra, który założył jej mniejsze zuży-
cie niż w roku ubiegłym. Pani pre-
zes zwróciła uwagę, że w ubiegłym 
roku panowała susza i więcej wody 
szło do podlewania ogrodów. - Za-
łożyliśmy, że w tym roku susza się 
nie powtórzy – dodała. 
- Zimy nie było, nie ma też opadów, 
można przypuszczać że susza będzie 

jeszcze większa niż rok temu – odparł 
Artur Maicki, pytając na co zostaną 
wydane pieniądze, skoro spółka nie 
planuje większych inwestycji. 
- Urządzenia zaczynają się psuć, sieć 
wymaga modernizacji – odpowie-
działa Barbara Rudzińska-Mękal.

Spółka mocno stoi na nogach
 Cała dyskusja między radnym 
a panią prezes koncentrowała się 
wokół sytuacji finansowej spół-
ki. Artur Maicki usiłował dowieść, 
że jest ona na tyle dobra, że utrzy-
manie dotychczasowych taryf na 
wodę i ścieki jest nieuzasadnione. 
- W moim przekonaniu podwyż-
ka, którą uchwaliliśmy w poprzed-
nim roku, była niepotrzebna – do-
dał na zakończenie. - Spółka otrzy-
mała dotację i mniej wydała, dlate-
go zasadne jest złożenie wniosku o 
obniżenie stawek.
- Od zadawania pytań są komi-
sje problemowe – zaatakował Ma-
ickiego radny Józef Wierzchowski. 
- Większość osób obecnych na sali 
nie wiedziała, o co pan pyta. 
- Niedobrze być adwokatem we wła-
snej sprawie – zwrócił uwagę radne-
mu Wierzchowskiemu Jerzy Mościc-
ki. - Pan jest klientem PWiK-u i ma 
w tym interes, jako producent wody. 

Nam zależy, aby mieszkańcy płacili 
w miarę przystępne ceny.
- Dziś na tej sali mamy rozgryw-
kę polityczną, proszę nie mieszać 
do tego rady miejskiej – zaapelo-
wał radny Zbigniew Mucha. - Ja 
bym nie powiedział, że radni podję-
li poprzednią taryfę niepotrzebnie. 
Oznaczałoby to, że nadwyżkę po-
winno się zwrócić mieszkańcom. 
 Radna Magdalena Woźniak do-
dała, że pozostawieniem tak wy-
sokiej taryfy przemawiałby szeroki 
plan inwestycyjny PWiK-u, którego 
na razie nie ma. 

Radni niewiele mogą
 - Bez względu na to, czy rada tę 
taryfę przyjmie, ona i tak wejdzie 
w życie – zakończył dyskusję bur-
mistrz Zdzisław Lis. - Kompetencje 
rady miejskiej są tu ograniczone. Je-
śli mieszkańcy dojdą do wniosku, że 

spółka zawyżyła ceny wody, to wy-
stąpią o zwrot tych pieniędzy. A tak 
na poważnie,  gdy podnoszono ta-
ryfy, wiedza dotycząca kondycji fi-
nansowej spółki była zupełnie inna. 
 Nowe taryfy za wodę i ścieki zo-
stały przyjęte głosami pięciu rad-
nych (4 było przeciw, 9 się wstrzy-
mało). - To chyba pierwszy przypa-
dek, gdy opozycja w radzie ma na 
coś wpływ – skwitował wynik gło-
sowania Jerzy Mościcki. Po zatwier-
dzeniu taryf pochylono się nad ko-
lejną uchwałą, w myśl której gmina 
miała nieodpłatnie przekazać PWi-
K-owi trzy działki (jedną pod stację 
uzdatniania wody). Na to rada już 
się nie zgodziła. 
- Jest to dla nas wielki cios – sko-
mentowała wyniki głosowania Bar-
bara Rudzińska-Mękal i po chwili 
opuściła salę obrad.

Tomasz Wojciuk

Barbara Rudzińska-Mękal długo odpowiadała na pytania
dotyczące kondycji finansowej spółki

3,47 zł zapłacą 
mieszkańcy za metr sześcienny wody i 

8,91 zł za odbiór takiej samej ilości ścieków

R E K L A M A
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Wisła znów zjednoczyła Urzecze
KONSTANCIN-JEZIORNA W weekend w Gassach nad Wisłą odbyła się 5. już edycja Flis Festiwa-
lu. Główną atrakcją spotkania kultur nadrzecznych na Łurzycu była możliwość obejrze-
nia, a nawet wejścia na pokład łodzi fl isackich, które jak podkreślano mają dusze, osobo-
wość i niezwykłych właścicieli. Patronem medialnym wydarzenia był Kurier Południowy
 - Jest mi bardzo miło, że mogę 
was powitać w sołectwie Gassy, 
w dolinie środkowej Wisły zwanej 
Urzeczem, które rozpościerało się 
po obu stronach Wisły od Siekie-
rek aż po Sobienie - zwrócił się 
do gości Kazimierz Jańczuk, bur-
mistrz gminy Konstancin-Jezior-
na. - Kolejna edycja festiwalu to 
okazja do poznania się z jego ów-
czesnymi mieszkańcami, ich zwy-
czajami i zajęciami. Wszystko to 
przygotowali dla was organiza-
torzy – fundacja Szerokie Wody i 
Konstanciński Dom Kultury. 
 W oficjalnym otwarciu i prezentacji 
łodzi udział wzięli nie tylko flisacy, ale 
także rzesza mieszkańców oraz Włady-
sław Łokietek – burmistrz gminy Kar-
czew, gdzie równolegle odbywał się fe-
stiwal. - Jest tu z nami Melchior Wal-
bach, znany warszawski kupiec wraz 
z małżonką – przedstawił barwnie 
przebraną parę Władysław Łokietek. - 
Dziękujemy za zaproszenie i zaprasza-
my do nas, na drugą stronę Wisły. 

 Wiele osób z zaproszenia skorzy-
stało, przeprawiając się nie tylko ło-
dziami, ale też samochodami czy 
rowerami na promie. 

Baty, barki, galary i łodygi
 W Gassach z okazji festiwalu za-
cumowały łodzie z Solca, Krakowa, 
Torunia, Puław czy Góry Kalwarii. 
Były to m.in. drobna, ale przepiękna 
kanadyjka z bocznym pływakiem, 
nad której mocą jej właściciel praco-
wał przez blisko 3 lata. 
 Ponadto przypłynęły pychówki, 
m.in. „Zuchwała“, baty, w tym solecki 
„Flisak“ i „Zygmunt“, galar św. Bar-

bara i galar solny. Były też łodygi z 
Ciechocinka, drewniana barka San-
ta Vistula, jednopasmówki z Kazi-
mierza, galarki z Warszawy. Część ło-

dzi („Zuchwała“, „Zygmunt“,„Fli-
sak“ i galar św. Barbara) w ubie-
głym roku były gośćmi honorowy-
mi festiwalu Loary, czyli najdłuż-
szej rzeki Francji. 

Za wiślane łodzie!
 Chętni mogli wejść na pokład czy 
zrobić sobie zdjęcie na tle łodzi i 
porozmawiać z ich właścicielami. 
 - Ta łódka to galar, który ma nie-

samowite właściwości nautyczne 
– opowiadał jeden z flisaków. - Jest 
reanimacją tego, co kiedyś pływało 
dzięki uprzejmości ks. Jacka z para-
fii w Gassach, który postanowił, że 
skoro pielgrzymka może być piesza i 
rowerowa, to może być też wiślana i 
tak należą do niej dwa galary. Wczo-
raj szliśmy z portu czerniakowskie-
go z malutkim silnikiem, czyli z bar-
dzo ekologicznym spalaniem paliwa 

i niewiarygodnie szybko i bezpiecz-
nie łódka pokonała trasę do Gassów. 
Wróżą, że w tym roku Wisła znów 
będzie bardzo sucha, ale w średnio-
wieczu ludzie, którzy pływali szkuta-
mi, galarami, batami czy pychówka-
mi doskonale radzili sobie z niskimi 
i wysokimi stanami wody. Dlatego 
mamy nadzieję, że różni prominen-
ci stwierdzą, że potrzebne są nie tyl-
ko autostrady, ale wisłostrada aż od 
Krakowa do Gdańska – dodał.   
 Flisacy zadbali o atmosferę, nie za-
brakło też toastów „za drewno na wo-
dzie, za wiślane łodzie, za święty nurt 
rzeki, za drobne uciechy“.  

Łurzycka sytocha i barszcz
 Na lądzie jedną z atrakcji była 
degustacja potraw regionalnych z 
Urzecza. Od godz. 16 do 17 można 
było posilić się łurzycką sytochą i 
barszczem chrzanowo-buraczanym, 
a pyszności te przygotowały Łurzy-
canki, których specjały dostały się 
właśnie na Listę Dziedzictwa Kuli-
narnego. Ponadto prezentowano gi-
nące zawody, jak np. szkutnika, ko-
wala, miodziarza czy garncarza.
 O muzyczną oprawę wydarze-
nia zadbały zespoły ludowe, m.in. 
Powsinianie, Tęcza, Łurzycan-
ki, Urzeczeni, Majtki Pana Kapita-
na czy Kalwarki i Sołtysi, a wieczo-

rem Hambawenah. Były także sto-
iska z rękodziełem lokalnych arty-
stów, prezentacja Stowarzyszenia 
EKO Patrolu z Karczewa oraz sto-
isko promocyjne tejże gminy.  

Rzeka łączyła naszych przodków
 Podczas festiwalu o Dolinie Środ-
kowej Wisły opowiadał jej znawca i 
miłośnik, dr Maurycy Stanaszek, an-
tropolog, archeolog i kustosz.  
 - Bardzo się cieszę, że po raz ko-
lejny spotykamy się na Łurzycu, czy 
też Urzeczu, bo przypomnę, że tu na 
Mazowszu nikt z naszych przodków 
nie powiedziałby rzeka, tylko rzyka, 
i nie u, ale łu - tłumaczył dr Maury-
cy Stanaszek. -  Łurzyce to to samo co 
Urzecze, tylko zapisane w formie gwa-
rowej. Ono nigdy nie było po jednej 
stronie Wisły. Wszyscy chcieli tu miesz-
kać, bo tu był handel wiślany, pienią-
dze i dobre ziemie. Im było obojętne 
czy osiedlali się po prawym czy lewym 
brzegu. Urzecze jednoczy Wisła i tak, 
jak ona łączyła naszych przodków, tak 
myślę, że łączyć będzie coraz bardziej 
dwie sąsiednie gminy - dodał.     
 W niedzielę rano odbyła się flisac-
ka polowa msza święta. Piąta edycja 
festiwalu zakończyła się w południe, 
uroczystym wypłynięciem łodzi. 

Anna Żuber

Łurzyce to to samo co Urzecze, tylko za-
pisane w formie gwarowej. Wszyscy 
chcieli tu mieszkać, bo tu był handel 
wiślany, pieniądze i dobre ziemie. 

Dr Maurycy Stanaszek

Spotkanie przed zjazdem
 W czwartek, 28 kwietnia w Pia-
secznie gościł poseł na Sejm RP 
Piotr Zgorzelski. Spotkał się z działa-
czami Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego z okazji zbliżającego się, po-
wiatowego zjazdu delegatów. Wraz 
z działaczami złożył wiązankę kwia-
tów pod tablicą Wincentego Witosa 
w Piasecznie. 

Wacław Bąk
Prezes Zarządu 

Powiatu PSL W Piasecznie

P R O M O C J A

R E K L A M A



  Pierwsza pralnia Speed Queen® 
w Polsce zlokalizowana jest na war-
szawskim Ursynowie przy ulicy Roe-
ntgena 46 w sąsiedztwie Centrum 
Handlowego. Została wyposażona  
w 7 pralek i 4 suszarki marki Speed 
Queen, które charakteryzuje najwyż-
sza jakość i niezawodność w branży 
pralni samoobsługowych. Te urzą-
dzenia dostosowują pranie i suszenie 
do wszystkich rodzajów garderoby i 
bielizny, od spodni i koszul, po zasło-
ny i kołdry. Poza tym istnieje możli-
wość wyprania kurtek puchowych, 
odzieży sportowej z membraną i wy-
konania impregnacji.  
 Rozważając czy skorzystać z pral-
ni, weź pod uwagę, że możesz zaosz-
czędzisz czas i pieniądze, jednocze-
śnie dbając o środowisko naturalne!
1. Pralnie są ekologiczne 
Pralki zazwyczaj zużywają od 30 do 
40 litrów wody na cykl prania. Wy-
soka wydajność naszych profesjo-
nalnych pralek sprawia, że możemy 
zużyć mniej wody.
2. Duże maszyny
Nie upychaj prania w domowej pral-
ce, bo tak naprawdę wcale się nie 
wypierze! Większość domowych 

urządzeń  może pomieścić maksy-
malnie 5 kg wsadu, nie mają więc 
odpowiedniej wielkości, aby pomie-
ścić kołdrę, poduszkę czy pokrycie 
kanapy. Nasza największa pralka 
może zmieścić aż 14 kg wsadu!
3. Zaoszczędź czas
Jeśli masz dużo codziennego prania, 
u nas upierzesz wszystko w jednym 
cyklu trwającym ok. 50 minut. Je-
śli nie masz czasu czekać – nasz pra-
cownik może przełożyć pranie do su-
szarki, a Ty po prostu odbierzesz je w 
dogodnym dla Ciebie czasie.
4. Zaoszczędź miejsce
Każdy z nas ma problemy z miej-
scem na suszenie prania, a wiszą-
ce nad wanną pranie tylko przeszka-
dza nam w myciu. Suszenie prania w 
mieszkaniu może być groźne dla osób 
podatnych na astmę, katar sienny i 
inne schorzenia alergiczne, gdyż wil-
goć sprzyja rozwojowi roztoczy kurzu 
i zarodników pleśni! U nas wystarczy 
niecała godzina i suche pranie wkła-
dasz od razu do szafy!
NA CZYM POLEGA PRALNIA  
SAMOOBSŁUGOWA?
Pralnia samoobsługowa oferuje pra-
nie wodne w pralkach o różnych wiel-

kościach bębnów oraz suszenie w su-
szarkach bębnowych. Dzięki temu, że 
pranie robisz sam/sama, płacisz jedy-
nie za cykl prania, a nie za każdą rzecz 
pojedynczo. Używasz własnych lub 
zakupionych w pralni środków piorą-
cych, a pranie długo zachowuje świe-
ży i przyjemny zapach. 
CZY MOŻNA PRANIE ZOSTAWIĆ  
I ODEBRAĆ PÓŹNIEJ?
Pralnia jest czynna 7 dni w tygodniu 
od 7:00 do 21:00. Od pon. do piąt. w 
godz. 11:00 -19:00 w pralni przebywa 
pracownik, który służy wszelką po-
mocą. Pralki podczas aktywnego cy-
klu nie da się otworzyć! Pamiętaj też, 
że pozostawione rzeczy w pralce/su-
szarce uniemożliwiają innym skorzy-
stanie z urządzenia. Po szczegółowe 
informacje odsyłamy do strony inter-
netowej: 
www.speedqueenursynow.pl

Speed Queen Ursynów –
Pralnie samoobsługowe wywodzą się z USA, gdzie pierwsze punkty pralnicze powstały tuż po zakończeniu 
II Wojny Światowej. W samych Stanach Zjednoczonych funkcjonuje dziś powyżej 35000 pralni samoobsłu-
gowych. Speed Queen jest największą amerykańską marką pralniczą z potwierdzoną reputacją, budowa-
ną przez ostatnie ponad 100 lat
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W hołdzie ofiarom
II wojny światowej
KONSTANCIN-JEZIORNA W poniedziałek, 9 maja przy Pomniku Pole-
głym za Ojczyznę na cmentarzu parafi alnym w Skolimowie odbyły się 
obchody 71. rocznicy zakończenia drugiej wojny światowej w Europie i 
zwycięstwa nad faszyzmem

 Uroczystości z udziałem m.in. konstancińskich weteranów i kombatantów, 
młodzieży z lokalnych szkół oraz władz gminy rozpoczęto od odegrania Ma-
zurka Dąbrowskiego. Spotkanie odbyło się w 71. rocznicę zakończenia w Euro-
pie tej najstraszliwszej pożogi wojennej w dziejach świata. Udział w niej wzięło 
łącznie 61 państw, śmierć poniosło około 55 mln osób, w tym 6 mln Polaków, a 
35 mln odniosło ciężkie rany. Ofi arami byli nie tylko walczący żołnierze, ale tak-
że osoby cywilne, niezależnie od wieku. Jak podkreślano, o tych wydarzeniach 
sprzed lat należy przypominać z szacunku dla pokolenia, które każdego dnia 
musiało walczyć o przetrwanie.
 - Walczono o wolność i ideały – mówił Ryszard Machałek, zastępca burmi-
strza gminy Konstancin-jeziorna. - Polska poniosła w tej wojnie największe straty 
w potencjale ludzkim. Zginął co piąty Polak, ale każda rodzina w każdym zaanga-
żowanym w konfl ikt kraju, przeżyła swoje małe dramaty. Należy oddać hołd za-
równo tym imiennym, jak i bezimiennym ofi arom drugiej wojny światowej. 
 Podczas obchodów odczytano apel poległych mieszkańców miasta i gmi-
ny Konstancin-Jeziorna, żołnierzy Wojska Polskiego, którzy w 1939 roku prze-
ciwstawili się hitlerowskiej i sowieckiej agresji, żołnierzy ze wszystkich fron-
tów wojny, bohaterów podziemnych organizacji.  
 Następnie przy kwaterze żołnierskiej złożono wiązanki kwiatów. 
 Obchody 71. rocznicy zakończenia II wojny światowej przygotował Za-
rząd Miejsko-Gminnego Koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Pol-
skiej i Byłych Więźniów Politycznych w Konstancinie-Jeziornie. 

Anna Żuber

Podczas uroczystości przy kwaterze żołnierskiej 
złożono wiązanki kwiatów

R E K L A M A
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RUSZYŁO GŁOSOWANIE 
NA PODWÓRKA NIVEA!!!!!
Księżowola zgłoszona!

 Aby wziąć udział w głosowaniu wystar-
czy posiadać aktywny adres e-mail. Głos 
można oddać każdego dnia! Tarczyn zgło-
sił do konkursu lokalizację w Księżowoli, 
u zbiegu ul. Świerkowej oraz ul. Anieli i 
Wojciecha Górskich, gdzie gmina wybu-
dowała teren rekreacyjny. Podwórko NIVEA 
byłoby jego idealnym uzupełnieniem.

 Jednak to, czy w Księżowoli powsta-
nie plac rekreacyjny NIVEA zależy od ilo-
ści głosów oddanych w głosowaniu inter-
netowym na tę lokalizację, ponieważ Po-

dwórka NIVEA zostaną utworzone jedy-
nie w miejscach o największym poparciu 
internautów.

 Wejdź na stronę http://www.nivea.pl/
Porady/ext/pl-PL/podworko2016 i gło-
suj! CODZIENNIE!!! Podzielcie się tą infor-
macją ze znajomymi!

 Regulamin konkursu: http://ext14.nivea.
pl/49/nivea-podworka2016/regulamin

Szymon Woźniak

 Wyjątkowe Podwórka NIVEA powstaną jedynie w 40 lokalizacjach, które zbiorą naj-
większą liczbę głosów. Głosowanie będzie trwało od 5 maja do 30 czerwca i podzielone 
będzie na dwie tury (05.05.2016-01.06.2016 oraz 02.06.2016-30.06.2016)

R E K L A M A
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 Wielkie otwarcie KFC Piaseczno
 Już w niedzielę, 15. maja „Impreza sąsiedzka w KFC” w Piasecznie – w programie moc atrakcji dla dzieci i doro-
słych, a także koncert akustyczny znanej piosenkarki Eweliny Lisowskiej. Dla pierwszych 100 gości kubełki KFC 
za „złotówkę”

 Impreza odbędzie się w godz. 
14.00-18.00 w KFC przy ul. Oku-
lickiego 5A. KFC zaplanowało dla 
mieszkańców Piaseczna i okolic 
wiele atrakcji, a wśród nich warsz-
taty z robotyki dla dzieci i doro-
słych, symulatory i gry kompu-
terowe, zdalnie sterowane auta, 
ściankę wspinaczkową, malowa-
nie twarzy, fotobudkę i gifbudkę, 
naukę chodzenia na szczudłach, 
naukę tańca.

 Podczas imprezy będą odby-
wać się quizy i zabawy, w których 
będzie można wygrać kupony na 
posiłek w KFC.

 Na scenie wystąpią lokalne ze-
społy taneczne i muzyczne oraz 
gwiazda – znana piosenkarka 
Ewelina Lisowska (z koncertem 
akustycznym o godz. 17.00). Pół 
godziny później foto-dron wyko-
na wspólne zdjęcie mieszkańców 
Piaseczna i okolic.

 KFC w Piasecznie ma 300 m2 
powierzchni. Na gości czekają 
102 miejsca wewnątrz budynku 
i 40 w ogródku, a także parking 
na 29 samochodów. W restau-
racji jest dostępny format Drive 

Thru, umożliwiający zamówienie 
posiłku z samochodu. W budo-
wie restauracji brały udział fi rmy 
z Piaseczna i okolic, a pracuje w 
niej 60 osób z naszego regionu.

Zamkną most w Obórkach

 Jak informuje Starostwo Powiatowe w Piasecznie, obiekt w Obórkach zo-
stanie zamknięty w najbliższy wtorek, 17 maja o godz. 8. - Stary most zosta-
nie rozebrany, a w jego miejscu powstanie nowy - dłuższy o 10 metrów i dwa 
razy szerszy – dodaje Wojciech Zmysłowski z Biura Promocji Powiatu Piase-
czyńskiego. - Łukowa konstrukcja będzie oparta na dwóch podporach, a każ-
da z nich na 14 wierconych palach o długości 10 m i średnicy 800 mm.
 Koszt inwestycji to prawie 5,5 mln złotych, a wykonawcą zadania jest spół-
ka Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe Mosty. Koniec remontu i ponow-
ne otwarcie mostu dla ruchu kołowego planowane jest na 17 października. 
 Nowy most czeka także inna nadwiślańska wieś - Opacz. Prawdopodobnie 
wykonawca zostanie wprowadzony na teren budowy, w tym wypadku na drodze 
gminnej, w przyszłym tygodniu. Jak zapewnia urząd, zadanie to nie powinno być 
uciążliwe dla okolicznych mieszkańców, a to głównie oni korzystają z obiektu. - Dla 
pieszych będzie kładka przez Kanał Habdziński, a dla kierowców zorganizujemy 
objazd – informuje Mirosław Michalak, kierownik Wydziału Dróg Gminnych. -  Po-
staramy się, by inwestycję zakończyć jak najszybciej. 

aż  

KONSTANCIN-JEZIORNA We wtorek, 17 maja ma ruszyć remont mostu w Obór-
kach, który zostanie otwarty dla ruchu kołowego dopiero w październiku

PIASECZNO

Koncert Marcina Maseckiego
 W niedzielę, 15 maja w Domu Kultury w Piasecznie odbędzie się koncert 
jazzowy. Wystąpi Marcin Masecki - pianista, kompozytor, absolwent presti-
żowej Berklee College of Music w Bostonie, laureat wielu nagród, w tym 
pierwszego miejsca na Międzynarodowym Konkursie Pianistów Jazzowych 
w Moskwie 2005, oraz Grand Prix w Jazz Hoeilaart’98 w Bruskeli z zespołem 
Alchemik. Początek koncertu o godzinie 19. Wstęp: 15 złotych.

Tyl
R E K L A M A
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Kalwaryjska 
do poprawki?
GÓRA KALWARIA Podczas ubiegłotygodniowych opadów deszczu kolej-
ny raz została zalana ulica Kalwaryjska w Górze Kalwarii. - Ten scena-
riusz za każdym razem się powtarza – mówi Dariusz Jóźwik, mieszka-
niec. - Przy tej drodze jest kanalizacja deszczowa, ale nie odprowadza na 
czas wody, co skutkuje licznymi uciążliwościami. - Pierwsze słyszę, żeby 
na Kalwaryjskiej były jakieś problemy – mówi Ksawery Gut z zarządu 
powiatu piaseczyńskiego, który zajmuje się powiatowymi drogami

 Pan Dariusz sfotografował ogromną kałużę, która po każdym większym 
deszczu stoi pod jego domem. - Jak solidnie popada to jest koniec – mówi. 
- Studzienki kanalizacyjne wybijają, a wody jest po kolana. Ostatnio zalało ga-
raż sąsiadowi, a na środku kałuży „utopił” się samochód. 
 W ubiegły poniedziałek mieszkaniec układał przed domem podjazd z 
kostki. Niestety nadeszła chmura, spadł deszcz i woda z ulicy zniweczyła całą 
pracę. - Musiałem wszystko poprawiać – skarży się pan Dariusz. Zapytany o 
możliwe, jego zdaniem, sposoby rozwiązania problemu dodaje: - Może jeśli 
by zrobić na sąsiednich, niezamieszkałych posesjach drenaże, na ulicę spły-
wałoby mniej wody – zastanawia się. Jak poinformował nas jeden z gminnych 
urzędników, zalewanie ul. Kalwaryjskiej jest spowodowane zbyt małą średni-
cą kanalizacji deszczowej, która nie jest w stanie odprowadzić ogromnych ilo-
ści wody. Powiadomiliśmy o problemie Ksawerego Guta, członka zarządu po-
wiatu piaseczyńskiego, odpowiedzialnego za inwestycje (ul. Kalwaryjska jest 
drogą powiatową). - Nie znam tego tematu, dotychczas mieszkańcy nie skar-
żyli się, że dochodzi tam do takich sytuacji – mówi Ksawery Gut. - Podczas ko-
lejnych opadów postaramy się pojechać na miejsce i sprawdzić przyczynę za-
lewania.

TW

Wolontariusze odwiedzili Łbiska
PIASECZNO/POWIAT W czwartek, 5 maja Domy Dziecka w Łbiskach odwiedziła grupa wo-
lontariuszy z fi rmy Cargill, którzy posadzili w sąsiedztwie dwóch budynków rośliny i 
sprezentowali dzieciom grilla. - Dziękujemy za ten piękny gest – mówi Aneta Piliszek, 
dyrektor placówki. - Potrzebujemy takich inicjatywy, ponieważ wokół naszych domów 
jest jeszcze wiele do zrobienia
 Cztery Domy Dzieci w Łbiskach, 
po licznych perturbacjach, zostały 
otwarte jesienią ubiegłego roku. Dy-
rektorem placówki została Aneta Pi-
liszek, która od początku podkreśla-
ła, że na 1,5-hektarowym terenie jest 
jeszcze wiele do zrobienia. - Wie-
rzę, że czujecie się państwo naszymi 
przyjaciółmi i będziecie nam nadal 
pomagać – zwróciła się podczas ce-
remonii otwarcia domów do wszyst-
kich zaproszonych na nią gości.

Perspektywiczny teren
 Domy Dzieci w Łbiskach, w któ-
rych przebywa obecnie 45 podopiecz-
nych, znajdują się na dużej działce, w 
sąsiedztwie lasu, szkoły i przedszko-
la. Dzieci mają do dyspozycji pobli-
ski plac zabaw oraz prowizoryczne 
boisko do piłki nożnej. Teren nie zo-
stał jeszcze całkowicie zagospodaro-
wany. - Brakuje trawy, kwiatów, krze-
wów i drzew, miejsca na ognisko, bo-
iska do gry w kosza, trzeba poprawić 
ciągi komunikacyjne – wylicza Ane-
ta Piliszek. - Z boiska do piłki noż-
nej dzieci wprawdzie korzystają, ale 
po opadach robi się na nim błoto, bo 
pod spodem jest glina.
 Projekt zagospodarowania są-
siedztwa domów, wyceniony na oko-
ło 230 tys. zł, nieodpłatnie przygo-
towało warszawskie biuro architek-
toniczne Ag-Complex. Tydzień temu 
zaczęli wcielać go w życie pracowni-
cy amerykańskiej firmy Cargill. 

Praca społeczna w ramach 
team buildingu
 Cargill to duża korporacja (ma 
także siedzibę w Polsce), która od 
ponad 150 lat produkuje pasze dla 
zwierząt oraz różnego rodzaju pro-
dukty spożywcze i przemysłowe. 
Tym razem w ramach wolontaria-
tu pracowniczego, mającego słu-
żyć integracji zespołu, członkowie 
zagranicznych oddziałów wraz z 
dwiema polskimi koleżankami (jed-
na z nich pochwaliła się, że miesz-
ka nieopodal Domów Dziecka) uda-
li się do Łbisk. Na miejsce przywieź-
li sadzonki drzew, krzewów i kwia-
tów, ziemię, nawozy, narzędzia, a w 

prezencie dla dzieci – grilla i kiełba-
ski. - Wolontariusze najpierw przy-
gotowali teren, a następnie posadzili 
rośliny wokół dwóch pierwszych do-
mów – mówi Aneta Piliszek. - Obie-
cali nam też dalszą pomoc w przy-
szłości. Cały czas szukamy kolejnych 
osób i firm, które włączą się w prace 

upiększające ten teren. Zadań jest na-
prawdę wiele. Każdego, kto chciałby 
w jakikolwiek sposób nas wesprzeć, 
zapraszamy do odwiedzenia nas lub 
kontaktu telefonicznego, mailowego 
bądź za pośrednictwem facebooka.

Tomasz Wojciuk

Przy dwóch Domach Dziecka posadzono byliny, 
rośliny okrywowe oraz drzewa
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Zielone Świątki na Urzeczu
GÓRA KALWARIA W sobotę, 14 maja odbędą się „Zielone Świątki na Urze-
czu”. Naturalną scenerię pikniku zapewni przepięknie położony nadwi-
ślański port w Górze Kalwarii, który zapewni gościom mnóstwo atrakcji
 O godz. 15 do portu zawiną tradycyjne łodzie: galary, galarki, baty i py-
chówki, które zostaną umajone brzozowymi gałązkami, by następnego dnia 
wyruszyć w orszaku zielonoświątkowym przez Nadbrzeż, Gassy i Otwock do 
Warszawy. Orszak wypłynie po uroczystej mszy świętej około godz. 10.30. 
Jednak większość piknikowych atrakcji zaplanowano na sobotę. W porcie od-
będą się warsztaty dawnych zawodów. Będzie można podpatrzyć pracę ko-
wala, powroźnika, prządki, plecionkarki czy fi lcarki oraz zobaczyć jak czerpie 
się papier. Jako, że impreza nawiązuje do tradycji fl isackich tzw. Urzecza Wi-
sły, nie zabraknie na niej muzyki i tańca. W pięknych wilanowskich strojach 
zaprezentują się zespoły URZECZEni i Kalwarki. Ciekawym wydarzeniem bę-
dzie występ orkiestry Air Band z Góry Kalwarii oraz - na zakończenie - zespo-
łu Hambawenah. Organizatorem pikniku jest Fundacja Szerokie Wody. 

TW



9nr 18 (623)/2016/W1 PROMOCJA
KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Dzień Europy w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Kątach

 9 maja 2016 r. odbył się Międzyszkolny Kon-
kurs Poezji Europejskiej w Języku Angielskim 
dla Szkół Podstawowych. Patronem konkursu 
był Burmistrz Dariusz Zieliński. Nagrody ufun-
dowane zostały przez Urząd Miasta i Gminy 
Góra Kalwaria, a także Fundację „Pomóż doro-
snąć”. Konkurs został zorganizowany przez po 
raz pierwszy. Wybór terminu nie był przypadko-
wy, tym dniu obchodzimy Dzień Europy. Świę-
tujemy pokój i jedność w Europie. Chcieliśmy 
wspólnie uczcić ten dzień spotkaniem z poezją.
 Do konkursu przystąpili uczniowie z 7 gmin-
nych szkół podstawowych, a swoje umiejętno-
ści recytatorskie zaprezentowało 10 osób. Jury 
oceniało interpretację tekstu, wymowę, rekwi-
zyty i kostium oraz talent aktorski uczestników.
 Mamy nadzieję, że impreza wpisze się w tra-
dycję szkoły i przyczyni się do tego, że poezja 
europejska, zwłaszcza w wersji angielskiej, sta-
nie się nam bliższa i bardziej dostępna. 

 Konkursowi Poezji Europejskiej w Języku 
Angielskim towarzyszył Międzyszkolny Konkurs 
Plastyczny „Baśnie Europejskie” dla uczniów 
szkół podstawowych. Nadesłano 29 prac z 7 
szkół. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody 
książkowe. 

 Pełna lista nagrodzonych i wyróżnionych 
znajduje się na stronie http://zspkaty.szkolna-
strona.pl/
 Za wspaniałe nagrody składamy serdeczne 
podziękowania panu Burmistrzowi i Fundacji 
„Pomóż dorosnąć”. Dziękujemy również uczest-
nikom konkursu, nauczycielom, rodzicom oraz 
wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji 
naszej imprezy. Do zobaczenia za rok.

Koordynator konkursu
Urszula Morad

R E K L A M A
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Święto wszystkich strażaków
KONSTANCIN-JEZIORNA W niedzielę, 8 maja w Konstancinie-Jeziornie odbył się doroczny Dzień 
Strażaka. Tym razem impreza miała charakter szczególny, bo 25-lecie istnienia świętowa-
ła Ochotnicza Straż Pożarna w Czernidłach, której z tej okazji przekazano nowy sztandar

R E K L A M A

 Święto rozpoczęła widowisko-
wa parada. Ulicami miasta, od Sta-
rej Papierni do Parku Zdrojowego 
przeszedł barwny korowód orkiestr 
dętych, mażoretek, mundurowych, 
pocztów sztandarowych oraz zapro-
szonych gości. Następnie w amfite-
atrze odprawiono mszę świętą w in-
tencji strażaków i ich rodzin, w któ-
rej wzięli udział przedstawiciele Po-
wiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Piasecznie oraz zarządu 

komendy głównej PSP, jak również 
władz gminy i starostwa w Piasecznie. 

OSP z nowym sztandarem
 Tuż po zakończeniu mszy miesz-
kańcy, którzy tłumnie przybyli do 
konstancińskiego parku, obejrzeli 
kolejny efektowny pokaz. Tym razem 
ich uwagę przykuł występ Miejskiej 
Orkiestry Moderato z Warki. Człon-
kowie grupy, z liderką Martą Galiń-
ską, porwali publiczność pokazem 

musztry paradnej i koncertem. 
 Imprezie towarzyszył festyn ro-
dzinny, w trakcie którego można było 
obejrzeć wozy strażackie, które przyje-
chały do parku z wielu jednostek OSP z 
terenu gminy. Odbyły się także warsz-
taty plastyczne i zawody sportowe. 
 Głównymi bohaterami tegorocz-
nego święta byli jednak strażacy z 
OSP Czernidła – małej wsi, poło-
żonej na skraju gminy, tuż przy Wi-
śle, gdzie przed 25 laty założono jed-
nostkę. Z tej okazji w Parku Zdro-
jowym odbyło się uroczyste prze-
kazanie druhom nowego sztanda-
ru. Ochotnicy dziękowali natomiast 
za wspieranie ich działań władzom 
gminy oraz wszystkich sympatykom 
i przyjaciołom strażackiej służby.

Nabór jest trudniejszy
 Od początku istnienia OSP jej 
prezesem niezmiennie jest Stefan 
Wiewióra. - Nasza jednostka liczy 
25 druhów – mówi prezes jednost-
ki z Czernideł. - Dziś z naborem do 
ochotniczej służby jest trudniej, bo 
młodzi ludzie muszą dużo praco-
wać. Przed laty, gdy ja byłem zatrud-
niony w fabryce i na przykład był 
pożar, mogłem wziąć wolne, wyjść z 
zakładu i pomóc go ugasić.  
 Obecnie OSP dysponuje wozem 
bojowym Star244 i łodzią ratunkową 
oraz niezbędnym sprzętem gaśniczo-

pożarniczym, umożliwiającym prze-
prowadzanie akcji ratowniczych.  
W ciągu 25 lat ochotnicy z Czernideł 
uczestniczyli w ratowaniu życia i mie-
nia ludzi, jak również w akcjach zwią-
zanych z klęskami żywiołowymi, za-
równo na terenie gminy Konstan-
cin-Jeziorna, jak i poza jej granicami. 
Brali oni udział w gaszeniu siedliska 
na terenie Czernideł czy hali targowej 
w Wólce Kosowskiej. Pomagali także 
w poszukiwaniach topielców na Wiśle. 
 
Upragniona strażnica
 Inicjatorem założenia jednost-
ki był radny Ryszard Wójcik. Przy 
wsparciu ówczesnego  prezesa zarzą-
du Gminnego OSP Czesława Pajora, 
sołtysa Tadeusza Barana oraz władz 

gminy pomysł udało się zrealizować. 
 Na początku najmłodsza na tere-
nie gminy jednostka liczyła 25 dru-
hów. Pierwszą siedzibą był tzw. bla-
szak, a samochodem strażackim ma-
girus. Od początku istnienia zabie-
gano o budowę strażnicy. Udało się 
to przy wsparciu lokalnej społeczno-
ści i dotacjom z gminy. W 1993 roku 
ponad 30 mieszkańców, którzy nie-
jednokrotnie oddawali swoje mate-
riały, oraz przy zaangażowaniu dru-
ha Wacława Bąka, budowa ruszyła. 
Połowę inwestycji sfinansowali sami 
strażacy, druga część pochodziła z 
budżetu gminy. Upragnioną straż-
nicę, która służy do dziś, oddano do 
użytku w 1998 roku.

Anna Żuber

W obchodach Dnia Strażaka udział wzięli przedstawiciele Po-
wiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie oraz zarzą-
du komendy głównej PSP, jak również władz gminy

Występ Miejskiej Orkiestry Moderato z Warki
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Niezwykła wystawa w Mysiadle
LESZNOWOLA Niedawno Jerzy Omelczuk – niepełnosprawny artysta, tworzący swoje obrazy za pomocą ust, 
gościł w ośrodku kultury w Górze Kalwarii. Obecnie jego prace oglądać można w Galerii Pasaż, w fi lii Gmin-
nego Ośrodka Kultury Lesznowola w Mysiadle przy ulicy Topolowej 2
 Jerzy Omelczuk urodził się w 
1957 roku w Siemiatyczach. Już w 
dzieciństwie zaczął malować usta-
mi. Jego nauczycielką jest mgr Da-
nuta Kaniewska. 
    - Jerzy Omelczuk należy do 
tych artystów,    którzy choć szcze-
gólnie uwrażliwieni na formę, ko-
lor i światło, nie ograniczają swej 
uwagi dla świata jedynie do kręgu 
swojego malarstwa – mówi Danu-
ta Kaniewska. 
 Na wystawie w Mysiadle obej-
rzeć można, między innymi, dzie-
ła przedstawiające sielankowe obrazy 
dawnej polskiej wsi, pejzaże i tematykę 
sakralną. Szczególne miejsce w twór-
czości artysty zajmują jednak konie.
 - Niemal każdy, kto kiedykolwiek 
zajmował się sztuką, nie może pozo-
stać obojętny wobec szczególnej, peł-
nej harmonijnego piękna końskiej 
sylwetki – uważa Danuta Kaniewska. 
- W odczuciu Jerzego Omelczuka ko-
nie są synonimem piękna i wolności.
 Artysta najczęściej maluje ole-
jem, nie stroni jednak od technik łą-

czonych. Miał wiele wystaw indywi-
dualnych i zbiorowych w Polsce oraz 
za granicą. Należy do Światowego 
Związku Artystów Malujących Usta-
mi i Stopami z siedzibą w księstwie 
Liechtenstein. W roku 2001 otrzymał 
z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego odznaczenie „Zasłużo-

ny działacz kultury”, a w roku 2008 
– nagrodę specjalną Ministra Kultu-
ry za zasługi szerzenia kultury i sztu-
ki wśród młodzieży.
 Wystawę w Mysiadle będzie 
można oglądać do 20 maja.

Grzegorz Tylec

Dwa wypadki 
motocyklistów
PIASECZNO We wtorek na terenie gminy Piaseczno doszło do dwóch 
groźnych wypadków z udziałem motocyklistów. Pierwszy z nich wyda-
rzył się w Ustanowie, drugi na ulicy Geodetów w Józefosławiu, gdzie 
ciężko ranny został 21-letni kierowca jednośladu

 W Ustanowie motocyklista stracił panowanie nad maszyną, wypadł z dro-
gi i skosił słupki od tablic reklamowych. Będącego w szoku mężczyznę za-
brał do szpitala helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na szczęście 
okazało się, że nic poważnego mu się nie stało. Kilkadziesiąt minut później w 
tym samym miejscu doszło do stłuczki, w której wzięły udział trzy samocho-
dy. Prawdopodobnie sprawca zdarzenia, zamiast patrzyć na drogę, zaintere-
sował się stojącymi na poboczu policjantami...
 Do o wiele poważniejszego zdarzenia doszło po południu na ulicy Geo-
detów w Józefosławiu, gdzie jadący hondą w kierunku ulicy Julianowskiej 
mężczyzna zderzył się z samochodem. - Motocyklista odniósł liczne obraże-
nia wewnętrzne, jego stan jest bardzo ciężki – poinformował nas przed dwo-
ma dniami kom. Jarosław Sawicki, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w 
Piasecznie. - Wstępne ustalenia policjantów są takie, że wyjeżdżający z po-
sesji opel, prowadzony przez 37-letniego mieszkańca województwa warmiń-
sko-mazurskiego, nie ustąpił motocykliście pierwszeństwa przejazdu.

TW
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Apartamenty Nadarzyńska w samym
centrum Piaseczna
Rewitalizacja środkowej części Piaseczna. Nowe budownictwo zamiast zaniedbanych kamienic.
 Od kilku lat obserwujemy istotne zmia-
ny w zabudowie w pobliżu ulic Wojska Polskie-
go oraz Nadarzyńskiej w Piasecznie. Powstają 
nowe budynki, a stare, zniszczone kamienice 
przeznaczane są do rozbiórki. Odnawiana jest 
też infrastruktura, tj. chodniki, drogi i ścieżki ro-
werowe, a także tworzone są nowe tereny re-
kreacyjne. W tym miejscu powstaje nowe cen-
trum Piaseczna, reprezentacyjna część miasta. 
 W pobliskim kwartale ulic powstały już 
duże delikatesy, osiedle mieszkaniowe, restau-
racje i inne lokale usługowe. Odnowione zo-
stało też rondo. Niedawno zakończyły się też 
inwestycje przy ul. Nadarzyńskiej. Powstały 
tam prestiżowe apartamenty mieszkaniowe. 
W zasięgu pieszego spaceru znajduje się Park 
Miejski, którego rewitalizacja rozpocznie się 
już na jesieni.  Między parkiem, a ulicą Nada-
rzyńską, istnieje natomiast Skwer Stefana „Ki-
siela” Kisielewskiego, który już na jesieni ma 
zyskać nowy wygląd. Będzie to zielony teren, 
z ławeczkami, starymi drzewami, małą sceną 
oraz kaskadą wodną i oczkiem wodnym.

Mieszkania o wyższym standardzie 
 Inwestor przygotował 101 mieszkań o po-
wierzchni  od 27 do 93 mkw o podwyższonym 
standardzie. Jak informuje wykonawca: „ele-
menty elewacji częściowo wykonane są z płyt 
HPL – uważanych za jeden z najbardziej odpor-
nych materiałów elewacyjnych. Klatki schodo-
we wykonane są z kolei z płyt kamiennych, zaś 
gwarancję dobrego nasłonecznienia zapew-
niają przestronne okna i drzwi balkonowe.” 
Oznacza to, że możemy spodziewać się wyso-
kiej jakości produktów i mieszkań, które zosta-
ły dopracowane w każdym detalu. 
 Do dyspozycji chętnych są kawalerki oraz 
mieszkania 2 i 3-pokojowe. Na parterze znajdą 
się natomiast cztery lokale usługowe, o podwyż-
szonym do 4 metrów wysokości sufi cie. Teren bu-
dynku jest monitorowany i strzeżony przez pro-

fesjonalną ochronę, która czuwa nad zapewnie-
niem bezpieczeństwa i spokoju mieszkańców. 
 W ostatnim czasie rozpoczęto również 
prace nad budową drogi gminnej (będącej 
przedłużeniem ul. Czajewicza), która nie tyl-
ko odświeży otoczenie budynku lecz także 
usprawni dostęp do znajdujących się na parte-
rze lokali usługowych.

Dogodna lokalizacja 
 W pobliżu ulicy Nadarzyńskiej znajdzie-
my przystanki autobusowe. Odjeżdżają stam-
tąd autobusy do Metra Wilanowska w Warsza-
wie (724), do Alei Krakowskiej (807), a także au-
tobusy po Piasecznie i okolicach, linie: L-2, L-3, 
L-5, L-12, L-13, L-17, L-19, L-24 i L-25. 
 Kilkuminutowy spacer wystarczy by dotrzeć 
do Urzędu Miasta, na Dworzec PKP, do placówek 

bankowych czy Sądu Rejonowego. W pobliżu 
znajdują się liczne sklepy, a także restauracje. 

Kup i wprowadź się 
 Apartamenty Nadarzyńska to inwestycja 
gotowa do zamieszkania. Oznacza to, że po-
tencjalni nabywcy mogą od razu odebrać klu-
cze i wprowadzać się do nowego mieszkania. 
Ci, którzy będą potrzebować pomocy przy 
aranżacji wnętrz, mogą skorzystać ze specjal-
nych pakietów. W takim wypadku wykończe-
nie zostanie dostosowane do naszych wyma-
gań. Klienci, którzy dokonają zakupu do końca 
maja b.r. będą mogli skorzystać z oferty pro-
mocyjnej. Po szczegółowe informacje zapra-
szamy do biura sprzedaży znajdującego się w 
obrębie inwestycji Apartamenty Nadarzyńska.

Czytaj on-line!

Jesteśmy
 również na: 

www.facebook.com
/kurierpoludniowy

www.kurierpoludniowy.pl

R E K L A M A

Zabawa na dechach 
w Zielone Świątki
KONSTANCIN-JEZIORNA W niedzielę, 15 maja w Ciszycy 
odbędą się Zielone Świątki
 Tegoroczne obchody rozpoczną się o godz. 15 mszą świętą, a godzinę 
później wystąpi Schola Parafi alna pod kierownictwem Krzysztofa Głowackie-
go. Na godz. 17 zaplanowano koncert zespołów: Etiuda oraz Sonata i Prze-
pióreczka pod kierownictwem Lidii Leszczyńskiej. O godz. 18 rozpoczną się 
animacje dla dzieci, a o 19:30 przeloty helikopterem Sky Poland. Wieczorem 
(20:30) odbędzie się koncert Lovers – wystąpią bracia Robert i Konrad Krupiń-
scy, o godz. 21 koncert Classic, a o godz. 22 zabawa na dechach.  

aż

KONSTANCIN-JEZIORNA 

Wystawa plastyków Konstancina
 W sobotę, 14 maja o godz. 17 w Konstancińskim Domu Kultury odbę-
dzie się wernisaż wystawy środowiska artystów plastyków Konstancina-Je-
ziorny. Ze względu na liczbę uczestników, będzie ona miała dwie odsłony. 
W pierwszej, od 14 maja do 10 czerwca, będzie można oglądać prace arty-
stów nieprofesjonalnych, skupionych niegdyś w grupie artystycznej TRIA-
DA, działającej do niedawna przy Konstancińskim Domu Kultury. Część dru-
ga, od 18 czerwca do 24 lipca to prezentacja dzieł profesjonalistów, absol-
wentów wyższych uczelni artystycznych.

aż
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Będą nowe inwestycje
GÓRA KALWARIA Podczas ostatniej sesji rady miejskiej do budżetu 
wprowadzono ponad 7,5 mln zł tzw. wolnych środków, czyli pieniędzy 
które pozostały na rachunku bieżącym gminy z lat ubiegłych. W sumie 
od początku roku do budżetu wprowadzono ponad 11 mln zł. Przezna-
czono je głównie na inwestycje

 Spora część pieniędzy, bo ponad 4,7 mln zł, została przeznaczona na drogi, 
ścieżki rowerowe oraz zbiorowy transport publiczny. 300 tys. zł gmina wyda 
na dokończenie przebudowy drogi gminnej w Lininie oraz prawie 1,5 mln zł na 
budowę ul. 1 KDL w Łubnej. Ta ostatnia ma zapewnić dostęp do atrakcyjnych 
terenów inwestycyjnych. Z innych dużych inwestycji warto wspomnieć o kon-
tynuacji przebudowy części ul. 3 Maja i ul. Dominikańskiej w Górze Kalwarii 
wraz z rewitalizacją przylegającego do ul. Dominikańskiej skweru. Na realiza-
cję tego przedsięwzięcia zabezpieczono okrągły milion złotych. Dzięki wpro-
wadzonym do budżetu pieniądzom (łącznie 200 tys. zł) rozpędu ma nabrać 
również budowa ścieżek i tras rowerowych. W tym roku ma zostać opracowa-
na dokumentacja do tych inwestycji. Gmina zwiększyła również o prawie 0,5 
mln zł dofi nansowanie lokalnego transportu zbiorowego z przeznaczeniem 
na linie L - 21, L - 25, L - 28, L – 30. Łącznie na poprawę komunikacji zbiorowej 
zabezpieczono w tym roku prawie 1,4 mln zł. 
 Z wprowadzonych do budżetu pieniędzy prawie 1,3 mln zł „pójdzie” na 
szkoły. Z tego 280 tys. zł zarezerwowano na budowę boiska przy szkole pod-
stawowej w Czersku, 20 tys. zł na modernizację placu zabaw przy szkole pod-
stawowej w Czaplinku, 200 tys. zł na kontynuację budowy placu zabaw przy 
gminnym przedszkolu nr 1 w Górze Kalwarii i aż 600 tys. zł na wyposażenie no-
wego przedszkola integracyjnego, również w Górze Kalwarii. Radni i burmistrz 
nie zapomnieli też o terenie po dawnej jednostce wojskowej i skarpie wiśla-
nej - o ponad 420 tys. zł zwiększono pulę środków na rewitalizację tych miejsc. 
Przywrócenie obydwu terenów miastu, ma kosztować gminę w tym roku łącz-
nie ponad 1,3 mln zł.

TW

Przebudowa części ulic 3 Maja, Dominikańskiej i rewitalizacja 
skweru mają kosztować w sumie milion złotych

Skolimów z priorytetami
KONSTANCIN-JEZIORNA Rozbudowa Zespołu Szkół nr 1, przywrócenie punktu pocztowego 
oraz remonty willi z przeznaczeniem na cele publiczne to główne założenia rewitaliza-
cji Skolimowa. Podczas spotkania, które odbyło się we wtorek wieczorem z udziałem 
władz gminy, mieszkańcy domagali się także wsparcia dla  rozwoju lokalnego handlu

 Spotkanie odbyło się w Zespo-
le Szkół nr 1 przy ul. Wojewódzkiej, 
a poświęcone było realizacji kon-
cepcji zagospodarowania centrum 
Skolimowa, o której debatowano 
już przed rokiem. - Minęło 12 mie-
sięcy i to dobry moment, by dowie-
dzieć się od władz, co w tym cza-
sie zostało zrobione i jakie są pla-
ny, by przywrócić centrum Skoli-
mowa jego znaczenie jako lokalnego 
ośrodka społeczno-kulturalno-usłu-
gowego – powiedział Andrzej Cie-
ślawski, przewodniczący rady miej-
skiej w Konstancinie-Jeziornie. 

„Corso“ wciąż bez konkretów
 - Trwa przebudowa Moniusz-
ki 22, czyli budynku, w którym była 
poczta – poinformował burmistrz 
Kazimierz Jańczuk. - Na pierw-
szym piętrze są trzy mieszkania, co 
nie oznacza, że musimy wprowadzać 
tam mieszkańców. Prace budowlane 
mają zakończyć się pod koniec roku. 
W przyszłym roku, gdy uzyskamy 
pozwolenie na użytkowanie, urzą-
dzimy tam bibliotekę. Na tym placu 
jest także budynek willi „Corso“, któ-
ry chcemy wykwaterować w całości i 
to się powoli dzieje. Nie zdecydowa-
liśmy jeszcze na jakie cele publiczne 
będzie on później przeznaczony.
 Mieszkańcy usłyszeli, że sprawa 
wyprowadzania lokatorów z „Cor-
so” jest trudna i nie dowiedzieli się, 
kiedy zostanie w całości opróżniona.    
 
Jedna koncepcja dla dwóch placów
 Jak poinformował burmistrz, po 
konsultacjach z dyrekcją ZS oraz 
rodzicami i mieszkańcami zdecy-
dowano, iż placówka zostanie roz-
budowana. Jak podkreślano, jest 
to jedna z lepszych szkół w gminie 
i cieszy się dużym zainteresowa-
niem uczniów. Mimo to największa 
gminna placówka ma najgorsze wa-
runki do uprawiania sportu. Ponad 
500 dzieci ma do dyspozycji niedużą 
salę gimnastyczną i część zajęć wy-
chowania fizycznego nierzadko od-
bywa się na korytarzach. To ma się 
zmienić po rozbudowie. - Projektan-
ci, z którymi podpisaliśmy już umo-

wę, mają opracować dokumentację, 
w tym koncepcję usytuowania nowej 
sali gimnastycznej i rozbudowy sto-
łówki oraz kuchni – powiedział Ka-
zimierz Jańczuk. - W zależności od 
tego, co oni nam wskażą, uwolni się 
możliwość późniejszego zagospo-
darowania sąsiedniego placu i tere-
nu pomiędzy ul. Kazimierzowską, 
Chylicką i Moniuszki. Te place są 
tak blisko siebie, że powinny być ob-
jęte jedną koncepcją, zakładającą, że 
ich przeznaczenie będzie różne – za-
znaczył burmistrz. 

Skolimów z mini targiem?
 - Problem Skolimowa jest taki, 
że tu nikt się nie zatrzymuje w punk-
tach handlowych, poza najbliższy-
mi mieszkańcami – zauważył An-
drzej Cieślawski. W ślad za tą wypo-
wiedzią, mieszkańcy zgłosili potrze-
bę uporządkowania części handlo-
wej. Padły propozycje, by zrobić małe 
targowisko, z zapleczem sanitarnym. 
- Nie wyobrażam sobie, by w koncep-
cji nie było toalety publicznej - pod-
kreślił burmistrz. - Po wybraniu miej-
sca posadowienia sali gimnastycznej 
wspólnie zastanawimy się, co ma być 
na obu wolnych placach. Obawiam 
się, że robienie dwóch rzeczy jedno-
cześnie może być trudne z uwagi na 
finanse – stwierdził burmistrz doda-
jąc, że priorytetem będzie rozbudo-
wa szkoły, która może pochłonąć kil-
ka milionów złotych.

Usunąć paskudne komórki
 Mieszkańcy domagali się też 
przywrócenia do centrum Skolimo-
wa poczty. 
 - Ta, którą mamy przy ul. Pu-
łaskiego, jest przepełniona klienta-
mi – podkreślił jeden z uczestników 
spotkania. W odpowiedzi usłyszał, 
że aby placówka powstała, musi być 
chęć ze strony Poczty Polskiej, po-
nadto gmina nie dysponuje na razie 
lokalem, w którym poczta mogłaby 
funkcjonować. 
 Burmistrz przyznał też, że w 
Skolimowie brakuje miejsca dla se-
niorów i to wciąż otwarty temat. Po-
nadto poinformował, że przy Pla-
cu Sportowym urząd planuje wybu-
dować przedszkole „Leśna chatka“, 
które funkcjonuje obecnie przy ul. 
Wareckiej. 
 - Co roku są tam wolne miejsca, 
bo rodzice wybierają nowo wybudo-
wane piękne placówki – tłumaczył 
burmistrz. 
 Podczas spotkania wskaza-
no również na konieczność likwida-
cji szpecących komórek przy ul. Mo-
niuszki. - Zgadzam się, że są ohyd-
ne i szpecą z każdej strony – przyznał 
burmistrz. - Na pewno w przyszłości 
trzeba będzie coś z nimi zrobić, ale 
nie przed wykwaterowaniem ludzi, 
którzy z nich korzystają. 

Anna Żuber

Zespół Szkół przy ul. Wojewódzkiej dysponuje małą 
salą gimnastyczną

R E K L A M A

R E K L A M A
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Koszykarki MUKS-u
blisko finału!
PIASECZNO W dniach od 20 do 22 maja w hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej nr 5 odbędzie się półfi nał Mistrzostw Polski młodziczek 
w koszykówce. Zawodniczki MUKS-u Piaseczno i ich opiekunowie liczą 
na gorący doping kibiców

 W turnieju półfi nałowym zmierzą się cztery drużyny, z których do dal-
szej rywalizacji awansują dwie. Oprócz MUKS-u, który wystąpi w roli gospo-
darza, do Piaseczna przyjadą drużyny SP7 Sopot, Widzewa Łódź oraz AZS-u 
PWSZ Gorzów Wielkopolski. Ta ostatnia uchodzi za murowanego kandydata 
do awansu. Zawodniczki będą grały systemem „każdy z każdym”. Swój pierw-
szy mecz MUKS rozegra w piątek, 20 maja o godz. 16, a kolejne dwa w sobotę 
i niedzielę o godz. 12.15.

TW

Małe derby dla Piaseczna
PIŁKA NOŻNA, A KLASA, MKS II PIASECZNO – SPARTA II JAZGARZEW 4:1 Dwie zupełnie różne połowy 
zobaczyli kibice w ostatni weekend w Piasecznie. I choć ostatecznie wygrała drużyna 
skuteczniejsza, to mecz był bardziej wyrównany niż mógłby na to wskazywać wynik
 W pierwszej połowie zdecydowa-
ną przewagę mieli walczący o pozo-
stanie w lidze podopieczni Jarosława 
Ludwiniaka. W 15. minucie Łukasz 
Kapusta obronił jeszcze strzał Ma-
cieja Michalaka, który – po dobrym 
podaniu – znalazł się w sytuacji sam 
na sam z bramkarzem. W 33. minu-
cie golkiper przyjezdnych był już jed-
nak bezradny. Mariusz Lewandow-
ski, po zagraniu Patryka Łojewskie-
go, bardzo przytomnym uderzeniem 
po ziemi obok słupka dał, w pełni za-
służone, prowadzenie biało-niebie-
skim. Sparta odgryzła się dopiero tuż 
przed zmianą stron, kiedy to uderze-
nie Karola Szymańskiego obronił w 
dobrym stylu Jan Błaszczak.
 Po zmianie stron kiepsko wyglą-
dających na boisku piłkarzy z Jazga-
rzewa skarcił Michalak, który w 50. 
minucie zachował się jak profesor. Po 
dograniu od Pawła Samoraja Micha-
lak świetnie obrócił się z piłką i pew-
nym uderzeniem posłał ją do siatki. 
Od tego momentu obudziła się Spar-
ta i... zaledwie pięć minut później 
zdobyła kontaktową bramkę. W 55. 
minucie piłkę w polu karnym otrzy-
mał, pozostawiony bez krycia, Karol 
Matulka, który bardzo ładnym wole-
jem przywrócił nadzieję gości na ko-
rzystny wynik. Kilka minut później 
grająca coraz lepiej Sparta mogła 
wyrównać, ale dogodnej sytuacji nie 
wykorzystał Filip Lubański. 
 Wreszcie, w 79. minucie ze świet-
ną kontrą wyszło Piaseczno. Micha-

lak popisał się efektownym rajdem 
prawem skrzydłem i dograł piłkę do 
Piotra Rybickiego w taki sposób, że 
ten nie miał problemów z trafieniem 
do siatki. W 90. minucie jazgarze-

wian pogrążył ostatecznie Filip Ja-
dacki, który zamknął akcję Pawła 
Pacholskiego.

Grzegorz Tylec

Jarosław Ludwiniak, 
trener MKS II Piaseczno
 Wynik na pewno cieszy, choć jest on 
chyba trochę za wysoki w stosunku do 
tego, co się dziś działo na boisku. Dla nas 
najważniejsze są punkty, które są nam 
teraz niezbędne. Po golu na 1:2 było bar-

dzo nerwowo – zupełnie niepotrzebnie. Za wszelką cenę 
chcemy utrzymać tutaj A klasę. Każdy mecz jest dla nas 
teraz bardzo ważny. Głęboko w to wierzę, że się uda.

Karol Matulka, 
grający trener Sparty II Jazgarzew
 Przy stanie 1:2 powinniśmy mieć 
rzut karny za zagranie ręką w polu kar-
nym. Według mnie to był moment prze-
łomowy. Na chwilę obecną, przy tym 
składzie który mamy, gramy na tyle, na 

ile nas stać. Graliśmy dziś bez pomocy pierwszej dru-
żyny. Życzę Piasecznu żeby się utrzymali, ale my ten 
mecz chcieliśmy wygrać.

Ligowe zapowiedzi

IV liga

Kolejka 27 - 14-15 maja

Dolcan II Ząbki - Błonianka Błonie  
Hutnik Warszawa - Szydłowianka Szydłowiec  
KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) - KS Raszyn 
14 maja, g.14:30
Sparta Jazgarzew - Wilga Garwolin 14 maja, g.11
Olimpia Warszawa - Orzeł Wierzbica  
Mazur Karczew - KS Warka  
Mszczonowianka Mszczonów - Żyrardowianka 
Żyrardów  
Drukarz Warszawa - Victoria Sulejówek  
Znicz II Pruszków - UKS Łady 

Liga okręgowa

Kolejka 24 - 14-15 maja

Naprzód Brwinów - Unia Warszawa  
Korona Góra Kalwaria - Perła Złotokłos 14 maja, g.16
SEMP Ursynów (Warszawa) - Naprzód Stare Babice 
Okęcie Warszawa - Zaborowianka Zaborów  
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki - Przyszłość Włochy
(Warszawa)  
FC Lesznowola - KS Teresin 14 maja, g.13

LKS Chlebnia - Milan Milanówek 
UMKS Piaseczno - Laura Chylice 14 maja, g.14

A klasa

Kolejka 21 - 14-15 maja
Pauza: UKS Siekierki (Warszawa).
 
Tur Jaktorów - Świt Warszawa  
Jedność Żabieniec - GLKS Nadarzyn 14 maja, g.10
Perła II Złotokłos - UMKS II Piaseczno 14 maja, g.17:30
Sparta II Jazgarzew - KS II Raszyn  14 maja, g.14:30
KS II Konstancin (Konstancin-Jeziorna) - Piast Piastów 
14 maja, g.17:30
Wrzos Międzyborów - AMT Nowa Wieś 

Ekstraliga kobiet

Kolejka 23 - 14-15 maja

Zagłębie Lubin - Medyk Konin  
Górnik Łęczna - Mitech Żywiec  
AZS Wrocław - AZS PWSZ Wałbrzych  
Olimpia Szczecin - Sztorm Gdańsk  
Czarni Sosnowiec - AZS PSW Biała Podlaska  
GOSiR Piaseczno - KKP Bydgoszcz 14 maja, g.11

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

Trzynastu młodych 
medalistów z Piaseczna
KICKBOXING W dniach 7-8 maja w Lesznie odbyły się Mistrzostwa Polski Kadetów i Junio-
rów w kickboxingu. Zawodnicy klubu X Fight Piaseczno mogą pochwalić się znakomi-
tymi wynikami – przywieźli z nich łącznie 13 medali i pięć tytułów Mistrzów Polski

 W mistrzostwach wzięło udział 
blisko 500 zawodników z 63 klubów 
z całego kraju. W Pointfightingu naj-
lepiej wypadli, pewnie wygrywając 
swoje kategorie, Klaudiusz Świstul-
ski, Justyna Tadros i Patrycja Jawor-
ska. Świetnie walczył również Kacper 
Woronowicz, który po dwóch wygra-
nych walkach uległ dopiero w finale 
świetnie dysponowanemu Julianowi 
Grabosiowi z Beskidu Dragon. 
 - Dzięki dobrej postawie dziewcząt 
zdobyliśmy miano najlepszego klubu 
Mistrzostw w formule Pointfighting 
wśród Juniorów – mówi Mariusz Ni-
ziołek, trener X Fight Piaseczno. 
 Zdecydowanie trudniej było o 
medal w formule Light-contact, bo 
w niektórych kategoriach zgłosiło się 
do niej blisko 30 zawodników. W tej 
formule najlepiej zaprezentował się 
Mikołaj Dąbrowski, który - po dłu-

giej drodze do finału w walce o tytuł 
Mistrza Polski - pokonał ostatecznie 
Oliwiera Stelmacha z MLKS Spider 
Złotów. Duże szanse na złoto miał 
również Klaudiusz Świstulski. Nie-
stety, poważna kontuzja uniemożli-
wiła mu kontynuację turnieju. 

 - Dobra postawa i determinacja 
naszych zawodników powinna zaowo-
cować powołaniami do kadry Narodo-
wej na Mistrzostwa Świata, które od-
będą się pod koniec Sierpnia w Irlan-
dii – podsumowuje Mariusz Niziołek.

Grzegorz Tylec

LEKKOATLETYKA

Złoty debiut

 W niedzielę, 8 maja w Łomży odbył się mityng lekkoatletyczny. Spo-
śród zawodników piaseczyńskiej Kondycji najbardziej okazale wypadł start 
17-letniej Oliwii Malmon. Młoda zawodniczka zwyciężyła pewnie w biegu 
na 800 metrów, uzyskując jednocześnie swój życiowy wynik (2.12.80).
 -  Co więcej, był to debiut Oliwii na tym dystansie – mówi Wiesław Para-
dowski, trener Kondycji.  - Dzięki znakomitemu wynikowi, nasza zawodnicz-
ka dołączyła do ogólnopolskiej czołówki polskich juniorek.

Tyl.

Oliwia Malmon (czwarta z prawej) to wielka nadzieja 
piaseczyńskiej lekkoatletyki
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Uszczknąć z żyły złota
LESZNOWOLA W zeszły piątek Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną gminy Lesznowola w 
sprawie gruntów w Mysiadle. Wyrok NSA dla gminy nie rodzi żadnych bezpośrednich skutków prawnych. 
Ponad 83-hektarowe grunty w Mysiadle wciąż są własnością lesznowolskiego samorządu 

 Postępowanie sądowe, które 
zakończyło się prawomocnym wy-
rokiem NSA jest wynikiem roszczeń 
spadkobierców do części nierucho-
mości, wchodzących w skład daw-
nego KPGO Mysiadło, a dziś będą-
cych własnością gminy Lesznowo-
la. Roszczenia dotyczą dawnych 
nieruchomości Osada Mysiadło Nr 
2 i Osada Mysiadło Nr 3. W kwiet-
niu ubiegłego roku Minister Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi unieważnił de-
cyzję Ministra Rolnictwa i Reform 
Rolnych z 15 stycznia 1949 roku, w 
sprawie przejęcia tych nierucho-
mości na cele reformy rolnej. Gmi-

na Lesznowola jako właściciel ca-
łości - 83,5 ha gruntów - odwołała 
się do Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego, ten jednak podtrzy-
mał ubiegłoroczną decyzję mini-
stra. W piątek Naczelny Sąd Admi-
nistracyjny podtrzymał wyrok sądu 
pierwszej instancji. 
 Dodatkowo toczy się inne po-
stępowanie z powództwa Skarbu 
Państwa, reprezentowanego przez 
Prokuraturę Generalną, w sprawie 
stwierdzenia nieważności umowy 
sprzedaży nieruchomości „Osada 
Mysiadło Nr 2”.  To właśnie ta umowa  
skutkowała wyłączeniem nierucho-

mości spod działania dekretu o prze-
prowadzeniu reformy rolnej. Rów-
nież gmina zgłosiła swój udział w tej 
sprawie.
 Gmina Lesznowola wciąż jest 
właścicielem gruntów w Mysiadle, 
zgodnie z decyzję Wojewody Mazo-
wieckiego z 22 kwietnia 2011 roku. 
Czy zgłaszanie roszczeń spadkobier-
ców i toczące się postępowania są-
dowe podważą wiarygodność gmi-
ny w oczach potencjalnych inwesto-
rów? Jaka będzie przyszłość niezwy-
kle cennych gruntów? 

AB
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DAM PRACĘ

Zatrudnię manikiurzystkę, tel 602 637 732

Zatrudnię pielęgniarkę z okolic Tarczyna, 
tel. 602 637 732

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

Hurtowania poszukuje kandydatów na sta-
nowisko magazyniera. CV prosimy przesyłać 
na adres biuro.piaseczno@e-nowa.pl

Poszukuje opiekunki do domu opieki Osto-
ja w  Nowej Woli, w systemie pracy dwutygo-
dniowym z doświadczeniem, zapewnione za-
kwaterowanie i wyżywienie, tel. 503 00 60 27

Zatrudnię ekspedientkę, Delikatesy Max, 
Piaseczno, ul. Puławska 9,  tel. 602 15 35 45

Firma produkcyjna w  Baniosze pilnie zatrud-
ni operatorów maszyn pakujących oraz oso-
by do pakowania. Tel: 22 7366820

Energiczną osobę na stanowisko sprzedaw-
cy do lodziarnio – kawiarni w Piasecznie 
(na stałe lub w weekendy), tel. 503 13 05 05

Mechanika samochodowego lub pomoc
mechanika, tel. 783 245 478

Ekspedientkę do sklepu rybnego, 
Tel. 606 391 592

Firma sprzątająca zatrudni mężczyzn do 
pracy , Wólka Kosowska tel. 519 112 478

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

Sklep ABC w Julianowie zatrudni 
ekspedientki tel. 504 035 416 

Przyjmę ślusarza - spawacza do warsztatu 
samochodów ciężarowych Łazy k. Magda-
lenki, tel. 604 626 444

Pilnie zatrudnione do  sklepu spożywczego  
ekspedientkie z praktykom Kawęczyn lub  
Cieciszew 12/h, tel. 508 084 245 CV, e-mail: 
sklepnaskarpie@interia.pl 

Pracownicy na ocieplenia. 40 zł/m. 
Warszawa. Tel. 517 669 415

Fryzjera/kę, Piaseczno, tel. 516 047 605

OPERATORÓW WÓZKÓW WIDŁOWYCH z 
uprawnieniami do pracy na obiekcie logistycz-
nym w MŁOCHOWIE. Praca w systemie zmia-
nowym. Umowa o pracę . Prosimy o przesyła-
nie CV na :rekrutacjadbschenker@konsalnet.pl

Magazyniera – firma kosmetyczna, Piaseczno, 
uprawnienia na wózki, prawo jazdy kat.B, CV, 
estetica@esteticagroup.pl

Firma sprzątająca zatrudni Panią do sprzątania 
osiedla w Józefosławiu k.Piaseczna, 
tel. 602 805 552

Panią do sprzątania w hotelu, Konstancin 
tel. 794 931 753

Pracownika fizycznego przy remoncie 
palet, Baszkówka, tel. 505 468 493

Zatrudnię ślusarza, spawacza do 35l 
Prażmów, tel.  693 653 165

Zatrudnimy pracowników do produkcji 
okien pcv i aluminium oraz montażystów, 
tel. 503 046 668

Zatrudnię Panią do sprzątania. Góra Kalwaria, 
tel. 508 253 105

Handlowca – place zabaw, chętnie kobietę. Nie-
zbędna bardzo dobra znajomość programów 
MS Exel, MS Word. Piaseczno. Oferty: pergo-
la@pergola.com.pl,  tel. 501 130 598

Zatrudnimy sprzedawców i magazyniera do su-
permarketu w Konstancinie i sklepu spożyw-
czego w Gołkowie, tel. 668 48 22 50

Potrzebna pomoc domowa. Obowiązki: prace 
porządkowe w domu jednorodzinnym. Tylko 
konkretne osoby zainteresowane współpracą. 
Osoby zamieszkałe blisko miejscowości Łoś, 
tel. 534 005 150

Zatrudnię studentkę do pomocy przy 
sprzedaży słodyczy, dobre warunki, Piaseczno, 
tel. 601 727 181

Firma zatrudni do sprzątania w Piasecznie 
-magazyn. Tel. 512 117 967 

Firma zatrudni do sprzątania Centrum Handlo-
wego Janki. Tel. 798 926 772 lub 509 375 085

Piekarnia w Prażmowie zatrudni kierowcę 
z kat. B na okres od czerwca do października, 
tel. 22 727 05 80

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

Zatrudnię fryzjera/-kę w Zalesiu Górnym, 
dobre warunki  tel. 609 859 562

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

Lekarza medycyny pracy, medycyny rodzinnej, 
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

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

Zatrudnię stolarza, tel. 501 21 29 37

Panią do pracy w pracowni garmażeryjnej, 
Mysiadło, tel. 603 68 65 61

Zatrudnię do hurtowni kamienia ogrodowego 
w Łazach, tel. 509 447 601

Zatrudnię pomocników na stolarnię. Zgłoszenia 
osobiste Baniocha ul. Spokojna 15

Lakiernika i pomocnika Łazy, tel. 501 262 310

Zatrudnię asystentkę stomatologiczną 
Góra Kalwaria, tel. 606 259 458

Mechanika samochodowego z doświadcze-
niem zatrudni serwis na Ursynowie, 
tel.505 059 588

Zatrudnimy osoby z orzeczeniem do serwisu 
sprzątającego - Góra Kalwaria. Osoby zain-
teresowane prosimy o kontakt pod numerem 
798 912 400 lub 22 730 09 28

Stacja Paliw w Tarczynie (kierunek W-WA) 
zatrudni pracownika w sklepie. Tel. 605 276 594

Pracownika ochrony na obiekty handlowe Ur-
synów, Piaseczno. Praca w systemie dziennym. 
Stawka od 9,00 zł netto . Możliwość umowy o 
pracę. Tel. 660 720 764 

Poszukuje dokładnej i solidnej pani do 
sprzątania klatek w budynku wielorodzinnym 
w Piasecznie. Tel. 505 969 569

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

Pomoc domowa z samochodem, tel. 501 977 046

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

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

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

Zatrudnię budowlańca.Tel. 698 831 814

Mechanika z doświadczeniem w Piasecznie, 
tel. 660 388 940

Przyjmę do pracy w magazynie Wilcza Góra. 
Mile widziane uprawnienia na wózek widłowy. 
Kontakt 502 065 721

Ekspedientkę do sklepu spożywczo – przemy-
słowego w Jeziórku ( przy samej stacji PKP) – 
dobre warunki tel.  602 512 677

Panią do pomocy w domu. 2 x w tygodniu na 
kilka godzin. Zalesie Dolne, tel. 502 164 301

Piekarnia w Zalesiu Dolnym zatrudni 
pracowników, praca w nocy, tel. 22 756 90 01

Przyjmę do pracy w  sklepie. Możliwa umowa  
na cały etat. Okolice Lesznowoli tel. 792 814 174 

Zatrudnię Panią do sprzątania. Góra Kalwaria, 
tel. 508 253 105

Mechanika samochodowego z doświadcze-
niem zatrudni serwis na Ursynowie, 
tel. 505 059 588 

Poszukuję bystrego pracownika do profesjo-
nalnych prac elewacyjnych/wykończeniowych, 
tel. 785 199 18 

SZUKAM PRACY 

Ukrainiec z polskim pochodzeniem wykona 
prace porządkowe lub drobne prace remonto-
we w domu/na działce. Jurek, tel. 508 932 427

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

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

SPRZEDAM

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

400 filmów DVD, tel. 881 966 833

Drewno opałowe z palet, tel. 501 495 101

Kontener całoroczny tel. 608 13 12 14 

Klimatyzator, duży, tanio, tel. 512 70 30 27, 
502 199 515

Sprzedam kombajn do ziemniaków Anna 
tel. 508 493 707

Drewno opałowe, tel. 605 094 400

Warzywa, owoce, Tarczyn, Rynek 31

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

Sprzedam ule z pszczołami typu warszawskie-
go. Cena 300 zł/szt (do negocjacji). 
Tel. 515 079 774

Soki z jabłek z własnego sadu bez konserwan-
tów - 5 l cena 15 zł, tel. (22) 736 25 44

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

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Starszego Mercedesa tel. 668 171 639

Toyoty, tel. 668 171 639

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

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Obręb  budowlana z lasem 3330 m kw.  ,
145 000 zł  ,tel 601 759 079

Góra Kalwaria  dom st. surowy, 
214/1200m kw., 305 000 zł. Tel 601 759 079

Atrakcyjny nowy dom w zabudowie szerego-
wej 125m2 z garażem oraz ogródkiem. Wyso-
ka jakość, świetna lokalizacja. Góra Kalwaria, 
tel. 602 235 319

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

Działki rekreacyjne – budowlane, 50 m kw., 
podstawy, 1,5 kondygnacji, gmina Prażmów, 
tel. 607 832 912

Dwupokojowe, 38 m kw., Piaseczno, 
tel. 519 470 497

Działka 5300 m kw., przy ul.Fabrycznej 
w gminie Lesznowola, tel. 514 281 981

Do sprzedania super działki budowlane z do-
brym dojazdem, blisko Warszawy. Doskonała 
lokata oszczędności. Działka ok. 1000 m kw., 
ze wszystkimi opłatami od ok. 29 000 zł, SU-
PER OKAZJA!, tel. 698 225 965,  22 750 33 66

Do sprzedania działki budowlane: Konstan-
cin J./Siedliska/Złotokłos. Bardzo dobra loka-
lizacja, niska okazyjna cena!, tel.  698 225 965,  
22 750 33 66

Mazury, dwie działki nad jeziorem Śniardwy
tel. 795 041 054

Działkę zamienię na dwa mieszkania 
tel. 608 13 12 14 

Działka w Chylicach, 1100 m kw.,  
tel. 607 270 749

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

Mieszkanie 38 m kw. , z miejscem parkingo-
wym, Piaseczno, tel.88 00 37 609, 603 170 182 

Działkę budowlaną Uwieliny, tel.514 613 788

Dom jednorodzinny 159/1300 m kw., 
Krzaki Czaplinkowskie,  tel. 602 397 714

Działka budowlana w Żabieńcu k.Piaseczna, 1
8 x 66 mb, 1187m kw., wszystkie media w  ulicy, 
tel 605 973 102

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

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

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

Działka budowlana, Krupia Wólka, 
tel. 885 664 429

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

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

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

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

Działkę budowlaną 3000 mkw., 
Martynów k.Warki, tel. 887 510 510

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Mieszkanie  3 pokoje, lub samodzielne 
pokoje,  tel. 512 769 034, 22 757 21 55

Mieszkanie 70 m kw. Zalesie Dolne, 
tel. 512 769 034, 22 757 21 55

Pokój, Mokotów, tel. 501 166 894

Mieszkanie 38 m kw., z miejscem parkingowym, 
Piaseczno, tel.88 00 37 609, 603 170 182 

Mieszkanie 40 m kw., okolice Bobrowca, 
tel. 601 807 302

Magazyn 120m kw, Lesznowola tel. 512 540 735 

Wynajmę dwa pokoje, Piaseczno tel. 512 116 526 

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

Lokal usługowy 25 m kw. Piaseczno, 
tel. 535 232 742

Kwatery Konstancin, tel. 513 626 068

Dom 130 m kw. 4 pokoje Piaseczno, 
tel. 501 178 985 

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ

USŁUGI

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

PRZYGOTOWYWANIE POZWÓW 
ROZWODOWYCH, tel. 508 743 620

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

GLAZURA, REMONTY, tel. 609 926 758

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. 
GWARANCJA. Tel. 504 008 309

OGRODY. TRAWNIKI. Tel. 504 008 309

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

Remonty. Tanio, tel. 791 987 915

Glazura, malowanie, remonty,  tel.  798 828 783

Anteny. Montaż, serwis, tel. 883 434 737

Projektowanie mebli, drzwi, tel. 604 668 623

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

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

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

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

Dachy, kominy, rynny, tel. 798 836 860

Geodeta, tel. 516 070 915

Domofony, tel. 603 375 875

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

Docieplenia, tel. 607 838 619

Hydrauliczne tel. 660 130 799 

Remonty, tel. 505 970 480 

Elewacje, docieplenia. Tanio, tel. 791 987 915

Gastronomiczne, chrzciny komunie , imprezy 
okolicznosciowie oraz wyrób domowych piero-
gów, tel. 607 079 450

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Instalacje elektryczne,   tel. 601 41 88 01

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

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Hydraulik, tel. 535 872 455

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

Remontowo-budowlane, kompleksowo, 
bezpyłowe cyklinowanie tel. 502 093 588, 
22 756 57 63

Naprawa, pralki, lodówki, tel. 603 047 616

Glazura, wykończenia, tel. 602 887 397

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

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

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Rynny, dachy, tel. 512 256 799

Malujemy, tel. 794 706 556

dachy-ebos.pl

Cyklinowanie, tel. 604 651 722

Wycinka oraz skracanie drzew, tel. 510 694 550

Pielęgnacja tui i żywopłotów, tel. 510 694 550

Ogrody-Koszenie trawy, wykaszanie zarośli. 
Tel. 603 315 531

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

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

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

Po 16-tej. Lekkie prace porządkowe, opieka 
nad starszymi, nietypowe, mycie okien, kier-B, 
fry VAT, Tel. 601 944 200

Usługi BHP PPoż kompleks, tel. 518 775 113

Elektryk, tel. 666 890 886

Zakładanie trawników z rolki i sianych, automa-
tyczne systemy nawadniania tel. 698 698 839

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

Koparko-ładowarka, Volvo, roboty ziemne, 
tel. 603 932 235

Malowanie, gładzie, tel. 602 887 397

Budowy domów , docieplenia, tel. 798 836 860 

 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

Przyjmę dużo ziemi Ustanów, tel. 607 167 493

NAUKA 

Matematyka tel. 785 493 923

Francuski, tel. 607 924 999

Chemia, tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

Warzywa, owoce, Tarczyn, Rynek 31

Rehabilitacja, masaż, tel. 510 771 333,
794 900 505

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

KOMUNIKAT

Zgubiono OKULARY W POKROWCU  na trasie 
Piaseczno-Dawidy. Nagroda tel. 693 133 175

Gazeta Kurier Południowy przyjmie osoby do 
rozdawania gazet na skrzyżowaniach, praca 
w piątki w Piasecznie. Tel. 22 756 79 39

CUKIERNIA ZATRUDNI:CUKIERNIKA, 
POMOC CUKIERNIKA,OSOBY DO PAKO-
WANIA CIAST.TEL. 510 643 035

Sprzątanie domu ok. Złotokłosu, 
tel. 604 106 905

Zatrudnię krawcowe, szwaczki oraz 
do prasowania, Piaseczno, tel. 510 267 684

Zatrudnię do prac wykończeniowych, 
praca w Piasecznie, tel. 781 234 826 

Zatrudnię od zaraz osobę do sprzątania przy-
chodni lekarskiej w Konstancinie-Jeziornie. 
Praca w systemie dyżurów 12-godzinnych. 
Kontakt: 510 015 509

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. 
Tel: 510 013 150

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

Sprzedam mieszkanie w Piasecznie 
o powierzchni 47,5 m kw. z garażem 
podziemnym. Mieszkanie umeblowane. 
Cena lokalu 255 tys. Kontakt : 608 334 399

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

1070 m kw.,  Prażmów 300m od Urzędu Gmi-
ny bezpośrednio 51.000PLN, tel.  601 594 813 

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

Auto skup, tel. 535 661 903

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

Dzialkę, Zalesie, Ustanówek, 
e-mail: pietia@bunkier.tv 

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

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

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

ELEWACJE TEL. 572 910 770

STANY SUROWE TEL. 572 910 770 

WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, DEKORACYJNE 
SUFITY  TEL. 572 910 770 

GLAZURNICTWO TEL. 572 910 770 

OCIEPLENIA PODDASZY TEL. 572 910 770 

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

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

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, 
tel. 501 299 360

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

REMONTY ADAPTACJA PODDASZA, 
TEL. 507 790 731

Wylewki betonowe agregatem, 
tel. 668 327 588

Anteny nowocześnie, tel. 603 375 875

Remonty budowlane, ogrodzenia, 
tel. 513 137 581 

Meble na zamówienie (szafy, kuchnie, 
zabudowy nietypowe), tel.694 949 949

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

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

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Anteny,serwis,montaż,gwarancja, 
tel. 537 777 181

PRZYGOTOWYWANIE POZWÓW ROZWO-
DOWYCH, alimentacyjnych – sprawy rodzin-
ne, karne, cywilne, spadkowe tel. 508 743 620 

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

przyjmie

GAZECIARZY
praca w piątki 

lub w weekendy
przy rozdawaniu gazet

Zgłoszenia telefoniczne 
pod numerem 22 756 79 39
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Piaseczyńska Wiosna Muzyczna
PIASECZNO W niedzielę, 8 maja w Kościele pw. Matki Bożej Różańcowej zainauguro-
wana została Piaseczyńska Wiosna Muzyczna. Jako pierwszy w tegorocznej, pięt-
nastej już edycji imprezy wystąpił Chór Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 
pod dyrekcją Tomasza Hynka

 Koncert poprowadziła tradycyj-
nie Zofia Sajkowska, która w przy-
stępny sposób opowiedziała słucha-
czom zarówno o wykonywanej mu-
zyce, jak również przybliżyła cie-
kawostki z życia i twórczości wy-
bitnych kompozytorów. W progra-
mie koncertu znalazły się kompo-
zycje: Wacława z Szamotuł, Felixa 
Mendelssohn-Bartholdiego, Alwi-
na Schronena, Veljo Tormisa, Ran-
dalla Thompsona, Romualda Twar-
dowskiego i Jana Sebastiana Bacha.
Jako pierwsza zaprezentowała się 
męska część chóru, potem przyszła 
kolej na panie, a na zakończenie za-
śpiewali już wszyscy razem, czyli 
niespełna 50-osobowa grupa.
 - Choć chór uczelni wyższej jest z 
założenia amatorski, to jednak dzi-
siejszy koncert jest znakomitym do-
wodem na to, że dzięki odpowied-
niej pracy można osiągnąć bardzo 
wysoki poziom – podkreśliła Zofia 
Sajkowska.

 Zdanie prowadzącej podzieli-
ła również licznie przybyła publicz-
ność, która nagrodziła występ chó-
rzystów długą owacją na stojąco. Na 
bis zabrzmiał utwór z repertuaru ze-
społu The Beatles - „Ob-La-Di, Ob-
La-Da”, który był niezwykle udanym 
zwieńczeniem tego niezwykle udane-
go koncertu. Miejmy nadzieję, że w 
Piasecznie będzie jeszcze okazja usły-
szeć śpiewaków ze Szkoły Głównej 
Handlowej – być może tym razem w 
repertuarze muzyki rozrywkowej.
 Chór Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie istnieje już od ponad 
czterdziestu lat, jednakże swój obec-
ny kształt zawdzięcza Tomaszowi 
Hynkowi, który reaktywował zespół 
w 1993 roku. Jest to chór mieszany, 
8-głosowy, złożony ze studentów i 
absolwentów SGH, a także z osób 
nie związanych z uczelnią. W swo-
im repertuarze ma zarówno kompo-
zycje muzyki klasycznej, jak i trans-
krypcje muzyki pop, a szczególną 

popularnością cieszą się jego bra-
wurowe wykonania muzyki rozryw-
kowej, w tym „Smells like teen spi-
rit” Nirvany i „Bohemian Rhapso-
dy” zespołu Queen. Zespół odnosił 
sukcesy w prestiżowych konkursach 
we Włoszech, Irlandii, Słowenii, 
Bułgarii i na Słowacji, a także kon-
certował w Niemczech, Szwajcarii 
oraz jako gość specjalny w Portuga-
lii. Chór SGH ma w swoim dorobku 
trzy płyty – Debiut, Pasję Arvo Pär-
ta oraz Gospel Mass Roberta Raya.
 A już w najbliższą sobotę, 14 
maja w Kościele pw. Świętej Anny 
odbędzie się drugi koncert w ramach 
tegorocznej Piaseczyńskiej Wiosny 
Muzycznej. Z programem „Barwy 
klasyki - Muzyka Organowa i Ka-
meralna” wystąpią Piotr Kopietz 
(akordeon, akordina), Jacek Mała-
chowski (akordeon) i Michał Białko 
(organy). Początek koncertu o go-
dzinie 19.30. Wstęp wolny.

Grzegorz Tylec

KONSTANCIN-JEZIORNA 

LESZNOWOLA

Warsztaty krawieckie Belle Epoque 

De Mono zagra na Festynie Parafi alnym

Konstancin Teresy Herse-Górskiej

 W sobotę, 14 maja w godz. 15-18 w Konstancińskim Domu Kultury odbę-
dą się warsztaty krawieckie. Będzie to okazja do przygotowania kreacji na 
czerwcowe Dni Konstancina. W trakcie zajęć wspólnie zostaną przygotowa-
ne stylizację w klimacie Belle Epoque. Będzie można wykonać przeróbki su-
kienek, spódnic i kapeluszy, a także parasolek czy torebek. Cena: 15zł/os.

aż

 W niedzielę, 15 maja w kościele pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej 
Iwicznej odbędzie się Festyn Parafi alny. Gwiazdą wieczoru będzie zespół 
De Mono. 

Tyl

 W czwartek, 19 maja, o godz. 17.30 odbędzie się spotkanie z Teresą Herse-Gór-
ską - nestorką sławnych warszawskich rodów Ulrichów, Machlejdów i Hersów. 
 Herse-Górska od dzieciństwa mieszka w Konstancinie i podzieli się swoimi 
wspomnieniami.  Wstęp wolny.

aż

R E K L A M A

Ruszyły wypłaty 500 plus
POWIAT W większości gmin powiatu piaseczyńskiego wypłacane są już świadczenia w 
ramach programu Rodzina 500 plus. Cały czas można składać wnioski, na podstawie 
których wydawane są decyzje o wypłacie pieniędzy
 W Piasecznie nie było jeszcze 
żadnych wypłat, mimo że do 10 
maja wpłynęło około 4850 wnio-
sków i wydano około 450 decyzji. 
W maju Wydział Świadczeń Spo-
łecznych zarezerwował na ten cel 1,5 
mln zł. Wypłaty mają być realizowa-
ne z wyrównaniem za kwiecień. 

Lesznowola 
 W Lesznowoli do poniedział-
ku mieszkańcy złożyli 1884 wnio-
ski, a urzędnicy wydali 590 decyzji. 
- Pierwsze wypłaty zrealizowaliśmy 
już 15 kwietnia – mówi Agnieszka 
Adamus z gminnego wydziału pro-
mocji. - Kolejne wypłaty były 22, 29 
kwietnia oraz 6 maja. Pieniądze wy-
płacane są sukcesywnie w każdy pią-
tek. 

Góra Kalwaria
 W Górze Kalwarii Ośrodek Pomo-
cy Społecznej, który zajmuje się reali-
zacją programu, do środy przyjął 1675 
wniosków i wydał 242 decyzje. Pienią-
dze wypłacane są od końca kwietnia.

Konstancin-Jeziorna
 W Konstancinie pierwsze wypłaty 
były realizowane również już w kwiet-

niu. Na 1200 złożonych wniosków, 
wydano – jak do tej pory – 200 decyzji. 

Tarczyn
 W Tarczynie w przyszłym ty-
godniu mają rozpocząć się wypła-
ty świadczeń za kwiecień i maj. Do-
tychczas do Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej wpłynęło około 700 wnio-
sków, a urzędnicy wydali około 120 
decyzji uprawniających do otrzyma-
nia świadczenia. 

Prażmów
 Do obsługującego program 
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Prażmowie wpłynęło jak 
do tej pory około 750 wniosków, a 
urzędnicy wydali około 300 decy-
zji. - Pierwsze wypłaty zrealizowa-
liśmy 29 kwietnia – mówi Joanna 
Górniak, kierownik GOPS-u.

Tomasz Wojciuk

GÓRA KALWARIA

Spotkanie z Wojciechem Smarzowskim
 W piątek, 13 maja o godz. 19 w Ośrodku Kultury w Górze Kalwarii odbę-
dzie się wyjątkowe spotkanie z Wojciechem Smarzowskim - reżyserem fi l-
mów „Wesele”, „Dom zły”, „Róża” i „Drogówka”. W swoim kolejnym fi lmie 
Smarzowski dotyka tematu ludobójstwa na Kresach.  Wstęp 25 zł. Zebrana 
kwota zostanie przeznaczona na dofi nansowanie realizacji fi lmu „Wołyń”.

Tyl.


