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Pątnicy wyruszyli do Częstochowy
PIASECZNO W niedzielę sprzed 

kościoła św. Anny w Piasecz-

nie wyruszyło ponad 100 

pielgrzymów, którzy w Mag-

dalence dołączyli do gru-

py ósmej 306. Warszawskiej 

Pielgrzymki Pieszej. Do Czę-

stochowy dotrą w poniedzia-

łek po południu

Nie chcą drogi 
przez osiedle
PIASECZNO Grupie mieszkańców Józefosławia 

nie podoba się propozycja wybudowania no-

wej ulicy, która miałaby przebiegać od ul. 

Ogrodowej przez Osiedlową aż do Wiejskiej 

na granicy gminy Lesznowola
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KRONIKA POLICYJNA
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PIASECZNO/LESZNOWOLA

PIASECZNO

KONSTANCIN-JEZIORNA

URSYNÓW

Uwaga na włamywaczy!

Z marihuaną w bokserkach

Pobicie na Alei Pokoju

Policjanci wyciągnęli złodzieja spod łóżka

Rozbój z użyciem młotka

Złodzieje aut wpadli na gorącym uczynku

 Podczas wakacji wiele osób wyjeżdża pozostawiając swoje domy bez 
opieki. Wówczas do akcji często wkraczają złodzieje. Tydzień temu w Brze-
ścach (gmina Góra Kalwaria) w środku nocy przestępcy wdarli się do domu 
jednorodzinnego. Dostali się do budynku przez okno i splądrowali część po-
mieszczeń. Gdy jeden z domowników obudził się, przestępcy uciekli. Ukradli 
dokumenty, biżuterię i gotówkę. W ubiegłą sobotę doszło także do włama-
nia w Zamieniu koło Lesznowoli, przy ul. Arkowej. Przestępcy wyłamali w bu-
dynku roletę i dostali się do środka. Niewiele ukradli, ale zdemolowali część 
sprzętów. Straty sięgnęły 6 tys. zł. W nocy z soboty na niedzielę włamano się 
także na tzw. „śpiocha” do domu przy ul. Przesmyckiego w Piasecznie. Prze-
stępcy wyłamali drzwi tarasowe. Ukradli pieniądze, biżuterię i elektronikę o 
łącznej wartości 66 tys. zł. Funkcjonariusze proszą wszystkie osoby, które wi-
działy moment przestępstwa lub znają personalia włamywaczy o kontakt z 
najbliższą jednostką policji. Wyjeżdżając na urlop warto poprosić sąsiadów 
o zachowanie szczególnej czujności, dobrze zamknąć dom i włączyć system 
alarmowy. Policja przestrzega też, aby nie informować o swoich wakacyjnych 
planach za pośrednictwem mediów społecznościowych, z których coraz czę-
ściej korzystają również włamywacze.

 Kilka dni temu funkcjonariusze z wydziału prewencji zauważyli młode-
go mężczyznę, który na ich widok zaczął nerwowo się zachowywać i ukry-
wać coś w bieliźnie. Okazało się, że 19-latek próbował schować w bokserkach 
działkę marihuany. Chłopak został zatrzymany i trafi ł do celi. Dosłownie pół 
godziny później policjanci z Lesznowoli zatrzymali 23-latka, podejrzanego 
o prowadzenie plantacji konopi indyjskich. On również miał przy sobie po-
pularną „trawkę”. Obydwaj zatrzymani odpowiedzą za posiadanie substancji 
odurzających, za co można nawet na 3 lata trafi ć do więzienia.

 W niedzielę późnym wieczorem na Alei Pokoju został pobity 21-letni 
mężczyzna, który ze złamanym nosem i ukruszonymi zębami trafi ł do szpi-
tala. Dzień później piaseczyńscy kryminalni zatrzymali 22-latka podejrzane-
go o pobicie. Mężczyźnie może grozić nawet do 3 lat pozbawienia wolności. 
O jego dalszym losie zdecyduje sąd. 

 Pod koniec lipca nieznany sprawca włamał się do magazynu na terenie 
budowy w Konstancinie-Jeziornie i ukradł elektronarzędzia (m.in. wiertarkę, 
kompresor i wyciągarkę) o wartości 5600 zł. Po kilku dniach funkcjonariusze 
wytypowali podejrzanego, ustalając że może on przebywać na terenie po-
wiatu otwockiego. W jednym z lokali mundurowi wylegitymowali kilku męż-
czyzn i odnaleźli skradziony sprzęt. Nigdzie jednak nie było poszukiwanego. 
W końcu okazało się, że 34-letni Ukrainiec schował się pod jednym z łóżek. 
Został stamtąd wyciągnięty i trafi ł do celi. Za kradzież z włamaniem grozi mu 
do 10 lat pozbawienia wolności.

 Policjanci otrzymali informację, że na terenie sklepu osiedlowego doszło 
do rozboju. 37-letni Marek W. ukradł z półek alkohol, papierosy i artykuły spo-
żywcze, po czym zastraszył ekspedientkę młotkiem. Mężczyźnie towarzyszy-
ła 35-letnia Laura W. Przerażona sprzedawczyni bała się zadzwonić na policję, 
funkcjonariuszy wezwał dopiero przypadkowy klient sklepu. Po kilku minu-
tach mundurowi dotarli na miejsce przestępstwa i zatrzymali nietrzeźwych 
sprawców rozboju. Obydwoje trafi li do celi, a rano usłyszeli zarzuty. Dodatko-
wo sąd zdecydował o umieszczeniu Marka W. w areszcie tymczasowym, Lau-
ra W. została objęta dozorem policyjnym.

 Nocą do policjantów dotarła informacja, że na jednym z osiedli trzech 
mężczyzn próbuje ukraść zaparkowaną toyotę. Na miejsce zostały skierowa-
ne dwa patrole, które po chwili dostrzegły opisanych przez świadka spraw-
ców. Przestępcy rzucili się do ucieczki, rozrzucając dookoła narzędzia i urzą-
dzenia do rozkodowywania alarmów, ale po chwili zostali zatrzymani. Po 
sprawdzeniu okazało się, że już wcześniej zajmowali się podobnym procede-
rem. Łukasz O., Dariusz J. i Tomasz K. na trzy miesiące trafi li do aresztu tymcza-
sowego. O ich dalszym losie zdecyduje sąd. 

Redakcja: 05-500 Piaseczno, ul. Ludowa 2; tel./fax: (22) 737 23 48; e-mail: redakcja@kurierpoludniowy.pl

Redaktor naczelny: Kamil Staniszek

Redaguje zespół: Tomasz Wojciuk, Adam Braciszewski,
Grzegorz Tylec, Mateusz Błaszczak, Piotr Chmielewski

Dział reklamy: Piaseczno tel. (22) 756 79 39 e-mail: reklama@kurierpoludniowy.pl. 
Dyrektor: Anna Staniszek, Katarzyna Paradowska (z-ca dyrektora ds. reklamy i promocji), 
Marek Marciniuk, Michał Deryngowski, Przemek Matyjasiak, Anna Modzelewska

Wydawca: Kamil Staniszek Skład: Galia Reklama Poligrafia

Nakład: 50 tys. egz. (powiat piaseczyński i Ursynów), 30 tys. egz. (powiat pruszkowski i grodziski)

ISSN: 1643 - 2843

www.kurierpoludniowy.pl
Re dak cja nie zwra ca ma te ria łów nie za mó wio nych i  za strze ga so bie pra wo do ich skra ca nia 

i  re da go wa nia. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych zarówno w formie elektronicznej, 

jak i papierowej bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione 

Znamy projekty do budżetu
obywatelskiego
PIASECZNO Zakończyła się weryfi kacja projektów zgłoszonych do pierwszego w histo-

rii Piaseczna budżetu obywatelskiego. We wrześniu mieszkańcy zdecydują, które z 35 

projektów  zostaną zrealizowane w przyszłym roku

 Od 8 maja do 11 czerwca zgło-
szono łącznie 62 projekty, z czego 
ponad 80 proc. za pośrednictwem 
internetu. – Są one bardzo zróżni-
cowane – mówił kilka tygodni temu 
Miłosz Gibas, zajmujący się budże-
tem obywatelskim z ramienia gminy. 
Ostatecznie spośród nich wyłoniono 
35 pomysłów, które zostaną podda-
ne pod głosowanie mieszkańców od 
1 września do 1 października.

Cztery strefy miejskie

 Na projekty można głosować w 
określonym obszarze miasta. Ob-
szary te to Południe, Północ, Cen-
trum I i Centrum II. W obszarach 
Północ i Centrum I zgłoszono nie-
wiele projektów, i jako że ich wcie-
lenie w życie nie przekroczy zakła-
danej puli środków, wszystkie do-
czekają się realizacji. Nie dotyczy to 
pozostałych dwóch obszarów oraz 
projektów ogólnomiejskich. Spo-
śród nich urzeczywistnienia docze-
kają się te, które otrzymają najwięk-
szą liczbę głosów.
 I tak z ciekawszych projektów 
ogólnomiejskich warto wspomnieć 
o torze wyścigowym dla zdalnie ste-
rowanych samochodów off-road w 
skali 1:10, zajęciach z akrobatyki dla 
dzieci w wieku 5-13 lat, czy Mam-
boksach – ławkach do karmienia i 
przewijania niemowląt, które miały-
by znaleźć się w parkach na terenie 
Piaseczna. Kolejne projekty dotyczą 
zorganizowania Mini Mistrzostw 
Świata  2018 w piłce nożnej dla dzie-
ci oraz doposażenia stadionu miej-
skiego. Mieszkańcy zaproponowa-
li także uzupełnienie najbardziej ru-
chliwych przejść dla pieszych o od-
blaskowe tzw. „kocie oczy”, zakup 
jednakowych ubiorów dla członków 
Piaseczyńskiej Orkiestry Dętej czy 
wykonanie artystycznego muralu na 
ścianie budynku przy ul. Zgody. 

Aktywne południe

 Mieszkańcy południowej czę-
ści miasta zgłosili łącznie aż 11 pro-
jektów. Wśród nich na uwagę zasłu-
gują: ustawienie nowych ławek i ko-
szy na śmieci na terenie Zalesia Dol-

nego, budowa chodnika wzdłuż ul. 
Żółkiewskiego, ustawienie 9 śmiet-
ników na psie odchody, utworze-
nie kącików relaksu dla dzieci w 
ZSP w Piasecznie, otwarcie dodat-
kowej wypożyczalni rowerów przy 
stadionie miejskim czy zainicjowa-
nie gimnastyki dla seniorów z ele-
mentami rehabilitacji. Aż 13 projek-
tów pozytywnie przeszło weryfika-
cję w obszarze Centrum II. Wśród 
nich na uwagę zasługują: moderni-
zacja ciągu pieszego przy Parku Za-
chodnim, zainstalowanie na obsza-
rze przylegającym do parku monito-
ringu, wykonanie eleganckiego dep-
taka od Parku Zachodniego do ul. 
Szkolnej. Mieszkańcy chcieliby tak-

że, aby gmina posadziła 4-6 klonów 
w rejonie fontanny na miejskim ryn-
ku i zbudowała wybieg dla psów w 
rejonie ul. Chyliczkowskiej. 
 Na realizację projektów ogólno-
miejskich zarezerwowano 400 tys. 
zł, zaś w czterech obszarach – po 
250 tys. zł. W pierwszej kolejności 
będą realizowane te, które otrzy-
mają największą liczbę głosów aż 
do wyczerpania puli środków. W tej 
chwili trudno powiedzieć, ile projek-
tów doczeka się wykonania. To oka-
że się dopiero po zakończeniu gło-
sowania, którego wyniki zostaną 
podane do publicznej wiadomości 6 
października.

Tomasz Wojciuk

Jednym z pomysłów jest wykonanie eleganckiego Deptaku Maru-

sarzówny, prowadzącego od Parku Zachodniego do ul. Szkolnej

1,4 mln zł 
przeznaczono na realizację 

projektów zaproponowa-

nych przez mieszkańców

POWIAT

Czas aktualizować wnioski 500+
 Od początku października do końca września przyszłego roku potrwa ko-
lejny okres świadczeniowy w ramach programu 500 +. W związku z tym od 1 
sierpnia można składać nowe wnioski. Formularze są dostępne w miejskich 
i gminnych ośrodkach pomocy społecznej. W wielu z nich można dokonać 
niezbędnych formalności także za pośrednictwem internetu. Program 500+ 
obowiązuje od kwietnia ubiegłego roku, a do stycznia tego roku objął aż 3,82 
mln dzieci (55 proc. dzieci w Polsce). Każdego roku państwo wydaje na niego 
ponad 20 mld zł. 

TW

R E K L A M A K O N D O L E N C J E
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Mieszkania w Lesznowoli

Apartamenty Koniczyna.pl

3 - 4 pokoje + ogródek

od zł.279 900
tel. 881 436 036 od zł/m3 250 2

CENA OD

3.600
zł/m2

czterokondygnacyjne budynki z windą

podziemne miejsca garażowe

komórka lokatorska

pow. od 31 - 63 m
2

www.kalwaryjska45.pl

OSIEDLE KALWARYJSKA
Góra Kalwaria, ul. Kalwaryjska 45

tel. 697 626 322
lub 609 859 899

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

Pożar przy Strusiej
PIASECZNO We wtorek rano na „ptasie” osiedle, przy dźwięku syren, 

zajechało pięć wozów strażackich. Okazało się jednak, że strażacy nie mieli 

wiele pracy, bo pożar kilka minut wcześniej ugasili sami mieszkańcy

 Strażacy mknęli przez miasto jak huragan. Po przybyciu na miejsce okaza-
ło się, że zapaliły się ocieplane drzwi do jednego z mieszkań. Na klatce scho-
dowej od razu pojawił się dym. – Sąsiedzi zawiadomili nas, że w mieszka-
niu może przebywać jego właścicielka – mówi st. kpt. Łukasz Darmofalski, 
rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie. – Na szczęście mieszkań-
cy wzięli sprawy w swoje ręce i ugasili pożar przed naszym przybyciem. My 
nie mieliśmy już tam nic do roboty. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
 Na miejsce pożaru została wezwana także policja, która będzie badała 
jego przyczyny. Z naszych informacji wynika, że drzwi do mieszkania mogły 
zostać podpalone.

TW

Wyłączą światła, by zbadać... 
czy mogą działać lepiej
KONSTANCIN-JEZIORNA W dwa wrześniowe dni na trzech skrzyżowaniach na ul. Warszaw-

skiej dojdzie do eksperymentu. Drogowcy wyłączą na pewien czas sygnalizację i 

sprawdzą, jak to wpłynie na tworzenie się korków

 Kierowcy wyjeżdżający często z 
Konstancina w stronę Warszawy za-
uważyli, że od kilku miesięcy  powsta-
ją większe korki na trzech skrzyżowa-
niach ze światłami: przy ul. Mirkow-
skiej, a także na rondach przy Boro-
wej oraz budynku Polskich Sieci Elek-
troenergetycznych. – Nawet pomimo 
mniejszego, wakacyjnego ruchu oraz 
poza godzinami szczytu, na skrzy-
żowaniu Warszawskiej i Mirkowskiej 
tworzą się korki – zauważa Michał 
Wiśniewski. Mieszkaniec poprosił o 
interwencję w tej sprawie władze mia-
sta oraz naszą redakcję.

 Na jednej z sesji rady miejskiej 
temat podjęła radna Izabela Sko-
necka. Jej zdaniem stan rzeczy, w 
wyniku którego na Warszawskiej sto-
ją sznury samochodów i zatruwają 
uzdrowisko z powodu błędów w usta-
wieniu świateł „przechodzi ludzkie po-
jęcie”. – Sytuacja pogorszyła się, kie-
dy zmieniono ustawienie świateł na 
skrzyżowaniu z ul. Mirkowską. Te-
raz zielone jest krótsze dla nadrzędnej 
Warszawskiej – zauważyła. 
 Kazimierz Jańczuk, burmistrz 
Konstancina-Jeziorny informuje, iż 
tematem zajmuje się od kilku tygo-
dni, w tym czasie zwrócił się m.in. 
o wyjaśnienia do zarządcy szosy.  
– Mazowiecki Zarząd Dróg Woje-
wódzkich przekazał mi, że zlecił do 

końca marca badanie synchroniza-
cji świateł na trzech skrzyżowaniach 
na ul. Warszawskiej. Niestety, efekt 
tego był odwrotny od zamierzonego. 
Wcześniej ulica korkowała się w go-
dzinach szczytu, teraz niezależnie od 
pory – mówi. 
 Zdaniem kom. Jacka Anczar-
skiego, kierownika piaseczyńskiej 
drogówki, teraz działanie świateł 
na trzech „krzyżówkach” w ogóle 
nie jest zsynchronizowane. – Nie ma 
właściwego przepływu pojazdów. 
Powinny one pokonać te wszystkie 
skrzyżowania bez zatrzymywania – 
tłumaczy.    
 Aby rozwiązać problem, bur-
mistrz zaproponował przeprowa-
dzenie eksperymentu. W dwa wrze-
śniowe dni (prawdopodobnie we 
wtorek 12 i czwartek 14), przez go-
dzinę lub dwie, w okresie największe-
go natężenia ruchu, na trzech skrzy-
żowaniach na Warszawskiej zosta-

ną wyłączone wszystkie sygnaliza-
tory, a  ruchem w tym czasie na każ-
dych „krzyżówkach” będzie regulo-
wało po dwóch policjantów drogów-
ki, którzy spróbują zsynchronizować 
ruch na wszystkich trzech skrzyżo-
waniach. – Właśnie zaproponowa-
łem Komendzie Powiatowej Policji 
konkretny termin, czekam na jej od-
powiedź – dodaje burmistrz.
 Na doświadczenie wyraził już 
zgodę Departament Infrastruktury 
Mazowieckiego Urzędu Marszałkow-
skiego, który zatwierdza organizację 
ruchu na drogach wojewódzkich. Jego 
urzędnicy zapowiedzieli, że będą się 
przyglądali eksperymentowi.
 – Z rozmów, jakie przeprowadzi-
łem wynika, że jeżeli nasze obserwa-
cje dadzą pozytywny efekt, nastąpi 
zmiana układu świateł oraz ich syn-
chronizacji – tłumaczy Kazimierz 
Jańczuk. 

Piotr Chmielewski

Warszawska zaczęła się bardziej korkować podobno po zmianie 

ustawień świateł na skrzyżowaniu z ul. Mirkowską 

Zamiast sygnalizatorów, 

przez 1-2 godziny ruchem 

jednocześnie na trzech 

skrzyżowaniach będą 

kierowali policjanci 

drogówki

R E K L A M A
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 – W Józefosławiu powstają ko-
lejne osiedla, więc gmina zaczęła in-
tensywnie rozglądać się za miejsca-
mi, w których mogłaby zbudować 
nowe drogi – uważa Andrzej Wasyl-
kow, mieszkający w spokojnej oko-
licy przy ul. Osiedlowej. – Co cie-
kawe, w ramach aktualizacji planu 
miejscowego dla Józefosławia, po-
mysł aby poprowadzić między na-
szymi domami nowy trakt narodził 
się dosłownie miesiąc temu.

Wytną drzewa, przepędzą ptaki?

 Pan Andrzej rozkłada przed 
nami mapę, na której widać prze-
bieg planowanej drogi. Miałaby ona 
biec od ul. Ogrodowej do Osiedlo-
wej po prywatnej nieruchomo-
ści, a następnie wchodzić na od-
grodzoną od reszty miejscowo-
ści drogę gruntową. To właśnie 
przy tej drodze mieszkają osoby, 
w których gminne plany wzbudzi-
ły taki sprzeciw. – Jestem współ-
właścicielem tej drogi i nie wy-
obrażam sobie, aby mogła ona zo-
stać poszerzona do 10 m – mówi 
Roland Balicki. – W tej chwili to 
spokojna dróżka, którą dojeżdża-
my do naszych domów. Kiedy sta-
nie się drogą publiczną, cicha en-
klawa, w której mieszkamy, zmieni 
się nie do poznania. Będzie trzeba 
wyciąć posadzone przez nas drze-
wa oraz przesunąć ogrodzenia po-

sesji, co będzie wiązało się także 
ze zmniejszeniem powierzchni na-
szych ogrodów. 
 – Przeniosłem się tu z Warszawy, 
aby mieć spokój i ciszę, a nie miesz-
kać obok głośnej przelotówki – do-
daje Andrzej Wasylkow. 

Droga zmieni charakter okolicy

 Mieszkający nieopodal ul. Wiej-
skiej Mieczysław Sakowski prowadzi 
nas na teren swojej posesji. – Nowa 
droga przejdzie mi przez trawnik, na 
którym chciałem zbudować dom dla 
córki – nie kryje swego zatroskania 
mężczyzna. – Gdybym wiedział, że 
w tym miejscu powstanie przelotów-
ka, w życiu bym nie kupił tej dział-
ki. Wydaje mi się, że to wszystko po-
winno wyglądać inaczej. Na całym 
świecie najpierw zbroi się teren i pla-
nuje infrastrukturę, a dopiero po-
tem buduje. U nas najpierw powsta-
ły osiedla, a teraz władze myślą któ-
rędy poprowadzić nowe drogi.
 Projekt planu miejscowego zo-
stał wyłożony do wglądu 1 sierp-
nia i będzie dostępny do 1 września 

zarówno w urzędzie gminy, jak i na 
stronie internetowej. Do 22 wrze-
śnia można zgłaszać do niego uwa-
gi. A już 18 sierpnia w sprawie pla-
nu odbędzie się spotkanie konsul-
tacyjne dla mieszkańców Józefosła-
wia. – Mam nadzieję, że gmina wy-
cofa się ze swojego pomysłu – liczy 
Andrzej Wasylkow. 
 – Rejon między ul. Wiejską w 
gminie Lesznowola i ul. Ogrodową 
jest pozbawiony poprzecznych połą-
czeń – wyjaśnia Łukasz Wyleziński 
z gminnego biura promocji. –  Pro-
jektowana droga jest ciągiem pieszo-
jezdnym o szerokości 6 metrów i bę-
dzie stanowiła połączenie lokalne. 
W obowiązującym dla Józefosławia 
planie obecnie jest tam droga we-
wnętrzna, również 6-metrowa w for-
mie sięgacza. Celem nowego planu 
jest m.in. przywrócenie prawidło-
wej obsługi komunikacyjnej Józefo-
sławia, szczególnie w zakresie po-
wiązań poprzecznych między głów-
nymi drogami. W trakcie pierwsze-
go wyłożenia projektu planu do pu-
blicznego wglądu mieszkańcy wska-
zali problemy komunikacyjne jako 
największą bolączkę ich miejscowo-
ści. Nowy projekt planu proponu-
je rozwiązania, które mają pomóc 
w ukształtowaniu spójnego systemu 
drogowego.

Tomasz Wojciuk
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Nie chcą drogi przez spokojne osiedle
PIASECZNO Grupie mieszkańców Józefosławia nie podoba się propozycja wybudowania 

nowej ulicy, która miałaby przebiegać od ul. Ogrodowej przez Osiedlową aż do Wiej-

skiej na granicy gminy Lesznowola

Mieszkające przy ulicy Osiedlowej osoby nie chcą, aby pod ich 

oknami powstała ruchliwa droga

Mieszkańcy mają pretensję, 

że najpierw na terenie 

Józefosławia powstały 

osiedla, a teraz gmina szuka 

miejsca pod nowe drogi

R E K L A M A

URSYNÓW

Ruszyła zbiórka dla hospicjum
 Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa z Ursynowa rozpoczęła 
zbiórkę środków higienicznych i czystości. Można je składać w specjalnym ko-
szu, obok informacji głównej, w urzędzie dzielnicowym (al. KEN 61, przy sta-
cji metra Imielin). Najbardziej potrzebne są: pieluchomajtki (rozmiar 2, 3, 4), 
podkłady (rozmiar 60 cm x 90 cm), chusteczki nawilżane, odświeżacze powie-
trza wkładane do kontaktu lub inne, balsamy do ciała, maszynki do golenia, 
proszki do prania, mydła w płynie, ręczniki papierowe, gąbki do mycia ciała, 
pościel i ręczniki.
 Fundacja od 27 lat niesie bezpłatną pomoc ludziom, którzy u kresu cho-
roby onkologicznej i bardziej niż kiedykolwiek potrzebują troski, serdeczno-
ści i poczucia bezpieczeństwa. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu i wiel-
kiemu sercu darczyńców oraz wolontariuszy. Więcej informacji na temat form 
pomocy na stronie: http://fho.org.pl/pomoz-nam/.

PC



Konkurs na dyrektora od nowa
PIASECZNO Dziś ma być przeprowadzony kolejny konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w 

Józefosławiu. Przypomnijmy, że w pierwszym wygrał Andrzej Sochocki, ale konkurs ostatecznie unieważ-

nił burmistrz z powodów proceduralnych

 Burmistrz Zdzisław Lis zwró-
cił wówczas uwagę na fakt, że nie-
zgodny z procedurą wybór przed-
stawicieli rady rodziców placów-
ki do składu komisji konkursowej 
mógł mieć wpływ na jego wyniki. 
Andrzej Sochocki zaskarżył za-
rządzenie włodarza do wojewody. 
Jednak ten ostatecznie podtrzy-
mał stanowisko gminy.
 – Kwestionowane przez pana za-
rządzenie było przedmiotem nad-
zoru i nie znaleziono podstaw do 
stwierdzenia jego nieważności – czy-
tamy w piśmie Bogdana Brożyny, 
dyrektora wydziału prawnego Urzę-
du Wojewódzkiego. – W omawianym 
przypadku doszło do nieprawidło-
wości, które mogły mieć wpływ na 
wynik konkursu, bowiem jak wynika 
z dokumentacji zebranej w sprawie, 
powołanie do komisji przedstawicie-
la rady rodziców nastąpiło z naru-
szeniem trybu przewidzianego w re-
gulaminie rady rodziców ZSP w Jó-
zefosławiu – uzasadnił.
 Andrzej Sochocki nie kryje żalu 
do gminy o to, że nie dopełniła swo-
ich obowiązków.
 – Uszanuję decyzję wojewody i 
nie skieruję sprawy do sądu admi-
nistracyjnego – mówi Sochocki. – 
11 sierpnia ponownie wystartuję w 
konkursie i zobaczymy co będzie da-

lej. Nie jest to dla mnie jednak sytu-
acja komfortowa. Jeżeli przyjmie-
my, że w pierwszej komisji konkur-
sowej znalazły się osoby bez pod-
stawy prawnej, to gmina powinna, 
jeszcze przed zaistnieniem kon-
kursu, coś takiego sprawdzić i do-

pełnić procedur. Każdy na moim 
miejscu miałby żal, a to co wyda-
rzy się 11 sierpnia pokaże nam, 
czy tak naprawdę chodziło o pe-
wien niuans prawny czy o człowie-
ka, czyli o mnie. 

Grzegorz Tylec

LESZNOWOLA

GÓRA KALWARIA

Z Kopernikiem 

lekcje będą

 ciekawsze

W hołdzie 

Obrońcom Ojczyzny

 Uczniowie lesznowolskich szkół 
oraz ich nauczyciele wezmą udział 
w fascynujących lekcjach  przygo-
towanych przez specjalistów z war-
szawskiego Centrum Nauki Koper-
nik. CNK pozyskało 4,7 mln zł unij-
nego dofi nansowania na organi-
zację w placówkach zajęć dodat-
kowych opartych na metodzie 
eksperymentu dla łącznie 1,9 tys. 
uczniów z 38 szkół w siedmiu gmi-
nach. Projekt ma wspomóc „roz-
wój kompetencji przyrodniczych, 
informatycznych, a także kreatyw-
ności i umiejętności pracy zespo-
łowej”. W jego ramach szkoły zo-
staną wyposażone w narzędzia 
do nauczania przedmiotów mate-
matyczno-przyrodniczych oraz in-
formatyczne zestawy edukacyjne. 
Dodatkowo 164 nauczycieli przy-
rody, geografi i, fi zyki, chemii, bio-
logii, matematyki czy informatyki 
weźmie udział w warsztatach edu-
kacyjnych.

PC

 We wtorek w centrum miasta 
odbędą się obchody Święta Woj-
ska Polskiego. Rozpoczną się one 
o godz. 10 od mszy św. w koście-
le parafialnym w intencji żołnie-
rzy poległych za Ojczyznę. Na-
stępnie poczty sztandarowe oraz 
wszyscy chętni przejdą na skwer 
z pomnikiem marszałka Józefa 
Piłsudskiego, gdzie nastąpi zło-
żenie wiązanek w hołdzie Obroń-
com Ojczyzny.

PC
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Nadciąga nowa rewolucja
śmieciowa. Będzie drożej?
GÓRA KALWARIA Po nowym roku dostaniemy jeszcze więcej worków do dokładniejszej  

segregacji odpadów. Wszystko wskazuje, że to przełoży się na wysokość tzw. opłaty 

śmieciowej

 Obecnie w gminie Góra Kal-
waria (jak i w większości Polski) 
mieszkańcy dzielą odpady na „su-
che” (czyli surowce wtórne, oprócz 
szkła, które odbierane było rza-
dziej w osobnym worku) i „mokre” 
(wszystkie pozostałe śmieci lub zu-
pełnie nieposegregowane). Dodat-
kowo firma w sezonie grzewczym 
odbiera sprzed posesji brązowe wor-
ki z popiołem, a w okresie wiosen-
no-letnim zielone worki z trawą. Ten 
stan musi się zmienić, ponieważ 1 
lipca w życie weszły nowe przepi-
sy, które zobowiązują samorządy 
do wprowadzenia jeszcze bardziej 
selektywnej zbiórki śmieci – chodzi 
głównie o wydzielenie papieru z od-
padów „suchych” do osobnego wor-
ka, a ze zmieszanych, odpadków 
ulegających biodegradacji. Władze 
Góry Kalwarii właśnie przystępują 
do wyboru firmy, której śmieciarki 
będą dojeżdżały do posesji w gminie 
przez następne trzy lata. 

Kolorowo od worków

 Po nowym roku owa firma w 
imieniu gminy dostarczy miesz-
kańcom powiększony zestaw wor-
ków. Do niebieskich będą oni od te-
raz wrzucali papier, do zielonych 

– szkło, do żółtych – metale i two-
rzywa sztuczne, brązowe będą prze-
znaczone na odpady ulegające bio-
degradacji ze szczególnym uwzględ-
nieniem bioodpadów, białe do sezo-
nowego zbierania odpadów zielo-
nych oraz czarne (też sezonowo) na 
popiół. Dodatkowo każdy będzie na-
dal miał kosz na odpady zmieszane. 

 Dlaczego gmina zmieniła ko-
lorystykę worków (teraz m.in. do 
niebieskich zamiast szkła powę-
druje papier, do zielonych szkło 
zamiast trawy)? – To nie nasz wy-
mysł, my byśmy niczego nie zmie-
niali, żeby nie robić galimatiasu. 
Kolorystykę dla poszczególnych 
frakcji odpadów narzuciło rozpo-
rządzenie ministra ochrony śro-
dowiska – tłumaczy Renata Ja-
sik, kierownik Referatu Rolnic-
twa i Ochrony Środowiska kalwa-

ryjskiego magistratu. Aby nauczyć 
nowych zasad selektywnej zbiórki, 
ratusz zapowiada na jesień „sze-
roką akcję informacyjną”.
 
Więcej kursów, wyższa opłata?

 Jednak pozmieniane kolory wor-
ków to nie główny problem. Z powo-
du nowych zasad segregacji, śmie-
ciarki pojawią się przed każdą po-
sesją nawet 10 razy w miesiącu (te-
raz przyjeżdżają sześciokrotnie). A 
częstsze kursy, jak wynika z obliczeń 
gminy, najprawdopodobniej spowo-
dują wzrost tzw. opłaty śmieciowej. 
Obecnie wynosi ona 9,5 zł za osobę 
miesięcznie (jeśli w gospodarstwie 
domowym prowadzona jest segre-
gacja). Wedle symulacji władz, opła-
ta może podskoczyć nawet o 3 zł, ale 
nie ma pewności, czy nie więcej. 
 – To wszystko zależy od ceny, 
jaką podadzą firmy składając ofer-
ty w przetargu, który zamierzamy 
ogłosić w ciągu najbliższych dni – 
mówi burmistrz Dariusz Zieliński.
 Czy dla zmniejszenia kosztów 
nie można byłoby zbierać worków 
z różnymi frakcjami podczas tego 
samego kursu? – Z tego co wiem, 
firmy nie dysponują takim tabo-
rem, aby było to możliwe. Poza 

tym odbiór różnych frakcji pose-
gregowanych odpadów do jednego 
samochodu spotyka się ze złym od-
biorem społecznym – tłumaczy go-
spodarz gminy.
 Z danych ratusza wynika, że z 
roku na rok mieszkańcy gminy od-

dają coraz więcej posegregowanych 
śmieci. W minionym roku było to 
nawet miesięcznie 2-3 razy więcej 
niż w 2013 r., kiedy  wchodził w ży-
cie nowy system odbioru śmieci.

Piotr Chmielewski

Oprócz żółtych, za niecałe pół roku każdy właściciel posesji 

dostanie też worki: niebieski, zielony, brązowy, biały i czarny     

Z powodu nowych zasad 

segregacji śmieciarki 

pojawią się przed każdą 

posesją w gminie średnio 

10 razy w miesiącu (teraz 

przyjeżdżają siedmiokrotnie)

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

Vega Brukarstwo Projekt
ul. Słoneczna 138

05-506 Lesznowola

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

vegabrukarstwo1@gmail.com

PIASECZNO

LESZNOWOLA

Święto Wojska Polskiego

Mój ukochany pies

W najbliższy wtorek w Jastrzębiu odbędą się obchody Święta Wojska Polskie-
go. Początek o godzinie 9.30. Organizatorami pikniku są piaseczyńscy kom-
batanci oraz Nadleśnictwo Chojnów.

Tyl.

 Dziś w Galerii Pasaż w fi lii GOK Lesznowola w Mysiadle przy ul. Topolowej 
2 odbędzie się wernisaż pokonkursowej wystawy „Mój ukochany pies”. Po-
czątek o godz. 14.

Tyl.
R E K L A M A
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Przegląd inwestycji gminnych
Pomimo deszczowej wiosny i burzowego początku lata   prace  przy realizacji zadań inwestycyjnych rozpoczę-
tych w roku ubiegłym zakończono w wyznaczonych  terminach. Ruszyły także nowe inwestycje gminne.

Kanalizacja i wodociągi

 Prowadzone są  prace przy bu-
dowie kanalizacji sanitarnej w Ło-
ziskach i Jazgarzewszczyźnie etap 
II. W  Stefanowie  ukończono I etap 
prac przy budowie kolektora kana-
lizacji sanitarnej łączącego oczysz-
czalnię w Łazach ze Stefanowem. 
 Zakończono  także roboty przy 
budowie odcinków  kanalizacji 
w nowych ulicach w Wólce Kosow-
skiej oraz ogłoszono  przetarg na 
budowę kolejnych odcinków wodo-
ciągu i kanalizacji w ulicach Arbu-
zowej, Cytrynowej i Ananasowej 
a także w ulicy Bocznej od Sado-
wej w Kosowie.  Zakończono  bu-
dowę wodociągu w Marysinie przy 
ul. Srebrnej i Pogodnej a także  wy-
budowano wodociąg w ul. Borów-
ki w Mysiadle. Wkrótce rozpoczną 
się roboty  polegające na wymianie 
i rozbudowie odcinka sieci wodo-
ciągowej  i kanalizacyjnej   ulicy Po-
przecznej w Mysiadle .  Zakończo-
no  prace nad projektem magistra-
li wodociągowej w ul. Fabrycznej 
w Łoziskach. 
 Do końca roku 2018 Samorząd 
Gminy Lesznowola planuje zakoń-
czenie procesu kanalizowania gmi-
ny. W tym miejscu warto przypo-
mnieć, że  Mieszkańcy na podsta-
wie Ustawy o utrzymaniu porząd-
ku i czystości w gminach, mają obo-

wiązek podłączyć swoją nierucho-
mość  do wybudowanej sieci kana-
lizacyjnej. Wyjątek stanowią nieru-
chomości wyposażone w przydomo-
we  oczyszczalnie  ścieków o odpo-
wiednich parametrach. 
 Mieszkańcy, którzy posiadają na 
terenie swoich nieruchomości  przy-
łącza kanalizacyjne a dotąd nie pod-
łączyli swoich domów do sieci kana-
lizacyjnej, mogą spodziewać się kon-
troli,   w trakcie których  sprawdzany 
będzie faktyczny sposób pozbywania 
się nieczystości płynnych z  posesji.  

Inwestycje oświatowe

 Zakończono prace wykończe-
niowe  w Świetlicy  Środowiskowej 
w Łazach adaptowanej na budy-
nek szkoły z funkcją świetlicy. Nowa 
placówka, która będzie filią szkoły 
w Łazach, zacznie funkcjonować od 
1 września 2017 r. 
 Aktualnie trwają  analizy doty-
czące formy prawnej   budowy szko-
ły w Zamieniu dla której gotowy 
jest  już projekt i pozwolenie na bu-

dowę. Warto podkreślić, iż w grud-
niu  2016 roku Gmina  zakupiła nie-
ruchomość o łącznej powierzchni 
4781 m2 w Nowej Iwicznej  przy ul. 
Szkolnej  pod budowę nowego seg-
mentu szkoły. Aktualnie trwają pra-
ce projektowe, których zakończenie 
przewiduje się w bieżącym roku.

Gospodarka mieszkaniowa

 Miło również  nam poinformo-
wać, iż  zakończone zostały prace 
nad projektem budynku komunal-
no –socjalnego w Lesznowoli. Pla-
nowany termin ogłoszenia przetar-
gu na wybór wykonawcy robót bu-
dowlanych to IV kwartał 2017 roku, 
zaś planowany termin zakończe-
nia budowy to koniec roku 2018 
roku.  Gmina aplikowała o fundu-
sze i otrzymała środki w wysokości 
449 823,12 zł. 

Joanna Żurkowska – Beta 

Główny specjalista 

w Referacie Przygotowania 

i Realizacji Inwestycji

 Trwają ostatnie prace wykończeniowe w Świetlicy 

Środowiskowej w Łazach adoptowanej na budynek szkoły.

 We wrześniu zabrzmi pierwszy dzwonek

PRIORYTETY INWESTYCYJNE na przestrzeni lat:
- Wodociągi i kanalizacja

- Edukacja

- Drogi, chodniki i oświetlenia

Już teraz zgłoś się do bazy firm!
WOF Expo - wsparcie dla eksporterów

 W lipcu br. Wójt Maria Jolan-
ta Batycka-Wąsik  podpisała Umo-
wę Partnerską z m.st. Warszawa 
w sprawie przystąpienia do kolej-
nego projektu w ramach ZIT WOF 
- Promocja Gospodarcza Warszaw-
skiego Obszaru Funkcjonalnego 
(WOF Expo). Liderem projektu jest 
miasto stołeczne Warszawa. Głów-
nym celem Projektu WOF Expo jest 
wsparcie działalności eksportowej 
firm z obszaru metropolitarnego 
stolicy, w tym z terenu gminy Lesz-
nowola. 
 Projekt skierowany jest do 
przedstawicieli małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP), w tym star-
t-upów, reprezentujących następują-
ce specjalności: 
- nowoczesna moda i projektowanie, 
- rozwiązania informatyczne (ICT) 
i elektronika, 

- innowacyjne tworzywa sztuczne, 
- maszyny przyszłości (Przemysł 
4.0) 
- zrównoważone przetwórstwo spo-
żywcze. 

 Firmy które zdecydują się na udział 
w projekcie otrzymają pomoc w po-
staci:
-  doradztwa i szkoleń dotyczących 
interesujących ich rynków zagra-
nicznych, 
- uczestnictwa w międzynarodo-
wych targach i misjach gospodar-
czych w Europie, Azji i Ameryce 
Północnej, 
- uczestnictwa w spotkaniach B2B 
(ang. Business to Business)  i kon-
ferencjach,
- kompleksowych działań  promo-
cyjnych.

 W ramach projektu zostanie 
uruchomiony portal internetowy 
a w Warszawie zostanie otwarte 
Centrum Informacji Gospodarczej 
WOF. Działania promocyjne dla 
tego projektu są realizowane pod 
marką Grow with Greater Warsaw.  

 Program Promocja Gospodar-
cza Warszawskiego Obszaru Funk-
cjonalnego (WOF Expo) wystartuje 
w 2018 r., ale już dziś można zgło-
sić się do bazy firm  i otrzymywać 
informacje o projekcie. Zaprasza-
my do skorzystania z tej możliwości 
- wystarczy wysłać e-mail na adres: 
info@gwgw.com.pl i podać dane 
kontaktowe swojej firmy. 

Agnieszka Anna Adamus

UG Lesznowola 

Chudniemy razem! – program wsparcia dla osób z otyłością 

 Po wakacjach ruszy program wsparcia dla osób otyłych z terenu gminy 
Lesznowola. Do udziału w programie zapraszamy dzieci (od 10 roku życia)  
i młodzież, osoby dorosłe oraz seniorów. Zajęcia będą organizowane w trzech 
grupach wiekowych i obejmą m.in. warsztaty z dietetykiem i z psychologiem 
żywienia, warsztaty kulinarne, zajęcia sportowe oraz indywidualne konsul-
tacje lekarskie. Uczestnicy dostaną także karnety na basen. Organizatorem 
części warsztatowo-medycznej  programu jest fi rma EMC Piaseczno – Szpital 
św. Anny, zaś części sportowej Centrum Sportu w Gminie Lesznowola. 
 Program  będzie realizowany w ramach zadania „Tworzenie grup wsparcia 
dla osób z otyłością” i fi nansowany ze środków Narodowego Programu Zdro-
wia na lata 2016-2020.  Dla mieszkańców udział jest bezpłatny, ale o uczest-
nictwie zdecyduje postępowanie kwalifi kacyjne. W pierwszym etapie uru-
chomione zostaną trzy grupy wsparcia, liczące po 10 osób każda.  Docelowo 
programem zostanie objętych 60 osób. Zapraszamy do zgłaszania się - szcze-
góły na stronach internetowych Urzędu Gminy Lesznowola www.lesznowo-
la.pl, Centrum Sportu w Gminie Lesznowola www.sportlesznowola.pl oraz 
Szpitala św. Anny w Piasecznie: www.emc-sa.pl/szpital-św-anny/piaseczno.

Agnieszka Anna Adamus 

UG Lesznowola 
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Zaniepokoił ją połamany
eternit w parku
PIASECZNO Pani Leokadia mieszkająca nieopodal rewitalizowanego 

parku miejskiego przy ulicy Chyliczkowskiej, obok jednego z budyn-

ków znalazła szczątki płyt azbestowo-cementowych

 – Jak wiadomo, jest to substancja silnie rakotwórcza – podkreśla miesz-
kanka. – Kilka razy dzwoniłam do starostwa, które według mojej wiedzy jest 
właścicielem terenu i prosiłam o zabranie tych pozostałości. Mój apel pozo-
stał jednak bez odzewu.
 – O pozostałościach eternitu na działce przy ulicy Chyliczkowskiej 20 dowie-
dzieliśmy się raptem kilka dni temu – informuje Magdalena Markuszewska z wy-
działu promocji w starostwie. – Przekazałam sprawę do naszego wydziału mienia 
i zapewniam, że niebawem eternit zostanie usunięty i przekazany do utylizacji.

TW

Po naszej interwencji leżący w parku połamany eternit 

ma zostać uprzątnięty

KONSTANCIN-JEZIORNA

Seans z kobietami z 6. piętra
 Już dziś o godz. 21.15 na dużym ekranie w amfi teatrze zobaczymy „Ko-
biety z 6.piętra”, niezwykle zabawną, francuską komedię Philippe’a Le Guaya. 
Jest to urzekająca opowieść o wewnętrznej przemianie, przyjaźni i miłości. 

PC

Pierwszy powstanie parking przy dworcu
PIASECZNO W mieście mają powstać trzy wielopoziomowe parkingi. Okazuje się, że jako pierw-

szy powstanie parking przy dworcu PKP, na którego budowę gmina otrzyma dofi nansowanie

 Jeden kilkupiętrowy parking ma 
stanąć za budynkiem sądu przy uli-
cy Nadarzyńskiej, drugi między 
urzędem gminy, a parkiem miej-
skim, zaś trzeci przy dworcu PKP. 
Ostatnia lokalizacja spełnia wymo-
gi systemu Park&Ride, w związku 
z czym może liczyć na duże dofi-
nansowanie ze środków unijnych. A 
nie jest to bez znaczenia biorąc pod 
uwagę, że koszty budowy parkingu, 
na którym zmieszczą się 532 samo-
chody oszacowano na 13,5 mln zł. 
Dodatkowe 4 mln zł ma kosztować 
wykupienie działki pod inwestycję.

TW

Ford na boku i mnóstwo nerwów
LESZNOWOLA Ogromne utrudnienia w ruchu spowodował wypadek, do którego doszło 

w środowe popołudnie u zbiegu ulic Postępu ze Słoneczną w Kolonii Lesznowola

 Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń, 
choć sytuacja wyglądała groźnie. W zda-
rzeniu wzięły udział trzy samochody. 
 Kraksa spowodowała duże kom-
plikacje na i tak często zakorkowanym 
skrzyżowaniu, a na dodatek z nieba lał 
się żar. Kierowcy jadący od strony No-
wej Woli nie mogli skręcić w lewo w 
Słoneczną ze względu na remont prze-
jazdu kolejowego w Starej Iwicznej. Z 
kolei samochody osobowe zmierzają-
ce z od strony Bobrowca zawracały kie-
rując się na Wilczą Górę. Na skrzyżo-
waniu przez kilkadziesiąt minut sygnał 
klaksonów mieszał się z przekleństwa-
mi wściekłych kierowców.

AB/PC



9nr 29 (681)/2017/W1 DODATEK EDUKACYJNY
KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Kreatywny Przedszkolak
Małe dziecko jest szczególnie ciekawe otaczającego go świata. Zarówno rodzice, jak i 

dobre przedszkole powinni wspólnie wyjść naprzeciw jego zainteresowaniom – orga-

nizować mu ciekawe zajęcia i zabawy z rówieśnikami, które pomogą mu rozwinąć kre-

atywność. Już w młodym wieku można rozpoznać bowiem u dzieci talenty, nad który-

mi praca z pewnością zaowocuje w przyszłości

 Osoby kreatywne charakteryzu-
ją się elastycznym myśleniem i efek-
tywnym rozwiązywaniem postawio-
nych przed nimi problemów i zadań. 
Cechy te przydają się w dorosłym 
życiu nie tylko w zawodach związa-
nych z kulturą i sztuką, ale i w szeroko 
rozumianym biznesie. Dziś nie ma już 
żadnych wątpliwości, że należy inwe-
stować w rozwój kreatywności od ma-
łego – tym bardziej, że w środowisku 
naukowym uważa się, że jest to cecha 
nabyta, a nie – jak się powszechnie są-
dzi – wrodzona.
 Kształtowanie inwencji u nasze-
go dziecka dobrze jest rozpocząć już 
w domu rodzinnym. Najlepiej gdy 
odbywać się to będzie w formie róż-
norodnych zabaw, bo w końcu na-
wet najbardziej wytrwały maluch nie 
powinien spędzać zbyt dużo cza-
su przed telewizorem czy ekranem 
monitora, oglądając bajki. Postaraj-
my się wobec tego poświęcić dziecku 

trochę wolnych chwil, dzięki czemu 
wzmocnimy przy okazji łączące nas 
z nim więzi.

Pobudzaj kreatywność

 Pomysłów na wspólne, kreatyw-
ne zabawy może być mnóstwo. 
Spróbujmy zająć się np. kolorowan-
kami, których bardzo bogata oferta 
dostępna jest obecnie na rynku, a z 
wielu darmowych wzorów skorzystać 
można również za darmo w internecie. 
Rozpocznijmy od tych łatwiejszych – z 
grubym obrysem, a potem warto stop-
niowo proponować przedszkolako-
wi takie, w których dodatkowo trzeba 
będzie jeszcze coś dorysowywać albo 
wykonać jakieś zadanie. Dobrym po-
mysłem będzie również wspólne ukła-
danie rymowanek, które poszerzają 
zdolności językowe dziecka, a ich od-
powiednio sformułowana treść może 
nieść także za sobą istotne wartości 
wychowawcze (np. jak należy się za-

chowywać, czy dlaczego warto jeść 
warzywa i owoce). Wyobraźnię świet-
nie rozwija z kolei układanie i zabawa 
klockami, a w ostatnim czasie modne 
są też tzw. zabawy sensoryczne, pole-
gające na pobudzaniu zmysłów i za-
chęcaniu młodych ludzi do poznawa-
nia otaczającego je świata.
 Pamiętajmy, że wzmacnianie 
kreatywności u dziecka wymaga 
przede wszystkim zapewnienia 
mu możliwości działania, twór-
czego rozwiązywania problemów 
i dowiadywania się nowych rze-
czy. W taki sposób by – poprzez 
zapamiętywanie i wykorzysty-
wanie zdobytej wiedzy - reali-
zowało stawiane przed nim za-
dania. Należy więc systematycz-
nie zachęcać malucha do podej-
mowania prostych decyzji, które 
będą motywować go do niezależ-
nego myślenia i chwalić za podej-
mowane próby. Pokażmy dziecku 

jak twórczo można wykorzystywać 
wyobraźnię w praktyce np. „wy-
czarowując” ozdoby z krepiny czy 
zwierzęta z papieru. 
 Istotne znaczenie ma również spo-
sób prowadzonej przez nas z dziec-
kiem rozmowy. Motywujmy je, po-
przez zadawanie mu szczegółowych 
pytań, do bardziej rozbudowanych 
(niż proste „tak” lub „nie”) odpowie-
dzi. Niech czytanie maluchowi ksią-
żek stanowi punkt wyjścia do wspól-
nego zastanawiania się nad dalszymi 
losami bohaterów. A może dziecko ma 
swoje własne pomysły na urozmaice-
nie bądź wzbogacenie znanych mu za-
baw? Bądźmy dociekliwi, nie róbmy 
wszystkiego za naszego przedszkola-
ka– po prostu dajmy mu się wykazać.

Kreatywne przedszkola

 Obecnie w coraz większej licz-
bie przedszkoli stawia się w głów-
nej mierze na zajęcia, które pobu-
dzają kreatywność. Powstają nawet 
specjalne „kreatywne przedszkola”, 
gdzie wspomaga się rozwój poznaw-
czy, fizyczny, emocjonalny, społecz-
no-moralny i w odpowiedni sposób 
kształtuje się osobowość. Dodatko-
wo dziecko ma szansę odkryć swoje 

pierwsze talenty, rozwijając przy tym 
empatię i zaufanie – zarówno do sie-
bie, jak i grupy rówieśniczej.
 Oprócz klasycznych zajęć pla-
stycznych czy muzycznych coraz 
częściej spotykamy w przedszko-
lach zajęcia teatralne czy parate-
atralne. Generalnie zasada jest taka 
żeby stawiać  na zabawy aktywizu-
jące maluchy. Dzieci chętnie uczest-
niczą w prostych, ale efektownie wy-
glądających eksperymentach nauko-
wych. Mali naukowcy, przy pomocy 
opiekunów, nadmuchają np. baloni-
ki przy pomocy octu i sody czy będą 
obserwować jak zmieniają się kolo-
ry tulipanów pod wpływem rozpusz-
czonych w wodzie barwników spo-
żywczych. Proponowane są również 
zajęcia kulinarne, podczas których 
przedszkolaki – z dużą dozą własnej 
inwencji – stworzą np. sałatki wie-
lowarzywne, odkrywając przy tym 
nowe smaki. W rozwoju kreatywno-
ści z powodzeniem wykorzystywa-
ne mogą być też stosunkowo nowe 
technologie – jak choćby tablice in-
teraktywne czy inne pomoce multi-
medialne.

Grzegorz Tylec

KONKURS
Dla pierwszych dwóch osób, które dodzwonią się do redakcji 

Kuriera Południowego na numer 22 737 23 48 w dn. 16 sierpnia 

w godzinach 12.00-12.05 i podadzą hasło ENERGYLANDIA czekają podwójne 

bilety do Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze!

R E K L A M A

R E K L A M A
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FANTAZJA PRZEDSZKOLE
I ŻŁOBEK NIEPUBLICZNY

PIASECZNO, ul. Staszica 12
ŁAZY, ul. Łączności 2f

TEL. 506 12 52 82

www.fantazja.edu.pl

Zdrowe zęby przedszkolaka
Chociaż pierwsza wizyta u dentysty powinna odbyć się, gdy dziecku 

wyżynają się siekacze, to bezwzględnie należy odwiedzić stomatolo-

ga, kiedy nasz maluch ma już wszystkie zęby mleczne, a więc między 

3. a 4. rokiem życia

 Dla wielu z nas leczenie zębów 
jest traumatycznym przeżyciem. Nie 
należy jednak przenosić swoich lę-
ków na dziecko. Jeśli zdecydujemy 
się już wybrać z naszym przedszko-
lakiem na pierwszą wizytę, „opera-
cję” tę należy dobrze zaplanować. 
Uprzedźmy wcześniej malucha, że 
stomatolog zajrzy mu w ząbki i być 
może dokona w nich drobnych na-
praw. Nie wspominajmy nic o bólu 
i nieprzyjemnych momentach towa-
rzyszących wizycie. Wcześniej mo-
żemy pójść do gabinetu „na sucho”, 
aby dziecko mogło się z nim oswoić. 
Wybierając lekarza, sprawdźmy ja-
kie ma podejście do małych pacjen-
tów i jak z nimi rozmawia. Dobrym 
pomysłem jest wciągnięcie dziecka w 
rozmowę, zainteresowanie go wypo-
sażeniem gabinetu, wyjaśnienie, do 
czego służą określone urządzenia i 
przyrządy. Po wizycie dobrym po-
mysłem jest wręczenie dziecku drob-
nego prezentu, aby kojarzyło ją z 
czymś przyjemnym.

Pierwsza wizyta

 W mlecznych zębach o wie-
le szybciej niż w stałych rozwija się 
próchnica. Dlatego należy regular-
nie - najlepiej co 3 miesiące – kon-
trolować ich stan. Oczywiście jed-
ne dzieci są bardziej na nią podatne, 
a inne mniej. Już po pierwszych wi-
zytach będziemy wiedzieli, czy nasz 
przedszkolak ma zdrowe, niepsują-
ce się zęby, czy też należy regularnie 
odwiedzać z nim stomatologa. Dzie-
ci do 3 lat zazwyczaj siedzą pod-
czas wizyty na kolanach swoich ro-
dziców. 4-latki z kolei lubią, jak ro-
dzic przebywa obok nich w gabine-
cie. Dzieci w wieku 5 lat i starsze już 
nie wymagają takiej bliskości opie-
kuna. Wystarczy, że będzie on prze-
bywał w poczekalni. Podczas wizy-
ty stomatolog sprawdza, czy zęby 
są zdrowe, właściwie się rozwija-

ją i czy dziecko ma dobry zgryz. Le-
czenie w tym wieku ubytków przeważ-
nie odbywa się szybko i bezboleśnie, dla-
tego najczęściej nie ma potrzeby stoso-
wania miejscowego znieczulenia. Atrak-
cją dla dziecka może być natomiast wy-
bór koloru plomby. Kiedy zęby są już wy-
leczone, można pokryć je lakierem z flu-
orem, co jest dodatkowym zabezpiecze-
niem przed próchnicą. Zabieg lakierowa-
nia dobrze jest powtarzać co 3 miesiące.  

Jak dbać o zęby?

 Oczywiście nawet regularne wi-
zyty u stomatologa nie spowodują, 
że nasze dziecko będzie miało zdro-
we zęby. Część pracy musimy wyko-
nać sami. Chodzi tu oczywiście o 
codzienną pielęgnację i wyrobienie 
u dziecka dobrych nawyków. W tej 
chwili na rynku jest wiele produktów 
do higieny jamy ustnej dla dzieci w 
różnym wieku. Na początku zacznij-
my od kupienia dwóch szczoteczek. 
Jedną wręczmy maluchowi (będzie 
ją gryzł i się nią bawił), a drugą czy-
śćmy mu zęby sami. Dzieci w wie-
ku przedszkolnym są już z reguły 
samodzielne, wiedzą jak szczotko-
wać zęby i starają się to robić. Do-
datkową zachętą może być kupie-
nie dziecięcych akcesoriów, począw-
szy od kolorowej, owocowej pasty do 
zębów, a skończywszy na nietypo-
wym kubku czy chwytaku na szczo-
teczkę w kształcie bohatera ulubio-
nej kreskówki. Później można kupić 
też naszemu maluchowi elektrycz-
ną lub soniczną szczoteczkę z mniej-
szą główką. Czyszczenie nią zębów 
może dostarczyć dziecku większej 
frajdy, a poza tym jest bardziej do-
kładne. Wybierając pasty, starajmy 
się zwracać uwagę na ich skład. Uni-
kajmy odpowiedzialnego za wytwa-
rzanie piany SLS, substancji słodzą-
cych (jak np. sorbipol), czy bakterio-
statycznego triklosanu.

TW

R E K L A M A
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Bunt dwulatka
Kiedy nasze dziecko ma około dwóch lat, może nastąpić u niego zmiana zachowań, 

potocznie określana „buntem dwulatka”. W tym okresie dziecko czuje, że wbrew za-

kazom może realizować swoje pragnienia. Kiedy rodzice postawią mu granice, reagu-

je gniewem i frustracją

 Jedne dzieci przechodzą okres 
„buntu dwulatka” ostrzej, inne ła-
godniej, a jeszcze inne nie przecho-
dzą go wcale (choć zdarza się to 
rzadko). Zwykle ten trudniejszy w re-
lacjach dziecko-rodzic czas zaczyna 
się między 18. a 26. miesiącem życia, 
jednak granica ta jest dość płynna. 

Po czym rozpoznać bunt dwulatka?

 Istnieje wiele objawów świadczą-
cych o tym, że nasze dziecko mo-
gło wkroczyć w pierwszy w swoim 
życiu okres buntu. Jednym z nich 
jest rozchwianie emocjonalne, ob-
jawiające się gwałtownymi reakcja-
mi na różnego rodzaju zakazy i na-
kazy. Dziecko krzyczy, ciągle po-
wtarza „nie”, ucieka, szarpie rodzi-
ców, kładzie się na podłodze, pła-
cze, histeryzuje. Innymi oznakami 
buntu może być bawienie się jedze-
niem podczas posiłków, unikanie je-
dzenia lub roznoszenie go po całym 
domu, a także złośliwość okazywa-
na najbliższym w połączeniu z róż-
nego rodzaju aktami „wandalizmu”, 
jak na przykład rysowanie po ścia-
nach czy niszczenie zabawek. Czę-
sto złość dziecka nasila się, gdy jest 
głodne lub zmęczone. W tym trud-
nym dla wszystkich okresie dziecko 
stara się łamać wszelkie narzucone 
mu reguły, a jednocześnie chce, aby 

opiekunowie zwracali na nie uwagę 
i spełniali wszelkie jego zachcian-
ki. Przejawem „buntu dwulatka” jest 
także dążenie do usamodzielnienia 
się. Dziecko wiele rzeczy chce robić 
samo, co nie jest akurat takie złe. 

Jak radzić sobie z dzieckiem?

 Dziecko w okresie buntu prezen-
tuje szeroki wachlarz niepożąda-
nych zachowań, wystawiając cierpli-
wość rodziców na prawdziwą pró-
bę. W tym trudnym okresie należy 
na pewno dużo rozmawiać z dziec-
kiem, tłumaczyć mu różne sytuacje 
i wyjaśniać, jak powinno się w nich 
zachowywać. Ważne jest, aby za-
pewnić mu właściwy rytm dnia, wy-
konując określone czynności o okre-
ślonych porach. Sprawi to, że nasze 
dziecko będzie czuło się bezpiecz-
nie. O planowanych zmianach, po-
winniśmy naszą pociechę zawcza-
su uprzedzić, aby zaskoczona nie re-
agowała złością. Podstawową zasa-
dą jest, aby nie odwzajemniać agre-
sji. Nie szarpmy dziecka, nie bijmy 
go, ale też nie podnośmy na nie gło-
su. Napady frustracji czy wściekłości 
starajmy się przeczekać, komunikuj-
my się z 2-latkiem spokojnym, choć 
stanowczym głosem. Dziecko musi 
czuć, że jest kochane, ale że jedno-
cześnie rodzice sprawują kontrolę 

nad jego zachowaniem. W tym okre-
sie, w kontaktach z dzieckiem nale-
ży wykazać się też pewnym sprytem. 
Niech dziecko ma poczucie, że może 
dokonywać samodzielnych wyborów. 
Zapytajmy je np. co chce na śniada-
nie: kanapki czy naleśniki. Pewne 
rzeczy należy też zawczasu przewi-
dywać. Często problematyczne w tym 
okresie jest zwykłe wyjście do sklepu, 
bo to dziecko chce decydować o na-
szych zakupach. Dlatego wcześniej 
należy zakomunikować 2-latkowi, 
że może np. wybrać sobie jedną nie-
wielką rzecz, bo w przeciwnym ra-
zie opuścimy sklep i więcej nie zabie-
rzemy go ze sobą. Podobne  „nego-
cjacje” mogą dotyczyć także wyjścia 
na plac zabaw, który dzieci z reguły 
opuszczają bardzo niechętnie.

Zadbajmy o bezpieczeństwo dziecka

 W okresie buntu dwulatka nasze 
dziecko wiele czynności będzie sta-
rało się wykonywać samo, dotyczy to 
także obsługi niebezpiecznych urzą-
dzeń, jak czajnika elektrycznego czy 
tostera. Poza tym często zdarza się, że 
dzieci przejawiają duże zainteresowa-
nie gniazdami elektrycznymi. Dlatego 
też trzeba okazywać małym buntow-
nikom szczególną uwagę i chronić ich 
przed wszelkimi typu zagrożeniami.

TW
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Jak przygotować dziecko na pierwszy 
dzień w przedszkolu?
Pierwszy dzień w przedszkolu to próba zarówno dla malucha, jak i rodziców. Aby 

wszystko poszło jak najlepiej, przygotowania warto rozpocząć już kilka miesięcy wcze-

śniej, skupiając się na kilku podstawowych aspektach

 Pierwszy i najważniejszy punkt – 
dziecko musi się od was dowiedzieć, 
że za jakiś czas zacznie uczęszczać 
do przedszkola. Warto przy tym za-
znaczyć, że nie będzie to jednorazo-

wa akcja, a regularne działanie wią-
żące się z porannym wstawaniem, 
przygotowaniem i spotkaniem z in-
nymi dziećmi. Maluch powinien wie-
dzieć jak będzie wyglądać jego dzień 
w przedszkolu, co będzie tam robić 
i kiedy po niego wrócicie – po obie-
dzie lub podwieczorku. Ważne jest, 
by informacje wplatać w codzien-
ne rozmowy i w jak najbardziej na-
turalnym tonie. Przy tym wyrzekać 
się motywacji w stylu „nie będzie źle” 
lub zastraszania „w przedszkolu nie 
będziesz mógł tak grymasić”. Opo-
wiedzcie o waszych wspomnieniach 
z przedszkola, zaśpiewajcie piosenkę 
związaną z tym okresem. To na pew-
no zachęci malucha i zredukuje za-
równo jego, jak i wasz stres.

Poznajcie przedszkole, 

dzieci i nauczycieli

 Adaptacja jest kolejnym, bardzo 
ważnym punktem w przedszkolnych 
przygotowaniach. Już w okresie wa-

kacyjnym warto zabierać malucha 
na spacery w pobliżu przedszkola i 
informować go, że to w tym budyn-
ku będzie spędzał czas, bawiąc się z 
innymi dziećmi. W miarę możliwo-
ści zabierajcie go na plac zabaw, do 
klubu dziecięcego lub domu kultu-
ry, w których będzie miał szansę na-
uczyć się zabawy w grupie i współ-
pracy z dziećmi w podobnym wieku.
 W ostatnim czasie coraz więcej 
przedszkoli organizuje bezpłatne 
zajęcia adaptacyjne, podczas któ-
rych dzieci mogą zapoznać się ze 
swoimi rówieśnikami, opiekuna-
mi i atmosferą panującą w przed-
szkolu. Często w takich zajęciach 
biorą udział również rodzice, któ-
rzy podczas pierwszych lekcji są z 
dziećmi bardzo blisko, z czasem 
stopniowo zwiększając dystans 
i dając pole do popisu nauczy-
cielom. To również idealna oka-
zja dla was - na to, by spojrzeć na 
swojego malucha w bardziej reali-

styczny sposób, porównać jego za-
chowanie z zachowaniem innych 
dzieci, a może nawet wymienić się 
doświadczeniami z pozostałymi 
rodzicami.

Ucz dziecka samodzielności

 Do września zostały jeszcze tyl-
ko dwa tygodnie. Warto już w tym 
momencie wprowadzić pewne zmia-
ny w codziennym funkcjonowaniu 
malucha. Budzić go odrobinę wcze-
śniej, przyzwyczajając do poran-
nego wstawania. Posiłki podawać 
w porach zbliżonych do tych, któ-
re uznają przedszkola, a po nich za-
chęcać dziecko do chwili odpoczyn-
ku i wyciszenia.

 Samodzielność jest mile widzia-
na również w szeregu innych zajęć. 
Dziecko powinno samo poradzić 
sobie w toalecie, wypracować nawyk 
częstego mycia rąk i nauczyć się ko-
rzystania wyłącznie z własnego kub-
ka, ręcznika i sztućców. Co powiecie 
na naukę samodzielnego ubierania 
się? To na pewno okaże się pomoc-
ne w porannych przygotowaniach. 
Dla jeszcze większej wygody może-
cie przeprowadzić remanent w szafie 
dziecka i spodnie z guzikami zamie-
nić na te z gumką, buty wyposażyć 
w rzepy, odpuścić bluzy zapinane na 
rzecz tych, zakładanych przez głowę.

Katarzyna Zawolik

KOLEJKOWY

KONKURS PLASTYCZNY

Do wygrania 5 podwójnych 

biletów na przejazd 

Kolejką Wąskotorową

Zapraszamy dzieci w wieku 

przedszkolnym do wykonania 

pracy pod tytułem 

„Wycieczka kolejką”

Prosimy o przesłanie zdjęcia pracy 

wraz z imieniem, nazwiskiem  

i wiekiem dziecka na maila 

a.staniszek@kurierpoludniowy.pl 

do 25.08.2017 r.
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Żabka, piesek i motyl, 
czyli nasze dziecko pływa
Wakacje do świetny moment, aby nauczyć dziecko pływać. Jak przygotować najmłod-

szych do nauki dobrego radzenia sobie w wodzie?

 Jaki wiek dziecka jest najodpo-
wiedniejszy, aby zaczęło pływacką 
przygodę? Instruktorzy twierdzą, 
że każdy. Pływania można już uczyć 
niemowlaki, najlepiej dwumiesięcz-
ne. Jednak w ich przypadku będzie 
to głównie oswajanie się z wodą, 
ponieważ oseski pływają własnym 
„stylem”, a właściwie ich mieszanką. 
Wyprawy z kilkumiesięcznym dziec-
kiem na basen są nawet zalecane, 
ponieważ zabawa w wodzie stymu-
luje jego rozwój ruchowy, wpływa na 
koordynację ruchów, stanowi wspa-
niałą gimnastykę dla mięśni i sta-
wów, wspomaga odporność na cho-
roby i przyspiesza rozwój dziecka. 

Ratowanie zabawki, czyli początki

 Rzeczywista nauka w base-
nie zaczyna się około 4. roku ży-
cia (dla dziewczynek nawet wcze-
śniej), w tym wieku dziecko nabie-
ra odpowiednich predyspozycji. Po-
czątkowo jest to jednak głównie za-
bawa, ale taka, która prowadzi do 
nabycia podstawowych  umiejętno-

ści pływania. Im ciekawsza zaba-
wa, tym szybciej kilkulatek się uczy. 
Najlepszych miejscem do rozpoczę-
cia nauki pływania jest basenik z cie-
płą wodą, a nawet jacuzzi. W głębo-
kim basenie z zimną wodą mało kto 
czuje się komfortowo, ponieważ, aby 
się w nim ogrzać, trzeba umieć do-
brze pływać. Trenerzy przekonują, że 
jeśli u czterolatka dostrzeżemy talent 
pływacki, warto zintensyfikować na-
ukę pływania, by w przyszłości dziec-
ko miało szansę zostać zawodnikiem. 
 Przed pierwszą lekcją powinni-
śmy malucha wyposażyć w strój ką-
pielowy (dla chłopców będą to slip-
ki), czepek i okularki. Nauczyciele 
pływania twierdzą, że w trakcie lekcji 
nie jest potrzebny żaden sprzęt. Jed-

nak dziecko chętniej będzie bawiło 
się w wodzie, gdy znajdzie pod ręką 
sprzęt służący do utrzymania rów-
nowagi – deski, makarony lub róż-
nego rozmiaru piłki, służące do wy-
wracania się do wody – czyli mate-
race i maty pływające oraz przed-
mioty przeznaczone do wyławiania 
z dna (może to być np. ulubiona gu-
mowa zabawka dziecka przyniesio-
na przez nie z domu). Najmłodsze 
dzieci możemy uzbroić w koła lub 
naramienniki.

Ciąganie po wodzie to błąd 

 Instruktorzy pływania podkreśla-
ją, że ciąganie po powierzchni wody 
dzieci uczepionych do desek czy ma-
karonów jest błędem, bo tak napraw-
dę opóźnia naukę pływania. W ten 

sposób można bawić się z kilkulat-
kiem przez lata, aż w końcu może 
ono nabrać przekonania, że nigdy nie 
nauczy się samodzielnego pływania. 
Po kilkunastu, a w niektórych przy-
padkach nawet po kilku godzinach 
profesjonalnej nauki dziecko powin-
no być już w stanie samodzielnie 
przepłynąć kilka metrów w basenie. 
Jeśli tak nie jest, może to oznaczać, 
że nauczycielowi brak jest umiejętno-
ści lub, że próbuje naciągnąć rodzi-
ców na jak najwięcej lekcji. 
 Na samym wstępie dziecko po-
winno oswoić się z zalewaniem 
twarzy wodą, to przyspieszy naukę 
pływania. Rodzic może pokazać 
na samym sobie, że polewanie gło-
wy wodą jest zabawne. Istotne jest, 

by dziecko zauważyło, jak przy-
jemnie jest być w wodzie. Możemy 
też samodzielnie nauczyć dziec-
ko zanurzania głowy pod wodę 
i trzymania powietrza. Jednak z 
samą nauką pływania warto zwró-
cić się do profesjonalnego instruk-
tora. Aby nabyć podstawowe umie-
jętności radzenia sobie w wodzie, 
maluch powinien odbyć około 20 
cotygodniowych lekcji na basenie, 
każda po trzy kwadranse. Mniej 
zdolne dzieci mogą potrzebować 
o 10 godzin więcej. Trzeba pamię-
tać, że nie wolno zmuszać kilkulat-
ka do nauki pływania, musi się do 
tego samo przekonać.

Bezpieczeństwo to podstawa

 Kiedy uznać, że dziecko umie 
już pływać i samodzielnie da so-
bie radę w basenie? Gdy potrafi już 
unosić się na wodzie leżąc na ple-
cach, nie wpada w panikę po wpad-
nięciu do niej i umie płynąć (głów-
nie na grzbiecie). Mimo wszyst-
ko warto jednak, aby rodzic aseku-

rował dziecko, kiedy bawi się w wo-
dzie, aby szybko zareagować, gdy się 
ono zachłyśnie lub przestraszy. Kil-
kulatka, któremu wydaje się, że po-
trafi już pływać, trzeba szczególnie 
pilnować, ponieważ nigdy nie wia-
domo, kiedy postanowi sprawdzić 
swoje umiejętności na głębokiej wo-
dzie bez pomocy dorosłego.
 Trzeba też nauczyć dziecko za-
sad bezpieczeństwa w otwartych 
zbiornikach. Do rzeki, które są naj-
mniej bezpieczne, należy wchodzić 
tylko do kolan. Ostrożność należy 
zachować również korzystając z ką-
pieli morskiej, kiedy są większe fale. 
Bo one mogą ściąć z nóg nawet do-
rosłego człowieka.

PC

Właściwych predyspozycji do prawdziwej nauki 

pływania nabierają około 4-letnie dzieci

Na samym wstępie dziecko 

powinno oswoić się z zalewa-

niem twarzy wodą, to przy-

spieszy naukę pływania 
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Zachęć dziecko do czytania
Czytanie książek poszerza wiedzę, słownictwo, rozwija inteligencję oraz wyobraźnię. Telewizja, 

internet i inne łatwo dostępne rozrywki przyczyniają się jednak do tego, że Polacy czytają coraz 

mniej książek. Jak sprawić by nasze dziecko zaczęło w przyszłości poprawiać, a nie pogarszać tę-

niechlubną statystykę?

 Oprócz zdobyczy nowoczesnej 
techniki negatywną rolę w niskim 
stanie czytelnictwa odgrywa nie-
stety często szkoła. Nikt nie lubi być 
bowiem do czegoś przymuszany, a 
młody człowiek, który musi przeczy-
tać określoną liczbę lektur i jest z tego 
rozliczany w postaci różnych spraw-
dzianów czy wypracowań, podświa-
domie zniechęca się do czytania ksią-
żek i niezbyt entuzjastycznie sięga po 
nie później w życiu dorosłym. Bardzo 
ważne jest więc to, żeby spróbować 
zrównoważyć ten niekorzystny wpływ 
w domu rodzinnym.
 - Od najmłodszych lat postaraj-
my się stworzyć dla książek miłą at-
mosferę – radzi pedagog Joanna 
Srebnicka. - Czytajmy naszym po-
ciechom publikacje, które je intere-
sują, a przy tym dostosowane są do 
ich możliwości i wieku – chyba, że 
samo dziecko woli książki przezna-
czone dla starszych albo dla młod-
szych. Warto też chodzić z dziec-
kiem do biblioteki czy do księgar-
ni i pozwalać mu samemu wybierać 
książki. A w domu zróbmy półeczkę 
z książkami w taki sposób, by dziec-
ko same mogło po nie sięgać.
 Do biblioteki dzieci są przypro-
wadzane przez rodziców, którzy sami 
czytają i starają się ten nawyk za-
szczepić w dziecku. Aby młody czytel-
nik pokochał książki ważne jest, żeby 
sam je sobie wybierał. 
 - Nie można przymuszać dziec-
ka do czytania lektur z naszego dzie-

ciństwa – uważa Katarzyna Czaplic-
ka z Powiatowej Biblioteki Publicz-
nej w Piasecznie. - Każde pokolenie 
ma swoich kultowych bohaterów. 
Dzisiaj są to kucyki Pony, Spider-
man czy Ninjago. Pozwólmy dzie-
ciom czytać to co chcą, podsuwa-
jąc im w międzyczasie jakieś warto-
ściowsze książki.
 Kolejnym ważnym elementem jest 
wspólne czytanie. Akcja „Cała Pol-
ska czyta dzieciom” ma na celu po-
pularyzowanie czytania wśród naj-
młodszych, ale także zachęcanie ro-
dziców do wspólnego spędzania cza-
su z dzieckiem. Ważne jest te 10 mi-
nut wieczorem, kiedy dziecko ma ro-
dzica tylko dla siebie (nawet jeśli wró-
cił on dopiero z pracy) i zamiast oglą-
dać telewizję, razem czytają książkę, 
którą później mogą omówić.
 A jeśli już naprawdę nie mamy 
czasu czytać z dzieckiem, czy też nie 
lubi ono czytać, rodzic może spró-
bować puszczać dziecku audiobooki 
podczas zabawy. 
 - Mimo iż może nam się wyda-
wać, że dziecko nie słucha, to jednak 
ma podzielność uwagi i w trakcie 
układania klocków czy kolorowania 
zapamiętuje usłyszaną historię. Jest 
to także dobry sposób walki z dys-
leksją w wieku szkolnym – podkreśla 
Katarzyna Czaplicka. 
 Dążmy do tego, żeby książka sta-
ła się przyjacielem dziecka.
 - Świetnym momentem na przy-
zwyczajanie dzieci do czytelnic-

twa jest codzienne czytanie rodzi-
ca dziecku do snu – radzi Monika 
Szewczyk, nauczyciel Creative Mind 
School. - Rodzic, czytając z małym 
dzieckiem, śmiało może wdrażać je 
w różne aktywności dotyczące da-
nej pozycji. Nie od dziś wiadomo, 
że czytanie pobudza wyobraźnię, 
dlatego też warto pokazywać dzie-
ciom jego walory  poprzez odtwa-
rzanie scenek z tekstów, rysowanie, 
zabawy słowne: np. przeinaczanie 
tekstu, dopowiadanie, szukanie za-
miennych wątków, wymyślanie no-
wych postaci czy tworzenie gier na 
podstawie treści tekstu.
 W przypadku gdy naszym pod-
opiecznym podobała się dana książka, 
a nie ma ona kontynuacji, spróbujmy 
w dalszej kolejności  znaleźć pozycję o 
podobnej treści tego samego autora.
 Bardzo dobrym pomysłem bę-
dzie również zorganizowanie w 
przedszkolu biblioteki, nauczenie 
dzieci korzystania z niej i nawiąza-
nie współpracy z rodzicami. 
 - Jako nauczyciel przedszkolny 
uważam, że placówka oświatowa od-
grywa dużą rolę w zapoznaniu dzie-
ci z czytelnictwem – mówi Monika 
Szewczyk. - Podczas odpoczynku ma-
luchów w placówce, warto by nauczy-
ciele czytali dzieciom, organizowali 
w miarę możliwości teatrzyki do zna-
nych im tekstów, a także - ze starszymi 
przedszkolakami - wykonywali warsz-
taty tworzenia książki, podczas któ-
rych będą wspólnie wymyślać teksty i 
ilustrować je rysunkami lub kolażami.
 Świetnym pomysłem będzie też 
realizacja atrakcyjnych projektów 
edukacyjnych, stworzonych na pod-
stawie danej pozycji lub odnośnie 
wybranego pisarza.

Grzegorz Tylec
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 Skąpana w zieleni, obecnie za-
mknięta na głucho, stylowa willa 
stoi u zbiegu ulic Wierzejewskiego i 
Jagiellońskiej od 105 lat. W połowie 
1945 roku obrali ją sobie za siedzibę 

funkcjonariusze UB. W tym miejscu 
bito i przesłuchiwano mieszkańców 
podejrzewanych o związki głów-
nie z Armią Krajową. Mury Białego 
Dworku do dziś skrywają wiele tra-
gicznych tajemnic. Nikt nie wie, ile 
osób było w nim torturowanych, do 
tej pory nie odnaleziono dokumen-
tów będących dowodem zbrodni 
Urzędu Bezpieczeństwa w tym miej-
scu, prawdopodobnie UB zatarło 
niemal wszelkie ślady.

Napisali, że umarł na serce

 W ostatnich latach najbardziej 
znaną ofiarą konstancińskich ube-
ków stał się „Jaskółka”, czyli  st. strz. 
Henryk Stokowski (wiosną tego roku 
pośmiertnie awansowany na podpo-
rucznika). Przed II wojną światową 
był w wojsku, brał udział w kampa-
nii wrześniowej, a następnie trafił 
do niewoli niemieckiej. Gdy powró-
cił w rodzinne rejony, związał się z 
AK. To dlatego pod koniec września 
1945 roku, na rozkaz Romana Ja-
błońskiego, szefa konstancińskiego 
posterunku UB, Stokowski został 
zabrany ze swojego domu rodzin-
nego w Nowym Wierzbnie i osa-
dzony w Białym Dworku. Do żony 
i dwójki dzieci – 5-miesięcznej cór-
ki i 2-letniego synka już nie powró-
cił. Żołnierza AK poddano okrut-
nym torturom i wielogodzinnym 
przesłuchaniom, w wyniku których 
najprawdopodobniej w nocy z 28 na 
29 września zmarł. – UB zniszczy-
ło całą dokumentację na ten temat. 
Jednak w archiwach Instytutu Pa-
mięci Narodowej, chyba przez przy-
padek, zachowały się akta śledztwa 
prokuratorskiego przeprowadzone-
go w sprawie mordu. Dotarłem do 
nich dopiero teraz – mówi Janusz 
Kłos, który od czterech lat działa 
na rzecz upamiętnienia „Jaskółki”. 
– Ciało Henryka Stokowskiego było 
zmasakrowane. Miał zmiażdżone 
palce, powyrywane paznokcie, boki 
i całe stopy sine, a na przegubach 
rąk pozostały ślady spętania i wie-

szania. Jako oficjalny powód śmier-
ci podano atak serca – opowiada.
 Prawda o śmierci Henryka Sto-
kowskiego przez wiele lat była skry-
wana. Władze Polskiej Rzeczpospo-
litej Ludowej (a wśród nich prezy-
dent Bolesław Bierut ) mimo danych 
obietnic, nie doprowadziły do uka-
rania zabójców. 
 Janusz Kłos nie był spokrew-
niony z „Jaskółką” (Stokowski 
był pierwszym mężem jego mat-
ki), nigdy go też nie spotkał. 
–  Mimo to jestem z nim emo-
cjonalnie związany. Jako małe 
dziecko widziałem, jak mama 
przeżywała jego śmierć, poka-
zywała zdjęcia z albumu i opo-
wiadała, że walczył w Powstaniu 
Warszawskim i w wielkiej bitwie 
partyzanckiej w Piskórce w La-
sach Chojnowskich. To wszyst-
ko utkwiło mi w pamięci. Dlate-
go kiedy mama zmarła, postano-
wiłem dokończyć jej dzieło, wal-
kę o prawdę – mówi 67-latek.

Zaczną projektować pomnik

 Niedawno Instytut Pamięci Na-
rodowej oficjalnie potwierdził, że 
„Jaskółka” zginął z rąk funkcjona-
riuszy UB w placówce w Konstan-
cinie-Jeziornie.  Wiosną tego roku 
Henryk Stokowski został pośmiert-
nie odznaczony Krzyżem z Miecza-
mi Orderu Krzyża Niepodległości 
nadawanym przez prezydenta RP.  
 W rezultacie starań Janusza Kło-
sa, od kilku miesięcy władze Kon-
stancina-Jeziorny rozmawiają z 
Urzędem Marszałkowskim Woje-
wództwa Mazowieckiego o zaku-

pie gruntu pod obelisk przy Bia-
łym Dworku (obiekt należy do sa-
morządu województwa). – Ta pro-
cedura jeszcze potrwa, dlatego dą-
żymy do wcześniejszego wydzierża-
wieniu tego terenu, co nastąpi praw-
dopodobnie na początku września. 
To pozwoli nam na szybsze przy-
stąpienie do projektowania miejsca 
pamięci – informuje burmistrz Ka-
zimierz Jańczuk. Rada miejska na 
prace już zarezerwowała 30 tys. zł w 
budżecie gminy.  
 Burmistrz zdradza, że jest kilka 
pomysłów na obelisk. Jeden to mur z 
tablicą u zbiegu ulic Wierzejewskie-
go i Jagiellońskiej, inny – głaz oto-
czony metalowymi barierkami. Być 
może jednak projektanci zapropo-
nują inne rozwiązanie.

Piotr Chmielewski
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Drogowcy ustawili
znak... za krzakiem
PIASECZNO Jeden z czytelników doniósł nam, że na ul. Wiejskiej w Za-

lesiu Dolnym znak ostrzegający przed spowalniaczem został ustawio-

ny w gęstwinie liści

 - Komuś najwyraźniej zabrakło tu zdrowego rozsądku – bulwersuje się 
pan Czesław. – Usytuowanie znaku jest bezrozumne. Jest on kompletnie nie-
widoczny. 
 Jak poinformował nas Włodzimierz Rasiński, naczelnik gminnego wydzia-
łu infrastruktury i transportu publicznego, droga nie została jeszcze odebra-
na. – Zaraz się zorientuję, jaka tam jest sytuacja – dodaje. – Jeśli znak jest nie-
widoczny, to niedopatrzenie natychmiast zostanie poprawione. 

TW

Śmierć „Jaskółki” już nie
będzie zapomniana
KONSTANCIN-JEZIORNA Henryk Stokowski zamordowany w konstancińskim posterunku 

Urzędu Bezpieczeństwa, a także inne ofi ary przesłuchań w owianym złą legendą Bia-

łym Dworku, doczekają się upamiętnienia

Obelisk stanie w tym miejscu, u zbiegu ul. Jagiellońskiej 

i Wierzejewskiego. W tle Biały Dworek

Rada miejska w czerwcu za-

rezerwowała na przygotowa-

nie miejsca pamięci 30 tys. zł

Koncert dla dzieci 
z Ukrainy
PIASECZNO Dla dzieci z Ukrainy goszczących w Piasecznie wystąpiły 

młode lokalne talenty

 Mateusz Niewiarowski z Józe-
fosławia, Julianna Stopnicka z Kon-
stancina, Natalia Hryniewicka i Miko-
łaj Zwierz z Ursynowa oraz Michał Ki-
sielewski ze swoim projektem Koloro-
fonia wystąpili 23 lipca w Przystanku 
Kultura. Kameralny koncert spotkał 
się z naprawdę gorącym przyjęciem 
ze strony publiczności. Duża w tym 
zasługa wysokiego poziomu wyko-
nawczego młodych artystów, którzy 
zaśpiewali zarówno po polsku, jak i 
po angielsku. Kilka piosenek wykonał 
również tego wieczoru Sasza Pawliuk 
– jeden z gości z Wołynia, a na zakończenie do wspólnej zabawy zaprosił 
obecnych Michał Kisielewski. Warto podkreślić, że wykonawcy wystąpili nie-
odpłatnie, a organizacji koncertu podjął się, również społecznie, mieszkaniec 
Piaseczna Grzegorz Rowiński.

Grzegorz Tylec

URSYNÓW

Bajki w parku
 W najbliższą niedzielę o godz. 16 w Parku Moczydełko przy zbiegu ulic 
Wełnianej i Stryjeńskich odbędzie się przedstawienie pt. „Z  legendą przez 
Polskę” w wykonaniu Federacji Grup Kreatywnych. Spektakl to alternatywna 
opowieść o dobrym Smoku Wawelskim, który rusza w podróż przez Polskę, 
podczas której widzowie poznają polskie legendy. Wstęp wolny.

Tyl.

R E K L A M A

GÓRA KALWARIA

Kobiety Mileny

Chmielewskiej
 Do końca sierpnia w siedzibie 
Ośrodka Kultury (ul. por. Jana Białka 9) 
można oglądać wystawę prac Mile-
ny Chmielewskiej. To pierwsza wysta-
wa zdolnej artystki. Do tej pory tworzyła 
swoje prace w zaciszu domowym, oglą-
dać je mogli jedynie najbliżsi i przyjacie-
le. Jej obrazy to opowieść o kobietach i 
ich stanach emocjonalnych. Ośrodek 
Kultury zachęca mieszkańców do ujaw-
niania swoich talentów malarskich i rzeź-
biarskich. Nagrodą będzie wystawa. 

PC
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Wciąż czujemy się jak na froncie
GÓRA KALWARIA Wygląda na to, że prokuratura i starostwo w końcu zaczęły poważnie 

traktować Jarosława Mazurkiewicza. Przerażony mieszkaniec Karoliny przekonuje, że 

cyklicznie na jego posesję trafi ają zbłąkane pociski z kalwaryjskiej strzelnicy

 O sytuacji pana Jarosława (któ-
ry w swojej bezsilności zwrócił się 
do nas o interwencję) pisaliśmy w 
kwietniu tego roku. Po tym jak męż-
czyzna znalazł na podłodze weran-
dy swojego domu ostry pocisk ka-
rabinowy, który wcześniej prze-
dziurawił ściankę z pleksiglasu (ta-
kich, niewielkich otworów w obudo-
wie jest więcej). W tych dniach miał 
też słyszeć więcej kul przelatujących 
w pobliżu. Właściciel posesji prze-
konywał, że problem ze zbłąkany-
mi pociskami karabinowymi, które 
ze świstem kończą lot na jego dział-
ce, istnieje od lat. – Ale w Polsce Lu-
dowej było przyjęte, że wojsko robi-
ło, co chciało i nikt nie ponosił kon-
sekwencji. Wcześniej las był też gęst-
szy i więcej kul wbijało się w drze-
wa. Na nowo pociski zaczęły świstać 
na moim terenie dwa lata temu, kie-
dy piaseczyńskie starostwo wydzier-
żawiło kalwaryjską strzelnicę – tłu-
maczy Mazurkiewicz.  – Znajdujemy 
się jak na linii frontu w czasie wojny!

W końcu dojdzie do nieszczęścia

 Mężczyzna wszczął alarm wio-
sną 2015 roku, kiedy – jak opo-
wiada – tuż przy głowie jego cór-
ki przeleciał pocisk, a dwa inne tra-
fiły w drzewa. Wtedy te znalezione 
na działce „dowody” (pociski) prze-

kazał policji. Złożył również skar-
gę do starostwa, pod którą podpi-
sali się też sąsiedzi. Jednak policja 
umorzyła postępowanie nie znaj-
dując winnych, a starostwo odpisa-
ło, że „strzelnica działa zgodnie z re-
gulaminem, a strzelanie odbywa się 

przy zachowaniu środków ostrożno-
ści, a sama strzelnica jest prawidło-
wo oznakowana”. – Zbagatelizowa-
li sprawę, tak jakbym wymyślił so-
bie wszystko i szukał sensacji – sko-
mentował te rozstrzygnięcia miesz-
kaniec Karoliny. – Prowadzę gospo-
darstwo agroturystyczne, są u mnie 
grupy dzieci. Niech jakiś pocisk ude-
rzy któreś w skroń czy oko i będzie 
tragedia. Chodzę zestresowany, za-
miast normalnie pracować. To nie-
bywałe, żebym w czasach pokoju był 
narażony na ostrzał – irytuje się Ja-
rosław Mazurkiewicz.
 Marian Ślimak, dzierżawca 
strzelnicy położonej ponad 1,5 km 

w linii prostej od posesji w Karo-
linie, po naszej interwencji zapew-
niał, że w obiekcie zostaną doko-
nane zmiany, które poprawią jej 
bezpieczeństwo. I rzeczywiście 
przy użyciu ciężkiego sprzętu m.in. 
zostały podwyższone ziemne prze-
chwytywacze, aby na jednym z to-
rów żadna kula nie miała szans na 
„ucieczkę”. Dzierżawca miał też 
zakazać używania często rykosze-
tujących pocisków, z których jeden 
został znaleziony na werandzie 
pana Jarosława.

Prokuratura wszczęła śledztwo

 Jednak te zmiany na niewie-
le musiały się zdać. W lipcu przera-
żony mieszkaniec Karoliny pojawił 
się w naszej redakcji ponownie. – W 
ostatnią niedzielę było istne bom-
bardowanie. Zadzwoniłem na poli-
cję. Jedna z kul ze świstem przele-
ciała nad funkcjonariuszami – rela-
cjonował. 
 Wygląda na to, że służby i urzęd-
nicy w końcu dostrzegli, że problem 
istnieje i trzeba go rozwiązać. Piase-
czyńska prokuratura wszczęła śledz-
two w sprawie narażenia w dniach 2 
i 22 kwietnia mieszkańców Karoliny 
na bezpośrednie niebezpieczeństwo 
utraty życia albo ciężkiego uszczerb-
ku na zdrowiu. Śledczy badają obec-

nie, czy strzelnica ma wszystkie nie-
zbędne zezwolenia oraz kto i kiedy 
dokonywał kontroli obiektu.
 Pytania prokuratury i kolej-
na skarga mieszkańca Karoliny 
dały do myślenia władzom powia-
tu. Ostatniego dnia lipca zwróci-
ły się do Powiatowego Inspektora-
tu Nadzoru Budowlanego o prze-
prowadzenie kontroli w zakresie 
prawidłowego utrzymania obiek-
tów budowlanych strzelnicy. – Jako 
właściciel tej nieruchomości nigdy 
nie prowadziliśmy na niej strzel-
nicy i dlatego nie badaliśmy, czy 
może być dopuszczona do użytko-
wania – tłumaczy Maciej Michal-
ski, sekretarz powiatu. – Jeśli jed-
nak, na własną odpowiedzialność, 
na tym terenie strzelnicę prowa-

dzi dzierżawca, czujemy się w obo-
wiązku sprawdzić, czy w kontekście 
prawa budowlanego i ustawy o bro-
ni i amunicji obiekt spełnia wszel-
kie wymogi. Z naszych dokumen-
tów wynika bowiem, że dotychczas 
nikt tego nie stwierdził. Kiedyś był 
to obiekt wojskowy i działał na in-
nych zasadach – dodaje. 
 Z dzierżawcą spotkał się staro-
sta Wojciech Ołdakowski i zapewnił 
go, że intencją powiatu nie jest wy-
powiedzenie zawartej z nim umowy. 
– Oświadczyłem, że zależy nam, aby 
nie było więcej skarg na strzelnicę i 
aby nikt nie czuł się zagrożony z po-
wodu jej działalności – argumentuje 
starosta.

Piotr Chmielewski

– Traktują mnie tak, jakbym wymyślił sobie wszystko i szukał 

sensacji – mówi Jarosław Mazurkiewicz, wskazując otwór zro-

biony przez pocisk   

Starostwo zwróciło się 

do nadzoru budowlanego 

o skontrolowanie, czy strzel-

nica w Górze Kalwarii spełnia 

wymogi w kontekście

 prawa budowlanego

Pątnicy wyruszyli do Częstochowy
PIASECZNO W niedzielę sprzed kościoła św. Anny w Piasecznie wyruszyło ponad 100 

pielgrzymów, którzy w Magdalence dołączyli do grupy ósmej 306. Warszawskiej Piel-

grzymki Pieszej. Do Częstochowy dotrą w poniedziałek po południu

 Jak co roku, wyjście pielgrzy-
mów poprzedziła msza święta w ko-
ściele św. Anny. Następnie pątnicy, 
w asyście policji, przeszli ulicą Jana 
Pawła II do kościoła Matki Bożej 
Różańcowej przy ul. Słowiczej. Po-
tem, po krótkiej modlitwie, ruszyli w 
kierunku przejazdu kolejowego i da-

lej ulicami Orężną, Leśną i Przyle-
śną podążyli w kierunku Magdalen-
ki, gdzie połączyli się z grupą ósmą, 
która tego samego dnia wyruszyła z 
Warszawy.

Idealna pogoda

 W dzień wymarszu było ciepło i 
świeciło słońce. Na noc pielgrzymi 
zatrzymali się w Tarczynie, skąd w 
poniedziałek rano wyruszyli w dal-
szą drogę. Każdego dnia przecho-
dzą średnio 35-40 km, ale zdarza-
ją się także odcinki prawie 50-kilo-
metrowe. - Póki co mamy wspania-
łą pogodę, świeci słońce i nie jest za 
ciepło – mówi nasz reporter Marek 
Marciniuk, dla którego jest to już 19. 
pielgrzymka w życiu. - W ubiegłym 
roku sporo padało, z kolei dwa lata 
temu panowały niemiłosierne upały. 
Ten rok jest ok. 
 Każdego dnia pielgrzymi budzą 
się przed godz. 5 (większość osób 
śpi w namiotach), potem jest msza 
święta, śniadanie i wymarsz. Zwy-
kle cztery razy zatrzymują się na od-
poczynek, marsz kończą około godz. 
19. - Wieczorem możemy odpocząć i 
zjeść ciepły posiłek – dodaje Marek 
Marciniuk. - W piaseczyńskiej gru-
pie jest około 160 osób. 

 Po drodze pątnicy mogą l i-
czyć na gościnność mieszkań-
ców mijanych miejscowości. Co 
roku doświadczają jej g łównie 
na terenach powiatów piase-
czyńsk iego i grójeck iego, gdzie 
ludzie chętnie częstują ich na-
pojami, owocami, ciastem czy 
kanapkami.

Abyśmy tworzyli wspólnotę

 Organizatorem Warszawskiej 
Pielgrzymki Pieszej jest od lat Sto-
warzyszenie Apostolstwa Kato-
lickiego (księża Paulini). W tym 
roku jej motto brzmi „Maryja bra-
mą miłosierdzia”, a pątnicy mają 
w szczególny sposób modlić się za 
to, aby – jak podkreślił kardynał 

Kazimierz Nycz – w dobie wszech-
obecnych podziałów Polacy stano-
wili wspólnotę.
 Warszawska Pielgrzymka Pie-
sza liczy około 5 tysięcy osób i jest 
największa w Polsce. Za piechura-
mi podążają samochody z bagaża-
mi i jedzeniem oraz wozy sanitar-
ne i pomoc medyczna. Pielgrzym-
ka ma również złożone z wolonta-
riuszy służby porządkowe, które 
nie tylko kierują ruchem, lecz tak-
że pilnują, by podczas marszu nie 
wydarzył się żaden wypadek. Pia-
seczyńscy pielgrzymi dojdą na Ja-
sną Górę 14 sierpnia. Mają do po-
konania prawie 250 km. 

Tomasz Wojciuk

W tym roku pielgrzymi mają 

wspaniałą pogodę

Wystarczy już tylko
jedna wizyta
GÓRA KALWARIA/POWIAT Od poniedziałku mieszkańcy gminy Góra Kal-

waria mogą zarejestrować pojazdy w Urzędzie Miasta i Gminy od ręki. 

Starostwo utworzyło w nim specjalne stanowisko

 Zmiana znacząco rozszerzyła zakres czynności, które można załatwić na 
parterze budynku przy ul. 3 Maja 10, a które były wykonywane do tej pory 
przez Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piasecz-
nie. Dotychczas pracownik wydziału w Górze Kalwarii pełnił dyżur w ponie-
działki, wtorki i piątki i przyjmował jedynie dokumenty do rejestracji. Miesz-
kaniec musiał fatygować się do urzędu dwukrotnie: raz, by złożyć dokumenty, 
drugi – aby odebrać dowód rejestracyjny, tablice czy wtórniki dokumentów. 
Teraz można załatwić to za jednym razem. – Naszym celem było ułatwienie 
życia mieszkańcom. Od teraz nie będą już musieli jeździć do Piaseczna, aby 
zarejestrować pojazd. Zrobią to na miejscu i co najważniejsze - od ręki – tłu-
maczy wicestarosta Arkadiusz Strzyżewski.
 Aby załatwić sprawę w urzędzie nie potrzebna jest wcześniejsza rejestra-
cja, wystarczy przyjść do siedziby w poniedziałek w godz. 8-16.50, od wtorku 
do czwartku w godz. 8-15.50 lub w piątek w godz. 8-14.50. Opłaty za rejestra-
cję pojazdów można dokonywać w punkcie kasowym Mazovia Banku w kal-
waryjskim ratuszu.
 Jedynie sprawy dotyczące praw jazdy dalej będą załatwiane w siedzibie 
Wydziału Transportu i Komunikacji w Piasecznie. 

PC

LESZNOWOLA

PIASECZNO

Marta Śliwa w Magdalence

„Zjawa” w Kinie Plenerowym

 W najbliższą niedzielę o godz. 18 odbędzie się kolejny Koncert Leśny na 
Górkach Piaskowych w Magdalence. Tym razem wystąpi Marta Śliwa. Jest so-
listką od 2010 roku, laureatką festiwali „Szanta Claus” w 2010 r. w Poznaniu, 
Przeglądu Konkursowego Shanties 2011 w Krakowie, Festiwalu Piosenki Że-
glarskiej 2011 w Charzykowach i Portu Pieśni Pracy 2012 w Tychach. W 2014 r. 
ukazała się autorska solowa płyta artystki zatytułowana „Pośrodku”, nagrana 
z towarzyszeniem Wojciecha Winiarskiego (gitara).

Tyl.

 Dziś o godz. 20.30 na parkingu przy ul. Sierakowskiego rozpocznie się szó-
sty z dziewięciu zaplanowanych w tym roku seansów fi lmowych w ramach cy-
klu Piaseczyńskie Kino Plenerowe 2017. Tym razem obejrzeć będzie można przy-
godowy dramat „Zjawa” z 2015 roku w reżyserii Alejandro Gonzáleza Iñárritu.

Tyl.
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Zaczęli projektować Plonową
LESZNOWOLA W połowie kwietnia w urzędzie gminy odbyło się spotkanie, podczas które-

go rozmawiano o skomplikowanej sytuacji prawnej związanej z ulicą Plonową w Nowej 

Woli. Teraz gmina zaczęła pracować nad projektem przebudowy drogi do ul. Raszyńskiej

 W kwietniowym spotkaniu wzię-
li udział mieszkańcy ul. Plonowej, 
którzy od dłuższego czasu borykają 
się z niedogodnościami związany-
mi z jej fatalnym stanem, rolnicy re-
prezentujący właścicieli przylegają-
cych do drogi pól, radni oraz władze 
gminy. Celem spotkania było m.in. 
przedstawienie harmonogramu prac 
na Plonowej w kontekście toczących 
się postępowań własnościowych. 
Przedstawiciele gminy zapewnili, że 
do połowy lipca ma zostać wykona-
ny 160-metrowy odcinek drogi do ul. 
Malwy, jednak jak do tej pory ta in-
westycja nie została zrealizowana i 
asfalt dochodzi tylko do ul. Żonki-
li. Jak udało się nam ustalić, gmi-
na przeprowadziła dwa zapytania 
ofertowe, ale na jedno nikt nie od-
powiedział, zaś na drugie przedsta-
wione oferty przekroczyły sumę 30 
tys. euro netto. Zatem na wykona-
nie tego odcinka drogi gmina bę-
dzie musiała przeprowadzić prze-
targ. Z kolei odcinek od ul. Maciej-
ki do ul. Raszyńskiej ma być robio-
ny na mocy specustawy. Padła de-
klaracja, że do jesieni zostanie przy-
gotowany jego projekt. I rzeczywi-
ście niedawno na stronie interneto-

wej gminy pojawiła się informacja, 
że rozpoczęły się prace nad projek-
tem  budowlano-wykonawczym na 
budowę ul. Plonowej w Nowej Woli, 
na odcinku od działki ewidencyjnej 
nr 22 do ul. Raszyńskiej. Mieszkań-
cy mogą do 16 sierpnia zapoznać się 
z koncepcją tej inwestycji (albo po-
przez stronę internetową, albo bez-
pośrednio w urzędzie). 

 Najgorzej wygląda sytuacja z od-
cinkiem drogi od ul. Malwy do ul. 
Maciejki, co do którego toczą się spo-
ry własnościowe. Jak twierdzili obec-
ni na spotkaniu rolnicy, przepychan-
ki prawne między gminą a właścicie-
lami sąsiadujących z drogą gruntów 
mogą potrwać jeszcze wiele lat...
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Asfalt na Plonowej jak na razie dochodzi tylko do ul. Żonkili

Zobacz, jak może 
wyglądać stara remiza
PIASECZNO Nie wiadomo jeszcze jaki będzie ostateczny kształt dawnej 

siedziby OSP po przebudowie. Kreatywność młodych architektów za-

inspirowała jednak urzędników do zupełnie innego spojrzenia na bu-

dynek i funkcje, jakie mógłby on pełnić w przyszłości

 Zapytaliśmy, czy któraś z przedstawionych przez architektów propozycji 
została już wybrana do realizacji. – To są tylko wizje przyszłych architektów, 
które zostały przygotowane w ramach zajęć z projektowania architektonicz-
nego na studiach II stopnia w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warsza-
wie – mówi Łukasz Wyleziński z gminnego biura promocji. – Gmina ma podpi-
sane ze szkołą porozumienie o wzajemnej współpracy, w ramach którego stu-
denci mogą podejmować praktyki w urzędzie, a także przygotowywać prace 
dyplomowe czy semestralne w oparciu o zagadnienia z naszego terenu. 
 Nie podjęto jeszcze decyzji, jak w przyszłości będzie wyglądać dawna re-
miza OSP. – Gmina w pierwszej kolejności podjęła się przebudowy budynku 
po starej plebanii na potrzeby Muzeum Regionalnego – dodaje Łukasz Wyle-
ziński. – Należy pamiętać, że budynek strażnicy objęty jest ochroną konser-
watorską, dlatego wszelkie próby jego remontu i rozbudowy należy uzgad-
niać z konserwatorem zabytków. 
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Pary z Warszawy 
rządziły na „plaży”
GÓRA KALWARIA Zawodnicy ze stolicy zdominowali II kalwaryjski tur-

niej Grand Prix Siatkówki Plażowej. – Liczymy na większą frekwencję 

mieszkańców naszej gminy w ostatnim turnieju, 27 sierpnia – mówi 

Paweł Maciejewski, dyrektor miejscowego Ośrodka Sportu i Rekreacji

 W niedzielę na piaszczystych boiskach przy zespole basenowym pojawiło 
się 15 dwuosobowych  drużyn damsko-męskich, by rozegrać turniej mixtów. 
To dwa razy więcej niż w ubiegłym roku. – Szkoda tylko, że trochę brakowało 
miejscowych zawodników – żałuje organizator zawodów.
 Rywalizacja w towarzyskiej atmosferze toczyła się od godz. 9 do 17 na 
trzech z czterech dostępnych boisk. Kilka dni wcześniej OSiR dowiózł na 
sztuczną plażę kilka wywrotek piasku. – W pierwszym turnieju Grand Prix za-
wodnicy  narzekali, że zrobiło się twardo – informuje Paweł Maciejewski.     
 Uczestnicy imprezy nie mogli wymarzyć sobie lepszej pogody na grę w 
plażówkę. Na koniec burmistrz Dariusz Zieliński i dyrektor OSiR wręczyli zwy-
cięskim parom pamiątkowe puchary i medale, a także drobne nagrody rze-
czowe. Otrzymali je: 1. Agata Getka i Przemysław Rowiński z Warszawy, 2. 
Ewelina Łuniewska i Paweł Pajewski z Warszawy, 3. Magdalena Dykałowicz i 
Filip Szewczyk z Warszawy oraz 4. Urszula Skowrońska i Damian Wojciuk rów-
nież z Warszawy.
 Współorganizatorem siatkarskich zmagań był jak zwykle UKS „Budowla-
ni” z Góry Kalwarii.
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W ostatnim turnieju, 27 sierpnia, osobno zagrają 

pary męskie i żeńskie 

Osiedlają się tysiącami
PIASECZNO Piaseczno jest w czołówce gmin, którym w minionym roku najszybciej przy-

bywało mieszkańców w naszym kraju. A nie jest to takie oczywiste, bo z 1,5 tys. gmin 

Polacy uciekali

 Główny Urząd Statystyczny 
sprawdził, ile osób w minionym roku 
wymeldowało się z danej gminy, a 
ile się w niej zameldowało (wynik to 
tzw. saldo migracji). Spośród 2478 
miast i gmin ujętych w zestawieniu w 
aż 1569 ubyło mieszkańców. Najwię-
cej ludności straciły Poznań (-1967 
osób), Bydgoszcz (-856), Katowice 
(-852), Łódź (-832) i Radom (-813). 

Więcej mieszkańców, 

wyższe wydatki

 Piaseczno znalazło się wśród li-
derów drugiej grupy – czyli tych, któ-
rym mieszkańców przybywało i to 
szybko. Najwięcej osób napłynęło do 
Warszawy (6571 osób), Wrocławia 
(1603) i Krakowa (1486). Piaseczno 
znalazło się na 6 pozycji. W minio-
nym roku zameldowało się w nim 947 
osób. Spośród gmin miejsko-wiej-
skich kolejne, drugie miejsce zajęło 
pomorskie Żukowo (930), a trzecie  
wielkopolski Kórnik (740 osób).
 Z danych gminy Piaseczno wy-
nika, że wzrost liczby nowo zamel-
dowanych mieszkańców wynoszą-
cy około 1000 osób rocznie nie jest 
w niej niczym nadzwyczajnym. Tak 
dzieje się od 1999 roku. Obecnie w 
mieście i gminie mieszka oficjalnie 
prawie 76,8 tys. osób, z tego 44,2 w 
mieście i 32,5 poza nim. – Rosną-
ca liczba mieszkańców oznacza dla 
gminy większe wpływy budżetowe, 
choć nie automatycznie – tłuma-
czy burmistrz Zdzisław Lis. – Nowo 
osiedlonych stale zachęcamy, aby 
płacili podatki tu, gdzie mieszkają, 
ponieważ zwiększająca się popula-
cja oznacza również zwiększone wy-
datki gminy. To właśnie z powodu 
szybko rosnącej liczby mieszkańców 
budujemy w Piasecznie nową szkołę 
za 50 mln zł – dodaje.  

Z miast uciekają na wieś

 Według raportu GUS na temat 
stanu i struktury ludności, w la-
tach 2012-2016 liczba ludności Pol-
ski zmniejszyła się o około 105 tys. 
osób. Co ciekawe, w Polsce szybciej 
wyludniają się miasta niż wsie, po-
nieważ od przeszło 15 lat coraz wię-
cej mieszkańców grodów przepro-
wadza się na tereny wiejskie, głów-
nie do gmin podmiejskich skupio-
nych wokół dużych miast. To je-
den z powodów, dlaczego tak szyb-
ko rośnie liczba mieszkańców gminy 
Piaseczno. – Nie bez znaczenia jest 
cena i dostępność mieszkań w naszej 
gminie. U nas można je kupić już za 
4 tys. zł za metr, podczas gdy w sto-

licy za 7 tys. zł. To niejedyny argu-
ment przemawiający na naszą ko-
rzyść. Zainteresowani przeprowadz-
ką sprawdzają również, jaki jest do-
stęp do oferty oświatowej w Piasecz-
nie. Często zwracają także uwagę na 
dostęp do kultury i rekreacji – prze-
konuje Zdzisław Lis.
 A jak radzą sobie inne gminy w 
powiecie piaseczyńskim? Wysoko 
(na 21. pozycji) znalazła się Lesz-
nowola (przybyło jej 475 mieszkań-
ców), Góra Kalwaria na miejscu 
100. (147 osób), Prażmów na 120. 
(133), Tarczyn na 331. (43), Kon-
stancin-Jeziorna na 443. (25).

Piotr Chmielewski 

Na atrakcyjność Piaseczna niewątpliwie ma wpływ bliskość 

stolicy, a także dostępność i cena mieszkań 



 Jutro w murach warowni roz-
pocznie się organizowany po raz 
pierwszy piknik rodzinny „Śladami 
średniowiecza”. Będzie to wyjątko-
wa, interaktywna lekcja historii, ale 
również fantastyczna zabawa. Na 
własne oczy będzie można zobaczyć 
obóz średniowiecznych rzemieślni-
ków, wojów czy spróbować ówcze-
snych potraw. Każdy będzie mógł 
spróbować sił w rozpalaniu ognia, 
pieczeniu podpłomyków, lepieniu 
garnków, grach i zabawach. Impreza 
potrwa do wtorku, prezentacje będą 
zaczynały się codziennie o godz. 11. 
W programie: godz. 11 – garncarz 
(wypał garnków), 11.30 – rogow-
nik (techniki wyrobu przedmio-
tów, ich ozdabianie i barwienie), 12 
– kowal (pokaz obróbki metalu oraz 
gry na ligawce), 13 – warzenie soli 
(opowieść o technikach jej pozyski-
wania), 13.30 – kucharz (warszta-
ty połączone z pieczeniem podpło-
myków), 14 – rybak (metody poło-
wu, wędzenie ryb i prezentacja bro-
ni myśliwskiej), 14.30 – obóz wo-
jownika (historia uzbrojenia, szkoła 
szermierki), 15.30 – malowanki hi-
storyczne dla dzieci, 16 – garncarz 
(lepienie z gliny), 16.30 – tkactwo, 
17 – snycerka i ciesiołka (prezenta-
cja narzędzi w praktyce), 17.30 – ry-
bak (prezentacja technik rozpalania 
ognia), 18 – garncarz (zamknięcie 
paleniska).
 Ponadto na dziedzińcu będą do 
zobaczenia: Świątynia Słowiań-
ska (prezentacja owianego tajemni-
cą miejsca kultu dawnych Słowian 
z posągiem – Chramu), strzelanie z 
łuku i rzut oszczepem. 
 Zaledwie kilka dni później, bo w 

sobotni wieczór 19 sierpnia na zam-
ku zostanie zorganizowana „Noc 
spadających gwiazd”. Być może na 
bezchmurnym niebie widoczne będą 
spadające perseidy. O gwiazdach 
opowiedzą członkowie Polskiego 
Towarzystwa Miłośników Astrono-
mii, którzy udostępnią swój profe-
sjonalny sprzęt do obserwacji nie-
ba. Pokażą również zegar astro-
nomiczny i jak zbudować spektro-
skop. O nastrojową oprawę muzycz-
ną zadba Sonar (Łukasz Stachurko) 

– warszawski DJ i producent znany 
z projektów Rysy i Sonar Soul oraz 
współpracy z Pauliną Przybysz, Ju-
styną Święs i Noviką. Na koniec po-
kaz da teatr ognia Widmo, łączący  
umiejętności kuglarskie z tańcem i 
ruchem scenicznym. 
 Wstęp na obie imprezy: 8 zł (bilet 
normalny) i 5 zł (ulgowy).
 Patrzeniu w gwiazdy patronuje 
Kurier Południowy i portal Piasecz-
noNEWS.pl
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lokal niemieszkalny, położony w nowo po-
wstałym budynku Ratusza Gminy Konstancin-
Jeziorna przy ulicy Kolejowej w Konstancinie-
Jeziornie o powierzchni około 119 m2. Działki 
ewidencyjne, na których położony jest Ratusz 
Gminy Konstancin-Jeziorna uregulowane są 
w księdze wieczystej nr WA1I/00024357/1, pro-
wadzonej przez Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV 
Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza czynszu najmu:  

4 300 zł + 23% VAT miesięcznie  

Wadium – 860 zł  

Minimalne Postąpienie – 43 zł

Opis nieruchomości oraz warunków najmu 
Lokal niemieszkalny położony jest na parterze 
w nowo powstałym budynku Ratusza Gmi-
ny Konstancin-Jeziorna przy ulicy Kolejowej 
w Konstancinie-Jeziornie, z przeznaczeniem 
na prowadzenie działalności pocztowej jako 
przeważającej. Obecnie inwestycja znajduje się 
w trakcie realizacji, planowany termin oddania 
budynku do użytkowania i wydania lokalu na-
jemcy – listopad 2017 r. Lokal posiada dwa wej-
ścia: wewnętrzne, które zostanie udostępniane 
w godzinach pracy Urzędu oraz niezależne, 
zewnętrzne. Lokal zostanie oddany Najemcy 

w stanie surowym zamkniętym. Najemca jest 
zobowiązany do wykończenia lokalu i do jego 
adaptacji dla własnych potrzeb, po przedsta-
wieniu projektu Wynajmującemu do akceptacji. 
Najemca nie ma prawa żądać od Wynajmujące-
go zwrotu poniesionych nakładów na prace 
wykończeniowe i adaptacyjne w trakcie trwa-
nia umowy oraz po jej zakończeniu. Najemcą 
może zostać wyłącznie operator pocztowy 
świadczący usługi pocztowe zgodnie z ustawą 
Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r.
Dla klientów lokalu zostanie udostępniony wę-
zeł sanitarny poza bryłą lokalu. Podnajem lokalu 
przez Najemcę może nastąpić wyłączenie za pi-
semną zgodą Wynajmującego. Najemca będzie 
zobowiązany do wpłacenia kaucji w wysokości 
trzykrotnego miesięcznego czynszu najmu. 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej 

zagospodarowania wg miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość, na której usytuowany jest nowo 
powstały budynek Ratusza Gminy Konstancin- 
-Jeziorna leży na obszarze nieobjętym ustale-
niami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.
Nieruchomość, na której usytuowany jest lokal 

niemieszkalny jest w stanie wolnym od obcią-
żeń, z wyjątkiem ujawnionej w księdze wieczy-
stej służebności gruntowej.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 września 

2017 roku o godz. 1000 w sali posiedzeń 

Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 

ul. Świetlicowa 1. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wniesienie wadium w pieniądzach w wysokości 
20% ceny wywoławczej tj. w kwocie 860,00 zł  

w terminie do dnia 11 września 2017 r. (data 
wpływu środków pieniężnych na rachunek 
bankowy organizatora przetargu) na rachunek 
bankowy Urzędu Miasta i Gminy Konstancin- 
-Jeziorna nr 15 8002 0004 0200 1111 2002 0067 
w Banku Spółdzielczym O/Konstancin-Jeziorna.

Wadium przepada jeżeli wyłoniony w prze-
targu najemca uchyli się od zawarcia umowy. 
Oferentom, którzy przetargu nie wygrali wa-
dium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu 
lub zamknięciu przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, 
zamknięcia, unieważnienia, zakończenia prze-
targu wynikiem negatywnym.

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

Organizator przetargu zawiadamia najemcę 
o miejscu i terminie zawarcia umowy najmu, 
najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzy-
gnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie 
może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia 
zawiadomienia.
Dodatkowe informacje na temat budynku Ra-
tusza Gminy Konstancin-Jeziorna, w którym 
usytuowany jest lokal niemieszkalny można 
uzyskać w Wydziale Inwestycji i Remontów 
Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, 
tel. 22-754-46-08.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwoła-
nia przetargu w dowolnym czasie, w tym przy-
padku wadium podlega zwrotowi wszystkim 
uczestnikom przetargu.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się znajduje się 
na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej 
organizatora przetargu oraz w Biuletynie In-
formacji Publicznej – bip.konstancinjeziorna.pl.

Trwa modernizacja 
stadionu miejskiego
PIASECZNO Gmina cały czas inwestuje w stadion przy ul. 1 Maja. Wkrót-

ce będą budowane tam nowe trybuny i wykonywane zadaszenie bo-

iska ze sztuczną nawierzchnią

 W ciągu ostatnich dwóch lat gmina zainwestowała w stadion miejski kilka 
milionów złotych. Najdroższa była budowa bieżni lekkoatletycznej, która po-
chłonęła 2,5 mln zł. Oprócz tego rozbudowano zaplecze rekreacyjne, wyre-
montowano lodowisko oraz przeprowadzono renowację kortów tenisowych. 
Przy boiskach do piłki nożnej pojawiła się też nowoczesna tablica świetlna. 
Wkrótce ma rozpocząć się budowa zadaszenia nad bocznym boiskiem do pił-
ki nożnej oraz remont nawierzchni w hali sportowej. Trwają też przymiarki 
do rozbudowy budynku głównego, a w trakcie realizacji jest budowa trybun 
przy boisku głównym. Ale na tym modernizacja stadionu się nie zakończy. W 
planach jest m.in. rozbudowa lodowiska do pełnych rozmiarów, budowa bo-
iska wielofunkcyjnego od strony Alei Kalin oraz zaplecza hotelowego.
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R E K L A M A

Poczuj średniowiecze, 
a potem spójrz w gwiazdy
GÓRA KALWARIA Przed nami dwie interesujące imprezy na dziedzińcu Zamku 

Książąt Mazowieckich. Soli tu jeszcze nie warzono, tak samo 

nie patrzono przez teleskop na rój spadających gwiazd 

Już jutro na dziedziniec zapełni się rzemieślnikami 

sprzed wieków 

URSYNÓW

Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz?
 W ramach Ursynowskiego Lata Filmowego już dziś (piątek, 11 sierpnia) o 
godz. 21.15 odbędzie się plenerowa projekcja fi lmu pt. „Co mi zrobisz, jak mnie 
złapiesz?”, w reżyserii Stanisława Barei. Projekcja odbędzie się w parku im. R. Ko-
złowskiego – Kopa Cwila (metro Ursynów). Wstęp wolny. 

TW
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Wrzesień przywita nas
większymi korkami
PIASECZNO Tuż po wakacjach mają rozpocząć się przebudowy skrzyżowań drogi krajo-

wej nr 79 z ul. Chyliczkowską oraz obok Laminy. A już trwają roboty na ul. Okulickiego

 Brak koordynacji terminów prac 
zlecanych przez różnych zarządców 
dróg znów może uderzyć w kierow-
ców. Najcięższe życie czeka osoby, 
które codziennie dojeżdżają z Kon-
stancina-Jeziorny do Piaseczna. Je-

śli zakorkowana była ul. Okulickie-
go (a podczas rozpoczętych prac 
to nas nie ominie, ponieważ jezd-
nia zostanie zawężona), mogli sko-
rzystać z dojazdu ul. Chyliczkow-
ską. Jednak niebawem rozpocznie 
się intensywna przebudowa skrzy-
żowania tej ulicy z obwodnicą Pia-
seczna (ul. Armii Krajowej). – Jesz-
cze trwają prace projektowe i po po-
zyskaniu stosowanych decyzji wyko-
nawca rozpocznie roboty w terenie. 
Termin zakończenia prac, zgodnie z 
umową, to 15 października – infor-
muje Małgorzata Tarnowska, rzecz-
niczka prasowa warszawskiego od-
działu Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad (GDDKiA).
 Przypomnijmy, że drogowcy 
poszerzą dojazdy do skrzyżowa-
nia (powstaną lewoskręty), a tak-
że przesuną wlot powiatowej ul. Ju-
lianowskiej w Chyliczkowską o oko-
ło 150 metrów w kierunku Konstan-
cina. Wymieniona zostanie też na-
wierzchnia na ul. Julianowskiej i 
Przesmyckiego (od Chyliczkowskiej 
do Okulickiego). – Budowa frag-
mentu Julianowskiej w nowym prze-
biegu nie spowoduje utrudnień w ru-

chu. Najgorsze będzie kilka dni, kie-
dy ten nowo powstały odcinek bę-
dziemy łączyć z ul. Przesmyckiego. 
Niestety, żeby było lepiej, musi być 
gorzej  – stwierdza Ksawery Gut. 
Obiecuje jednak, że prace będą tak 
prowadzone, aby nie nakładały się z 
największymi utrudnieniami na ul. 
Okulickiego.
 Jednak to nie wszystko. Na 
problemy z przejazdem przez „krzy-
żówki” przy Chyliczkowskiej mogą 
się nałożyć komplikacje ze spraw-
nym pokonaniem skrzyżowania 
przy Laminie. Po długich stara-
niach władz gminy i powiatu, GDD-
KiA zdecydowała się na zwiększe-
nie jego drożności i poprawę bezpie-
czeństwa. – Planowany termin roz-
poczęcia tych prac to przełom sierp-
nia i września, niemniej jednak jest 
on uzależniony od otrzymania środ-

ków finansowych – informuje Mał-
gorzata Tarnowska. Roboty obejmą 
frezowanie warstwy ścieralnej asfal-
tu i nakładanie nowej, korektę or-
ganizacji ruchu poprzez wydłuże-
nie lewoskrętu od strony Warszawy 
w ul. Okulickiego oraz korektę wysp 
na pasie rozdziału. Wyremontowa-
ne zostaną również chodniki oraz 
przesunięta zatoka dla autobusów 
jadących do stolicy. Ponadto przej-
ście dla pieszych zostanie przenie-
sione bliżej tarczy skrzyżowania. 
– Obecnie trwają ostatnie uzgodnie-
nia zakresu tych prac, gdyż rozwią-
zanie jest czasowe i będzie służyło 
do momentu wykonania gruntow-
nej przebudowy szosy krajowej nr 
79 od Góry Kalwarii do Warsza-
wy – dodaje pani rzecznik.

Piotr Chmielewski

Prace na skrzyżowaniu ul. Chyliczkowskiej z Armii Krajowej 

będą intensywne, ponieważ mają zakończyć się 

do połowy października

Brak koordynacji terminów 

prac zlecanych przez różnych 

zarządców dróg znów może 

uderzyć w kierowców

Wykonawca 
„zdewastował” plac zabaw
PIASECZNO – Na budowanym przy parku miejskim placu zabaw ktoś 

wyciął dwa drewniane słupki – zaalarmował nas kilka dni temu jeden 

z mieszkańców

 Okazuje się jednak, że słupki usunął... wykonawca inwestycji. - Plac zabaw dla 
dzieci w modernizowanym parku miejskim w Piasecznie nie jest jeszcze skoń-
czony, a już ktoś prawdopodobnie wyciął na nim dwa drewniane słupki – poin-
formował nas Arkadiusz Tatuch. – Trzeba jak najszybciej zrobić tam monitoring, 
bo w przeciwnym razie za chwilę plac zostanie kompletnie zdewastowany.
 Troska mieszkańca jest w pełni uzasadniona. Jednak, jak się okazuje, przy-
czyna usunięcia słupków jest zupełnie inna. – To sam wykonawca wymienia je 
na grubsze – poinformował nas Łukasz Wyleziński z gminnego biura promocji.

TW

KONSTANCIN-JEZIORNA

Z „X Factora” do amfi teatru
 W najbliższą sobotę o godz. 19 na scenie konstancińskiego amfi teatru 
wystąpi znany wokalista Wojciech Ezzat. Polska dowiedziała się o jego talen-
cie podczas III edycji programu „X Factor”. Zajął 3. miejsce zdobywając rzesze 
wielbicieli. Swoją przygodę z muzyką Ezzat rozpoczął jako 9-latek. Współpra-
cował i koncertował z takimi zespołami jak Killing Silence i Technikolor. W li-
stopadzie ubiegłego roku wokalista nagrał solową funkowo-popową płytę 
„Nie przestawaj”. Jego głos, elegancja, klasa i wyjątkowa wrażliwość muzycz-
na podobno są w stanie oczarować każdego słuchacza. W Konstancinie za-
śpiewa głównie covery znanych popowych, jazzowych i funkowych przebo-
jów. Nie zabraknie również autorskich utworów. Wstęp wolny.
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lokal niemieszkalny, położony w nowo powstałym 
budynku Ratusza Gminy Konstancin-Jeziorna przy 
ulicy Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie o po-
wierzchni około 119 m2. Działki ewidencyjne, na 
których położony jest Ratusz Gminy Konstancin-
Jeziorna uregulowane są w księdze wieczystej nr 
WA1I/00024357/1, prowadzonej przez Sąd Rejo-
nowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza czynszu najmu: 

4 300 zł + 23% VAT miesięcznie

Wadium –  860 zł 

Minimalne Postąpienie – 43 zł

Opis nieruchomości oraz warunków najmu

Lokal niemieszkalny położony jest na parterze 
w nowo powstałym budynku Ratusza Gminy 
Konstancin-Jeziorna przy ulicy Kolejowej w Kon-
stancinie-Jeziornie, z przeznaczeniem na pro-
wadzenie działalności prawniczej, rachunkowej. 
Obecnie inwestycja znajduje się w trakcie reali-
zacji, planowany termin oddania budynku do 
użytkowania i wydania lokalu najemcy – listopad 
2017 r. Lokal posiada dwa wejścia: wewnętrzne, 
które zostanie udostępniane w godzinach pracy 
Urzędu oraz niezależne, zewnętrzne. Lokal zosta-
nie oddany Najemcy w stanie surowym zamknię-

tym. Najemca jest zobowiązany do wykończenia 
lokalu i do jego adaptacji dla własnych potrzeb, 
po przedstawieniu projektu Wynajmującemu do 
akceptacji. Najemca nie ma prawa żądać od Wy-
najmującego zwrotu poniesionych nakładów na 
prace wykończeniowe i adaptacyjne w trakcie 
trwania umowy oraz po jej zakończeniu. Najemca 
musi świadczyć usługi prawne lub rachunkowe, 
mogą to być m.in. notariusze, adwokaci, radcy 
prawni, księgowi, biegli rewidenci, komornicy 
sądowi.
Dla klientów lokalu zostanie udostępniony wę-
zeł sanitarny poza bryłą lokalu. Podnajem lokalu 
przez Najemcę może nastąpić wyłączenie za pi-
semną zgodą Wynajmującego. Najemca będzie 
zobowiązany do wpłacenia kaucji w wysokości 
trzykrotnego miesięcznego czynszu najmu. 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej za-

gospodarowania wg miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego

Nieruchomość, na której usytuowany jest nowo 
powstały budynek Ratusza Gminy Konstancin-Je-
ziorna leży na obszarze nieobjętym ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego.
Nieruchomość, na której usytuowany jest lokal 

niemieszkalny jest w stanie wolnym od obciążeń, 
z wyjątkiem ujawnionej w księdze wieczystej słu-
żebności gruntowej.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 września 

2017 roku o godz. 1100 w sali posiedzeń 

Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna  

ul. Świetlicowa 1. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wnie-
sienie wadium w pieniądzach w wysokości 20% 
ceny wywoławczej tj. w kwocie 860,00 zł w ter-
minie do dnia 11 września 2017 r. (data wpływu 
środków pieniężnych na rachunek bankowy 
organizatora przetargu) na rachunek bankowy 
Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna nr 15 
8002 0004 0200 1111 2002 0067 w Banku Spół-
dzielczym O/Konstancin-Jeziorna.

Wadium przepada jeżeli wyłoniony w przetargu 
najemca uchyli się od zawarcia umowy. Oferen-
tom, którzy przetargu nie wygrali wadium zwra-
ca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknię-
ciu przetargu, jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, 
unieważnienia, zakończenia przetargu wyni-
kiem negatywnym.

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

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

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

Pełna treść ogłoszenia znajduje się znajduje się 
na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej or-
ganizatora przetargu oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej – bip.konstancinjeziorna.pl.

R E K L A M A
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KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Wakacyjne wystawy
PIASECZNO Warto w te wakacje zajrzeć do Kolonii Artystycznej. W ga-

lerii przy ul. Dębowej 3 do jutra czynna będzie ekspozycja monoty-

pii, ceramiki i unikatowej biżuterii sióstr Anny Ewy i Marii Janigi, a w 

ogrodzie do 15 sierpnia oglądać można wystawę fotografi i prac prof. 

Adama Myjaka

 – To nasza pierwsza, ale mam nadzieję, że nie ostatnia wspólna wystawa – 
zakłada Anna Ewa Janiga. – Chciałybyśmy ją zadedykować zmarłym rodzicom. 
W mojej twórczości kieruję się spontanicznością i instynktem. Nagle rodzi się 
pomysł na biżuterię inspirowany jakimś przeżyciem estetycznym – wystawą, 
odbiciem światła lub przedmiotem. W realizacji swych projektów artystka sto-
suje różnorodne techniki, między innymi odlewy na traconym wosku.
 Jej siostra Maria Janiga określana jest z kolei jako „artystka żywiołowa”, 
co objawia się wielką wrażliwością odbioru świata i ludzi. Interesuje ją głów-
nie malarstwo pejzażowe i  eksperymentuje z fakturami, co doprowadziło ją 
do ceramiki i twórczości w technice paper-mache. Monotypie kumulują nato-
miast wszystkie doświadczenia artystki w dziedzinie faktury malarskiej, po-
szukiwań kolorystycznych oraz abstrakcyjnego budowania obrazu.
 W ogrodzie w Kolonii Artystycznej (dostępnej w każdy piątek, sobotę i 
niedzielę w godzinach od 13 do 19) prezentowane są aktualnie wielkoforma-
towe fotografi e prac profesora zwyczajnego na ASP w Warszawie Adama My-
jaka - mieszkańca Zalesia Dolnego, który prowadzi również pracownię dyplo-
mującą na wydziale rzeźby i pracownię rzeźby na wydziale grafi ki.

Grzegorz Tylec

Niedziela pod znakiem 
tańców świata
KONSTANCIN-JEZIORNA Osób, które lubią tańczyć i oglądać jak inni tańczą nie może zabrak-

nąć w najbliższą niedzielę w Parku Zdrojowym

 O godz. 16 publiczność zgroma-
dzoną w amfiteatrze do tańca po-
rwie duet rewelacyjnych  akorde-
onistów – Harmonium Duo. Argen-
tyńskie tango, rosyjski walc, węgier-
ski czardasz, rumuńska hora, czy 
wreszcie polski: polonez, mazurek 
czy kujawiak, to tylko niektóre z tań-
ców, które w wyjątkowej, autorskiej 
interpretacji wykonają artyści. 
 Twórczość najwybitniejszych 
kompozytorów w aranżacji na 
duet akordeonowy nabiera wyjąt-
kowych walorów, dzięki niezwy-
kłym możliwościom barwowym, 
brzmieniowym oraz technicz-
nym, jakie dają artystom współ-
czesne akordeony koncertowe. 
Ta muzyka wciąga słuchacza od 
pierwszych chwil, i odbierana jest 
zawsze z wielkim entuzjazmem 
przez publiczność na wszystkich 
kontynentach świata. 
 Hubert Giziewski oraz Iwo Je-
dynecki ukończyli Uniwersytet Mu-
zyczny Fryderyka Chopina w War-
szawie. Należą do czołówki naj-
wybitniejszych polskich muzyków 
swojego pokolenia. W czasie wielo-
letniej edukacji artystycznej zdoby-
li szereg najwyższych nagród i wy-
różnień na wielu prestiżowych festi-
walach i konkursach muzycznych w 
kraju i za granicą. 
 A kto nie będzie chciał zbyt szyb-
ko wybijać się z tanecznej atmosfe-
ry w amfiteatrze, po koncercie po-
winien przenieść się do altanki przy 
Hugonówce (ul. Mostowa 15), gdzie 
o godz. 18 rozpocznie się kolejna po-
tańcówka. Wstęp na koncert i potań-
cówkę jest wolny.
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Przy muzyce wykonywanej przez Giziewskiego i Jedyneckiego 

trudno jest usiedzieć

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

Cena wywoławcza czynszu najmu: 

6 500 zł + 23% VAT miesięcznie

Wadium – 1 300 zł 

Minimalne Postąpienie – 65 zł

Opis nieruchomości oraz warunków najmu

Lokal niemieszkalny położony jest na parterze 
w nowo powstałym budynku Ratusza Gminy Kon-
stancin-Jeziorna przy ulicy Kolejowej w Konstanci-
nie-Jeziornie, z przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności gastronomicznej. Obecnie inwestycja 
znajduje się w trakcie realizacji, planowany termin 
oddania budynku do użytkowania i wydania loka-
lu najemcy – listopad 2017 r. Lokal posiada dwa 
wejścia: wewnętrzne, które zostanie udostępniane 
w godzinach pracy Urzędu oraz niezależne, ze-
wnętrzne. Lokal zostanie oddany Najemcy w stanie 
surowym zamkniętym. Najemca jest zobowiązany 

do wykończenia lokalu i do jego adaptacji dla wła-
snych potrzeb, po przedstawieniu projektu Wynaj-
mującemu do akceptacji. Najemca nie ma prawa 
żądać od Wynajmującego zwrotu poniesionych 
nakładów na prace wykończeniowe i adaptacyjne 
w trakcie trwania umowy oraz po jej zakończeniu. 
Lokal wyposażony jest w instalację wodociągową, 
kanalizacyjną oraz energię elektryczną o napięciu 
400V. W lokalu istnieje możliwość instalacji ciągów 
bemarowych oraz podgrzewania gotowych po-
traw z wyłączeniem pełnego technologicznego 
przygotowania potraw. Wynajmujący dopuszcza 
sprzedaż alkoholu poza godzinami pracy Urzę-
du. Wynajmujący zastrzega, że lokal musi być 
otwarty co najmniej od godziny 9:00 do godzi-
ny 16:00 w dniach pracy Urzędu, w pozostałych 
dniach godziny otwarcia ustala Najemca według 
potrzeb, jednak nie może on być otwarty dłużej 
niż do godziny 2:00.
Dla klientów lokalu zostanie udostępniony wę-
zeł sanitarny poza bryłą lokalu. Podnajem lokalu 
przez Najemcę może nastąpić wyłączenie za pi-
semną zgodą Wynajmującego. Najemca będzie 
zobowiązany do wpłacenia kaucji w wysokości 
trzykrotnego miesięcznego czynszu najmu. Zgod-
nie z uchwałą nr 441/VII/27/2017 Rady Miejskiej 
Konstancin-Jeziorna z dnia 8 lutego 2017 r. umowa 

najmu może być przedłużona na okres do 10 lat. 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej za-

gospodarowania wg miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego 

Nieruchomość, na której usytuowany jest nowo 
powstały budynek Ratusza Gminy Konstancin-Je-
ziorna leży na obszarze nieobjętym ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego. Nieruchomość, na której usytuowany 
jest lokal niemieszkalny jest w stanie wolnym od 
obciążeń, z wyjątkiem ujawnionej w księdze wie-
czystej służebności gruntowej.
Przetarg odbędzie się w dniu 14 września 

2017 roku o godz. 1200 w sali posiedzeń 

Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna  

ul. Świetlicowa 1. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wnie-
sienie wadium w pieniądzach w wysokości 20% 
ceny wywoławczej tj. w kwocie 1.300,00 zł w ter-
minie do dnia 11 września 2017 r. (data wpływu 
środków pieniężnych na rachunek bankowy 
organizatora przetargu) na rachunek banko-
wy UMiG Konstancin-Jeziorna nr 15 8002 0004 
0200 1111 2002 0067 w Banku Spółdzielczym  
O/Konstancin-Jeziorna.

Wadium przepada jeżeli wyłoniony w przetargu 
najemca uchyli się od zawarcia umowy. Oferentom, 
którzy przetargu nie wygrali wadium zwraca się nie-
zwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, 
jednak nie później niż przed upływem  3 dni od dnia 
odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończe-
nia przetargu wynikiem negatywnym.
Wynajmujący nie odpowiada za wady ukryte wy-
najmowanego lokalu. Uczestnicy przetargu przed 
otwarciem przetargu składają pisemne oświad-
czenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu.
Organizator przetargu zawiadamia najemcę 
o miejscu i terminie zawarcia umowy najmu, naj-
później w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia 
przetargu. Wyznaczony termin nie może być krót-
szy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
Dodatkowe informacje na temat budynku Ratusza 
Gminy Konstancin-Jeziorna, w którym usytuowany 
jest lokal niemieszkalny można uzyskać w Wydzia-
le Inwestycji i Remontów UMiG tel. 22-754-46-08.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania 
przetargu w dowolnym czasie, w tym przypadku 
wadium podlega zwrotowi wszystkim uczestni-
kom przetargu. Pełna treść ogłoszenia znajduje się 
znajduje się na tablicy ogłoszeń i na stronie inter-
netowej organizatora przetargu oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej – bip.konstancinjeziorna.pl.

LESZNOWOLA

Program walki z otyłością
 Gmina pozyskała środki z Narodowego Programu Zdrowia na stworzenie 
6 grup wsparcia dla osób z otyłością w wieku od 10 lat wzwyż. W ramach pro-
jektu planowane są m.in. grupowe warsztaty z dietetykiem i psychologiem, 
wizyty konsultacyjne, warsztaty kulinarne, zajęcia sportowe z trenerem oraz 
darmowe karnety na basen. Celem projektu jest podniesienie stanu wiedzy 
na temat konsekwencji otyłości, znajomości zasad prawidłowego żywienia 
oraz wprowadzenie trwałych zmian w nawykach żywieniowych mieszkań-
ców gminy. Od 7 do 18 sierpnia trwa nabór do grup. Pierwsze 30 osób roz-
pocznie warsztaty już od września.

TW

PIASECZNO

Wizyta seniorów z Żyrardowa
 We wtorek Piaseczyńska Rada Seniorów gościła ponad 30 przedstawicieli 
formalnych i nieformalnych organizacji senioralnych z terenu powiatu żyrar-
dowskiego. Goście mogli przekonać się jak wyglądają początki działalności 
gminnej rady seniorów oraz zapoznać się z warunkami stworzonymi senio-
rom przez gminę Piaseczno. - Wasze doświadczenia są niezwykle cenne, po-
staramy się z nich skorzystać – mówili zaproszeni goście.

TW

LESZNOWOLA

Jest koncepcja Torowej i Granicznej
 Gmina przygotowuje projekt budowlano-wykonawczy niezbędny do 
wykonania ulic Torowej i Granicznej w Zgorzale i Nowej Iwicznej. Do 16 sierp-
nia mieszkańcy mogą zapoznać się z koncepcją tej inwestycji w urzędzie lub 
poprzez stronę internetową.

TW
R E K L A M A
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Jak król Staś Numan Beja ugościł
PIASECZNO W środę minęło 240 lat od dnia, w którym w Piasecznie, w drodze ze Stam-

bułu do Warszawy, zatrzymał się nadzwyczajny poseł tureckiego sułtana. Ponoć ani 

wcześniej, ani później tak osobliwego gościa to miasto nie widziało

 Szczegóły z kilkumiesięcznej wi-
zyty posła Porty Ottomańskiej Sey-
da Numana Beja Paszy Muchassebe-
dziego w Polsce znamy dzięki szcze-
gółowym zapiskom Antoniego Łu-
kasza Crutty (późniejszy wydawca 
stwierdził, że „redagował [on] dzien-
nik bardzo rozwlekle i złą francusz-
czyzną”). Ten z pochodzenia Albań-
czyk i poliglota, obrał Polskę za swo-
ją ojczyznę. Niedługo przed przyjaz-
dem Turków, Crutta objął stanowisko 
tłumacza języków wschodnich przy 
rządzie Rzeczpospolitej Polskiej. Po 
zakończeniu służby na dworze kró-
la Stanisława Augusta Poniatowskie-
go, osiadł w Lewiczynie koło Grójca, 
gdzie zmarł w 1812 roku i został po-
chowany na miejscowym cmentarzu. 

W Piasecznie wygody większe

 Rzeczpospolita i Imperium 
Osmańskie w owych czasach sąsia-
dowały ze sobą i ich władcy stara-
li się utrzymywać przyjazne stosun-
ki. 27. sułtan Abdul Hamid I (pano-
wał w latach 1774-1789) był uznawa-
ny za pacyfistę. Wiadomo, iż król pol-
ski wysłał do Konstantynopola (póź-
niejszego Stambułu) posła, by oznaj-
mić o swojej elekcji i koronacji w 1764 

roku. Turcy odwzajemnili się i wysłali 
do Warszawy zawiadomienie o wstą-
pieniu na tron Abdul Hamida I.
 Poseł Nauman Bej, tytułowany sy-
nem paszy (czyli wysokiego urzędni-
ka imperium) i generalnym kontrole-
rem państwa, przybył na nasze ziemie 
ze świtą liczącą 78 osób! Od granicy 
towarzyszyli mu polscy przewodnicy 
wysłani przez królewski dwór. Jeszcze 
przedstawiciel Turcji dotarli do War-
szawy, komisja skarbu wyasygnowa-
ła 430 dukatów, za które wynajęto po-
słowi pałac (jak się potem okazało, za 
mały) oraz 100 dukatów na zrobienie 
dla niego... sofy. 
 Przed przyjazdem do stolicy Nu-
man Bej miał spędzić kilka dni w Wi-
lanowie „dla wypoczynku, jak i dla 
odebrania rozkazów, co do ceremo-
niału przy wjeździe do stolicy”. Jed-
nak przedstawiciele naszego króla 
oświadczyli, że gość zatrzyma się w 
należącym do króla dworze chylicz-
kowskim w Piasecznie, gdzie „będzie 
miał mieszkanie i wygody większe”. 
– W dniu 9 sierpnia 1977 r., do Pia-
seczna przybył gość osobliwy, które-
mu podobnego ani przedtem, ani póź-
niej już nie było” – zapisał w przedwo-
jennej monografii miasta Tadeusz Jan 
Żmudziński.

Dwa wozy wypełnione zapasami

 Jeszcze tej samej nocy na rozkaz 
Stanisława Augusta Poniatowskie-
go wysłano Numan Bejowi dwa wiel-
kie wozy z zapasami z kuchni i cukier-
ni królewskiej. Do Piaseczna dowie-
ziono: 10 baranów, 2  cielęta, 10 ka-
płonów (czyli kogutów), 10 kaczek, 20 
pulard (kur), 6 gęsi (wszystkie zwie-
rzęta były żywe), 86 funtów (około 0,4 
kg) masła, 1 funt pieprzu angielskie-
go, tyleż białego i zwyczajnego, 1 funt 
także imbiru, ćwierć funta goździków, 
tyleż kwiatu muszkatołowego, cyna-
monu, gałek muszkatołowych, 100 
funtów ryżu, 100 bułek, 20 sztuk cia-
sta i 1 korzec mąki najpiękniejszej, a 
także: 6 dużych słojów konfitur, 5 pu-
deł konfitur suchych, 1 pudło migda-
łów obsmażanych, 2 pudełka fruktów, 
2 biszkoptów, 12 melonów, 8 arbuzów, 
12 funtów kawy lewańskiej, dwie gło-
wy cukru i 1 garnek miodu. 

 Choć prowiantu było dużo, Nu-
man Bej zabawił w Piasecznie czte-
ry dni. 14 sierpnia o świcie wspa-
niały orszak wyruszył do Łazienek 
Królewskich. Tu, podczas krótkiej 
ceremonii, podano fajkę, kawę, kon-
fitury, owoce, lody, lemoniadę, sor-
bety i znów kawę, wreszcie wodę ró-

żaną i perfumy aloesowe na sposób 
wschodni, co wszystko – podob-
no – ucieszyło posła. „Rozmowę zaś 
prowadzono o rzeczach obojętnych, 
ale zawsze z oznakami prawdziwej 
życzliwości” – zanotował Crutta. 
Gdy już wszystko było gotowe, Nu-
man Bej zasiadł do królewskiego 
powozu i z towarzyszeniem koloro-
wego orszaku wyruszył do tymcza-
sowego miejsca zamieszkania. Ko-
rowód  rozpoczynało wojsko kasz-
telana kijowskiego z trębaczem na 
przodzie, dalej jechał  powóz po-
sła, szli towarzysze i służba królew-
ska, a zamykał orszak oddział uła-
nów królewskich. Tak przejechano 
przez Belweder i ulicami Ujazdow-
ską, Nowy Świat oraz częścią Kra-
kowskiego Przedmieścia i plac Sa-
ski, a wszędzie okna kamienic były 
wypełnione widzami. 

Poseł żegna się nie bez łez

 W stolicy poseł spotykał się z moż-
nymi, przyjmował i przekazywał bo-
gate podarunki i bywał także w te-
atrze. 21 sierpnia Numan Bej posłał 
na dwór marszałka nadwornego ko-
ronnego Franciszka Rzewuskiego 
swoich służących i tłumacza wraz z 
przyrządem do gotowania kawy, aby 
nauczyli służbę marszałkowską go-
tować kawę na sposób turecki. Przy-
łączył w prezencie m.in. 90 funtów 
prawdziwej mokki w worku i 12 pa-
czek tytoniu sułtańskiego. „Marszałek 

pił z wielkim smakiem kawę przyrzą-
dzoną przez Turków, obdarował ich 
30 dukatami” – odnotował tłumacz. 
Godzinę później marszałek przesłał 
posłowi ogromnego jesiotra. 
 Natomiast 24 sierpnia gość z Tur-
cji wysłał dary sułtana dla króla Po-
niatowskiego: 24 koni bogato po tu-
recku przybranych i kilka sztuk naj-
kosztowniejszych materii tureckich, 
perskich i barbaryjskich. W zamian 
posłannicy posła zostali obdarowa-
ni m.in. pierścionkiem z brylantem o 
wartości 200 dukatów, złotą tabakie-
rą, złotym zegarkiem i dukatami. 26 
sierpnia w otoczeniu parady otoczo-
nej ułanami, Numan Bej wjechał na 
dziedziniec zamkowy witany przez 

wojsko prezentujące sztandary i broń, 
by spotkać się ze Stanisławem Augu-
stem Poniatowskim. 
 Dwa kolejne dni w piaseczyńskim 
dworze poseł spędził w 1778 roku. 
Stąd wyjechał 14 marca w drogę po-
wrotną do Imperium Osmańskiego. 
Jak podała ówczesna Gazeta War-
szawska: „Przez cały czas swojego tu 
przebywania, umiał on azjatycką po-
wagę z europejską grzecznością po-
jednać, z oświadczonych tu swoich 
przyjaźni i ludzkości tak był wdzięcz-
ny i czuły, iż z tutejszemi swemi przy-
jaciółmi nie bez łez, przy odjeździe że-
gnał się”. 

Piotr Chmielewski

Sułtan Abdul Hamid I, 

który wysłał do Polski posła

Pamiątka po gościach z Turcji – półksiężyc na 

piaseczyńskim ratuszu

Poseł Nauman Bej, 

tytułowany synem paszy 

(czyli wysokiego urzędnika 

imperium) i generalnym 

kontrolerem państwa, 

przybył na nasze ziemie ze 

świtą liczącą 78 osób! 
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Lato, ach to ty!
PIASECZNO Do 30 sierpnia w Domu Parafi alnym przy kościele św. Anny 

w Piasecznie można oglądać wystawę zbiorową Grupy Plastycznej Pia-

seczna poświęconą latu

 Lato to czas wypoczynku, podróży, spotkań i podziwiania piękna przyro-
dy.  – Czekamy na te chwile ciekawe i beztroskie, które będziemy wspominać 
w trakcie całego roku – mówi Wiesława Czarnecka-Koźlik, opiekun Grupy Pia-
seczno. Ten barwny czas daje nam energię, z której czerpiemy aż do następ-
nego lata.
 Piaseczyńscy malarze w swoich obrazach przedstawiają właśnie trochę 
takich, związanych z latem i wspomnieniami, tematów. W wystawie bierze 
udział 15 artystów z GP Piaseczno: Wiesława Czarnecka-Koźlik, Emilia Czyż-
Kędzierska, Elżbieta Hampson, Barbara Jankowska, Walentyna Kobeko, Stani-
sław Kurek, Teodora Kurek, Leokadia Nastały, Wiesława Nastały-Płaskocińska, 
Beata Rajewska, Urszula Rowińska-Spinek, Anna Szpetnar-Skierniewicka, Vio-
letta Tatarowska, Jadwiga Wolska i Marek Woźniak.
 Wystawa dostępna jest codziennie w godzinach otwarcia Domu Parafi al-
nego. – Serdecznie zapraszamy do jej oglądania – zachęca Wiesława Czar-
necka-Koźlik. – Wernisaż - spotkanie z autorami zaplanowane zostało nato-
miast dopiero na 19 sierpnia, bo wyjeżdżamy  na plener utrwalać letnie tema-
ty i wspomnienia.

Grzegorz Tylec

KONSTANCIN-JEZIORNA

Bigbandowe święto wojska
 Koncert konstancińskiego Big Bandu Rondo uświetni Święto Wojska Pol-
skiego obchodzone 15 sierpnia na pamiątkę bitwy warszawskiej z 1920 roku. 
Występ rozpocznie się o godz. 17. Zespół zagra pieśni i piosenki patriotyczne 
z okresu walk o niepodległość naszego kraju.
 Big Band Rondo powstał w 2003 roku, początkowo jako orkiestra dęta 
przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skolimowie. W jego skład wchodzi kilku-
nastu zawodowych muzyków, przez co zespół jest niezwykle wszechstronny. 
Wykonuje bowiem muzykę marszową, patriotyczną, religijną, znane i lubiane 
przeboje muzyki rozrywkowej, światowe przeboje klasyki big bandu oraz di-
xieland. Wstęp wolny.

PC

Pływacy na medal
KONSTANCIN-JEZIORNA Dwanaście medali Mistrzostw Polski i trzy powołania do kadry na-

rodowej – z takimi wynikami Integracyjny Klub Sportowy „Konstancin” zakończył let-

ni sezon startowy

 Zawodnicy IKS ciężko ćwiczą w 
basenie przez cały rok szkolny z czę-
stotliwością nawet 10 treningów ty-
godniowo. – Takie są obecnie wy-
magania dyscypliny pływackiej. W 
szeregach klubu są najbardziej wy-
trwałe i pracowite dzieci, które są w 
stanie znieść tak duży reżim trenin-
gowy – tłumaczy Aleksandra Golon, 
koordynatorka sekcji pływackiej w 
konstancińskim klubie. 
 Niezbędne jest również zaanga-
żowanie rodziców. IKS szkoli dzie-
ci już od 6. roku życia we współpra-
cy z konstancińską szkołą „Dwój-
ką”. Najbardziej utalentowane kilku-
latki rozpoczynają intensywniejszy 
trening pływacki od 10. roku życia. 
Tę działalność klubu dofinansowu-
je gmina. Obecnie w IKS jest prawie 
50 kilku- i nastolatków, którzy w se-
zonie 2016/2017 brali udział w pra-
wie 40 zawodach pływackich i zdo-
byli niemal 200 medali. 

Czerwiec i lipiec pełne trofeów 

 Wśród najbardziej utalento-
wanych zawodników, którzy zdo-
byli krążki była 13-letnia Patry-
cja Januszko, zdobywczyni  srebr-
nego medalu na 100 m stylem do-
wolnym i brązowego stylem motyl-
kowym na czerwcowych Między-
wojewódzkich Drużynowych Mi-
strzostwach Młodzików w Ostrow-
cu Świętokrzyskim. Jej klubowy, 
14-letni kolega Jan Rembowski wy-
walczył srebrny krążek na dystan-
sie 2,5 km drużynowo podczas lip-
cowych Mistrzostw Polski w Pły-
waniu Długodystansowym na Wo-
dach Otwartych w Olsztynie. Z ko-
lei jego rówieśniczka, Martyna Sło-
wik na tych samych zawodach zdo-
była złoty medal na dystansie 3 km 
indywidualnie i srebrny na dystansie 
2,5 km drużynowo. Jeszcze lepiej ten 
sezon, ale na lipcowych Letnich Mi-
strzostwach Polski Juniorów w Lu-
blinie, zakończył 15-letni Maciej Ra-
ban. Jest trzykrotnym mistrzem Pol-
ski na dystansach 100 i 200 m sty-
lem grzbietowym, na 200 m sposo-
bem zmiennym i wicemistrzem Pol-
ski na dystansie 50 m stylem grzbie-
towym. Ma czym pochwalić się tak-
że 16-letnia Barbara Mazurkiewicz, 

która  została mistrzynią Polski na 
dystansie 100 m stylem motylko-
wym, wicemistrzynią Polski na dy-
stansie 200 m stylem motylkowym 
oraz brązową medalistką na dystan-
sie 50 m stylem motylkowym. Ona 
odniosła sukces podczas lipcowych 
Letnich Mistrzostw Polski Juniorów 
w Gliwicach. 
 Zdaniem szkoleniowców na sło-
wa uznania zasłużyli młodzi pływa-
cy, którym podczas zawodów nie-
wiele zabrakło do podium: Julia 
Świetlik (13 lat), Bartosz Linard (13 
lat), Karolina Zientarska (15 lat) i 
Adam Rybarczyk (17 lat).

Nowy trener,  potrzebny 

większy basen

 – Na zakończenie sezonu zawod-
nicy IKS wyjechali do parku rozryw-
ki Energylandia, gdzie mieli okazję 

z trenerami i rodzicami zregenero-
wać siły po całym roku ciężkiej pra-
cy – mówi Aleksandra Golon. 
 Przed zawodnikami kolejny rok 
szkolny 2017/2018 i nadziej na na-
stępne sukcesy sportowe. - Od wrze-
śnia 2017 r. klub zatrudni nowego 
trenera z wieloletnim doświadcze-
niem, który wychował m.in. zna-
komitą rekordzistkę Polski Mirellę 
Olczak – mówi koordynatorka sek-
cji pływackiej. Celem przewodnim 
klubu jest utworzenie klas pływac-
kich przy szkole podstawowej nr 2 
w Konstancinie Jeziornie. Klub za-
biega także o wybudowanie gminnej 
pływalni, najlepiej z 50-metrowym 
basenem. Tym bardziej, iż Minister-
stwo Sportu i Turystyki zwiększyło 
pulę środków na wsparcie budowy 
obiektów sportowych w całej Polsce.

Piotr Chmielewski

Obecnie w konstancińskim klubie 

trenuje prawie 50 zawodników 

R E K L A M A

URSYNÓW

Koncert w 97. rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r.
 W najbliższy wtorek 15 sierpnia o godz. 13.30 w kościele pw. Wniebowstą-
pienia Pańskiego przy al. KEN 101 odbędzie się koncert zespołu Big-Band Ursy-
nów. W programie utwory patriotyczne, popularne piosenki żołnierskie i muzy-
ka polska. Wstęp wolny. Przed koncertem zostaną złożone kwiaty i zapalone zni-
cze w kaplicy Pamięci Narodowej.
 Big-Band Ursynów tworzą profesjonalni muzycy z ogromnym doświadcze-
niem zdobytym podczas wieloletniej współpracy z uznanymi orkiestrami: Pol-
skiego Radia, Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, Filharmonii Narodowej w 
Warszawie i Orkiestrą Reprezentacyjną Wojska Polskiego. 

TW
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Wicemistrzowie 
Polski z Chylic!
PIASECZNO W tym roku Drużynowe Mistrzostwa Polski Ju-

niorów w Szachach były imprezą wyjątkową. Nikt nie 

stanął do przetargu na organizowanie II ligi juniorów i 

Polski Związek Szachowy doprowadził do rozgrywek 

wszystkich lig w jednym miejscu

 W Szczyrku stawiło się łącz-
nie 56 sześcioosobowych drużyn 
plus trenerzy i rezerwowi. Drużyna 
Laury Chylice, będąc (na podsta-
wie rankingów) w gronie faworytów, 
wystawiła swoje zespoły zarówno w 
Ekstralidze, jak i w drugiej lidze. W 
przypadku tych pierwszych rozgry-
wek był to dla Laury debiut i – jak 
się okazało – szybko przyszło nasze-
mu zespołowi zapłacić przysłowio-
we frycowe.
 – Rozgrywki, toczone systemem 
każdy z każdym, okazały się bardzo 
wyrównane – mówi Dariusz Różycki, 
członek zarządu KS Laura SzaChyli-
ce. – Drużyny mające niższy ranking 
średni, miały często na trzech deskach 
mocniejszych graczy niż nasi i mecz, w 
którym byliśmy teoretycznym fawory-
tem, kończył się remisem, a przy po-
tknięciu któregoś z naszych graczy, 
wręcz przegraną. 
 Dość powiedzieć, że po trzech 
rundach drużyna z Chylic była do-
piero na 7. miejscu i wyglądało na 
to, że będzie walczyć o utrzyma-
nie, a nie o medale. Ekstraliga to tyl-
ko 10 najlepszych polskich klubów. 

Strefa medalowa a spadkowa to róż-
nica pięciu miejsc. Problem gubienia 
punktów z teoretycznie słabszymi 
dotyczył zresztą wszystkich drużyn 
poza przyszłymi mistrzami - druży-
ną Polonii Votum Wrocław. 
 – Prowadziło to do sytuacji, 
gdzie po siedmiu rundach dwie wy-
grane gwarantowały nam medal, a 
dwie przegrane mogły skutkować 
spadkiem do pierwszej ligi – tłuma-
czy Dariusz Różycki. 
 W ósmej rundzie Laura grała 
z drugą w tabeli Polonią Warsza-
wa. Wygrana wrzucała ją na trze-
cie miejsce. Wynik meczu otworzył 
na pierwszej szachownicy Mistrz 
Fide Mikołaj Winiarski, wygrywając 
z - nadzwyczaj skutecznym ostat-
nio - Igorem Kowalskim. Mikołaj, 
wbrew radom trenerów, wybrał wa-
riant, który zdawał się być dobrze 
znany Igorowi, ale dalej przeważyła, 
dobrze znana, niezwykła inwencyj-
ność Mikołaja. Wiary w zwycięstwo 
drużyny na pewno dodał również 
nieoczekiwany wynik partii Moni-
ki Marcińczyk z mistrzynią Marią 
Malicką. Monika nie przestraszyła 

się i ugrała remis z faworytką, póź-
niejszą zwyciężczynią tej szachow-
nicy. 
 Mecz skończył się wprawdzie wy-
nikiem 4:2, ale żeby być pewnym me-
dalu, trzeba było wygrać także i kolej-
ne starcie. Awans na drugie miejsce 
był możliwy tylko po przegranej Polo-
nii z Hetmanem Katowice. To wyda-
wało się bardzo prawdopodobne, bo 
Hetman - choć okupujący w tym mo-
mencie niższą pozycję - to drużyna z 
drugim rankingiem na liście startowej. 
Oba mecze miały więc dużą wagę dla 
układu tabeli. 
 – Stomil Gorzów grał z nami o 
utrzymanie w lidze, my o medal, być 
może srebrnego koloru – mówi Da-
riusz Różycki. – Polonia z Hetma-
nem, oba zespoły o medale, a prze-
grany wypadał z podium. Po sali 
krążyli zawodnicy Rodła Opole ży-
cząc nam przegranej i remisu w me-
czu Polonia-Hetman, bo to ich sta-
wiało na podium. 

 Po pierwszej godzinie gry 
ostatniego meczu nie było najle-
piej, później, na szczęście, wszyst-
ko wróciło do normy. Swoją partię 
w barwnym stylu wygrała Karoli-
na Olechnicka. Kolejny punkt do-
rzuciła Monika, która stała całą 
partię lepiej, a gdy zremisował Pa-
tryk Chylewski na drugiej desce, 
oczy wszystkich zwróciły się na Da-
niela Sanz Wawra. W tym momen-
cie pewnie zmierzał już po zwycię-
stwo, choć i u niego wynik debiutu 
nie budził zadowolenia. Daniel miał 
jednak podwójną motywację. Wie-
dział, że wygrana daje medal dru-
żynie, a jemu pierwsze miejsce na 
trzeciej szachownicy. A gdy Hetman 

ograł Polonię, to było już wiadomo, 
że gramy o srebro.
 Daniel mimo pewnego niedo-
czasu pokonał przeciwnika. Ostat-
ni skończył grać na pierwszej desce 
Mikołaj Winiarski. 
 – Choć przegrał, to nie zmieniło 
to faktu, że zostaliśmy wicemistrza-
mi Polski – cieszy się Dariusz Ró-
życki. – Teraz przed drużyną tydzień 
odpoczynku i start w Mistrzostwach 
Polski Juniorów w szachach szyb-
kich i błyskawicznych. A 16 sierpnia 
jedziemy reprezentować Polskę jako 
drużyna oznaczona „Polska IV”  na 
Drużynowych Mistrzostwach Euro-
py Juniorów. Trzymajcie kciuki!

Grzegorz Tylec

IV liga i liga okręgowa

Kolejka 1 - 12-13 sierpnia

 Broń Radom -Wilga Garwolin 
LKS Jedlińsk - Pogoń Grodzisk Mazowiecki 
Mazur Karczew - Znicz II Pruszków 
Oskar Przysucha - Błonianka Błonie 
Sparta Jazgarzew - Energia Kozienice 12 sierpnia, g.11
LKS Promna -Mszczonowianka Mszczonów 
Perła Złotokłos - Pilica Białobrzegi 12 sierpnia, g.16
Naprzód Skórzec - MKS Piaseczno 12 sierpnia, g.17 

Kolejka 1 - 12-13 sierpnia

 Sparta II Jazgarzew - Naprzód Brwinów 
12 sierpnia, g.15 
Przyszłość Włochy (Warszawa) - LKS Chlebnia 
Piast Piastów - Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 
Błękitni Korytów - KS Raszyn 
SEMP Ursynów (Warszawa) - KS Konstancin (Konstan-
cin-Jeziorna) 13 sierpnia, g.13.30 
Naprzód Stare Babice  - Józefovia Józefów
Żyrardowianka Żyrardów - Grom Warszawa 
Ursus II Warszawa - KS Teresin

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

Ligowe zapowiedzi

Konstancin nie dał rady
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA Podsumowanie rozgrywek sezonu 

2016/2017 grupy południowej czwartej ligi

SPARTA JAZGARZEW (7. miejsce, 56 
punktów) – Biorąc pod uwagę za-
równo wyniki w lidze, jak i świetny 
start w rozgrywkach Pucharu Pol-
ski, Sparta Jazgarzew jest obecnie 
najlepszym klubem piłkarskim w 
powiecie piaseczyńskim. Jak można 
scharakteryzować grę tego zespołu? 
Przede wszystkim zwraca uwagę to, 
że szanuje wynik, który uda mu się 
wypracować. Sparta stawia głównie 
na dobrą organizację gry w obronie 
i szybkie kontry. A kiedy już wyjdzie 
na prowadzenie (bo ma zawodni-
ków potrafiących zdobywać gole), to 
– zwłaszcza na swoim boisku – naj-
częściej kontroluje już przebieg me-
czu i dowozi trzy punkty do końca. 
Mimo wszystko, zespołowi z Jazga-
rzewa zdarzały się i przykre wpadki 
(jak np. porażka z Błonianką 1:2 czy 
0:1 z Szydłowianką), których moż-
na było uniknąć i być na zakończe-
nie jeszcze wyżej w tabeli

MKS PIASECZNO (8. miejsce, 54 
punkty) – Beniaminek nie zawiódł i 
zapewnił sobie spokojne utrzymanie 
w lidze. I choć sam początek sezo-
nu był w kratkę, to od czwartej ko-
lejki Piaseczno zanotowało imponu-
jącą serię pięciu kolejnych ligowych 
zwycięstw (przerwaną dopiero w Ja-
zgarzewie), po której wiadomo było, 
że biało-niebiescy są zespołem, któ-
ry potrafi grać w piłkę. Później by-
wało różnie – dobra postawa na bo-
isku nie zawsze przekładała się na 
zdobycze punktowe, ale ogólnie gra 
Piaseczna była miła dla oka – szyb-
ka, kombinacyjna i bez nadmiernej 
kalkulacji. Szkoda tylko kilku, trud-

nych do wytłumaczenia porażek, z 
których chyba najbardziej boli nie-
spodziewane 0:3 z LKS Promna

KS KONSTANCIN (15. miejsce, 36 
punktów – spadek do ligi okręgowej) 
– Przez ostatnie sezony Konstan-
cin radził sobie w IV lidze więcej niż 
przyzwoicie, plasując się blisko czo-
łówki ligowej tabeli. Tym razem było 
jednak inaczej i choć w drużynie nie 
brakowało dobrych jakościowo za-

wodników, to nie przełożyło się to 
niestety na jakość gry zespoły. Dru-
żyna popełniała sporo prostych błę-
dów w obronie i często prezentowa-
ła gole rywalom, które potem trudno 
już było odrobić. Konstancin osta-
tecznie nie uratował się przed degra-
dacją, odeszło wielu zawodników, a 
nową personalnie drużynę popro-
wadzi teraz w lidze okręgowej Mi-
chał Madeński.

Grzegorz Tylec

Jednym awans, 
innym spadek
PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA Podsumowanie rozgrywek sezonu 

2016/2017 drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

PERŁA ZŁOTOKŁOS (1. miejsce, 68 punktów – awans do czwartej ligi ) – Pił-
karze ze Złotokłosu, po latach, wreszcie zrealizowali swój cel. Drużyna kiero-
wana przez Jacka Rzeplińskiego od początku sezonu odznaczała się żelazną 
konsekwencją w dążeniu do awansu do IV ligi. Trzeba przyznać, że został on 
wywalczony w naprawdę dobrym stylu – z aż 12-punktową przewagą nad wi-
celiderem z Piastowa. Zobaczymy teraz jak Perła będzie sobie radzić na wyż-
szym szczeblu rozgrywek

FC LESZNOWOLA (14. miejsce, 29 punktów – spadek do A klasy) – W odwrot-
nych od zwycięzców ligi nastrojach kończyli sezon podopieczni Oskara Śli-
wowskiego. Drużyna prezentowała wyraźnie słabszą jakość niż w poprzed-
nich latach, co wynikało głównie z poważnych problemów kadrowych. W ze-
spole było sporo kontuzji i w pewnym momencie trzeba było posiłkować się 
zawodnikami rezerw. Wydaje się, że rozgrywki A klasy powinny być dobrym 
miejsce na odbudowę zespołu

Grzegorz Tylec



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:

• •  797 400 307 

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

Poszukujemy osoby na stanowisko:

Operator Linii Produkcyjnej
Praca sezonowa

Miejsce pracy: Góra Kalwaria ul. Adamowicza 1

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

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

miesięcznego

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

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

dwuzmianowym
• Posiadanie uprawnień do obsługi wózków

jezdniowych będzie dodatkowym atutem

Osoby zainteresowane proszę o przesłanie
swojego CV na adres mailowy:

michal.barejko@saint-gobain.com
z dopiskiem

„Praca Saint-Gobain Weber Produkcja”

”.

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

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

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi
Kandydatami. Prosimy o dopisanie na aplikacji następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie
Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

Inspektora ds. drogowych 
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DAM PRACĘ

Poszukiany monter instalacji hydraulicznej, 
elektrycznej i wentylacji. 
Tel. 600 711 757

Zatrudnię hydraulików. Tel: 501 083 795

Poszukuje blacharza i  mechanika samochodowego  
do pracy w Zabiencu  kontakt  691 681 023 mail  
info@transbox.net.pl 

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

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

Pomocnika do remontów, tel. 667 356 939

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

Zatrudnimy Kierowcę C+E Praca w kółkach, 
Kontakt: 791 344 545

Ogrodnika lub do przyuczenia z pracą na zimę, 
możliwość zakwaterowania, tel. 691 840 903

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

Pracownika fizycznego, praca przy paletach 
drewnianych, Lesznowola, tel. 722 224 567

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

Kierowcę betonomieszarki kat. C, dobre zarobki, 
tel. 696 02 55 63

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

Stolarz. Dobre warunki, Łazy, tel. 727 43 53 63 

Ekspedientkę do sklepu spożywczego w Piasecznie 
tel. 600 803 611, 602 743 436 

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

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

Fryzjerkę do salonu w Łazach, tel. 503 018 891

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

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

Zatrudnię pracowników do sklepu ogólnospożywcze-
go w Konstancinie, wynagrodzenie 12 zł/godz netto, 
tel. 515 103 389

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

Stacja Orlen w Tarczynie zatrudni kasjera, tel. 605 276 594

Zatrudnię kierowcę C+E w ruchu międzynarodowym.
Tarczyn, tel. 796 344 554

Zatrudnimy pomocnika operatora maszyn pakujących 
BVM, w wieku od 20 – 45 lat.Czaplinek k. Góry Kalwarii. 
Tel 662 021 309

Montaż stoisk targowych (tapicer), tel. 601 217 876 

Szkoła Języków Obcych  Elephant zatrudni  lektorów, 
zwłaszcza  języka angielskiego. Wymagane: znajomość  
języka, dobry kontakt  z dziećmi, prawo  jazdy kat. B. Zgło-
szenia:  info@elephant.edu.pl  

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

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

Do dociepleń ,pojedyncze osoby oraz brygady 
tel. 507 191 295 

Zatrudnię ekspedientkę w Jaroszowej Woli na cały etat 
- umowa o pracę. tel. kom. 22 790 25 92, 518 180 766

Przy elewacjach, tel. 533 166 644

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

Zatrudnię młodą i zorganizowaną kucharkę i pomoc 
kuchni, Piaseczno, tel. 504 687 475 po 16-tej

Stylistkę paznokci z doświadczeniem, Piaseczno, 
tel. 503 361 300

Nauczyciel i pomoc do przedszkola k/Piaseczna, 
tel. 501 423 413

Firma zatrudni kierowcę, asfalciarzy, operatora 
koparko-ładowarki, tel. 883 787 789, 539 097 643 

Poszukiwani pracownicy kuchni do pracy w Natolinie, 
koło Grodziska Mazowieciego, tel. 508 318 077

Do produkcji i montażu okien, Jazgarzew,  
tel. 600 446 225

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

Praca dla hydraulika, tel. 691 056 402 

Pracowników na dachy (20zł/h) tel. 692 194 998

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

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

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

Brukarzy, tel. 504 008 309

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

Ślusarz - spawacz z zamieszkaniem, tel. 887 545 254

Restauracja zatrudni kucharza sushi lub osobę do 
przyuczenia oraz kelnerkę na pełny etat, tel. 504 581 354

Restauracja w Konstancinie zatrudni kierowcę z własnym 
samochodem, tel. 503 373 038

Praca na produkcji od zaraz!!! Mile widziani mężczyźni; 
praca w systemie zmianowym; oferujemy atrakcyjne wa-
runki pracy, możliwość rozwoju, odzież roboczą. Szcze-
gółowe informacje: tel. 797 318 859

Fryzjerce w K - Jeziornie,  tel. 606 817 356

Panie z doświadczeniem do sprzątania przychodni. 
Wa-wa Grochów. 694-720-276

Zatrudnię od zaraz kierowcę z prawem jazdy kat C+E. 
Praca po kraju. Kontakt 501 405 119

SZUKAM PRACY 

Prace domowe, opieka, tel. 735 651 744

KUPIĘ

Drzewo z wycinki przyjmę okazyjnie, tel. 666 924 505

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

Kupie zboże, pszenicę, tel. 509 284 043

SPRZEDAM

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

Tanio okna, grzejniki, piec gazowy, w bardzo dobrym 
stanie, tel. 662 849 208

Sprzęt gastronomiczny po cateringu, tel.530 938 837

Drewno kominkowe, tel. 730 767 493

Tuje, bukszpany i inne,  tel. 880 479 679

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 602 77 03 61

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 791 394 791

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Cymerman przyczepy i akcesoria : nowe, remonty, 
przeróbki. www.przyczepy.waw.pl, tel. 601 449 898 

Seicento 2004, tel. 796 203 938

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup aut – wszystkie marki tel. 512 391 270

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

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

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

Sprzedam działkę o powierzchni 507 m kw., z domem 
do remontu, tanio, Koryta, ul. Południowa 3, 
tel. 662 849 208

Mieszkanie 2 -pokojowe, 37 m kw.,  centrum Piasecz-
na, tel. 606 709 053

Sprzedam stanowisko postojowe w centrum Góry Kal-
warii, tel. 609 303 154

Wykonam bezpłatnie baner 2 m kw w zamian za 
możliwość wywieszenia baneru reklamowego 
(okolice Piaseczna), tel. 509 453 325 lub 570 007 900

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

Działki budowlane gm. Prażmów tel. 603 862 559

Działka budowlana 1000 m kw., w Żabieńcu, media, 
tel. 609 797 350

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

Działka budowlana 1500 m kw., Henryków Urocze, 
tel. 692 318 332

Mazury, działka nad jeziorem Śniardwy, tel. 795 041 054 

Kontener, tel. 574 664 008

Mieszkanie 72 m kw., II piętro, blok z 1985 r, Konstancin, 
400 tys. zł, tel. 884 636 526

13 działek po 3 tysiące, Częstoniew,  tel. 513 219 400

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

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

Działki rekreacyjne Prażmów, tel. 602 77 03 61

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

Działka budowlana 1840 m kw. Edwardów k. Chynowa, 
tel. 781 953 879

56 m kw. dwupokojowe, tel. 601 28 90 47

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

56 m kw., Mysiadło, bezpośrednio, tel. 607 107 726

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

Pilnie poszukuję małego mieszkania, tanio, nieumeblo-
wanego, w Piasecznie lub okolicach, tel. 22 21 11 766

Poszukuję garażu do wynajęcia przy ulicy Szkolnej, 
Ludowej lub Fabrycznej w Piasecznie, tel. 692 488 278

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

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

Mieszkanie 75 m kw, 1p + taras, przy lesie w Żabieńcu,  
tel. 609 797 350

3 pokoje z kuchnią, 60 m kw., Chylice, tel. 516 228 558

Pawilon, bazarek, tel. 511 182 258

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

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

Wynajmę biura, magazyn, tel. 603 323 603

USŁUGI

PRZYGOTOWYWANIE POZWÓW ROZWODOWYCH, 
tel. 508 743 620 

OKNA SERWIS I NAPRAWA, TEL. 601 623 480

GLAZURA GRES REMONTY TEL. 601 21 94 82

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

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

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

Ogrody-Nawadnianie-Trawniki, tel. 508 625 630

Tynki maszynowe tel. 502 788 561

Studnie, tel. 601 231 836 

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96

Blaszane garaże kolor, szybko! Tanio!, tel. 796 203 938 

Malarskie, tel. 696 120 208

Malowanie, gładzie, panele, tel. 665 708 757

Przeprowadzki,  tel. 505 591 721

Koszenie, niwelacja terenu. Tel. 505 591 721

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

Hydraulik tel. 886 576 148

Elektryk, tel. 666 890 886

Ogrody – nawadnianie – brukarstwo, tel. 603 357 962

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

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

Tynki maszynowe tel kontaktowy: 722 139 868

PRZEGLĄDY, REMONTY GAŚNIC, HYDRANTÓW, 
TEL. 530 998 898

Układanie kostki brukowej, elewacje, tel. 601 304 250

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 
doświadczenia, tel. 502 214 817

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

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

Glazura terakota, tel. 577 355 123

Pranie tapicerek, kosmetyka samochodowa. 
Polerowanie. Tel. 501 830 898

Elewacje, docieplenia. Tanio, tel. 533 166 644

Remonty. Tanio, tel. 533 166 644

Naprawa kosiarek, tel. 514 891 395

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Naprawiam pralki, lodówki, tel. 603 047 616

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

Instalacje elektryczne,   tel.  601 41 88 01

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

Hydraulik, tel. 535 872 455

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

Cyklinowanie, tel. 573 437 794

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Budowy domów tel. 798 836 860 

Dachy, Kominy, rynny, tel. 798 836 860

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

 RÓŻNE 

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

NAUKA 

Dreamlandia – angielski z piękniejszego wymiaru, 
prywatnie, indywidualnie, tel. 662 128 913 

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

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

ZWIERZĘTA

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

MATRYMONIALNE

Kobieta l.47 pozna mężczyznę do stałego zw., wolnego, 
bez nałogów w wieku 43-53 l. Tel. 668 827 803 

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

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

Firma spożywcza zatrudni operatora maszyn i urzą-
dzeń produkcyjnych. Praca zmianowa. Dawidy k. 
Raszyna, praca@maga.net.pl, 22 720 57 42 w 120

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

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

Fryzjer/ka pilnie poszukiwani do Konstancina.
Instytut Eris . Tel 695 151 616

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

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

Auto skup, tel. 535 661 903

NOWY ATRAKCYJNY DOM CENTRUM PIASECZNA, 
TEL. 668 120 272, 666 051 882 

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

Dom nad morzem o wysokim standardzie z możliwością 
wykorzystania na ekskluzywny pensjonat,
tel. 602 212 169

Działkę z budynkiem w stanie surowym w Jazgarzewie. 
Tel. 602 212 169

Kwatery, 8 zł+, tel. 574 661 588

Pokój 450+, tel. 720 916 226

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

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

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 - MONTAŻ – SERWIS, 
TEL. 502 129 161

INSTALACJE HYDRAULICZNO – GAZOWE, KOM-
PLEKSOWO, TEL. 784 363 960

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

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

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

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

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Układanie kostki brukowej,  tel. 509 069 235

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588  

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

DOCIEPLENIA - ELEWACJE

tel. 531 834 414

OCIEPLENIA
Izolacje pianą

PUR

Zatrudnię pracownika na plac

najlepiej z kat B lub B+C

Skład Drewna

Łazy Al Krakowska 210 A

tel. 602-476-553
poszukuje kolportera 

z własnym samochodem 
i znajomością powiatu 

pruszkowskiego, 
praca co drugi piątek, 

tel. 692 488 278

Coś Cię zbulwersowało? Stoisz w korku? Byłeś świadkiem wypadku? 

Chcesz nas zainteresować tematem? 

Kurier Południowy 

Twoja gazeta

Zadzwoń 692 488 258

największy nakład 
największa skuteczność 

cena od 3 zł za słowo

Zamów 
ogłoszenie drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2

tel. 22 756 79 39 pon-pt 8:30-18

14 sierpnia redakcja 
nieczynna




