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Peeling kawitacyjny twarzy z zabiegiem

Zabieg antycellulitowy z maską kawową
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SOLARIUMSOLARIUM NOWE
LAMPY

PROMOCJE

PAZNOKCIEPAZNOKCIE
NOWOŚĆ Przedłużanie metodą żelowąNOWOŚĆ 88 zł88 zł

WŁOSYWŁOSY

SKÓRASKÓRA

Muzyka klubowa wypełni 
piaseczyński rynek
PIASECZNO Muzyka, światła, pirotechnika, ogień i zabawa. W Piasecznie 1 lipca odbędzie się 
impreza dla miłośników muzyki klubowej i dobrej zabawy - Housepital Festiwal
16:00 - 17:30 Dj Slim
17:30 - 18:30 Nino Suarez
18:30 - 19:30 Jacob Core
19:30 - 20:30 Martin Rosa
20:30 - 22:00 C-BOOL

Zdemaskowali fałszywego lekarza
GÓRA KALWARIA Policja planu-
je przesłuchać wszystkich 
pacjentów aresztowanego 
29-letniego Michała P., któ-
ry przez pół roku podawał 
się za ortopedę, a kalwaryj-
ska przychodnia zapowia-
da, że zwróci im pieniądze 
za wizyty

Brązowe medalistki 
z Piaseczna!
KOSZYKÓWKA Przez pięć dni gościliśmy w Piasecznie im-
prezę najwyżej rangi - Mistrzostwa Polski w Koszy-
kówce Kobiet U14. Na zawody przyjechały najlepsze 
drużyny w tej kategorii wiekowej, wyłonione po tur-
niejach ćwierćfi nałowych i półfi nałowych, a w tym za-
cnym gronie pierwszy raz w historii znalazł się klub z 
Piaseczna - MUKS Piaseczno

 C-BooL jako DJ w swojej 18-letniej karierze zagrał w setkach 
klubów w Polsce i za granicą. Swoje sety Dj-skie prezentował w ta-
kich krajach jak Niemcy, Austria, Wielka Brytania czy Stany Zjedno-
czone.
 Oprócz C-Bool’a zagra skład Housepital’u czyli Martin Rosa, Jacob 
Core, Nino Suarez i Dj Slim. Imprezie będą towarzyszyły wyrzutnie 
ognia, CO2 i trzymetrowy mega-robot LED.
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Zwrócił portfel, w którym było 2 tys. euro

Rekordowa liczba kolizji!

Zatrzymano miłośników marihuany

Próbował uniknąć kary za rozboje

Rodzinna bijatyka po alkoholu

Rozbił głową szyby w przystanku

Zatrzymano złodzieja rowerów

 Do nietypowego zdarzenia doszło kilka dni temu przed urzędem gminy, 
nieopodal remontowanego właśnie skweru Kisiela. Zatrudniony przy budowie 
placu Dariusz Madziarz, w drodze do pracy znalazł portfel, w którym były do-
kumenty i ponad 2 tysiące euro. Zaniósł je na komendę policji. Wkrótce potem 
zguba wróciła do prawowitego właściciela, który nie krył swej radości. Okazało 
się, że za znajdujące się w portfelu pieniądze planował wykupić... rodzinne wa-
kacje. Jak tłumaczył, gotówkę zgubił podczas jazdy motocyklem. 

 Mimo zmian w przepisach ruchu drogowego i zaostrzeniu kar za przestęp-
stwa oraz wykroczenia, kierowcy nadal prowokują na drogach mnóstwo nie-
bezpiecznych sytuacji. Tak było choćby w ubiegły weekend, kiedy to na tere-
nie całego powiatu odnotowano aż 32 kolizje. - To rekord – przyznaje smutno 
kom. Jarosław Sawicki z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. - Całe szczę-
ście, że w tych zdarzeniach nikt nie ucierpiał. 
 Apele i policyjne kontrole nie działają też na kierowców, którzy siadają za 
kółko po spożyciu alkoholu. W ubiegłą sobotę i niedzielę funkcjonariusze za-
trzymali pięciu takich delikwentów

 Kilka dni temu wieczorem w pobliżu Tarczyna policjanci zatrzymali dwie 
młode osoby, które miały przy sobie prawie 23 gramów poporcjowanej ma-
rihuany. 18-latek i jego o dwa lata starsza koleżanka ukrywali 16 działek nar-
kotyku oraz wagę elektroniczną i na widok mundurowych próbowali szybko 
się oddalić. Funkcjonariusze nie dali się jednak zwieść. Młodzi ludzie trafi li na 
komendę. Sprawa ma charakter rozwojowy. Za posiadanie środków odurzają-
cych grozi do 3 lat więzienia, a za handel nimi nawet do 12 lat.

 Policjanci patrolujący okolice Konstancina-Jeziorny zwrócili uwagę na po-
dejrzanie zachowującego się 45-latka, który na widok radiowozu próbował 
ukryć się między budynkami. Kiedy mundurowi poprosili go o dokumenty 
okazało się, że jest poszukiwany listem gończym za kradzieże i rozboje i ma do 
odbycia karę 3,5 roku bezwzględnego pozbawienia wolności. 45-latek trafi ł już 
do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę. 

 Kilka dni temu, podczas spotkania rodzinnego, w jednym z prażmowskich 
domów doszło do bijatyki, w wyniku której ciężkich obrażeń doznała spożywa-
jąca alkohol kobieta. Z poważnymi urazami ciała, m.in. barku, stawu skokowego i 
przedramienia, została ona przewieziona do szpitala. Policja prowadzi w tej spra-
wie dochodzenie, w wyniku którego przesłuchała trzech pozostałych uczestni-
ków imprezy. Choć na razie nikt nie usłyszał zarzutów, sprawa jest rozwojowa. 

 Do nietypowego zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem w rejonie uli-
cy Bielawskiej. Około godz. 22 operator miejskiego monitoringu zauważył 
mężczyznę, który przewraca gazony z kwiatami. Ale to był dopiero począ-
tek. Następnym krokiem było powybijanie szyb w pobliskim przystanku, co 
czego agresywny chuligan użył... głowy. Wkrótce na miejsce przybyła poli-
cja, która zatrzymała 24-latka. Mężczyzna, mieszkaniec Łyczyna, miał w or-
ganizmie ponad 2 promile alkoholu. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut znisz-
czenia mienia, za co grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Będzie też musiał 
naprawić wyrządzone przez siebie szkody.

 Tydzień temu w lokalu przy ulicy Wierzbnowskiej dzielnicowi zatrzymali 
33-letniego mieszkańca Warszawy, który jest podejrzewany o dokonywanie 
kradzieży rowerów z terenu szkół w Konstancinie-Jeziornie. W mieszkaniu 
znaleziono także nożyce do cięcia metalu. Sprawa jest rozwojowa. Za kra-
dzież grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Zdemaskowali fałszywego lekarza
GÓRA KALWARIA Policja planuje przesłuchać wszystkich pacjentów aresztowanego 29-let-
niego Michała P., który przez pół roku podawał się za ortopedę, a kalwaryjska przy-
chodnia zapowiada, że zwróci im pieniądze za wizyty
 Fałszywy lekarz specjalista 
udzielał porad i wypisywał skiero-
wania oraz recepty nie tylko w Gó-
rze Kalwarii, ale również w Otwoc-
ku i Warszawie. Kryminalni zatrzy-
mali go dwa tygodnie temu w kalwa-
ryjskiej przychodni, gdy przyjmował 
pacjentów. Na razie decyzją sądu 
został zatrzymany w areszcie na 
trzy miesiące. Michał P. wpadł, po-
nieważ medyk ze Starachowic, pod 
którego się podszył, otrzymał infor-
mację ze stołecznego szpitala (zna-
no go tam), iż ktoś próbuje zatrud-
nić się podając jego dane. Gdyby nie 
ten przypadek, 29-latek prawdopo-
dobnie „leczyłby” dalej. 

Był bardzo rozmowny 
 Oszukiwanie szło mu na tyle do-
brze, że od początku roku – od kie-
dy zaczął pracować w przychodni w 
Górze Kalwarii – nikt się na niego 
nie poskarżył. Choć niektórych pa-
cjentów raził brak profesjonalizmu 
„doktora”. Pani Karolina (39 lat), 
mieszkanka gminy Góra Kalwaria, 
była na wizycie u Michała P. Narze-
kała na ból w części szyjnej kręgo-
słupa. – Lekarz przepisał mi USG 
tego odcinka kręgosłupa i dodał, że 
bez wyników badań nie poda dia-
gnozy. W innej przychodni dowie-
działam się, że USG kręgosłupa po 
prostu się nie robi. Z tego względu 
na kolejną wizytę do tego pana nie 
poszłam – mówi. Mieszkanka zwró-
ciła uwagę na wyjątkowo bezpośred-
nie zachowanie „ortopedy”. – Byłam 
w szoku. Podczas wizyty cały czas 
mówił. Opowiadał, że miał tatę mi-
licjanta i o innych prywatnych rze-
czach. Na koniec dodał, że dobrze 
mu się ze mną rozmawia. „Przecież 
pacjenci czekają” odpowiedziałam i 
wyszłam z gabinetu. W kasie zosta-
wiłam 130 zł. Wczoraj nie mogłam 
uwierzyć, że ja i inni dali się temu 

człowiekowi nabrać – mówi.   
 Jak informuje kom. Jarosław Sa-
wicki, oficer prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w Piasecznie, naj-
prawdopodobniej prokuratura prze-
słucha wszystkich pacjentów Mi-
chała P. Śledczy zabezpieczą rów-
nież całą dokumentację medyczną 
związaną ze sprawą.  – Ogrom pra-
cy może być jeszcze większy, bo być 
może zostanie powołany biegły, któ-
ry oceni jaki wpływ na zdrowie pa-
cjentów miała wizyta u 29-latka – 
tłumaczy kom. Sawicki.  

Wszyscy pacjenci P. otrzymają listy
 Niewykluczone również, że ma-
teriał dowodowy jeszcze się powięk-
szy, ponieważ z piaseczyńską ko-
mendą kontaktują się inne przy-
chodnie z Polski, w których być 
może Michał P.  przyjmował pacjen-
tów. Pracodawcom 29- latek okazy-
wał sfałszowane: dyplom ukończe-
nia studiów, dokumenty uprawniają-
ce go do wykonywania zawodu leka-
rza, a także kartę przynależności do 
Okręgowej Izby Lekarskiej. Wszyst-

kie wystawione były na nazwisko 
prawdziwego lekarza ze świętokrzy-
skiego. Miał też odpowiednią pie-
czątkę specjalisty w zakresie ortope-
dii i traumatologii ruchu.
 Dawid Klimaszewski, rzecznik 
prasowy przychodni eMK-med w 
Górze Kalwarii podkreśla, że cen-
trum medyczne ma również status 
poszkodowanego i będzie wystę-
powało do sądu z roszczeniami fi-
nansowymi w stosunku do areszto-
wanego mężczyzny. A wcześniej li-
stownie poinformuje wszystkich pa-
cjentów, którzy skorzystali z porady 
„ortopedy”, że otrzymają od przy-
chodni zwrot kosztów wizyty u nie-
go. – Jeszcze nie wiemy, jak duża to 
będzie kwota, jesteśmy w trakcie jej 
ustalania – dodaje pan rzecznik. 
 Jak udało nam się nieoficjal-
nie ustalić, kompetencje Michała P. 
miała weryfikować specjalistyczna 
agencja zatrudnienia, która poma-
ga przychodniom w znalezieniu ka-
dry lekarskiej. 
 

Piotr Chmielewski
R E K L A M A K O N D O L E N C J E

Fałszywemu ortopedzie grozi do 8 lat więzienia. 
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Dom Zalesie Vita to:

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

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

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

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

czuwająca  i profesjonalna•
kadra pielęgniarek,

ratowników
i opiekunów medycznych

Idą upały. Zaczęły się problemy z wodą!
PIASECZNO/POWIAT Mieszkańcy ulicy Lechitów w Gołkowie alarmują, że od kilkunastu dni 
mają niskie ciśnienie wody w kranach. Jak się okazuje, jest to związane z masowym 
podlewaniem przydomowych ogródków

 Problemy z niskim ciśnieniem 
wody występują zwłaszcza w okre-
sie letnim i dotykają przeważnie 
mieszkańców podmiejskich miej-
scowości. Tym razem na niedobo-
ry wody jako pierwsi naszej redakcji 
poskarżyli się mieszkańcy ulicy Le-
chitów w Gołkowie. 

Nie mogą podgrzać wody
 – Słabe ciśnienie w kranach 
mamy przynajmniej od kilku dni 
– skarży się Maria Żołnierska. 
– Wiem, że jedna z sąsiadek inter-
weniowała w tej sprawie w piase-
czyńskim Przedsiębiorstwie Wo-
dociągów i Kanalizacji. Niestety, 
jak dotąd – bezskutecznie. 
 – Zawsze mieliśmy tu niskie 
ciśnienie wody – dodaje Krysty-
na Faderewska. – Z tego powo-
du nie załącza się piecyk gazowy 
i nie możemy podgrzać wody. In-
terweniowałam w PWiK, ale poin-
formowali mnie, że nie ma żadnej 
awarii. Nie wiem, co mam powie-
dzieć wnukom, którzy muszą myć 
się w zimnej wodzie, albo wca-
le, bo bywa, że krany są komplet-
nie suche. Naprawdę, gdy jest upał 
albo przyjdzie sobota, nie da się 
normalnie żyć. 

Duże zapotrzebowanie na wodę
 Jednak problemy z brakiem 
wody dokuczają mieszkańcom tak-
że w innych miejscowościach. Nie-
które gminy podczas upałów ape-
lują nawet do mieszkańców, aby nie 
podlewali ogródków. Inne stara-
ją się skłonić posiadaczy trawników 
do oszczędności, ustalając wyższą 
stawkę za „ogrodową”  wodę. – Pod-
lewanie latem ogródków to tak na-
prawdę problem całej gminy – przy-
znaje Sebastian Podgórzak, kie-
rownik sieci wodociągowej PWiK. 
– Największe problemy z ciśnieniem 
występują w godzinach porannych, 
między 6 a 8 oraz wieczorem, w 

godz. 18-21. Jeśli chodzi o ulicę Le-
chitów, to zwykle trafia tam woda z 
Zalesia Dolnego. Teraz próbujemy 
dostarczać tam też wodę z przepom-
powni w Głoskowie, co powinno po-
prawić i ustabilizować sytuację.
 Dostawca wody apeluje do 
mieszkańców, by starali się podle-
wać ogródki nocą, poza godzina-
mi największego zapotrzebowania 
na wodę. Sytuację mają poprawić 
też  nowe inwestycje, jak choćby bu-
dowana właśnie stacja uzdatniania 
wody przy ul. Żeromskiego w Pia-
secznie, która ma mieć wydajność 
około 6 tys. m sześć. wody na dobę.

Tomasz Wojciuk

Dostawcy wody proszą, by 
w czasie upałów mieszkańcy 

ograniczyli jej zużycie

R E K L A M A

WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCHWYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH
• WYNAJEM KRÓTKO I DŁUGO TERMINOWY, ATRAKCYJNE WARUNKI DLA FIRMNOWE TOYOTY YARIS NOWE TOYOTY AVENSIS NOWE SKODY OCTAVIA • WYNAJEM KRÓTKO I DŁUGO TERMINOWY, ATRAKCYJNE WARUNKI DLA FIRM

UDOSTĘPNIAMY AUTA ZASTĘPCZE DO SZKÓD O.C/A.C zajmujemy się wszystkimi formalnościamzajmujemy się wszystkimi formalnościam
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Mieszkańcy Gołkowa problemy z wodą mają już od kilku lat.
Z roku na rok sytuacja pogarsza się

Trudna droga na peron
PIASECZNO Od poprzedniego czwartku w Piasecznie zamknięto tor kole-
jowy nr 2. Kładka wciąż jest nieczynna, a dojście do peronu nr 1, z któ-
rego aktualnie odjeżdżają wszystkie pociągi, pozostawia wiele do życze-
nia. Pasażerowie brną w piasku, brudzą się w ziemi i potykają o kamienie
 Aby dostać się do 
pociągu od strony 
miasta trzeba przema-
szerować przez wia-
dukt kolejowy na  ul. 
Sienkiewicza i za nim 
dopiero skręcić w pra-
wo na peron nr 1, któ-
ry aktualnie obsługu-
je wszystkie pociągi. 
Mieszkańcy skarżą się 
na skandaliczne doj-
ście do peronu. W na-
szej redakcji rozdzwoniły się telefony zbulwersowanych ludzi. 
 – Gmina nic nie robi, może wy chociaż zasygnalizujcie ten problem – 
zwrócił się do nas czytelnik Marek. 
 – Mam nadzieję, że będą płacić wysokie odszkodowania za zwichnięte 
kostki lub złamane nogi – napisała pani Iwona pod naszym artykułem opubli-
kowanym na PiasecznoNEWS.pl. – To przejście jest skandaliczne, urąga wszel-
kim przepisom BHP! Kto dokonał odbioru technicznego tej partaniny?
 –  Jeszcze na początku tego tygodnia dodatkowo uzupełniliśmy oznako-
wanie wokół stacji w Piasecznie – tłumaczy Karol Jakubowski z zespołu praso-
wego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  – Poinformowaliśmy także wykonawcę 
o potrzebie poprawy dojścia do peronu. Liczymy, że jeszcze w tym tygodniu 
droga zostanie poprawiona.   

Adam Braciszewski 
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Uciążliwy remont stacji
PIASECZNO Jadwigę Zakrzewską, mieszkającą przy ul. Chełmońskiego, 
irytuje duży ruch samochodów w rejonie stacji PKP. – Nasza wyłożona 
kostką droga została rozjeżdżona przez ciężarówki. Mam nadzieję, że 
przebudowa stacji wkrótce się skończy – liczy kobieta

 – Najgorzej jest tu rano, w godz. od 6 do 10 – rozkłada bezradnie ręce Ja-
dwiga Zakrzewska. – Najbardziej doskwiera nam kurz, bo ul. Baczyńskiego i 
Kasprowicza do tej pory nie zostały utwardzone, oraz hałas, gdyż wielu kie-
rowców często używa klaksonów.
 Wychodzimy na ul. Chełmońskiego. Pani Jadwiga pokazuje wykruszony 
przez jedną z ciężarówek krawężnik i zapadnięty pod ciężarem parkujących 
pojazdów chodnik. – Naprawdę, ciężko jest nam żyć w takich warunkach – 
dodaje - Pobocza drogi wyglądają jak pobojowisko.
 Karol Jakubowski z biura prasowego PKP PLK zapewnia, że wykonaw-
ca prac jest zobowiązany do naprawiania wyrządzonych przez ciężarówki 
uszkodzeń. – Jeśli rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce, droga zostanie 
przywrócona do poprzedniego stanu – mówi. 
 Kilkanaście dni temu na dworcu PKP zakończył się remont drugiego pero-
nu. Wielu podróżnych narzeka jednak, że jest do niego niewygodne dojście, 
przez co brudzą sobie buty i odzież. Sytuację poprawi niewątpliwie biegnąca 
nad torami kładka, która niedługo ma zostać oddana do użytku. – Trwają przy 
niej ostatnie prace wykończeniowe i lada moment ma ruszyć procedura od-
biorcza – informuje Karol Jakubowski.

Tomasz Wojciuk

Jadwiga Zakrzewska skarży się na panujący 
wokół dworca bałagan 

Święto z Rayem Wilsonem
LESZNOWOLA Coroczne Święto Gminy jest największą tego typu imprezą w gminie. Na błoniach przed urzędem 
gminy odbywają się wtedy koncerty, organizowane są różne atrakcje dla całych rodzin, a wydarzeniu towarzy-
szą imprezy sportowe. Niekwestionowaną gwiazdą ostatniej edycji był Ray Wilson – były wokalista Genesis
 Organizatorzy imprezy, czy-
li wójt i samorząd gminy wraz pod-
ległymi im jednostkami, zadba-
li o to żeby na miejscu nie było cza-
su na nudę. Wiele atrakcji przygoto-
wano zwłaszcza z myślą o najmłod-
szych. Dzieci wzięły, między inny-
mi, udział w warsztatach artystycz-
nych, grach i konkursach, a na wiel-
kiej scenie wystąpiła, specjalnie 
dla nich znana i lubiana Majka Je-
żowska, której piosenki najmłod-
si śpiewali wspólnie z rodzica-
mi. Swoje umiejętności zaprezen-
towali również tego dnia miejsco-
wy zespół Tęcza, iluzjonista Kon-
rad Modzelewski, Stowarzysze-
nie Chinek w Polsce, Kabaret Za-
chodni i grupa Sorry Boys.
 Na zakończenie znakomity show 
dał Ray Wilson, który – razem ze 
swoim zespołem – zaprezentował 
zarówno niezapomniane przeboje 
zespołu Genesis (takie jak „Mama”, 
„No son of mine” czy „Home by 
the sea”), jak również swoje autor-
skie kompozycje. Publiczność bar-
dzo ciepło przyjęła jego występ, a 
sam Ray, chętnie rozdający auto-
grafy i pozujący do wspólnych foto-
grafii, podkreślił później, że widow-
nia była tego wieczoru znakomita. 
Zwieńczeniem imprezy był efektow-
ny pokaz laserowy. 
 - Święto Gminy Lesznowo-
la to wspólne dzieło wielu osób i 

efekt wielomiesięcznych przygoto-
wań – mówi Jolanta Walentyna So-
bolewska, dyrektor GOK Lesznowo-
la. - Od samych mieszkańców wie-
my, że im się podobało, co jest dla 

nas największą radością. Dziękuje-
my wszystkim przybyłym i zapra-
szamy już za rok. Na pewno też bę-
dzie pięknie!

Grzegorz Tylec

R E K L A M A

GÓRA KALWARIA

Tytuł Mistera Polski nadal w jego zasięgu
 Michał Szer, mieszkaniec Góry Kalwarii w poprzednią środę awansował do 
fi nału konkursu na najprzystojniejszego mieszkańca naszego kraju. O tytuł Mi-
stera Polski oprócz 22-latka nadal walczy 19 innych panów. Michał Szer jest jed-
nym z najmłodszych kandydatów. Mierzący 188 cm były reprezentant Legii 
Warszawa w pływaniu (to temu sportowi zawdzięcza sylwetkę), przyznał nam, 
że w plebiscycie na największe „ciacho” kraju wziął udział spontanicznie, zgła-
szając się na ostatni casting. Czy zostanie Misterem Polski dowiemy się na po-
czątku września.

PC 
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Wandale uwzięli się na zieleń
PIASECZNO W sobotę wieczorem w centrum miasta głośno zachowujący się młodzi ludzie 
połamali paliki stabilizujące niedawno posadzone drzewa
 – Rozróba pod naszym blo-
kiem zaczęła się około godz. 23 
– relacjonuje pan Józef, jeden z 
mieszkańców. – Chwilę wcześniej 
była tu policja. Być może inter-
wencja mundurowych tak roz-
wścieczyła chuliganów, że musieli 
się na czymś wyżyć. Szkoda tylko, 
że ich ofiarą padło publiczne mie-
nie. Mam 84 lata i kiedyś takie za-
chowanie było nie do pomyślenia. 
Nie wiem, może to jest wina do-
palaczy? Po nich młodym ludziom 
podobno kompletnie odbija.
 Chuligani zniszczyli w sumie kil-
ka podpórek drzew rosnących na-
przeciwko pętli autobusowej przy ul. 
Puławskiej. Solidne drewniane ele-
menty zostały kompletnie porozbi-
jane, zupełnie jakby napastnicy ćwi-
czyli na nich uderzenia nogami. Co 
ciekawe, ani straż miejska ani poli-
cja o zniszczeniach nic nie wiedzą. 
Tego miejsca nie obejmują także ka-

mery miejskiego monitoringu (naj-
bliższe ustawione są przy ul. Szkol-
nej i Jana Pawła II). – Może warto 
by zainstalować tu kamerę? – za-
stanawia się pan Józef. – I wysu-
nąć ławki bardziej w kierunku latar-
ni i przystanku. Teraz są schowane 
w cieniu i młodzież czuje się na nich 
całkowicie bezkarnie.

 – Sytuacje, w których niszczona 
jest miejska zieleń, czasami się zda-
rzają – przyznaje Grzegorz Chra-
bałowski, naczelnik gminnego Wy-
działu Utrzymania Terenów Pu-
blicznych. – Wszystkie ubytki stara-
my się na bieżąco uzupełniać.

Tomasz Wojciuk
W ubiegły weekend chuligani zniszczyli drewniane konstrukcje pod-
trzymujące drzewa w rejonie skrzyżowania ulic Puławskiej i Szkolnej

Obrzęd Nocy
Świętojańskiej

PIASECZNO

 W piątek 23 czerwca w Piasecz-
nie odbędzie się tradycyjny Obrzęd 
Nocy Świętojańskiej. W programie 
imprezy na rynku i parkingu miej-
skim: godz. 17 - 20 – warsztaty ob-
rzędowe (między innymi: wicie wian-
ków, śpiew białym głosem, opowie-
ści świętojańskie, wiklina, krosno), 
godz. 19.30 - 21 - koncert zespołów 
Łysa Góra i Quasi Coro, godz. 21 – 23 - 
puszczanie wianków oraz zabawa na 
dechach (Gęślaki).

Piknik w Chojnowie
 W sobotę 24 czerwca na placu re-
kreacyjnym w Chojnowie odbędzie 
się Piknik Rodzinny, połączony z zaba-
wami dla dzieci i imprezą taneczną dla 
dorosłych. Początek o godzinie 14.

Tyl.
Wystawa sióstr

 W niedzielę 25 czerwca w Kolonii 
Artystycznej w Zalesiu Dolnym (ul. Dę-
bowa 3) odbędzie się wernisaż wysta-
wy artystycznej sióstr Marii i Anny Jani-
ga. Początek o godzinie 17.

Tyl.

Rodzinna Impreza
Plenerowa

LESZNOWOLA

 W sobotę 24 czerwca w godzi-
nach od 15 do 22 odbędą się Wian-
ki w Mysiadle - rodzinna impreza ple-
nerowa oraz przegląd GOK „Grusz-
ki na Wierzbie 2017”. W programie: 
występy grup i zespołów, koncert 
zespołu Big Band Dla Frajdy, kon-
cert piosenki irlandzkiej w wykona-
niu Tomasza Winiarskiego, puszcza-
nie wianków na wodę, widowiskowy 
plenerowy pokaz wypału raku - tech-
niki ceramicznej, koncert zespołu Ży-
wiołak (g. 21), Tancerze Ognia i Iskra 
wokół stawu.

Spotkanie Klubu
Filmowego

 W czwartek 29 czerwca w fi lii GOK 
Lesznowola w Janczewicach (ul. Jed-
ności 99 a) odbędzie się Spotkanie Klu-
bu Filmowego: Kino współczesne cz. 2. 
- Tarantino, von Trier, bracia Coen. Po-
czątek o godzinie 18.30.

Tyl.

Tyl.
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Błyszczące, zdrowe włosy
Wiosna co prawda nas nie rozpieszcza, ale lada chwila wybuchnie słońcem 
i dobrą energią. Wówczas nie ukryjemy się pod czapką, czy kapturem. Po-
myślmy o kondycji naszych włosów wcześniej. Zadbajmy o nie już teraz

Zabieg laminowania  
 Laminowanie iNeo-Crystal fi rmy Estel jest to nowoczesny zabieg regene-
racji oraz pielęgnacji włosów, dzięki któremu na powierzchni włosa powsta-
je specjalna warstwa pochodzenia naturalnego. Włosy nabierają objętości, 
gładkości, elastyczności oraz blasku.
Zabieg zalecany jest osobom, które mają niewystarczająco gęste i puszyste, 
jak również porowate, cienkie  i odbarwione włosy.  Przywraca blask włosom 
zniszczonym zbyt częstymi koloryzacjami, suchym, łamliwym, matowym. Za-
bieg poleca się w celu zachowania koloru włosów farbowanych, wówczas 
można go wykonać nawet tuż po farbowaniu. Efekt zabiegu , zależnie od sta-
nu włosów i utrzymuje się od 3 do 4 tygodni.

Regeneracja i prostowanie włosów w jednym
 Dla Pań o włosach niesfornych, puszących i  elektryzujących się proponujemy 
keratynowy zabieg wygładzający Pure Renewal System. Kuracja jest w 100 % wol-
na od formaldehydu. Ten keratynowy zabieg wygładza i redukuje skręt o 75%. 
 Zapewnia imponujące efekty wygładzające i odbudowujące oraz nie za-
wiera agresywnych substancji chemicznych. Pure Renewal System zapew-
nia natychmiastowy efekt. Kuracja zawiera opatentowaną technologię Kera-
bond, która w połączeniu z mieszanką najwyższej jakości olejków jojoba, ar-
ganowego i rozmarynu przekształca w 90 minut kręcone , ciężko układające 
się włosy w jedwabiście gładkie, lśniące aż do 12 tygodni! Zabieg keratynowy 
Pure Renewal Sysytem jest zgodny z wymogami wszystkich organizacji zdro-
wotnych na świecie.

Salon BB, ul. Młynarska 6 wejście od Warszawskiej, Tel. 22 401 1234

przed laminacją po laminacji

P R O M O C J A

Czy dąb musi umrzeć?
PIASECZNO Miesiąc temu pisaliśmy o wycince drzew pod halę sportową przy 
ul. Szpitalnej. Teraz trwa batalia o ponad 100-letni dąb, który stoi ponoć zbyt 
blisko powstającego budynku
 Rejon dwóch szkół przy ul. Szpi-
talnej jest dziś gigantycznym placem 
budowy. Przy Zespole Szkół nr 1 po-
wstało właśnie boisko ze sztuczną 
nawierzchnią. Rozbudowywany jest 
też położony po sąsiedzku Specjal-
ny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. 
W sumie inwestycje przy Szpitalnej 
pochłoną około 20 mln zł.

Wycięli drzewa pod halę...
 Kilka tygodni temu powiat usu-
nął około 80 drzew w rejonie skrzy-
żowania ulic Szpitalnej i Korczaka. 
Teraz w tym miejscu pracuje cięż-
ki sprzęt i robotnicy budujący dużą 
halę sportową o wymiarach 43×40 
m. Obiekt wielkością będzie przy-
pominał ten pobudowany przez 
gminę i powiat w Górze Kalwarii. Z 
wycięciem drzew pod inwestycję już 
wcześniej wiązały się liczne kontro-
wersje. Protesty mieszkańców nie 
zatrzymały jednak budowy. – I tak 
liczba drzew przeznaczonych do 
wycięcia w rejonie ul. Szpitalnej, w 
wyniku negocjacji z gminą, została 
zmniejszona – zapewniał nas  Ksa-
wery Gut, odpowiedzialny w staro-
stwie za inwestycje. – Jest to jedy-
ne miejsce, w którym można usytu-
ować tak dużą halę. 

…ale to jeszcze nie koniec
 – Starostwo uparło się, aby usu-
nąć z tego terenu jeszcze jeden sta-
ry dąb – alarmuje Grzegorz Oksiu-

tycz, mieszkaniec pobliskiego osie-
dla. – Robotnicy podkopali jego ko-
rzenie robiąc fundamenty pod halę, a 
teraz powiat wystąpił do gminy o wy-

danie zgody na wycinkę. Szkoda, bo to 
drzewo można byłoby uratować... Czy 
podkopywanie dębu, na którego wy-
cinkę nie uzyskano zgody nie jest przy-
padkiem złamaniem prawa? – pyta.
 Jolanta Łączyńska, naczelnik 

gminnego Wydziału Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Rolnej po-
twierdza, że taki wniosek trafił do 
urzędu. – Wcześniej wydaliśmy w 
tej sprawie decyzję odmowną, bo 
odległość drzewa od ściany budyn-
ku była wystarczająca – tłumaczy 
urzędniczka. – Teraz jednak, po zro-
bieniu wykopu pod ławę istnieje ry-
zyko, że dąb będzie kolidował z bu-
dynkiem. Musimy sprawdzić to jesz-
cze w terenie i wszystko dokładnie 
obmierzyć. Sądzę, że decyzja w tej 
sprawie zostanie wydana do końca 
tego tygodnia.

Tomasz Wojciuk

100-letnie drzewo znajduje się tuż obok 
fundamentu pod nową halę

Wszystko wskazuje na to, 
że stary dąb wkrótce 

zostanie wycięty
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Znana jest już kolejność w jakiej na karcie do głosowania znajdą się projekty zgłoszone do piątej edycji Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Konstancin-Jeziorna. Teraz głos należeć będzie do mieszkańców. To oni, w dniach od 4 do 15 września, zadecydują  
które przedsięwzięcia trafią do realizacji w 2018 roku. 

Komisja opiniująca wnioski i przeprowadzająca procedurę kształtowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2018 r.  informuje,  
że 11 czerwca, w trakcie obchodów Dni Konstancina, odbyło się publiczne losowanie kolejności projektów na karcie do głosowania. W wyniku losowania 
ustalono następujący porządek: 

Mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna wybiorą projekty do realizacji podczas głosowania, które odbędzie się w okresie od 4 do 15 września. 
Zagłosować będzie można elektronicznie na stronie www.konstancin.budzet-obywatelski.org lub osobiście w wyznaczonych miejscach na 
terenie gminy (ich wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości w sierpniu). Zwycięskie projekty poznamy do 29 września, a do realizacji 
zakwalifikowane zostaną te zadania, które uzyskają w kolejności największą ilość głosów.

LISTA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH LISTA PROJEKTÓW POZOSTAŁYCH

 
   

Lp. Nazwa projektu Szacunkowa 
wartość (w zł)

1 Modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw 
w Bielawie 76 702,30

2. Komputer nie tylko dla seniora 13 750

3. Bezpieczna Parcela – kamery monitorujące wieś 
Parcela 84 500

4. Klatka funkcjonalna do ćwiczeń na świeżym 
powietrzu 31 000

5. Poprawa estetyki budynku Domu Ludowego 
oraz pomieszczeń w garażu OSP w Gassach 42 500

6. Projekt Mirkowska 56 63 945,04

7.

Modernizacja placu zabaw dla młodzieży 
(siłowni) przy  ul. Mirkowskiej z uwzględnieniem 
wymiany 10 urządzeń siłowni plenerowej 
(fitness) 

85 000

8. Zagospodarowanie terenu wokół nowego placu 
zabaw w Mirkowie 50 800

9. Plac zabaw dla psów 84 500

RAZEM: 532 697,34

Lp. Nazwa projektu Szacunkowa 
wartość (w zł)

1P. Klub Kulturalny Drabina przy OSP Skolimów 49 624

2P. Warsztaty i zajęcia dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych – kultura, sport i integracja w Bielawie 44 332

3P. Działalność Klubu Kulturalnego „Klub Wszyscy 
Razem – Mirków” 49 550

4P. Promocja aktywności ruchowej – prowadzenie 
zajęć zdrowy kręgosłup i zumba 21 000

5P. Festiwal muzyki ulicznej „HIP-HOP Zdrój 2018” 46 000

6P. Art Park 31 508

7P. Robotyka w Szkole Podstawowej w Słomczynie 30 000

8P. Strefa Kobiet Pozytywnie Zakręconych 20 400

9P. Gimnastyka i taniec w Opaczy 27 600

RAZEM: 320 014

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej: www.konstancin.budzet-obywatelski.org
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Czołowo z tirem
GÓRA KALWARIA Do groźnego wypadku doszło w zeszły piątek w Pio-
trowicach za Wisłą, na krajowej drodze nr 50. Jadący od strony Góry 
Kalwarii volkswagen jetta na prostym odcinku drogi z niewiadomych 
przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w tira

 – Kierowca ciężarowej scanii był trzeźwy – poinformowała nas Anna Wasi-
lewicz z zespołu prasowego Komendy Powiatowej Policji w Otwocku. Dla sa-
mochodów osobowych wytyczono objazdy, tiry na kilka godzin ugrzęzły w 
korku na krajowej 50. 
 Kierowca ciężarówki wyszedł z wypadku bez szwanku, kierowcę osobów-
ki w stanie ciężkim zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego 
do warszawskiego szpitala przy ul. Szaserów. Z baku uszkodzonej scanii wy-
lało się na ulicę paliwo. Na miejsce przyjechało kilka zastępów straży pożar-
nej, policja i karetka pogotowia.

AB

Offowo i różnorodnie
PIASECZNO Kolejna edycja OFF-Spring Festivalu już za nami. Trzy czerwcowe dni były dla mieszkańców Pia-
seczna znakomitą okazją do kontaktu ze sztuką niecodzienną, której próżno jest szukać w środkach maso-
wego przekazu. Imprezie organizowanej przez miejscowe Centrum Kultury patronował Kurier Południowy

 Program OFF-Spring Festivalu 
był w tym roku bardzo urozmaico-
ny i został pomyślany w taki sposób, 
żeby każdy mógł w nim znaleźć coś 
dla siebie. Działo się naprawdę wie-
le. Z jednej strony zaprezentowali się 
popularni artyści, tacy jak Pablopa-
vo czy Akt (który w Piasecznie grał 
już wiele razy i cieszy się dużą roz-
poznawalnością), a z drugiej przewi-
dziano atrakcje dla dzieci oraz takie 
wydarzenia, nad którymi trzeba się 
było pochylić i przez chwilę zastano-
wić. Warto przy tym podkreślić, że 
nie zabrakło również wyraźnie trud-
niejszych w odbiorze propozycji. 
 - Mam tu na myśli spektakl „Ka-
nabasis” La loba Teatru Limen Bu-
toh – mówi Monika Iwanow, koordy-
nator imprezy. - Chcielibyśmy pod-
czas festiwalu kontynuować tradycję, 
że raz w roku pokazujemy zupełnie 
inny rodzaj sztuki, związany z inną 
kulturą, po to żeby mieszkańcy mogli 
się z nią zapoznać. A jeśli nie zainte-
resować na dłużej, to chociaż dowie-
dzieć się, że coś takiego istnieje.
 Tym razem można było obejrzeć te-
atr Sylwii Hanff - pionierki i najbardziej 
rozpoznawalnej tancerki butoh (japoń-
skiego tańca wolności) w Polsce.
 - Myślę, że  ten walor „eduka-
cyjny” jest ważny, nawet jeśli nie 
wszystkim te formy przypadną do 
gustu – zaznacza Monika Iwanow. 
 
Muzyka, taniec i teatr
 Duże zainteresowanie miesz-
kańców wzbudziły Żywe Rzeź-

by na rynku w wykonaniu Teatru 
Los Fuegos, które przypadły do 
gustu zwłaszcza najmłodszym. 
Obok nich, a wcześniej również 
na bazarku przy ulicy Szkolnej, 
swoje umiejętności prezentowa-
ły dwie tancerki (w ramach „Po-
wtórzenia” - instalacji miejskiej 
Maciej Kuźmiński Company), 
a przed Przystankiem Kultura 
wszyscy chętni mogli wykonać sa-
modzielnie sitodruki na torbach w 
ramach warsztatów Taki Myk.
 Ostatniego dnia festiwalu war-
to było z kolei posłuchać, świet-
nie przyjętego przez publiczność, 
Sambora Dudzińskiego i jego 
„Dźwiękowiązałki” oraz brzmie-
nia gitary w połączeniu z elektro-
niką w wykonaniu duetu wokal-

no-instrumentalnego Żal. Następ-
nie swoimi niezwykłymi umiejęt-
nościami zachwyciła wszystkich 
obecnych efektowna akrobatyka 
powietrzna zaprezentowana przez 
Magdalenę Sztencel. Wieńczący 
imprezę spektakl „Rój” Fundacji 
Sztuki Ciała był zaś kolejną nie-
łatwą w odbiorze propozycją – z 
kakofoniczną oprawą muzyczną i 
stwarzającym wiele możliwości in-
terpretacyjnych teatrem ruchu. 

Ludzie reagowali wspaniale
 Organizatorzy przyznają, że są 
ogólnie zadowoleni z przebiegu te-
gorocznej, drugiej już edycji imprezy. 
 - Kolejny raz pogoda dopisa-
ła, choć sobota była dla nas bardzo 
stresująca – wspomina Monika Iwa-
now. - Prognozy pogody zapowia-
dały deszcz, ale na szczęście udało 
się go uniknąć i impreza odbyła się 
bez zakłóceń. Cieszy nas frekwen-
cja, mimo tak wielu propozycji do-
okoła oraz meczu, na każdym wy-
darzeniu gromadziła się spora wi-
downia. Ludzie wspaniale reago-
wali na nas na bazarku, a to dość 
nietypowe miejsce na działania 
teatralne. Nie zdradzamy na ra-
zie planów na przyszły rok oprócz 
tego, że zamierzamy kontynuować 
OFF-spring Festival. Spodziewaj-
cie się kolejnej edycji za rok.

Grzegorz Tylec.

R E K L A M A

KONSTANCIN-JEZIORNA

Bieg-memoriał w sercu uzdrowiska
 W najbliższą niedzielę odbędzie się trzecia edycja Biegu Konstancińskiego 
im. Piotra Nurowskiego. Impreza krzewi ideę zdrowego, aktywnego trybu ży-
cia i jest jednocześnie hołdem dla mieszkańca Konstancina, prezesa Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego Piotra Nurowskiego, który zginął w katastrofi e smoleń-
skiej. Do tej pory do biegu na trasie 10 km zapisało się ponad 800 zawodników 
w kategoriach: open, mieszkaniec gminy Konstancin-Jeziorna oraz wiekowej. 
Do startu zachęcają atrakcyjne nagrody. Wiadomo już, że w Konstancinie poja-
wią się w niedzielę znani i lubiani sportowcy oraz aktorzy – Paweł Skrzecz, Ka-
rol Strasburger, Andrzej Supron i inni. W rolę pilota biegu wcieli się legendarny 
polski sprinter Marian Woronin. 
 W tym roku nowością będzie bezpłatny bieg dla dzieci w wieku 5 – 13 lat na 
dystansie 350 metrów, odbywający się w godzinach 11.45-12.15. Organizatorzy 
zapraszają do odwiedzenia Miasteczka Biegacza wraz z rodziną i przyjaciółmi, 
do kibicowania oraz do aktywnego startu. Początek zmagań o godz. 10, biuro 
zawodów przy ul. Źródlanej 6/8 (park zdrojowy) będzie czynne od godz. 7. Bie-
gowi patronuje Kurier Południowy.

PC 

Pozdrowienia z Konstancina!  
 „From Konstancin-Jeziorna with love” albo „Pozdrowienia z Konstancina-
Jeziorny” – kartki z takimi hasłami oraz zdjęciami z uzdrowiska dostępne są już 
na poczcie. Kartkami z widokami z Konstancina oraz Ciechocinka Poczta Polska 
zainaugurowała nową serię Uzdrowiska Polskie. 

PC 
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Zakład Optyczny S.C.
Piotr Cembrowski & Iwona CembrowskaROK ZAŁ. 1984
Zakład Optyczny S.C.
Piotr Cembrowski & Iwona Cembrowska

02-715 Warszawa
ul. Puławska 238
tel. 22 843 62 63
godz. otwarcia:
Pn-Pt 1- 8, So -131 1 10

02-715 Warszawa
ul. Puławska 238
tel. 22 843 62 63
godz. otwarcia:
Pn-Pt 1- 8, So -131 1 10

05-500 Piaseczno
ul. Kusocińskiego 2
(k. marketu Tesco)
tel. 22 750 60 10
godz. otwarcia:
Pn-Pt 10-19 So 10-15

05-500 Piaseczno
ul. Kusocińskiego 2
(k. marketu Tesco)
tel. 22 750 60 10
godz. otwarcia:
Pn-Pt 10-19 So 10-15

Gwarantujemy

NISKIE CENY BON
o wartości 50zł

na zakup okularów
korekcyjnych

Bezpłatne
pełne badanie

wzroku

Bezpłatne
pełne badanie

wzroku

Promocja na soczewki
fotochromatyczne

Transitions

Promocja na soczewki
fotochromatyczne

Transitions

Niższa soczewekcena
korekcyjnych

przeciwsłonecznych

Niższa soczewekcena
korekcyjnych

przeciwsłonecznych

Nowa kolekcja opraw
korekcyjnych oraz okularów

przeciwsłonecznych
wiosna/lato 2017

Nowa kolekcja opraw
korekcyjnych oraz okularów

przeciwsłonecznych
wiosna/lato 2017
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Wszyscy zagłosowali za Absolutorium 
dla Wójta Gminy Lesznowola
Za nami sesja absolutoryjna, która odbyła się 22 czerwca br. Radni Gminy nie mieli żadnych wątpliwości i jed-
nogłośnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium Wójt Gminy Lesznowola. Głosowanie było poprzedzone 
obszernym sprawozdaniem, podczas którego Wójt Gminy zaprezentowała zasadnicze cele realizowane przez 
Samorząd Gminy Lesznowola w ubiegłym roku.
Budżet Gminy na 2016 rok przewidy-
wał realizację dochodów w wysokości 
165 425 372 zł, które wykonane zosta-
ły w kwocie 168 977 109 zł, co stanowi 
102,15%, w tym dochody własne sta-
nowiły 107 860 837 zł tj. 63,83% ogól-
nych dochodów. Stale rosnące wydat-
ki bieżące pochłaniają najwięcej pie-
niędzy z budżetu gminy. Przyjęte w 
planie wydatki budżetowe na kwotę 
204 933 272 zł zrealizowano w wyso-
kości 199 409 728 zł, co stanowi 97,3% 
wydatków. Na inwestycje w roku 2016 
roku wydano ponad 43 miliony zło-
tych. Obecny wskaźnik zobowiązań 
gminy w stosunku do ubiegłego roku 
spadł i wynosi 4,57% przy maksymal-
nym dopuszczalnym 17,17%.
Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik 
podkreśliła, że katalog zadań inwe-
stycyjnych był bardzo obszerny. Zre-
alizowanych zostało ponad 70 za-
dań inwestycyjnych. Największą in-
westycją w ubiegłym roku była roz-
budowa budynku szkoły w Mroko-
wie. Do równie ważnych zadań zre-
alizowanych w ubiegłym roku na-
leżały inwestycje z zakresu wodo-
ciągów, kanalizacji, a także rozbu-
dowy oczyszczalni ścieków w Wól-
ce Kosowskiej. W następnej kolej-
ności znalazły się inwestycje mają-
ce na celu poprawę bezpieczeństwa 

na drogach, czyli budowa oraz mo-
dernizacja dróg i chodników, a także 
oświetlenia ulicznego. 
Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie wy-
dał pozytywną opinię o przedłożo-
nym przez Wójta Gminy Lesznowo-
la sprawozdaniu z wykonania bu-
dżetu za 2016 r. Pozytywnie opinio-
wał też wniosek Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy.
Rada Gminy Lesznowola pozytyw-
nie oceniła wykonanie budżetu za 
poprzedni rok udzielając absoluto-
rium Marii Jolancie Batyckiej–Wą-
sik. Za udzieleniem Wójtowi absolu-
torium głosowali wszyscy radni. 

Po udzieleniu absolutorium, Prze-
wodnicząca Rady Gminy Lesznowo-
la Bożenna Korlak oraz Wiceprze-
wodniczący Rady Gminy Marian 
Ryszard Dusza w imieniu Rady po-
dziękowali Pani Wójt Marii Jolancie 
Batyckiej-Wąsik za zrealizowany bu-
dżet, konsekwencję w działaniu oraz 
ogromne zaangażowanie. Ze swojej 
strony przyjmując gratulacje, Pani 
Wójt podziękowała za współpracę 
wszystkim Państwu Radnym, Sołty-
som, Mieszkańcom oraz Pracowni-
kom Urzędu Gminy i gminnych jed-
nostek organizacyjnych. 

Karolina Sobolewska
UG Lesznowola 

W telegraficznym skrócie
Lesznowola atrakcyjna dla biznesu!
 Gmina Lesznowola zajęła I miejsce w rankingu Miast Atrakcyj-
nych dla Biznesu prestiżowego magazynu ekonomicznego Forbes. 
To już kolejne wyróżnienie dla Lesznowoli, która od lat nie ma sobie 
równych w kategorii miast i gmin poniżej 50 tys. mieszkańców. Wyni-
ki zostały ogłoszone 19 czerwca br. podczas największej konferencji 
dedykowanej samorządom,  czyli Kongresu Regionów we Wrocławiu. 
Dyplom dla Gminy odebrała Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik wraz z 
Przewodniczącą Rady Gminy Bożenną Korlak.  

Wszystko o funduszach 
 W piątek 30 czerwca zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczą-
ce Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020.  Informacji udzielają pra-
cownicy Punktu Informacyjnego Fundusze Europejskie, działającego w 
Warszawie przy Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unij-
nych. Głównym tematem będzie wsparcie na rozpoczęcie i rozwój dzia-
łalności gospodarczej. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tą te-
matyką do świetlicy Gminnego Ośrodka w Łazach przy ul. Przyszłości 8. 
Spotkanie odbędzie się w godz. 10.00 – 13.00.  Wymagane są wcześniej-
sze zgłoszenia, które należy wysłać na adres: infoue@lesznowola.pl. 

Akcja LATO 2017
 Z początkiem lipca we wszystkich publicznych szkołach w gminie 
Lesznowola zaczyna się Akcja Lato. Dla osób, które w tym miesiącu nie 
wyjeżdżają na wakacje przygotowano ciekawą i urozmaiconą  ofertę. 
Poza zajęciami na miejscu w szkołach przewidziano wycieczki: do war-
szawskiego ZOO, Łazienek Królewskich, Parku Linowego w Powsinie czy  
na baseny do Term Mszczonów. Chętni muszą się pospieszyć – to już 
ostatnio dzwonek, żeby zapisać się na zajęcia. Zapisy przyjmowane są 
bezpośrednio w szkołach, a szczegółowy program Akcji Lato znajduje się 
na stronach internetowych poszczególnych placówek. 
 W sierpniu na artystyczne wakacje zaprasza Gminny Ośrodek Kultury. Za-
jęcia będą odbywały się od 7 do 25 sierpnia w dwóch GOK- owskich świetli-
cach – w Nowej Iwicznej (ul. Zimowa 25 c) oraz w Mysiadle (ul. Topolowa 2).  
W programie m.in. zajęcia plastyczne, zabawy z gliną, warsztaty fi lmowe i te-
atralne, karaoke. Zapisy na artystyczne lato z GOK  ruszyły 19 sierpnia. Najle-
piej zadeklarować swój udział jak najwcześniej - liczba miejsc jest ograniczo-
na, a chętnych nie brakuje. Szczegóły na www.gok-lesznowola.pl . 

Oprac. Agnieszka Adamus 
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Beztroskie wakacje: 
Jak zabezpieczyć dom przed włamaniem?
Rozpoczynający się sezon urlopów to przede wszystkim czas wypoczynku, zabaw na świeżym powietrzu 
i niekończących się podróży. Jednak dłuższa nieobecność i pobyt poza domem wiąże się jednocześnie z 
pewnymi obawami. Najczęściej sprowadzają się one do kradzieży oraz zniszczenia mienia pod naszą 
nieobecność. Aby zapewnić sobie wypoczynek pozbawiony jakichkolwiek trosk, warto zastanowić się 
nad wprowadzeniem udogodnień, które choć sprawiają wrażenie niepozornych, podnoszą stopień za-
bezpieczenia domu przed włamaniem i kradzieżą

 Zaawansowane systemy monito-
ringu mają niestety swoją cenę, jed-
nak o skuteczną ochronę przeciw-
włamaniową można zadbać także na 
etapie budowy i wykończenia domu. 
Jedyna droga do domu prowadzi 
przez drzwi lub okno, dlatego ich wy-
bór powinien być poprzedzony do-
kładnym sprawdzeniem dostępnych 
na rynku opcji i udogodnień.

Na cztery spusty
 Najważniejszą barierą pomię-
dzy wnętrzem domu, a jego oto-
czeniem, są drzwi. W ostatnich la-
tach standardowym rozwiązaniem 
jest wykorzystywanie modeli wypo-
sażonych w system zamków antyw-
łamaniowych. Jednak warto spraw-
dzić, czy oprócz solidnych zamków 
posiadają też dodatkowe wzmoc-
nienia, takie jak okucia antywy-
ważeniowe. Wybierając drzwi ze-
wnętrzne koniecznie zwróćmy uwa-
gę na ich klasę (1-6). Produkt powi-
nien cechować się minimum 3 kla-
są, aby zaliczał się do grona antyw-
łamaniowych. Klasy ustalane są na 
podstawie norm krajowych i euro-
pejskich, które precyzyjnie definiu-
ją czas konieczny do sforsowania 
danych drzwi oraz maksymalne do-

puszczalne odkształcenia, powstałe 
wskutek użycia poszczególnych na-
rzędzi. Najnowsze technologie po-
zwalają na produkcję drzwi, któ-
re mimo swoich wysokich parame-
trów bezpieczeństwa nie przypomi-
nają bynajmniej wejścia do skarbca. 
Doskonałym przykładem są szkla-
ne wypełnienia o bardzo wysokiej 
odporności na uszkodzenia mecha-
niczne (np. T-Glass).

Sprytne choć niewidoczne
 Elementami przeciwdziałają-
cym kradzieżom, które są najczę-
ściej wykorzystywane w przypadku 
okien, są kontaktrony. – Są to nie-
duże czujniki, montowane po we-
wnętrznej stronie ramy na obwodzie 
okucia, które przekazują impuls do 
systemu alarmowego w momencie 
otwarcia okna. Co bardzo istotne, 
wykorzystując kontaktrony sygnał 
ostrzegawczy uruchomiony zostanie 
jeszcze przed wejściem złodzieja do 
domu, co w skuteczny sposób unie-
możliwia kradzież. Rozwiązanie to 
może być z powodzeniem użyte tak-
że w przypadku drzwi zewnętrznych 
lub balkonowych. Kolejnym bar-
dzo istotnym elementem wzmocnie-
nia okien są okucia o wysokiej klasie 

antywyważeniowej. Przy oknach fa-
sadowych do obowiązkowych okuć 
należą zaczepy i rolki grzybkowe, 
które zakotwiczają się i wzmacniając 
zamknięcie okna. Podobnie działają 
wielopunktowe zasuwnice, umiesz-
czone w pionowym profilu od stro-
ny zamknięcia. Dodatkowymi akce-
soriami są blaszki przeciw-przewier-
ceniowe, montowane tuż przy klam-
ce oraz szyby z folią ochronną, któ-
ra nawet w momencie rozbicia okna 
utrzyma taflę w całości, skutecznie 
utrudniając włamanie – wyjaśnia 
Karolina Trzcińska, ekspert firmy 
Budvar. Rolę zewnętrznego zabez-
pieczenia okna pełnią również role-
ty, wyposażone w automatyczne ry-
gle.

Dodatkowa ochrona
 Jeśli solidne drzwi antywłama-
niowe oraz doposażone okna to 
za mało, zawsze możemy zdecy-
dować się na wykorzystanie jed-
nej z dodatkowych technologii. 
Bardzo skutecznym rozwiąza-
niem są wszelkiego rodzaju czuj-
niki, przede wszystkim reagują-
ce na ruch. Część z nich, poza 
wykryciem obecności osób nie-
pożądanych w domu, zaalarmu-

je właścicieli także w momencie 
zalania lub zadymienia pomiesz-
czeń. Czujniki wykorzystywane 
są także jako dopełnienie syste-
mu monitoringu, który urucha-
mia się dopiero w momencie za-
rejestrowania ruchu.
 Obok najróżniejszych zabezpie-
czeń najlepszą ochroną jest również 
przezorność. Przed każdą dłuższą 
planowaną nieobecnością koniecz-
nie sprawdźmy, czy wszystkie urzą-
dzenia elektryczne zostały wyłączo-

ne, zakręćmy zawory z wodą oraz 
szczelnie pozamykajmy wszystkie 
drzwi i okna. Najcenniejsze przed-
mioty możemy umieścić w domo-
wym sejfie, jeśli takim dysponuje-
my. Większy spokój zyskamy także 
informując o naszym wyjeździe są-
siadów lub zaufaną osobę, która bę-
dzie trzymała rękę na pulsie oraz za-
opiekuje się domem, w bardzo du-
żym stopniu zmniejszając ryzyko 
zaistnienia nieszczęśliwych wypad-
ków losowych.

Multi Hekk zapłaci 
2,3 mln złotych
PIASECZNO Po prawie dziewięciu latach sporu sądowego Wspólnota 
Mieszkaniowa Arkadia  zawarła ugodę sądową z deweloperem - spół-
ką Multi Hekk Nieruchomości Sp. z o.o.

 Wspólnota złożyła pozew przeciwko deweloperowi już jesienią 2008 roku, 
żądając zwrotu kosztów usunięcia wad budynku położonego w Piasecznie 
przy ulicy Dworcowej 38. Najważniejsze usterki dotyczyły wadliwie wykona-
nej izolacji dziedzińca i tarasów oraz posadzek w garażach. Pozew opiewał na 
kwotę 1 mln 300 tys. złotych.
 - Istotnym faktem jest to, że aby wspólnota mogła wystąpić do sądu, właści-
ciele musieli wpierw przelać swoje wierzytelności w postaci cesji na wspólnotę – 
mówi Katarzyna Wypych, radna miejska i jednocześnie członkini zarządu Wspól-
noty Mieszkaniowej Arkadia. - Niestety, jedynie 54 procent mieszkańców wyrazi-
ło na to zgodę, więc mogliśmy dochodzić swoich praw tylko do takiej wartości.
 Mijały lata, a w międzyczasie wciąż rosła liczba sporządzanych opinii bie-
głych, na podstawie których Arkadia rozszerzyła powództwo do łącznej kwoty 
niemal trzech milionów złotych. Latem 2014 roku Sąd Okręgowy wydał w końcu 
wyrok korzystny dla wspólnoty, przyznając jej kwotę 2 mln 579 tys. złotych. Wy-
rok ten nie był jednakże prawomocny i obie strony złożyły od niego apelację. W 
rezultacie sąd II Instancji powołał kolejnego biegłego, po czym odbyły się wizje 
lokalne, w wyniku których biegły wycenił usterki na kwotę 1 mln 700 tys. złotych. 
 - W ciągu tych wszystkich lat trwania sporu odbyliśmy wiele spotkań z przedsta-
wicielami spółki, ale nie przyniosły one rezultatów – wyjaśnia Katarzyna Wypych. 
 W końcu, wiosną tego roku, próby zawarcia ugody między stronami przy-
brały na sile. Ostatecznie zarząd Arkadii wynegocjował kwotę 2 mln 300 tys. 
złotych na rzecz wspólnoty od spółki, która pokryła też wszystkie koszty są-
dowe. Strony zniosły między sobą jedynie koszty zastępstwa procesowego, 
co oznacza, że każda strona pokryła wydatki na swoich pełnomocników pro-
cesowych. Następnie zarząd wspólnoty zwołał specjalne zebranie mieszkań-
ców, aby mogli oni wypowiedzieć się co do tej propozycji i podjąć stosowną 
uchwałę upoważniającą zarząd do zawarcia ugody. 
 - Wyjątkowo wszyscy głosujący mieszkańcy byli za podpisaniem ugody, a taka jed-
nomyślność mieszkańców to we wspólnotach rzadkość – mówi Katarzyna Wypych.
 Ugoda została zawarta przed sądem i ma taką samą moc jak wyrok sądu. Duża część 
tej kwoty (1 mln 500 tys. złotych) została już przelana na rachunek bankowy wspólnoty. 
Pozostała część (800 tys. złotych) ma być zapłacona do końca bieżącego roku

Tyl.
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www.rajskaosada.pl

tel. 697 626 322
lub 609 859 899

RAJSKA OSADA
Kąty, ul. Spacerowa
- woda, kanalizacja, gaz,
energia elektryczna

- działki 900-1000m2
- pow. użytkowa
bliźniaka/domu
120-220 m2

CENA OD 380 tys

GRYSY • OTOCZAKI • KAMIENIE DEKORACYJNE DO OGRODU
PŁYTY CERAMICZNE DO OGRODU GRUBOŚĆ 2 CM

Vega Brukarstwo Projekt
ul. Słoneczna 138

05-506 Lesznowola

tel. 22 750 50 50,  694 436 202
www.vegabrukarstwo.pl

vegabrukarstwo1@gmail.com

Stoją gminne inwestycje
PIASECZNO Od przeszło miesiąca nie dzieje się nic na placu budowy bloku komunalnego 
przy ulicy Świętojańskiej, bo gmina odstąpiła od umowy z wykonawcą. W zawieszeniu 
jest także modernizacja skweru Kisiela naprzeciwko urzędu
 O bloku przy ulicy Świętojań-
skiej pisaliśmy kilka tygodni temu. 
Sprawą zainteresowała nas Ewa Tu-
chowska, jedna z czytelniczek. - Na 
mieszkania komunalne czeka w 
gminie tylu biednych ludzi, a tu taki 
klops. Może moglibyście się dowie-
dzieć, jaka jest przyczyna przestoju 
– zaproponowała. Z wcześniejszych 

zapowiedzi wynikało, że budowa 
drugiego bloku przy ulicy Święto-
jańskiej, w którym będzie 49 nowych 
lokali, ma zakończyć się na począt-
ku przyszłego roku. Z dotrzyma-
niem tego terminu może być jednak 
ciężko, tym bardziej że 25 maja gmi-
na odstąpiła od umowy na budowę 
budynku z winy wykonawcy, któ-
ry nie dotrzymywał podobno prze-
widzianych w kontrakcie terminów. 
- Za odstąpienie od umowy zosta-
ły naliczone kary – informuje Anna 
Grzejszczak z gminnego wydziału 
promocji. - Obecnie trwa procedura 
inwentaryzacyjna. Po jej zakończe-
niu zostanie ogłoszony przetarg na 
firmę, która dokończy tę inwestycję. 
 Nieciekawie wygląda również 
sprawa ze skwerem Kisiela. Miesiąc 

temu powiatowy Inspektor Nadzo-
ru Budowlanego nakazał wstrzymać 
tam prace, ponieważ w gmachu po-
bliskiego sądu podobno zaczęły pę-
kać ściany. Choć przeprowadzona 
niemal natychmiast wizja lokalna 
tego nie potwierdziła, PINB zle-
cił szczegółową ekspertyzę. Tym-
czasem gmina zaskarżyła decyzję 
PINB-u o wstrzymaniu prac do 
Wojewódzkiego Inspektora Nad-
zoru Budowlanego, uznając ją za 
nieuzasadnioną. Co ciekawe pra-

ce na placu stanęły tylko formal-
nie, bowiem robotnicy przez kilka 
następnych tygodni pracowali tam 
„po cichu”, montując m.in. ele-
menty amfiteatru. Jak udało nam 
się ustalić, gmina ma już wyni-
ki ekspertyzy, z której wynika, że 
pęknięcia w gmachu sądu nie zo-
stały spowodowane pracami przy 
skwerze. Wczoraj komplet doku-
mentów trafił do Powiatowego In-
spektora Nadzoru Budowlanego.

Tomasz Wojciuk

Wszystko wskazuje na to, że 
zakaz prowadzenia prac mo-

dernizacyjnych na na 
skwerze Kisiela wkrótce 

zostanie cofnięty
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lokal niemieszkalny, położony w nowo po-
wstałym budynku Ratusza Gminy Konstancin- 
-Jeziorna przy ulicy Kolejowej w Konstancinie- 
-Jeziornie o powierzchni około 119 m2. Działki 
ewidencyjne, na których położony jest Ratusz 
Gminy Konstancin-Jeziorna uregulowane są 
w księdze wieczystej nr WA1I/00024357/1, pro-
wadzonej przez Sąd Rejonowy w Piasecznie,  
IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza czynszu najmu:  
5 000 zł + 23% VAT miesięcznie

Wadium – 1 000 zł  
Minimalne Postąpienie – 50 zł

Opis nieruchomości oraz warunków najmu
Lokal niemieszkalny położony jest na parterze 
w nowo powstałym budynku Ratusza Gminy 
Konstancin-Jeziorna przy ulicy Kolejowej w Kon-
stancinie-Jeziornie, z przeznaczeniem na prowa-
dzenie działalności pocztowej jako przeważają-
cej. Obecnie inwestycja znajduje się w trakcie re-
alizacji, planowany termin oddania budynku do 
użytkowania i wydania lokalu najemcy – listopad 
2017 r. Lokal posiada dwa wejścia: wewnętrzne, 
które zostanie udostępniane w godzinach pracy 
Urzędu oraz niezależne, zewnętrzne. Lokal zosta-
nie oddany Najemcy w stanie surowym zamknię-
tym. Najemca jest zobowiązany do wykończenia 
lokalu i do jego adaptacji dla własnych potrzeb, 
po przedstawieniu projektu Wynajmującemu 
do akceptacji. Najemca nie ma prawa żądać od 
Wynajmującego zwrotu poniesionych nakładów 
na prace wykończeniowe i adaptacyjne w trakcie 
trwania umowy oraz po jej zakończeniu. Najem-
cą może zostać wyłącznie operator pocztowy 
świadczący usługi pocztowe zgodnie z ustawą 
Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r.
Dla klientów lokalu zostanie udostępniony wę-
zeł sanitarny poza bryłą lokalu. Podnajem lokalu 
przez Najemcę może nastąpić wyłączenie za pi-
semną zgodą Wynajmującego. Najemca będzie 
zobowiązany do wpłacenia kaucji w wysokości 
trzykrotnego miesięcznego czynszu najmu. 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej 
zagospodarowania wg miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
Nieruchomość, na której usytuowany jest nowo 
powstały budynek Ratusza Gminy Konstancin- 
-Jeziorna leży na obszarze nieobjętym ustalenia-
mi miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego.
Nieruchomość, na której usytuowany jest lokal 
niemieszkalny jest w stanie wolnym od obcią-
żeń, z wyjątkiem ujawnionej w księdze wieczy-
stej służebności gruntowej.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, 
prawne i jednostki organizacyjne nie posiadają-
ce osobowości prawnej.

Przed otwarciem przetargu osoby przystępujące 
do przetargu zobowiązane są przedstawić Komi-
sji Przetargowej następujące dokumenty:

organizacyjnej nie posiadające osobowości 
prawnej – dokument tożsamości oraz orygi-
nały lub poświadczone za zgodność
z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis 
z KRS i uchwałę odpowiedniego organu ze-
zwalającą na najem lokalu niemieszkalnego:

tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upo-
ważniającego do działania na każdym etapie 

jednego z małżonków konieczne jest przedło-
żenie pisemnej zgody współmałżonka. 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę 
uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik za-
oferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej 
ceny wywoławczej.
Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia 
decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postą-
pienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wy-

woławczej wynajmowanego lokalu.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 lipca 2017 roku 
o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Miasta 

i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wniesienie wadium w pieniądzach w wysokości 
20% ceny wywoławczej tj. w kwocie 1.000,00 zł 
w terminie do dnia 22 lipca 2017 r. (data wpły-
wu środków pieniężnych na rachunek bankowy 
organizatora przetargu) na rachunek bankowy 
Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna  
nr 15 8002 0004 0200 1111 2002 0067 w Banku 
Spółdzielczym O/Konstancin-Jeziorna.

Wadium przepada jeżeli wyłoniony w przetargu 
najemca uchyli się od zawarcia umowy. Ofe-
rentom, którzy przetargu nie wygrali wadium 
zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub za-
mknięciu przetargu, jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, 
unieważnienia, zakończenia przetargu wyni-
kiem negatywnym.

Wynajmujący nie odpowiada za wady ukryte 
wynajmowanego lokalu.
Uczestnicy przetargu przed otwarciem przetar-
gu składają pisemne oświadczenie o zapoznaniu 
się z warunkami przetargu.

Organizator przetargu zawiadamia najemcę 
o miejscu i terminie zawarcia umowy najmu, naj-
później w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia 
przetargu. Wyznaczony termin nie może być krót-
szy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

Protokół z przetargu stanowić będzie podsta-
wę do zawarcia umowy najmu: 
Umowa najmu oprócz warunków opisanych 
w opisie nieruchomości będzie zawierała m.in. 
następujące zapisy:

1. Czynsz najmu będzie płatny w terminie 
do 10 dnia każdego miesiąca.

2. Niezależnie od czynszu najmu, Najemca  
zobowiązuje się przez okres obowiązywania 
umowy do ponoszenia wszelkich opłat, po-
datków i świadczeń publicznych związanych 
z wynajmowanym lokalem, a także kosztów 
związanych z eksploatacją i utrzymaniem wy-
najmowanego lokalu.
3. Najemca będzie zobowiązany do wykoń-
czenia lokalu i do jego adaptacji dla własnych 
potrzeb, a projekt budowlany przedstawić 
Wynajmującemu do akceptacji.
4. Najemca wykona prace wykończeniowe 
i adaptacyjne na własny koszt bez prawa żądania 
od Wynajmującego zwrotu ich wartości w trak-
cie trwania umowy oraz po jej zakończeniu.
5. W okresie wykończenia i adaptacji lokalu, 
lecz przez okres nie dłuższy niż 3 miesięcy 
czynsz najmu będzie wynosił miesięcznie 
20% zadeklarowanej kwoty najmu plus na-
leżny podatek od towarów i usług (VAT) za  
1 m2 powierzchni użytkowej lokalu plus na-
leżne opłaty eksploatacyjne.
6. W przypadku rozwiązania umowy i nie wy-
dania lokalu, Najemca płacił będzie wynagro-
dzenie na rzecz Gminy Konstancin-Jeziorna 
w wysokości dwukrotnego aktualnie obowią-
zującego czynszu najmu tytułem bezumow-
nego korzystania z lokalu. 

Dodatkowe informacje na temat budynku Ratu-
sza Gminy Konstancin-Jeziorna, w którym usytu-
owany jest lokal niemieszkalny można uzyskać 
w Wydziale Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta 
i Gminy Konstancin-Jeziorna, tel. 22-754-46-08.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwoła-
nia przetargu w dowolnym czasie, w tym przy-
padku wadium podlega zwrotowi wszystkim 
uczestnikom przetargu.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób 
zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. 
Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej 
organizator przetargu bip.konstancinjeziorna.pl.

1. Nieruchomość położona jest na terenie objętym ustaleniami miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą nr  
110/IV/8/2003 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 września 2003 r.  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
Cegielni Chylickiej, działka położona jest na terenie oznaczonym na rysunku 
planu symbolem 2MN przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinną wolnostojącą oraz zabudowę letniskową jako przeznaczenie podstawo-
we (z wyłączeniem zabudowy bliźniaczej i szeregowej). Dopuszcza się również 
na tym terenie usługi nieuciążliwe towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, 
wbudowane w obiekty mieszkalne. Sąsiedztwo przedmiotowej działki stanowi 
zabudowa mieszkaniowa, usługowa i szpital. 

2. Nieruchomość jest niezabudowana. Użytek działki zgodnie z danymi  
z ewidencji gruntów stanowią Lasy V klasy (LsV). Zgodnie z art. 37a ustawy 
z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U z 2015 r. poz. 2100 ze zm.), w przy-
padku sprzedaży m.in. przez osobę prawną gruntu oznaczonego jako las  
w ewidencji gruntów i budynków, Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez 
Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu.

3. Cenę wywoławczą sprzedaży nieruchomości ustala się na kwotę 
572.312,00 zł zawierającą podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości  
23 % (słownie: pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwanaście zł).
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nie jest zwolniona od podatku od 
towarów i usług VAT. 

4. Cena nabycia powinna być wpłacona przez nabywcę przed zawarciem 
umowy sprzedaży. 

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pie-
niądzach w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. w kwocie 114.462,00 zł 
w terminie do dnia 21 sierpnia 2017 r. (data wpływu środków pieniężnych 
na rachunek bankowy organizatora przetargu) na rachunek bankowy Urzędu 
Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna nr 15 8002 0004 0200 1111 2002 0067  
w Banku Spółdzielczym O/Konstancin-Jeziorna.

6. Przetarg odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2017 r. o godz. 11oo w sali 
konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Świetlico-
wej 1 w Konstancinie-Jeziornie.

7. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami, pokój nr 15 budynek Lima ul. Warszawska 31, 05-520 
Konstancin-Jeziorna – tel. 22 756-44-51 bądź 22 756-44-91, oraz w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wydziale 
Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. 
Mirkowska 39A, 05-520 Konstancin-Jeziorna – tel. 22 717-53-67, 22 717-53-98.

8. Ogłoszenie znajduje się na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej organiza-
tora przetargu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej - bip.konstancinjeziorna.pl

Konstancin-Jeziorna, dnia 12.06.2017 r.

 Burmistrz  Kazimierz Jańczuk

KUPUJEMY
SAMOCHODY
WSZYSTKIE OD 2000-2016r.

507 486 881
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SMS-a nie było, a pieniądze wyparowały
PIASECZNO Haker ukradł z konta pani Krystyny 10 tys. zł. Kobieta przekonuje, że to wina 
złych zabezpieczeń w banku, który zobowiązał się do chronienia jej środków. Jednak 
pieniędzy do tej pory nie udało się odzyskać
 W marcu nieustalony do tej pory 
sprawca ukradł z konta mieszkanki 
Chyliczek łącznie 10 tys. zł. Przestępca 
zrobił w sumie pięć przelewów. – Wie-
dzieli, kiedy zaatakować, był począ-
tek weekendu, bank „stał” – komentuje 
Henryk Skowera, mąż i pełnomocnik 
pani Krystyny. Pan Henryk skontak-
tował się z naszą redakcją, aby ostrzec 
innych. – Bank Zachodni WBK ewi-
dentnie rżnie głupa, uchyla się od nie-
zwłocznego zwrotu środków, do cze-
go zobowiązał się w umowie i zmu-
sza klientów do uciążliwego postępo-
wania sądowego. Przecież ochrona na-
szych pieniędzy to ich obowiązek, a ta-
kie włamania do systemu to ich ryzy-
ko – argumentuje. 

Bank nie czuje się winny   
 Henryk Skowera tłumaczy, że ko-
respondencja z bankiem do tej pory 
nie odniosła oczekiwanego skutku. 
– Poza tym, że wszczęli pięć odręb-
nych postępowań reklamacyjnych do-
tyczących osobno każdego przele-
wu dokonanego przez hakera, każde 
prowadzone jest w innym mieście. To 

działanie na zwłokę i drwina z klien-
ta – irytuje się. 
 Zdaniem mieszkańców Chyli-
czek wina banku jest ewidentna, po-
nieważ żaden z przelewów wykona-
nych przez przestępcę wbrew umo-
wie nie został autoryzowany przez 
panią Krystynę kodem przysłanym 

SMS-em. Bank spostrzegł po czasie, 
że mogło dojść do kradzieży, ponie-
waż cztery dni po fakcie wezwał wła-
ścicielkę konta i poinformował ją, iż 
z jej konta oszczędnościowego ktoś 
zadysponował bez jej wiedzy i zgody 
dwa przelewy po 5 tys. zł. 
 W korespondencji bank wyjaśnia, 
że operacje przeprowadził „zgodnie 
z dyspozycjami” i dodaje, że „praw-

dopodobnie w wyniku działania zło-
śliwego oprogramowania” zlokalizo-
wanego w urządzeniu pani Krysty-
ny, „bądź też przez przejęcie kontro-
li nad routerem” nastąpiło przekie-
rowanie pani Krystyny „na fałszywą 
stronę usług bankowości interneto-
wej”. Zaprzecza przy tym, by „wystą-
piły nieprawidłowości w pracy sys-
temów bankowych” i sugeruje, aby 
zgłosić sprawę policji. 

Skarga do nadzoru finansowego
 Henryk Skowera przekonuje, że 
absolutnie nikomu nie zostały udo-
stępnione hasła dostępu do konta 
jego żony, nie było również wirusów 
w komputerze, poprzez który wyko-
nuje operacje bankowe (sprawdził to 
specjalista), a przez smartfon z ban-
kowości internetowej nie korzysta. 
 Poszkodowani zawiadomili po-
licję (postępowanie zostało wszczę-
te) a także Komisję Nadzoru Finan-
sowego. W skardze do KNF Henryk 
Skowera uważa, że Komisja powin-
na podjąć skuteczne działania wo-
bec Banku Zachodniego WBK, aby 

zapewnił ochronę interesów swoich 
klientów. Jego zdaniem reakcja ban-
ku na kradzież dokonaną przez hake-
ra jest „skandaliczna”. – Nasz przy-
padek nie jest pierwszym w Polsce 

– tłumaczy pełnomocnik. Państwo 
Skowera wezwali bank do niezwłocz-
nego zwrotu skradzionych pieniędzy, 
ale wciąż bezskutecznie.

Piotr Chmielewski

Do tej pory pozostaje tajemnicą, jak mogło dojść do kradzieży 
pieniędzy z konta klienta banku

- Bank rżnie głupa, uchyla 
się od niezwłocznego zwro-
tu środków i zmusza klien-

tów do uciążliwego postępo-
wania sądowego – mówi mąż 

poszkodowanej 

lokal niemieszkalny, położony w nowo po-
wstałym budynku Ratusza Gminy Konstancin- 
-Jeziorna przy ulicy Kolejowej w Konstancinie- 
-Jeziornie o powierzchni około 119 m2. Działki 
ewidencyjne, na których położony jest Ratusz 
Gminy Konstancin-Jeziorna uregulowane są 
w księdze wieczystej nr WA1I/00024357/1, pro-
wadzonej przez Sąd Rejonowy w Piasecznie,  
IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza czynszu najmu:  
5 000 zł + 23% VAT miesięcznie

Wadium – 1 000 zł  
Minimalne Postąpienie – 50 zł

Opis nieruchomości oraz warunków najmu
Lokal niemieszkalny położony jest na parterze 
w nowo powstałym budynku Ratusza Gminy Kon-
stancin-Jeziorna przy ulicy Kolejowej w Konstan-
cinie-Jeziornie, z przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności prawniczej, rachunkowej. Obecnie 
inwestycja znajduje się w trakcie realizacji, plano-
wany termin oddania budynku do użytkowania 
i wydania lokalu najemcy – listopad 2017 r. Lokal 
posiada dwa wejścia: wewnętrzne, które zostanie 
udostępniane w godzinach pracy Urzędu oraz 
niezależne, zewnętrzne. Lokal zostanie oddany 
Najemcy w stanie surowym zamkniętym. Najem-
ca jest zobowiązany do wykończenia lokalu i do 
jego adaptacji dla własnych potrzeb, po przedsta-
wieniu projektu Wynajmującemu do akceptacji. 
Najemca nie ma prawa żądać od Wynajmującego 
zwrotu poniesionych nakładów na prace wykoń-
czeniowe i adaptacyjne w trakcie trwania umowy 
oraz po jej zakończeniu. Najemca musi świadczyć 
usługi prawne lub rachunkowe, mogą to być m.in. 
notariusze, adwokaci, radcy prawni, księgowi, bie-
gli rewidenci, komornicy sądowi.
Dla klientów lokalu zostanie udostępniony wę-
zeł sanitarny poza bryłą lokalu. Podnajem lokalu 
przez Najemcę może nastąpić wyłączenie za pi-
semną zgodą Wynajmującego. Najemca będzie 
zobowiązany do wpłacenia kaucji w wysokości 
trzykrotnego miesięcznego czynszu najmu. 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej 
zagospodarowania wg miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego
Nieruchomość, na której usytuowany jest nowo 
powstały budynek Ratusza Gminy Konstancin-
Jeziorna leży na obszarze nieobjętym ustale-
niami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.
Nieruchomość, na której usytuowany jest lokal 
niemieszkalny jest w stanie wolnym od obcią-
żeń, z wyjątkiem ujawnionej w księdze wieczy-
stej służebności gruntowej.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, 
prawne i jednostki organizacyjne nie posiadają-
ce osobowości prawnej.
Przed otwarciem przetargu osoby przystępujące 
do przetargu zobowiązane są przedstawić Komi-
sji Przetargowej następujące dokumenty:

organizacyjnej nie posiadające osobowości 
prawnej – dokument tożsamości oraz orygi-
nały lub poświadczone za zgodność
z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis 
z KRS i uchwałę odpowiedniego organu ze-
zwalającą na najem lokalu niemieszkalnego:

tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upo-
ważniającego do działania na każdym etapie 

jednego z małżonków konieczne jest przedło-
żenie pisemnej zgody współmałżonka. 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę 
uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik za-
oferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej 
ceny wywoławczej.

Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia 
decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postą-

pienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wy-
woławczej wynajmowanego lokalu.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 lipca 2017 roku 
o godz. 1100 w sali posiedzeń Urzędu Miasta 

i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wniesienie wadium w pieniądzach w wysokości 
20% ceny wywoławczej tj. w kwocie 1.000,00 zł 
w terminie do dnia 22 lipca 2017 r. (data wpły-
wu środków pieniężnych na rachunek bankowy 
organizatora przetargu) na rachunek bankowy 
Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna nr  
15 8002 0004 0200 1111 2002 0067 w Banku 
Spółdzielczym O/Konstancin-Jeziorna.

Wadium przepada jeżeli wyłoniony w przetargu 
najemca uchyli się od zawarcia umowy. Ofe-
rentom, którzy przetargu nie wygrali wadium 
zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub za-
mknięciu przetargu, jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, 
unieważnienia, zakończenia przetargu wyni-
kiem negatywnym.
Wynajmujący nie odpowiada za wady ukryte wy-
najmowanego lokalu. Uczestnicy przetargu przed 
otwarciem przetargu składają pisemne oświad-
czenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu.
Organizator przetargu zawiadamia najemcę 
o miejscu i terminie zawarcia umowy najmu, naj-
później w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia 
przetargu. Wyznaczony termin nie może być krót-
szy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

Protokół z przetargu stanowić będzie do zawar-
cia umowy najmu: 
Umowa najmu oprócz warunków opisanych 
w opisie nieruchomości będzie zawierała m.in. 
następujące zapisy:

1. Czynsz najmu będzie płatny w terminie do 
10 dnia każdego miesiąca.
2. Niezależnie od czynszu najmu, Najemca 
zobowiązuje się przez okres obowiązywania 

umowy do ponoszenia wszelkich opłat, po-
datków i świadczeń publicznych związanych 
z wynajmowanym lokalem, a także kosztów 
związanych z eksploatacją i utrzymaniem wy-
najmowanego lokalu.
3. Najemca będzie zobowiązany do wykoń-
czenia lokalu i do jego adaptacji dla własnych 
potrzeb, a projekt budowlany przedstawić 
Wynajmującemu do akceptacji.
4. Najemca wykona prace wykończeniowe 
i adaptacyjne na własny koszt bez prawa 
żądania od Wynajmującego zwrotu ich war-
tości w trakcie trwania umowy oraz po jej 
zakończeniu.
5. W okresie wykończenia i adaptacji lokalu, 
lecz przez okres nie dłuższy niż 3 miesięcy 
czynsz najmu będzie wynosił miesięcznie 
20% zadeklarowanej kwoty najmu plus na-
leżny podatek od towarów i usług (VAT) za  
1 m2 powierzchni użytkowej lokalu plus należ-
ne opłaty eksploatacyjne.
6. W przypadku rozwiązania umowy i nie wy-
dania lokalu, Najemca płacił będzie wynagro-
dzenie na rzecz Gminy Konstancin-Jeziorna 
w wysokości dwukrotnego aktualnie obowią-
zującego czynszu najmu tytułem bezumow-
nego korzystania z lokalu. 

Dodatkowe informacje na temat budynku Ratu-
sza Gminy Konstancin-Jeziorna, w którym usytu-
owany jest lokal niemieszkalny można uzyskać 
w Wydziale Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta 
i Gminy Konstancin-Jeziorna, tel. 22-754-46-08.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwoła-
nia przetargu w dowolnym czasie, w tym przy-
padku wadium podlega zwrotowi wszystkim 
uczestnikom przetargu.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób 
zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. 
Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej 
organizator przetargu bip.konstancinjeziorna.pl.

R E K L A M A

TARCZYN

Gmina wystartuje z rozbudową szkoły
 Podczas sesji rady miejskiej, która odbędzie się w przyszły czwartek radni 
planują dołożyć pieniędzy do modernizacji tarczyńskiej podstawówki. To po-
zwoli na rozstrzygnięcie postępowania na wykonawcę prac. Gmina organizo-
wała już dwa przetargi licząc, że uda jej się znaleźć fi rmę, która zmodernizuje 
85-letnią placówkę za maksymalnie 8 mln zł. Okazało się jednak, że najtańsza 
oferta była o 1,3 mln zł wyższa.

PC 
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lokal niemieszkalny, położony w nowo powstałym 
budynku Ratusza Gminy Konstancin-Jeziorna przy 
ulicy Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie o po-
wierzchni około 179 m2. Działki ewidencyjne, na 
których położony jest Ratusz Gminy Konstancin-
Jeziorna uregulowane są w księdze wieczystej nr 
WA1I/00024357/1, prowadzonej przez Sąd Rejo-
nowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza czynszu najmu: 
7 500 zł + 23% VAT miesięcznie

Wadium – 1 500 zł 
Minimalne Postąpienie – 75 zł

Opis nieruchomości oraz warunków najmu
Lokal niemieszkalny położony jest na parterze 
w nowo powstałym budynku Ratusza Gminy 
Konstancin-Jeziorna przy ulicy Kolejowej w Kon-
stancinie-Jeziornie, z przeznaczeniem na prowa-
dzenie działalności gastronomicznej. Obecnie 
inwestycja znajduje się w trakcie realizacji, plano-
wany termin oddania budynku do użytkowania 
i wydania lokalu najemcy – listopad 2017 r. Lokal 
posiada dwa wejścia: wewnętrzne, które zostanie 
udostępniane w godzinach pracy Urzędu oraz 
niezależne, zewnętrzne. Lokal zostanie oddany 
Najemcy w stanie surowym zamkniętym. Najem-
ca jest zobowiązany do wykończenia lokalu i do 
jego adaptacji dla własnych potrzeb, po przedsta-
wieniu projektu Wynajmującemu do akceptacji. 
Najemca nie ma prawa żądać od Wynajmującego 
zwrotu poniesionych nakładów na prace wykoń-
czeniowe i adaptacyjne w trakcie trwania umowy 
oraz po jej zakończeniu. Lokal wyposażony jest 
w instalację wodociągową, kanalizacyjną oraz 
energię elektryczną o napięciu 400V. W lokalu 
istnieje możliwość instalacji ciągów bemarowych 
oraz podgrzewania gotowych potraw z wyłącze-
niem pełnego technologicznego przygotowania 
potraw. Wynajmujący dopuszcza sprzedaż alko-
holu poza godzinami pracy Urzędu. Wynajmujący 
zastrzega, że lokal musi być otwarty co najmniej 
od godziny 9:00 do godziny 16:00 w dniach pracy 
Urzędu, w pozostałych dniach godziny otwarcia 
ustala Najemca według potrzeb, jednak nie może 

on być otwarty dłużej niż do godziny 2:00.
Dla klientów lokalu zostanie udostępniony wę-
zeł sanitarny poza bryłą lokalu. Podnajem lokalu 
przez Najemcę może nastąpić wyłączenie za pi-
semną zgodą Wynajmującego. Najemca będzie 
zobowiązany do wpłacenia kaucji w wysokości 
trzykrotnego miesięcznego czynszu najmu. 
Zgodnie z uchwałą nr 441/VII/27/2017 Rady 
Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8 lutego 
2017 r. umowa najmu może być przedłużona na 
okres do 10 lat. 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej za-
gospodarowania wg miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego
Nieruchomość, na której usytuowany jest nowo 
powstały budynek Ratusza Gminy Konstancin-
Jeziorna leży na obszarze nieobjętym ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego. Nieruchomość, na której usytuowany 
jest lokal niemieszkalny jest w stanie wolnym od 
obciążeń, z wyjątkiem ujawnionej w księdze wie-
czystej służebności gruntowej.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, 
prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające 
osobowości prawnej.
Przed otwarciem przetargu osoby przystępujące 
do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji 
Przetargowej następujące dokumenty:

organizacyjnej nie posiadające osobowości 
prawnej – dokument tożsamości oraz oryginały 
lub poświadczone za zgodność z oryginałem: 
umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę 
odpowiedniego organu zezwalającą na najem 
lokalu niemieszkalnego:

tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważ-
niającego do działania na każdym etapie postę-

-

nego z małżonków konieczne jest przedłożenie 
pisemnej zgody współmałżonka. 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczest-
ników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co 
najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywo-
ławczej.  Wysokość postąpienia: o wysokości po-
stąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że 
postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny 
wywoławczej wynajmowanego lokalu.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 lipca 2017 roku 
o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Miasta 

i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wniesienie wadium w pieniądzach w wysokości 
20% ceny wywoławczej tj. w kwocie 1.500,00 zł 
w terminie do dnia 22 lipca 2017 r. (data wpły-
wu środków pieniężnych na rachunek bankowy 
organizatora przetargu) na rachunek bankowy 
Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna nr 
15 8002 0004 0200 1111 2002 0067 w Banku Spół-
dzielczym O/Konstancin-Jeziorna.

Wadium przepada jeżeli wyłoniony w przetargu 
najemca uchyli się od zawarcia umowy. Oferen-
tom, którzy przetargu nie wygrali wadium zwraca 
się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu 
przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 
dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia, 
zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wynajmujący nie odpowiada za wady ukryte wy-
najmowanego lokalu. 
Uczestnicy przetargu przed otwarciem przetargu 
składają pisemne oświadczenie o zapoznaniu się 
z warunkami przetargu. 
Organizator przetargu zawiadamia najemcę 
o miejscu i terminie zawarcia umowy najmu, naj-
później w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia 
przetargu. Wyznaczony termin nie może być krót-
szy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
Protokół z przetargu stanowić będzie podsta-
wę do zawarcia umowy najmu: 
Umowa najmu oprócz warunków opisanych 

w opisie nieruchomości będzie zawierała m.in. 
następujące zapisy:

1. Czynsz najmu będzie płatny w terminie do 10 
dnia każdego miesiąca.
2. Niezależnie od czynszu najmu, Najemca  zo-
bowiązuje się przez okres obowiązywania umo-
wy do ponoszenia wszelkich opłat, podatków 
i świadczeń publicznych związanych z wynaj-
mowanym lokalem, a także kosztów związanych 
z eksploatacją i utrzymaniem wynajmowanego 
lokalu.
3. Najemca będzie zobowiązany do wykończe-
nia lokalu i do jego adaptacji dla własnych po-
trzeb, a projekt budowlany przedstawić Wynaj-
mującemu do akceptacji.
4. Najemca wykona prace wykończeniowe i ada-
ptacyjne na własny koszt bez prawa żądania od 
Wynajmującego zwrotu ich wartości w trakcie 
trwania umowy oraz po jej zakończeniu.
5. W okresie wykończenia i adaptacji lokalu, lecz 
przez okres nie dłuższy niż 3 miesięcy czynsz 
najmu będzie wynosił miesięcznie 20% zadekla-
rowanej kwoty najmu plus należny podatek od 
towarów i usług (VAT) za 1 m2 powierzchni użyt-
kowej lokalu plus należne opłaty eksploatacyjne.
6. W przypadku rozwiązania umowy i nie wyda-
nia lokalu, Najemca płacił będzie wynagrodzenie 
na rzecz Gminy Konstancin-Jeziorna w wyso-
kości dwukrotnego aktualnie obowiązującego 
czynszu najmu tytułem bezumownego korzy-
stania z lokalu. 

Dodatkowe informacje na temat budynku Ratu-
sza Gminy Konstancin-Jeziorna, w którym usytu-
owany jest lokal niemieszkalny można uzyskać 
w Wydziale Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta 
i Gminy Konstancin-Jeziorna, tel. 22-754-46-08.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania 
przetargu w dowolnym czasie, w tym przypadku 
wadium podlega zwrotowi wszystkim uczest-
nikom przetargu. Niniejsze ogłoszenie stanowi 
zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia 
udziału w przetargu. Ogłoszenie znajduje się 
na stronie internetowej organizator przetargu 
bip.konstancinjeziorna.pl.

R E K L A M A

Urodzinowa feta pełna elegancji
KONSTANCIN-JEZIORNA Andrzej Piaseczny zaczarował swoim głosem tłum fanów, a naza-
jutrz mnóstwo osób wzięło udział w paradzie i pikniku retro. Dni Konstancina z roku na 
rok stają się coraz atrakcyjniejsze
 Wszyscy, którzy 10 i 11 czerwca 
nie znaleźli chwili, żeby wziąć udział 
w świętowaniu 120 urodzin powsta-
nia miasta i 100-lecia uzdrowiska, 
powinni żałować. Ogrom wyda-
rzeń i atrakcji zawartych w progra-
mie Dni Konstancina był tak duży, 
że obdzieliłby nimi kilka imprez. 
 W sobotę, mimo równoczesnego 
meczu piłkarskiej reprezentacji Pol-
ski, Andrzej Piaseczny zdołał przy-
ciągnąć do amfiteatru rzeszę wielbi-
cieli nie tylko z Konstancina. – Pia-
sek miał tyle ciepła w sobie, że jak 
tylko nadarzy się okazja, znów we-
zmę udział w jego koncercie. Kto nie 
był w amfiteatrze, niech żałuje – mó-
wiła  po koncercie pani Anna. 
 Następnego dnia w parku zdro-
jowym czas cofnął się do lat 20. i 30. 
minionego wieku. Imprezę rozpo-
częła Parada Retro, w której oprócz 
władz wyjątkowo licznie wzię-
li udział mieszkańcy przebrani w 
epokowe stroje. Ich wysiłek doceni-
ło później jury. W kategorii rodzin-
nej wygrali  Żaneta i Dariusz Misia-
kowie z córką Julią, natomiast indy-

widualnie Kamila Czerwińska. 
 Gdy ze sceny płynęły międzywo-
jenne przeboje, na boisku przygoto-
wanym obok Hugonówki, cięgi od 
drużyny mieszkańców (9:2) dosta-
ła piłkarska reprezentacja samorzą-
dowców, wszyscy również wdziali 
ubiory retro. Po południu na uczest-
ników pikniku czekała niespodzian-
ka – specjalnie na ten dzień przygo-
towane kawa i ciastka. Częstowano 
nimi bezpłatnie.
 Goście parku mogli poczuć się 
w poprzednią niedzielę jak w wehi-
kule czasu. Na alejkach można było 
spotkać osoby jedyne w swoim ro-
dzaju, kochające stare przedmioty. 
Był wśród nich Piotr Bot, ostatni za-
wodowy kataryniarz w kraju. – Od 
prawie 20 lat próbuję skręcić koniec 
z końcem przy pomocy katarynki – 
żartował, gdy oblegali go spacero-
wicze, głównie dzieci, które oprócz 
bajkowej muzyki przyciągał Carlos, 
papuga kataryniarza. Inny pasjonat 
- Roman Dębecki z okolic Piaseczna 
przyjechał na piknik pięknym mer-
cedesem 230 z 1937 roku. – Pięć lat 

zajęło mi doprowadzanie tego spro-
wadzonego ze Szwecji auta do sta-
nu fabrycznego – zdradził. Obok 
„merca” natknęliśmy się na Dariu-
sza Wysockiego na trycyklu (trzy-
kołowcu na pedały) wymyślonym 
przeszło 120 lat temu w Ameryce. 
– Wielbiciele bicyklów wymyślili try-
cykle, żeby dzielić się pasją ze swo-
imi kobietami i wozić je na wygod-
nym siedzisku – tłumaczy pan Da-
riusz, członek łódzkiej grupy rekon-
strukcyjnej Bicykle.pl.
 Ciekawscy nie mogli obojętnie 
ominąć także atelier Pawła Śmiałka. 
Od kilku lat poświęcił się on two-
rzeniu  ambrotypów, czyli zdjęć na 
szkle lub aluminiowych blaszkach. 
Ta technologia była popularna 150 
lat temu. Naświetlanie takiej foto-
grafii za pomocą pięknego, wieko-
wego aparatu, trwa około 10 sekund. 
Potem przychodzi czas na żmudną 
obróbkę fotografii na mokro (pan 
Paweł przywiózł małą ciemnię ze 
sobą).  Na koniec należy zdjęcie po-
malować werniksem, żeby się nie 
utleniało. – Właściwie od kiedy za-

cząłem robić zdjęcia na szkle, to bar-
dzo rzadko wykonuję  inne – przy-
znaje Paweł Śmiałek. 
 Widzów przyciągał też fryzjer, 
golibroda Daniel Biczyk z Konstan-
cina-Jeziorny. Od trzech lat sam 
nosi brodę i wąsy przypominające 
te sprzed wieku, podczas pikniku 
pokazywał, jak w mistrzowski spo-
sób operować głównie maszynką do 
strzyżenia.  – Zawód golibrody wró-
cił, od dwóch lat są kolejki do fry-
zjerów, którzy potrafią pielęgnować 
brody – zdradza. 

 Z kolei Mariola Mindak ze Złot-
kłosu przypominała (głównie dzie-
ciom), czym przed dziesięcioleciami 
bawili się najmłodsi. I pomagała wy-
konać im laleczki z sitowia z włócz-
kowymi włosami. – Dzieci ze wsi sto 
lat temu nie miały dostępu do zaba-
wek, radziły sobie jak mogły. Sitowie 
w przeciwieństwie do innych traw 
jest przyjemne w dotyku, w środku 
puste, łatwo je formować i przy tym 
się nie łamie i nie kruszy – tłumaczy-
ła pani Mariola.

Piotr Chmielewski

Stroje retro przypadły do gusty szczególnie kobietom
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KONSTANCIN-JEZIORNA W poprzednią środę grupa rajców podjęła próbę odwołania prze-
wodniczącego rady miejskiej, jednak zabrakło jej „szabel”
 Cała akcja odbyła się w iście eks-
presowym tempie. W poniedzia-
łek kilkoro radnych złożyło wniosek 
o zwołanie sesji nadzwyczajnej w 
sprawie odwołania szefa rady i wy-
brania jego następcy, a już dwa dni 
później odbyło się głosowanie. Pod-
pisani pod wnioskiem: Iwona Wier-
cińska, Elżbieta Wiktorowicz, To-
masz Nowicki, Włodzimierz Woj-
dak, Zenobia Tuszyńska i Jolanta 
Stradecka uzasadnili go lakonicz-
nie: „W związku z negatywną oce-
ną wykonywania funkcji Przewodni-
czącego Rady Miejskiej Konstanci-
na-Jeziorna przez radnego Andrzeja 
Cieślawskiego, Rada Miejska Kon-
stancin-Jeziorna postanowiła od-
wołać Pana Andrzeja Cieślawskiego 
z pełnionej funkcji”.
 Podczas sesji nie było dyskusji. 
Andrzej Cieślawski... przeprowa-
dził całą procedurę bardzo spraw-
nie i sam nawet jednym zdaniem nie 
odniósł się ogólnikowego zarzutu 
przeciwników.
 O szczegółach wcześniej mówił 
nam radny Tomasz Nowicki, kie-
dy na majowej sesji podjęto  pierw-
szą próbę odwołania przewodniczą-
cego. Jednak wtedy zabrakło jedne-
go głosu, by wprowadzić odpowied-
ni punkt do porządku obrad. No-
wicki przekonywał, że to Andrzej 
Cieślawski ponosi „odpowiedzial-
ność polityczną za nieudane kon-
stancińskie referendum”, ponieważ 
to „on był zwolennikiem, by gmina 
przekonywała mieszkańców do gło-
sowania na „nie” w sprawie ewen-
tualnego przyłączenia Konstanci-
na do wielkiego powiatu warszaw-
skiego”. Przewodniczący Cieślaw-
ski uznał ten zarzut za „bzdurny”, 
ponieważ – w jego ocenie – to cała 
rada zdecydowała o zwołaniu refe-
rendum i nikt nie wniósł o odwoła-
nie głosowania. To nie jedyna uwaga 
pod adresem Andrzeja Cieślawskie-
go. Zdaniem innego radnego (pro-

sił o niepodawanie nazwiska), który 
przekonuje, że zagłosował za odwo-
łaniem przewodniczącego, Andrzej 
Cieślawski „bardzo sprawnie pro-
wadzi obrady”, jednak „upolitycznia 
je, jest nieobiektywny, traktuje rad-
nych „z góry”, a także wypowiada 
się w imieniu rady bez jej upoważ-
nienia”, co jest – wedle owego radne-
go – „niedopuszczalne”.
 Podczas sesji nadzwyczajnej w taj-
nym głosowaniu zmianę w fotelu prze-
wodniczącego poparło 9 radnych (o 
dwóch za mało, aby było to skutecz-
ne), 10 było przeciwnych, a dwie oso-
by wstrzymały się od głosu. – Za trze-
cim razem się uda – padł komentarz z 
widowni po ogłoszeniu wyników. 
 Jednak, jak zapowiada Tomasz 
Nowicki, kolejnego razu prawdopo-
dobnie nie będzie i Andrzej Cieślaw-
ski spokojnie dokończy swoją drugą 
kadencję w fotelu przewodniczące-
go. – Nie chodzi o to, żeby próbować 
do skutku. Mieliśmy swoje zarzuty, 
uważaliśmy, że są wystarczające do 
próby odwołania, ale nie udało się 
przekonać innych radnych. To była 
próba wstrząsu radą, żeby pokazać, 
że nie wszyscy są zadowoleni z pa-
nującej w niej sytuacji. Mam nadzie-

ję, że przewodniczący to zrozumie, 
nie będzie się obrażał, tylko przez 
ostatnie półtora roku tej rady jakość 
pracy w niej się polepszy – komentu-
je radny Nowicki. – Porażka boli, ale 
i uczy. Liczę, że to wszystkim wyj-
dzie na dobre, i radzie, i mieszkań-
com – dodaje gorzko.

Piotr Chmielewski

Andrzej Cieślawski nadal szefem radyBliżej budowy 
Puławskiej-bis
POWIAT Kilka dni temu upłynął termin, w którym fi rmy mogły zaskar-
żyć wybór wykonawców niespełna 30-kilometrowego odcinka drogi 
S7. Wpłynęło jedynie odwołanie dotyczące jednego z trzech odcinków 
- z Tarczyna do Grójca

 To oznacza, że procedura wyboru wykonawcy odcinka C ekspresówki 
może się wydłużyć o kolejne miesiące, a to może mieć wpływ na termin reali-
zacji inwestycji. Obecnie trudno stwierdzić, jak znaczący to będzie poślizg. 
 – Dla pozostałych dwóch fragmentów nowej trasy wybór wykonawcy jest 
zakończony – informuje Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka warszawskiego 
oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Czy to oznacza, że 
niebawem dojdzie do podpisania umów z fi rmami i przystąpią one do prac 
przygotowawczych?.
 – Jeszcze nie. W środę (czyli przedwczoraj – przyp. red.) przesłaliśmy do-
kumentację przetargową dla odcinków A i B do prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych, aby ją skontrolował. Ma miesiąc na sprawdzenie, czy postępo-
wania były przeprowadzone zgodnie z prawem. Jeśli UZP nie znajdzie uchy-
bień, przystąpimy z wybranymi wykonawcami do negocjacji warunków gwa-
rancji, które następnie zostaną zawarte w umowie – tłumaczy Małgorzata Tar-
nowska.
 Licząca niespełna 30 km nowa (betonowa!) ekspresowa wylotówka ze 
stolicy według dotychczasowych zapowiedzi ma być gotowa w 2021 roku. 
Najważniejszy, bo najszerszy, ale i najkrótszy odcinek Puławskiej-bis od wę-
zła „Lotnisko” po węzeł „Lesznowola” będzie liczył 6,6 km, kolejny B – do wę-
zła „Tarczyn Północ” – 14,4 km, natomiast ostatni – C, do Grójca – 7,9  km. In-
westycja ma kosztować prawie 1,5 mld zł. 
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Wybór wykonawców nowej S7 z Okęcia do Tarczyna nie został 
zaskarżony. To dobra wiadomość  

Wysterylizuj zwierzę
za pół ceny

LESZNOWOLA

 Od czerwca w gminie ruszy-
ła akcja sterylizacji zwierząt do-
mowych (psów i kotów). Teraz na 
przeprowadzenie tego zabiegu 
można uzyskać 50 proc. dofi nan-
sowania. Kastrację można prze-
prowadzić w jednym z czterech 
gabinetów weterynaryjnych na te-
renie gminy, po uprzednim zgło-
szeniu i wypełnieniu wniosku. Ak-
cja jest skierowana do właścicieli 
zwierząt mieszkających na terenie 
gminy Lesznowola. 

TW
R E K L A M A
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Jest plac, jest zabawa
LESZNOWOLA Przy ul. Złotych Łanów w Łoziskach uroczyście otwarto nowy plac zabaw. 
Była wata cukrowa, bańki mydlane, lody i mnóstwo dobrej zabawy
 Plac zabaw został zbudowany na 
wydzierżawionej przez gminę dział-
ce o powierzchni około 4 tys. m kw. 
położonej około. 300 m od skrzy-
żowania z ulicą Leśną. Na wyrów-
nanym i ogrodzonym terenie stanę-
ły m.in. karuzela, piaskownica, do-
mek, huśtawki oraz urządzenia do 
ćwiczeń siłowych dla dorosłych. Na 
końcu całość obsiano trawą, którą 
podlewał osobiście miejscowy radny 
Sławomir Świtek. 

Uroczyste przecięcie wstęgi
 Otwarcie placu odbyło się w 9 
czerwca. W uroczystości, oprócz 
licznie przybyłych mieszkańców 
Łozisk i Jazgarzewszczyzny wzię-
ły udział także władze gminy, z 
wójt Marią Jolantą Batycką-Wą-
sik na czele. – Życzę najmłodszym 
dużo uśmiechu i radości. Mam na-
dzieję, że chętnie będziecie tu przy-
chodzić, a na rodziców będzie cze-
kać zewnętrzna siłownia, na której 
będzie można poprawić tężyznę fi-
zyczną – mówiła pani wójt, chwaląc 
radnego Świtka za podjętą inicja-
tywę. – Każda lokalna społeczność 
powinna mieć swojego lidera. I wy 
państwo taką osobę macie, z czego 
należy się tylko cieszyć. Muszę po-
wiedzieć, że nasza współpraca ukła-
da się znakomicie – podkreśliła Ma-
ria Jolanta Batycka-Wąsik.. 

 Sławomir Świtek przypomniał 
natomiast,  że decyzję dotyczącą bu-
dowy placu zabaw podjęto podczas 
ubiegłorocznego zebrania sołeckie-
go. – To mieszkańcy zdecydowali, 
aby na ten cel przekazać pieniądze 
z funduszu sołeckiego – dodał. – To 
był mądry pomysł. Życzę dzieciom 
samych wspaniałych chwil. Bawcie 
się dobrze! Po jego słowach przecię-
to symboliczną wstęgę. 

W planach: miejsce spotkań 
dla mieszkańców
 Tego dnia odbyło się wielkie te-
stowanie nowych zabawek. Dzieci 
bez opamiętania korzystały także 
z przygotowanych dla nich atrak-
cji: objadały się watą cukrową i lo-
dami (ufundowanymi przez wła-
ściciela lokalnego sklepu spożyw-
czego, Konrada Skwarę), a tak-

że puszczały bańki mydlane. Wójt 
Batycka-Wąsik podkreśliła, że to 
dopiero początek inwestowania w 
to miejsce, bowiem plac zajmu-
je zaledwie połowę dzierżawionej 
nieruchomości. – To, co zrobimy 
na drugiej części działki, będzie 
zależało od finansów – nie ukrywa 
Sławomir Świtek. – Chcemy, aby 
było to miejsce spotkań dla miesz-
kańców. Myślimy o pobudowaniu 
wiaty, grilla oraz postawieniu sto-
jaka do koszykówki. 
 Prawdopodobnie we wrześniu od-
będzie się kolejne zebranie sołeckie, 
podczas którego mieszkańcy będą 
mogli zdecydować m.in. o przezna-
czeniu tego terenu. Do rozdyspono-
wania będzie około 23 tys. zł.

Tomek Wojciuk

Nowy plac zabaw z miejsca 
podbił serca najmłodszych 

mieszkańców Łozisk 
i Jazgarzewszczyzny

W mieście kwitnie 
nielegalny hazard?
PIASECZNO – Niedawno mój syn przegrał w nielegalnym salonie gier pra-
wie 5 tys. zł – alarmuje pani Elżbieta, mieszkanka Piaseczna. - Takich 
miejsc jest w naszym mieście przynajmniej kilka i nikt z tym nic nie robi

 Syn pani Elżbiety jest hazardzistą. Mimo, że jest zadłużony, wciąż szuka 
miejsc, w których mógłby zagrać na popularnych automatach. A to, wbrew 
pozorom, droga rozrywka – jednego dnia można przegrać nawet kilkanaście 
tysięcy złotych. - Te salony, które często z zewnątrz wyglądają jak zwykłe skle-
py, są otwierane na dzwonek tylko wtajemniczonym – mówi zdesperowana 
mieszkanka. - Przed drzwiami zwykle znajduje się kamera i nikt postronny, 
jak ja czy pan, tam nie wejdzie. Niestety właściciele takich miejsc doskonale 
wiedzą, kto w tym mieście uprawia hazard... Jeden z takich lokali znajduje się 
przy ul. Sienkiewicza przy dawnym Rolniku, inny jest przy ul. Kilińskiego, jesz-
cze inny przy Młynarskiej. 
 Pani Elżbieta twierdzi, że zgłaszała ten fakt na policję, ale nie wie czy funk-
cjonariusze coś w tej kwestii zrobili. - Zdaję sobie sprawę, że zadzieram z nie-
bezpiecznymi osobami, ale muszę to zrobić, bo nie ma innego sposobu, aby 
ukrócić ten proceder – dodaje. - Nie wiem, czy to moja odwaga czy głupota, 
ale zależy mi na synu, a takich osób jest pewnie w Piasecznie więcej.
 - Z nielegalnymi salonami gier, tzw. hot spotami, walczy na naszym tere-
nie izba celna, której przekazaliśmy namiary na lokal przy ul. Sienkiewicza – in-
formuje asp. sztab. Maciej Blachliński z Komendy Powiatowej Policji w Piasecz-
nie. - Nasi policjanci prowadzą w tej kwestii tylko działania wspomagające.
 Podinspektor Piotr Tałałaj z Izby Administracji Skarbowej w Warszawie 
potwierdza, że funkcjonariusze odebrali zgłoszenia dotyczące nielegalnych 
punktów z automatami do gier zarówno w Piasecznie, jak i jego okolicach. 
- Dostęp do większości z nich jest utrudniony – potwierdza podinsp. Tałałaj. 
- Są one czynne jedynie w godzinach nocnych i standardowo wyposażone w 
elektromagnesy w drzwiach, dzwonki, zainstalowany przed wejściem moni-
toring czy czytniki kart dla stałych graczy. 
 Funkcjonariusze Delegatury I Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego
dwukrotnie w tym roku prowadzili działania związane w ujawnieniem i
zatrzymaniem nielegalnych automatów w puntach zlokalizowanych na tere-
nie Piaseczna. Zatrzymano w sumie 7 automatów.

TW

Super miejsce i super filmy
GÓRA KALWARIA Już dziś o godz. 22 na scenie obok wieży strażackiej przy ul. ks. Sajny 
14 startuje nowe kino plenerowe. Miejsce seansów i repertuar został wybrany przez 
mieszkańców miasta
 Filmy będzie można oglądać w 
każdy piątek do końca lipca.
 Aby stworzyć kino wyjątkowe i 
odpowiadające na potrzeby miesz-
kańców, Ośrodek Kultury w Górze 
Kalwarii przeprowadził specjalną 
ankietę, w której udział wzięło kilka-
set osób. Mieszkańcy mogli wypo-
wiedzieć się na temat swoich gustów 
filmowych oraz lokalizacji, w jakich 
chcieliby oglądać filmy. 
 Nieużywana przez wiele lat 
wieża strażacka nad skarpą zy-
ska nowe życie. Żeliwna część 
konstrukcji zostanie udekorowa-
na ręcznie robionymi lampionami, 
proporczykami i elementami wy-
myślonymi przez animatorki. „Na 
miejscu będzie można kupić napo-
je i przekąski, na widzów czekać 
będą wygodne leżaki. Wszystko to 
przypomni nam, czym jest magia 
kina letniego. A sama lokalizacja 
sprawi, że będzie to jedno z naj-
ciekawszych w Polsce plenerowych 
wydarzeń filmowych” – przekonu-
ją organizatorzy.
 W nowym kinie letnim zobaczy-
my filmy lekkie, zabawne, kojarzące 
się z latem, czasem kino akcji. Jed-
nocześnie są to filmy wartościo-
we – o tym świadczyć będą uznani 
reżyserzy, znani aktorzy w nietypo-
wych rolach i niebanalne scenariu-
sze. Pierwszy seans, w Noc Święto-
jańską, przypomni nie tylko jedną 

z najlepszych europejskich komedii, 
jugosłowiański „Czarny kot, biały 
kot”, ale i sztukę plecenia wianków. 
OK zaprasza chętnych już na godz. 
21 na wspólne wyplatanie wianków.
 Program kina letniego: 23.06 
– „Czarny kot, biały kot”, 30.06 – 
„Boy”, 7.07 – „Mad Max. Na drodze 

gniewu”, 14.07 – „Dziewczyna war-
ta grzechu”, 21.07 – „Para na życie”, 
28.07 – „Łowca jeleni”.
 Wstęp na wszystkie projekcje jest 
bezpłatny. 
 Kinu letniemu patronuje Kurier 
Południowy. 
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Wszystkie seanse pod wieżą będą się rozpoczynały o godz. 22.

Dostęp do nielegalnych salonów gier zawsze jest utrudniony. 
Do środka wpuszczani są tylko stali gracze

Kanalizację czas zacząć
 Jeszcze w tym roku ma ruszyć budowa pierwszych odcinków kanalizacji 
sanitarnej w gminie. Urzędnicy właśnie wyłaniają wykonawcę robót. Do końca 
marca 2018 r. w 30 ulicach Ustanowa ma powstać łącznie 15 km sieci kanaliza-
cyjnej, 96 przydomowych przepompowni ścieków oraz 339 przyłączy. Gmina 
na tę inwestycję zarezerwowała w budżecie prawie 9,5 mln zł.

PC 

PRAŻMÓW

Szkoła dostanie atrakcje za 40 tys. zł
 Zespół Szkół w Uwielinach jest jednym z 14 laureatów ogólnopolskiego 
konkursu Fundacji Aviva „To dla mnie ważne”. – Gorąco dziękujemy wszystkim, 
którzy oddając głosy poprzez internet pomogli nam w zdobyciu pieniędzy – 
mówi szczęśliwa Teresa Wójcicka, sołtys Uwielin.
 Inicjatorami udziału w konkursie z projektem „Nauka pójdzie w las, ścieżkę 
zrobić czas!” byli rodzice uczniów placówki, widzący potrzebę zainteresowania 
swoich dzieci zdobyciem wiedzy na temat najbliższego otoczenia – środowi-
ska leśnego. Dzięki pozyskanym 40 tys. zł otoczenie szkoły w Uwielinach wzbo-
gaci się o piękne, drewniane tablice i kolorowe mebelki. Wśród nich będą: wia-
ta przyrodnicza, edukacyjny ławostół z bali, ptasi zegar – labirynt natury, gry 
edukacyjne: drzewa leśne oraz leśne przedszkole, kostki wiedzy o warstwach 
lasu, a także tablice z zagadkami i tropami zwierząt.

PC 

KONSTANCIN-JEZIORNA

Na Grapie będzie gdzie zagrać
 W pobliżu oczka wodnego, za placem targowym, rozpoczęła się budowa 
boiska ze sztuczną nawierzchnią. Aż dziw bierze, że do tej pory osiedle Grapa 
obchodziło się bez nawet jednego, ogólnodostępnego boiska do gry w piłkę. 
Ogrodzone wysoką siatką i oświetlone wieczorami pole o wymiarach 17 na 29 
metrów będzie służyło do gry w piłkę nożną i koszykówkę. Pierwszy mecz w 
tym miejscu odbędzie się najpóźniej pod koniec wakacji.

PC 



17nr 22 (674)/2017/W1 AKTUALNOŚCI
KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Jedzmy miód, dbajmy o pszczoły
LESZNOWOLA/POWIAT Ubiegły rok, ze względu na suszę, nie był dobry dla pszczelarzy. Ten za-
powiada się lepiej, choć pszczół cały czas ubywa. Jak zatrzymać tę niepokojącą tendencję?
 Popularyzowaniem wiedzy na te-
mat pszczelich zachowań zajmuje 
się na naszym terenie Piaseczyńskie 
Koło Pszczelarzy, w którym zrzeszo-
nych jest ponad 100 członków. Jeden 
z nich, Marian Pasek z Lesznowo-
li (zastaliśmy go podczas kontroli li-
czebności pasożytów na czerwiu tru-
towym), od lat zwraca uwagę na  nie-
frasobliwe zachowania rolników oraz 
brak znajomości zwyczajów zbierają-
cych pyłek owadów, co skutkuje czę-
sto ich nieświadomym wyniszcza-
niem. - Muszę powiedzieć, że świa-
domość dotycząca ochrony pszczół 
wśród rolników i ogrodników i tak 
poprawia się – przyznaje. - Nie ozna-
cza to jednak, że należy przestać mó-
wić o czyhających na pszczoły zagro-
żeniach. 

Cztery zasady zapewniające 
bezpieczeństwo pszczołom
 - Niestety, wciąż zdarza się, że 
kiedy w ciągu dnia pszczoły obla-
tują pola zbierając nektar oraz py-
łek, rolnicy wykonują opryski lub 
robią sianokosy – przyznaje Ma-
rian Pasek. - W efekcie mnóstwo 
owadów ginie od urazów mecha-
nicznych, a inne ulegają zatruciu i 
też umierają. Dlatego właśnie za-
częliśmy prowadzić działania edu-
kacyjne. 
 Pszczelarze namawiają wszyst-
kich do stosowania kilku zasad, któ-
re spowodują, że pszczoły będą mia-
ły łatwiejsze życie. Przede wszystkim 

nie należy kosić łąk i ugorów w go-
dzinach oblotu pszczół (8-19) oraz 
nie orać poplonu kwitnących roślin. 
To samo dotyczy przydomowych 
trawników i oprysków, które najle-
piej jest wykonywać wieczorem, na-

wet po godz. 20. Ugory można nato-
miast porządkować po 15 sierpnia, 
kiedy większość kwiatów przekwita.

 - Niewielka ręczna kosiarka 
również może pozbawić życia wie-
le pszczół – dodaje lesznowolski 
pszczelarz. - Można jednak przycze-
pić do niej prowizoryczny odstra-
szacz w postaci naprężonego drutu 
z przymocowanymi do niego sznu-
reczkami. Nie jest to skomplikowa-
ne, a naprawdę działa.  

Właściciele ogrodów sadzą 
miododajne rośliny
 W ogrodzie Mariana Paska, z 
zawodu leśnika, rośnie ponad 800 
gatunków roślin, wśród których 
jest wiele tzw. miododajnych. W 
ogóle ostatnio panuje moda na sa-
dzenie w ogrodach kwiatów, ziół, 
słoneczników czy wrzosów. - Ta-
kie działania nas cieszą, bo dzię-
ki nim pszczoły mają więcej po-
żytku – mówi pszczelarz. Średnio 
z jednego ula uzyskuje się kilkana-
ście kilogramów miodu. Jego ilość 
zależy też często od warunków at-
mosferycznych – jak jest susza, 
kwiaty mają mało nektaru i mio-
du jest mniej. Tak było w ubiegłym 
roku. Pszczelarzy ratuje trochę na-
włoć, która potrafi kwitnąć nawet 
do października. Inna sprawa, że 
nowe pokolenie pszczół na począt-
ku września nie powinno już cięż-
ko pracować tylko dobrze się od-
żywiać, żeby nabrać sił na zimę i 
ruszyć do pracy wiosną.

Tomasz Wojciuk

- Życie każdego ula jest podporządkowane przyszłym pokole-
niom. U ludzi jest inaczej. Nie mamy świadomości, że zabijając 
pszczoły podcinamy własne korzenie - mówi Marian Pasek

Około 1000 uli
jest zarejestrowanych w powiecie 

piaseczyńskim, w Polsce 
jest ich 1-1,2 mln 

T.Love zagrał
dla wolontariuszy
POWIAT Wolpreza jest coroczną imprezą organizowaną przez Stowa-
rzyszenie Dobra Wola działające na rzecz osób upośledzonych umy-
słowo lub fi zycznie. Została pomyślana jako forma podziękowania dla 
wszystkich wolontariuszy za ich trudną pracę na szczytny cel. W tym 
roku niekwestionowaną gwiazdą imprezy był zespół T. Love, który dał 
znakomity koncert

 Ze względu na trwający wciąż remont w piaseczyńskim parku, scena zo-
stała tym razem ustawiona na parkingu miejskim przy ulicy Sierakowskie-
go. Swoje umiejętności zaprezentowały najpierw zespoły Immortal Dreams 
(nagroda Uśmiech Anioła – przyznawana przez osoby niepełnosprawne, Big 
Band dla Frajdy (Nagroda Muzyków 2017) i Black Dog (Nagroda Publiczności 
2017) oraz solistka Anna Kandyba. Prawdziwe tłumy ściągnął jednak pod sce-
nę dopiero T.Love – legenda polskiej muzyki rockowej, która wraz z końcem 
tego roku zapowiedziała zawieszenie działalności. Na miejscu obecna była 
również drużyna strażacka OSP Dobra Wola oraz zbierane były pieniądze.
 Zanim jednak na dobre zaczęli grać Muniek Staszczyk i jego koledzy, wrę-
czono wpierw statuetki Dobrej Woli, które przyznawane są osobom szczegól-
nie zasłużonym w działalności na rzecz stowarzyszenia. W tym roku otrzyma-
li je: dziennikarze Dobromiła Skalska, Michał Olszański i Monika Michalak, ko-
mendant powiatowy policji w Piasecznie Robert Kokoszka, dyrektor Zespołu 
Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych Jolanta Krzepicka i mu-
zyk Michał Kisielewski.
 - To co robimy nie robimy, dla nagród, ale dla tych chwil, które spędzamy 
wspólnie z tymi osobami  - powiedział Michał Kisielewski odbierając statuet-
kę. - Tam jest największa frajda, tam jest największa radość i największe po-
dziękowanie - w ich oczach i uśmiechu. Jeżeli nie wiecie o czym mówię, spró-
bujcie. Każdy z was może być wolontariuszem. Nie musi wychodzić z domu 
– wystarczy, że zrobi coś dobrego w momencie, w którym czuje, że powinien.
Wszystkim „Aniołom Dobrej Woli 2016” podziękował prezes Dobrej Woli Ja-
cek Zalewski, ojciec niepełnosprawnego Kuby.
 - Brawa dla wszystkich Aniołów, bo my rodzice musimy się zajmować na-
szymi dziećmi, a oni nie muszą, ale chcą – podkreślił Jacek Zalewski.
 Następnie przyszła już pora na koncert gwiazdy wieczoru. T.Love nie za-
wiódł licznie przybyłej publiczności, prezentując zarówno stare, jak i nowe 
piosenki ze swojego niezwykle bogatego repertuaru. „Warszawa”, „King” czy 
„I love you” - to tylko niektóre z wielkich przebojów grupy, które można było 
usłyszeć w Piasecznie. Szczególne znaczenie, w związku z bliskością szkoły 
przy ulicy Chyliczkowskiej, miała tego wieczoru piosenka „IV Liceum Ogólno-
kształcące”.
 - Dziękujemy za tak liczną obecność i za to, że w trakcie imprezy nastą-
piła integracja różnych środowisk, w tym również osób niepełnosprawnych 
– mówi Eulalia Morgiel z Dobrej Woli. Cieszymy się, że jesteśmy razem i łączy 
nas dobra wola.
 Imprezie patronował Kurier Południowy.

Grzegorz Tylec

Zawody pływackie w GOSiR
PIASECZNO

 Już jutro hali przy ul. Sikorskiego 
odbędzie się doroczne Grand Prix 
Piaseczna w pływaniu. Impreza roz-
pocznie się o godz.10.30. Na gmin-
nym basenie rywalizować będzie 
około 200 zawodników, z których 
najmłodsi będą mieli 8 lat. – Przy-
jadą do nas zarówno pływacy z klu-
bów na terenie województwa mazo-
wieckiego, w tym z Warszawy, Warki 
czy Góry Kalwarii, jak również upra-
wiający ten sport amatorzy – zapo-
wiada Magdalena Tkacz z sekcji pły-
wackiej MKS Piaseczno. – Chcemy pro-
mować zarówno pływanie, jak i gminę 
Piaseczno. To się udaje, bo nasza im-
preza wzbudza coraz większe zainte-
resowanie wśród mieszkańców. 
 Zawodnicy będą rywalizowali w 
różnych stylach i na różnych dystansach, 
a dla zwycięzców przewidziano – dzię-
ki sponsorom i zaangażowaniu gminy 
– atrakcyjne nagrody. Zakończenie za-
wodów zaplanowano na godz. 14.

TW

Działając zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 i 2260, z 2017 r., poz. 820 ) oraz § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) oraz Uchwały Nr LV/597/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Wykaz nieruchomości podano do publicznej wiadomości zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami w dniach od 28.04.2017 r. do 18.05.2017 r. w prasie lokalnej, na
stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria
ogłasza

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej,
oznaczonejw ewidencji gruntów jako działka nr 129 o pow. 0,0025 ha, położonej w Górze Kalwarii, obr.
1-01, stanowiącej własność Gminy Góra Kalwaria, objętej księgą wieczystą nr WA5M/00240439/2.
Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej.

Opis nieruchomościami

1.Nieruchomość zlokalizowana jest w centrum miasta przy ul. Piłsudskiego 7B w strefie
konserwatorskiej, zabudowana jest budynkiem mieszkalnym. Budynek znajduje się w zabudowie
zwartej pomiędzy dwoma budynkami mieszkalnymi. Budynek jest z początku ubiegłego stulecia (1930
r.) w bardzo złym stanie technicznym. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 33,36 m2.
2.Nieruchomość nie jest obciążona długami i ciężarami na rzecz osób trzecich, ograniczeniami
w rozporządzaniu, prawami rzeczowymi ograniczonymi.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania wg miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie Uchwały Nr 34/V/2007 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 7 marca 2007 r.
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, działka nr 129 znajduje się na terenie
zabudowy usługowej lub mieszkalnej wielorodzinnej z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, na
rysunku planu oznaczony symbolemA1U/MW.

Przetarg odbędzie się w dniu  10.08. 2017 r. o godz. 10:00
w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii (sala posiedzeń) przy ul 3-Maja 10

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie najpóźniej wadiumdo dnia 07.08.2017 r.
w wysokości (słownie: trzy tys. pięćset zł) na konto Gminy: Mazovia B.S. w Górze Kalwarii3 500 zł
nr 46 8003 0003 2001 0000 0635 0005, przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium,
osoby fizyczne – dowód tożsamości, reprezentanci osoby prawnej – aktualny wypis KRS. Wadium
wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium
przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał od zawarcia umowy. Organizator przetargu
zawiadamia nabywcę w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia
umowy sprzedaży. Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca. Sprzedający nie odpowiada za ukryte
wady zbywanej nieruchomości.

Cena wywoławcza – 35 000 zł
Wadium - 3 500 zł

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii
w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy: www.gorakalwaria.pl Biuletyn
Informacji Publicznej. Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w tut. Urzędzie p. Nr 213,
tel. (22) 72 73 430 lub 72 73 412 w. 150.

OGŁOSZENIE
o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz
Miasta i Gminy Góra Kalwaria

R E K L A M A

Park & ride w wersji mini
GÓRA KALWARIA Obok przystanku autobusowego w Krzakach Czaplin-
kowskich powstała zamykana wiata na kilka rowerów
 Budowa pierwszego takiego par-
kingu „parkuj i jedź” w gminie zosta-
ła opłacona z funduszu sołeckiego, 
którym dysponują mieszkańcy Krza-
ków Czaplinkowskich. W tym miej-
scu osoby zamieszkałe nieco dalej 
od przystanku mogą się przesiąść z 
dwóch kółek do busów linii L25, łą-
czącej Górę Kalwarię z Piasecznem. 

PC 
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Pomost na Jeziorce 
gotowy. Kiedy kolejne?
KONSTANCIN-JEZIORNA Można już korzystać z drewnianego pomostu 
widokowego na rzece, obok ronda Jana Pawła II. Konstrukcja jest przy-
stosowana do cumowania kajaków

 W ubiegłym tygodniu powołana przez gminę komisja dokonała odbioru 
robót i zaleciła wykonawcy drobne poprawki. – Przedstawiciel fi rmy stwier-
dził, że wykona je w ciągu tygodnia – informował Janusz Kołodziejczak, za-
stępca kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów konstancińskiego magi-
stratu. Gmina zwróciła się również o pozwolenie na użytkowanie obiektu. 
 Pomost będzie oświetlony i obserwowany przez kamerę monitoringu za-
montowaną na rondzie w razie, gdyby komuś przyszło do głowy jego dewa-
stowanie. 
 W planach gmina ma budowę kolejnych, podobnych pomostów wchodzą-
cych w koryto Jeziorki: obok Hugonówki, a także na tzw. Stawach Gołąbka w 
parku zdrojowym. Jednak wątpliwe jest, by zaczęły powstawać w tym roku. 
Obiekt przy Konstancińskim Domu Kultury trzeba przeprojektować, ponieważ 
są problemy z uzyskaniem zgody na wejście w teren od właścicieli jednej z nie-
ruchomości na brzegu. Natomiast w przypadku Stawów Gołąbka istnieją kło-
poty z uzyskaniem tzw. pozwolenia wodnoprawnego od starostwa.
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Poczta: Ludzie nie potrafią 
adresować przesyłek
PIASECZNO W środę odbyło się spotkanie przedstawicieli Poczty Polskiej z mieszkańcami 
i radnymi, podczas którego próbowano wypracować rozwiązania podnoszące jakość 
świadczonych przez pocztę usług
 O problemach związanych z 
funkcjonowaniem piaseczyńskiej 
poczty pisaliśmy już wielokrotnie. 
Początkowo skargi dotyczyły urzę-
du przy ulicy Kościuszki, potem 
także innych placówek. Miesz-
kańców najbardziej irytował dłu-

gi czas oczekiwania na przesył-
ki (w tym te polecone) oraz nie-
uprzejmy i niekompetentny perso-
nel. Naczelnik poczty, Sylwia Łep-
ko, nie udzielała wyjaśnień, odsy-
łając wszystkich zainteresowanych 
do rzecznika prasowego Pocz-
ty Polskiej. Centrala również zda-
wała się nie dostrzegać problemu, 
posługując się ogólnikami w stylu 
„na bieżąco wykorzystujemy uwa-
gi ze strony klientów w celu popra-
wy jakości świadczonych przez nas 
usług”.
 Tymczasem niezadowolonych 
z pracy poczty osób z miesiąca na 
miesiąc przybywało, a ciągnące się 
od dawna problemy tylko narasta-
ły. W końcu w środę po południu 
doszło do spotkania przedstawicie-
li poczty z radnymi i mieszkańca-
mi. Pocztę Polską, która ma w na-
szej gminie aż 16 placówek, repre-
zentowało oprócz Sylwii Łepko tak-
że dwoje kierowników z centrali: Ro-

bert Bednarczyk i Kamila Pawłow-
ska. - Wyjaśniali, że cały czas są na 
etapie zmian, w wyniku których ma 
powstać pięć nowych rejonów – rela-
cjonuje Piotr Obłoza, przewodniczą-
cy rady miejskiej. - Zatrudniono też 
podobno kilka nowych osób, które 
cały czas się uczą.
 Ukłonem w kierunku mieszkań-
ców ma być uruchomienie kolejnej 
placówki, obsługującej teren Józe-
fosławia i Julianowa, co ma nastą-
pić w ciągu najbliższych miesięcy. 
Przedstawiciele poczty namawiali też 
przedsiębiorców do otwierania agen-
cji pocztowych (w tej chwili na tere-

nie gminy funkcjonują dwie) i... skar-
żyli się, że mieszkańcy nie potrafią 
prawidłowo adresować listów i prze-
syłek, co utrudnia pracę listonoszom. 
- Zaproponowaliśmy, żeby w związ-
ku z tym przeprowadzili jakąś kam-
panię edukacyjną – mówi Piotr Obło-
za. - Niestety, nie otrzymaliśmy też ja-
snej deklaracji dotyczącej zwiększenia 
liczby pracowników poczty. Prawdo-
podobnie jako gmina będziemy do-
magać się zatrudnienia dodatkowych 
osób w urzędzie pocztowym przy ul. 
Kościuszki, gdzie na 9 okienek, mimo 
kolejek, czynne są zwykle 3-4.
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Wkrótce okaże się, czy 
zaproponowane rozwiązania 

poprawią jakość obsługi 
petentów

Bezpieczny piknik w Chyliczkach
PIASECZNO W niedzielę 18 czerwca sołectwo Chyliczki zorganizowało imprezę, która mia-
ła zintegrować mieszkańców tej miejscowości. Piknik na terenie parafi i w Chylicach po-
święcony był bezpieczeństwu rodziny, a patronem wydarzenia był Kurier Południowy
 Na pomysł zorganizowania w 
tym miejscu imprezy wpadła rada 
sołecka na czele z Małgorzatą Bar-
czyńską-Kraśnicką, która od roku 
jest sołtysem Chyliczek.
 - Odkąd jestem sołtysem, widzę, 
że tutejsi mieszkańcy się nie zna-
ją – podkreśla Małgorzata Barczyń-
ska-Kraśnicka. - Brakowało tu wcze-
śniej takich imprez, które by ich in-
tegrowały. Są ludzie, którzy żyją tu 
od dawna, ale mniej więcej od 10 lat 
zaczęły się tu także pojawiać i nowe 
osoby, które nie czują w ogóle ducha 
tego miejsca.
 Organizatorzy podkreślają, 
że od lat wiele rzeczy sąsiadują-
ce ze sobą Chylice i Chyliczki ro-
bią wspólnie – między innymi z fun-
duszy sołeckich odbywają się zaję-
cia sportowe, z których korzystają 
dzieci z obu miejscowości. Tym ra-
zem radzie sołeckiej bardzo pomogli 
miejscowy proboszcz Ireneusz Pa-
siak i parafianie z Chylic, którzy nie 
tylko udostępnili teren, ale i pomogli 
w organizacji wydarzenia.
 - Bez księdza nie byłabym na-
wet w stanie poznać tych mieszkań-
ców, którzy bardzo się zaangażowa-
li i bardzo mi pomogli zorganizować 
festyn – mówi sołtys Chyliczek.
 Na miejscu posłuchać można 
było muzyki na żywo w wykona-
niu sympatycznego duetu Why not 

i potańczyć na dechach ustawionych 
dzięki uprzejmości sołectwa i stra-
żaków z OSP Bogatki. Dzieci mogły 
wyszaleć się na dmuchańcach, poma-
lować buzie i wziąć udział w warszta-
tach organizowanych przez Funda-
cję Ekologiczną z Piaseczna. Odbyła 
się też loteria fantowa, pokaz ratow-
nictwa medycznego i liczne konkursy 
(między innymi Szansa na Sukces), a 
policja z wydziału ruchu drogowego w 
Warszawie zorganizowała bardzo cie-
kawe zajęcia i konkursy dla całych ro-
dzin o bezpieczeństwie.

 - Tematem przewodnim całe-
go festynu było bezpieczeństwo 
rodziny – mówi Małgorzata Bar-
czyńska-Kraśnicka. - Jeśli będzie-
my się lepiej znali, to także poczu-
jemy się bezpieczniej. Chciałabym 
zaznaczyć, że lokalne firmy ufun-
dowały bardzo atrakcyjne nagrody 
dla uczestników konkursów. Mam 
nadzieję, że nasza impreza będzie 
w przyszłym roku kontynuowana.

Grzegorz Tylec

Ulica Ostrołęcka 
jak tor przeszkód
KONSTANCIN-JEZIORNA Choć ulica Ostrołęcka jest utwardzona, chodze-
nie i jeżdżenie nią to duże ryzyko. Nawierzchnia z betonowej trylinki 
pozapadała się, a miejscami pojawiły się w niej dziury

 O interwencję w sprawie fatalnego stanu tej wąskiej ulicy Skolimowa (po-
łożonej na północ od ul. Pułaskiego) zwrócili się do nas mieszkańcy. Kamil Si-
niukow tłumaczy, że jest niepełnosprawny i  ma duże trudności w pokonaniu 
Ostrołęckiej.  – Mój przypadek nie jest odosobniony. W nawierzchni są strasz-
ne wyrwy, auta wpadają w nie kołami, poza tym studzienki są pozapadane 
– opisuje.     
 Monika Otłowska dodaje z kolei, że stan drogi zaczął się szybciej pogar-
szać po ułożeniu w ulicy wodociągu i kanalizacji. – Prosiliśmy już o interwen-
cję urzędników gminy, ale bez żadnych efektów.  Tą ulicą nie da się jechać ani 
chodzić – narzeka. 
 Wiceburmistrz Ryszard Machałek mówi, że w takiej sytuacji magistrat bę-
dzie musiał wezwać wykonawcę sieci podziemnych do przeglądu gwarancyj-
nego nawierzchni ul. Ostrołęckiej, którą fi rma odtwarzała po robotach ziem-
nych. – Jeżeli w trakcie przeglądu ujawnimy wady, wykonawca  będzie musiał 
dokonać naprawy – informuje zastępca burmistrza. 
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O interwencję w sprawie zniszczonej nawierzchni poprosiły 
nas osoby niepełnosprawne 

Najwięcej skarg dotyczy funkcjonowania urzędu pocztowego 
przy ul. Kościuszki
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Nagrodzono nauczycieli z klasą
PIASECZNO W Domu Kultury w Piasecznie odbyła się uroczysta gala  „Nauczyciela z klasą”. To już piąta edy-
cja konkursu, w którym najlepszych pedagogów wybierają w głosowaniu uczniowie
 - Nauczyciel z klasą jest osobą, 
która zawsze nas, uczniów, wspiera 
– mówi Jan Ciechomski, przewod-
niczący Młodzieżowej Rady Gminy 
Piaseczno, który poprowadził galę 

wspólnie z sekretarz MRGP Karoli-
ną Malinowską. - Jest nie tylko oso-
bą, który ma zrealizować program 
nauczania, ale i kimś, kto potrafi nas 
zainspirować do zgłębiania wiedzy. 

Nauczyciel z Klasą jest wymagają-
cy, ale sprawiedliwy, umie odnaleźć 
jednostki wybitne i je jeszcze bardziej 
rozwijać, a tym słabszym też zawsze 
będzie pomagał. Dla niego bycie na-
uczycielem jest nie tylko pracą. Ucze-
nie młodzieży jest jego pasją!
 Żeby wyłonić wyróżnione grono pe-
dagogów, przeprowadzono wpierw, w 
czternastu szkołach powiatu piaseczyń-
skiego, wybory. Każdy uczeń mógł od-
dać swój głos na dwóch kandydatów.
 - Dodatkowo w każdym lokalu wy-
borczym miał wypisane na plakacie py-
tania, mające ułatwić wybór – podkre-
śla Jan Ciechomski. - Trzeba pamiętać, 
że to nie jest konkurs popularności, dla-
tego też trzeba chwilę pomyśleć, komu 
naprawdę należy się wyróżnienie.
 Laureatami zostali w tym roku: 
Krzysztof Stanikowski i Agnieszka 
Parecka (Józefosław), Piotr Jężak i 
Paweł Górecki (Zespół Szkół nr 1 w 
Piasecznie), Michał Surlas i Krzysz-
tof Kanabus (4 LO w Piasecznie), 
Jarosław Lewandowski i Katarzy-
na Płaskocińska (Gimnazjum nr 4 w 
Piasecznie), Zbigniew Merwa i Ma-
rzanna Giersz (Gimnazjum w Zale-
siu Górnym), Anna Zielińska-Misz-
czuk i Magdalena Banaszek (Gimna-
zjum w Jazgarzewie), Paweł Mucha 
i  Sylwia Matyjaszek (Gimnazjum w 
Złotokłosie), Daniel Zygmunt i Ani-
ta Pilszyk (Zespół Szkół w Konstan-
cinie – Jeziornej), Elżbieta Żogała i  
Grażyna Leszka (ZS nr 2 im. Emilii 
Plater), Krystyna Jesionek i  Agniesz-
ka Hresiukiewicz (Gimnazjum w Chy-
licach), Iwona Niedziółka i Anna Lip-
czyńska (Zespół Szkół Zawodowych 
im Marszałka Franciszka Bielińskiego 
w Górze Kalwarii),  Agnieszka Czaj-
ka i  Anna Olczyk (ZSRCKU), Marta 
Bryk i Elżbieta Bruszewska (Gimna-
zjum nr 1) oraz Bożena Dawidowicz i 
Piotr Mróz (Gimnazjum nr 2).
 Dyplomy dla wyróżnionych wręczy-
li wiceburmistrzowie Piaseczna Daniel 
Putkiewicz i Hanna Kułakowska-Mi-
chalak oraz członkini zarządu powia-
tu piaseczyńskiego Katarzyna Paproc-
ka, a uroczystość uświetnił występ arty-
styczny w wykonaniu Asi Kopiec i Saia-
na Saieda z zespołu Dobry Pomysł.

Tyl.

Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria ogłasza pierwszy przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 o pow. 39,42 m2, znajdującego się
na I piętrze w budynku wielorodzinnym (9 lokali mieszkalnych) przy ul. Piłsudskiego 25
w Górze Kalwarii, obr. 1-01. Udział w gruncie i częściach wspólnych budynku wynosi 0,105.
Budynek, w którym mieści się powyższy lokal mieszkalny posadowiony jest na działce nr 80
o pow. 0,0888 ha, objętej księgą wieczystą nr WA5M/00252069/4. Lokal mieszkalny
posiada energię elektryczną, instalację wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie lokalne piecem.
Lokal składa się z 1 pokoju i kuchni, w kuchni wydzielona powierzchnia pod pomieszczenie
sanitarne (sedes). Do lokalu mieszkalnego przynależy piwnica o pow. 3,24 m2. Lokal
mieszkalny wymaga kapitalnego remontu

Opis nieruchomościami

1.Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, murowanym,
dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym. Budynkiem zarządza Wspólnota Mieszkaniowa.
Gmina posiada w powyższym budynku 2 lokale mieszkalne wraz z udziałem w gruncie
i częściach wspólnych budynku. Budynek został wpisany do ewidencji gruntów w 1930 r.,
wg wykazu pobudowany w 1922 r. Standard budynku niski.
2.Nieruchomość nie jest obciążona długami i ciężarami na rzecz osób trzecich,
ograniczeniami w rozporządzaniu, prawami rzeczowymi ograniczonymi.
3.Na podstawie Uchwały Nr 34/V/2007 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 07.03. 2007 r.
w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, działka znajduje się na terenie
zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, na rysunku planu oznaczono symbolemA4U/MW.

Przetarg odbędzie się w dniu  10.08. 2017 r.  o godz. 10:30 w budynku
Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii (sala posiedzeń) przy ul. 3-Maja 10

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie najpóźniej .do dnia 07.08.2017 r
wadium w wysokości (słownie: siedem tysięcy zł) na konto Gminy: MAZOVIA B.S.7 000 zł
w Górze Kalwarii , przedłożenie komisjinr 46 8003 0003 2001 0000 0635 0005
przetargowej potwierdzenia przed otwarciem przetargu dowodu wpłaty wadium, osoby
fizyczne – dowodu tożsamości, reprezentanci osoby prawnej - aktualny wypis z KRS.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet
ceny nabycia. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od
zawarcia umowy. Organizator przetargu zawiadamia nabywcę w terminie do 21 dni od dnia
rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Koszty
notarialne i sądowe pokrywa nabywca. Sprzedający nie odpowiada za ukryte wady
zbywanej nieruchomości lokalowej.

Cena wywoławcza – 99 000 zł
Wadium - 7 000 zł

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Górze
Kalwarii w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy:
www.gorakalwaria.pl Biuletyn Informacji Publicznej. Burmistrz zastrzega sobie możliwość
odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w tut. Urzędzie p. Nr 213,
tel. (22) 72 73 430 lub 72 73 412 w. 150.

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

Burmistrz
Miasta i Gminy Góra Kalwaria

R E K L A M A

Spacery z przewodnikiem
Jak dawniej mieszkali papiernicy, gdzie w Konstancinie-Jeziornie 
znajduje się „Argentyna” i którędy chodził na spacery Stefan Żerom-
ski? – na te i wiele innych pytań, poznamy odpowiedzi podczas bez-
płatnych wycieczek pieszych z przewodnikiem.  Najbliższa już w nie-
dzielę 25 czerwca. Zapraszamy serdecznie!

 „Poznaj Konstancin-Jeziornę” - pod takim właśnie hasłem realizowana 
jest akcja, która  mieszkańcom, kuracjuszom i turystom ma przybliżyć histo-
rię miasta. Organizatorzy zaplanowali 8 tematycznych wycieczek. Podczas 
Dni Konstancina, na początku czerwca, odbyły się dwa spacery inaugurujące 
projekt. Uczestnicy odwiedzili skolimowską nekropolię oraz  poznali historię 
Starego Młyna, w którym niegdyś doszło do głośnego morderstwa. - Przed 
nami jeszcze 6 wycieczek na które warto się wybrać – zachęca Agnieszka Ja-
rzębska-Isio, koordynatorka akcji.  - Najbliższa już w tę niedzielę - 25 czerw-
ca, podczas której m.in.: odwiedzimy Ośrodek Kościoła Ewangelicko Meto-
dystycznego Emaus oraz dowiemy się gdzie mieszkał Edward Gierek. Start 
o godz. 11.30, z przystanku autobusowego ZTM „Klarysew”. W lipcu organi-
zatorzy zaplanowali wycieczkę „Szlakiem spacerów Stefana Żeromskiego” 
(22.07. godz. 11.00 start spod C.H. Stara Papiernia), oraz spacer po Żydow-
skiej Jeziornie  (29.07. godz. 11.30  przystanek ZTM „Polna”).  Ale to nie koniec. 
W sierpniu chętnych zgłębienia historii Konstancina-Jeziorny zapraszamy na 
„Królewską Górę”  (06.08. godz. 11.00 przystanek ZTM „Piasta”), do domu Ste-
fana Żeromskiego (19.08 godz. 11.00 przystanek ZTM „Park Zdrojowy”) oraz 
zobaczymy jak dawniej mieszkali „ciepoki” (27.08. godz. 11.00 przystanek 
ZTM „Osiedle Mirków”). Wycieczki prowadzą wieloletni przewodnicy: Stani-
sław Hofman oraz Dorota Zając. Udział w historycznych spacerach jest bez-
płatny. Akcja  dofi nansowana jest ze środków gminy Konstancin-Jeziorna.

Piknik w Henrykowie Uroczu
PIASECZNO

 W najbliższą sobotę w Parku Uroczym przy ul. Mokrej 11 w Henrykowie Uroczu 
odbędzie się piknik z licznymi atrakcjami zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. 
Wśród nich: dmuchane zjeżdżalnie (od godz. 14), cymbergaje, pokaz gigantycz-
nych baniek mydlanych, malowanie buziek, balonikowe zoo, pokazy iluzji na we-
soło, fotobudka. O godz. 15 zaplanowano uroczyste otwarcie i odsłonięcie altany, 
boiska do siatkówki oraz stołu do piłkarzyków. Na miejscu będzie także grupa re-
konstrukcyjna „Szare Szeregi”, która odda salwę honorową z miotacza bomb, za-
prezentuje broń, umundurowanie, samochód pancerny, a także zorganizuje po-
kaz musztry i warsztaty z szycia kotylionów. Organizatorzy zaplanowali także licz-
ne konkursy z nagrodami, w tym na najpyszniejsze ciasto drożdżowo-owocowe 
(wypieki można zgłaszać do godz. 15.30). Na zakończenie pikniku – około godz. 
20 – odbędzie się koncert zespołu Bad Rose i wspólna zabawa przy ognisku. 

TW

Awantura o konkurs na dyrektora
PIASECZNO W pierwszą środę czerwca przeprowadzono konkurs na dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Józefosławiu. Wygrał go Andrzej Sochocki – miejscowy organista, pe-
dagog i dyrygent. Jednak trzynaście dni później burmistrz unieważnił wybór komisji

 Swoją decyzję Zdzisław Lis uza-
sadnia wadliwym sposobem wyło-
nienia reprezentantów rady rodzi-
ców do składu komisji konkursowej. 
– Prezydium rady rodziców jest or-
ganem wewnętrznym rady, do któ-
rego kompetencji należy kierowanie 
jej bieżącą działalnością. (...) Nie 
było [ono] uprawnione do wybo-
ru przedstawicieli rady rodziców do 
udziału w pracach komisji konkur-
sowej – czytamy w uzasadnieniu za-
rządzenia burmistrza unieważniają-
cego konkurs. 
 Zdaniem Zdzisława Lisa stwier-
dzona nieprawidłowość mogła mieć 
wpływ na wyniki konkursu (An-
drzej Sochocki został wybrany sto-
sunkiem głosów 7:5 w tajnym głoso-
waniu) i daje podstawę do jego unie-
ważnienia.
 Inne zdanie w tej kwestii ma 
przewodniczący rady rodziców Piotr 
Raczkowski, który na co dzień jest… 

wiceprezesem Krajowej Rady Są-
downiczej. – W trakcie przerw po-
między obradami rady rodziców jej 
obowiązki wykonuje przewodniczą-
cy za pomocą prezydium. Zakres 
uprawnień prezydium wynikający z 
regulaminu nie jest katalogiem za-
mkniętym – przekonuje w piśmie 
skierowanym do władz gminy. 
 Unieważnieniu konkursu sta-
nowczo sprzeciwia się jego zwycięz-
ca. – Czy w gminie naprawdę są-
dzą, że taki autorytet prawny jak 
sędzia Piotr Raczkowski nie potra-
fi pokierować wyborem delegatów 
rady rodziców? – zastanawia się An-
drzej Sochocki, znany z prowadze-
nia  chóru Con Fuoco w Józefosła-
wiu. – Członkowie komisji konkur-
sowej zostali wybrani przez 15-oso-
bowe prezydium jednogłośnie i to w 
obecności komisji rewizyjnej. Nikt 
nie kwestionował tego wyboru na 
tym etapie konkursu. Dopiero gdy 

go wygrałem, zaczęło się dziać to, 
o czym kiedyś mówiłem, czyli praw-
na legalizacja bezprawia. Już na nie-
dzielnym pikniku w Józefosławiu 
obecne na nim gminne radne mó-
wiły otwarcie, że konkurs zostanie 
„uwalony”.
 Dyrygent przyznaje, że planu-
je zaskarżyć decyzję burmistrza do 
wojewody mazowieckiego.
 – Oprócz tego rozważam wyto-
czenie gminie procesu o odszkodo-
wanie – zapowiada. – Sytuacja jest 
ewidentna i nie mam żadnych wąt-
pliwości, że racja leży po mojej stro-
nie. Konkurs można unieważnić, je-
żeli nastąpiły inne okoliczności, któ-
re mogły mieć wpływ na jego wyni-
ki, a to jest wewnętrzna sprawa rady 
rodziców. Każdy decydował w zgo-
dzie z własnym sumieniem, a poza 
tym my nie wiemy, czy delegowane 
przez prezydium osoby głosowały za 
mną czy przeciwko mnie.

Na chwilę obecną nowy konkurs po-
winien się odbyć, mniej więcej, w 
połowie sierpnia.
 – Jeżeli jednak zaskarżę tę decy-
zję, to nie będzie on ważny – konty-
nuuje Andrzej Sochocki. – Po raz ko-
lejny gmina Piaseczno robi sobie po-
litykę w oświacie. Przypomnę spra-
wy pań dyrektor Anny Wiktorzak, 
Agnieszki Malarczyk i Edyty Py-
szyńskiej. Jak się okazało w sądzie, 
prawo było po ich stronie. Po pro-

stu jeżeli konkurs nie przebiega po 
myśli gminy, to jest on – cytując do-
słownie jedną z pań radnych – „uwa-
lany”. Ja tej sprawy nie odpuszczę! 
Mało tego – prawdopodobnie zało-
żę portal, na którym będę zamiesz-
czał kopie wszystkich pism (odpo-
wiedzi z gminy i procesowych). To 
będzie informacja publiczna, bo to 
jest sprawa publiczna – zapowiada 
niedoszły dyrektor.

Grzegorz Tylec

Andrzej Sochocki rozważa wytoczenie pozwu przeciwko gminie



20 nr 22 (674)/2017/W1AKTUALNOŚCI
KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Święto, jakiego jeszcze nie było
GÓRA KALWARIA Maryla Rodowicz w sobotni wieczór wzbudziła zachwyt publiczności. 
Mnóstwo osób głośno śpiewało przeboje razem z artystką. Największa impreza gmin-
na została zorganizowana w tym roku z wyjątkowym rozmachem

 Dariusz Falana, dyrektor Ośrod-
ka Kultury zapowiadał przed jej roz-
poczęciem, że część punktów trzy-
dniowego programu, a także zmia-
na miejsca wydarzenia, będą swo-
istym eksperymentem. Jeśli spotka-
ją się z dobrym odbiorem mieszkań-
ców – zostaną wprowadzone na sta-
łe. – Po imprezie mogę powiedzieć, 
że nowe rozwiązania się sprawdzi-
ły i będziemy je powtarzać w przy-
szłym roku. Zaplanujemy też więk-
sze atrakcje na niedzielę, żeby przy-
ciągnąć więcej osób – zapowiada 
dyrektor.

Klucz dla niepełnosprawnych
 Po raz pierwszy w czasie święta 
miasta został zorganizowany kon-
cert z myślą głównie o młodzieży i 
to w miejscu, które od lat było wy-
marłe – chodzi o scenę przy wie-
ży strażackiej. W piątkowy wieczór 
starli się na niej czterej freestylerzy, 
czyli jedni z najlepszych raperów w 
kraju improwizujący na zadany te-
mat. Ośmieszali się też nawzajem, 
nie przebierając w słowach, czym 
wywoływali żywą reakcję publicz-
ności. Przed mistrzami wystąpi-

li miejscowi hip-hopowcy, którzy 
piszą utwory, a następnie sami je 
wykonują. Koncert inaugurujący 
święto miasta przyciągnął sporą 
liczbę młodzieży, ale i zaciekawio-
nych dorosłych. 
 W sobotnie popołudnie na uli-
cach centrum miasta zrobiło się 
bardzo kolorowo za sprawą para-
dy uczniów szkół i lokalnych or-
ganizacji prowadzonej przez or-
kiestrę. W tym roku tematem 
przewodnim marszu był Rok Wi-
sły, stąd były syreny, wędkarze, 
ryby, parostatek, sieci i maryna-
rze. Zanim kolorowa parada  wy-
ruszyła sprzed ratusza, zwycza-
jowo burmistrz Góry Kalwarii 
przekazał mieszkańcom klucz do 
miasta będący „symbolem otwar-
tości na mieszkańców”. Odebra-
ła je przedstawicielka niepełno-
sprawnych. – To osoby niezwy-
kłe. Chciałbym podziękować or-
ganizacjom opiekujących się oso-
bami niepełnosprawnymi i głę-
boko pokłonić się rodzicom osób 
niepełnosprawnych. Te osoby po-
trafią przewartościować nasze 
działania i myślenie o całym spo-
łeczeństwie – mówił burmistrz.
 Po przejściu przez centrum para-
da dotarła – i tu kolejna nowość – do 
niedużej sceny ustawionej u zbiegu 
ulic 3 Maja i Dominikańskiej. Tu 
włodarze nadali medale Zasłużo-

ny  dla Góry Kalwarii społecznicz-
ce Bożenie Prus-Wiśniowskiej, leka-
rzom Małgorzacie Wieniawskiej (co 
wzbudziło największy aplauz pu-
bliczności) oraz Leszkowi Rezlero-
wi, obchodzącemu 30-lecie zespo-
łowi folklorystycznemu Wólkowian-
ki, a także przedwojennemu burmi-
strzowi Aleksandrowi Dzejce. 

 Przez kolejne dwa dni scena na 
„placu Dominikańskim” stała się 
miejscem prezentacji lokalnych ze-
społów muzycznych, tanecznych i 
sportowych. Na zakończenie świę-
ta, w niedzielę o godz. 18 wystąpił  
na niej zespół Cała Góra Barwin-
ków. Nowością był również deptak, 
jaki urządzono na odnodze ul. Do-
minikańskiej. Na sąsiednim skwe-
rze stanęło wiele najróżniejszych 
stoisk, a także wystawy i dmuchań-
ce. Miejsce to przyciągnęło mnó-
stwo spacerowiczów. 

„Oczy zielone” na koniec
  Punktem kulminacyjnym im-
prezy był koncert Maryli Rodowicz, 
piosenkarka  rozpoczęła nim obcho-
dy swojego półwiecza na rynku mu-
zycznym. Organizatorzy podkreśla-
li, że ta inauguracja jubileuszu miała 
odbyć się tydzień wcześniej na festi-
walu w Opolu, ale ostatecznie „ar-
tystka wybrała Górę Kalwarię”. Jej 
hity, mimo że niektóre liczą ponad 
40 lat (jak „Małgośka”) zabrzmia-
ły bardzo świeżo dzięki nowej, moc-
no rockowej aranżacji i m.in. hi-
p-hopowym oraz gitarowym wstaw-
kom. Publiczność chętnie śpiewała, 
ponieważ w trakcie trwającej oko-
ło półtorej godziny wiązanki prze-
bojów zabrzmiały tylko dwie nowe 
piosenki – m.in. z płyty która do-

piero się w tym roku ukaże oraz... 
„Oczy zielone” Zenona Martyniuka 
w przearanżowanej wersji. Tę ostat-
nią piosenkę – na prośbę publiczno-
ści – Maryla wykonała na zakończe-
nie wcześniej przywdziewając kwie-
cisty wieniec. Przed finałem bur-
mistrz Dariusz Zieliński i dyrek-
tor Ośrodka Kultury Dariusz Fala-
na wręczyli królowej polskiej sceny  
kosz z kwiatami dziękując za 50 lat 
obecności na scenie. 
 Rodowicz udało się w sobotę bar-
dzo skrócić dystans do publiczno-
ści. Także dzięki temu, że zaprosiła 
na scenę mieszkańców – pana Grze-
gorza ( – Żona mnie zabije – jęknął 
do mikrofonu) i dwie nastoletnie Na-
talie. Ku uciesze reszty widzów cała 
trójka śpiewała w chórku i tańczyła. 
 Po raz pierwszy w historii święta 
miasta na scenie głównej na terenie 
byłej jednostki wojskowej odbył się je-
dynie koncert gwiazdy, a po nim dys-
koteka. Na tłum, który wylał się po 
koncercie na ul. Dominikańską, cze-
kała jeszcze jedna atrakcja – widowi-
skowy uliczny występ teatru ognia. 
 Dariusz Falana przyznaje, że choć 
tegoroczny program został rozbudowa-
ny, koszty imprezy bardzo nie wzrosły i 
wyniosły łącznie około 160 tys. zł
 Świętu patronował Kurier Połu-
dniowy.

Piotr Chmielewski

Koncert Maryli Rodowicz obejrzała wyjątkowo 
liczna publiczność

Tematem przewodnim ulicznej parady był Rok Wisły

Nowe boisko na stadionie 
miejskim
PIASECZNO Boisko ze sztuczną nawierzchnią na stadionie miejskim 
jest już gotowa. Właśnie rusza przetarg na budowę jego zadaszenia

 Budowa boiska o wymiarach 60×30 m, które jest nieco większe od standar-
dowego orlika, pochłonęła jak do tej pory około 1,5 mln zł. W zamyśle miało 
ono odciążyć sale gimnastyczne oraz boiska znajdujące się przy piaseczyńskich 
szkołach. - I już spełnia swoją funkcję, bo trenują na nim najmłodsze dzieci, do 11. 
roku życia – mówi Łukasz Kamiński z Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
 Teraz ma zostać ogłoszony przetarg na wykonanie zadaszenia obiektu 
wraz z wewnętrznym oświetleniem. Syntetyczny dach ma mieć kształt elipsy 
i opierać się na drewnianej konstrukcji. Ciekawostką będą podnoszone boki, 
które mają zapewnić na boisku przewiew w cieplejsze dni. Jak się dowiedzie-
liśmy, w związku ze zmieniającym się planem miejscowym, zwycięzca prze-
targu będzie musiał dodatkowo zaprojektować boczne klapy. Jak wszystko 
dobrze pójdzie, prace nad dachem powinny rozpocząć się we wrześniu i za-
kończyć na początku przyszłego roku. Z szacunków wynika, że inwestycja po-
chłonie przynajmniej 1,5 mln zł, choć więcej będzie wiadomo po przeprowa-
dzeniu procedury przetargowej. 
 W najbliższym czasie planowane jest także wyremontowanie trybun przy 
płycie głównej. 

Tomasz Wojciuk

Odkąd gmina przejęła stadion miejski, obiekt z roku 
na rok jest coraz nowocześniejszy

TARCZYN

Linia 400 kV: 
będą referenda?
 Społeczna Grupa, która skupia 
środowiska protestujące przeciwko 
budowie linii przesyłowej 2x400 kV 
m.in. na terenie gminy Tarczyn, zwró-
ciła się do samorządów 13 gmin o 
zorganizowanie w tej sprawie lokal-
nych referendów. „Mieszkańcy wcze-
śniej pozbawieni możliwości konsul-
tacji społecznych mogliby się osobi-
ście wypowiedzieć na temat zasad-
ności powstania inwestycji 2x400 kV 
na terenach swoich gmin” – tłuma-
czą pomysłodawcy. Od Grażyny Wi-
śniewskiej-Sas, wiceburmistrz Tar-
czyna usłyszeliśmy, że w poniedzia-
łek w Grójcu odbędzie się spotka-
nie wójtów i burmistrzów owych 13 
gmin i wówczas zostanie omówio-
na kwestia, czy należy obecnie orga-
nizować proponowane referendum. 
Póki co pani zastępca burmistrza 
propozycji nie chce komentować.
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Podpalacze nie 
dają spokoju lasom
GÓRA KALWARIA Strażacy dzień w dzień gaszą pożary lasu w okolicy 
Sobikowa, Cendrowic i Obrębu. – Za każdym razem powiadamiamy 
policję – mówią. Kto zatrzyma falę podpaleń?

 W nocy ze środy na czwartek spaliły się ostępy o powierzchni hektara w 
Sobikowie. Straż otrzymała informację o ogniu trawiącym zagajniki tuż przed 
północą. – Gaszenie i dogaszanie trwały łącznie pięć godzin, w akcji brało 
udział 14 zastępów straży pożarnej – odnotowuje st. kpt. Łukasz Darmofalski, 
rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pia-
secznie. To największy pożar w ostatnich dniach, ale nie jedyny w tej okolicy. 
W niedzielę palił się las w Cendrowicach i Czaplinku, w poniedziałek – znów 
w Cendrowicach, we wtorek ponownie w Cendrowicach oraz pobliskich Dę-
bówce i Ławkach, w środę w Sobikowie i Obrębie, w czwartek po raz kolejny 
w Sobikowie i Obrębie... Znamienne jest to, że biorąc pod uwagę cały powiat, 
ogień niszczy lasy tylko w tej okolicy. Strażacy nie mają wątpliwości, iż wszyst-
kie zdarzenia są efektem podpaleń. – Z tego powodu za każdym razem po-
wiadamiamy policję – tłumaczy st. kpt. Darmofalski. O zdarzeniach stale infor-
mowana jest też straż leśna. Niestety, dodatkowe patrole nie odniosły dotąd  
pożądanego skutku. 
 Rozprzestrzenianiu się ognia w lesie sprzyjają upały i związana z nimi su-
sza. Strażacy zauważają, że w poprzednich latach najwięcej tego typu zda-
rzeń notowano w sierpniu. W tym roku może paść rekord liczbie pożarów 
lasu, bo ich fala w południowo-zachodniej części gminy Góra Kalwaria rozpo-
częła się już na przełomie maja i czerwca. 

PC



21nr 22 (674)/2017/W1 SPORT
KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Brązowe medalistki z Piaseczna!
KOSZYKÓWKA Przez pięć dni gościliśmy w Piasecznie imprezę najwyżej rangi - Mistrzo-
stwa Polski w Koszykówce Kobiet U14. Na zawody przyjechały najlepsze drużyny w tej 
kategorii wiekowej, wyłonione po turniejach ćwierćfi nałowych i półfi nałowych, a w 
tym zacnym gronie pierwszy raz w historii znalazł się klub z Piaseczna - MUKS Piasecz-
no.  Patronat honorowy nad turniejem objął burmistrz Zdzisław Lis, a patronem me-
dialnym zawodów był Kurier Południowy
 Zawody rozgrywane były sys-
temem każdy z każdym. Najpierw 
osiem zespołów rywalizowało ze 
sobą w dwóch grupach, z których 
po dwa zespoły awansowały póź-
niej do półfinałów. Od samego po-
czątku mistrzostwa były bardzo wy-
równane, a oczy miejscowych ki-
biców skupione były oczywiście na 
poczynaniach gospodarzy. Na każ-
dym meczu trybuny w SP nr 5 wy-
pełnione były po brzegi, a cała „ro-
dzina MUKS” niezwykle żywiołowo 
wspierała nasz team. Dziewczyny 
rozpoczęły turniej najlepiej jak mo-
gły, bo od wygranej, w dramatycz-
nych okolicznościach, z faworytem 
naszej grupy Gorzowem Wielkopol-
skim (61:60).
 Następny dzień zwiastował ko-
lejne widowisko. Drużyna z Piasecz-
na wygrała bowiem swój drugi mecz 
(74:71 z UKS La Basket Warszawa) i 
stanęła przed olbrzymią szansą wyj-
ścia z grupy do najlepszej czwór-
ki Mistrzostw Polski. Na szczęście 
nie trzeba już było czekać na trze-

cie spotkanie, bo korzystny wynik 
innego meczu zapewnił nam awans 
już przed jego początkiem. Porażka 
z ekipą Tęczy Leszno (56:61) – póź-
niejszymi Mistrzyniami Polski (po-
konały w finale zespół ze Zgorzelca 
(79:67), nie miała na szczęście wiel-
kiego ciężaru gatunkowego. Nieste-
ty, w półfinale minimalnie lepsze 
były zawodniczki UKS Basket Zgo-
rzelec (66:69), a jedna z nich trafi-
ła trójkę niemalże z połowy boiska, 
popisując się szczęśliwym, ale i nie-
zwykle efektownym buzzer beate-
rem. Jak się okazało, o te trzy oczka 
podopieczne trenerów Michała Wal-
czuka i Piotra Brzozowskiego były 
tego dnia gorsze.
 Mecz o brąz zaczął się dla nas 
fatalnie, bo rywalki prowadziły już 
11:0, ale po słabszej pierwszej od-
słonie, trzy kolejne kwarty należa-
ły już do piasecznianek, dzięki cze-
mu sen o medalu Mistrzostw Polski 
mógł się ziścić. Dodatkowo w pierw-
szej piątce imprezy znalazły się dwie 
zawodniczki z Piaseczna - Klau-

dia Węcłaś i Eda Balkan. Serdecz-
nie gratulujemy i życzymy kolejnych 
sukcesów!
 - Jako pierwszy w grach zespoło-
wych, klub z Piaseczna zdobył me-
dal Mistrzostw Polski – podkreśla 
Anna Krasuska, trenerka w MUKS 
Piaseczno i jednocześnie radna 
miejska. - Tworzenie klubu od pod-
staw opłacało się, a zamysł działa-
czy o rodzinnym klubie przynosi 
efekty. 
 Warto również wspomnieć, że na 
sukces tego zespołu złożyła się pra-
ca kilku trenerów. Grały w nim bo-
wiem zawodniczki z innych zespo-
łów – np. Adrianna Lasek (trener 
Andrzej Fusek) i Ula Ciechomska 
(trener Anna Krasuska). Wcześniej 
pracowali też z młodymi koszykar-
kami trenerzy Tomasz Rębiś i Łu-
kasz Piekarski. 
 Już rok temu Piaseczno było or-
ganizatorem półfinałów MP, a w 
tym roku półfinałów i finałów. 
 - Zdaliśmy egzamin także orga-
nizacyjnie – mówi Anna Krasuska. 

- Miło było słyszeć pochwały od 
przyjezdnych  trenerów reprezentacji 
polski i komisarzy zawodów, którzy 
gratulowali atmosfery w Piasecznie 
i profesjonalizmu. MUKS Piasecz-
no to wspaniała promocja nasze-
go miasta! Jako klub uczymy dalej 
grać w koszykówkę, robimy swoje, a 

czas zweryfikuje naszą pracę. Dzię-
kujemy wszystkim, którzy pomagali 
przy organizacji – w tym miastu, bez 
którego ważnych decyzji, a te musia-
ły zapadać w tempie ekspresowym, 
nie bylibyśmy w stanie przeprowa-
dzić tych zawodów. 

Grzegorz Tylec

Wywalczyły brąz dla Piaseczna! Od lewej (stoją): Oliwia Włodar-
czyk, Natalia Dobrowolska, Anna Laskowska, Adrianna Lasek, 
Karolina Żyła, Weronika Bożek, Klaudia Hajbowicz (siedzą): Eda 
Balkan, Natalia Kobza, Olga Łaś, Marta Mierzejewska, Klaudia 
Węcłaś, Kamila Pilarska

Mamy stanowić zespół
Z Klaudią Hajbowicz i Kamilą Pilarską, zawodniczkami 
MUKS U14, rozmawia Grzegorz Tylec

Jak zaczęła się wasza 
przygoda z koszyków-
ką?
 Trenujemy koszy-
kówkę od czterech lat. 
(Kamila) Od dziecka lu-
biłam sport, a mój tre-
ner zauważył u mnie w 
oczach pasję i namówił 
mnie do tej dyscypli-
ny. Przyszłam na zaję-
cia i już zostałam. (Klau-
dia, kapitan drużyny) A 
ja poszłam na trening 
razem z koleżanką i to 
przerodziło się w moją 
pasję.

Jaka panuje u was atmosfera w drużynie?
 Próbujemy się zgrać, mamy być razem ze sobą i stanowić zespół, bo sam 
nikt niczego w koszykówce nie osiągnie. 

A jak współpracuje się wam z trenerami? W czasie meczu widać, że często 
reagują żywiołowo...
 Gdy trener na nas krzyczy, to po, to żeby nas wspierać i zmotywować do jesz-
cze lepszej gry. To jest potrzebne, bo bez tego mogłybyśmy się rozbestwić. 

W jaki sposób udało wam się pozbierać po przegranym półfinale?
 Po porażce zaczęłyśmy płakać. To była nasza pierwsza reakcja, bo były-
śmy strasznie smutne. Musiałyśmy się jednak ogarnąć, bo mogłyśmy jeszcze 
mieć medal. Spotkanie o trzecie miejsce było bardzo wyrównane.

Jak odbieracie atmosferę tego turnieju?
 To zależy od charakteru człowieka. Dla niektórych taki doping może być 
bardzo stresujący, a dla innych – jest dodatkową motywacją. Oprócz medalu 
zostaną nam po tym turnieju niesamowite wspomnienia.

Najważniejszy jest rozwój
Z Michałem Walczukiem, trenerem MUKS Piaseczno U14 i jego 
asystentem Piotrem Brzozowskim, rozmawia Grzegorz Tylec
Jak buduje się zespół, który zostaje 
medalistą Mistrzostw Polski?
 Pierwszym krokiem musi być 
chyba trafienie na taką grupę, na 
którą mi się udało trafić pięć lat 
temu. Mamy naprawdę takie pereł-
ki w składzie, że próżno takich szu-
kać gdzie indziej. Nie chcielibyśmy 
jednak wymieniać konkretnych na-
zwisk, bo na sukces zapracowa-
ła cała drużyna. Ważne było rów-
nież odpowiednie przygotowanie od 
strony mentalnej.

Czy przed tymi finałami brąz wzię-
libyście w ciemno?
 Jest OK. Wierzymy, że z tą druży-
ną możemy zajść na sam szczyt i to jest 
nasz cel, choć najważniejszy jest dla nas 
nie wynik, a rozwój sportowy tych za-
wodniczek. Nie gramy szczególnie usta-
wionej koszykówki, bo w ten sposób za-
bija się indywidualny progres młodych 
koszykarek. One mają u nas troszkę wię-
cej swobody w graniu.

Żeby zagrać w Mistrzostwach Pol-
ski trzeba było wpierw dobrze się 
zaprezentować na Mazowszu...
 Na Mazowszu zajęliśmy dru-
gie miejsce, ale to województwo 
jest obecnie najsilniejsze w Polsce. 

Później w półfinałach, które odbyły 
się w Piasecznie, trafiliśmy na bar-
dzo ciężką „grupę śmierci” z Wro-
cławiem, Poznaniem i Bydgoszczą. 
Udało się jednak awansować.

W finałach nie trudno było zwrócić 
uwagę na to, że większość meczów 
była niezwykle wyrównana i rozstrzy-
gała się w ostatnich sekundach...
 Trzeba się było liczyć z tym, że 
tak te mecze będą wyglądały. Rywa-
lizacja była bardzo wyrównana, a 
mistrzostwa stały na naprawdę wy-
sokim poziomie. Zdaniem trenerów 
kadry rocznik 2003 jest ogólnie nie-
samowicie mocny.

Jak oceniacie mecze w wykonaniu 
swojego zespołu na tym turnieju?
 Pierwszy mecz z Gorzowem 
Wielkopolskim był szczególnie cięż-
ki, bo rywalki miały bardzo dużą 
przewagę wzrostu. Musieliśmy 
przeciwstawić im wszystko co mamy 
najlepsze. O naszej wygranej zdecy-
dowały talent, technika użytkowa 
i wola walki. W spotkaniu z Tęczą 
Leszno wiedzieliśmy już, że mamy 
awans do fazy medalowej i być może 
na początku wkradł się brak kon-
centracji. Mecz wygrywa ten zespół, 
który popełni mniej błędów.

W półfinale dziewczyny były gor-
sze od rywalek zaledwie o trzy 
punkty.
 To był szalony mecz. W końców-
ce zabrakło nam nieco dojrzałości i 
wyrachowania, ale do przerwy prze-
grywaliśmy 15 punktami, a mimo to 
zdołaliśmy wrócić do gry.

Generalnie drugie połowy gry ma-
cie chyba lepsze...
 Mówiąc żartobliwie - taki mamy 
styl. Gdybyśmy byli reżyserami, to 
kręcilibyśmy dramaty.

Co będzie dalej z tą drużyną?
 Praca, praca i jeszcze raz praca. 
Będziemy wyznaczać sobie kolejne 
cele. Za dwa lata kolejne mistrzo-
stwa w kategorii U16. 

Był w Piasecznie Marcin Gortat, był 
asystent Michaela Jordana, a teraz 
Mistrzostwa Polski. W Piasecznie, 
jeśli chodzi o koszykówkę, dzieje 
się ostatnio coraz więcej.
 I bardzo dobrze, bo ta dyscypli-
na niewątpliwie zasługuje na koro-
nację. Cieszymy się, że w Piasecznie 
koszykówka ma swoje miejsce i je-
steśmy obecnie jej czołowym ośrod-
kiem na Mazowszu.

Piknik na 25-lecie Sparty
PIŁKA NOŻNA

 W sobotę, 24 czerwca na stadionie LKS Sparta Jazgarzew w Wólce Kozo-
dawskiej odbędzie się piknik rodzinny z okazji 25-lecia klubu. W programie: 
pokaz tricków piłkarskich, konkursy dla dzieci i rodziców, mecze sparingo-
we młodych piłkarzy Sparty, mecz pokazowy (Sparta Jazgarzew – Perła 
Złotokłos) i projekcja fi lmu „Baraż”. Początek imprezy o godzinie 12.

Tyl.

Konstancin Cup 2017
PIŁKA NOŻNA

W sobotę, 24 czerwca na boisku w 
Zespole Szkół im. Władysława Sta-
nisława Reymonta (ul. Mirkowska) 
w Konstancinie odbędzie się turniej 
piłkarski drużyn sześcioosobowych. 
Grając w  turnieju zawodnicy pomo-
gą również potrzebujących dzieciom 
z okolic Piaseczna - podopiecznym 
Fundacji dla Dzieci. Początek zawo-
dów o godzinie 9.

Tyl.
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Niektórzy wolą pracę... od urlopu
Planowaliście wcześniej urlop, ale w ostatniej chwili zrezygnowaliście z niego? Jak się oka-
zuje to dość częste przypadki. Najczęstszą przyczyną takich decyzji jest nadmiar pracy

 Plan urlopów to zestawienie, w 
którym zawarte są terminy plano-
wanych przez pracowników urlopów 
wypoczynkowych w określonym 
roku. Chodzi o to, żeby znienacka w 
firmie nie doszło do skumulowania 
się urlopów, co może zachwiać jej 
działalnością.  Zgodnie z Kodeksem 
Pracy pracodawca jest zobowiązany 
udzielić pracownikowi urlopu w tym 
roku kalendarzowym, w którym za-
trudniony uzyskał do niego prawo. 
Pracownik może zawnioskować o 
jego podział na części. W takiej sy-
tuacji jedna część wypoczynku po-
winna trwać nie mniej niż 14 kolej-
nych dni kalendarzowych.
 Jak sprawdził w ostatnich tygo-
dniach portal Praca.pl, plany urlopów 
przygotowywane są w blisko 80 pro-
centach średnich i dużych firm. Ina-
czej wygląda sytuacja w przedsiębior-
stwach zatrudniających do 50 osób 

(nazywanych małymi). Plany urlo-
pów stosowane są w 60 proc. z nich. 
 Jednak plany planami, ale dla 
pracowników istotniejsze jest, czy 
są one następnie wcielane w ży-
cie. Z tym jest gorzej. Niestety, tyl-
ko 12 proc. osób biorących udział 
w sondażu portalu Praca.pl przy-
znało, że zawsze wykorzystują 
urlop zgodnie w wcześniejszymi 
założeniami. Natomiast co 20 an-
kietowany stwierdził, że nie uda-
ło mu się to... nigdy. Pocieszający 
jest fakt, że aż 70 procent respon-
dentów zadeklarowało, że „najczę-
ściej” udaje się im zrealizować za-
łożony plan urlopowy.
 Z jakiego powodu rezygnuje-
my z planów? Jak się okazuje, naj-
częstszym powodem wymienianym 
we wspomnianym sondażu jest nad-
miar pracy. Natłok zajęć sprawia, że 
trudno nam skorzystać z nawet jed-

nego dnia wolnego, a już dłuższe ka-
nikuły w ogóle stają się mrzonką. 
 Następną, równie częstą przy-
czyną są pokrywające się termi-
ny urlopów pozostałych pracowni-
ków. Ktoś po prostu musi w firmie 
zostać. Co piąty ankietowany jako 
powód odwołania wolnego poda-
je brak możliwości skorzystania z 
urlopu przez osobę, z którą chcia-
ło się spędzić ten czas. 11 proc. re-
spondentów za brak realizacji pla-
nu urlopowego wini złą organiza-
cję pracy w przedsiębiorstwie. Ale 
są też osoby, które nie korzystają 
z urlopu, ponieważ obawiają się 
dłuższej nieobecności w firmie. Nie-
którzy tłumaczą, że wolą pracować 
niż wypoczywać. Na koniec – część 
pracowników nie wykorzystuje urlo-
pu zgodnie z planem z powodu „złej 
woli przełożonego”. 
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Poszukujemy osoby na stanowisko:

Operator Linii Produkcyjnej
Praca sezonowa

Miejsce pracy: Góra Kalwaria ul. Adamowicza 1

OFERUJEMY:
• Pracę sezonową w oparciu o umowę o pracę
• Możliwość stałego zatrudnienia dla

najlepszych
• Wynagrodzenie godzinowe zł brutto17,50
• Premię do 10% wynagrodzenia

miesięcznego

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
• Przygotowanie opakowań do produkcji
• Dozowanie surowców
• Obsługa urządzeń linii produkcyjnej
• Obsługa wózków jezdniowych

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
• Umiejętności pracy w zespole
• Komunikatywności
• Gotowości do pracy w systemie

dwuzmianowym
• Posiadanie uprawnień do obsługi wózków

jezdniowych będzie dodatkowym atutem

Osoby zainteresowane proszę o przesłanie
swojego CV na adres mailowy:

michal.barejko@saint-gobain.com
z dopiskiem

„Praca Saint-Gobain Weber Produkcja”

”.

WEBER jest światowym liderem
w produkcji zapraw budowla-
nych. Oferujemy fachowe,
nowoczesne, kompleksowe
rozwiązania dla budownictwa.
Powstają one w oparciu
o zaawansowane technologie,
znajomość lokalnych potrzeb
oraz międzynarodowe
doświadczenie. WEBER jest
częścią Saint-Gobain
Construction Products Polska,
skupiającej takie uznane marki
jak Ecophon, Isover, Rigips
i PAM.

Firma jest częścią między-
narodowej Grupy Saint-Gobain,
światowego lidera na rynkach
związanych z budownictwem.
Saint-Gobain tworzy, produkuje
i dystrybuuje materiały
budowlane, oferując
innowacyjne rozwiązania
w odpowiedzi na wyzwania
związane z rozwojem
gospodarczym, oszczędnością
energii oraz ochroną
środowiska. Grupa Saint-Gobain
jest obecna w 64 krajach
i zatrudnia prawie 190 000
pracowników. W Polsce Saint-
Gobain jest jednym z
największych inwestorów
zagranicznych, posiada ponad
25 zakładów produkcyjnych,
zatrudniając blisko 7 000 osób.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi
Kandydatami. Prosimy o dopisanie na aplikacji następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie
Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)
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Praca tymczasowa z perspektywy pracownika
Możliwość zdobywania rozmaitych doświadczeń na różnych stanowiskach i w wielu branżach, elastyczne godziny 
pracy, a przy tym dostęp do świadczeń - płatnego urlopu czy ubezpieczenia zdrowotnego. Takie możliwości daje pra-
ca tymczasowa. Ekspert LeasingTeam wyjaśnia, na czym polega i jakie warunki zatrudnienia oferuje kandydatom

Niepubliczne Przedszkole
„Świat Bajek”w Piasecznie

zatrudni nauczycieli
wychowania przedszkolnego

– mogą być studentki studiów pedagogicznych.

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać na
adres swiatbajek@op.pl

lub kontakt telefoniczny
600 429 247, 600 343 180

Niepubliczne Przedszkole
„Świat Bajek”w Piasecznie

kucharkę

i pomoc kuchenną

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać na
adres swiatbajek@op.pl

lub kontakt telefoniczny
600 429 247

R E K L A M A

 Umowa o pracę tymczasową, ze 
względu na elastyczność jaką daje 
zarówno pracownikom, jak i pra-
codawcom, jest coraz popularniej-
szą formą zatrudnienia w Polsce. 
Obecnie, odsetek pracowników za-
trudnionych w ramach pracy tym-
czasowej w naszym kraju wynosi 
1,30%.  Zgodnie z ustawą z 9 lipca 
2003 roku o zatrudnianiu pracow-
ników tymczasowych, podmiota-
mi, które jako jedyne mogą zatrud-
niać w oparciu o ten rodzaj umo-
wy, są agencje zatrudnienia. Według 
Krajowego Rejestru Agencji Zatrud-
nienia, w Polsce jest ich 7 744. Co 
miesiąc, w całym kraju, poszukują 
tysięcy kandydatów do wykonywa-
nia pracy, w tym również tymczaso-
wej. Ekspert LeasingTeam wyjaśnia 
na czym polega praca tymczasowa, 
jakie warunki zatrudnienia oferuje 
kandydatom i jak zostać pracowni-
kiem tymczasowym.

Czym jest praca tymczasowa
 Praca tymczasowa to rodzaj 
zatrudnienia, w którą zaangażo-

wane są trzy strony: pracownik 
tymczasowy, agencja zatrudnienia 
i pracodawca użytkownik.  Agen-
cje zatrudnienia działają w opar-
ciu o ustawę o pracy tymczasowej, 
która reguluje zasady zatrudniania 
pracowników tymczasowych oraz 
zasady ich kierowania do wykony-
wania pracy tymczasowej na rzecz 
pracodawcy użytkownika. Agencja 
zatrudnienia zatrudnia pracowni-
ka, a następnie deleguje go do wy-
konywania pracy u swojego klien-
ta, czyli pracodawcy użytkowni-
ka. Pod jego kierownictwem pra-
cownik wykonuje swoje obowiązki. 
Z kolei agencja zatrudnienia, for-
malnie będąca pracodawcą, zajmu-

je się całą obsługą kadrowo-płaco-
wą związaną z zatrudnieniem, czy-
li naliczaniem i wypłatą wynagro-
dzenia, rozliczaniem urlopów, od-
prowadzaniem zaliczki na podatek 
dochodowy, składki na ZUS, itd. 
 Pracodawcy często korzystają z 
usługi pracy tymczasowej, gdy okre-
sowo potrzebują zwiększyć zatrud-
nienie np. ze względu na zbliżające 
się święta lub prace sezonowe, kiedy 
potrzebują osób na zastępstwo lub 
do wykonywania prac dodatkowych, 
których nie byliby w stanie wyko-
nać pracownicy etatowi  – komentu-
je Marta Zbądzka, Kierownik Pro-
jektu w LeasingTeam.
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Bądź dobrej myśli
Uśmiech, pewny uścisk dłoni i ton głosu, spokój i opanowanie mogą pomóc kandydatowi lepiej zaprezen-
tować się podczas rozmowy kwalifi kacyjnej i zjednać sobie rekrutera. Dzięki pozytywnemu nastawieniu 
można również przezwyciężyć stres, który zwykle towarzyszy uczestnikom rozmów kwalifi kacyjnych.
 - Rekruter wie doskonale, jakie 
emocje towarzyszą większości kan-
dydatów podczas rozmowy kwalifi-
kacyjnej. Jeżeli z powodu zdenerwo-
wania osoba biorąca udział w rekru-
tacji pogubi się w czasie odpowiedzi i 
poprosi o możliwość ponownego jej 
udzielenia, nie powinna się obawiać, 
że wpłynie to negatywnie na opi-
nię rekrutera na jej temat. Każdemu 
może zdarzyć się pomyłka – twierdzi 
Jakub Dysarz ekspert LeasingTeam

Nie bój się odpowiadać 
na trudne pytania
 Celem rozmowy rekrutacyjnej jest 
nie tylko weryfikacja informacji za-
wartych w CV, ale także m.in. spraw-
dzenie motywacji kandydata, jego do-
pasowania do firmy i do oczekiwań 
bezpośredniego przełożonego. Re-
kruterzy zadają pytania dotyczące 
powodów odejścia z pracy, radzenia 
sobie ze stresem, czy pozytywnych 
lub negatywnych cech kandydata. Dla 
niektórych osób mogą się one okazać 
kłopotliwe. W związku z tym, należy 
dobrze zastanowić się nad odpowie-
dziami, aby uniknąć np. negatywne-
go wypowiadania się na temat swoje-
go obecnego pracodawcy.
 W przypadku rekrutacji osób z nie-
wielkim doświadczeniem, rekruterom 
często zdarza się pytać o zainteresowa-
nia. Okazuje się jednak, że z powodu 
stresu niektórym kandydatom nawet od-
powiedź na pytania dotyczące ostatnio 
przeczytanej książki bądź obejrzanego 
filmu może przyjść z pewną trudnością. 
Warto zatem, aby kandydat zastanowił 
się jakie pytania o zainteresowania mogą 
paść i jak na nie powinien odpowiedzieć.

Przygotuj listę pytań do rekrutera
 Rozmowa kwalifikacyjna czasami 
jest jedyną okazją, aby kandydat mógł 

dowiedzieć się więcej na temat pracy 
w danej firmie. Warto zatem dobrze 
przemyśleć, jakie informacje chciał-
by uzyskać od rekrutera. Ścieżka ka-
riery, możliwość pracy zdalnej, do-
datkowe benefity, dokładne obowiąz-
ki na danym stanowisku to tylko nie-
które kwestie warte doprecyzowania.
 - Zadawanie pytań jest ozna-
ką zainteresowania firmą i pokazu-
je, że kandydat również przygotował 
się do spotkania. Zdobyte informacje, 
w sytuacji otrzymania oferty, pozwo-
lą uczestnikowi procesu rekrutacji na 
świadome podjęcie decyzji oraz unik-
nięcie rozczarowania obowiązkami 
na nowym stanowisku. Tym samym, 
zmniejszy się również ryzyko jego re-
zygnacji z pracy np. po okresie prób-
nym, dzięki czemu pracodawca nie bę-
dzie musiał ponosić kosztów kolejnej 
rekrutacji – komentuje Jakub Dysarz.
 Przestrzeganie powyższych za-
sad nie gwarantuje otrzymania pro-
pozycji pracy, ale z pewnością może 
pomóc w profesjonalnym zaprezen-
towaniu się podczas spotkania re-
krutacyjnego. Niewykluczone, że do-
bre wrażenie, które zrobi kandydat, 
zaprocentuje w przyszłości i kolejny 
proces rekrutacji, do którego zostanie 
zaproszony przez rekrutera, zakończy 
się zdobyciem wymarzonej pracy.

Zatrudnienie na umowę o pracę,
zarobki 3 tys. – 5 tys. / NETTO

Dodatkowo bezpłatne wyżywienie

FIRMA MAX-MEAT
UL. TANECZNA 71A WARSZAWA

ZGŁOSZENIA OSOBISTE
od pn. – pt. w godz. 8 – 1300 00

ZATRUDNI
PRACOWNIKÓW

MAGAZYNU NOCNEGO

w godzinach 20 – 0400 00

ZAPRASZAMY!

Zatrudnię

wymagane doświadczenie

Piaseczno/ Ursynów

tel. 725 545 456
lub 509 354 457

Blacharza i Lakiernika
samochodowego
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Salon KoSmyk MED w Tarczynie zatrudni
fryzjerkę kosmetyczkę manicurzystkę• •

Cv proszę przesłać na adres
joannasmykiewicz@wp.pl

Bardzo dobre warunki finansowe
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Chcesz pracować w międzynarodowej firmie handlowej?
Chcesz dobrze zarabiać i mieć możliwość awansu wewnętrzego?

Mamy dla Ciebie pracę!
Aplikuj już dziś na stanowisko - Kasjer/Sprzedawca
Miejsce pracy: market w Warszawie ul. Korkowa 165 A

Jeśli jesteś zainteresowany pracą, wejdź na stronę i aplikuj :

www.kaufland.pl/kariera

Dołącz do naszego zespołu!
Czekamy właśnie na Ciebie!

Telefon kontaktowy : 22 812 91 14

Urlopy dla taty
coraz popularniejsze
Dziś Dzień Ojca, z tej okazji warto odnotować, że coraz więcej tatusiów wybiera należne im urlopy, 
aby aktywnie uczestniczyć w wychowaniu maluchów
 Polscy panowie mają do dyspo-
zycji urlop ojcowski, tacierzyński i 
rodzicielski, a także wychowawczy. 
Każdy z nich  można wykorzystać w 
określonym momencie życia dziecka 
i na określonych zasadach. Co waż-
ne - urlopy dla ojców nie są zależ-
ne od urlopu wypoczynkowego i nie 
zmniejszają jego wymiaru. Czym się 
różnią propozycje dla tatusiów?

Czas, by cieszyć się noworodkiem
 Urlop ojcowski - to czas dla taty 
i dziecka, który nie jest zależny 
od urlopu macierzyńskiego i nie 
można przekazać go matce. Jeże-
li nie wykorzysta go ojciec dziec-
ka, urlop przepadnie. Jest to za-
wsze 14 dni (łącznie z niedziela-
mi i świętami), podczas których 
ojcu przysługuje 100 proc. śred-
niego wynagrodzenia z ostatnich 
12 miesięcy. Z urlopu ojcowskie-
go można korzystać równocześnie 
z wykorzystywaniem urlopu ma-
cierzyńskiego przez matkę dziec-
ka. Uwaga! Urlop ojcowski może 
zostać przyznany wyłącznie pra-
cownikom zatrudnionym na umo-
wę o pracę i przysługuje na dziec-
ko, które nie ukończyło dwóch lat. 
Aby go uzyskać, należy złożyć pi-
semny wniosek do pracodawcy nie 
krócej niż na 7 dni przed planowa-
nym urlopem. 
 Z kolei urlop tacierzyński, w 
przeciwieństwie do ojcowskiego, 
jest powiązany z macierzyńskim 
(co oznaczy, że skraca urlop mat-
ki) i trwa zależnie od liczby uro-
dzonych dzieci przy jednym poro-
dzie (jest to maksymalnie 6 tygodni 
w przypadku jednego dziecka). Tak-
że jest dostępny jedynie dla posiada-
jących umowę o pracę (za ten czas 
przysługuje 100 proc. wynagrodze-
nia). Wniosek o urlop ojcowski na-
leży złożyć co najmniej na 14 dni 
przed rozpoczęciem korzystania z 
tegoż urlopu. Pracodawca jest obo-
wiązany uwzględnić taki wniosek, 
nie może zatem odmówić udzielenia 
urlopu tacierzyńskiego.

Tata może pomóc mamie
 Urlop rodzicielski automatycz-
nie jest on przydzielany mamie 
dziecka, jednak po złożeniu odpo-
wiednich dokumentów możliwe jest 
przydzielenie tego urlopu, w cało-
ści lub części, także ojcu. Na urlo-
pie rodzicielskim może w tym sa-
mym czasie przybywać oboje ro-
dziców, jednak jego łączny wymiar 

nie może przekroczyć okresu usta-
lonego przez ustawę. Długość tego 
urlopu to 32 tygodnie w przypadku 
urodzenia jednego dziecka oraz do 
34 tygodni w przypadku urodzenia 
więcej niż jednego dziecka, przy jed-
nym porodzie (dwojaczki, trojaczki 
itd.). Urlop udzielany jest na pisem-
ny wniosek pracownika, który pra-
codawca ma obowiązek zaakcepto-
wać, jeśli został on złożony w ter-
minie – nie później niż 21 dni przed 
rozpoczęciem urlopu. 
 Tata może także pójść na bez-
płatny urlop wychowawczy. Taki 

urlop w wymiarze 35 miesięcy 
(w wyjątkowych wypadkach 36 
miesięcy) można wykorzystać 
do ukończenia przez dziecko 6. 
roku życia. Dozwoloną długość 
urlopu wychowawczego rodzice 
mogą też podzielić między sobą, 
ale też przebywać na nim jedno-
cześnie.  
 Wniosek o urlop wychowawczy 
należy złożyć na piśmie w terminie 
nie krótszym niż 14 dni przed rozpo-
częciem korzystania z urlopu i pra-
codawca też musi go udzielić.
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BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

Inspektor ds. drogowych  

 

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

 Inspektora 
 w Referacie Egzekucji Administracyjnej

 

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA
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BIURO
PRAWNO-PODATKOWE

kompleksowa obsługakompleksowa obsługa
księgowo-kadrowa,księgowo-kadrowa,

profesjonalnie i życzliwieprofesjonalnie i życzliwie

Warszawa/DawidyWarszawa/Dawidy

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

DOCIEPLENIA - ELEWACJE

tel. 531 834 414

OCIEPLENIA
Izolacje pianą

PUR

26 AKTUALNOŚCI
KURIER POŁUDNIOWY

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o powierzchni 69,8 m² znajdujący się w budynku
komunalnym w Woli Prażmowskiej przy ul. Głównej 55, gm. Prażmów z przeznaczeniem pod
prowadzenie sklepu, biura lub innej usługi nieuciążliwej dla mieszkańców jego najbliższego
otoczenia.
Okres najmu - 3 lata
Miesięczna stawka wywoławcza czynszu za 1 m² powierzchni wynosi + 23,00% VAT.12,00 zł netto

Umowa najmu będzie obowiązywała od 1 sierpnia 2017 r.
Wójt zastrzega, iż termin rozpoczęcia obowiązywania umowy może ulec zmianie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu w siedzibie Urzędu Gminy Prażmów25.07.2017 r. o godz. 13.00
ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie, I piętro pok.115.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1.600,00 zł na konto BS
Tarczyn nr 14 8008 1018 9003 0030 4775 0001 do dnia 20.07.2017 r. z dopiskiem „PRZETARG
NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO, USYTUOWANEGO W BUDYNKU
KOMUNALNYM W WOLI PRAŻMOWSKIEJ UL. GŁÓWNA 55”. Dowód wniesienia wadium
przez uczestnika przetargu należy dołączyć do oferty. Wadium wpłacone przez uczestnika
przetargu, który wygrał, zalicza się na poczet ceny najmu nieruchomości. Skutkiem uchylenia
się od zawarcia umowy jest utrata wadium.
Oferty w formie pisemnej wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać do dnia 20.07.2017 r.
do godz. 14.00 w kancelarii organizatora przetargu w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego
1, w zamkniętej kopercie z napisem „Drugi przetarg pisemny nieograniczony na najem
lokalu użytkowego usytuowanego w budynku komunalnym w Woli Prażmowskiej ul.
Główna 55” lub nadesłanie poczty na w/w adres, w wyżej ustalonym terminie wpływu.

Dokumenty do przetargu należy pobrać w pokoju nr 109 w siedzibie Urzędu Gminy
w Prażmowie.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Prażmowie przy ul. Piotra
Czołchańskiego 1 w pokoju nr 109 lub pod nr tel. 22 727 01 77 w 45.

Pełna treść oferty dostępna na tablicy ogłoszeń w siedzibie UG Prażmów oraz na stronie
bip.prazmow.pl.

Wójt Gminy Prażmów
Sylwester Puchała

Wójt Gminy Prażmów
ogłasza drugi pisemny nieograniczony przetarg na wynajem lokalu

użytkowego, zlokalizowanego w budynku komunalnym w Woli
Prażmowskiej przy ul. Głównej 55

Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r, poz. 2147 ze zm.) informuje, iż na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14 oraz na stronie
internetowej www.piaseczno.pl, zamieszczony został wykaz dot. wydzierżawienia na czas określony 3 lat
części nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14, , na którymo pow. 1,2 m2

posadowiona jest tablica informacyjna – gablota o wymiarach 3 m x 2,58 m, stanowiącej wg ewidencji
gruntów działkę ewid. nr z obrębu m. Piaseczno, będący własnością Powiatu Piaseczyńskiego6 27
uregulowanej w księdze wieczystej nr . został wywieszony na tablicy ogłoszeńWA5M/00297638/1 Wykaz
na okres 21 dni od dnia 12.06.2017 r.

• • • •INFORMACJA INFORMACJA INFORMACJA

Starosta Piaseczyński działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) informuje, iż na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, na stronie
internetowej www.piaseczno.pl oraz na stronie podmiotowej Wojewody Mazowieckiego w Biuletynie
Informacji Publicznej, zamieszczony został wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do
oddania w dzierżawę, dot. działek ewidencyjnych nr 11/34 i nr 13/103 z obrębu 15, miasto Piaseczno.

Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 14.06.2017r. do dnia
05.07.2017 r.

• • • •INFORMACJA INFORMACJA INFORMACJA

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w miejscowości , będącejKonstancin-Jeziorna przy ul. Słonecznej 12
własnością Powiatu Piaseczyńskiego, stanowiącej według ewidencji gruntów działkę , o pow.nr 53/1
1,2868 ha 01-04 WA5M/00272369/3w obrębie , uregulowanej w księdze wieczystej nr . Nieruchomość
zabudowana dwoma budynkami o powierzchni użytkowej i , teren w części1 413,87 m2 159,95 m2
porośnięty lasem sosnowym. Nieruchomość położona w północno-zachodniej części miasta.
W budynku o pow. 159,95 m2 zamieszkuje 1 dwuosobowa rodzina.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 10.900.000 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 1 września 2017 r. o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego
w Piasecznie, sala 112, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie najpóźniej wadiumdo dnia 25 sierpnia 2017 r.
w wysokości 545.000 zł.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Piasecznie, w siedzibach filii oraz na tablicach ogłoszeń urzędów gmin z terenu Powiatu
Piaseczyńskiego, na stronie internetowej Powiatu www.piaseczno.pl
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne są w Starostwie Powiatowym w Piasecznie,
przy ul. Chyliczkowskiej 14, pokój nr 118, pod nr tel. (22) 756 61 44 oraz na stronie internetowej:
www.piaseczno.pl (w zakładce „nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu sprzedaż i dzierżawa”)

Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego

R E K L A M A

R E K L A M A

40 lat kulturą pisane
KONSTANCIN-JEZIORNA W najbliższy weekend swoje 40-lecie będzie obchodził Konstanciński Dom Kultury. 
Z tej okazji przygotowano wiele wyjątkowych atrakcji
 W sobotę i w niedzielę przy Hu-
gonówce (ul. Mostowa 15) w godz. 
14-18 będzie trwał piknik rodzin-
ny. W programie animacje, gry i za-
bawy, warsztaty artystyczne i edu-
kacyjne dla najmłodszych, zajęcia 
plastyczne „Pokoloruj KDK”, Lego 
Opowieści, gra planszowa, podcho-
dy, malowanie koszulek i buzi, kloc-
ki MuBaBaO, warsztaty wycinanki, 
a także atrakcje sportowe i loteria. 
W sobotę o godz. 15 zostanie wy-
stawiony spektakl dla dzieci „Ale 
Cyrk”, a w niedzielę „Klaun w ba-
lonie”. Ponadto w sobotę o godz. 17 
odbędzie się wielka feta urodzino-
wa. Ucztowanie przy wspólnym sto-
le umili muzyka zespołu The War-
saw Dixilanders. O godz. 18.30 w 
altanie przy Hugonówce zacznie się 
potańcówka, którą poprowadzi DJ. 
Na godz. 21.30 zaplanowano na-
tomiast koncert gwiazdy – zespołu 
Tercet czyli Kwartet (bilety 40 zł), 
z Hanną Śleszyńską, Piotrem Gą-
sowskim, Wojciechem Kaletą i Ro-
bertem Rozmusem. Koncert będzie 
swoistą muzyczną podróżą po pol-
skich i światowych przebojach lat 
70., 80. i 90., zaprezentowanych w 
charakterystycznym, estradowym 
stylu zespołu, z ogromnym poczu-
ciem humoru. Natomiast w niedzielę 
o godz. 16  amfiteatr wypełni muzy-
ką Fair Play Quartet. Zespół działają-
cy na pograniczu muzyki rozrywkowej 
i klasycznej specjalizuje się w wykony-
waniu muzyki pop na instrumentach 
smyczkowych. Zaprezentują repertu-

ar z najnowszej płyty z niezwykle ory-
ginalnymi aranżacjami piosenek Mi-
chaela Jacksona. 
 W Hugonówce o godz. 16 od-
będzie się też spotkanie autorskie z 
Witoldem Malesą-Bonieckim, au-
torem książki „Cienie wśród sosen. 
Spotkania w Konstancinie”. 
 Dzieje obecnego KDK sięga-
ją 1977 roku, kiedy to miejscowa 
Rada Narodowa powołała do ży-
cia Miejsko-Gminny Ośrodek Pro-
pagandy i Kultury z siedzibą przy 

ulicy Oborskiej 2. W 1987 roku z 
nazwy zniknęło słowo „propagan-
da”. Od 2005 roku instytucja nosi 
nazwę Konstanciński Dom Kultu-
ry, a od 2014 roku jej siedzibą jest 
odrestaurowana willa Hugonówka 
przy ul. Mostowej 15 – historycz-
nie pierwszy zakład przyrodolecz-
niczy na terenie uzdrowiska. 
 Urodzinom patronuje Kurier 
Południowy.

PC

Fair Play Quartet wypełni amfiteatr muzyką... 
Michaela Jacksona w niedzielę o godz. 16



DAM PRACĘ

ZATRUDNIĘ DIAGNOSTĘ, TEL. 602 722 508

Dla mężczyzn z doświadczeniem przy zakładaniu 
ogrodów, mile widziana umiejętność układania kostki 
brukowej, tel. 698  698 839

Nawiążę współpracę ze zgraną ekipą brukarską, stałe 
zlecenia, ok. Piaseczna, tel. 698 698 839

Kurier Południowy poszukuje kolportera z własnym 
samochodem i znajomością powiatu pruszkowskiego, 
praca co drugi piątek, tel. 22 756 79 39

Praca w firmie ogrodniczej – z doświadczeniem, 
tel. 607 811 727

Panie do sprzątania w Piasecznie i Górze Kalwarii. 
Tel. 608 673 131

Zatrudnię KIEROWNIKA oraz sprzedawcę do skle-
pu mięsnego w Piasecznie. Wymagania: doświadcze-
nie na podobnym stanowisku. CV proszę wysłać na e-
mail: jula02@op.pl, tel. 501 340 214

Manicurzystce z doświadczeniem, Piaseczno, 
tel. 504 092 500

Panią do sprzątania do Przedszkola Słonecznego 
w Piasecznie, tel. 783 982 496

Do sklepu spożywczego w Konstancinie Jeziornie, 
zatrudnię 2 pracowników, tel. 722 319 168 (w godzi-
nach: 7:00-17:00)

Kierowcę C+E w transporcie międzynarodowym, 
wysokie zarobki tel. 501 19 66 83

Zatrudnię kierowców kat. C i kat. C+E,  tel. 796 240 230 

Kasjer/sprzedawca, sklep monopolowy 24h, Piasecz-
no, tel. 790 434 656

Fryzjerkę do salonu w Łazach, tel. 503 018 891

Zatrudnię kuriera, tel. 602 637 732

Ekspedientkę oraz osobę do wykładania towaru 
do sklepu spożywczego w Ustanowie, tel. 602 119 041

Ekspedientki, tel. 508 23 85 86

Zatrudnię fakturzystkę, okolice Piaseczna, 
tel. 508 23 85 86

Potrzebna pomoc przy opiece nad chorą, Piaseczno, 
tel. 603 202 133 

Potrzebny magazynier na skład budowlany Piaseczno, 
tel. 609 11 57 11, 22 750 38 36 

Kierowca Kat. C porządkowanie terenu, 
tel. 506 025 006

Zatrudnię mechanika samochodowego, Piaseczno, 
tel. 601 238 245

Fryzjer damsko-męski do zakładu w Górze  Kalwarii. 
Tel. 512 449 345

Ośrodek Rehabilitacji pilnie zatrudni fizjoterapeutów 
oraz terapeutę zajęciowego. Kontakt telefoniczny pod 
nr tel. 22 73 76 417, e-mail: tabita@luxmed.pl

Ośrodek Opiekuńczo Leczniczy poszukuje pracowni-
ka administarcyjnego ze znajomością pakietu Office. 
Kontakt e:tabita@luxmed.pl, tel. 22 73 76 412

Pomoc domowa, tel.502 640 582

Sprzątanie, dla Pań i Panów z Piaseczna i Mysiadła 
tel. 604 43 77 57 

Warsztat samochodowy w Konstancinie zatrudni 
pomocników mechanika samochodowego możliwe 
zakwaterowanie, Tel. 604 502 426

Stacja paliw w Prażmowie zatrudni na stasnowiska: 
kasjer oraz placowy. CV proszę przesłać na adres: 
artopraca@onet.eu

ZATRUDNIMY OSOBY DO SORTOWANIA PACZEK W CA-
TERINGU DIETETYCZNYM.ATRAKCYJNE WYNAGRO-
DZENIE, PREMIE, OPIEKA MEDYCZNA, UMOWA O PRA-
CĘ TO PODSTAWOWE ZALETY PRACY.MIEJSCE PRA-
CY JÓZEFOSŁAW. PROSIMY O  KONTAKT: 882 173 819

Samodzielnemu brukarzowi z doświadczeniem, 
tel. 698 698 839

Rozwożenie posiłków w godzinach 12.00-16.00, 
Piaseczno, własny samochód, tel. 512 939 790

Zatrudnię pracownika w zakładzie betoniarskim, 
tel. 600 284 250

Zlecę czyszczenie wykładziny – zlecenie prywatne 
tel. 502 579 128 

Mechanika samochodowego z doświadczeniem, 
zatrudni sewis na Ursynowie tel. 505 059 588

Zatrudnię Blacharza samochodowego z doświadczeniem. 
Piaseczno/ Ursynów tel. 725-545-456 lub 509 354 457 

Zatrudnię Lakiernika samochodowego z doświadczeniem. 
Piaseczno/Ursynów Tel. 725-545-456 lub 509 354 457

Glazurnikom, wykończeniówka tel. 601 304 250

Pani do pracy na kuchni, 5 km od Janek, tel. 500 366 001 

Przyjmę do pracy w sklepie odzieżowym w Piasecznie, 
tel. 505 091 634

Zatrudnimy personel opiekuńczy i sprzątający Do Zakła-
du Opiekuńczo Leczniczego MEDI-system KONSTANCJA 
w Bielawie. Tel. 22 754 39 40

Zatrudnimy personel opiekuńczy Do Ośrodka Wentyla-
cji Respiratorem MEDI-system KONSTANCJA w Bielawie. 
Tel. 22 754 39 45

Lakiernika, pomocnika i do przyuczenia zawodu, 
tel. 607 348 271

Praca dla hydraulika z doświadczeniem, od zaraz. 
Obcokrajowcom dziękujemy, tel. 691 056 402

Magazyniera rusztowań, praca fizyczna, tel. 502 782 558

Zatrudnię do pracy w kwiaciarni w Piasecznie na 1/2 eta-
tu, tel. 665 665 758

Piekarza stołowego i piecowego oraz kierowcę – ekspe-
dytora, Piaseczno, tel. 536 002 001

Zatrudnię fryzjera/-kę, Zalesie Górne,tel. 609 859 562

Do produkcji i montażu okien, z doświadczeniem, 
Jazgarzew,  tel. 602 322 750

Praca przy zbiorze borówki w Prażmowie, tel. 600 662 650

Fryzjera/kę męskiego, Piaseczno, tel. 604 433 027

Praca wakacyjna – Pruszków. Praca od lipca do paździer-
nika przy pakowaniu akcesoriów do profili aluminiowych.  
Jest możliwość uzyskania zaświadczenia o odbyciu prak-
tyk. Informacje pod nr tel.: 797 318 859

Osobie do opieki nad osobami starszymi, ośrodek opie-
kuńczy Zalesie Dolne, tel. 607 081 930 

Babik Transport - zatrudnimy osobę do pracy w biurze w 
Górze Kalwarii. Zakres obowiązków - fakturowanie, rozli-
czanie kosztów, kadry). Zainteresowanych proszę o kon-
takt tel 600 065 238

Zatrudnię pracowników remontowo – budowlanych 
do wykończeń, elewacji, glazura, terakota, k/g, gładź, 
tel. 504 100 418

Dla asystentki stomatologicznej, poniedziałek – czwar-
tek po południu, Piaseczno, Młynarska, tel. 784 225 861

Zatrudnię kierowców kat. B, C, CE, jazda po Warszawie, 
tel. 506 00 00 69

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

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

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

Zatrudnimy: ślusarza - wyroby z blachy, profili i rur; ślu-
sarza młodego do przyuczenia; lakiernika proszkowego; 
konstruktora, tel. 602 253 180, 
e-mail: jozefmalecki@wp.pl 

Cukiernika, pomoc, osobę do sprzątania, tel. 608 079 659

Poszukujemy Kandydatów bez doświadczenia na stano-
wiska operator wózka widłowego oraz pomocnik operato-
ra maszyn. Piaseczno k/Warszawy. Oferujemy: umowę o 
pracę, system pracy 4-brygadowy, stawkę 3100zł brutto. 
CV prosimy wysyłać na adres: praca@hrprogress.com.pl 
, tel kontaktowy: 661 457 866 lub 698 698 539

Doświadczonym ogrodnikom do firmy w Piasecznie, 
tel. 500 268 463

Pracownik fizyczny, parkieciarz, pomocnik parkieciarza, 
tel. 504 198 844

Skład Budowlany w Piasecznie zatrudni magazyniera, 
tel. 22 756 97 81

Dekarza, pomocnika dekarza, woj.maz. Kontakt 
Tel. 608 854 286
 
Ochrona, do 50 lat, Konstancin, tel. 506 158 658

Zakład Stolarski zatrudni stolarza z doświadczeniem 
lub do przyuczenia. Janki, tel. 601 89 77 27

Zatrudnię stolarza.Tarczyn.  Tel. 608 207 265

Pralnia w Piasecznie zatrudni kobietę (doświadczenie mile 
widziane) tel: 575 942 929

Pracownika do prac wykończeniowych z doświadcze-
niem, tel. 607 838 619

Kasjer na Stacji Orlen  w Tarczynie, tel. 605 276 594

Produkcja mebli. Oferta także dla osób bez doświadcze-
nia.  Tel.696 48 48 54,

Panów do sprzątania i ogrodnictwa. Praca stała 
w Piasecznie. Tel. 502 501 302

Do sprzątania do domu w Konstancinie- Jeziornej,3-5 dni 
w tygodniu. Tel.501 356 469

EKO-LED SP. Z O.O. producent oświetlenia LED z siedzi-
bą w Józefosławiu poszukuje pracowników na stanowisko 
monter elektronik praca polega m.in. na lutowaniu, pobie-
laniu przewodów, zgrzewaniu termokurczek.wyślij cv ma-
ilem:biuro@eko-led.com.pl (zastrzegamy sobie prawo do 
skontaktowania się z wybranymi kandydatami)

Manikiurzystce w Konstancinie – Jeziornie, 
tel. 606 817 356

Fryzjerce w Konstancinie – Jeziornie, cały etat, 1/2 etatu 
lub dorywczo, tel. 606 817 356

Pracowników ochrony na obiekt handlowy w Piasecznie. 
Możliwość zakwaterowania. Stawka 11zł netto. 
Grafik do ustalenia. 660 720 557; 605 627 980; 
605 611 567; 605 954 981

Pracownika biurowego ze znajomością księgowości 
Tel. 539 988 323

Dekarza, pomocnika dekarza, woj.maz. Piaseczno, 
tel. 601 306 853

Przyjmiemy do pracy: 1. Konstruktora - znajomość  
Inventora maszyny i urządzenia przemysł spożywczy, 2. 
Tokarza - stal kwasoodporna. Praca w Gołkowie. 
Telefon 22 7574762

SZUKAM PRACY 

Kadry, płace, ZUS- doświadczenie, 
Piaseczno i okolice, tel. 600 953 584 

KUPIĘ

Słomę na pniu żytnią, tel. 506 030 150 kupię duże ilości

Piece nadmuchowe do tuneli, tel. 505 728 348

Kupie 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

Miejsce parkingowe w garażu podziemnym, 
przy ul. Warszawskiej 23, Piaseczno, tel. 607 503 314

Piękny kredens, stół + 4 krzesła, 19/20 wiek, 
style neorenesans, tel. 605 852 107

Kopaczka ciągnikowa i kultywator, 
tel. 797 470 694, 22 757 39 30

Wyposażenie zakładu usługowego w Piasecznie. Urzą-
dzenia, meble, klienci, przeszkolenie. Tel. 602 463 705

Tuje, bukszpany i inne,  tel. 880 479 679

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 602 77 03 61

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 791 394 791

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Skoda Octavia, 2007 rok, 2lD, automatyczna skrzynia 
biegów, stan bardzo dobry, tel. 691 77 25 77

Przyczepę bagażową, tel. 510 131 726

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup - stare, skorodowane, tel. 530 540 555

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

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

Konstancin dom 190/1300 m kw okazja 890 tys. zł, 
tel. 601 720 840

Konstancin, 2000m kw, ładna, 270 tys. zł tel. 601 720 840

Bobrowiec 290/1300 m kw., las, ładny, 1,45 mln, 
tel. 601 720 840

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

Konstancin 380/1000 m kw., okazja. 1,49 mln, 
tel. 601 720 840

Działka budowlana w Tomicach, 1786 m kw., 105 zł m kw,  
tel. 511 398 617

Piaseczno, ul. Dworcowa 20, mieszkanie 46 m + miejsce 
postojowe, możliwość dokupienia garażu, 330 tys. zł, 
tel. 602 470 061

Budowlana 1500 m kw, Dobiesz, tel. 508 616 165

Zalesie Dolne, doskonałe położenie, 2600 m kw., 
starodrzew, tel. 601 33 04 77

Kancelaria Prawa Administracyjnego.  ODSZKODOWA-
NIA ZA DZIAŁKI PRZEJĘTE POD DROGI PUBLICZNE – 
skutecznie pomagamy w uzyskaniu odszkodowanie mak-
symalnej wysokości. ODWOŁANIA, ZAŻALENIA, PISMA 
PROCESOWE. Tel. 508 743 620

Dwa hostele, Warszawa i Piaseczno, tel. 728 758 738

Działka budowlana 916 m kw., Władysławów k.Piaseczna, 
media w drodze., 185 tys., tel. 795 661 985

Budowlana w Mieszkowie, tel. 503 002 904

Dom jednorodzinny 170/1000 m kw., Wólka Dworska, 
budowa domów,  tel. 602 397 714

Działkę 2900 m kw. W Ustanowie przy ul. Leśnej,
tel. 509 308 026

Tanio segment w centrum Góry Kalwarii, tel. 602 810 143

Tanio pół bliźniaka w Czersku, tel. 602 810 143

Hala 300 m kw. 1200 m kw. działka Stara Iwiczna 
Tel. 696 834 841

Działki budowlane 800-1000 m kw. Falęcin k/Grójca (obok 
pałacu). Cena już od 47000.Tanio, tel. 601 235 282

Działkę 300 m kw. w ROD Chylice z domkiem, 
tel. 722 208 125

55 m kw., 3 pokoje, bezpośr, Góra Kalw, tel. 693 808 093

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Kawalerkę 40 m kw w Mirkowie, Konstancin-Jeziorna, 
tel. 66 86 400 62

Wynajmę pow. magazyn 400 m kw., biuro 400 m kw., 
plac 3000 m kw., Wola Gołkowska. Tel. 603 770 229

Mieszkanie 40 m kw., dwupokojowe, z aneksem kuchen-
nym, umeblowane,blisko dworca PKP w Piasecznie 
tel. 608 428 547

Mieszkanie do wynajęcia, tel. 698 491 981

Lokal usługowy w Konstancinie-Jeziornie, Tel 507 289 177 

Lokal 50 m kw. Zalesie Dolne, przy głównej drodze, 
tel. 508 589 277

Kawalerkę 30 m kw. Z balkonem, Piaseczno,
tel. 603 168 784

Lokal usługowy, 67 m kw., Józefosław, tel. 502 474 923

Mieszkanie dwupoziomowe w Piasecznie ul. Dworcowa 
38 - 51 m kw., na parterze, wysoki standard,niski czynsz, 
tel. 510 907 860

Kwatery, tel. 728 899 673

Wynajmę pokój w zamian za odpracowanie. Szczegóły 
do uzgodnienia. Tel. 600 903 558

Magazyny w Antoninowie ochrona całodobowa, 
tel. 604 470 270, 604 470 370

Pokój, kuchnia, łazienka z osobnym wejściem, tel. 500 431 318

Dwupokojowe plus garaż, tel. 664 695 444

Biura i magazyny do wynajęcia Piaseczno ul. Nadarzyńska 
53, tel. 603 323 603

Lokal użytkowy 57m kw. Piaseczno tel. 504 506 124

Lokal 400 m, kilometr od Wólki Kosowskiej, przy trasie 
krakowskiej, 512 70 30 27

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Bezpośrednio kupię za gotówkę mieszkanie lub mały do-
mek w Piasecznie. Spłacę zadłużenie , załatwię wszelkie 
formalności. tel. 728 890 129

USŁUGI

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
Tel. 504 008 309

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

PRZYGOTOWYWANIE POZWÓW ROZWODOWYCH, 
tel. 508 743 620 

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

OKNA SERWIS I NAPRAWA, TEL. 601 623 480

Glazura, remonty, tel. 798 828 783

Malowanie, gładzie, tel. 798 828 783

Usługi remontowe, wykończenia wnętrz, glazura, 
terakota, gładź bezpyłowa itp., tel. 795 648 160

Remonty, wykończenia, wolny termin tel. 690 61 30 31
 
Glazurnik tel. 690 61 30 31

Tarasy, balkony, budowa, naprawa, hydroizolacja 
tel. 690 61 30 31

Hydraulik z doświadczeniem, domy jednorodzinne, 
tel. 509 417 482

Elektryk, tel. 666 890 886

Hydraulik tel. 886 576 148

Układanie kostki brukowej, profesjonalnie i termino-
wo, gwarancja, www.dobrybrukarz.pl, tel. 698 698 839

Murarz – tynkarz podejmie pracę, tel. 505 877 194

Ogrody – nawadnianie – brukarstwo, tel. 603 357 962

Hydraulik z doświadczeniem i uprawnieniami, 
tel. 605 079 907

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Tynki gipsowe agregatem, solidnie, niedrogo, 
tel. 796 600 659

Moskitiery, rolety, plisy, tel. 888 168 057

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

Ogrodzenia-montaż-wiel.doświ.tel.793 047 004

Studnie, tel. 516 062 778

Malowanie domów (pokoi) profesjonalnie. Tel. 604 754 217

Wycinka drzew, tel. 604 616 890

Hydroizolacje tel. 690 61 30 31

Usługi budowlane, ocieplanie budynków, podbitek, 
tel. 703 89 75 49

Szafy, tel. 501 257 912

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439

Remonty, tel. 665 708 757

Instalacje elektryczne,   tel.  601 41 88 01

Kominki, tel. 609 644 757

Ocieplenia, tel. 532 587 599

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Pranie tapicerek samochodowych i meblowych, 
tel. 501 277 407

Elektryka i hydraulika w nowych obiektach, 
tel. 501 277 407

Usługi rębakiem, tel. 506 44 05 44

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

Dachy, Kominy, rynny, tel. 798 836 860

Budowy domów tel. 798 836 860 

Usługi transportowe, przeprowadzki, sprzątanie 
działek tel. 511 726 698 

Usługi rębakiem, tel. 697 197 107

Wycinka drzew i usługi rębakiem, tel. 695 708 422

Naprawiam pralki, lodówki, tel. 603 047 616

Tynki tradycyjne, maszynowe i gipsowe, tel. 604 415 352

Hydraulik, tel. 535 872 455

Krycie dachów, naprawy, tel. 511 928 895

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

Wylewki agregatem, tel. 668 327 588

Ocieplanie poddaszy pianą pur, tel. 668 327 588

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

Ogrody, trawniki, tel. 504 008 309

Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

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

Dachy papa termozgrzewalna, tel. 502 473 605

Układanie kostki brukowej, tel. 504 008 309

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Glazura, terakota, gres, tel. 502 720 600

Remonty kompleksowo, tel. 509 690 395

Rynny, daszki, tel. 512 256 799

Tynki agregatem, tel. 533 125 444

Wycinka drzew, rębak do gałęzi, Tel. 518 452 245

Układanie kostki brukowej A-Z, gwarancja, szybka 
realizacja, tel. 518 452 245

Trawniki zakładanie-pielęgnacja, tel. 518 452 245

Minikoparka, tel. 518 452 245

Rębak do gałęzi, tel.  518 452 245

Geodeta, tel. 516 070 915

Geodeta, tel. 503 554 214

Pożyczki bez bik, tel. 22 760 12 27

Dachy-krycie,naprawa,podbitka. Tel. 530 248 771

Oczyszczanie działek,  zakładanie trawników, ogrodnicze, 
tel. 519 874 891

Wycinka i skracanie drzew, tel. 510 694 550

Ogrody-Koszenie Trawnika Zarośli, tel. 603 315 531

Koszenie, wykaszanie, przycinanie itp. Twoją kosiarką/
sprzętem. Tel. 500 466 774

Ogrodnictwo od A do Z, tel. 536 043 434

Szafy, tel. 501 257 912

 RÓŻNE 

Profesjonalne czyszczenie wnętrz samochodów, pranie
i czyszczenie tapicerki, możliwy dojazd do klienta. 
Tel. 792 290 490

Opony-serwis-sprzedaż-wymiana Nowa Iwiczna 
ul. Mleczarska 7, tel. 22 756 88 90 WWW.LAMGUM.PL

NAUKA 

GITARA – wakacje, nauka akompaniamentu, 3 miesiące, 
tel. 605 852 107

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

Szkolenia BHP bhp-mat.pl

ZDROWIE I URODA 

Dom Opieki Piaseczno, tel. 22 757 20 19, 601 870 594

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom czekają fun-
dacyjne zwierzaki: pieski małe, większe i całkiem duże, a 
także koty. Wszystkie są zdrowe, zaszczepione i wysteryli-
zowane. Przebywają w Piasecznie i okolicach. Chętnie po-
możemy przy doborze zwierzaka. Tel. w sprawie adopcji: 
503 069 502, 502 906 532, 604 531 952, 608 504 380

Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040
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Angielski na wakacje, korepetycje, konwersacje, 
egzaminy, tel. 605 760 161

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

KIEROWCA KAT C DORYWCZA.TEL.605 414 216

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

Firma Vega Brukarstwo przyjmie: HANDLOWCA, Lesz-
nowola, ul. Słoneczna 138, tel. 602 383 951

Firma Vega Brukarstwo przyjmie: BRUKARZY, Leszno-
wola, ul. Słoneczna 138, tel. 602 383 951

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

Glazurnika do remontów, Konstancin, tel. 602 23 04 52

STALKO sp.j. zatrudni kierowców kat. D, autobusy kursu-
jące na stałych liniach na terenie powiatu piaseczyńskie-
go, tel: 696 444 355, komunikacja@stalko.net.pl  

Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta Konstancin-Jezior-
na ul. Mirkowska 39 zatrudni na pełen etat sprzątaczkę 
tel. 22 756 42 81

Pomoc Kuchenną, Hotel Pałacyk Otrębusy, 
tel. 503 164 828

Pokojową / Sprzątającą, Hotel Pałacyk Otrębusy, 
tel. 503 164 828

Prasę mimośrodową 40 ton o skoku 1,5 cm 
(stalki do butów), tel. 605 079 907

Wtryskarkę pionową 250-300g, młynek do tworzywa, 
tel. 605 079 907  

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

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

Angielski indywidualnie,od 30 zł/godz., Piaseczno i 
okolice, tel. 662 128 913 

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

Auto skup, tel. 535 661 903

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

Dom z piekną działką  1600 m kw. blisko Piaseczna i 
Góry K. Ostatnie! tel.791 130  132, www.ogrodynarni.pl

Miejsce parkingowe w garażu podziemnym, przy ul. 
Warszawskiej 23, Piaseczno, tel. 607 503 314

Sprzedam lub wynajmę lokal 200 m kw., działka 1500 
m kw. Na mechanikę samochodową lub inną działal-
ność, Piaseczno, tel. 505 79 59 62, 882 141 461

Dla PARY (350+/os)/ SINGLA(-KI) 450+, tel. 720 916 226

Mieszkanie 30 m kw., Tarczyn, IV p.,wolne od sierpnia, 
tel. 662 128 913 

Tanie kwatery, (od 8zł+) tel. 797 799 002

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

GLAZURA, GRES, HYDRAULIKA, ZABUDOWY KAR-
TON, GIPS, PANELE, tel. 601 21 94 82

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

ANTENY, TV-SAT-GSM-LTE, MONTAŻ – SERWIS,  
tel. 508 329 491 

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, GLAZU-
RA, TERAKOTA TEL. 792 456 182  

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Usługi transportowe, przeprowadzki,  tel. 516 856 115 

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Wycinka drzew i usługi rębakiem, tel. 721 881 995

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588  

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

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

poszukuje

KOLPORTERA
z własnym samochodem, 
ze znajomością powiatu 

pruszkowskiego. 
Praca co drugi piątek,

 tel. 22 756 79 39

największy nakład 
największa skuteczność 

w każdy piątek

cena od 3 zł za słowo

Zamów 
ogłoszenie 

drobne

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




