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Zasłabł po dopalaczach

Zatrzymano sprawcę rozboju

Pasażerowie napadli na taksówkarza

Śmiertelne potrącenie 75-latki

Spowodował kolizję, a poszkodowanych 

straszył toporkiem

19-latek miał 30 gram marihuany

 W rejonie skateparku policjanci wezwali karetkę do 16-latka, który zasłabł 
prawdopodobnie po zażyciu dopalaczy. Funkcjonariusze zatrzymali do wyja-
śnienia jego dwóch znajomych. Przy 17-latkach znaleziono tzw. „fetę”, czyli nie-
bezpieczny dla zdrowia i życia rodzaj substancji odurzającej. O dalszym losie 
nieletnich zdecyduje sąd. 

 W ubiegły piątek w Warszawie policjanci z wydziału kryminalnego zatrzy-
mali poszukiwanego 31-latka, który w kwietniu ubiegłego roku dokonał rozbo-
ju na terenie Magdalenki. W rozboju wzięły udział także dwie inne osoby, które 
zostały już zatrzymane. Napastnicy, podczas dokonywania przestępstwa, byli 
brutalni. Wtargnęli do domu, skrępowali swoje ofi ary i ukradli im m.in. pienią-
dze. Wszyscy są znani policji. Za rozbój może grozić im do 12 lat więzienia. 

 Kilka minut po północy 26-letni Piotr R. i 30-letni Cezary K. zamówili kurs 
na Ursynów. Pasażerowie najpierw zapłacili za kurs żądaną kwotę, jednak po 
chwili uznali, że jest ona zbyt wygórowana. Po krótkiej szamotaninie wyrwali 
z rąk taksówkarza 100-złotowy banknot i uciekli. Taksówkarz zgłosił sprawę na 
policji. Po trzech dniach sprawcy rabunku zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty. 
Może grozić im nawet do 5 lat więzienia. 

 Do zdarzenia doszło w środę rano na krajowej „7”. Jak informuje policja, 
75-letnia kobieta próbowała przejść przez drogę w niedozwolonym miejscu, 
około 15 m od przejścia dla pieszych. Niestety, weszła wprost pod koła jadącej 
w stronę Warszawy dacii logan. Uderzenie było tak silne, że piesza zginęła na 
miejscu. Prowadząca dacię 51-latka była trzeźwa. 

 Do nietypowego zdarzenia doszło kilka dni temu w Piasecznie. Kierowca 
audi, jadący ulicą Wojska Polskiego nagle poczuł, że ktoś uderzył w tył jego 
samochodu. Jak się okazało, był to nietrzeźwy kierowca mercedesa, który na 
wieść, że wkrótce na miejsce stłuczki przyjedzie policja, próbował – grożąc uży-
ciem toporka - zmusić poszkodowanych do jej odwołania. Po przyjeździe funk-
cjonariuszy mieszkaniec Piontek błyskawicznie został obezwładniony. Był pija-
ny, miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu, a w kieszeni działkę marihu-
any. Ponadto nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Po wytrzeź-
wieniu usłyszał zarzuty, m.in. jazdy pod wpływem alkoholu za co grozi do 2 lat 
pozbawienia wolności. 

 W środę wieczorem policjanci postanowili skontrolować peugeota, zapar-
kowanego przed jednym z ośrodków wypoczynkowych. W środku auta sie-
dział młody mężczyzna, który na widok funkcjonariuszy zaczął dziwnie się za-
chowywać, m.in. nie wykonywał wydawanych mu poleceń. Po chwili przyznał, 
że wypalił właśnie skręta. Po przeszukaniu auta okazało się, że 19-latek ukrywa 
w nim 30 g marihuany. Mężczyzna został zatrzymany i trafi ł do celi. Za posiada-
nie środków odurzających grozi do 3 lat więzienia.

Chińczyk uciekał przed policją
 Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem w rejonie Wólki Kosowskiej, 
gdzie policjanci z wydziału ruchu drogowego próbowali zatrzymać do kon-
troli obywatela Chin. 42-latek nie reagował jednak na wezwania i zaczął ucie-
kać. Policjanci ruszyli za nim w pościg i po chwili go zatrzymali. Wówczas 
Chińczyk próbował wręczyć im 150 zł łapówki. Mężczyzna został zatrzymany 
i usłyszał zarzuty. Od czerwca niezatrzymanie się do policyjnej kontroli trak-
towane jest jak przestępstwo i grozi za nie od 3 miesięcy do nawet 5 lat po-
zbawienia wolności. 

Święto policji w nowej odsłonie
LESZNOWOLA/POWIAT W sobotę po południu na błoniach przed urzędem gminy Lesznowola 

odbyły się uroczyste, doroczne obchody Święta Policji. W natłoku przemówień, gratula-

cji i awansów nie zapomniano o mieszkańcach, na których czekało wiele atrakcji

 Tegoroczne święto policji było 
inne niż wszystkie. Rozpoczęło się 
mszą św. w intencji funkcjonariu-
szy, odprawioną przez Zbigniewa 
Pruchnickiego, proboszcza parafii 
Matki Bożej Różańcowej w Piasecz-
nie, któremu towarzyszyło także kil-
ku innych kapłanów. Następnie pro-
wadzący uroczystość komisarz Ja-
rosław Sawicki powitał zaproszo-
nych gości, a potem odczytał list od 
ministra spraw wewnętrznych i ad-
ministracji, Mariusza Błaszczaka. 
W liście minister podkreślał, że po-
licjantom należy się szacunek za ich 
trudną, wymagającą wyrzeczeń pra-
cę, a także że powinni być wzorem 
dla społeczeństwa. „Policja musi być 
stanowcza, ale działać także zgod-
nie z prawem” - zaznaczył w liście 
Mariusz Błaszczak. Minister wspo-
mniał też o podwyżkach. Do roku 
2019 pensja policjanta ma wzro-
snąć o 609 zł, a pracownika cywil-
nego – o 597 zł. Komendant powia-
towy, insp. Robert Kokoszka, od-
czytał natomiast list od komendanta 
stołecznego, mł. insp. dr Rafała Ku-
bickiego. - Dziękuję wam za ofiarną 
służbę, zaangażowanie i codzien-
ne wykonywanie powierzonych za-
dań – zwracał się do funkcjonariu-
szy komendant stołeczny. - Życzę, 
aby wasz wysiłek przynosił wymier-
ne efekty. Dziękuję za wsparcie wa-
szym rodzinom i bliskim. 
 Insp. Kokoszka podziękował zaś 
władzom samorządowym za to, że 
dofinansowują zakup sprzętu oraz 
strażnikom miejskim i strażakom. - 
Każdego dnia wspieracie nas w na-
szej pracy – dodał.

Nagrody, awanse, odznaczenia

 Zaraz po przemowach nastąpi-
ła najmilsza dla policjantów część 
uroczystości, a mianowicie awanse 
na wyższe stopnie służbowe. W kor-
pusie szeregowych awanse otrzyma-
ło 12 funkcjonariuszy, w korpusie 
sierżantów – 28, a aspirantów – 27. 
Na wyższe stopnie awansowali tak-
że nadkom. Marek Kruszewski, z-ca 
komendanta komisariatu w Kon-
stancinie-Jeziornie oraz kom. Bar-
bara Malicka-Wojtoń, zastępczyni 
naczelnika wydziału dochodzenio-
wo-śledczego. Tego dnia medale za 
zasługi dla policji otrzymali także 
Katarzyna Paprocka z zarządu po-

wiatu piaseczyńskiego i st. bryg. Mi-
rosław Bosiek, zastępca komendan-
ta Państwowej Straży Pożarnej w 
Piasecznie. Złote medale za długo-

letnią służbę powędrowały do asp. 
sztab. Mariusza Borowskiego i Ha-
liny Kędziory-Kuli, srebrny medal 
trafił do podinsp. Andrzeja Korcza-
ka, a brązowy do st. asp. Bogdana 
Landowskiego. Odznaki „Zasłużo-
ny Policjant” otrzymali mł. asp. Ro-
bert Berbeś oraz kom. Jarosław Sa-
wicki.

Żurek, grochówka i mnóstwo 

dobrej zabawy

 Po zakończeniu części oficjalnej 
wszyscy mogli posłuchać koncertu 
Orkiestry Reprezentacyjnej Komen-
dy Głównej Policji pod batutą tam-
bur majora Jakuba Pietruchy, która 

grała nie tylko muzykę poważną, ale 
także rozrywkową i filmową. Później 
na rozstawionej scenie zagrały jesz-
cze Big Band „Dla Frajdy” oraz „Rey 
Ceballo & Tribulacion Cubana”. 
 Tego dnia wiele atrakcji czeka-
ło także na najmłodszych miesz-
kańców powiatu. Na błoniach przed 
urzędem gminy rozstawiono dmu-
chańce i miasteczko ruchu drogo-
wego, gdzie dzieci mogły spróbo-
wać swoich sił w jeździe rowerem, a 
policjanci z drogówki chętnie udzie-
lali im cennych wskazówek. Obok 
było też laboratorium kryminali-
styczne i strzelnica z nagrodami. 
Sporym zainteresowaniem cieszy-
ły się pokazy capoeiry, MMA, bok-
su i rosyjskich sztuk walki oraz po-
kaz tresury psów. Z kolei najwięcej 
emocji i śmiechu wzbudziło prze-
ciąganie liny, gdzie naprzeciwko sie-
bie stanęli policjanci i samorządow-
cy. Kto zgłodniał mógł usiąść w cie-
niu, zjeść gorącą zupę i kiełbaskę z 
grilla. - Poprzez organizację pikni-
ku chcieliśmy pokazać mieszkań-
com na czym polega nasza praca, 
ale prowadziliśmy też działania pre-
wencyjne – mówi kom. Jarosław Sa-
wicki. - Cieszę się, że wszystko od-
bywało się w miłej atmosferze i było 
przy tym sporo dobrej zabawy.

Tomek Wojciuk

Jak co roku policjanci otrzymali awanse na wyższe 

stopnie służbowe

- Życzę wam wiele sukcesów 

oraz satysfakcji z pełnienia 

trudnej i odpowiedzialnej 

służby – zwrócił się 

w liście do policjantów

 Mariusz Błaszczak, minister 

spraw wewnętrznych 

i administracji

Białe audi znalezione
KONSTANCIN-JEZIORNA Policja usta-

liła właściciela białego audi, któ-

re prawdopodobnie doprowadziło 

do wypadku w zeszły piątek przy 

wjeździe do Konstancina-Jeziorny

 - Postępowanie jest w toku, 
mamy już określonego właścicie-
la pojazdu, ale teraz musimy ustalić, 
kto prowadził auto – informuje kom. 
Jarosław Sawicki z Komendy Powia-
towej Policji w Piasecznie. – Jutro 
właściciel białego audi będzie prze-
słuchany w charakterze świadka – 
dodaje policjant.
 Do wypadku doszło w zeszły 
piątek przy wjeździe z Konstan-
cina-Jeziorny od strony Góry Kal-
warii na drodze wojewódzkiej 724. 
Białe audi zmierzające od strony 
Konstancina wyprzedzało, jadąc 

wprost na nadjeżdżającą z naprze-
ciwka skodę.
 Kierowca skody, chcąc unik-
nąć czołowego zderzenia, przyha-
mował i stracił panowanie nad au-
tem. Zjechał na przeciwległe pobo-
cze, gdzie nieszczęśliwym zbiegiem 

okoliczności zatrzymał się mężczy-
zna skuterem. Skoda uderzyła moto-
rowerzystę i przewróciła się na lewy 
bok. Obaj mężczyźni zostali zabrani 
do szpitala. Kierowca audi odjechał z 
miejsca wypadku.

AB
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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

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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Zbudują halę 
na miejskim targowisku
PIASECZNO Po wybudowaniu Centrum Edukacyjno-Multimedialnego 

przy ulicy Jana Pawła II gmina będzie chciała zrewitalizować także te-

ren miejskiego targowiska

 Jak tłumaczy wiceburmistrz Daniel Putkiewicz, chodzi o to, aby stworzyć 
w rejonie szkoły i targowiska przyjazną dla ludzi przestrzeń miejską. Drugim 
powodem są kwestie estetyczne – targowisko w obecnym kształcie przy no-
wej placówce za 50 mln zł nie wyglądałoby – delikatnie mówiąc - najlepiej. 
Dlatego pojawił się pomysł, aby pobudować na nim ogromną zadaszoną 
halę, w środku której znalazłyby się otwarte stanowiska handlowe. Ma ona 
być na tyle uniwersalna, aby można było na przykład organizować w niej róż-
nego rodzaju koncerty. Pomysł wydaje się o tyle ciekawy, że w Piasecznie ta-
kiego miejsca brakuje. - Myślimy także o większym niż do tej pory zagospoda-
rowaniu terenu targowiska – zdradza wiceburmistrz Daniel Putkiewicz. - Mo-
głyby tu odbywać się choćby targi śniadaniowe, albo nocne markety, jak ma 
to miejsce w Warszawie. Chcielibyśmy do dyskusji dotyczącej przyszłej funk-
cji tego miejsca zaprosić także mieszkańców, bo tak naprawdę to oni zdecy-
dują o przyszłym przeznaczeniu zarówno hali, jak i jej najbliższego otoczenia.

TW

Oddalcie od uzdrowiska „trasę mostową”
KONSTANCIN-JEZIORNA Rada miejska zwróciła się do marszałka województwa o wykreślenie z 

planu zagospodarowania Mazowsza rezerwy pod obwodnicę szosy nr 721, która w nieokre-

ślonej przyszłości miałaby prowadzić do planowanego mostu na Wiśle w Ciszycy

 Chodzi o szeroki na 40 metrów 
pas terenu, który od strony Piasecz-
na ciągnie się na terenie gminy po 
zachodniej stronie torów tzw. linii 
siekierkowskiej, a następnie przy ul. 
Bielawskiej przechodzi za prawy wał 
Jeziorki i dociera do brzegu Wisły w 
Ciszycy (gdzie miałby powstać most 
do Józefowa). 
 Plany samorządu Mazowsza 
od lat budzą w Konstancinie kon-
trowersje. Włodarze miasta uzdro-
wiskowego obecnie powątpiewa-
ją, czy w sytuacji, gdy właśnie roz-
poczęła się budowa dalszego odcin-
ka południowej obwodnicy Warsza-
wy (S2) wraz z autostradowym mo-
stem przez Wisłę w okolicy Wilano-
wa i Wawra, w ogóle jest sens prze-
rzucania mostu przez rzekę w pobli-
żu Konstancina-Jeziorny. Marsza-
łek Adam Struzik odpowiedział, że 
owa trasa nadal jest w planach sa-
morządu Mazowsza, ponieważ sta-
nowi element budowanej etapa-
mi „małej obwodnicy Warszawy”. 
Dodał, że na razie na odcinek tra-
sy przez gminę Konstancin nie za-
rezerwowano funduszy. Zasugero-
wał jednocześnie, aby – jeśli władze 
gminy nie są zainteresowane po-
wstaniem tej szosy na swoim tere-
nie – złożyły (do końca lipca) wnio-
sek o jego wykreślenie z planu zago-
spodarowania przestrzennego woje-
wództwa mazowieckiego, który wła-
śnie jest zmieniany. 
 Tak też radni zrobili w poprzed-
nią środę i wnieśli o taką zmianę 

przebiegu obwodnicy drogi woje-
wódzkiej nr 721, aby najlepiej omi-
jała gminę Konstancin. – W jaki 
sposób chronić walory przyrodni-
cze naszego terenu, skoro wprowa-
dzamy przez miasto drogę szybkie-
go ruchu? – pytała podczas dyskusji 
na ten temat Anna Szulc, mieszkan-
ka Cieciszewa. 
 – Obwodnica drogi 721 wpro-
wadziłaby do centrum uzdrowiska 
ruch tranzytowy o dużym natęże-
niu. Planowana trasa podzieliłaby 
również nasze miasto na dwie czę-
ści. Nie zgadzamy się na takie roz-
wiązanie – tłumaczy burmistrz Ka-
zimierz Jańczuk. 
 Gospodarz gminy dodaje, że je-

śli samorząd Mazowsza wysłucha 
głosu radnych Konstancina, gmi-
na poważnie rozważy, jak wykorzy-
stać istniejącą od lat rezerwę terenu 
wzdłuż torowiska do potrzeb komu-
nikacyjnych przede wszystkim Kon-
stancina-Jeziorny i Piaseczna. 
 Jednocześnie we wniosku do 
marszałka, radni zaapelowali o bu-
dowę szosy z Konstancina-Jeziorny 
do Góry Kalwarii w nowym prze-
biegu, realizację nowej drogi z Kon-
stancina do Warszawy (tzw. Czer-
niakowskiej-bis) oraz dostosowanie 
bocznicy kolejowej z Nowej Iwicznej 
do Siekierek (tzw. linii siekierkow-
skiej) do ruchu pasażerskiego.

PC

Planowana obwodnica drogi nr 721 przecięłaby ul. Warszawską 

i zdaniem burmistrza podzieliła miasto na dwie części
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Agentka 

w Kinie Plenerowym

PIASECZNO

 W piątek 21 lipca na parkingu 
miejskim przy ulicy Sierakowskiego 
o godzinie 21 odbędzie się kolejny 
z dziewięciu zaplanowanych w tym 
roku seansów fi lmowych w ramach 
cyklu „Piaseczyńskie Kino Plenerowe 
2017”. Obejrzeć będzie można fi lm 
„Agentka” - parodiującą fi lmy o przy-
godach superagenta Jamesa Bonda, 
komedię sensacyjną z nominowaną 
do Oscara Melissą McCarthy.

Tyl.

Diety radnych nie urosną
KONSTANCIN-JEZIORNA Grupa rajców chciałaby inkasować wyższe kwoty za sprawowanie 

obowiązków w samorządzie, ale ostatecznie do podwyżki nie dojdzie. Zdaniem szefa 

rady, odbiór społeczny takiej uchwały byłby negatywny

 O zwiększenie diet, a przede 
wszystkim o zmianę sposobu ich 
naliczania w poprzednią środę do 
rady miejskiej zwróciła się Komisja 
Budżetu, Inwestycji i Spraw Mająt-
kowych. Jej przewodnicząca Jolanta 
Stradecka zawnioskowała o wpro-
wadzenie do programu sesji rady 
miejskiej uchwały w tej sprawie. Jed-
nak stosunkiem głosów 11:9 jej pro-
pozycja została odrzucona. 
 Jako jedyny przeciwko propozycji 
komisji, jeszcze przed głosowaniem, 
wypowiedział się przewodniczący 
rady miejskiej Andrzej Cieślawski. 
– Ten projekt uchwały zakłada coś, 
co jest nieprawdą. Diety radnych nie 
są wynagrodzeniem za pracę. W tym 
projekcie ma być premiowana liczba 
komisji, co spowoduje, że posiedze-
nia będą zwoływane na siłę – powie-
dział. Szef rady dodał, że diety kon-
stancińskich radnych w porównaniu 
z sąsiednimi samorządami „są naj-
wyższe”. – Odbiór społeczny był-
by niedobry, gdybyśmy je podnieśli. 
Sama dyskusja na ten temat mogłaby 
spowodować niesmak. Nie powinni-
śmy być sędziami we własnej spra-
wie, czyli podnosić sobie diet. Może 
powinniśmy podjąć uchwałę o die-
tach, ale pod koniec kadencji, dla na-
stępnych radnych – argumentował. 
 Jolanta Stradecka tłumaczyła, 
że przecież tylko i wyłącznie radni 
mogą sobie zmienić zasady przyzna-
wania diet. – Diety nie są wynagro-

dzeniem za pracę, ale za dyspozycyj-
ność – mówiła. Jej zdaniem, zmia-
na uchwały o dietach nie wpłynie na 
opinię o radzie miejskiej, bo takową 
„mieszkańcy już mają”. Jednak nie 
przekonała większości radnych.
 Obecnie szef konstancińskiej rady 
otrzymuje nieco ponad 2013 zł mie-
sięcznie, jego zastępcy po niespełna 
1812 zł, szefowie komisji 1610,5 zł, a 
szeregowi radni 1409 zł. Tak jest, je-
żeli biorą udział w sesji oraz dwóch 
komisjach w miesiącu. Za każdą nie-
obecność mają odejmowane pięć 
procent diety. Natomiast za dodatko-
we posiedzenia nie mają dodatku.
 To właśnie chciała zmienić ko-
misja budżetu. Zaproponowała, aby 
rajcy dostawali za każde trzecie i na-

stępne posiedzenie komisji w miesią-
cu (w którym uczestniczą) dodatko-
we 5 proc. diety, podobnie za każdą 
2 i kolejną sesję w miesiącu. – Ta pro-
pozycja wzięła się stąd, że w kwiet-
niu mieliśmy więcej sesji i komisji, na 
nich dużo więcej pracy niż normal-
nie – wyjaśnia Jolanta Stradecka. 
 Wyższe diety mieliby otrzymywać 
ponadto członkowie komisji rewizyj-
nej, którzy prowadzą pracochłonne 
kontrole działań gminy. Nieco mniej 
pieniędzy mieliby otrzymywać tylko 
zastępcy przewodniczącego rady.
 Przewodnicząca komisji budżetu 
uważa, że rada miejska przed koń-
cem kadencji jeszcze do tematu diet 
powróci. 

Piotr Chmielewski

Jolanta Stradecka przekonywała, że za swoją dyspozycyjność 

radni powinni otrzymywać więcej pieniędzy 

Młodzież z Katalonii
odwiedziła Józefosław
PIASECZNO Do gminy Piaseczno przybyła, w ramach rewizyty, grupa 

uczniów z Katalonii. Kilka miesięcy wcześniej uczniowie z Zespołu Szkół 

Publicznych w Józefosławiu odwiedzili ich w Hiszpanii

 Ogromną atrakcją dla gości z Hiszpanii było zwiedzanie Warszawy. Wcze-
śniej nasi uczniowie przybliżyli Katalończykom historię miasta oraz opowie-
dzieli o jego najważniejszych zabytkach. Wycieczka zakończyła się kupowa-
niem pamiątek i spacerem po Starym Mieście. Drugiego dnia pobytu młodzież 
z Hiszpanii wyszalała się w parku trampolinowym i obejrzała m.in. stadion na-
rodowy. Sporo radości dostarczyło także wspólne ognisko zorganizowane na 
Zimnych Dołach. Dzieciaki piekły kiełbaski i chętnie brały udział w przygoto-
wanych dla nich zabawach i grach integracyjnych. W poniedziałek wszyscy 
spotkali się w szkole w Józefosławiu, gdzie odbywał się Dzień Języków Ob-
cych. Było przedstawienie, a po nim odbył się konkurs piosenki angielskiej. Go-
ście z Katalonii wzięli udział w konkursie „Name that Tune”, znakomicie się przy 
tym bawiąc. Wieczorem wszyscy udali się na lotnisko, gdzie odbyło się czułe 
pożegnanie. - Program eTwinning, w ramach którego organizowane są tego 
typu wymiany, nie tylko pozwala szlifować język angielski i udoskonalać umie-
jętności komunikacji, ale także jest okazją do nawiązania nowych przyjaźni z 
uczniami z innych krajów – mówi Joanna Kuligowska, nauczycielka ze szkoły 
w Józefosławiu, która była wcześniej na podobnej wymianie w Hiszpanii. 

TW

Jednym z głównych punktów napiętego programu 

było wspólne zwiedzanie Starego Miasta w Warszawie





6 nr 26 (678)/2017/W1AKTUALNOŚCI

KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Kierowca „elki” przyznaje:
Sikamy ludziom pod płotami
KONSTANCIN-JEZIORNA – Nikt o nas nie pomyślał i nie ustawił nawet jednej toalety na pętlach linii lokalnych L. Prosi-

liśmy o rozwiązanie tego problemu, ale władze gminy nas zbywają – mówi Andrzej Gasik, jeden z kierowców busów

 W gminie Konstancin-Jezior-
na jest kilka busowych linii dojazdo-
wych. Dla trzech z nich – L15, L28, 
L21 przystankiem końcowym jest 
Klarysew (na ul. Mirkowskiej), busy 
dwóch kolejnych linii L14 i L16 tędy 
przejeżdżają. Na następny kurs w dni 
robocze kierowcy czekają w tym miej-
scu kilkanaście minut, a w weekendy 
nawet ponad dwie godziny. – Ani w 
tym miejscu, ani w innym, do które-
go docierają „elki”, nie ma toalety – 
narzeka Andrzej Gasik. – Załatwia-
my się u ludzi pod płotem. Gdy złapie 
nas straż miejska, dostaniemy man-
dat – zauważa. 
 Pracownicy firmy przewozowej 
różnie sobie radzą. Jeden, który jeździ 
busami od niedawna, za potrzebą idzie 
z Mirkowskiej do pobliskiego marketu. 
Jednak nie zawsze ma na to czas. 
 Andrzej Gasik mówi, że próbo-
wał tematem zainteresować burmi-

strza, ale nie doczekał się odzewu. 
 – Kierowcy powinni zwrócić się 
z tym problemem do pracodawcy, 
to jego obowiązkiem jest zapewnie-
nie im odpowiednich warunków sa-
nitarnych – odpowiada burmistrz 
Kazimierz Jańczuk. – Nie mogę na 
ten temat rozmawiać z pojedynczym 
kierowcą. Jeżeli w tej sprawie zwróci 
się do nas firma przewozowa, zasta-
nowimy się jak wspólnie zaradzić tej 
sytuacji – obiecuje. 
 Burmistrz jest sceptyczy co do 
ustawienia przenośnej toalety w po-
bliżu pętli autobusowej w Klarysewie. 
– Ona nie jest bezwonna i mieszkańcy 
zaczęliby protestować – podkreśla.
 Wojciech Zalewski, dyrektor do 
spraw przewozów na terenie War-
szawy z PKS Grodzisk Mazowiec-
ki, spółki obsługującej połączenia 
lokalne m.in. w Konstancinie przy-
znaje, że nie słyszał o problemach. 

z którymi borykają się kierowcy tu-
tejszych busów. – Na pewno podej-
miemy temat, bo jest bardzo istotny i 
doprowadzimy do rozwiązania pro-
blemu – zapowiada. 

PC

Pijanych za kółkiem przybywa
POWIAT Przez pięć miesięcy tego roku już 109 mieszkańców powiatu piaseczyńskiego 

wyrokiem sądu straciło prawo jazdy, ponieważ prowadzili auto nietrzeźwi. W całym 

minionym roku takich osób było 175

 „Piłeś – nie jedź” – zdaje się, że na 
takie hasła niektórzy kierowcy są uod-
pornieni. Nie biorą pod uwagę, że kie-
rując autem po suto zakrapianej impre-
zie mogą zrobić krzywdę nie tylko so-
bie, ale także przypadkowym osobom.
 Z danych piaseczyńskiego sta-
rostwa wynika, że w zeszłym roku 
sądy w całym kraju cofnęły upraw-
nienia do prowadzenia pojazdów 
175 mieszkańcom naszego powiatu. 
W tym zestawieniu prym wiodą kie-
rowcy w wieku 40-49 lat, „prawko” 
straciło bowiem 56 osób w tym wie-
ku (najwięcej miało 42 lub 44 lata). 
Jednak niewiele mniej praw jazdy 
odebrano kierującym w grupie wie-
kowej powyżej 50. roku życia (ta-
kich było 42, najstarszy miał 84 lata) 
oraz w grupie 30-39 lat (41 przyłapa-
nych). Najmniej pijanych kierowców 
było w wieku do 29 lat – 26.
 Podobnie sytuacja przedstawia 
się w tym roku (dane obejmują okres 

od 1 stycznia do końca maja). Naj-
więcej spośród 109 skazanych za 
jazdę na „podwójnym gazie” miało 
od 40 do 49 lat (36 osób), na dru-
gim miejscu ponownie znalazły się 
osoby po 50. urodzinach. Najstarszy 
pijany za kółkiem liczył 88 lat, naj-
młodszy zaledwie 19. 
 Za kolizje i wypadki spowodo-
wane pod wpływem alkoholu od 1 
czerwca grożą surowsze kary. Pijany 
lub odurzony narkotykami spraw-
ca śmiertelnego wypadku lub powo-
dującego ciężkie uszkodzenia ciała 
pójdzie do więzienia na co najmniej 
2 lata. Kara nie będzie mogła zostać 
zawieszona. Ze znacznie poważniej-
szymi konsekwencjami musi się li-
czyć także osoba, która złamie są-
dowy zakaz prowadzenia pojazdów. 
Grozi jej teraz nawet do 5 lat więzie-
nia i zakaz prowadzenia pojazdów 
na okres do 15 lat.

Piotr Chmielewski

Najstarszy kierowca, 

któremu sąd odebrał 

prawo jazdy za jazdę 

na podwójnym gazie 

liczył 88 lat 

Król i królowa 
polskich szachów
PIASECZNO Podczas ostatniej sesji burmistrz i przewodniczący rady po-

dziękowali Monice i Bartoszowi Soćko, którzy nie tylko regularnie odno-

szą sukcesy w szachach, ale także angażują się w działalność społeczną

 W marcu tego roku Monika Soćko, arcymistrzyni szachowa z Zalesia Gór-
nego, zdobyła kolejny tytuł Mistrzyni Polski. Dwa miesiące wcześniej jej mąż 
Bartosz Soćko sięgnął po Mistrzostwo Polski w szachach szybkich. – Dzięku-
jemy za te znakomite osiągnięcia sportowe, jak również za promocję naszej 
gminy – zwrócił się do szachistki Piotr Obłoza, przewodniczący rady miejskiej 
(Bartosz Soćko nie mógł przybyć na uroczystość). Gratulacje mistrzyni złoży-
li także burmistrz Zdzisław Lis oraz wiceburmistrz Daniel Putkiewicz, a soł-
tys Zalesia Górnego Ewa Molenda-Stroińska przypomniała, że państwo Soć-
ko nie tylko świetnie grają w szachy, ale także od kilku lat społecznie pracują z 
dziećmi, przy okazji przekazując mnóstwo sprzętu lokalnemu klubowi kultu-
ry. – To także oni przyczynili się do tego, że w tym roku nasi gimnazjaliści zdo-
byli drużynowe Mistrzostwo Polski w szachach – przypomina miejscowy spo-
łecznik i pasjonat tej dyscypliny, Andrzej Szczygielski. – Dziękuję za wszystkie 
ciepłe słowa, to dla nas bardzo miła chwila – mówiła Monika Soćko. – Cieszy-
my się, że nasze zalesiańskie dzieci grają w szachy i się rozwijają. Postaramy 
się zrobić wszystko, aby przekazać im naszą wiedzę.

TW
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Głową w tablicę?
PIASECZNO Mieszkańcy skarżą się, że zajmująca ponad pół chodnika 

tablica informacyjna przy skrzyżowaniu ulic Puławskiej i Jana Pawła 

II jest na dodatek zbyt nisko zawieszona

 Tablica wskazuje objazd remontowanego od kilku miesięcy skweru Kisie-
la. Na chodniku przy ul. Puławskiej stoi już od dłuższego czasu. – Musieliśmy 
umieścić ją przed skrzyżowaniem z Jana Pawła II, takie są przepisy – wyjaśnia 
Włodzimierz Rasiński, naczelnik gminnego wydziału infrastruktury i transpor-
tu publicznego. Elżbieta Ozimińska, mieszkająca przy ul. Szkolnej, nie przyj-
muje tych wyjaśnień do wiadomości. – Tablica tarasuje chodnik, a nocą nie 
jest oświetlona, więc łatwo o nią uderzyć głową – mówi. 
 – Jakiś czas temu tablica złamała się pod wpływem wiatru i była ponownie 
spawana. Powinna znajdować się na wysokości dwóch metrów od poziomu 
chodnika, ale sprawdzimy czy nie jest niżej – uspokaja Włodzimierz Rasiński.

TW

Lotnisko Chopina zmorą mieszkańców
LESZNOWOLA/PIASECZNO Równo rok temu pisaliśmy o uciążliwościach związanych z dużym 

ruchem powietrznym w rejonie Lotniska Chopina. Okazuje się, że z roku na rok port 

obsługuje coraz więcej pasażerów

 Lotnisko Chopina w Warszawie 
jest największym portem lotniczym 
w Polsce. W 2016 r. obsłużyło 12,8 
mln pasażerów – o 14,4 proc. wię-
cej niż rok wcześniej. Jednak w tym 
roku ten rekord również ma zostać 
pobity. W związku z wprowadze-
niem nowych połączeń ma ich być 
nawet ponad 14 mln. 

Mieszkańcy zatykają uszy...

 Sezon wakacyjny zaczyna się w 
maju i trwa do końca września. Wte-
dy to gwałtownie wzrasta liczba 
czarterów, co wiąże się z większymi 
uciążliwościami dla ludzi mieszka-
jących w sąsiedztwie lotniska. Star-
tujące samoloty okropnie hałasują, 
zakłócając spokój mieszkańców My-
siadła, Starej Iwicznej, Nowej Woli, 
Łozisk, Bobrowca oraz zachodniej 
części Piaseczna. - Ze zdziwieniem 
przyjąłem fakt, że na mapach aku-
stycznych dla obszarów, gdzie odby-
wa się ruch samolotów, nie uwzględ-
niono miejscowości w naszej gmi-
nie – mówił nam przed rokiem Mi-
rosław Wilusz, lesznowolski rad-
ny. Operator lotniska ma ustawo-
wy obowiązek (Prawo ochrony śro-
dowiska) wykonywania mapy aku-
stycznej, uwzględniającej obsza-
ry objęte wzmożonym hałasem, co 
5 lat. Ostatnia została przygotowa-
na w 2012 roku. Wyraźnie widać na 
niej, że obszar gmin Lesznowola i 
Piaseczno znajduję się poza strefą 
zagrożoną hałasem powyżej 55 dB. 
Jest to o tyle dziwne, że samoloty 
startują nad tymi miejscowościami 
regularnie, a ryk pracujących na peł-

nych obrotach silników bywa niekie-
dy nie do zniesienia. - W tym roku 
ma zostać wykonana kolejna mapa 
akustyczna – mówi Mirosław Wi-
lusz. - Napisałem do Portów Lotni-
czych z prośbą, aby wykonali u nas 
dokładne pomiary poziomu hałasu. 
Otrzymałem informację, że tak wła-
śnie się stanie. Czy będą one rzetel-
ne? Wkrótce się o tym przekonamy.
 Umieszczenie znajdujących się 
w powiecie piaseczyńskim miej-
scowości na mapie akustycznej 
skutkowałoby tym, że ich miesz-
kańcy mogliby ubiegać się od lot-
niska o pieniądze, przeznaczone 
np. na zakup dźwiękoszczelnych 
okien.

Chcą stale monitorować 

poziom hałasu

 Mieszkających na linii startu sa-
molotów ludzi irytuje także fakt, że 
część lotów odbywa się nocą. Decy-
zją sejmiku województwa mazowiec-
kiego w godz. 23-6 powinna obo-
wiązywać cisza nocna. - Niestety, 
nie jest ona przestrzegana – doda-
je radny Wilusz. Mówi się, że praw-
dziwy obraz uciążliwości akustycz-
nych można byłoby uzyskać dopie-
ro po zamontowaniu stałego punktu 
pomiarowego. Na razie nie wiadomo, 
czy założenie takiej instalacji będzie 
możliwe. Decyzję w tej sprawie musi 
podjąć marszałek województwa.

TW

Starty samolotów muszą 

odbywać się pod wiatr, 

a ten coraz częściej wieje 

od strony Piaseczna 
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NOWO OTWARTY SKLEP
- piwa lane z beczki
- kwas chlebowy
- przekąski

Ul. puławska 32 lok.5, piaseczno

 otwarte codziennie
godz. 10 - 22 

ZAPRASZAMY
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Gmina
Piaseczno

ogłasza przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieru-
chomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako dział-
ka ewid. nr 282/30 o powierzchni 200 m2, położona w miejsco-
wości Wólka Kozodawska gm. Piaseczno w rejonie ulicy Bociana 
Białego, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg 
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00295438/5.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 

37.276,38 zł brutto

Wysokość wadium : 1.863,82 zł

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze 
urbanistycznym oznaczonym symbolem (9MN/U) – tereny za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług.
Dla obszarów funkcjonalnych oznaczonych m. in. symbolem 
9MN/U w planie ustala się przeznaczenie terenu i zagospodaro-
wania – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca 
i bliźniacza z dopuszczeniem realizacji wbudowanych w budyn-
ki mieszkalne lokali usługowych oraz realizacji wolnostojących 
obiektów usługowych. 
Przedmiotowa działka ma kształt wąskiego prostokąta, położo-
na jest w drugiej linii zabudowy 
od ul. Źródlanej, przy ul. Bociana Białego. Ulica Bociana Białego 
jest drogą gminną gruntową utwardzoną, z pełną infrastruktu-
rą techniczną terenu.
Z uwagi na wielkość przedmiotowej nieruchomości, nie może 
ona stanowić samodzielnej działki budowlanej, służy na do-
łączenie do nieruchomości sąsiedniej w celu poprawy jej wa-
runków zagospodarowania, oznaczonej nr ew. 280/8 lub nr ew. 
282/21. W związku z tym, w przetargu mogą uczestniczyć wy-
łącznie właściciele działek przyległych tj. 280/8 i 282/21. 
 
Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 08.09.2017 r. 

o godz. 10.00 w sali konferencyjnej przy sekretariacie Bur-

mistrza (I piętro, pok. 39) budynku Urzędu Miasta i Gminy 

Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Pisemne oferty można składać w Kancelarii Urzędu Miasta 
i Gminy Piaseczno w terminie do dnia 04.09.2017 r. (włącznie) do 
godz. 18.00 – w zamkniętych kopertach.

Oferty składane przez zainteresowanych winny zawierać:

1. Imię, nazwisko i adres 
2. Datę sporządzenia oferty,
3. Aktualny odpis z księgi wieczystej dla nieruchomości, której 
jest właścicielem 
4. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu 
i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
5. Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
6. Dowód wpłacenia wadium.
7. Popis(y) oferenta(ów)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium 

w terminie do dnia 04.09.2017 r. na rachunek bankowy Gminy 
Piaseczno nr 12 1060 0076 0000 3310 0018 5094. 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zali-
cza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zwraca 
się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jed-
nak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, za-
mknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetar-
gu wynikiem negatywnym. Wadium ulega przepadkowi w ra-
zie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia 
umowy sprzedaży.
Wygrywający przetarg jest zobowiązany do dokonania wpłaty 
ceny nabycia (pomniejszonej o wpłacone wadium) najpóźniej 
2 dni przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży. Wszelkie 
koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca nieru-
chomości.
Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych 
powodów.
Burmistrzowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wy-
brania którejkolwiek z ofert.
Bliższych informacji o przetargu i szczegółowych warunkach 
sprzedaży udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzę-
du Miasta i Gminy Piaseczno, II piętro, pok. 70, w godz. 8-16, tel. 
70-17-523.

Pełnomocnik Burmistrza 

 Naczelnik Wydziału Inwestycji

mgr inż. Anna Bednarska

 Stosownie do art. 17 pkt. 9 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), art. 39 ust. 1
i w związku z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze 
zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: 
• Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław 
(podjętego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie 928/XXXIII/2013 z dnia 17.04.2013 r.);
• Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław III 
( podjętego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie 63/V/2011 z dnia 24.02.2011 r. ).
Wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach: 

od 01 sierpnia do 01 września 2017 r.

Informacje w pokoju Nr 48, 1 piętro , Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta 
i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 w Piasecznie , w godz. od 9.00 do 15.00.
Projekty planów składające się z tekstów i rysunków planów oraz prognoz oddziały-
wania na środowisko będą dodatkowo dostępne do wglądu w Urzędzie Miasta i Gmi-
ny Piaseczno, ul. Kościuszki 5 oraz opublikowane na stronie internetowej Gminy Pia-
seczno www.piaseczno.eu oraz w systemie informacji przestrzennej Gminy Piaseczno 
www.piaseczno.e-mapa.net w grupie zagospodarowanie przestrzenne do 22 września 
2017 r. Dyżury projektantów w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno odbędą się w piątki 
4,11,18 sierpnia 2017 r. w godzinach od 11.00 do 13.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 
w Sali stołówki Zespołu Szkół Publicznych w Józefosławiu przy ul. Kameralnej 11 w dniu 

18 sierpnia 2017 r. w godzinach: od 19.00 do 21.00 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , każdy 
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może składać uwagi.
Uwagi do wyłożonego projektu planu należy składać :
1) na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 
2) ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy 
Piaseczno przy ul. Kościuszki 5,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e – maill: 
urzad@piaseczno.eu 

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem wła-
ściwym do ich rozpatrzenia, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organi-
zacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 22 września 2017 r. 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia 

p.o. Naczelnik Wydz. Urbanistyki i Architektury

 Stosownie do art. 17 pkt. 9 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073.) art. 39 ust. 1 w związku z art. 
46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz Uchwały Rady 
Miejskiej w Piasecznie Nr 1152/XXXIX/2013 z dnia 23.10.2013 
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wólka Ko-
zodawska zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi 
Wólka Kozodawska dla obszaru, którego granice wyznaczają:
1) Od północy – południowa linia rozgraniczająca ul. Bukietowej; 
2) Od wschodu – zachodnia linia rozgraniczająca ul. Dworskiej; 
3) Od południa – północno –zachodnia linia rozgraniczająca 
ul. Dworskiej oraz oś rzeki Jeziorki; 
4) Od zachodu – zachodnie granice działek nr ew. 53/15 (powstałej 
w wyniku podziału działki nr ew. 53/2) oraz dz. nr ew. 53/4 i za-
chodnia linia rozgraniczająca ul. Hajduczka w dniach od 4 sierp-

nia 2017 r. do 5 września 2017 r. w pokoju nr 32, I piętro, Wy-
działu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piasecz-
no, ul. Kościuszki 5 w Piasecznie w godz. od 8.00 do 16.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwią-
zaniami odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gmi-
ny Piaseczno w dniu 28 sierpnia 2017 r. o godz. 11.00.
 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu miejscowego, może składać uwagi.

Uwagi do wyłożonego projektu planu należy składać:
1) na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, 
2) ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury 
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul.Kościuszki 5,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres 
e-mail: urzad@piaseczno.eu 

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piasecz-
no, który jest właściwym organem do rozpatrzenia uwag z po-
daniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 26 września 2017 r.

z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia

p.o. Naczelnik

Wydziału Urbanistyki i Architektury

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 
ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno podaje do publicz-
nej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do:

sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona jako 
działka ewid. nr 55/6 o powierzchni 989 m2, położona w obr. 
5 m. Piaseczno przy ul. Mleczarskiej, dla której Sąd Rejonowy 
w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą nr WA5M/00250487/6. 

Cena nieruchomości - 341.038,41 zł brutto

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego części miasta Piaseczno przedmiotowa działka 
znajduje się w obszarze urbanistycznym oznaczonym symbo-
lem (11.MN/U) – przeznaczonym pod zabudowę mieszkanio-
wa jednorodzinna i usługi nieuciążliwe.
Wzdłuż północnej granicy działki przeprowadzona jest napo-
wietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110KV 
posiadająca 19m strefę szkodliwego oddziaływania elektro-
energetycznego (po 19 m w każdą stronę od osi linii).

Ponad południową częścią działki przeprowadzona jest linia 
elektroenergetyczna średniego napięcia 15KV posiadająca 
5 m strefę szkodliwego oddziaływania elektroenergetyczne-
go (po 5 m w każdą stronę od osi linii).
Na terenach położonych w zasięgu tych stref plan zakazuje re-
alizacji obiektów kubaturowych przeznaczonych na stały po-
byt ludzi (powyżej 4 godz. na dobę).
Wprowadzone strefy szkodliwego oddziaływania elektro-
energetycznego uniemożliwiają zabudowę tej działki obiek-
tami kubaturowymi przeznaczonymi pod zabudowę mieszka-
niowa jednorodzinna oraz usługi nieuciążliwe.

Niniejszy wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości 
na okres 21 dni.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji 
i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 
z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5, II piętro, pok. 70, 
w godzinach od 8 –16, tel. 70-17-523

Pełnomocnik Burmistrza 

Naczelnik Wydziału Inwestycji

mgr inż. Anna Bednarska

Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-

mościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w spra-

wie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014. poz. 1490)

OGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi 

Józefosław i Józefosław III

Ogłoszenie
w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Wolka Kozodawska.

Wykaz nieruchomości
stanowiących własność Gminy Piaseczno przeznaczonych do sprzedaży 
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Wykaz Nieruchomości
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 
z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 – na I piętrze przy sekretariacie  Burmistrza oraz 
na stronie internetowej www.piaseczno.eu został udostępniony do publicznej wiadomości 
wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych 
do sprzedaży:
- nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako działka nr ew. 166/2 
o pow. 0,04ha, położona w miejscowości Wola Gołkowska gm. Piaseczno.

Wykaz Nieruchomości
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno  na   podstawie   art. 35   ustawy   z   dnia 21 sierp-
nia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.) informuje,  iż 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 – na I piętrze 
przy sekretariacie Burmistrza oraz na stronie internetowej www.piaseczno.eu  zamieszczo-
ny został do publicznej wiadomości  „Wykaz Nieruchomości” przeznaczonych do wydzier-
żawienia:  w trybie bezprzetargowym części o pow. 205mkw. działki ozn. nr 51/94 położo-
nej w Chyliczkach przy ul. Bażnciej;    części   działek ozn. nr 56 i 68, obr. 56 położonych  
w Piasecznie przy ul. Paprociowej 2;    działki ozn. nr ewid.  38, obr. 18, położonej w Piasecz-
nie przy ul. Okulickiego/Armii Krajowej.  

Wykaz Nieruchomości
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno   na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) informuje, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 – na I piętrze przy sekreta-
riacie Burmistrza oraz na stronie internetowej www.piaseczno.eu  zamieszczony został do 
publicznej wiadomości „Wykaz Nieruchomości” – lokal użytkowy, usytuowany w budynku 
przy ul. Czajewicza 1 w Piasecznie przeznaczony do wynajęcia w drodze przetargu nieogra-
niczonego na prowadzenie działalności  usługowo-handlowej.

Wykaz Nieruchomości
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno   na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) informuje, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 – na I piętrze przy sekreta-
riacie Burmistrza oraz na stronie internetowej www.piaseczno.eu  zamieszczony został do 
publicznej wiadomości „Wykaz Nieruchomości” – lokal użytkowy o powierzchni 34,27 m2, 
usytuowany w budynku przy ul. Puławskiej 20 w Piasecznie, przeznaczony do wynajęcia na 
prowadzenie działalności usługowo-handlowej (sklep i serwis rowerowy).  

Wykaz Nieruchomości
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno   na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) informuje, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 – na I piętrze przy sekreta-
riacie Burmistrza oraz na stronie internetowej www.piaseczno.eu  zamieszczony został do 
publicznej wiadomości „Wykaz Nieruchomości” – lokal użytkowy, usytuowany w budynku 
przy ul. Sierakowskiego 1 w Piasecznie przeznaczony do wynajęcia w drodze przetargu nie-
ograniczonego na prowadzenie działalności  usługowo-handlowej.

UiA .ZP.6721.18.2017.APA
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Błoto na Widnej. 
Remont w przyszłym roku?
PIASECZNO Mimo że mieszkańcy ulicy Widnej w Zalesiu Górnym o re-

mont drogi starają się od kilku lat, nadal znajduje się ona w fatalnym 

stanie. - Mamy dość życia w błocie – mówią zdesperowani ludzie

 - Nasza droga jest skrótem do cmentarza i każdego dnia jest rozjeżdżana 
przez samochody – mówi Barbara Jakubowska, jedna z mieszkanek. - Wielo-
krotnie apelowaliśmy do burmistrza, prosząc go o pomoc i utwardzenie trak-
tu. Niestety, jak do tej pory bezskutecznie. W końcu złożyliśmy petycję, którą 
podpisało kilkadziesiąt osób.
 Pani Barbara pokazuje nam zdjęcia drogi z ostatnich kilku dni. Wszędzie 
błoto, dziury i kałuże. - W okolicy większość dróg zostało już utwardzonych, 
jak np. równoległa do Widnej ulica Szeroka – dodaje. - A my nie możemy nor-
malnie żyć. Cała ta sytuacja jest dla nas upokarzająca...
 - Nawet z psem wyjść nie można, bo wraca ubłocony do połowy – skar-
ży się pan Roman. A inni sąsiedzi podkreślają, że wiele osób podąża Widną do 
przystanku autobusowego. Błoto sprawia, że idą do pracy w brudnych butach.
 Włodzimierz Rasiński, naczelnik gminnego wydziału infrastruktury i trans-
portu publicznego informuje, że w tym roku droga nie będzie remontowa-
na. - Jeśli radni przyznają środki, być może stanie się to za rok – mówi.
- Do grudnia będziemy chcieli zrobić dokumentację techniczną, a w przy-
szłym roku utwardzić Widną asfaltem – deklaruje radny Łukasz Kamiński.

Tomasz Wojciuk

Tak wygląda ulica Widna w Zalesiu Górnym po każdych 

większych opadach deszczu

Mniej papierów, szybszy remont?
KONSTANCIN-JEZIORNA/PIASECZNO Są dobre informacje związane z przygotowaniem przebu-

dowy szosy nr 721 od Piaseczna do Jeziorny. Prace nad projektem zajmą mniej czasu

 Zarówno Sanepid, jak i Regio-
nalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
uznały, że dla tej inwestycji nie trze-
ba przygotowywać tzw. raportu od-
działywania na środowisko, co zwy-
kle trwa przynajmniej kilka miesię-
cy. – W związku z tym przystąpiliśmy 
intensywnie do wydania decyzji śro-
dowiskowej dla tego przedsięwzięcia 
– informuje burmistrz Kazimierz Jań-
czuk. Decyzja środowiskowa to pierw-
szy, ale zarazem kluczowy dokument 
niezbędny do realizacji inwestycji.
 Przypomnijmy, że Mazowiecki 
Zarząd Dróg Wojewódzkich zlecił 
poznańskiej firmie wykonanie pro-
jektu przebudowy głównej arterii łą-
czącej Piaseczno i Konstancin-Je-
ziornę (dokumentacja ma być go-
towa pod koniec przyszłego roku). 
Stało się to pod wpływem nacisku 
mieszkańców korzystających z tej 
ruchliwej jezdni. MZDW pomię-
dzy ul. Julianowską w Piasecznie 
a ul. Skolimowską w Konstancinie 
(to przeszło 5 km) planuje wykonać 
nową nawierzchnię, a także chodnik 
i ścieżkę rowerową oraz przebudo-
wać skrzyżowania. Na razie nie wia-

domo, kiedy projekt miałby być zre-
alizowany, ponieważ samorząd wo-
jewództwa nie zarezerwował na ten 
cel pieniędzy. 
 Jednak burmistrz Konstanci-
na-Jeziorny jest dobrej myśli. Dla-
tego zamierza podjąć starania, aby 
projekt był gotowy możliwie szyb-
ko. – Będę przekonywał mieszkań-
ców podczas konsultacji społecz-
nych, żeby nie bojkotowali tej inwe-
stycji. Ponieważ droga nr 721 przez 

ostatnie kilkanaście lat stała się uli-
cą, przy której powstały osiedla i 
wiele domów jednorodzinnych, a nie 
ma przy niej ani chodnika ani ścież-
ki rowerowej – tłumaczy Kazimierz 
Jańczuk.
 Obecnie rozpoczyna się przebu-
dowa dalszego odcinka drogi nr 721 
- od ul. Julianowskiej do Mleczar-
skiej w Piasecznie. 

Piotr Chmielewski

Mieszkańcy od lat nie mogą się doprosić m.in. o chodnik 

wzdłuż trasy z Piaseczna do Jeziorny 

R E K L A M A

R E K L A M A
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Ikony motoryzacji
PIASECZNO Radek Brzozowski, mieszkaniec Zalesia Górnego, od kilkunastu lat kupuje i 

remontuje stare samochody, których ma w swojej kolekcji kilkanaście. Wśród nich są 

takie perełki jak ford taunus z 1967 roku czy wartburg 312/1 de luxe, który „wystąpił” 

w oskarowym fi lmie „Ida”

 - Zawsze interesowały mnie sa-
mochody, ale nigdy nie chciałem 
zajmować się nimi zawodowo – 
przyznaje Radek Brzozowski. - Ba-
łem się, że proza życia zabije moją 
pasję. Samochody są dla mnie od-
skocznią, dzięki nim się relaksuję. 
Ale jest to też sposób na spędzanie 
wolnego czasu. Także z rodziną, bo 
wspólnie jeździmy na różnego ro-
dzaju rajdy i zloty. 

Wszystko zaczęło się od ojca

 Mieszkaniec Zalesia Górnego 
przyznaje, że pasją do samochodów 
zaraził go ojciec, który 20 lat temu 
dokonał nietypowej zamiany z wu-
jem, oddając mu poloneza za syre-
nę 104 z 1969 roku. Syrena była w 
bardzo dobrym stanie i miała za-
ledwie 15 tys. km przebiegu. Dziś 
ma 25 tys. i rodzina Brzozowskich 
często jeździ nią na zloty. Ostatnio 
odwiedzili czeski Cieszyn, i dum-
ny właściciel śmiał się potem, że 
pierwszy raz była za granicą. - 10 lat 
temu zrobiliśmy syrenie remont bla-
charsko-lakierniczy, przeszła rów-
nież rekonstrukcję tapicerki siedzeń 
– mówi Radek Brzozowski. - Przez 
te wszystkie lata, a auto jest w na-
szej rodzinie od nowości, syrena tyl-
ko raz mnie zawiodła – urwał się jej 
przegub. Myślę, że osoby, które mia-
ły styczność z tym samochodem, 
wiedzą o czym mówię. 

Wartburgi grają w filmach

 Innym ciekawym samochodem 
w kolekcji pana Radka jest wartburg 
312/1 de luxe z 1965 roku, który zo-
stał kupiony w Jeleniej Górze. - Do-
kładnie na takim modelu mój ojciec 
uczył się jeździć – dodaje mieszka-
niec Zalesia. Jest to model przejścio-
wy, na czterech sprężynach, który 
był produkowany zaledwie dwa lata. 
Auto przeszło gruntowny przegląd 
mechaniki i układu hamulcowego, 
został w nim jednak zachowany ory-
ginalny lakier. Jakiś czas temu do 
Radka Brzozowskiego zgłosił się ko-
lega, konsultant pracujący przy fil-
mie „Ida”. Okazało się, że potrzebu-
ją właśnie takiego samochodu. - By-
łem sceptycznie nastawiony do tego 
pomysłu, bo hołduję zasadzie, że sa-
mochodów i kobiet się nie pożycza. 
Bałem się oddać wartburga w obce 
ręce – mówi mieszkaniec Zalesia. 
- W końcu jednak zgodziłem się i po-
jazd spędził na planie w sumie 30 dni. 
Generalnie nic mu się nie stało, lekko 
została uszkodzona tylko kierownica. 
Podobno Agata Kulesza nie czuła się 
w nim zbyt pewnie i poprosiła o za-
łożenie dodatkowego, prawego luster-
ka, którego w oryginale nie było. W 
efekcie, w części scen, mój wartburg 
występuje z jednym lusterkiem, a w 
innych - z dwoma. Auto spisało się na 
tyle dobrze, że w nagrodę zabrałem je 
potem na premierę „Idy” do Kinoteki. 

Ale nie dojechaliśmy, bo padła pom-
pa paliwa. Może mojego wartburga 
zjadła trema...?
 Kolejny wartburg z kolekcji 
pana Radka „wystąpił” w filmie 
„Sztuka kochania”, przedstawiają-
cym historię Michaliny Wisłockiej. 
 - W ogóle lubię wartburgi, bo w 
przeciwieństwie do dużych fiatów są 
miękko zawieszone – dodaje pasjo-
nat motoryzacji. - Kiedyś kupiłem 
fiata 125 p na resorach piórowych i 
byłem bardzo rozczarowany. Prowa-
dzi się go jak wannę pełną wody.
 Mimo to, kilka lat temu, Radek 
Brzozowski kupił w przetargu orga-
nizowanym przez Agencję Mienia 
Wojskowego znajdującą się w bar-
dzo dobrym stanie karetkę, również 
na bazie fiata 125 p. Auto ma już 
zrobioną karoserię i nowy właściciel 
wpadł na pomysł, aby zrobić z nie-
go replikę ambulansu, który jeździł 
kiedyś ulicami Piaseczna. - Dlate-
go szukam starych zdjęć, na których 
widać, w jaki sposób były pomalo-
wane te samochody – dodaje. - Bar-
dzo proszę o kontakt wszystkie oso-
by, które dysponują takimi fotogra-
fiami.

Lubi dźwięk i zapach dwusuwów

 Mieszkaniec Zalesia najlepiej 
lubi samochody z lat 50. i 60., 
które dziś uznawane są za iko-
ny polskiej motoryzacji, a więc 

warszawy, syreny, wartburgi, ale 
też duże fiaty, polonezy, malu-
chy. Wszystkie one znajdują się 
w jego kolekcji. - Szczególny 
sentyment mam do dwusuwów 
– przyznaje. - Lubię ich dźwięk 
i specyficzny zapach spalin. 
Z każdym moim samochodem 
wiążą się jakieś emocje i inna hi-
storia. Dlatego rzadko sprzeda-
ję swoje auta, a jeśli już się na to 
zdecyduję, muszę mieć pewność, 
że trafią w dobre ręce. 
 Innym samochodem, który Ra-
dek Brzozowski darzy dużym sen-
tymentem jest mikrus, zapomniana 
dziś nieco polska konstrukcja pro-
dukowana w latach 1957-1960. Jak 
sam mówi, miał ich już kilka, a je-
den właśnie poddawany jest grun-
townej renowacji. Jego najwięk-
szym marzeniem jest z kolei saab 96 
z końca lat 60., który uważa za naj-
większe osiągnięcie inżynieryjne w 
dziedzinie silników dwusuwowych. 

- W Polsce zrobił się rynek na sta-
re auta, wiele osób traktuje je jako 
świetną lokatę kapitału – mówi. - Ja 
nie jestem o tym do końca przeko-
nany. Niemniej jednak na samocho-
dy, które mam w swojej kolekcji dziś 
nie byłoby mnie już stać...

Ford po towarzyszu partyjnym

 Jedną z takich perełek jest ford 
taunus z 1967 roku. Z autem tym 
wiąże się bardzo ciekawa historia. 
Otóż zostało ono kupione na tar-
gach poznańskich w 1967 roku przez 
ówczesnego przewodniczącego rady 
ministrów Janusza Wieczorka. Ford 
praktycznie przez 30 lat stał w ga-
rażu, w tej chwili ma zaledwie 30 
tys. km przebiegu i jest naprawdę w 
świetnym, jak na swój wiek, stanie. 
– Dziś jeżdżę nim na rajdy z wnu-
kiem pierwszego właściciela – śmie-
je się Radek Brzozowski. 

Tomasz Wojciuk

- Pasją do samochodów zaraził mnie ojciec. To on nauczył 

mnie je naprawiać – przyznaje Radek Brzozowski

Czołowo hondą w hondę
PIASECZNO Do bardzo groźnego wypadku doszło w ubiegły piątek w 

Jesówce. Zderzyły się tam dwie hondy. Jeden z kierowców został prze-

transportowany do warszawskiego szpitala śmigłowcem Lotniczego 

Pogotowia Ratunkowego

 Do wypadku doszło przed godziną 6.30. Jedno z aut wypadło na łuku z 
drogi i uderzyło w drugi samochód nadjeżdżający z naprzeciwka. Na miejsce 
przyjechało kilka zastępów straży pożarnej oraz karetka pogotowia. Ofi arom 
wypadku udzielano doraźnej pomocy na miejscu, czekając na wezwany śmi-
głowiec. Jak się okazało 19-latek, który prowadził jedną z hond, nie posiadał 
prawa jazdy. Ulica była zamknięta do godzin popołudniowych.

AB

INFORMACJA
Starosta Piaseczyński działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2016r, 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.

- część działki ew. nr 9 z obrębu 7-02  m. Góra Kalwaria stanowiąca teren o pow. 1.184m ,2

- część działki ew. nr 9 z obrębu 7-02 m. Góra Kalwaria stanowiąca teren o pow. 3.386m .2

Wykaz  został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 21.07.2017r. do dnia 11.08.2017r.

R E K L A M A

R E K L A M A

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 ust.1, w związku z art.46 pkt 1
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lesznowola
uchwały Nr 429/XXXI/2017 z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części
obrębu Łazy.

Jednocześnie zawiadamia się wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z dokumentacją sprawy (uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego) w siedzibie Urzędu Gminy Lesznowola przy
ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego dokumentu:
1) w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Lesznowola

ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola;

2) ustnie do protokołu w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
Urzędu Gminy Lesznowola;

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail:gmina@lesznowola.pl.

Wnioski należy składać do Wójta Gminy Lesznowola, który jest właściwym organem do
rozpatrzenia wniosków, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej,
adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia r.21 sierpnia 2017

WÓJT GMINY LESZNOWOLA
05-506 Lesznowola

ul. Gminnej Rady Narodowej 60

OGŁOSZENIE

Lesznowola, dnia 17.07.2017 r.

RUP.6721.1.8.2017.MP(4)

z up. WÓJTA
Iwona Pajewska – Iszczyńska

Zastępca Wójta
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Burza energii, buntu i kolorów
KONSTANCIN-JEZIORNA Młodzi mieszkańcy miasta uzdrowiskowego to nie gęsi i swój hip hop mają. Pokaza-

li to podczas pierwszego festiwalu Hip Hop Konstancin. Jest szansa, że nie ostatniego

 Impreza urodziła się w głowie 
mieszkańca Mirkowa, Filipa Raw-
skiego. Choć sam nie rapuje, nie 
tańczy przy bitach i nie maluje graf-
fiti, to „wychował się na hip hopie” 
(jak sam o sobie mówi). 33-latek po-
myślał, że warto byłoby powalczyć o 
pieniądze na organizację festiwalu z 
puli przeznaczonej przez samorząd 
gminy na budżet obywatelski. Napi-
sał projekt, jego propozycja spodo-
bała się głosującym mieszkańcom. 
Udało się zdobyć 47 tys. zł.
 Pomysł Filipa Rawskiego dosłow-
nie spadł z nieba Kamilowi „Dolaro-
wi” Majszykowi. Z bratem Damia-
nem od przeszło dekady tworzą lo-
kalny skład Magia Perswazji publi-
kujący teledyski w internecie. Uzbro-
ili się w sprzęt, piszą teksty, rapują na 
scenie, ale poza rodzinnym miastem. 
– Przez 10 lat występowaliśmy na róż-
nych imprezach, jednak nie w Kon-
stancinie-Jeziornie. Do tej pory na ta-
kie koncerty nie było w naszym mie-
ście ani pieniędzy ani miejsca – mówi. 
 To Kamil Majszyk, na prośbę 
Konstancińskiego Domu Kultury, 
skrzyknął miejscowe środowisko hi-
p-hopowe, by 9 lipca stawiło się na 
płycie targowiska na Grapie. Wystą-
pili miejscowi raperzy: Adson, wspo-
mniana Magia Perswazji, Jongmen, 
gościnnie Zen z Piaseczna, a na ko-
niec popularny JWP ze stolicy (przy-
ciągnął największą publiczność). 
Wcześniej na scenie popisy dawali 
tancerze z Egurolla Dance Studio i 

Karol „Placek” Tetkowski. 
 Festiwal otworzyli jednak twór-
cy graficznej „sztuki ulicy”. Na za-
proszenie „Dolara”, po raz pierw-
szy pod chmurką tworzyła Katarzy-
na Solnica, czyli „zuch dziewczyna z 
Konstancina”. Od 11 lat cienkopisem 
maluje na kartkach esy-floresy, któ-
re przypominają współczesne, po-
pularne kolorowanki antystresowe. 
– Koncepcja na to przyszła samoist-
nie. Był 2006 rok, usiadłam znudzo-
na do biurka, leżała kartka papieru i 
cienkopis i zaczęłam sobie tak dziub-
dziać. I tak siedziałam ze 2 godziny, 
zaczęło wychodzić coś ciekawego. 
Długo moich prac nikomu nie poka-
zywałam – opowiada artystka. 
 Gdy podczas festiwalu gra-
ficiarze sprejami zamalowywa-

li całe płachty, ona zapełniła nie-
wielką powierzchnię. – Nad jed-
nym rysunkiem pracuję zwykle 
około miesiąca – zdradza Kata-
rzyna Solnica. Aby lepiej jej się ry-
sowało, słucha youtubera, który... 
podsumowuje ostatnie wydarze-
nia polityczne. W ostatnich tygo-
dniach pracuje w ten sposób nad 
okładką do płyty Magii Perswazji. 
 Pierwszy festiwal Filip Rawski 
uznał za próbę generalną. – Dopiero 
uczyliśmy się, jak takie imprezy ro-
bić. Już złożyłem projekt do budże-
tu obywatelskiego, staram się o pie-
niądze na kolejną edycję festiwalu. 
Mamy też dużo czasu na przemyśle-
nia – mówi. Wydarzeniu patronował 
Kurier Południowy.

Piotr Chmielewski 

Katarzyna Solnica i jej pracochłonne „graffiti”

Roztańczona Hugonówka

KONSTANCIN-JEZIORNA

 W wakacje wracają niedzielne potańcówki w altanie przy Hugonówce (ul. Mo-
stowa 15). Najbliższa odbędzie się 23 lipca o godz. 18. Każdy miłośnik tańca znaj-
dzie coś dla siebie – od tanga po fl amenco. Nastrojowe „przytulanki” przeplatać się 
będą z gorącymi rytmami. Będą klasyczne dancingi i szalone rock’n’rollowe impre-
zy. Krótko mówiąc – muzyka, radość i świetna zabawa! 

TW

Kino plenerowe w amfiteatrze
 W piątek 21 lipca o godz. 21.45 w Parku Zdrojowym odbędzie się kolejny 
seans kina plenerowego. W amfi teatrze zostanie wyświetlony western „3:10 
do Yumy” z 2007 roku. W fi lmie w reżyserii Jamesa Mangolda występują m.in. 
Christian Bale oraz Russell Crowe. Wstęp wolny.

TW

Michał Sobierajski Quartet
 W sobotę 22 lipca o godz. 19 w konstancińskim amfi teatrze wystąpi Michał So-
bierajski Quartet. Lider zespołu jest fi nalistą II edycji programu The Voice of Poland. 
Jego debiutancki album „Przed snem” został wydany w 2015 roku. Znalazły się tam 
utwory łączące w sobie elektroniczny soul oraz R&B. Zespół tworzy czwórka przy-
jaciół i studentów Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach i Wrocła-
wiu, których połączyła wspólna pasja. W ich autorskiej twórczości można usłyszeć 
wpływy akustycznego soulu, R&B, jazzu, a także muzyki popularnej. Wstęp wolny.

TW

R E K L A M A

R E K L A M A
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Piaseczno w roku 2030. 
Radni aktualizowali strategię rozwoju
PIASECZNO Podczas ostatniej sesji rady miejskiej radni podjęli uchwałę aktualizującą 

strategię rozwoju miasta do roku 2030. Pierwsza wersja strategii została przyjęta 12 lat 

temu i wiele ze znajdujących się niej postulatów zostało już zrealizowanych

 - Sporo celów i głównych kie-
runków wciąż jest aktualnych – za-
strzega wiceburmistrz Daniel Put-
kiewicz. - Uaktualnienie strategii 
polegało m.in. na dostosowaniu jej 
do lokalnego programu rewitaliza-
cji. Zmieniła się także część poświę-
cona komunikacji, ponieważ nowe 
przebiegi zyskały drogi S7, 721 i 722, 
a dodatkowo pojawił się pomysł in-
nego wykorzystania niż do tej pory 
linii siekierkowskiej oraz kolejki wą-
skotorowej, która mogłaby pełnić 
funkcję transportową.

Ważne założenia pozostały 

bez zmian

 Strategia rozwoju została po-
dzielona na kilka rozdziałów, okre-
ślających poszczególne priorytety. 
Jednym z nich jest zapewnienie na 
terenie gminy warunków do rozwo-
ju przedsiębiorczości. Aby to było 
możliwe szczególną wagę należy 
przywiązywać do uchwalania miej-
scowych planów zagospodarowa-
nia, promowania gminy jako miej-
sca atrakcyjnego gospodarczo, rewi-
talizowania obszarów poprzemysło-
wych czy wspierania innowacyjnych 
firm. W strategii jest także mowa o 
stałym monitorowaniu poziomu za-
trudnienia, współpracy z sektorem 
edukacji i wspieraniu osób niepeł-
nosprawnych. Sporo miejsca po-

święcono w końcu partnerstwu pu-
bliczno-prywatnemu, do którego sa-
morządy cały czas podchodzą bar-
dzo ostrożnie.

Nowe oblicze miasta z poszanowa-

niem środowiska naturalnego

 Sporo miejsca zajmują w do-
kumencie także ład przestrzenny i 
ochrona środowiska. Zakłada on 
aktualizację planów zagospodaro-
wania i wzmocnienie roli architek-
ta miasta. Cały czas aktualny jest 
też pomysł wyremontowania linii 
wąskotorówki oraz jej stacji na te-
renie Piaseczna, gdzie miałaby po-
wstać hala widowiskowa z praw-
dziwego zdarzenia. Pojawia się tak-
że wzmianka o konieczności rewi-
talizacji obszaru „Nadarzyńska”, 
obiektu „Stara Mleczarnia” przy 
nowo budowanej szkole, „Domu 
Zośki”, „Poniatówki” czy miejskie-
go targowiska. Planowana kilka lat 
temu modernizacja skweru Kisie-
la właśnie jest realizowana, z kolei 
rozwój usług i handlu w śródmie-
ściu ma spowodować wprowadzenie 

płatnych parkingów, co może nastą-
pić jeszcze w tym roku (rada miej-
ska zdecydowała o utworzeniu strefy 
kilka tygodni temu). Inne postula-
ty, które są obecnie realizowane, to 
utworzenie nowych przestrzeni pu-
blicznych i wzmocnienie nasadzeń 
zieleni oraz utworzenie nowych par-
ków, m.in. w Zalesiu Górnym i Zło-
tokłosie. Dokument zakłada tak-
że ciągły rozwój sieci wodno-kana-
lizacyjnej, wsparcie wymiany ogrze-
wania węglowego na gazowe lub ole-
jowe, wymianę oświetlenia uliczne-
go na energooszczędne, budowę sie-
ci ścieżek rowerowych oraz budowę 
parkingów P&R. 
 Nie zapomniano o tegorocznych 
problemach ze smogiem. W doku-
mencie znalazły się bowiem wzmian-
ki dotyczące koncepcji „zielonych da-
chów”, „żyjących ścian” oraz postu-
lat uwzględniający konieczność mo-
nitorowania jakości powietrza.

Żeby wszystkim żyło się lepiej

 Strategia przewiduje także ciągłą 
poprawę bezpieczeństwa mieszkań-
ców poprzez wzmacnianie roli stra-
ży miejskiej, budowę i modernizację 
oświetlenia ulicznego, modernizację 
budynków Ochotniczej Straży Po-
żarnej. Jest w niej także mowa o zor-
ganizowaniu izby wytrzeźwień dla 
mieszkańców oraz zabezpieczeniu 

miejsc dla bezdomnych zwierząt. 
Odpowiedzią na podtopienia, któ-
re nawiedziły miasto 7 lat temu są 
natomiast plany modernizacji głów-
nych cieków i mostów, z których wie-
le zostało już zrealizowanych. 
 Sporo miejsca poświęcono też 
budowie i modernizacji dróg, w tym 
S7, 79 czy 722. Niektóre z tych inwe-
stycji już się rozpoczęły, inne „ru-
szą” prawdopodobnie w ciągu naj-
bliższych kilku lat. Modernizacja 
czeka w przyszłości miejskie targo-
wisko i centrum miasta. W planach 
jest natomiast cały czas wprowa-
dzenie systemu roweru miejskiego, 
co może nastąpić już w przyszłym 
roku. 
 Inne ciekawe projekty, które zna-
lazły się strategii to budowa bibliote-
ki z salą widowiskową przy Centrum 
Edukacyjno-Multimedialnym, prze-
budowa budynku starej plebanii, czy 
remont starej strażnicy OSP (gmi-
na ostatnio analizowała propozycje 
młodych architektów). W planach 
jest także utworzenie Centrum Sztu-

ki Józefa Wilkonia, budowa w mie-
ście stałej sceny letniej czy budowa 
nowego centrum sportowo-rekre-
acyjnego przy ul. Chyliczkowskiej z 
basenem i halą widowiskowo-spor-
tową. Samorząd myśli także o dal-
szej rozbudowie stadionu miejskie-
go oraz inwestycjach w szkoły, z któ-
rych najważniejsza jest w tej chwili 
chyba budowa nowej podstawówki 
w Julianowie. 

Budowanie lokalnej tożsamości

 Gmina chce przywiązywać lu-
dzi do miejsca, w którym żyją, pro-
mować lokalne produkty turystycz-
ne, czy czerpać z potencjału znanych 
mieszkańców miasta. - Chcemy za-
angażować jak najwięcej osób w ży-
cie publiczne – nie ukrywa wicebur-
mistrz Daniel Putkiewicz. - Dlate-
go liczymy na zaangażowanie mło-
dzieżowej rady gminy oraz rady se-
niorów. Chcemy, aby razem z nami 
współdecydowały o rozwoju gminy.

Tomasz Wojciuk

Przy budowanym Centrum Edukacyjno-Multimedialnym

ma powstać biblioteka i sala widowiskowa

Niektóre z ujętych w strategii 

inwestycji już się rozpoczęły, 

inne „ruszą” prawdopodob-

nie w ciągu najbliższych 

kilku lat

KUPUJEMY
SAMOCHODY
WSZYSTKIE OD 2000-2016r.

507 486 881

WYCIĄG Z OGŁOSZEŃ O  PRZETARGACH
Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria  ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Góra Kalwaria

1.Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Górze Kalwarii, obr.
10-01, objętych księgą wieczystą nr WA5M/00268827/1, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:

nr 44 o pow. 0,0875 ha Cena - 88 000 zł + 23% VAT Wadium - 6 000 zł
nr 45 o pow. 0,0875 ha Cena - 88 000 zł + 23% VAT Wadium - 6 000 zł

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego powyższe działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną
i usługi nieuciążliwe – MNU.

2.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Tomice,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 72/3 o pow. 0,1213 ha i nr 73/10 o pow. 0,0443 ha, objętej księgą wieczystą
nr WA5M/00429417/1.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkalną
jednorodzinną i usługi nieuciążliwe - 29MN/U

Tomice, działka nr 72/3 i nr 73/10 o ogólnej pow. 0,1656 ha;
Cena wywoławcza - 130 000 zł + 23%VAT Wadium - 8 000 zł

3.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości
Czersk objętych księgą wieczystą nr WA5M/00333741/1, przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną, usługi,
nieuciążliwe, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:

nr 701/19 o pow. 0,0846 ha Cena wywoławcza - 85 000 zł + 23%VAT Wadium - 5 000 zł
nr 701/24 o pow. 0,1485 ha Cena wywoławcza - 112 000 zł + 23%VAT Wadium - 6 000 zł
nr 701/25 o pow. 0,1347 ha Cena wywoławcza - 103 000 zł + 23%VAT Wadium - 6 000 zł

wraz z udziałem w 1/10 części w działce nr 701/28 o pow. 0,1383 ha (droga wewnętrzna), KW nr WA1I/00015291/4.

4.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości
Tomice, objętych księgą wieczystą nr WA5M/00377444/9, udziały w drogach: WA1I/00024694/5 i nr WA1I/00028088/2:

działka nr 73/32 o pow. 0,0930 ha wraz z udziałem w działce nr 73/35 o pow. 0,0566 ha w 1/7 części
Cena wywoławcza - 70 000 zł + 23%VAT Wadium - 7 000 zł
działka nr 73/33 o pow. 0,0930 ha wraz z udziałem w działce nr 73/35 o pow. 0,0566 ha w 1/7 części
Cena wywoławcza - 70 000 zł + 23%VAT Wadium - 7 000 zł
działka nr 73/37 o pow. 0,0970 ha wraz z udziałem w działce nr 73/35 o pow. 0,0566 ha w 1/7 części
Cena wywoławcza - 70 000 zł + 23%VAT Wadium - 7 000 zł

5.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Łubna, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr 149/12 o pow. 0,2504 ha, objętej księgą wieczystą nr WA5M/00319981/1. Dojazd do działki nr
149/12 ustanowiony zostanie w formie służebności przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki 149/12, na
nieruchomości stanowiącej własność Gminy, oznaczonej jako działka nr 149/9 pasem szerokości6,0 m wzdłuż jej północnej granicy.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka nr 149/12 położona jest na terenie 1P- tereny przeznaczone pod
obiekty produkcyjne, magazyny, składy.

Cena wywoławcza - 300 000 zł + 23%VAT Wadium - 20 000 zł

Przetarg odbędzie się dnia 14.09.2017 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria ul. 3-Maja 10 (sala posiedzeń).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie na konto:do dnia 11.09.2017 r. MAZOVIA Bank
Spółdzielczy w Górze Kalwarii nr 46 8003 0003 2001 0000 0635 0005.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium przepada w razie
uchylenia się uczestnika, który przetarg 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 pokrywa nabywca.
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości w tym także za nieujawnione w Zasobie Geodezyjno-
Kartograficznym przebiegu podziemnych mediów.
Burmistrz zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Szczegółowe informacje o przetargu można
uzyskać w tut. Urzędzie, p. Nr 213, tel. (22) 72 73 430 lub 72 73 411-413 w. 150. Strona internetowa: www.bip.gorakalwaria.pl.

Burmistrz
Miasta i Gminy Góra Kalwaria

OBWIESZCZENIE STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 18 lipca
2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację
inwestycji drogowej:

inwestor: Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

inwestycja: „rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej 2866W
na odcinku ul. Julianowskiej i ul. Przesmyckiego”

Działki przeznaczone pod realizację inwestycji drogowej:

- w liniach rozgraniczających projektowanej drogi: drukiem wytłuszczonym
- działki pod przejęcie przez jednostkę samorządu terytorialnego – Powiat Piaseczyński
oznaczone wg katastru nieruchomości numerami:
jedn. ew. Piaseczno - miasto, obręb 0028: 1/3
jedn. ew. Piaseczno - miasto, obręb 0024: 2/6, 2/5, 3, 167, 244/13, 195, 196, 197, 198,
6/2, 106/1, 106/2
jedn. ew. Piaseczno - miasto, obręb 0021: 23/23, 23/9, 22/2, 25, 22/3

- poza liniami rozgraniczającymi projektowanej drogi: przeznaczone pod budowę
i przebudowę sieci uzbrojenia terenu oraz drogi innej kategorii:
jedn. ew. Piaseczno - miasto, obręb 0021: 53/5
jedn. ew. Piaseczno - miasto, obręb 0024: 6/5

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Starostwie Powiatowym w Piasecznie,
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, pokój 140, od pon. do piąt. w godzinach 8-16,
gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia
w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie
uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie zgodnie z art. 49a k.p.a. informuje się, że o innych czynnościach,
z wyjątkiem zawiadomienia o wydaniu decyzji, organ będzie informował poprzez
udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Nr rej. ARB.6740.1.13.2017.KS

Starosta Piaseczyński
Wojciech Ołdakowski

R E K L A M A
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KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Żywioł prosto ze Lwowa
PIASECZNO Na piaseczyńskim rynku wystąpił ukraiński zespół Joryj Kłoc

 Niepewna tego dnia pogoda sprawiła, że na Placu Piłsudskiego było tego 
wieczoru nieco mniej ludzi niż zwykle, ale goście zza wschodniej granicy zdawa-
li się być tym zupełnie niezrażeni i zagrali pełen energii koncert. Pochodzący ze 
Lwowa kwartet prezentuje z powodzeniem tradycyjne ukraińskie (choć nie tylko) 
pieśni w nowoczesnym wydaniu poprzez oryginalne wykorzystywanie nietypo-
wego instrumentarium (np. bębna huculskiego i liry korbowej).
 - Oni to powinni tu zagrać na dechach! – rzucił głośno ktoś z publiczności. 
I rzeczywiście. Takie podejście do ludowości sprawiało, że przy ich niezwykle 
żywiołowej muzyce trudno było pozostać w bezruchu.

Wieczór literacko-muzyczny
PIASECZNO W Domu Kultury w Piasecznie odbył się wieczór autorski 

Tadeusza Knyziaka i Joanny Jakubik – członków Klubu Poszukiwaczy 

Słowa i Stowarzyszenia Autorów Polskich. Okazją do zorganizowania 

spotkania przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Piaseczno była 

wspólna promocja ich nowych tomików wierszy

 Wieczór wypełniła recytacja poezji z tomików „Widok na ciszę” Joanny Ja-
kubik (autorki teczek edukacyjnych i zestawu bajek dla dzieci pt. „Bajkowy te-
atrzyk” oraz tomiku satyrycznego „Makatka z jeleniem”) i „Światłoczułe sło-
wa” Tadeusza Knyziaka (autora tomików poezji „Chwile”, „Światłocienie”, zdo-
bywcę nagród literackich w konkursach ogólnopolskich). Tematyka wierszy 
była zdecydowanie stonowana i nastrojowa – przeważały, nie zawsze pogod-
ne, refl eksje na temat ludzkiego życia. O odpowiednio dobraną oprawę mu-
zyczną zadbała z kolei Wanda Stańczyk – prezes Stowarzyszenia Autorów Pol-
skich z kabaretu „Pół-Serio”. Co ciekawe, niektóre z piosenek wykonała wspól-
nie z bohaterami wieczoru.
 - Pasujemy do siebie, bo piszemy podobnie – mówi Joanna Jakubik. - To 
jest nasz drugi wspólny wieczorek. Ogólnie jesteśmy bardzo pozytywnie na-
stawieni do świata, ale tego rodzaju wiersze też trzeba było w końcu wydać. 
Mój poprzedni tomik był satyryczny, ten jest bardziej refl eksyjny.
 Autorzy przyznają, że starają się dbać o różnorodność swojej twórczości.
 - Piszę to co mi w duszy gra – podkreśla Tadeusz Knyziak. - Jeśli wydaję to-
mik, to zawsze jest w nim mała próbka humoru i zawsze kończy się on krót-
kim opowiadaniem.

Lato w strefie

PIASECZNO

 Od poniedziałku do piątku w Strefi e Kultury (ul. Jarząbka 20/85) odbywać 
się będą gry i zabawy muzyczno-ruchowe, warsztaty plastyczno-konstruk-
cyjne i planszówki z „Giermkiem”. Wstęp wolny, zapisy pod numerem telefo-
nu 505 856 669.

Tyl.

Kino Letnie przy Wieży

GÓRA KALWARIA

 W piątek 21 lipca o godzinie 22 przy ulicy ks. Sajny 14 obejrzeć będzie 
można fi lm „Para na życie” - brytyjsko-amerykańską komedię romantyczną. 
Wstęp wolny.

Tyl.

Dixieland na rynku
PIASECZNO W piątek, 14 lipca na rynku w Piasecznie wystąpił Leliwa Jazz Band. Zespół 

gra dixieland, wczesny swing i wraca też do ragtimu, a jego wysoki poziom gry do-

strzegany jest przez jury najważniejszych festiwali jazzowych

 Muzyka Leliwa Jazz Band zda-
wała się idealnie pasować do piase-
czyńskiego rynku. Artyści nie ogra-
niczyli się przy tym jedynie do gry na 
scenie. W trakcie jednego z utworów 
przemaszerowali bowiem przez Plac 
Piłsudskiego, wzbudzając tym fak-
tem spore zainteresowanie miesz-
kańców.
 - Muzyka, którą gramy jest już 
może wiekowa, ale ma niesłabnącą 
energię – powiedział jeden z człon-
ków Leliwa Jazz Band. 
 Koncerty organizowane przez 
Centrum Kultury powrócą na piase-
czyński rynek w połowie sierpnia.

Remont Żwirowej dopiero jesienią
LESZNOWOLA W marcu informowaliśmy, że już niedługo jedna z najgorszych dróg na tere-

nie powiatu piaseczyńskiego doczeka się remontu. Nadal jest on w planach, ale opóź-

ni się o kilka miesięcy

 O fatalnym stanie ul. Żwirowej 
w Wilczej Górze piszemy od lat. Uli-
ca być może zostałaby gruntownie 
przebudowana już wcześniej, jednak 
ma ją przecinać planowana trasa kra-
jowa S7. Dlatego starostwo całymi la-
tami zwlekało z modernizacją traktu. 
Budowa S7 kolejny raz odsunęła się 
jednak w czasie. Zgodnie z zapowie-
dziami, nie będzie ona raczej gotowa 
przed rokiem 2021. Dlatego gmina 
Lesznowola porozumiała się ze sta-
rostwem w kwestii doraźnego remontu 
Żwirowej. W marcu lesznowolscy rad-
ni zgodzili się wspomóc powiat kwotą 
100 tys. zł. Cała inwestycja ma kosz-
tować 400 tys. zł. Droga ma być naj-
pierw frezowana, a następnie zostanie 
ułożona na niej asfaltowa nakładka. Po-
czątkowo mówiło się, że prace ruszą już 
w czerwcu. Teraz jednak okazuje się, że 
najwcześniej będzie to we wrześniu. - 
Oczekujemy na rozstrzygnięcie przetar-
gu na dostawcę masy asfaltowej – infor-
muje Danuta Gos z wydziału inwestycji, 
remontów i drogownictwa starostwa po-
wiatowego w Piasecznie. - Najprawdo-
podobniej stanie się to w połowie sierp-
nia.

 Droga będzie więc remonto-
wana pewnie dopiero na prze-
łomie września i października. 
Same prace będą trwały krótko – 
2 lub 3 dni. Jeszcze nie wiadomo, 
czy w tym czasie Żwirowa zosta-

nie zamknięta, a ruch będzie od-
bywał się objazdami, czy też zo-
stanie wprowadzony ruch waha-
dłowy. 

TW

WÓJT GMINY LESZNOWOLA
05-506 Lesznowola

ul. Gminnej Rady Narodowej 60

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu
Wola Mrokowska – część I (dot. dz. o nr ew.: 124, 62/5, 62/9, 62/10

położonych przy al. Krakowskiej)

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 ust.1, w związku z art. 46 pkt
1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy
Lesznowola uchwały Nr 395/XXVII/2017 z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części obrębu Wola Mrokowska – cześć I.

Jednocześnie zawiadamia się wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z dokumentacją sprawy (uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego) w siedzibie Urzędu Gminy Lesznowola przy
ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego dokumentu:

1) w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Lesznowola ul. Gminnej Rady Narodowej
60, 05-506 Lesznowola;

2) ustnie do protokołu w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Urzędu
Gminy Lesznowola;

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: gmina@lesznowola.pl.

Wnioski należy składać do Wójta Gminy Lesznowola, który jest właściwym organem do
rozpatrzenia wniosków, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej,
adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 sierpnia 2017 r.

Lesznowola, dnia 18.07.2017 r.

RUP.6721.1.2.2017.MP(2)

z up. WÓJTA
Iwona Pajewska – Iszczyńska

Zastępca Wójta

R E K L A M A

R E K L A M A



Nadszedł świt 
dla domu Żeromskiego
KONSTANCIN-JEZIORNA Willa Świt, w której ostatnie pięć lat życia spędził Stefan Żeromski 

wraz z rodziną, stała się gminnym muzeum. O wsparcie od lat zabiegała fundacja opie-

kująca się spuścizną po pisarzu

 Stefan Żeromski kupił dom w 
uzdrowisku w 1920 roku. Dziś wy-
starczy wejść na piętro willi u zbiegu 
ulic Sienkiewicza i... Żeromskiego, by 
znaleźć się w zupełnie innym świecie, 
innym Konstancinie. Mieście z cza-
sów świetności lat przedwojennych.

Strażnicy pamiątek

 – Monika Żeromska, tuż przed 
śmiercią postanowiła, że dom Stefana 
Żeromskiego będzie zachowany jako 
dom Stefana Żeromskiego. Dlatego 
pomyślała o powołaniu Fundacji na 
Rzecz Utrzymania Spuścizny po Ste-
fanie Żeromskim, której aktem nota-
rialnym przekazała cały swój majątek, 
nawet oszczędności – opowiada Ali-
na Kowalczykowa, literaturoznawca i 
kulturoznawca, która jest najbardziej 
zaangażowana w opiekę nad Świtem. 
Pani Alina była długoletnią przyja-
ciółką Moniki Żeromskiej, prywat-
nie - córką Stanisława Lorentza, który 
przez wiele lat kierował Muzeum Na-
rodowym w Warszawie.
 Przez kilka lat fundacja wiąza-
ła koniec z końcem. Po córce au-
tora „Syzyfowych prac” pozosta-
ło mieszkanie w Warszawie. Pienią-
dze z najmu wystarczyły na utrzy-

manie domu. Niestety, willę (liczą-
ca 104 lata) zaczął nadgryzać ząb 
czasu – a to dach zaczął przecie-
kać, rynny się urywać, a to kominy 
rozpadać. Opieki wymagał również 
ogród. – Nie chcieliśmy występować 
z publiczną zbiórką na ratowanie 

domu Żeromskiego. To nie wypada 
– tłumaczyła prof. Kowalczykowa. 
Dlatego już osiem lat temu opieku-
nowie willi zwrócili się do samorzą-
du o wparcie. Uzyskiwali je, ale do-
raźne. Dopiero w listopadzie ubie-
głego roku rada miejska Konstan-
cina-Jeziorny podjęła uchwałę, na 
mocy której zostało utworzone Mu-
zeum Gminne Stefana Żeromskie-
go i Jego Rodziny. W imieniu gmi-
ny prowadzi je Konstanciński Dom 
Kultury przy współpracy z funda-
cją. Zgodnie z umową samorząd 
wydzierżawił pierwsze piętro wil-
li, na którym znajdują się przezna-
czone do zwiedzania pokoje rodzi-
ny Żeromskich. – Utworzenie gmin-

nego muzeum ma przede wszystkim 
umożliwić lepsze wykorzystanie pa-
miątek po pisarzu do celów eduka-
cyjnych, kulturalnych oraz promo-
cyjnych – tłumaczą w magistracie.

Przy tym biurku pisał 

„Przedwiośnie”

 Pierwszy z pokoików to biblio-
teka. To w niej Monika Żeromska 
napisała pięć tomów wspomnień, 
przed laty bardzo popularnych, bo 
opisujących życie wyższych sfer 
dwudziestolecia międzywojennego. 
Obok autoportretu córki pisarza stoi 
ciężka szafa. Znajdowała się w niej 
obszerna korespondencja Żerom-
skiego. Zaledwie na drugi dzień po 
śmierci pani Moniki, w 2001 r. fun-
dacja poprosiła kustosza Biblioteki 
Narodowej w Warszawie, aby książ-
nica przejęła listy pisarza. Wśród 
nich – rękopis ostatniej powieści Że-
romskiego – „Przedwiośnia”. 
 W drugim pokoju można wy-
godnie usiąść w fotelu Stefana Że-
romskiego, przy jego biurku. Ot, 
co – dwie małe szufladki i to cały 
warsztat pracy pisarza. To tu na-
pisał on wybitne dzieła, m.in. dra-
maty „Ponad śnieg bielszym się 

stanę”, „Biała rękawiczka”, „Ucie-
kła mi przepióreczka”, dzieło hi-
storyczne „Wiatr od Morza”, i ko-
ronujące jego twórczość „Przed-
wiośnie”.
 W czasie wojny Niemcy spusto-
szyli willę. Biurko i fotel ocalały. 
Na ścianie wiszą fotografie litera-
ta w różnym wieku. W trzecim po-
koju na poddaszu mieszkała wraż-
liwa na piękno druga żona Stefa-
na Żeromskiego, Anna z Zawadz-
kich. Na ścianie wiszą jej ilustra-
cje do „Wiernej rzeki”, które oglą-
dał Paryż. Za oknem widać pięk-
ny ogród, urządzony jeszcze przez 
Monikę Żeromską. Pisarz uwiel-
biał spacerować po letnisku, a tak-
że zajmować się ogrodem i domo-
wymi pracami. W willi Żeromscy 
spędzali wiosnę, lato i część jesie-

ni, dzieląc je między Konstancin 
i wakacyjne wyjazdy nad morze. 
Przed zimą przeprowadzali się do 
Warszawy. Świt to jedyny dom, 
jaki Żeromski posiadał, na więcej 
nie było go stać.
 Przez lata turyści odwiedzali 
willę Żeromskich od przypadku do 
przypadku. Dopiero teraz jej drzwi 
zostały otwarte szerzej. Muzeum 
można zwiedzać bezpłatnie w środy, 
soboty i niedziele, w godz. 10-16 (w 
dni bezdeszczowe). Wcześniej moż-
na uzgodnić dokładny termin zwie-
dzania: tel. 666 700 009 (kustosz), 
609 575 014 (fundacja), 22 717 41 60 
(administracja). Zwiedzaniu towa-
rzyszą prelekcje o życiu i twórczości 
rodziny Żeromskich.

Piotr Chmielewski

Przy tym biurku pracował Stefan Żeromski

Świt to jedyny dom, jaki 

Żeromski posiadał, na więcej 

nie było go stać

Dziewięćdziesiąt lat strażaków
LESZNOWOLA W pierwszą sobotę lipca odbyły się uroczystości z okazji 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej 

Nowa Wola. Po paradnym przemarszu i mszy świętej polowej miał miejsce uroczysty apel, a część ofi cjalną 

zwieńczyły występy artystyczne w wykonaniu Orkiestry Dętej z OSP Krasocin i Zespołu Śpiewaczego Tęcza. 

Na zakończenie uroczystości odbyła się jeszcze impreza taneczna z zespołem Kapela na Wesela

 W trakcie jubileuszu organizato-
rzy imprezy zadbali o liczne atrakcje 
dla całych rodzin. Dzieci mogły po-
malować buzie, wziąć udział w kon-
kursach czy wyszaleć się na dmu-
chańcach, a wszyscy chętni – popły-
nąć łódką po stawie.
 Po przemarszu na teren jednost-
ki i odprawieniu mszy świętej roz-
poczęła się oficjalna część uroczy-
stości. Wzięli w niej udział zarów-
no przedstawiciele władz samorzą-
dowych, proboszcz parafii w Starej 
Iwicznej ks. kanonik Dariusz Go-
cłowski oraz oczywiście strażacy – 
zarówno z PSP, jak i współpracujące 
na przestrzeni lat z OSP Nowa Wola 
jednostki OSP z: Piaseczna, Jazga-
rzewa, Chojnowa, Konstancina, 
Skolimowa, Bielawy, Góry Kalwa-
rii, Wojciechowic, Tarczyna, Sucho-
dołu, Kotorydz, Złotokłosu, Drwa-

lewa, Zamienia i Mrokowa. Patrząc 
na plac z dumnie prezentującymi się 
pocztami sztandarowymi trudno 
było oprzeć się wrażeniu, że jeżdżą-
cy do pożarów z różnych jednostek 
stanowią jedną wielką rodzinę.

Życzenia od samorządu

 - Straż jest po to żeby nieść po-
moc – podkreśliła wójt Lesznowo-
li Maria Jolanta Batycka-Wąsik. 
- Współczesny świat zmusza nas do 
poświęceń. Żyjemy w nieustannym 
pośpiechu, który niesie ze sobą wie-
le zagrożeń. To piękne, że u podstaw 
strażackiej służby od jej początków 
leży troska o drugiego człowieka – o 
jego życie, zdrowie i dorobek. Pra-
gnę z całego serca podziękować za 
tą wrażliwość pielęgnowaną przez 
kolejne pokolenia strażaków, a tu w 
Nowej Woli – od 90 lat. 

 Następnie życzenia i gratula-
cje w imieniu samorządu złożyła na 
ręce prezesa OSP Nowa Wola Sławo-
mira Klimczaka przewodnicząca rady 
gminy Lesznowola Bożenna Korlak, 
w imieniu powiatu piaseczyńskiego – 
członkini zarządu powiatu Katarzyna 
Paprocka oraz odczytane zostały listy 
gratulacyjne – między innymi od Pre-
zesa Zarządu Województwa ZOSP 
RP województwa mazowieckiego An-
toniego Tarczyńskiego.

Doceniono strażaków

 Podobne jubileusze są również 
znakomitą okazją do publiczne-
go docenienia szczególnie wyróż-
niających się strażaków. Uchwa-
łą Prezydium Zarządu Oddzia-
łu Wojewódzkiego ZOSP RP wo-
jewództwa mazowieckiego Złoty 
Medal „Za Zasługi dla pożarnic-
twa” otrzymali tego dnia Katarzy-
na Geszprych, Srebrny Medal „Za 
Zasługi dla pożarnictwa” - Sylwe-
ster Perzyna, a Brązowy Medal 
„Za Zasługi dla pożarnictwa” - 
Jarosław Zwierz, Radosław Soból, 
Katarzyna Soból, Mariusz Skalski 
i Zenon Radomski. 
 Odznaki „Strażak Wzorowy” 
odebrali z kolei Sebastian Styczek, 
Marek Pikulski i Rafał Kazana, a 
wyróżnienie za zaangażowanie w 
działalność jednostki OSP Nowa 
Wola: Hubert Perzyna, Hubert Sty-
czek, Adrian Kacprzak, Weronika Pie-
niążkiewicz, Konrad Pieniążkiewicz, 
Szymon Kacprzak, Iza Klimczak, Do-
minika Styczek i Dawid Styczek.

 Na zakończenie części oficjalnej 
wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta „Krasocin” wspólnie z mażo-
retkami z Tańczącej Grupy „Aplauz” 
oraz Zespół Śpiewaczy Tęcza. A o tym 
że strażacy są nie tylko pierwsi do po-
żarów, ale i do dobrej zabawy, można 
się było przekonać podczas wieczornej 
imprezy tanecznej z zespołem Kapela 
na Wesela.

Dziewięćdziesiąt lat 

w służbie ludziom

  Ochotnicza Straż Pożarna w 
Nowej Woli została utworzona 20 
czerwca 1927 roku. W szeregi OSP 
wstąpiło wówczas 23 mężczyzn ze 
wsi Nowa Wola, Lesznowola i Jan-
czewice, a rok po zorganizowa-
niu jednostki, na placu ofiarowa-
nym przez członka zarządu Piotra 
Styczka, rozpoczęto budowę remi-
zy. Pierwszym prezesem był Ry-
szard Ejzeli, a pierwszy samochód 
bojowy (Mercedes) został zaku-
piony w roku 1953. W 1965 roku 
do jednostki doprowadzona zosta-
ła linia telefoniczna, która znacznie 
ułatwiła kontakt z pobliskimi jed-
nostkami oraz Komendą Powiato-
wą Straży Pożarnej w Piasecznie. W 

dniu 28 maja 1978 roku, na 50-lecie 
jednostki, dokonano otwarcia nowej 
strażnicy, a w kolejnych latach stale 
uzupełniano wyposażenie jednost-
ki. W 1998 roku OSP Nowa Wola 
została wyróżniona Odznaką Bry-
gady Pożarniczej, a następnie włą-
czona do Krajowego Systemu Ra-
towniczo-Gaśniczego. 
 Przez kolejne lata były podejmo-
wanie starania o doposażenie jed-
nostki w najnowocześniejszy sprzęt 
ratowniczy i gaśniczy.
 - Staliśmy się jedną z najlepiej 
wyposażonych jednostek – mówi 
druh Marek Pikulski. - Stale podno-
szony jest również poziom wyszko-
lenia strażaków-ratowników po-
siadających dodatkowe specjaliza-
cje takie jak ratownictwo medyczne, 
drogowe czy powodziowe.
 Obecnie jednostka, na której te-
renie funkcjonuje świetlica, liczy 76 
członków i dysponuje czterema pojaz-
dami  ratowniczo-gaśniczymi.
 - Dołożymy wszelkich starań 
abyśmy dalej, w pełni poświęcenia, 
mogli służyć dla dobra społecznego 
– zapowiedział Marek Pikulski.

Grzegorz Tylec
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Smartfon w roli przewodnika
GÓRA KALWARIA/KONSTANCIN-JEZIORNA/LESZNOWOLA Aplikacje oraz system nadajników i senso-

rów w terenie pomoże mieszkańcom i turystom w poruszaniu się po stolicy oraz 23 

gminach aglomeracji

 Program opiewający na 70 mln 
zł, w 80 proc. ma być dofinansowa-
ny przez Unię Europejską w ramach 
wsparcia rozwoju obszarów miej-
skich . Chodzi o to, aby mieszkań-
cy stolicy oraz otaczających ją gmin, 
a także przyjezdni, mieli dosłownie 
w zasięgu ręki aktualne informacje 
związane z turystyką, transportem 
publicznym, parkowaniem i ochro-
ną środowiska. Szczególny nacisk 
zostanie położony na potrzeby osób 
niedowidzących lub niewidzących. 
Dla nim ma być stworzony system 
mikronawigacji, który umożliwi im 
poruszanie się po mieście i budyn-
kach publicznych. W ramach projek-
tu Virtual WOF zostaną zainstalo-
wane nadajniki i sensory oraz stwo-
rzone mobilne aplikacje dostępne 
bezpłatnie dla każdego. Korzystanie 
z nich będzie możliwe za pośrednic-
twem smartfonów oraz innych urzą-
dzeń mobilnych. 
 W naszym powiecie do projek-
tu przystąpiły: Góra Kalwaria, Kon-
stancin-Jeziorna i Lesznowola. Po-
rozumienia z gminami zostały już 
podpisane, system ma być wdrożo-
ny do końca 2022 r.
 Przykładowo, w ramach tzw. e-
dostępności aplikacja pomoże w za-
łatwieniu spraw w urzędzie (dla nie-
widomych informacje będą czyta-
ne), łącznie z ułatwieniem w po-
ruszaniu się po obiekcie. Program 
pozwoli również na wysyłanie in-
formacji kulturalnych i innych, a 
także ostrzeżeń do zainteresowa-
nych mieszkańców. Jeśli chodzi o 
e-turystykę, zostanie stworzona 
wspólna baza danych o atrakcjach 
turystycznych wraz z mechanizmem 
dokonywania automatycznych tłu-
maczeń na minimum cztery języki 
obce. Obiekty uwzględnione w bazie 
zostaną wyposażone w rozwiąza-
nia technologiczne, które umożliwią 
użytkownikowi otrzymywanie infor-
macji o atrakcji i aktualnych wyda-
rzeniach w momencie przebywania 
w ich pobliżu. Aplikacja będzie mia-
ła możliwość personalizacji, plano-
wania własnych ścieżek zwiedza-
nia i funkcję concierge’a - osobiste-
go przewodnika. Profil użytkownika 
uwzględni przedział wiekowy, prefe-
rowany język, ewentualne niepełno-
sprawności oraz zainteresowania ta-
kie jak sport, muzyka, historia, ak-
tywny wypoczynek, sztuka, teatr i 
kino, muzea i galerie. Aplikacja bę-
dzie posiadała moduł audiode-
skrypcji, dzięki któremu z obiektami 
turystycznymi i dziedzictwem kul-
turowym będą mogły zapoznać się 
także osoby z dysfunkcjami wzroku.

 W przypadku e-środowiska bę-
dzie stworzony system zbierania i 
przetwarzania w czasie rzeczywi-
stym danych dotyczących parame-
trów środowiskowych w dwóch ob-
szarach – jakości powietrza, para-

metry meteorologiczne. Dane, wska-
zówki i ostrzeżenia dla instytucji i 
mieszkańców będą prezentowane w 
czytelnej formie.

PC

Dzięki nowej aplikacji zwiedzanie czy załatwianie różnych 

spraw w mieście ma stać się dużo łatwiejsze

Zbierają na renowację zabytku

PIASECZNO

 W piątek 21 lipca od godz. 12 do 16 w Domu Parafi alnym przy Kościele św. 
Anny w Piasecznie będzie można otrzymać za dobrowolną wpłatę na rzecz 
Zabytkowej Kaplicy w Chyliczkach kopie grafi k z cyklu ,,Magiczne Piaseczno’’ 
z autografem i dedykacją autora, Michała Dębskiego.

TW

Niemen akustycznie

LESZNOWOLA

 W niedzielę 23 lipca odbędzie się Koncert leśny pt. „Niemen akustycznie” w wyko-
naniu Radosława Świderskiego i Krzysztofa Chromińskiego na Górkach Piaskowych w 
Magdalence. Będzie to recital poświęcony twórczości jednej z największych legend 
polskiej piosenki. Fenomenalne kompozycje do tekstów najznakomitszych polskich 
poetów w akustycznych aranżacjach doskonale wpisują się w klimat leśnej scenerii. W 
programie m.in.: Czy mnie jeszcze pamiętasz, Sen o Warszawie, Pod papugami, Dziw-
ny jest ten świat, Wspomnienie, Jednego serca, Czas jak rzeka, Obok nas, […]. Wystą-
pią Radosław Świderski - znany bard, leader grupy Radek Blues Band, kompozytor i 
producent muzyczny, gitarzysta i wokalista o charyzmatycznej, ciepłej barwie głosu 
oraz Krzysztof Chromiński - pianista, kompozytor, aranżer, absolwent Akademii Mu-
zycznych w Gdańskui w Katowicach, laureat Nagrody Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego w dziedzinie upowszechniania kultury i sztuki. Początek o godzinie 18.

Tyl.

Big-Band Ursynów

URSYNÓW

 W ramach cyklu Muzyczne Lato na Ursynowie w niedzielę 23 lipca o go-
dzinie 17 w Parku Natolińskim odbędzie się koncert Big-Band Ursynów. W 
programie najsłynniejsze standardy jazzowe oraz przeboje musicalowe i fi l-
mowe. Bezpłatne karty wstępu będą dostępne w Urzędzie Dzielnicy Ursy-
nów w czwartek 20 lipca w godzinach od 17 do 19, w piątek 21 lipca w godzi-
nach od  8.15 do 19 oraz na godzinę przed koncertem przy wejściu na teren 
Centrum Europejskiego Natolin. Liczba miejsc ograniczona.

Tyl.

R E K L A M A

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy

Joannę Kucharską
wieloletniego pracownika Banku Spółdzielczego w Piasecznie

Rodzinie i Bliskim

składamy
wyrazy współczucia

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
Banku Spółdzielczego w Piasecznie

K O N D O L E N C J E

Z ogromnym żalem i smutkiem żegnamy

Rodzinie i Bliskim

Śp.
Tomasza Chmielewskiego

składamy wyrazy najgłębszego współczucia
Wójt i Rada Gminy Lesznowola

Pani Jolancie Walentynie Sobolewskiej
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli

składamy serdeczne wyrazy
współczucia  z powodu odejścia

TATY

Wójt, Rada Gminy, Sołtysi
oraz  pracownicy Urzędu Gminy Lesznowola

składają

Wyrazy najgłębszego współczucia
z powodu śmierci

Pani Jolancie Walentynie Sobolewskiej
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli

TATY

składają

druhny i druhowie z OSP Mroków

Panu
Dariuszowi Sobolewskiemu

składamy  wyrazy  głębokiego współczucia
z powodu śmierci

TEŚCIA

Wójt Gminy Lesznowola
oraz koleżanki i koledzy z Urzędu Gminy



 Zgodnie z oczekiwaniami ko-
ściół w Starej Iwicznej wypełnio-
ny był w ostatnią niedzielę po same 
brzegi. Edyta Geppert, w towarzy-
stwie akompaniatorów, zaprezento-
wała niezwykle stonowany, nastro-
jowy i poruszający repertuar. Ude-
rzać mogła przede wszystkim szcze-
rość płynąca z ust artystki, której 
głos przepełniony był tego wieczoru 
czasem żalem, czasem nostalgią, a 
czasem zwykłym ludzkim gniewem 
na bolesną niekiedy prozę życia. 
 Edyta Geppert od lat śpiewa z 
powodzeniem teksty najwybitniej-

szych polskich autorów całą sobą, 
a jej osobiste, nierzadko bolesne, 
doświadczenia życiowe dodatko-
wo uwiarygadniają płynący ze sce-
ny przekaz. Mimo to, pod koniec 
koncertu zabrzmiał jej największy 
przebój „Och życie, kocham cię nad 
życie” do słów zmarłego niedaw-
no Wojciecha Młynarskiego, któ-
ry tchnął w całość występu istotną 
nutę optymizmu. W trakcie koncertu 
przypomniano również myśli Ojca 
Świętego Jana Pawła II, a publicz-
ność nagrodziła występ Edyty Gep-
pert owacją na stojąco. 

Edyta Geppert zaśpiewała w Starej Iwicznej
LESZNOWOLA Pierwotnie miała wystąpić jako gwiazda pikniku parafi alnego w Starej 

Iwicznej, ale do koncertu ostatecznie nie doszło z powodu obfi tych opadów deszczu. 

Tydzień później nie było już jednak żadnych problemów żeby Edyta Geppert zapre-

zentowała swój niezwykły talent lesznowolskiej publiczności

Jazzowy Konstancin
KONSTANCIN-JEZIORNA W weekend w Parku Zdrojowym odbył się V 

Jazz Zdrój Festiwal. Na scenie amfi teatru wystąpili wybitni muzycy z 

Polski i z zagranicy, wirtuozi oraz multiinstrumentaliści, utytułowane 

i doświadczone zespoły. W amfi teatrze można było usłyszeć klasyczny 

jazz, nawiązujący do czasów powstania letniska oraz upamiętniający 

twórczość Louisa Armstronga

 Koncert zainaugurował Kayo Band z Ryszardem „Kajo” Kwaśniewskim, wy-
bitnym klarnecistą i skrzypkiem. Natomiast The Warsaw Dixielanders przypo-
mniał publiczności jazzowe standardy z Nowego Orleanu i Chicago. Występ 
warszawskiego zespołu, który powstał z inicjatywy puzonisty Mariusza Wnu-
ka, urozmaicił efektowny pokaz tancerzy jazzowych z grupy Shim Sham. Na 
scenie można było zobaczyć popisy dwóch par Szymona V Gołębiewskiego 
i Zuzi Stupkiewicz oraz Konrada Łukasiewicza i Aleksandry Szatkowskiej. Tar-
nowski Leliwa Jazz Band przypomniał szlagiery lat 20. i 30., wśród których nie 
zabrakło utworów patrona festiwalu - Louisa Armstronga. Sobotę zakończyło 
niezwykłe jam session, które odbyło się w altanie przy Hugonówce. Poprze-
dziła je widowiskowa parada, podczas której muzycy przemaszerowali przez 
Park Zdrojowy - spod amfi teatru do Hugonówki. 
 Niedzielną część festiwalu rozpoczął Dixie Team z Mogilna, który w 2016 
roku zdobył prestiżową, branżową nagrodę Złotą Tarkę podczas Old Jazz Me-
eting w Iławie. Na scenie amfi teatru zagrał także zespół Old Timers, uznawany 
za legendę polskiego jazzu oraz jedną z najlepszych grup w Europie. Grają od 
1965 roku. Mają na swoim koncie liczne sukcesy, płyty, koncerty, współpracę 
z najlepszymi muzykami na świecie, a także kompozycje do fi lmów, m.in. „Va-
bank” czy „Seksmisja”.W fi nale tegorocznego Jazz Zdrój Festiwalu wystąpił 
European Connection. Międzynarodowa grupa cenionych jazzmanów z Pol-
ski, USA, Holandii i Szwecji. Wirtuozi i multiinstrumentaliści ze ścisłej czołów-
ki. Zebrali się specjalnie, by wspólnie koncertować. Konstancin-Jeziorna zna-
lazł się na krótkiej liście miejsc, w których można było ich usłyszeć na żywo. 
W amfi teatrze popis swoich niebywałych umiejętności dali m.in. Claus Jacobi, 
wybitny holenderski saksofonista, Joanna Morea, polska wokalistka, sakso-
fonistka i fl ecistka, puzonista Dymitr Markiewicz, Szwed Bent Persson, a tak-
że amerykański wirtuoz trąbki, Troy Anderson, który wygląda, gra i śpiewa ni-
czym legendarny Louis Armstrong.

TW/inf.

Ścieżka bez kropki nad „i” 
KONSTANCIN-JEZIORNA Budowa trasy pieszo-rowerowej od jazu na Je-

ziorce do mostu przy Hugonówce dobiega końca. Jednak na jej połą-

czenie z ul. Warszawską przyjdzie nam poczekać

 Nowa utwardzona i oświetlona trasa ułatwia dostęp do parku zdrojowe-
go od strony Starej Papierni. Jednak kilkudziesięciometrowy fragment ścież-
ki od jazu do ul. Warszawskiej pozostanie na razie w obecnym stanie. – Mamy 
dokumentację na przebudowę także tego odcinka, ale musimy się wstrzy-
mać z robotami. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego nakazał bo-
wiem marszałkowi województwa modernizację lewego wału Jeziorki od jazu 
do Wisły – informuje burmistrz Kazimierz Jańczuk. Włodarz dodaje, że remont 
wału umożliwi gminie zaprojektowanie dalszego odcinka trasy spacerowo-
rowerowej, od ul. Warszawskiej do Wisły. 
 W ubiegłym roku urząd marszałkowski prowadził prace na prawym wale 
przeciwpowodziowym wzdłuż Jeziorki. 

PC

Zaczęło się picie pod chmurką!
PIASECZNO Spożywanie alkoholu na ulicach, placach i w parkach, o czym nie wszyscy wie-

dzą, jest zabronione. Alkoholem nie mogą raczyć się także osoby nieletnie, które przy-

łapane z piwem lub czymś mocniejszym najpierw trafi ają pod opiekę medyczną, a póź-

niej muszą tłumaczyć się nie tylko przed rodzicami, ale także przed sądem rodzinnym

 - Proszę przyjść na Górki Szy-
mona w Zalesiu Dolnym. To jest 
przede wszystkim królestwo piją-
cych i sikających po krzakach Ukra-
ińców. Wszędzie palą ogniska i – o 
zgrozo - dobrze się bawią – mówi 
pan Waldemar, mieszkający raptem 
kilkaset metrów od górek, którego 
dodatkowo przeraziła plotka o uru-
chomieniu nad stawem strzeżonego 
kąpieliska. - To będzie prawdziwy 
armagedon – dodaje.

  O próbach otwarcia kąpieliska 
pisaliśmy rok temu, jednak pomysł 
okazał się niemożliwy do zrealizo-
wania. Mimo to Górki Szymona 
cieszą się – zwłaszcza latem – dużą 
popularnością. - Dobrze znamy to 
miejsce, bo od czasu do czasu mamy 
zgłoszenia, że jest tam spożywany 
alkohol – potwierdza kom. Jarosław 
Sawicki z Komendy Powiatowej Po-
licji w Piasecznie. - Zawsze w takich 
sytuacjach staramy się reagować. 

Piją też przy placach zabaw

 Popularnym miejscem spotkań, 
zwłaszcza cieszącej się wakacjami 
młodzieży, są też place zabaw bądź 
ich najbliższe otoczenie. Taka sy-
tuacja ma miejsce m.in. przy Alei 
Róż, gdzie na obsadzonym kwia-
tami i drzewami terenie często od-
bywają się alkoholowe libacje. - Pi-

jani ludzie często sikają w sąsiedz-
twie placu. Jest straż miejska, mo-
nitoring, ale jakoś nikt nie potra-
fi zrobić z tym porządku – skarży 
się mieszkający w pobliskim bloku 
pan Maciej. - W tym sezonie bywa-
liśmy tam wielokrotnie. Osoby piją-
ce alkohol otrzymywały przeważnie 
mandaty w wysokości 100 zł – mówi 
Mariusz Łodyga, komendant stra-
ży miejskiej. - Innym newralgicznym 
miejscem są tyły sklepu Biedronka 
przy cmentarzu parafialnym. Tam 
również często zbierają się miłośni-
cy mocnych trunków, których zdą-
żyliśmy już dobrze poznać. 

Seks na schodkach?

 Inny nasz czytelnik, pan Bogdan, 
zwrócił uwagę na jeszcze jedno zna-
ne mieszkańcom Piaseczna miejsce. 
Chodzi o zmodernizowane niedaw-

no schodki przy stadionie, obok rewi-
talizowanego właśnie parku miejskie-
go. - Przejeżdżałem tamtędy w sobo-
tę rano rowerem – mówi. - Na schod-
kach było praktycznie wszystko: puste 
butelki, puszki po piwie, niedopałki pa-
pierosów, a nawet... zużyte prezerwaty-
wy. Schodki są na tyle szerokie, że swo-
bodnie można uprawiać na nich seks. 
Tylko, czy takie jest ich przeznaczenie? 
Jestem oburzony, myślałem, że to miej-
sce zyska inny charakter, że dzikie im-
prezy wreszcie się tam skończą.
 - Prosimy o zgłaszanie nam 
wszystkich incydentów związanych 
z piciem alkoholu – mówi kom. Ja-
rosław Sawicki. - Zależy nam na do-
brej współpracy z mieszkańcami. 
Postaramy się zrobić wszystko, aby 
czuli się bezpiecznie i komfortowo.

Tomasz Wojciuk

Jednym z ulubionych miejsc do picia jest teren 

zielony przy Alei Róż

Picie w miejscach publicz-

nych jest zabronione. 

Styczności z alkoholem nie 

powinny mieć także osoby 

poniżej 18. roku życia
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PRAŻMÓW

Wjechała pod pociąg
 We wtorek doszło do wypad-
ku na przejeździe kolejowym 
w  Ustanowie. Prowadząca se-
ata ibizę 34-letnia kobieta nie 
zauważyła nadjeżdżającego po-
ciągu Intercity relacji Warszawa-
Kraków. Auto zostało uderzone 
i zepchnięte z nasypu. Kobieta 
trafiła do szpitala.

AB
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Jedenastka Sezonu 2016/2017 Kuriera Południowego
PIŁKA NOŻNA Kurier Południowy, jak co roku, prezentuje swoją Jedenastkę Sezonu. Choć 

wybór piłkarzy jest sprawą czysto subiektywną i stanowi formę zabawy, to jednak zo-

stał on dokonany po konsultacjach z osobami związanymi z piłką nożną w powiecie 

piaseczyńskim (trenerami, zawodnikami i działaczami piłkarskimi)

Radosław Wąszew-

ski (MKS Piasecz-

no) – duży potencjał, 
duże możliwości 
i... znakomita oka-
zja do trenowania 
pod okiem Grzego-
rza Szamotulskiego 
sprawiają, że w piłce może osiągnąć 
naprawdę wiele. Pomimo młodego 
wieku (17 lat) był pewnym punktem 
w bramce biało-niebieskich.

Arkadiusz Ryś 

(Sparta Jazgarzew) 

– przez większą 
część sezonu obro-
na Sparty nie zawo-
dziła, a kierował nią 
właśnie Ryś – zdecy-
dowany i popełnia-
jący mało błędów w swoich inter-
wencjach. Do tego skuteczny przy 
stałych fragmentach gry – w lidze 
zdobył sześć goli i zanotował asystę.

Patryk Dobies

(MKS Piaseczno) 
– swoją grą wprowa-
dzał dużo pewno-
ści w formacji defen-
sywnej Piaseczna, 
solidny zawodnik, 
rozegrał wiele minut 
w sezonie i dołożył jeszcze do swoje-
go dorobku bramkę i pięć asyst.

Grzegorz Gotchold

(Perła Złotokłos) – 
kapitan Perły Zło-
tokłos, od wielu lat 
związany z tym klu-
bem poprowadził 
swój zespół do wy-
marzonego awan-
su do czwartej ligi, słynący z twar-
dej i zdecydowanej gry w defensy-
wie, groźny pod bramką rywali przy 
stałych fragmentach gry, przez lata 
zrobił ogromny postęp w piłkarskim 
rzemiośle.

Bartosz Orłowski 

(Sparta Jazgarzew) 

– chyba nikt nie 
może mieć wątpli-
wości, że był to nie-
zwykle udany se-
zon dla popularne-
go „Orłosia”, któ-
ry po raz kolejny potwierdził swoje 
duże umiejętności, 13 goli i 11 asyst 

w czwartej lidze na pewno budzą 
szacunek, a do tego udanie spisy-
wał się również w rozgrywkach Pu-
charu Polski.

Robert Podoliński 

(Laura Chylice) – za-
nim zaczął treno-
wać Radomiaka Ra-
dom, był siłą napę-
dową Laury Chyli-
ce. Pomimo 41 lat 
na karku popular-
ny „Bobo” nie miał problemów żeby 
strzelić w A klasie 17 goli i dorzucić 
do tego 14 asyst. Po kontynuowaniu 
kariery trenerskiej nie miał już nie-
stety tyle czasu na grę w A klasie, co 
bardzo szybko przełożyło się nieko-
rzystnie na wyniki Laury.

Adam Piotrowski 

(Perła Złotokłos) 
– o ile Grzegorz 
Gotchold dbał głów-
nie o obronę Per-
ły, królem ofensyw-
nej gry w Złotokło-
sie był bezsprzecznie 
Adam Piotrowski. Nie tylko zanoto-
wał 21 asyst (jego specjalnością są 
prostopadłe podania), ale i był naj-
lepszym strzelcem zespołu z dorob-
kiem 14 goli, bardzo przyczynił się 
do awansu Perły.

Łukasz Krupnik 

(MKS Piaseczno) 

– świetny sezon 
21-letniego ofensyw-
nego pomocnika Pia-
seczna, na boisku 
dużo widzi, jest dobry 
w grze kombinacyjnej i do tego sku-
teczny (siedem goli i 11 asyst).

Olaf Kubat (Spar-

ta II Jazgarzew) 
– być może najwięk-
szy wygrany po-
przedniego sezonu, 
wreszcie zaczął wy-
korzystywać swój 
duży potencjał, w 
dużym stopniu to 
dzięki jego golom (ponad 20 w se-
zonie) druga drużyna Sparty zagra 
w przyszłym sezonie w lidze okręgo-
wej, swoją dobrą postawą zasłużył 
sobie na awans do pierwszego ze-
społu, w którym zdążył już zdobyć 
dwa gole i zanotować asystę.

Emil Wrażeń 

(KS Konstancin) 
– Choć Konstan-
cin spadł z ligi, Emil 
Wrażeń indywidu-
alnie z pewnością 
nie zawiódł. Na za-
kończenie swojej do-
tychczasowe kariery zdobył 15 goli i 
dołożył osiem asyst. Kto wie, może 
w przyszłości jeszcze zobaczymy go 
na naszych ligowych boiskach?

Paweł Bylak (MKS 

Piaseczno) - Zdo-
bywca 12 goli i pię-
ciu asyst dawał ze-
społowi spodziewa-
ną jakość w ofensy-
wie i potrafił wykoń-
czyć akcje. Wiado-
mo już jednak, że w przyszłym se-
zonie nie zobaczymy go w barwach 
biało-niebieskich.

Trener Roku Kuriera Południowego 
– Jacek Rzepliński (Perła Złoto-
kłos) i Marek Gołębiewski (Sparta 
Jazgarzew).

 W tym sezonie postanowiliśmy 
wyróżnić dwójkę szkoleniowców. 
Obydwaj zrealizowali postanowio-
ne przed nimi cele. Perła w dobrym 
stylu awansowała do czwartej ligi, 
a Sparta zajęła w niej siódme miej-
sce (najwyższe spośród zespołów z 
powiatu piaseczyńskiego), a do tego 
świetnie spisywała się w rozgryw-
kach Pucharu Polski, ulegając do-
piero Świtowi Nowy Dwór Mazo-
wiecki.

Piłkarz Sezonu 

Kuriera 

Południowego 
– Grzegorz 
Gotchold 
(Perła Złotokłos).

Perła to jedna wielka rodzina
Z Grzegorzem Gotcholdem, Piłkarzem Sezonu 2016/2017 
Kuriera Południowego, rozmawia Grzegorz Tylec

Od ponad 10 lat jesteś związany, z drobnymi epizodami w innych klubach, 

z Perłą Złotokłos. Czy czujesz się żywą legendą tego klubu?

 Nie, żywą legendą klubu to jest Marcin Pełka. Ja jestem, w pewnym sensie, 
jego następcą.

Do wszystkiego w piłce musiałeś dojść ciężką pracą...

 Oczywiście, to co robię jest zawsze na sto procent. W mojej rodzinie za-
wsze obecna była piłka nożna. Mam dwóch braci i zawsze graliśmy. Futbol to 
jest coś, co kocham.

Najprzyjemniejsze chwile w przygodzie z piłką i te, o których nie chciał-

byś pamiętać?

 W Perle najprzyjemniejszy jest każdy dzień spędzony w tym klubie. Naj-
trudniejsze były wątpliwości związane z moją pracą zawodową. Czy zdołam 
ją pogodzić z grą w piłkę? Zawsze gdy jeździłem na mecze z Perłą to się roz-
luźniałem i chciałem tam wracać. Gra w piłkę mnie uspokaja.

To ciekawe co mówisz, bo masz opinię zawodnika, przeciwko któremu inni 

piłkarze nie lubią grać...

 To już jest ich problem. Ja po prostu wkładam w grę serce, ale nie jestem 
przecież jedyny. Na przykład w Sparcie Jazgarzew też jest kilku takich zawod-
ników – choćby Maciej Wójcik, którego gra robi na mnie duże wrażenie. Być 
może nie mam szczególnej techniki, ale wiele nadrabiam na boisku ambicją.

Im jesteś starszy, tym bardziej ciągnie cię na boisku do przodu...

 Staram się cały czas rozwijać. Mamy nowego trenera, są nowe założenia 
taktyczne i czasem mam również chodzić do przodu. Moim głównym zada-
niem pozostaje jednak pilnowanie dostępu  do własnej bramki. 

Jak oceniasz współpracę z obecnym szkoleniowcem Perły Jackiem Rze-

plińskim?

 Z poprzednim trenerem Krystianem Kopeckim też miałem bardzo dobre rela-
cje i fajnie go wspominam. Myślę jednak, że przydała nam się nowa miotła. 

Od kilku sezonów byliście w czubie tabeli, ale zawsze pod koniec czegoś 

jednak brakowało wam do awansu...

 Trener Rzepliński zaszczepił w nas coś takiego żeby grać do końca. Nie je-
stem w stanie wytłumaczyć tego, że potrafi liśmy wcześniej wygrać na wy-
jeździe z Piasecznem, a stracić punkty z Rysiem Laski. Po głupich wpadkach 
z teoretycznie słabszym rywalem przez kilka tygodni każdy z nas musiał do-
chodzić do siebie. Tymczasem możemy wygrać ze wszystkimi. W czwartej li-
dze każdy nas na starcie kasuje, ale jestem pewien, że jeszcze pokażemy na co 
nas stać.

Waszym celem w czwartej lidze będzie walka o utrzymanie?

 Tak. Mogę jednak powiedzieć, że zrobimy parę niespodzianek i na pew-
no nie oddamy nikomu punktów za darmo. Jako nowicjusze w czwartej lidze 
każdy mecz będziemy grali na 200 procent. W okręgówce mogliśmy sobie 
pozwolić na momenty luzu, bo znaliśmy naszą siłę, ale teraz będziemy grać z 
teoretycznie lepszymi przeciwnikami. 

Co chciałbyś jeszcze poprawić w swojej grze?

 Chyba to żeby szybciej grać piłką.

Na czym polega specyfika Perły Złotokłos jako klubu?

 Chyba na tym, że jesteśmy wszyscy jedną wielką rodziną. Spotykamy się 
całą grupą nie tylko na treningach czy meczach. Jeździmy również na impre-
zy okolicznościowe, organizujemy wypady na wspólne wakacje i każdy może 
zawsze liczyć na drugiego.  Staram się, jako kapitan, dbać o to żeby atmosfera 
była u nas jak najlepsza. Nikt tu nie dostawał ani nie będzie dostawać pienię-
dzy za grę.

Jakie znaczenie miał dla ciebie historyczny awans do czwartej ligi?

 Ambicjonalne, bo wiem, że wszyscy tego pragnęliśmy. Naszą długoletnią 
pracę wynagrodziliśmy sobie najlepiej jak mogliśmy. Cieszę się z tego bar-
dzo, ale mamy już nowy cel i czeka nas jeszcze więcej pracy. Przyznam, że 
wahałem się czy nie kończyć już przygody z piłką. Praca koliduje mi z me-
czami i mam naprawdę wspaniałego szefa, że pozwala mi grać. Niekiedy jest 
trudno, ale gdy gramy kolejne spotkanie, to wiadomo – jakoś trzeba się wy-
rwać. Kończąc rozmowę chciałbym podziękować ludziom, którzy w nas wie-
rzyli i wspierali, ale również i tym co rzucali nam kłody pod nogi... To nas tylko 
wzmacniało i motywowało, a ta drużyna jest wyjątkowa.

Ekstraliga bez Gosirek!
PIŁKA NOŻNA To jest już pewne! W przyszłym sezonie na boiskach pił-

karskiej Ekstraligi nie zobaczymy Gosirek. Zespół z Piaseczna, choć 

rzutem na taśmę utrzymał się w lidze, ostatecznie zmuszony był wy-

cofać się z rozgrywek - głównie z powodów fi nansowych i kadrowych

 Wycofanie drużyny z poziomu 
Ekstraligi spowodowane jest niewy-
starczającą kadrą zawodniczą oraz 
sprawami organizacyjnymi.
 - KS Gosirki Piaseczno nie prze-
staje istnieć – czytamy w oficjalnym 
stanowisku klubu. - Nasze grupy 
młodzieżowe zostaną zgłoszone do 
ligi mazowieckiej, juniorki starsze 
wsparte starszymi koleżankami wy-
startują najprawdopodobniej w dru-
giej lidze kobiet. Jednocześnie infor-
mujemy, że nie przestaje nas wspie-
rać gmina Piaseczno, która wspo-
maga rozwój młodzieży KS Gosir-
ki oraz funkcjonowanie drużyny se-
niorskiej i klubu.

 Osoby związane z zespołem 
przyznają, że w kwestii wycofania 
się z Ekstraligi panują mieszane od-
czucia.
 - Choć sama, ze względów oso-
bistych, zrezygnowałam z gry w 
czerwcu, to jednak czuję z tego po-
wodu duży smutek – mówi Mag-
da Dudek, najlepsza piłkarka Gosi-
rek w ubiegłym sezonie. - Inne kluby 
mają większe pole manewru na pił-
karskim rynku. Piaseczno wspiera 
na tyle na ile może, ale wymagania 
zawodniczek są jednak już zupełnie 
inne niż kiedyś, bo wiedzą one że w 
innych klubach jest inaczej – mają 
więcej pieniędzy itd.

 

Jak zapowiedział Krzysztof Du-
dek, wieloletni trener zespołu i pre-
zes klubu, Gosirki wystartują w roz-
grywkach drugiej ligi, a skład dru-
żyny oparty będzie na juniorkach z 
Piaseczna i okolic.
 - Osobiście uważam, że to lepiej 
dla tej drużyny – kończy Magda Du-
dek. - Znowu można budować ze-
spół na swoich zawodniczkach i pró-
bować piąć się w górę.



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

GOSPODARKA
ODPADAMI

ZATRUDNIMY:

Kierowców kat. C,C+E

Kierowców kat.C z uprawnieniami HDS

Ładowaczy nieczystości stałych (pracownik fizyczny)

Mechaników samochodów ciężarowych

Operatorów ładowarek teleskopowych

Kolonia Warszawska

Al.Krakowska 108A

Tel. 601-952-230

www.jarper.pl

jaroslaw.perzyna@jarper.pl

renata.perzyna@jarper.pl

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

Wymagania:
• Prawo jazdy kat. B i C (kategoria E 
 będzie dodatkowym atutem)
• Kurs na przewóz rzeczy
• Odpowiedzialność i uczciwość
• Dyspozycyjność
• Aktualne badania psychologiczne 
 (brak przeciwwskazań do kierowania 
 pojazdami służbowymi kat B+C)

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o. o.
Poszukuje kandydatów na stanowisko:

KIEROWCA KAT. B+C

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny:

• • •  515 224 744   515 224 753 

Oferujemy:
• Stabilne zatrudnienie w ramach
 umowy o pracę
• Pakiet medyczny
• Miłą atmosferę, 
 niezbędne wsparcie 
• Ubezpieczenie  grupowe 
 pracowników

tel. 505 200 250

WYWIEZIEMY GRUZ,
DREWNO, ZIEMIĘ

KONTENERY
od KP4 do KP33

TRANSPORT
KRUSZYWA i PIACHU

Firma budowlana

zatrudni fachowców:

tynkarzy

murarzy

monterów

elewacji-dociepleń

do prac

wykończeniowych

kontakt:

koniecbud@interia.pl

tel. 883 377 711

Doradca ds. Nieruchomości
Od Kandydatów oczekujemy:
• Dobrej organizacji pracy
• Łatwości w nawiązywaniu kontaktów
• Wysokich zdolności interpersonalnych
• Umiejętności budowania relacji z Klientami
• Przedsiębiorczości i ambicji
• Wysokiej kultury osobistej
• Poczucia humoru

Oferujemy:
• Szkolenia wstępne
• Szkolenia podnoszące kwalifikacje
• Niezbędne narzędzia pracy- laptop. telefon komórkowy i aparat fotograficzny.
• Możliwość zarobienia naprawdę dobrych pieniędzy- atrakcyjny system prowizyjny
• Świetną atmosferę w pracy

Co miesiąc mamy 4000 
nowych Klientów. 

Pomóż nam ich dobrze 
obsłużyć!

sadyba@metrohouse.pl
Gwarantujemy poufność. Zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr.101, 

poz 926 z późn. zm) prosimy o załączenie pisemnej zgody na przetwarzanie  przez MH warszawa Sp. z o.o. danych osobowych 
w celach rekrutacji.

Dziękujemy za nadesłanie aplikacji, jednocześnie informujemy , ze skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.



DAM PRACĘ

KIEROWCA AUTOBUSU KAT. D, WYMAGANE 
AKTUALNE UPRAWNIENIA, MILE WIDZIANA 
KARTA KIEROWCY, TEL. 606 536 651 

Ekspedientka do sklepu w Piskórkce, tel. 608 055 738

Poszukujemy kucharzy do pracy w cateringu dietetycz-
nym. Praca na terenie Józefosławia, tel: 608 856 387

Mechanika zatrudnię, tel. 602 615 674

Kucharz do pracy na  pełen etat, CV na  
imprezy@stajniachojnow.pl; tel. 601 217 657

Zatrudnię instruktora nauki jazdy. Telefon 505 087 358

Poszukujemy osób do pracy na produkcji. Miejsce 
pracy Piaseczno. Tel. 602 692 964, 607 230 418”

Handlowca z doświadczeniem do firmy produkującej 
opakowania kartonowe i blistrowe, miejsce pracy Pia-
seczno. Tel. 602 692 964, 607 230 418

Ośrodek Rehabilitacyjny pilnie zatrudni 
Opiekuna/Opiekunkę z możliwością zamieszkania 
tabita@luxmed.pl  607 241 707 

Mechanik poszukiwany FSS-garage.pl tel.601 602 624

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

Sprzątanie obiektu, maszyny czyszczące + prace 
manualne, pełen etat, dobre warunki. tel. 721 228 094

Zatrudnię kobiety i mężczyzn do sprzątania w Wólce 
Kosowskiej, tel. 519 112 478

Szwaczki do prostego szycia na overlocka, 
tel. 500 245 362

Zatrudnię pracownika fizycznego, Lesznowola 
tel. 722 224 567

Przyjmę do pracy kobiety.Sprzątanie biur i salonu samo-
chodowego ul.Puławska-Mysiadło. Tel. 601 20 20 59

Na stoisko handlowe w Konstancinie, tel. 606 10 59 22

Opiekunki, dom opieki, tel. 607 034 382

Zatrudnię doświadczonego blacharza samochodowe-
go, Lesznowola, tel. 601 328 865

Pracownika fizycznego na skład opału w Piasecznie, 
tel. 601 250 096

Zatrudnię glazurników, tel. 504 100 418

Zatrudnię  stolarza lakiernika z doświadczeniem 
w Bogatkach k. Piaseczno tel. 503 606 578

Fryzjerkę do salonu w Łazach, tel. 503 018 891

Fryzjera/kę męskiego, Piaseczno, tel. 604 433 127

Przyjmę SAMODZIELNYCH BRUKARZY oraz 
EKIPĘ BRUKARSKĄ, wynagrodzenie wypłacane 
regularnie, w systemie tygodniowym! ok. Piaseczna, 
tel. 698 698 839

Sprzedawczynię do delikatesów w Zalesiu Dolnym, atrak-
cyjne warunki pracy, tel. 797 188 368 lub 22 737 35 83

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

Cukiernia-piekarnia Michalczyk w Prażmowie zatrudni 
piekarza z możliwością zakwaterowania. Tel. 22 736 19 
71/72, praca@michalczyk-piekarnia.pl

UZDROWISKO KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. ZATRUDNI: 
1. FIZJOTERAPEUTÓW 2. TERAPEUTÓW ZAJĘCIO-
WYCH. TEL. 691 870 444 EMAIL: A.PROZYCH@UZDRO-
WISKO-KONSTANCIN.PL 

BIURO RACHUNKOWE ZATRUDNI PRACOWNIKA 
ZE ZNAJOMOŚCIĄ PROGRAMU PŁATNIK, ORAZ KADRY 
I PŁACE. TEL. 22 737 06 33

Agenta ochrony, do 55 lat . System 24/48h, 
Piaseczno-Chylice. Tel. 506 158 658

Prywatna szkoła w  Piasecznie zatrudni  dziennego 
pracownika  ochrony. CV proszę  przesyłać na adres:  
sekretariat@szkolamar zen.pl; tel.: 22  757 28 99

Praca w nowoczesnej myjni w Konstancinie-Jeziornie! Pa-
sjonaci super aut- praca na stałe dla Was!Bardzo dobre 
warunki zatrudnienia.Zadzwoń już dziś, tel.798 667 788
Pilnie zatrudnię fryzjera/kę okolice Janek. Tel. 602 205 722
Poszukuje Fachowca do Prac Elewacyjnych, 
tel. 785 199 183

Poszukuje kobiety do pracy na Wólce Kossowskiej w go-
dzinach nocnych do sprzedaży odzieży. Tel. 602 245 410

Zatrudnię szwaczkę, okolice PKP Ustanówek, 
tel. 728 550 663

Poszukuję panią do prowadzenia domu w Konstancinie-
Jeziornej-emerytka/rencistka- cztery dni w tygodniu. 
Tel: 513 022 288

Ekspedientki do sklepu  spożywczego, Janki. 
Tel. 508 793 173

Serwis Samochodowy Automillenium mieszczący się w 
Głoskowie pod Piasecznem Zatrudni blacharza oraz la-
kiernika samochodowego tel. 606 351 093

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

Szkoła w Nowej Iwicznej zatrudni pomoc kuchenną. CV 
proszę skladać w sekretariacie szkolnym lub emailem re-
nata_macieja@zspwni.edu.pl tel. 22 750 88 89 

Zatrudnię fryzjera/kę i asystenta/kę fryzjera, Głosków, 
tel. 504 615 808

Zatrudnię pomoc do kuchni do karczmy w Czaplinku, 
Góra Kalwaria, mile widziana emerytka, tel. 504 590 197

BABIK TRANSPORT – zatrudnimy magazyniera, upraw-
nienia na wózki widłowe. Czaplinek k. Góry Kalwarii. 
662 021 324

Pracowników na dachy itp. tel. 692 194 998

Stacja paliw w  Prażmowie zatrudni kasjera, cv ze zdję-
ciem proszę przesłać na: artopraca@onet.eu, 
tel. 501 337 779

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

Fryzjerce i manicurzystce  w K - Jeziornie,  tel. 606 817 356

BABIK TRANSPORT - zatrudnimy elektromechanika do 
naprawy i konserwacji maszyn. Miejsce Czaplinek k. Góry 
Kalwarii. Wymagane doświadczenie. tel 662 021 324

BABIK TRANSPORT - zatrudnimy osobę do pracy biuro-
wej i kontroli jakości. Miejsce Czaplinek k. Góry Kalwa-
rii. Mile widziana znajomość j.angielskiego lub j.holender-
skiego. tel 662 021 324

BABIK TRANSPORT - zatrudnimy osoby do produkcji, 
praca 3 zmiany. Miejsce Czaplinek k. Góry Kalwarii. 
tel 662 021 324

Zatrudnię osoby do sprzątania. Wa-wa Górny Mokotów. 
506-735-491

Zatrudnię kierowcę kat.C tel. 601 27 94 90

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

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

Na dachy, tel. 601 20 98 98

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

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

Stolarza lub pomocnika Złotokłos, tel. 501 212 937

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

Pracownik do przeprowadzek, tel. 602 226 147

Pracownika do magazynu do sklepu meblowego UFO, 
zgłoszenia osobiste pl. Piłsudskiego 6,  Piaseczno

Przy elewacjach, tel. 533 166 644

Piekarnia w Prażmowie zatrudni osoby do przyuczenia na 
piekarni i spedycji. Tel. 22 727 05 80

Przyjmę do pracy w sklepie spożywczym Odido w Praż-
mowie, tel. 606 936 696 

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie, tel. 516 096 759

KUPIĘ

Drzewo z wycinki przyjmę/kupię okazyjnie, 
tel. 666 924 505

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

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

Kombajn „Anna”, tel. 508 493 707

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 602 77 03 61

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 791 394 791

Regał do salonu, stan idealny, tel. 601 24 12 78

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

CYMERMAN PRZYCZEPY I AKCESORIA : nowe, remonty , 
przeróbki www.przyczepy.waw.pl , tel. 601 449 898 

Przyczepę kempingową IFA, tel.883 658 328

AUTO - MOTO  KUPIĘ

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Wykonam bezpłatnie baner 2 m kw w zamian za moż-
liwość wywieszenia baneru reklamowego (okolice Pia-
seczna), tel. 509 453 325 lub 570 007 900

Sprzedam stanowisko postojowe w centrum Góry
Kalwarii, tel. 609 303 154

Miejsce garażowe podziemne, ul. Poniatowskiego 4,  
Piaseczno, tel. 605 730 717

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

Super działka  k/Piaseczna - 50 % ceny rynkowej. 
Tel. 22 750 33 66, 698 225 965

80 zł/metr Prace Duże,działki budowlane powierzchnia 
1060-1200,  tel. 504 372 384

Zamienię dwupokojowe na trzypokojowe tel. 880 558 699 

Działkę 1000 m kw., z domkiem 60 m kw., Gołków, tanio, 
tel. 695 080 112

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

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

Sprzedam działkę budowlana w Wilczej Wólce k.Prażmo-
wa o powierzchni 3800m kw, 63/m kw tel. 793 767 747

Sprzedam działkę budowlaną 1737m kw, Siedliska k. 
Piaseczna tel. 516 787 739, 22 629 18 37

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

Budowlana z warunkami zabudowy, 1500 m kw., w gminie 
Prażmów, 30 km od Warszawy, 55 zł/m kw., 
tel. 604 823 665

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

Budowlana w Mieszkowie, tel. 503 002 904

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

Działki rekreacyjne Prażmów, tel. 602 77 03 61

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

Do sprzedania działki ze 100 %  zyskiem. Tel. 22 750 33 
66, 698 225 965

Sprzedam piękne działki budowlane  / ok. 27 000 zł za sztu-
kę /  na południe od Piaseczna.Tel. 698 225 965, 22 750 33 66

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Wynajmę sklep wraz z wyposażeniem, tel. 515 815 983

Wynajmę mieszkanie, Piaseczno, 4 pok., tel. 608 511 607

Mała kawalerka, Piaseczno, tel. 506 814 139

Duża kawalerka Mirków, Konstancin, tel. 668 640 062

LOKAL UŻYTKOWY 57 M KW.-PIASECZNO, 
TEL. 504 506 124

Kwatery- domy, tel. 728 899 673

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

Mieszkanie dwupokojowe, 65 m kw., w Gołkowie, 
tel. 660 747 651

Pokój, 900zł, Zalesie Dolne, tel. 512 769 034

Pawilon, bazarek, tel. 511 182 258

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

Kwatery, Piasecno, warunki dobre, tel. 604 274 417

Noclegi, 8 zł+, tel. 574 661 588

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

Pokój z kuchnią i łazienką w Czersku, tel. 22 727 41 53, 780 060 388

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

Poszukuję mieszkania lub pokoju dla małżeństwa, 
centrum Piaseczna, tel. 570 716 224

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

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

USŁUGI

OKNA SERWIS I NAPRAWA, TEL. 601 623 480

PRZYGOTOWYWANIE POZWÓW ROZWODOWYCH, 
tel. 508 743 620 

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

Ogrody-Nawadnianie-Trawniki, tel. 508 625 630

Tynki maszynowe tel. 502 788 561

Sprzątanie, tel. 506 032 771

Remonty, tel. 537 211 200

Glazura, remonty, tel. 798 828 783

Malowanie, gładzie, tel. 798 828 783

Hydraulik tel. 886 576 148

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

Elektryk, tel. 666 890 886

Ogrody – nawadnianie – brukarstwo, tel. 603 357 962

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

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

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

Profesjonalne mycie dachów, elewacji, kostki, 
tel. 507 296 296

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

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

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

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

Ogrody-Koszenie-Trawników-Zarośli, tel. 603 315 531

Skracanie i wycinka drzew, tel. 510 694 550

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

Szkolenia BHP bhp-mat.pl

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

Geodeta, tel. 516 070 915

Tynki agregatem, tel. 533 125 444

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Układanie kostki brukowej, elewacje, tel. 601 304 250

Meble na wymiar, pomiar gratis, tel. 509 960 316

Schody, parapety, panele tel. 609 077 857

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

Garaże, wiaty, szybko, solidnie, tel. 884 377 592

Usługi rębakiem, tel. 506 44 05 44

Wycinka drzew i usługi rębakiem, tel. 721 881 995

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

Dachy, Kominy, rynny, tel. 798 836 860

Budowy domów tel. 798 836 860 

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Hydraulik, tel. 535 872 455

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

Instalacje elektryczne,   tel.  601 41 88 01

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

Krycie, naprawa dachów, tel. 511 928 895

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

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

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

Ogrody, trawniki, tel. 504 008 309

Układanie kostki brukowej, tel. 504 008 309

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Rynny, termopapy, tel. 512 256 799

Cyklinowanie, tel. 667 619 662

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Ogrodnictwo kompleksowo, tel. 536 043 434

Ocieplanie budynków i podbitek, roboty budowlane, 
tel. 733 897 549

Remonty i inne, tel. 667 356 939

Elewacje, docieplenia. Tanio, tel. 533 166 644

Remonty. Tanio, tel. 533 166 644

 RÓŻNE 

Kancelaria Prawa Administracyjnego.  ODSZKODOWA-
NIA ZA DZIAŁKI PRZEJĘTE POD DROGI PUBLICZNE 
– skutecznie pomagamy w uzyskaniu odszkodowanie 
maksymalnej wysokości. ODWOŁANIA, ZAŻALENIA, PI-
SMA PROCESOWE. tel. 508 743 620

NAUKA 

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

ZDROWIE

Stylizacja rzęs metodą 1:1 i objętości. Piaseczno, 
tel. 578 591 852 lub LashesPati@wp.pl

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

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom czeka-
ją fundacyjne zwierzaki: pieski małe, większe i całkiem 
duże, a także koty. Wszystkie są zdrowe, zaszczepione 
i wysterylizowane. Przebywają w Piasecznie i okolicach. 
Chętnie pomożemy przy doborze zwierzaka. 
Tel. w sprawie adopcji: 503 069 502, 
502 906 532, 604 531 952, 608 504 380

DOCIEPLENIA - ELEWACJE

tel. 531 834 414

OCIEPLENIA
Izolacje pianą

PUR
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KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

OPERATORA KOPARKO-ŁADOWARKI, DORYWCZO, 
TEL. 601 584 460

ANGIELSKI NA WAKACJE, KOREPETYCJE, KON-
WERSACJE, EGZAMINY, TEL. 605 760 161

Firma zatrudni elektromonterów sieci i instalacji 
elektrycznych. Telefon : (22) 201 19 01

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

HAIR LAB klinika  włosów CENTRUM POMOCY  
WŁOSOM w Warszawie  zatrudni  doświadczonego  
fryzjera/kę.  Zapewniamy bardzo  dobre warunki pra-
cy i  płacy. tel 609 822  872 lub 
e-mail:  zgloszenia@hairlab.pl

Firma zatrudni elektromonterów sieci i instalacji 
elektrycznych. Telefon : (22) 201 19 01

Nowe 1/2 bliźniaka z ogródkiem zielone centrum Pia-
seczna tel. 666 051 882; 668 120 272

Kucharzowi, kucharce i absolwentom 
w tym zawodzie, tel. 600 052 583

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

Księgowej do biura rachunkowego, Piaseczno, znajo-
mość Raks, ZUS, Płatnik, 
tel. 601 503 309, biuroprofi@onet.eu

Niepubliczne Przedszkole w Piasecznie poszukuje na-
uczyciela-wychowawcy, CV na adres 
przedszkole.delfinek@wp.pl

Firma z branży spożywczej zatrudni pracownika kadro-
wo-płacowego do pracy w biurze w Żabiej Woli. nOso-
ba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzial-
na za: rozliczanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i 
umów cywilnoprawnych, kompleksowe prowadzenie do-
kumentacji kadrowo-płacowej, sporządzanie sprawoz-
dań i deklaracji do ZUS, GUS, PFRON. Oczekiwania: do-
świadczenie w zakresie kadr i płac – minimum 2 lata, 
znajomość przepisów w zakresie prawa pracy, ubezpie-
czeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób 
fizycznych, obowiązkowa znajomość programu Płat-
nik, obsługa programów  Word, Excel.Oferujemy: zatrud-
nienie w pełnym wymiarze czasu, samodzielną pracę w 
przyjaznej atmosferze. Zainteresowane osoby prosimy 
o przysłanie CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych 
osobowych. Odpowiemy tylko na wybrane aplikacje. 
Kontakt: lidiapraca@o2.pl lub 604 456 087

Firma z branży spożywczej zatrudni pracownika kontro-
li jakości w Żabiej Woli. Praca w systemie trzyzmiano-
wym. Wymagania: książeczka sanepidu. Mile widziane 
doświadczenie w branży spożywczej.Oferujemy: pra-
cę w pełnym wymiarze. Oferty proszę kierować pod nr 
tel.46/857 82 21 – osoba kontaktowa Beata Mrozowska.

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

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

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 Gory K.  Ostatnie! tel.791 130  132 
www.ogrodynarni.pl

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

Pokój 450+, tel. 720 916 226

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

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

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

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

BRUKARSTWO, meritumbruk@o2.pl, 
TEL. 696 437 501

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

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Usługi transportowe, przeprowadzki, tel. 516 856 115 

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

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

PRZYGOTOWYWANIE POZWÓW ROZWODOWYCH, 
tel. 508 743 620 

Układanie kostki brukowej,  tel. 509 069 235

Usługi fotograficzne DRONEM – filmy, zdjęcia, śluby. 
Tel. 790 390 408, www.drontechnika.pl

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588  

PRZYGOTOWYWANIE POZWÓW ROZWODOWYCH, 
ALIMENTACYJNYCH – SPRAWY RODZINNE, KAR-
NE, CYWILNE, SPADKOWE TEL. 508 743 620 

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

DREAMLANDIA – ANGIELSKI Z PIĘKNIEJSZEGO 
WYMIARU, PRYWATNIE, INDYWIDUALNIE, 
TEL. 662 128 913 

Przyjmiemy do pracy
osoby do dystrybucji posiłków w szpitalu

w Konstancinie

Tel.: 504 254 869

PRACOWNIKA
KADROWO-PŁACOWEGO

zatrudni firma z branży spożywczej
do pracy w biurze w Żabiej Woli.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku
będzie odpowiedzialna za:
• rozliczanie wynagrodzeń z tytułu umów
o pracę i umów cywilnoprawnych,
• kompleksowe prowadzenie dokumentacji
kadrowo-płacowej,
• sporządzanie sprawozdań i deklaracji do
ZUS, GUS, PFRON

Oczekiwania:
• doświadczenie w zakresie kadr i płac
minimum 2 lata,
• znajomość przepisów w zakresie prawa
pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku
dochodowego od osób fizycznych,
• obowiązkowa znajomość programu Płatnik,
• obsługa programów Word, Excel.

Oferujemy:
• zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu,
• samodzielną pracę w przyjaznej atmosferze.

Zainteresowane osoby prosimy
o przysłanie CV wraz ze zgodą na
przetwarzanie danych osobowych.

Odpowiemy tylko na wybrane
aplikacje.

lidiapraca@o2.pl lub 604 456 087
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