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Dwie ofiary wypadku w Rembertowie
TARCZYN BMW jak po-

cisk wystrzeliło z jezd-

ni do przydrożnego rowu 

i rozbiło się o drzewo. 

Prędkość była ogromna, 

a uderzenie tak silne, że 

kierowca i pasażer wypa-

dli z samochodu 

Uderzył kobietę
 i uciekł
PIASECZNO – Bez słowa podszedł i uderzył 

mnie pięścią w twarz – opowiada kobieta, 

która w zeszły piątek przy ul. Szkolnej 6 w 

Piasecznie została zaatakowana przez nie-

znanego mężczyznę
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Chuligan terroryzował Żabieniec

Zatrzymano nieletnich „kolekcjonerów”

Popalał „holenderskie” papierosy

Kradł tablice rejestracyjne. Sprawdzają po co

Ukradli kartę, pojechali do Grecji

Kamera zarejestrowała wandala

Z trzema promilami za kierownicą

38-latka odpowie za oszustwo

 Do policjantów dotarła informacja, że po Żabieńcu kręci się mężczyzna 
wymachujący metalową pałką i zaczepia mieszkańców. W końcu wandal 
wybił szybę w stojącym przy drodze oplu. Zaraz potem został zatrzymany 
i trafi ł na komendę. Jak się okazało, 48-letni mieszkaniec Śląska może mieć 
związek z innymi aktami wandalizmu, do których doszło w ostatnim czasie 
na terenie powiatu piaseczyńskiego. 

 Na parkingu przed jednym z supermarketów zauważono 15- i 16-latka, 
którzy zrywali z samochodów znaczki z logo producenta i nazwą modelu. 
Chłopcy odjechali z parkingu na rowerach, ale wkrótce zostali schwytani 
przez funkcjonariuszy. Policjanci zabezpieczyli przy nastolatkach skradzio-
ne z trzech pojazdów znaczki z logotypami marek, a także tablice rejestra-
cyjne. Sprawa znajdzie swój fi nał w sądzie rodzinnym.

 Na jednym ze skwerów w Górze Kalwarii policjanci dostrzegli kilka mło-
dych osób pijących alkohol. Podczas interwencji jeden z mężczyzn zaczął 
nerwowo się zachowywać i wszedł w dyskusję z funkcjonariuszami. Zakoń-
czyło się to dla niego kontrolą osobistą. W jej trakcie w paczce papierosów 
znajdującej się w kieszeni 19-latka znaleziono marihuanę. Chłopak został za-
trzymany i usłyszał zarzuty posiadania środków odurzających, za co grozi do 
3 lat pozbawienia wolności. Podobny los spotkał 17-latka zatrzymanego na 
terenie byłej jednostki wojskowej, który miał przy sobie działkę metaamfe-
taminy. Nastolatek będzie tłumaczył się przed sądem rodzinnym. 

 Funkcjonariusze schwytany 20-latka, który miał w samochodzie skra-
dzione tablice rejestracyjne. Kilka tygodni wcześniej, co udało się ustalić 
analizując zapis z monitoringu, mężczyzna dopuścił się kradzieży innych ta-
blic. Chłopak usłyszał już zarzuty, jednak sprawa ma charakter rozwojowy, 
ponieważ policjanci nie wykluczają, że skradzione tablice mogły posłużyć 
po popełnienia innych przestępstw. 

 W lipcu w jednej z fi rm kurierskich miała miejsce kradzież przesyłki za-
wierającej kartę bankomatową wraz z dokumentacją, która została wysłana 
do klienta w Polsce przez jeden z zachodnich banków. Kartę ukradł praw-
dopodobnie 51-letni kurier, który następnie wraz ze swoim 49-letnim kole-
gą przy jej użyciu dokonał 70 wypłat pieniędzy na łączną kwotę 280 tys. zł. 
Gotówkę, jak potem ustalono, wydawali na markowe ubrania, buty i biżute-
rię. Wyjechali też na luksusowe wakacje do Grecji. W momencie zatrzymania 
mężczyźni mieli przy sobie jeszcze 150 tys. zł. Obydwaj zostali tymczasowo 
aresztowani. O ich dalszym losie zdecyduje sąd. 

 Pod koniec lipca ktoś wybił szybę w sklepie przy ul. Jarząbka. Moment 
zdarzenia został zarejestrowany przez monitoring. Kilka dni temu funkcjo-
nariusze zatrzymali 21-latka podejrzanego o chuligański wybryk. Mężczyzna 
odpowie za uszkodzenie mienia za co grozi do 5 lat pozbawienia wolności. 

 W poniedziałek wieczorem w rejonie ulicy Łabędziej funkcjonariusze za-
uważyli niepewnie jadącego peugeota 406. Po zatrzymaniu pojazdu do kon-
troli okazało się, że siedzący za kierownicą 32-latek jest kompletnie pijany 
– mężczyzna miał w organizmie prawie 3 promile alkoholu. Po wytrzeźwie-
niu delikwent usłyszał zarzuty. Oprócz utraty prawa jazdy grozi mu do 2 lat 
więzienia.

 Trzy dni temu w jednym ze sklepów na terenie Piaseczna pracownicy 
ochrony zatrzymali kobietę, która przeklejała kody kreskowe z tańszych pro-
duktów na droższe. Kobieta została przekazana policji. Odpowie za oszu-
stwo, za co grozi do 8 lat więzienia.

Była prezes banku aresztowana!
LESZNOWOLA Zofi a K.trafi ła do aresztu na 3 miesiące. Ciążą na niej zarzuty narażenia Banku 

Spółdzielczego w Lesznowoli na wielomilionowe straty. - Ta pani traktowała bank jak pry-

watny folwark – mówi anonimowo jeden z przedstawicieli prowadzącej dochodzenie Pro-

kuratury Regionalnej w Warszawie

 Saga związana z problemami 
Banku Spółdzielczego w Lesznowo-
li ciągnie się już od ponad 2 lat. Pod 
koniec kwietnia 2015 roku Komisja 
Nadzoru Finansowego podjęła decy-
zję o ustanowieniu w placówce zarzą-
du komisarycznego. Kilka dni później 
zawieszono radę nadzorczą, a człon-
kowie zarządu zostali odwołani. 

KNF idzie do prokuratury

 W ubiegłym roku Komisja Nad-
zoru Finansowego powiadomiła 
Prokuraturę Regionalną w Warsza-
wie o podejrzeniu popełnienia prze-
stępstwa. Podczas analizowania doku-
mentów stwierdzono nieprawidłowości 
w sprawozdaniach finansowych BS w 
Lesznowoli. Ruszyło śledztwo, w któ-
re zaangażował się także wydział ds. 
odzyskiwania mienia Komendy Sto-
łecznej Policji. Na podstawie zgroma-
dzonego materiału dowodowego pro-
kuratura ustaliła początkowo, że za-
rząd banku dopuścił się nienależytej 
staranności przy udzielaniu kredytów 
i monitorowaniu ich spłat. Jednak, jak 
się okazało, był to dopiero początek. W 
drugiej połowie maja zarzuty prokura-
torskie usłyszały była wiceprezes ban-
ku Zofia W. oraz była prezes – Zofia K. 
Byłej wiceprezes zarzucono między in-
nymi przywłaszczenie w ciągu kilku lat 
900 tys. zł oraz tworzenie nieprawdzi-
wej dokumentacji bankowej. 
 Zofia K. usłyszała natomiast za-
rzut próby przekupienia prokurato-
ra, któremu chciała przekazać 200 
tys. zł łapówki w zamian za umo-
rzenie postępowania karnego, pro-
wadzonego w sprawie nieprawidło-
wości w BS w Lesznowoli. Grozi za 
to do 10 lat pozbawienia wolności. 
Decyzją sądu była wiceprezes ban-
ku trafiła do aresztu tymczasowe-
go, a była prezes została zwolniona 
za poręczeniem majątkowym i obję-

ta dozorem policyjnym z zakazem 
opuszczania kraju. 

Coraz poważniejsze zarzuty

 - Cała sprawa ma złożony cha-
rakter, badane są wszystkie wątki 
dotyczące ujawnionego procederu, 
a także ustalana jest rola poszcze-
gólnych osób związanych ze stwier-
dzonymi nieprawidłowościami – in-
formowała w maju rzeczniczka Pro-
kuratury Regionalnej, Agnieszka Za-
błocka–Konopka. 24 sierpnia na po-
lecenie prokuratury funkcjonariusze 
Komendy Stołecznej Policji zatrzy-
mali kolejne osoby mające związek z 
nieprawidłowościami, do jakich do-
chodziło w Banku Spółdzielczym w 
Lesznowoli. Uzyskany materiał do-
wodowy pozwolił na postawienie za-
rzutów aż 14 osobom, wśród któ-
rych oprócz byłej wiceprezes i pre-
zes są także byli członkowie zarzą-
du banku, byli członkowie komite-
tu kredytowego banku i osoby po-
zostające z nimi w kontaktach to-
warzyskich. Zapytaliśmy, czy wśród 
zatrzymanych są także osoby zwią-
zane z lesznowolskim samorządem. 
- Nie mamy takich informacji – mówi  
Agnieszka Zabłocka–Konopka.

 Na zatrzymanych ciążą m.in. za-
rzuty udzielania kredytów osobom 
bez zdolności kredytowej oraz pod-
rabiania dokumentacji bankowej. 
Była prezes banku Zofia K. usłysza-
ła łącznie 15 zarzutów i trafiła na 3 
miesiące do aresztu tymczasowego. 
Wcześniejszy zarzut dotyczący pró-
by przekupstwa funkcjonariusza pu-
blicznego miał niejako charakter po-
boczny. Zarzuty, które była prezes 
usłyszała kilka dni temu dotyczą 
natomiast głównego nurtu sprawy. 
Prokuratura twierdzi, że była sze-
fowa lesznowolskiego banku łama-
ła prawo w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej. Nie wiadomo jakie stra-
ty z tego tytułu poniosła placówka. 
Mówi się jednak o co najmniej kil-
ku milionach złotych. Czyny zarzu-
cane wszystkim podejrzanym zagro-
żone są karą od 1 roku do 10 lat po-
zbawienia wolności. - Prowadzo-
ne przez prokuraturę śledztwo jest 
wielowątkowe i ma charakter rozwo-
jowy - mówi  Agnieszka Zabłocka–
Konopka. - W tej sprawie nie można 
wykluczyć kolejnych zatrzymań. 

Tomasz Wojciuk

R E K L A M A K O N D O L E N C J E
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www.rajskaosada.pl

tel. 697 626 322
lub 609 859 899

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

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

CENA OD 380 tys

Uderzył kobietę i uciekł
PIASECZNO – Bez słowa podszedł i uderzył mnie pięścią w twarz – opowiada kobieta, któ-

ra w zeszły piątek przy ul. Szkolnej 6 w Piasecznie została zaatakowana przez niezna-

nego mężczyznę

 Osiedlowa uliczka między blo-
kami w pobliżu sklepu spożywczego 
Marta na co dzień jest spokojnym 
miejscem. Tydzień temu, w piątkowy 
ranek wypełnił ją krzyk bólu przera-
żonej kobiety. Uderzenie napastnika 
było tak silne, że zwaliło ją z nóg.
 – Widziałam jak za mną idzie, 
ale nie czułam żadnego niepokoju – 
opowiada ofiara napastnika. – Bia-
ły dzień, publiczne i zdawałoby się 
bezpieczne miejsce. Do głowy mi 
nie przyszło, że coś mi z jego strony 
zagraża.
 Kobieta była już obok swoje-
go bloku i już miała skręcić do 
klatki schodowej, gdy nieoczeki-
wanie młody mężczyzna zaata-
kował. – Nie zażądał pieniędzy, 
nie próbował mi wyrwać toreb-
ki – opowiada nasza rozmówczy-
ni. – Podszedł i zupełnie niespo-
dziewanie uderzył mnie pięścią 
w twarz. Zaczęłam krzyczeć.
 Reakcja kobiety najwyraźniej 
spłoszyła napastnika, który rzucił 
się do ucieczki. – Gdy usłyszałem 
krzyk żony i wybiegłem z mieszka-
nia niestety już go nie było – relacjo-
nuje mąż poszkodowanej. – Życzę 
mu, żeby policja znalazła go szyb-
ciej niż ja – dodaje oburzony. Spraw-
ca miał ok. 20-25 lat, 175-180 cm 
wzrostu, ubrany był w czarną bluzę i 
czarne spodnie. Nosił czarną czapkę 
z daszkiem.
 Kobieta z obolałą, opuchnię-
tą twarzą trafiła do lekarza. Na 
szczęście prześwietlenie wykaza-
ło, że nie doszło do złamania ko-
ści policzkowej.
 – Możliwe, że napaść spowodo-
wana była celem rabunkowym, ale 
napastnik spłoszył się, gdy jego ofia-
ra zaczęła krzyczeć – domyśla się 
kom. Jarosław Sawicki z Komendy 
Powiatowej Policji w Piasecznie, do 
której napłynęło zgłoszenie o prze-
stępstwie. – Jeśli ktoś był świadkiem 
zdarzenia i mógłby pomóc nam w 
ustaleniu sprawcy, bardzo prosimy o 
kontakt – dodaje policjant.
 Pobliski sklep Marta wyposażo-
ny jest w monitoring. Jak się jednak 
nieoficjalnie dowiedzieliśmy, kame-
ry nie zarejestrowały samego zda-

rzenia, ponieważ przesłoniły je drze-
wa. Widać jednak jak „damski bok-
ser” spłoszony krzykiem ucieka w 
kierunku ul. Wojska Polskiego.
 – Kojarzę tego gnoja – twierdzi 

mężczyzna napotkany przy skle-
pie. – Nie wiem kto to jest, ani jak się 
nazywa, ale kręci się tu czasami po 
osiedlu.

Adam Braciszewski

*Tożsamość  kobiety ukryliśmy na jej prośbę. – Dopóki ten 

człowiek  nie został schwytany przez policję, nie czuję się 

bezpiecznie – przyznaje poszkodowana

R E K L A M A

PIASECZNO

EkoNiedziela na sportowo
 Już w najbliższą niedzielę na miejskim rynku odbędzie się cykliczny pik-
nik ekologiczno-sportowy. Jak zwykle Piaseczyńska Fundacja Ekologicz-
na zaplanowała dla mieszkańców mnóstwo atrakcji. Podczas warsztatów 
na rynku staną stoiska edukacyjno-ekologiczne, w tym m.in. Eco-Toys, 
Ekologia po angielsku, Ekotorba, Makulatura to nie bzdura, czy wester-
nowe miasteczko – Ekologiczny western czyli Wild West CITY. Na miej-
scu będzie można także odebrać instruktaż pływania kajakiem. Stałym 
punktem warsztatów jest prezentacja klubów sportowych, działających 
na terenie Piaseczna (na miejscu będą prowadzone zajęcia z gry w ko-
szykówkę, a na najlepszych czekają atrakcyjne upominki). Impreza roz-
pocznie się godz. 12 i potrwa do 16.

TW

Czytanie „Wesela” Wyspiańskiego
 W najbliższą niedzielę na rynku w Piasecznie o godz. 13 odbędzie się 
wspólne czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Patronat honorowy 
nad wydarzeniem sprawuje para prezydencka. „Wesele” będą czytać m.in. 
przedstawiciele lokalnych samorządów. 

TW

Dary dotarły do Chojnic
PIASECZNO W środę o północy strażacy z OSP Piaseczno wyjechali w po-

nad 400-kilometrową trasę, by zawieść do Chojnic dary przekazane 

przez mieszkańców powiatu piaseczyńskiego

 Po nawałnicy jaka przeszła przez powiat chojnicki, tamtejszy starosta 
zwrócił się m.in. do powiatu piaseczyńskiego o pomoc. Starostwo zorgani-
zowało zbiórkę żywności i narzędzi, które zostały przekazane potrzebują-
cym. Byliśmy w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie, a później 
w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej, kiedy strażacy pakowali dary do sa-
mochodu. Transport ruszył w środę o północy.
 Lodówka, terma, kuchenka gazowa, agregat, piła łańcuchowa, środki czy-
stości, pieluchy, kartony wypełnione cukrem, makaronem, konserwami i mle-
kiem – to wszystko na swoich barkach przenieśli strażacy z piaseczyńskiej 
OSP, pakując do samochodu i przygotowując się do nocnej wyprawy. – Część 
rzeczy zawieźli już strażacy z OSP Jazgarzew – informuje Karol Michalak z Po-
wiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Piasecznie. – Mieszkań-
cy spontanicznie włączyli się do pomocy przynosząc zarówno żywność jak i 
sprzęt, którego mieszkańcy Chojnic tak bardzo potrzebują.

AB
R E K L A M A
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„Kosmiczne” pomidory urosły 
w centrum Piaseczna
PIASECZNO Mariola i Dariusz Karabanowie wyhodowali gigantyczne krzewy pomidorów, ma-

jące około 4 metrów wysokości. Na dodatek od kilku tygodni rośliny obfi cie owocują. – Na 

naszej działce wszystko bujnie rośnie – nie kryją swojego zadowolenia ogrodnicy-amatorzy
 Na łamach Kuriera Południo-
wego co jakiś czas piszemy o gigan-
tycznych warzywach wyhodowa-
nych przez naszych czytelników, jak 

monstrualne dynie, na które właśnie 
zaczyna się sezon. Informujemy też 
o grzybach niezwykłych rozmiarów. 
Tym razem swoimi ogrodniczymi 
dokonaniami pochwaliło się mał-
żeństwo mieszkające przy ul. Żabiej 
w centrum Piaseczna. – Wyhodowa-
liśmy wielkie pomidory, przyjedźcie 
i zobaczcie sami – zaprosiła przez 
telefon Mariola Karaban.

Żywią się słońcem i wodą

 Od razu widać, że niewielka 
działka ze stojącym pośrodku do-
mem, jest oczkiem w głowie wła-
ścicieli. Nieruchomość otoczona 
jest ozdobnym płotem, zaś w środ-
ku porastają ją wypielęgnowane, 
kipiące zielenią krzewy. Pomido-
ry rosną w wysokich donicach sto-
jących przy zachodniej ścianie bu-
dynku i trzeba przyznać, że rze-
czywiście wyglądają imponująco. 
Grube łodygi wspięły się niemal 
pod sam dach. – Już ich nie wiążę, 
nie daję rady – mówi Dariusz Ka-
raban. – Do tej pory kilkukrotnie 
musiałem wzmacniać konstrukcję, 
żeby się nie połamały. 
 Pani Mariola tłumaczy, że po-
midory nie wymagają wielu zabie-
gów pielęgnacyjnych. – Zostały po-
sadzone w ziemi kupionej w sklepie 
ogrodniczym. Potem tylko je podle-
waliśmy – mówi. 

 Pomidory rosły od połowy maja, 
a owocują od kilku tygodni. – Nie 
wiem jak będziemy zrywać te z sa-
mej góry – zastanawia się ogrod-
niczka. – Chyba trzeba będzie użyć 
do tego drabiny...

Ogrodowa pasja właścicieli

Pomidory giganty to nie jedyne po-
kaźnych rozmiarów rośliny wyho-
dowane na działce przy ulicy Ża-
biej. – Dwa lata temu mieliśmy tu gi-
gantycznego, kilkumetrowego sło-
necznika, który na dodatek sam się 
wysiał – dodaje Mariola Karaban. 
– Nikt nie przypuszczał, że może on 
osiągnąć aż takie rozmiary... 
 Inną perełką w ogrodzie pań-
stwa Karabanów jest odrestauro-
wana komórka gospodarcza z 1933 
roku. Jeszcze niedawno niewielki 

budyneczek był kompletnie zruj-
nowany. Pan Dariusz gruntownie 
go jednak wyremontował: otynko-
wał i wzmocnił kamieniami ścia-
ny, wstawił też nowe drzwi, a jako 
dekoracji użył lamp LED i kra-
snali. Dzięki temu budynek zyskał 
nieco tajemniczy, bajkowy charak-
ter. – Lubię pracę w ogrodzie, bo 
bardzo mnie odpręża – przyznaje. 
– Niestety, ostatnio naszym naj-
większym zmartwieniem są zło-
dzieje. Kilka dni temu jeden z nich 
ukradł drewnianego orła z nasze-
go ogrodzenia. Moment zdarze-
nia zarejestrowała kamera moni-
toringu. Mam nadzieję, że spraw-
ca tego czynu zostanie pociągnię-
ty do odpowiedzialności.

Tomasz Wojciuk

Rosnące na zachodniej ścianie budynku pomidory 

wyglądają imponująco

Mariola i Dariusz 

Karabanowie mają dobrą 

rękę do roślin

Gminna droga drugi raz
zmieniła nazwę
LESZNOWOLA Koniec sagi związanej ze zmianą nazwy ulicy 

Gminnej Rady Narodowej! Podczas ostatniej sesji radni zde-

cydowali, że będzie ona nazywała się Gminna. Za wymianę 

dokumentów mieszkańcy zapłacą z własnej kieszeni

 W związku z ustawą dekomunizacyjną, nakazującą samorządom zmianę 
nazw ulic, placów, szkół itp. kojarzących się z czasami PRL-u, w połowie lip-
ca radni zdecydowali o zmianie nazwy ulicy Gminnej Rady Narodowej, przy 
której znajduje się m.in. urząd gminy Lesznowola, na ulicę Marii Skłodow-
skiej-Curie. Chodziło o to, żeby do ulicy Szkolnej, przy której mieści się Zespół 
Szkół Publicznych im. Noblistów Polskich, dochodziły ulice upamiętniające 
poszczególnych noblistów. Nowa nazwa zaczęła formalnie obowiązywać od 
9 sierpnia. Potem jednak zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Najpierw rada sołec-
ka zawnioskowała, aby ulicę Skłodowskiej-Curie przemianować na Henryka 
Sienkiewicza, ale wniosek zyskał małe poparcie. Jednocześnie do gminy trafi ł 
postulat mieszkańców dawnej Gminnej Rady Narodowej (podpisało się pod 
nim 95 osób), aby nazwę drogi zmienić na Gminną. - Jest to rozgrywka poli-
tyczna – uważa jeden z lesznowolskich radnych, który chciał pozostać anoni-
mowy. - Po prostu jedna z pań, która chce kandydować w najbliższych wybo-
rach na radną, postanowiła zbić sobie w ten sposób kapitał. 
 Sprawa jak bumerang powróciła podczas środowej sesji rady gminy. Oka-
zało się, że spośród 95 osób, które podpisały się pod wnioskiem o zmianę na-
zwy ulicy, tylko 38 jest przy niej zameldowanych. Mimo to 9 radnych zagło-
sowało za zmianą nazwy ulicy na Gminną (przy 7 głosach wstrzymujących 
się). W ten oto sposób ulica Gminnej Rady Narodowej w ciągu miesiąca zmie-
niła nazwę dwukrotnie. Ustawa dekomunizacyjna mówi, że przy zmianie na-
zwy ulicy mieszkańcy nie ponoszą żadnych kosztów. Co innego, jeśli zmiana 
dokonywana jest dwa razy (w tym wypadku z Gminnej Rady Narodowej na 
Skłodowską-Curie, a potem na Gminną). - Teraz to już nie jest dekomunizacja 
i mieszkańcy będą musieli za taką zmianę zapłacić – dodaje radny.

Tomasz Wojciuk
R E K L A M A

W ciągu miesiąca ulica Gminnej Rady Narodowej dwukrotnie 

zmieniała nazwę

Czytaj on-line!

Jesteśmy

 również na: 

www.facebook.com

/kurierpoludniowy

www.kurierpoludniowy.pl
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Powstaje bulwar 
nad Perełką
PIASECZNO Trakt nad Perełką to trasa dla pieszych i rowerzystów, któ-

ra w przyszłości ma połączyć targowisko z parkiem przy ul. Chyliczkow-

skiej. Jego budowa już się rozpoczęła

 Na razie nie wiadomo, kiedy deptak wzdłuż Perełki zostanie w całości od-
dany do użytku. Pomysł jest bardzo ciekawy, choć jego realizacja może przy-
sporzyć trudności. Z kanałem sąsiaduje bowiem kilka wspólnot mieszkanio-
wych, które muszą wyrazić zgodę na udostępnienie terenu. Dlatego m.in. bul-
war ma być realizowany etapami. Jako pierwszy powstanie odcinek od skwe-
ru Kisiela do parku miejskiego, trwa jego budowa. W następnej kolejności ma 
być budowany fragment deptaka od ul. Kościuszki przy sądzie do ul. Czajewi-
cza (tu gmina dysponuje własnymi gruntami). Niedługo zacznie się też realiza-
cja bulwaru z drugiej strony, od targowiska. Ten odcinek ma być z kolei wyko-
nany w ramach urządzania terenów sportowo-rekreacyjnych wokół budowa-
nego właśnie Centrum Edukacyjno-Multimedialnego. Kolejne fragmenty trak-
tu będą powstawały w miarę osiągania porozumień ze wspólnotami. 

TW

Przejście przez ulicę Wojska Polskiego zostanie poprowadzone 

pod istniejącym mostem

Piaskownica jak plaża i morze kolorów
GÓRA KALWARIA Mieszkańcy Góry Kalwarii w sobotę pożegnali wakacje. Dzieci szalały na 

rynku z foremkami do piasku, a młodzież pod sceną na pl. Piechoty, gdzie raperzy fre-

estyle’owcy rozegrali ostry pojedynek

 Ośrodek Kultury zorganizował 
tego dnia dwie osobne imprezy w mie-
ście. Pierwsza – przygotowana razem z 
lokalnym Stowarzyszeniem O to cho-
dzi... była adresowana przede wszyst-
kim do rodziców z małymi dziećmi. 
Już w piątkowe popołudnie na pla-
cu przed ratuszem miejscowy Zakład 
Gospodarki Komunalnej wysypał 16 
ton piasku. Wielka piaskownica szybko 
wypełniła się maluchami z wiaderka-
mi i foremkami. W sobotę do tej mini 
plaży dołączyło 50 leżaków, parawany, 
dmuchańce, food truck, objazdowa lo-
dziarnia (z lodami tajskimi!), a nawet 
autentyczny saturator sprzed lat. Woda 
sodowa z sokiem cieszyła się dużą po-
pularnością. Atrakcją były zabawy: gra 
w kapsle, bitwa na balony z wodą,  wy-
ścigi w workach i inne.
 Kiedy dzieci doskonale bawiły się 
w piasku, rodzice odpoczywali na le-
żakach lub kocykach. – Taka piaskow-
nica na rynku to fajny pomysł – ko-
mentowała pani Monika, mama 7-let-
niego Huberta, który na placu przed 
ratuszem zapomniał o otaczającym go 
świecie. 
 – Szkoda, że tak późno zorgani-
zowano imprezę z wielką piaskowni-

cą i plażowaniem. W ciągu lata po-
winno być ich kilka – mówiła z kolei 
Magdalena Gromadzka, wypoczy-
wająca na kocyku. 

 – Pomysł stworzenia plaży w 
środku miasta pojawił się dość póź-

no. Trochę się obawialiśmy, czy uda 
nam się ją zorganizować – przyzna-
wała Katarzyna Łagowska, prezes 
Stowarzyszenia O to chodzi... – Cie-
szę się, że tak dużo osób przyszło.
 Wieczorem zabawa przeniosła się 
na teren byłej jednostki wojskowej. 
Na placu Piechoty zebrało się wiele 
młodzieży, żeby dosłownie zanurzyć 
się w kolorach. Taplanie się w barw-
nych proszkach wzbudziło eksplozję 
radości. To był tylko wstęp do dalszej 
części imprezy - bitwy freestyle’owej. 
Pojedynek na rymy był bardzo zacię-
ty, zdarzały się agresywne momenty, 
wymiana mocnych słownych ciosów. 
W szranki stanęli jedni z najlepszych w 
kraju specjalistów od rapowania na za-
dany temat: Bober, Czerski, Pueblos i 
Tymin. Pomiędzy bitwami były wejścia 
hip-hopowców z Góry Kalwarii. We 
własnym repertuarze zaprezentowali 
się: Sekul, Barber, Stolar, Ponti i Hubi. 
 Największą publiczność zgro-
madziła jednak gwiazda wieczoru 
– KaeN. Raper kilka razy schodził ze 
sceny do fanów, którzy doskonale zna-
li utwory i żywiołowo reagowali. Po 
koncercie KaeN dał się namówić na 
wspólne zdjęcia i autografy. Imprezie 
patronował Kurier Południowy.

PC

Młodzież rozpoczęła żegnanie lata od festiwalu kolorów 
(fot. Agata Korczak)

Piasek przed ratuszem był dla dzieci wielką frajdą

– Szkoda, że tak późno 

zorganizowano imprezę 

z wielką piaskownicą i plażo-

waniem. W ciągu lata powin-

no być ich kilka – komento-

wali mieszkańcy

R E K L A M A

R E K L A M A
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To jeszcze nie remont
dziurawej drogi
PIASECZNO Jedną z najgorszych ulic Piaseczna czeka kompleksowa prze-

budowa. Na razie po jednej stronie ul. 17 stycznia zdjęto stary chodnik 

 Na fatalny stan wjazdu do Piaseczna od strony Góry Kalwarii oraz przyle-
gających do niego poboczy od lat narzekają mieszkańcy oraz przedsiębiorcy 
prowadzący tu działalność gospodarczą. – Jeżdżę autobusami do pracy i ko-
rzystam z położonych przy drodze przystanków. Często brnę w błocie, a zda-
rza się, że ochlapują mnie też samochody – mówi Małgorzata Fijałkowska
 Nawierzchnia ulicy jest nierówna, dziurawa i często podtapiana. Niedaw-
no piaseczyńska rada miejska podjęła uchwałę o podpisaniu porozumienia 
z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich (zarządcą tej arterii). Na jego 
mocy gmina za 250 tys. zł w ciągu dwóch lat wykona kompleksowy projekt 
przebudowy ulicy. Prace będą mieć kompleksowy charakter i obejmą od-
wodnienie, kanalizację, wykonanie nowej nawierzchni, zatoczek autobuso-
wych, drogi pieszo-rowerowej w kierunku Góry Kalwarii, niewielkiego ronda 
przy wjeździe w ulicę 1 maja oraz tzw. sięgacza z miejscami postojowymi. Nie 
wiadomo na razie, kiedy zadanie doczeka się realizacji i kto je sfi nansuje. Jego 
koszt może oscylować w granicach 2-4 mln zł. 
 Tymczasem kilkanaście dni temu na jednym z poboczy drogi zaczęto zdej-
mować chodnik i robić wykopy. – Te prace prowadzi zakład energetyczny, któ-
ry wkopuje pod chodnikiem kable – informuje Włodzimierz Rasiński, naczel-
nik gminnego wydziału infrastruktury i transportu publicznego. Po wykona-
niu tych robót chodnik został przywrócony do poprzedniego stanu. 

TW

R E K L A M A
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Z Wisłą we krwi
GÓRA KALWARIA Bogdan Szeremeta mimo 70 lat na karku w sobotę po raz pierwszy w ży-

ciu popłynął za motorówką na wakeboardzie. A Rafał Lipiński latem w ogóle nie roz-

staje się z rzeką. Wozi ludzi drewnianą łodzią dokąd sobie zażyczą 

 Rośnie popularność królowej pol-
skich rzek. Piaseczyńskie Wodne Po-
gotowie Ratunkowe (WOPR) umie-
jętnie podsyca to zainteresowanie or-
ganizując Święto Wisły na Urzeczu. 
W sobotę, przy tzw. tamie wojsko-
wej w Górze Kalwarii, była okazja na 
skorzystanie z rzecznych i nadrzecz-
nych atrakcji. Rekordowo dużo osób, 
bo około 70, wzięło tego dnia udział 
w spływie kajakowym z Królewskie-
go Lasu do Góry Kalwarii. – To nie 
jedyny rekord. W czasie wakacji były 
dwie niedziele, podczas których na 
nadwiślańskiej plaży pojawiły się set-
ki ludzi – podkreśla Piotr Rytko, szef 
piaseczyńskiego WOPR.

Nie ma bata, jest deska

 Dużą atrakcją tegoroczne-
go święta rzeki były bezpłatne rej-
sy tradycyjną łodzią wiślaną. Z tej 
możliwości skorzystało kilkadzie-
siąt osób. Baty dawniej służyły do 

przewozu piasku budowlanego, te-
raz są atrakcją turystyczną wożą-
cą pasażerów. „Zygmunta” - dwu-
nastometrową jednostkę, która do-
tarła do Góry Kalwarii z warszaw-
skiego Portu Czerniakowskiego, wy-
budowano w 2013 roku. Specjalnie 
na ówczesną rzeczną pielgrzymkę 
z Płocka do Słomczyna koło Kon-
stancina-Jeziorny, podczas której 

przewieziono relikwie św. Zygmun-
ta. W sobotę napędzanym silnikiem 
batem sterował Rafał Łapiński, szef 
fundacji Dom Wisły, który żartu-

je, że królową polskich rzek ma... w 
organizmie. – Człowiek składa się z 
70 procent z wody, a ponieważ War-
szawiacy piją ją z rzeki, z tylu pro-
cent składam się z Wisły – wniosku-
je flisak. – Zakochałem się w na-
szej rzece, kiedy w 2009 roku wzią-
łem udział w rejsie do Włocławka i 
z powrotem. Później byłem świad-
kiem odkopywania szkuty czerskiej 
przed 500 lat. W końcu pojawiło się 
marzenie, by mieć własną drewnia-
ną łódź i na tym zarabiać. W sezonie 
letnim udaje mi się to, czas spędzam 
na Wiśle, wożę ludzi na dowolnym 
szlaku – mówi. 
 W sobotę pływano jednak nie 
tylko na bacie. Taflę wody przecina-
ły skutery i motorówki ciągnące za 
sobą amatorów szusowania na wa-
keboardzie. Bogdan Szeremeta z 
Otwocka Wielkiego pływa po Wiśle 
od 40 lat (m.in. trzykrotnie dotarł 
łódką do Giżycka na Mazurach). W 
sobotę ten 70-latek nie miał oporów 
przed szybkim pływaniem na desce. 
 A kto wolał raczej popływać 
spokojniej, mógł skorzystać z deski 
SUP. Stojąc na niej należy odpychać 
się wiosłem. Przedstawiciele sklepu 
Decathlon przywieźli w sobotę no-
winkę – SUP pompowane, twarde 
jak ich tradycyjne odpowiedniki. – 
Pływanie na SUP wymaga koordy-
nacji ruchów, co wzmacnia wszyst-
kie mięśnie. To doskonała forma ak-
tywności, w tym roku po raz pierw-
szy odbyły się mistrzostwa Europy 
w pływaniu na takich eskach – mówi 
Aneta Koć z Decathlona. 

Nie wolno czekać z ratunkiem

 Spotkanie nad Wisłą było też 
okazją do edukacji. Wojciech Ko-
chański, ratownik z Góry Kalwa-

rii z długoletnim stażem prezento-
wał, jak należy ratować osobę, któ-
ra przestała oddychać. – Kiedy chce-
my pomóc osobie znajdującej się w 
wodzie, musimy się upewnić, czy 
nie ma ona złamanego kręgosłupa. 
W takim przypadku nie wyjmuje-
my jej od razu z wody, do tego po-
trzeba więcej osób i deski ratowni-
czej, aby nie pogłębić urazu – tłuma-
czy WOPR-owiec. – Jeśli natomiast 
wiemy, że osoba, która wymaga ra-
tunku, nie skakała do wody, należy 
ją czym prędzej wyjąć na brzeg i roz-
począć reanimację. Nie wolno cze-
kać. Jeśli nie wiemy, co w takim mo-
mencie robić, należy zadzwonić pod 
numer ratunkowy 112. Oni nas po-
instruują – radzi pan Wojciech. Wy-
jaśnia, że po ułożeniu pokrzywdzo-
nego na twardym podłożu i odchyle-
niu jego głowy do tyłu najpierw trze-
ba sprawdzić, czy oddycha (zbliża-
jąc policzek do jego nosa i ust). Je-
śli nie, dzwonimy po pogotowie i za-
czynamy reanimację: pięciokrotnie 
wdychamy powietrze do płuc nie-
przytomnego (zatykając jego nos), 

a następnie uciskamy 30 razy jego 
klatkę piersiową. Potem robimy już 
tylko dwa wdechy i znów trzydzie-
ści uścisków. W przypadku małych 
dzieci uciskamy palcami. 
 Pan Wojciech sprawdził te czyn-
ności w praktyce. W 1999 roku nad 
morzem uratował życie topielcowi. 
Akcja trwała 25 minut.
 Jednak wykwalifikowanymi ra-
townikami na Wiśle są nie tylko 
WOPR-owcy, ale także policjanci z 
ogniwa w Górze Kalwarii wchodzą-
cego w skład warszawskiego Komi-
sariatu Rzecznego. – Podczas służ-
by mamy co robić. Jeżeli nikt się nie 
topi, sprawdzamy, czy wędkarze ło-
wią legalnie i zwracamy uwagę na 
osoby spędzające czas nad wodą. 
Ostatnio „modne” stało się rozjeż-
dżanie wałów quadami i niszczenie 
przyrody w nadwiślańskich rezerwa-
tach – mówi asp. Adam Dąbrowski, 
kierownik ogniwa.
 Sobotnie święto zakończył kon-
cert szant i ognisko. Wydarzeniu pa-
tronował Kurier Południowy.

Piotr Chmielewski

Podczas rejsów tradycyjną łodzią wiślaną pasażerowie słuchali 

opowieści flisackich

Rekordowo dużo osób, 

bo około 70, wzięło 

podczas Święta Wisły 

na Urzeczu udział w spływie 

kajakowym z Królewskiego 

Lasu do Góry Kalwarii

R E K L A M A
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Ulica Przy Stawie z odwodnieniem
PIASECZNO W marcu pisaliśmy o ul. Przy Stawie w Kamionce, która po 

każdych większych opadach deszczu zamienia się w jezioro. Teraz w 

drodze układana jest kanalizacja deszczowa i wszystko wskazuje na 

to, że problemy mieszkańców wkrótce się skończą

 – Mieszkam tu 11 lat i przez ten czas droga była regularnie zalewana – 
mówi Paweł Kaczmarzyk, inżynier związany z branżą budowlaną. – Ta ulica 
jest nisko położona. Mimo że wysypano na nią  ze 12 wywrotek tłucznia, na 
niewiele się to zdało.
 Chociaż w nieutwardzonej drodze jest sporo dziur, mieszkańcom najbar-
dziej przeszkadza stojąca zwłaszcza wiosną i jesienią woda. – Po większych 
opadach wszystko jest zalane, nie można wyjść z posesji – opowiada Paweł 
Kaczmarzyk.
 Ulica Przy Stawie ma około 1,2 km długości i łączy się z położoną niżej ul. 
Północną, w której niedawno została wykonane odwodnienie. – Teraz kanali-
zacja w ul. Północnej mogłaby odbierać także wodę z naszej drogi – mówili w 
marcu zatroskani mieszkańcy. Jak się okazało, na projekt odwodnienia drogi 
gmina zarezerwowała w tegorocznym budżecie 15 tys. zł. Jednak pojawiły się 
dodatkowe pieniądze, które decyzją rady miejskiej z 19 kwietnia przeznaczo-
no na wykonanie inwestycji. 
 Prace ruszyły kilka tygodni temu i są obecnie mocno zaawansowane. W 
ulicę wkopywane są plastikowe rury i betonowe studzienki. Z systemu jed-
nak nie można na razie korzystać, bo ulica Przy Stawie jest nieutwardzona i 
studzienki szybko by się zamuliły. Z tego powodu mieszkańcy zwrócili się do 
burmistrza, aby zarezerwował w przyszłorocznym budżecie 1,5 mln zł na wy-
łożenie ulicy kostką. – Dziękuję sąsiadom, a zwłaszcza pani Annie Malinow-
skiej za zaangażowanie w kwestii poprawy stanu naszej drogi – mówi Paweł 
Kaczmarzyk. – To miło, że gmina wysłuchała naszego głosu. Liczymy, że za rok 
przebudowa Przy Stawie zostanie dokończona. 

Tomasz Wojciuk

Kładziona w drodze kanalizacja deszczowa będzie działała 

prawdopodobnie dopiero od przyszłego roku

Proszą o wycięcie topoli. 
Boją się, że drzewa runą
PIASECZNO Po nawałnicach z leciwych topoli rosnących na ul. Sękocińskiej spadają gałę-

zie, często uszkadzają przewody energetyczne. Mieszkańcy od lat proszą gminę o wy-

cięcie kilku drzew, które - ich zdaniem - stanowią zagrożenie dla ludzi i domów

 – Wystarczyło, że kilka dni temu 
powiał silniej wiatr i od razu nie było 
prądu, przez cały dzień. Moja firma 
bez energii nie może działać – mówi 

Zofia Ufnalewska. – W czerwcu, po 
wichurze z powodu tych drzew prą-
du nie było przez pięć dni. Nie wiem, 
do kogo iść po odszkodowanie. Nie 
byliśmy w stanie świadczyć usług, a 
ja pracownikom musiałam zapłacić 
– narzeka. 

Jaka ma się wydarzyć tragedia?

 Kobieta upatruje źródła swo-
ich problemów w topolach rosną-
cych przy ulicy. – Są kruche i nie-
bezpieczne. Gałęzie spadają na po-
sesje, na przewody energetyczne, 
chodnik i zaparkowane przy nim 
samochody. Jest wieczny śmiet-
nik – narzeka pani Zofia. Właści-
ciele posesji przy Sękocińskiej  ape-
lują do gminy o usunięcie drzew od 
10 lat. Zwracają uwagę, że korze-
nie olbrzymich topoli rozsadzają 
wykonane kilka lat temu chodniki. 
„Pod topolami wybudowano rów-
nież parkingi. (...) w takich warun-
kach nikt nie odważa się parkować 
tam samochodu. (...) dodatkowym, 
istotnym z punktu widzenia miesz-
kańców posesji jest zagrożenie 
przewrócenia się topól na ogrodze-
nia lub budynki mieszkalne. Za-
grożenie jest bardzo realne, mając 
na względzie wysokość drzew, ich 
wiek oraz rozłożystość koron” – pi-
sali mieszkańcy w 2008 roku. Wów-
czas wytknęli urzędnikom, że ko-
rony topoli nie są nawet pielęgno-
wane. Deklarowali również, że po 
wycięciu dużych okazów na swój 
koszt posadzą przy ulicy inne drze-
wa. Takie prośby w kolejnych latach 
się powtarzały. „Jaka ma się wyda-

rzyć tragedia, żeby Urząd Miasta 
potraktował sprawę poważnie i do-
kładnie przyjrzał się naszej proś-
bie, a nie zasłaniał się przepisami 
o ochronie przyrody. (...) Urzędo-
wi powinno zależeć na ochronie 
mienia i bezpieczeństwa mieszkań-
ców” – czytamy w kolejnym piśmie 
z czerwca bieżącego roku. W kolej-
nym apelu, jego autorzy przypomi-
nają tragedię z 2009 roku, kiedy na 
ul. Chyliczkowskiej upadająca to-
pola zabiła przechodnia.  
 – Odpowiedź gminy jest cały 
czas taka sama, że nie usuną drzew. 
Po naszych skargach przyjeżdża 
ekipa i podcina gałęzie, ten nad li-
nią energetyczną korygują energe-
tycy. To syzyfowa praca. Za pewien 
czas gałęzie odrastają i temat wra-
ca – mówi Zofia Ufnalewska.
 Mieszkanka wskazuje, że na 
przedłużeniu ul. Sękocińskiej, pod 
drugiej stronie ul. Mleczarskiej (to 
już gmina Lesznowola) stare topo-
le usunięto. – Zostawili tylko jed-
ną, oddaloną od posesji. W ob-
szarze zabudowanym takie drzewa 
to ogromne zagrożenie – ostrzega 
pani Zofia.

Wizualnie są w dobrej kondycji

 Monika Szkuta, specjalistka od 
drzew w piaseczyńskim magistra-
cie tłumaczy, że drzewa na ul. Sę-
kocińskiej wizualnie są dobrej kon-
dycji zdrowotnej i nie zagrażają bez-
pieczeństwu ludzi i mienia. – Te to-
pole nie mają oznak chorobowych. 
W obecnej sytuacji nawet nie mamy 
szans na otrzymanie zezwolenia na 
ich wycięcie. Gatunek nie jest w tym 
przypadku żadnym wyznacznikiem 
– przekonuje. – Jedyne, co w obecnej 
sytuacji możemy robić, to cykliczna 
pielęgnacja koron tych topoli. 
 Tymczasem chuchając na zimne, 
w ubiegłym roku włodarze powiatu 
usunęli ponad 220 starych topoli ro-
snących przy drodze z Dobiesza do 
Cendrowic w gminie Góra Kalwa-
ria. Nie wszystkie były chore i usy-
chały. – Topole mają skrócony okres 
żywotności, są kruche. Woleliśmy je 
powycinać dla bezpieczeństwa kie-
rowców. Po każdym silniejszym wie-
trze musieliśmy zbierać gałęzie z 
drogi – tłumaczy Ksawery Gut z za-
rządu powiatu piaseczyńskiego.

Piotr Chmielewski

Przy silnych wiatrach gałęzie topoli uszkadzają linię 

energetyczną na wiele godzin – wskazuje Zofia Ufnalewska 

„Jaka ma się wydarzyć 

tragedia, żeby Urząd Miasta 

potraktował sprawę poważ-

nie” - pytają właściciele 

posesji przy Sękocińskiej

R E K L A M A

Amatorska drużynówka w kajakowaniu
PIASECZNO Już 16 września na Górkach Szymona odbędzie się I Amatorska 

Drużynówka w Kajakowaniu. Każdy może wystartować tworząc drużynę 

składającą się z dwóch mężczyzn i dwóch kobiet. Trzeba się jednak śpie-

szyć ponieważ liczbę drużyn ograniczono tylko do 16

 Amatorska Drużynówka w Kajakowaniu to impreza składająca się 
z 7 konkurencji. W zawodach może wystartować maksymalnie 16 dru-
żyn, każda z nich ma składać się z dwóch mężczyzn i dwóch kobiet. Wszy-
scy zawodnicy, nie licząc sztafet, muszą zaliczyć co najmniej dwie konku-
rencje. Przy maksymalnej liczbie drużyn każda konkurencja będzie po-
dzielona na cztery grupy po cztery załogi. Jedynie w sztafecie na to-
rach będą rywalizować ze sobą dwie załogi, gdzie panie będą płynąć je-
dynkami, a panowie w dwójkach. - Serdecznie zapraszamy do udzia-
łu  – zachęca Katarzyna Kondraciuk z Gminnego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji. - Z pewnością oprócz sportowej rywalizacji nie zabraknie dobrej zabawy.  
O szczegółach drużynówki można przeczytać na stronie www.kajakkajaki.pl

Złoty rój i taniec chocholi na rynku

GÓRA KALWARIA

 Dramat „Wesele” autorstwa Stanisława Wyspiańskiego będzie czytany w 
sobotę 2 września o godz. 12 przed ratuszem. W bohaterów dzieła z 1901 roku 
wcielą się przedstawiciele urzędu gminy, lokalni działacze, a także znani ak-
torzy: Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Krzysztof Kiersznowski, Witold Dę-
bicki i Michał Rolnicki. Wystąpią też miejscowe zespoły folklorystyczne: Kal-
warki i URZECZEni. AB



Już 4 września rusza głosowanie na projekty zgłoszone do piątej 

edycji Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy  gminy Konstancin- 

-Jeziorna na wybranie swoich typów mają czas do 15 września. 

 
 W ramach tej edycji Budżetu Obywatelskiego konstancinianie zgłosili 39 
projektów, ale część z nich nie przeszła procesu weryfikacji formalno-merytorycznej, 
jeden został wycofany przez samego autora. Ostatecznie pod głosowanie trafi 19 
projektów - 9 inwestycyjnych i 9 tzw. pozostałych z zakresu m.in. kultury, rekreacji 
i sportu - na łączną kwotę ponad 850 tys. zł (wykaz projektów poniżej). 

 Teraz głos należy do mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna.  
Głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2018 odbędzie 
się od 4 do 15 września 2017 r. Mogą wziąć w nim udział mieszkańcy gminy 
Konstancin-Jeziorna, którzy w dniu głosowania mają ukończone 16 lat. Mieszkańcy 
do wyboru mają jeden z poniższych sposobów głosowania:

przez Internet - wystarczy wejść na stronę konstancin.budzet-obywatelski.org 
      i postępować zgodnie z komunikatami ukazującymi się na ekranie;

osobiście - wypełniając papierową kartę do głosowania w jednym z punktów 
      stacjonarnych (wykaz punktów obok);

korespondencyjnie - wysyłając wypełnioną i podpisaną kartę do głosowania 
      (do pobrania ze strony: konstancin.budzet-obywatelski.org) na adres Urzędu 
      Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Warszawska 32; 05-520 Konstancin- 
      -Jeziorna).

 We  wszystkich przypadkach głosujący muszą podać podstawowe 
dane: imię i nazwisko, numer PESEL oraz adres zamieszkania. Poprzeć można 
maksymalnie dwa projekty: 1 z listy projektów inwestycyjnych i 1 z listy projektów 
pozostałych. Uwaga! Dopuszczalne jest także głosowanie tylko na jeden projekt 
z dowolnej listy. Szansę na realizację mają zadania, które uzyskają co najmniej 30 
głosów.  Listę zwycięskich projektów, które trafią do realizacji w 2018 roku poznamy 
do 29 września 2017 r. 

 

LISTA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH LISTA PROJEKTÓW POZOSTAŁYCH

Lp. Nazwa projektu

1 Modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw w Bielawie

2. Komputer nie tylko dla seniora

3. Bezpieczna Parcela – kamery monitorujące wieś Parcela

4. Klatka funkcjonalna do ćwiczeń na świeżym powietrzu

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

6. Projekt Mirkowska 56

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

8. Zagospodarowanie terenu wokół nowego placu zabaw w Mirkowie

9. Plac zabaw dla psów

Lp. Nazwa projektu

1P. Klub Kulturalny Drabina przy OSP Skolimów

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

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

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

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

6P. Art Park

7P. Robotyka w Szkole Podstawowej w Słomczynie

8P. Strefa Kobiet Pozytywnie Zakręconych

9P. Gimnastyka i taniec w Opaczy

Szczegółowe informacje oraz głosowanie na stronie: konstancin.budzet-obywatelski.org

Nazwa i adres punktu Termin i godziny głosowania

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 
ul. Warszawska 32

pn.: 9.00–17.00;  
wt.–pt.: 8.00–16.00 

Wydział Planowania Przestrzennego UMiG  
ul. Mirkowska 39 A

pn.: 9.00–17.00;  
wt.–pt.: 8.00–16.00 

Konstanciński Dom Kultury 
ul. Mostowa 15

codziennie: 9.00–18.00 

Biblioteka Publiczna – filia Skolimów 
ul. Moniuszki 22 B

pn.–pt.: 10.00–18.00 

Straż Miejska 
ul. Sobieskiego 5

pn.–pt.: 8.00–19.00 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Słomczynie 
ul. Wilanowska 218

pn.–pt.: 8.00–17.00 

Szkoła Podstawowa nr 6 w Opaczy, 
Opacz 9

pn.–pt.: 8.00–17.00 

Remiza OSP Skolimów 
ul. Pułaskiego 72

pn.: 17.30–19.30;  
wt.: 18.00–19.30 

czw.: 16.30–19.30  
niedz. (10 września): 18.00–19.30 

Świetlica wiejska OSP Bielawa 
ul. Wspólna 3

4, 7, 11 i 15 września: 18.00–19.00 

Świetlica wiejska w Cieciszewie 
Cieciszew 67 A

9–10 września: 12.00–15.00 

Świetlica wiejska OSP Gassy 
Gassy 13 E

4, 6, 8 i 14 września: 18.00–20.00 

Domek sołecki w Parceli 
na placu zbaw przy ul. Podlaskiej

pon. – pt.: 18.30–20.00 

Punkty tymczasowe podczas  
Festiwalu Otwarte Ogrody  
w dniach 9 i 10 września

Tęczowa Pasieka, Cieciszew 11 
12.00–16.00 

Punkt informacyjny festiwalu 
Park Zdrojowy (w pobliżu tężni) 

10.00–14.00 

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
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Przedszkole potrójnie docenione. 
A za kilka dni rusza żłobek

GÓRA KALWARIA Trzy nagrody otrzymała nasza gmina za wybudo-

wanie nowej siedziby przedszkola integracyjnego w Górze Kalwarii.

 Wygraliśmy internetowe głosowanie w ogólnopolskim plebiscycie Mo-
dernizacja Roku 2016 (w kategorii „nowe obiekty w przestrzeni urbani-
stycznej”). Konkurs odbył się już po raz 21. Jego patronem było m.in. Mi-
nisterstwo Infrastruktury i Budownictwa. Dyplom odebrał podczas gali na 
Zamku Królewskim w Warszawie burmistrz Dariusz Zieliński.
 Władze Góry Kalwarii nagrodził również – statuetką i dyplomem – 
pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkie-
wicz. W ten sam sposób uhonorowała nas redakcja dwumiesięcznika 
„Mój Żłobek, Moje Przedszkole”.
 – Niezwykle mnie cieszy, że wyróżniono naszą inwestycję, i to aż trzy-
krotnie. Najważniejsze jednak, iż maluchy z naszej gminy, także te niepeł-
nosprawne, bawią się i uczą w nowoczesnym i przyjaznym budynku – ko-
mentuje burmistrz Dariusz Zieliński.
 Samorządowa placówka przy ul. Bema działa od listopada 2016 roku. 
Po wakacjach chodzić będzie do niej 165 przedszkolaków. W obiekcie mie-
ści się też, od niedawna, żłobek – pierwszy publiczny w gminie. Otworzy on 
podwoje 4 września. Będzie do niego uczęszczać 20 dzieci.

Dyplom odbiera burmistrz Dariusz Zieliński (drugi od lewej)

Laury, które wręczono naszym władzom

Pierwszy publiczny żłobek w gminie Góra Kalwaria

Złoty róg i chocholi taniec 
na rynku. Przyjadą znani aktorzy
GÓRA KALWARIA Akcja Narodowe Czytanie 2017 obejmie również 

Górę Kalwarię.
 Zapraszamy mieszkańców na recytowanie „Wesela”. Dramat autorstwa 
Stanisława Wyspiańskiego zostanie przypomniany 2 września (sobota) o 
godz. 12 przed ratuszem. W bohaterów dzieła z 1901 roku wcielą się przed-
stawiciele urzędu gminy, lokalni działacze, a także znani aktorzy: Małgorzata 
Ostrowska-Królikowska, Krzysztof Kiersznowski, Witold Dębicki i Michał Rol-
nicki. Wystąpią też miejscowe zespoły folklorystyczne: Kalwarki i URZECZEni.
 „Będzie to barwne, dynamiczne widowisko, oddające w pełni drama-
tyzm sztuki Wyspiańskiego” – zachęca organizator wydarzenia, Gminna Bi-
blioteka Publiczna.
 Patronat nad Narodowym Czytaniem 2017 sprawuje para prezydencka.

Ulica Wierzbowskiego zmieniła się nie do poznania!
GÓRA KALWARIA Przebudowa ul. Wierzbowskiego w Górze Kalwarii dobiegła końca. Kiedy zamy-

kano to wydanie gazety, wszystko wskazywało, że droga zostanie udostępniona 1 września.

 Nowy, gładki asfalt. Wydzielone 
miejsca parkingowe. Równy chodnik. 
I nowość: ciąg pieszo-rowerowy. Miło 

będzie tędy jeździć i chodzić. Powsta-
ła też kanalizacja deszczowa, gmina 
postawi jeszcze nowe latarnie.

 Inwestycja kalwaryjskiego samo-
rządu trwała nieco ponad dwa miesią-
ce. Koszt prac to przeszło 690 tys. zł.

Oddamy cześć poległym za Polskę
 GÓRA KALWARIA Gminna uro-
czystość upamiętniająca wybuch 
II wojny światowej odbędzie się w 
czwartek 7 września na cmenta-
rzu parafialnym w Górze Kalwarii. 
Do uczestnictwa zapraszają bur-
mistrz Dariusz Zieliński oraz prze-

wodniczący rady miejskiej Zenon 
Nadstawny.
 O godz. 10 poczty sztandarowe 
przybędą przed żołnierską kwaterę 
i rozbrzmi „Mazurek Dąbrowskiego”. 
Następnie usłyszymy przemówie-
nia i apel pamięci oraz zostanie od-

mówiona modlitwa za poległych. Na 
koniec przedstawiciele instytucji i or-
ganizacji złożą wieńce.
 Organizatorem jest Urząd Miasta 
i Gminy, a współorganizatorem – Li-
ceum Ogólnokształcące im. Marszał-
ka Franciszka Bielińskiego.
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Oddali hołd poległym 
w Lasach Chojnowskich
PIASECZNO 25 sierpnia 1944 roku niemcy rozstrzelali 23 mieszkańców Chojnowa. W osta-

nią niedzielę, w 73. rocznicę tych tragicznych wydarzeń na leśnej polanie przy ul. Klo-

nowej w Pilawie odbyła się uroczystość upamiętniająca poległych bohaterów

 Obchody rozpoczęto polową 
mszą św. Wśród zaproszonych go-
ści obecni byli m.in. dyrektor Mu-
zeum Powstania Warszawskiego 
Jan Ołdakowski, burmistrz Góry 
Kalwarii Dariusz Zieliński oraz wi-
ceburmistrzowie Piaseczna Daniel 
Putkiewicz oraz Hanna Kułakow-
ska-Michalak.
 – Zebraliśmy się dziś, aby oddać 
cześć żołnierzom – powstańcom, 
którzy 73 lat temu podczas stacjo-
nowania w lasach pod Chojnowem, 
walczyli w okolicy z siłami niemiec-
kiego okupanta – mówił prowadzą-
cy uroczystość Gerard Kościelniak i 
przypomniał tragiczne wydarzenia 
sprzed lat.

Pomoc powstańcom przypłacili 

życiem

 W połowie sierpnia 1944 roku 
w Lasach Chojnowskich ukrywa-
ło się do tysiąca partyzantów z 
różnych zgrupowań. Części z nich 
czynnie pomagała ludność Choj-
nowa udzielając im schronienia, 
opieki medycznej, a także żywno-
ści. Po rozbiciu obozujących w La-
sach Chojnowskich partyzantów, w 
tym będącej w pierwszej linii Kom-
panii Leśnej im. por. Szarego Na-
rodowych Sił Zbrojnych, żołnierze 
Wermachtu przystąpili rankiem 25 
sierpnia do pacyfikacji Chojnowa, 
Orzeszyna i Pilawy, w zemście za 
pomoc udzielaną leśnym oddzia-
łom. Mężczyzn, którzy próbowali 
zbiec do lasu lub ukryć się, Niem-
cy rozstrzeliwali na miejscu. Do-
mostwa, gdzie gospodarze udziela-
li wsparcia partyzantom (okupant 
był dobrze poinformowany) zosta-
ły spalone. Wszystkich mieszkań-
ców wsi wygnano z domów i prze-
pędzono na polanę za torami kolei 
wąskotorowej w Pilawie. Niemcy, 
nie wiedząc co zrobić z około set-
ką mieszkańców, utworzyli kolum-
nę, którą następnie przeprowadzo-
no do tartaku w Żabieńcu. Następ-
nie ludność przewieziono wagon-

mami do Grójca, skąd byli stopnio-
wo uwalniani. W wyniku pacyfika-
cji wsi Chojnów życie straciło 23 
mieszkańców, w tym pięciu braci 
Czapskich.

Chcieliśmy, by Polska stała 

się wolna

 Starosta powiatu piaseczyńskie-
go Wojciech Ołdakowski przeczytał 
fragment wspomnień Zofii Klimek, 
której relacja z wydarzeń chojnow-
skich znajduje się w archiwach Mu-
zeum Powstania Warszawskiego.
 – Dziękuję państwu za pamięć, 
bo dopóki ona jest pielęgnowana, 
wierzę, że taki dramat się nie powtó-
rzy – dodał starosta Ołdakowski.
 Głos zabrał też 93-letni Władysław 
Sieradzki ze Związku Żołnierzy NSZ 
Koło im. por. „Antka” w Piasecznie 
– jedyny obecny podczas uroczysto-
ści uczestnik walk z okresu Powstania 
Warszawskiego. Przypomniał wyda-
rzenia sprzed lat, w których brał udział. 
– Chcieliśmy, by Polska wreszcie stała 
się wolna, każdy ryzykował życiem, ale 
nikt nie myślał o tym, że może zginąć – 
mówi Władysław Sieradzki – Wiedzie-
liśmy, że trzeba walczyć, trzeba dać z 
siebie tyle, ile możemy.

 – Kiedy mówi się o wojnie i 
powstaniu, często koncentrujemy 
się na walkach i na żołnierzach, 
natomiast pamiętajmy o tym, że 
to właśnie ludność cywilna po-
nosiła zawsze największy ciężar 
związany z wojną i powstaniem 
– powiedział wiceburmistrz Mo-
kotowa Krzysztof Skolimowski. 
– Ludność cywilna dbała o żoł-
nierzy i ludność cywilna cierpia-
ła. Ofiara braci Czapskich jest na 
to bezpośrednim dowodem.
 Po przemówieniach, apel pa-
mięci odczytał Tomasz Stani-
szewski z Ochotniczej Straży 
Pożarnej  w Chojnowie. Następ-
nie przy udziale asysty honoro-
wej z Batalionu Reprezentacyj-
nego Wojska Polskiego złożo-
no kwiaty przy pomnikach upa-
miętniającym ofiary Powstania 
Warszawskiego oraz poległych 
mieszkańców.
 Wieczorem odbyła się prelekcja 
historyczna oraz  koncert zespołu 
Leśne Echo z Chojnowa.  Uroczy-
stości zakończył seans filmu „Giu-
seppe w Warszawie”.

Adam Braciszewski

Tragedia w Rembertowie. 
Nie żyje dwóch młodych ludzi
TARCZYN BMW jak pocisk wystrzeliło z jezdni do przydrożnego rowu i 

rozbiło się o drzewo. Prędkość była ogromna, a uderzenie tak silne, że 

kierowca i pasażer wypadli z samochodu 

 W poniedziałek  przed godz. 21 BMW jadące z bardzo dużą prędkością 
w kierunku Warszawy wypadło z drogi i dachowało. W wypadku zginęli 18- 
i 20-latek, obydwaj byli mieszkańcami Tarczyna. Ich ciała odnaleziono poza 
doszczętnie zniszczonym pojazdem.
 Na miejsce przyjechali policjanci z Tarczyna i Zalesia Górnego, pomoc w 
organizacji objazdów zapewnili także funkcjonariusze z oddziałów prewencji 
Komendy Stołecznej Policji.
 – Niestety, to kolejny śmiertelny wypadek z udziałem młodych osób, jaki 
miał miejsce podczas mijających wakacji na drogach powiatu piaseczyńskie-
go – ubolewa kom. Jarosław Sawicki z Komendy Powiatowej Policji w Piasecz-
nie. Ofi cer apeluje o rozsądek i rozwagę na drogach. – Ten dramatyczny wy-
padek z udziałem młodych mężczyzn, niech będzie kolejną przestrogą dla in-
nych kierowców.

AB

Kierowca i pasażer auta nie mieli żadnych szans na przeżycie

GÓRA KALWARIA

Zobacz więcej. I posłuchaj
 Natalia Przybysz zaśpiewa w piątek 8 września o godz. 20.30 na scenie 
przy wieży strażackiej. Jej koncert w duecie z Raphaelem Rogińskim będzie 
wydarzeniem związanym z Festiwalem Filmowym „Patrz Więcej”. Już 2 wrze-
śnia o godz. 17 kino przy ul. ks. Sajny 14 wyświetli sześć starannie wyse-
lekcjonowanych fi lmów dokumentalnych. Komentarzem opatrzą je goście z 
Wajda School & Studio. Przybysz i Rogiński zaprezentują reinterpretacje tra-
dycji folkowych z różnych zakątków świata, ale nie tylko. Usłyszmy też utwo-
ry takich artystów jak David Bowie, Nina Simone, Terry Callier i Wanda War-
ska. Wstęp na festiwal jest bezpłatny.

PC

Dramatyczne dni z sierpnia 1944 roku 

wspominał Władysław Sieradzki



13nr 32 (684)/2017/W1 PROMOCJA/REKLAMA
KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

R E K L A M A

15 lat pogoni za marzeniami
LESZNOWOLA Justyna Glica i Michał Otręba 15 lat temu wpadli na pomysł, by otworzyć prywatne przedszko-

le „Nutka”. Zaczynali skromnie w jednej salce wydzielonej w domu rodziców, do której przychodziło kilkoro 

dzieci. Dziś są właścicielami trzech doskonale prosperujących, nowoczesnych, świetnie wyposażonych pla-

cówek. Pierwsze przedszkolaki, które skończyły „Nutkę” mają dziś 19 lat

 – Na początku myśleliśmy o 
otwarciu szkoły podstawowej, ale 
ostatecznie zdecydowaliśmy się na 
przedszkole – wspomina Justyna 
Glica.  
 Pierwsza „Nutka” powstała w 
Starej Iwicznej w budynku należą-
cym do rodziców świeżo upieczonej 
właścicielki przedszkola. Znajdowa-
ły się w nim tylko dwa pomieszcze-
nia, niewielka kuchnia i łazieneczka. 
Początki działalności placówki były 
ciężkie i pełne chwil zwątpienia.
 – Zapisało się zaledwie dwoje 
czy troje dzieci, a gdy zimą zaczę-
ły chorować, to był czas gdy do na-
szego przedszkola przychodziło tyl-
ko jedno dziecko – opowiada Mi-
chał Otręba, który wówczas pra-
cował dodatkowo na etacie w dru-
karni. – Bywały chwile zwątpienia, 
nieraz zastanawialiśmy się czy to 
wszystko ma sens. Jednak nawzajem 
się wspieraliśmy, dodawaliśmy so-
bie otuchy i wierzyliśmy, że z czasem 
uda się firmę rozwinąć.
 – Przez pierwsze lata robiłam 
wszystko – dodaje Justyna Gli-
ca. – Byłam właścicielką, nauczy-
cielką, pomocą nauczyciela, zaopa-
trzeniowcem, księgową, kucharką i 
sprzątaczką.

Administracyjno-sądownicze 

piekiełko

 Przez pierwsze trzy lata nie było 
mowy o żadnych zyskach, ale wła-
ściciele „Nutki” widzieli, że pla-
cówka się rozwija i z każdym ro-
kiem przybywa dzieci. Pierwsze za-
robione pieniądze zainwestowali w 
jej rozwój. W 2005 roku przedszkole 
zostało rozbudowane, a dobra opi-
nia o „Nutce” powodowała, że chęt-
nych wciąż przybywało. Justyna i 

Michał wzięli ślub, wkrótce urodził 
im się syn. W rozbudowanej już pla-
cówce w Starej Iwicznej robiło się 
coraz bardziej ciasno.
 Justyna i Michał postanowili za-
ryzykować i wypłynąć na szerszą 
wodę. Wzięli kredyt z myślą o bu-
dowie drugiego przedszkola w No-
wej Iwicznej. Gdyby wówczas mogli 
przewidzieć jak wiele przeszkód ich 
czeka, to kto wie, czy odważyliby się 
na ten krok?
 Protesty sąsiadów, liczne sprawy 
sądowe, ciężka, wyczerpująca walka 
z aparatem administracyjno-sądow-
niczym – to stało się ich codzien-
nością w kolejnych latach. Jednak 
nie poddawali się. Walczyli wygry-
wając kolejne sprawy, przegrywa-
jąc i znów wygrywając. Budowa pla-
cówki trwała 9 miesięcy, ale nieste-
ty przez kolejne 13 stała pusta przez 
decyzję wojewody, który wstrzymał 
użytkowanie. Michał Otręba poru-
szył niebo i ziemię walcząc o swo-
je marzenia i prawo do funkcjono-
wania przedszkola. Ostatecznie wy-
grali. Dostali odszkodowanie, które 
w jakimś ułamku zrekompensowało 
poniesione straty.

Wygrany wyścig z czasem

 Wydawało się, że przedszkole w 
Nowej Iwicznej zaspokoi potrzeby 
mieszkańców na wiele lat. Tymcza-
sem bardzo szybko się okazało, że 
miejsc zaczyna brakować.
 – Nasz wybór padł na lokaliza-
cję przy ul. Mleczarskiej – wspomi-
na Michał Otręba. – Stanąłem przed 
nowym wyzwaniem. Od dziury w 
ziemi do wpuszczenia dzieci do wy-
kończonej i wyposażonej placówki 
minęło 4,5 miesiąca. Znajomi i de-
weloperzy pukali się w czoła twier-

dząc, że tak szybka budowa nie bę-
dzie możliwa. Dobra koordynacja 
prac, świetna ekipa budowlana spra-
wiły, że się udało. Trzecia „Nutka” 
wystartowała tworząc kolejne miej-
sca dla przedszkolaków.

W naszym kraju da się inwestować

 – Wciąż czynimy nowe inwesty-
cje – mówi Michał Otręba. – W tym 
roku przedszkole wzbogaciło się o 
automat do lodów włoskich.
 Jaka jest recepta na sukces?
 – Praca i wytrwałość – nie ma 
wątpliwości Michał Otręba. – 
Nie można się poddawać i zała-
mywać. Jeśli coś nie idzie, trze-
ba pracować jeszcze ciężej i wię-
cej. – Mieliśmy szczęście do lu-
dzi – dodaje Justyna Glica. – Za-
wsze dobrze układały nam się re-
lacje z pracownikami.
 Dziś do trzech oddziałów „Nutki” 
uczęszcza ok. 360 przedszkolaków. 
Firma Justyny Glicy i Michała Otrę-
by zatrudnia prawie 90 osób, z czego 
połowa to nauczyciele. Przedszkole z 
małej firemki opartej na siłach dwóch 
osób stało się prężnie działającą i 
wciąż rozwijającą się firmą.
 – Historia naszego przedszkola 
pokazuje, że w naszym kraju da się 
inwestować. Możliwy jest rozwój fir-
my, która zaczynała praktycznie od 
zera – mówi Michał Otręba.

 – W pierwszych latach działalno-
ści nieoceniona była pomoc rodzi-
ców – dodaje Justyna Glica. – Udo-
stępnili nam za darmo lokal, moja 
mama pracowała u nas jako kuchar-
ka. Pokrywali też nasze rachunki za 
gaz i prąd, dzięki czemu każdą za-
oszczędzoną złotówkę mogliśmy in-
westować w rozwój firmy.

Wyprzedzać zapotrzebowania

 – Prowadząc firmę pracuje się 
cały czas – podkreśla Michał. – Je-
śli nie fizycznie, to wciąż się jest przy 
niej myślami.
 Dziś Michał i Justyna mają 
dwójkę własnych dzieci.
 – Już pomagają nam w przed-
szkolu – śmieje się Michał.
 – Uczymy je od najmłodszych 
lat, że jeśli chcą mieć swoje pienią-
dze, to muszą zarobić – mówi Justy-
na. – Wydają przedszkolakom po-

siłki, czytają książki. Jeśli człowiek 
w najmłodszych latach pozna war-
tość pieniędzy, nauczy się dyscypli-
ny, odpowiedzialności i obudzi w 
sobie poczucie obowiązkowości, to 
później będzie mu łatwiej.

Spotkanie przedszkolaków 

i absolwentów

 Już 9 września z okazji 15-le-
cia „Nutki” odbędzie się pik-
nik dla przedszkolaków i absol-
wentów przedszkola. Będzie to 
wspaniała okazja do wspomnień 
i spotkań po latach.
 – Możliwe, że już wkrótce nasi 
absolwenci zaczną przyprowadzać 
do nas swoje dzieci – mówią właści-
ciele „Nutki”. – Czas szybko płynie. 
Nasze pierwsze przedszkolaki dziś 
są już 19-latkami.

Adam Braciszewski
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Urokliwe ogrody w Zalesiu
PIASECZNO W ostatni weekend sierpnia w Zalesiu Dolnym odbyła się dziesiąta edycja Fe-

stiwalu Otwarte Ogrody. Patronat medialny nad imprezą organizowaną przez Towa-

rzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego objął Kurier Południowy

 Już od 90 lat Zalesie Dolne za-
chwyca swoim klimatem, przyro-
dą i architekturą zabytkowych wil-
li z okresu międzywojennego, które 
tworzą harmonijną przestrzeń z no-
wymi wspaniałymi realizacjami ar-
chitektonicznymi. To miejsce wyda-
je się być wręcz stworzone do tego by 
spróbować przynajmniej raz w roku-
,odwiedzić je nie z perspektywy tu-
rysty, ale gościa. 

Ogrody to nie festyn

 Idea Otwartych Ogrodów naro-
dziła się w 2005 roku w Podkowie 
Leśnej. Jej autorom, Magdzie Pro-
sińskiej i Łukaszowi Willmanowi, to-
warzyszyła chęć ratowania i promo-
cji najcenniejszych zasobów kulturo-
wych i naturalnych miast-ogrodów. 
Od wielu lat festiwale organizowa-
ne są na terenie warszawskich mia-
st-ogrodów, gdzie każdy ma swoje 
własne koncepcje i pomysły. Łączy 
je jednak współpraca wielu wyjąt-
kowych osób, organizacji i instytucji 
zaangażowanych na rzecz ochrony i 
rozwoju swoich miejscowości.
 W trakcie oficjalnego otwar-
cia imprezy w Kolonii Artystycznej 
podkreślono, że od samego począt-
ku inicjatorom Otwartych Ogrodów 
w Zalesiu Dolnym zależało na tym, 
żeby konwencja wydarzenia była 
zgodna z oryginalnym pomysłem.
 - Otwarte Ogrody to nie miej-
ski festyn, ale kameralne imprezy 
w wyjątkowych ogrodach Zalesia 
o charakterze kulturalno-integra-
cyjnym zorganizowane dla miesz-
kańców i sympatyków naszej miej-
scowości – podkreśliła koordyna-
tor festiwalu Mira Walczykowska.

Artystycznie i historycznie

 W tym roku (zarówno w sobo-
tę, jak i w niedzielę) po raz kolej-

ny swój niezwykły ogród otworzył 
profesor Adam Myjak, umożliwia-
jąc, między innymi, zwiedzanie 
swojej imponującej pracowni arty-
stycznej. Charakterystyczne rzeź-
by artysty robiły na tłumnie od-
wiedzających to miejsce mieszkań-
cach wielkie wrażenie. W ogrodzie 
Manuli Kalickiej, w towarzystwie 
pisarek, analizowano z kolei feno-
men literatury kobiecej, a w Kolo-
nii Artystycznej podziwiać moż-
na było nie jedną, a aż dwie wy-
stawy. Ekspozycji zbiorowej (mię-
dzy innymi obrazom Leszka Jam-
polskiego, Józefa Wilkonia i Paw-
ła Górskiego, ceramice i biżute-
rii) towarzyszyła – jedyna w swo-
im rodzaju – wystawa street art’o-
wych rzeźb Rob Roya. 
 W ogrodzie przy ulicy Dębo-
wej odbył się również spektakl te-
atralny – komedia dell’arte „Pod-

kowianin aktorem” według tekstów 
Jana Potockiego w wykonaniu gru-
py teatralnej „Między słowami” z 
Podkowy Leśnej. Wieczór zwień-
czył zaś pokaz filmu dokumental-
nego „Polsko-węgierski korytarz 
1944” (o węgierskiej pomocy dla 
Powstania Warszawskiego). Te-
goroczną edycję udanie zwieńczył 
zaś  koncert z okazji 90-lecia zało-
żenia Zalesia Dolnego. Z wiązan-
ką piosenek z okresu międzywojnia 
w ogrodzie Domu Zośki wystąpił 
zespół „Ciepły wieczór”. 
 - Z satysfakcją musimy przy-
znać, że od początku festiwal orga-
nizowany w Zalesiu Dolnym cieszy 
się niegasnącym zainteresowaniem, 
co nas mobilizuje i zachęca do kon-
tynuowania programu – mówi Mira 
Walczykowska.

Grzegorz Tylec

Mirkowska dwa razy droższa
KONSTANCIN-JEZIORNA Zapowiadana od miesięcy przebudo-

wa ul. Mirkowskiej w końcu ruszy we wrześniu, ale po-

chłonie około 4,5 mln zł

 Na dziś włodarze powiatu zaplanowali podpisanie umowy z wykonawcą 
inwestycji. Czas nagli, ponieważ starostwo otrzymało 1,3 mln zł dofi nansowa-
nia z rządowego programu rozbudowy dróg lokalnych, z którego musi roz-
liczyć się do końca tego roku. Wedle wcześniejszych założeń dotacja miała 
stanowić połowę kosztów robót. Jednak te szacunki okazały się błędne. We-
dle fi rm zainteresowanych realizacją kontraktu, przebudowa Mirkowskiej to 
koszt co najmniej 4,5 mln zł. Ponieważ to już był kolejny przetarg na wyko-
nawcę inwestycji, samorząd powiatu nie miał wyjścia i dołożył do niej w pią-
tek 2,5 mln zł.
 Oferenci nie spuszczają z tonu, mimo że powiat i gmina nieco obniżyły 
swoje oczekiwania. Wcześniej planowano, że przed przebudową drogi fi rma, 
jeszcze w tym roku, wykona od nowa kolektor ściekowy odprowadzający nie-
czystości z osiedla Mirków. Ostatecznie rozdzielono zadania i to gmina zaję-
ła się zleceniem prac kanalizacyjnych (zostaną bardziej rozłożone w czasie), a 
powiat drogowych.
 Firma, z którą starostwo dziś zamierza podpisać umowę, do połowy listo-
pada wymieni nawierzchnię ulicy pomiędzy al. Wojska Polskiego a Bielawską. 
Zbuduje także ciąg pieszo-rowerowy (z niefazowanej kostki betonowej) oraz 
od nowa chodniki i zjazdy na posesje. Od nowa powstanie także sieć elektro-
energetyczna w arterii, a na koniec przy ulicy staną nowe latarnie.
 W trakcie prac ciężkie życie będą mieli kierowcy korzystający z Mirkow-
skiej. Na pewien czas trzeba będzie wyłączyć ją z ruchu. 

PC

Przez trzy miesiące będą problemy z przejazdem Mirkowską 

Udane zakończenie wakacji
PIASECZNO Finałowy koncert w ramach tegorocznego Rynku Muzycz-

nego cieszył się rekordowo dużym zainteresowaniem piaseczyńskiej 

publiczności. Zapewnił to płocki zespół Lao Che, którego twórczość 

jest bardzo trudna do jednoznacznego zakwalifi kowania

 Lao Che stał się szerzej rozpoznawalny po wydaniu swojej drugiej pły-
ty zatytułowanej „Powstanie Warszawskie”. W kolejnych latach grupa słynę-
ła z albumów koncepcyjnych i naprawdę dużej różnorodności stylistycznej. 
Ich muzyka z powodzeniem wykorzystuje zarówno elementy ludowe, rocko-
we, jak i nowoczesne brzmienia elektroniczne. Uwagę odbiorców przyciąga-
ją również oryginalne teksty - niekiedy absurdalnie podane, ale i poruszające 
tak istotne tematy jak choćby rasizm, homofobia czy patriotyzm. Grupa ma 
na swoim koncie także liczne nagrody, w tym Srebrny Krzyż Zasługi przyzna-
ny przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
 W Piasecznie Lao Che bez problemu porwał do zabawy licznie przybyłą pu-
blikę, która razem z członkami zespołu śpiewała wspólnie kolejne kompozycje.

Grzegorz Tylec

Oddadzą hołd obrońcom ojczyzny

PIASECZNO

 W piątek 1 września na Kwaterze Wojennej na cmentarzu parafi alnym 
w Piasecznie odbędą się uroczyste obchody 77. rocznicy wybuchu II wojny 
światowej oraz 77. rocznicy agresji ZSRR na Polskę. Początek o godzinie 16.

Tyl.

Światła przy szkole 
jeszcze w tym roku?
LESZNOWOLA Trwają przymiarki do budowy sygnalizacji świetlnej na 

skrzyżowaniu ulic Szkolnej i Słonecznej w Lesznowoli. Kilka dni temu 

został ogłoszony przetarg na wykonawcę inwestycji

 Sygnalizację będzie budował Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Za-
płaci za nią jednak gmina Lesznowola, która jeszcze w marcu zarezerwowała 
na ten cel w budżecie 593 tys. zł. Pieniądze mają stanowić dotację dla samo-
rządu województwa mazowieckiego. Tydzień temu MZDW ogłosił przetarg 
na wykonawcę zadania. Oferty będą przyjmowane do 7 września. Po wyło-
nieniu fi rmy i podpisaniu z nią umowy, inwestycja ma zostać zrealizowana w 
ciągu 60 dni. Wszystko wskazuje na to, że nastąpi to jeszcze w tym roku. Jeśli 
w trakcie przetargu okaże się, że budowa sygnalizacji świetlnej będzie tańsza, 
samorząd województwa zwróci gminie nadpłatę. 

TW
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Nowe rondo miało
spowalniać ruch. Miało...
PIASECZNO – Rondo przy poczcie w Zalesiu Górnym zostało źle uloko-

wane, przez co nie spełnia swojej roli. Jadący do Ustanowa nie muszą 

zwalniać – krytykuje Mariusz Kowalski

 Mieszkaniec Zalesia przyznaje, że „projekt ronda od początku mu się nie 
podobał”. – Czekaliśmy na jego powstanie, ponieważ zależało nam, aby spo-
wolniło ruch na drodze łączącej Zalesie Górne z Ustanowem. Do tej pory wy-
jazd z trzech podporządkowanych ulic wiązał się z dużym ryzykiem – tłuma-
czy pan Mariusz.  
 Nasz czytelnik przekonuje, że oczekiwania zalesian zostały spełnione tyl-
ko połowicznie. – Jadący w stronę centrum Zalesia Górnego muszą nacisnąć 
pedał hamulca, żeby przejechać to skrzyżowanie. Natomiast kierujący się w 
drugą stronę nie muszą zwalniać, bo pokonują tylko niewielki łuk. Sam to 
sprawdziłem, da się przejechać przez rondo z 80 km/h na liczniku – mówi za-
wiedziony Mariusz Kowalski. Jak dodaje, z tego powodu bezpieczeństwo kie-
rowców wyjeżdżających z podporządkowanej ul. Leśnych Boginek po realiza-
cji inwestycji wcale się nie poprawiło. 
 Ksawery Gut z zarządu powiatu, który nadzoruje realizację inwestycji po-
wiatowych, wyjaśnia, że usytuowanie ronda było związane z lokalizacją dzia-
łek należących do powiatu. – Wykorzystaliśmy nasz grunt do maksimum, ina-
czej nie mogliśmy wybudować ronda – przekonuje. I nie zgadza się z argumen-
tem mieszkańca Zalesia Górnego, że przebudowane skrzyżowanie nie spowal-
nia ruchu. – Jest wygięcie jezdni, które wymusza niższą prędkość – uważa. 
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Z naszych obserwacji wynika, że rzeczywiście niewielu kierowców 

jadących ul. Wiekowej Sosny hamuje przed wjazdem na rondo  

Razem góry przeniesiemy
GÓRA KALWARIA Cendrowice są pierwszą wsią w gminie, która wybudowała ogólnodo-

stępną altanę nie oglądając się na pieniądze od lokalnego samorządu

 Uroczyste otwarcie nabytku od-
było się w poprzednią sobotę. Alta-
na stanęła nad stawem w centrum wsi. 
Kiedyś pędzono tędy krowy do wodo-
poju, teraz łąka staje się terenem re-
kreacyjnym z prawdziwego zdarzenia. 
Na wybudowanie drewnianej kon-
strukcji społeczności Cendrowic uda-
ło się pozyskać 4750 zł bezzwrotnej 
dotacji z Funduszu Inicjatyw Obywa-
telskich. – Stworzyliśmy projekt adre-
sowany do seniorów, których jest we 
wsi około 50. Chcieliśmy utworzyć dla 
nich miejsce spotkań, bo młodzi za-
wsze sobie poradzą – tłumaczy sołtys 
wsi Bożena Molak. 
 Weryfikacja wniosków o dofinan-
sowanie była dwuetapowa. – Wiosną 
pojechaliśmy do Warszawy z wła-
snoręcznie uwitą, składaną altan-
ką „dla babci i dziadka”, żeby zrobić 
krótką prezentację – opowiada Artur 
Pierściński z rady sołeckiej Cendro-
wic. Kilkuminutowym spektaklem 
aktorzy-amatorzy rozbawili jury i 
zajęli pierwsze miejsce w konkursie 
na dotację. 
 Budowa altanki też nie była ła-
twa. Mieszkańcy wsi kupili ją w czę-
ściach i samodzielnie zmontowali na 
wcześniej własnoręcznie przygoto-
wanej podbudowie z kostki. W po-
przednią sobotę przyszedł czas na 
radość i podziękowania oraz święto-
wanie Letniego Dnia Seniora. – Na-
szym marzeniem jest, aby taki dzień 
odbywał się co roku – powiedziała na 
powitanie obecnych Bożena Molak. 
Zanim najstarsi mieszkańcy wsi zaczę-
li wspólnie biesiadować i śpiewać przy 
akompaniamencie akordeonu, altanka 
została uroczyście otwarta i poświęco-
na przez ks. Wiesława Czerwińskiego, 
proboszcza z Sobikowa. 
 – Cieszę się z tego wydarzenia. 
Cieszę się, że wspólnota Cendrowic 
od dwóch lat jest tak pięknie budo-
wana, że w swoją pracę wkładacie 
tak dużo serca. Dzięki temu, że nie 
dzielicie się na pokolenia, życie, któ-
re i tak niesie nam wiele goryczy i bo-
lączek, jest piękniejsze – mówił bur-
mistrz Dariusz Zieliński po przecię-
ciu wstęgi. Pomogli mu w tym jed-
ni z najstarszych emerytów we wsi: 
Marcelina Urbanowicz i Stanisław 
Szymański. 

 W swoim dniu seniorzy otrzy-
mali od nieco młodszych mieszka-
nek wsi wykonane z bibuły urodzi-
we kwiaty, a nastoletnia Ewa Nych 
wyrecytowała dla nich wiersz. 
– Nie spodziewałam się, że przyj-
dzie dziś aż tak dużo osób – cie-
szyła się pani sołtys.  
 Zamieszkałe przez około 300 
mieszkańców Cendrowice to wieś 
wyjątkowa na tle gminy. Od 55 lat 
istnieje w niej Ochotnicza Straż 
Pożarna, a kilka lat temu kobiety 
postanowiły założyć Stowarzysze-
nie Cendrowianki. – Zrodziła się 
potrzeba stworzenia Cendrowic, 
które zaczęłyby nas cieszyć, tak-
że kulturalnie. Już teraz wiem, że 

jeśli tylko chcemy możemy razem 
góry przenosić – tłumaczy Boże-
na Molak. Z Cendrowianek wy-
odrębnił się zespół śpiewaczy; te-
raz spotyka się na próbach raz w 
tygodniu. Aby wokale było lepiej 
słychać, w ubiegłym roku wieś po-
zyskała pieniądze z zewnątrz na 
zestaw nagłaśniający. Taka ak-
tywność sprawia, że coraz więcej 
mieszkańców, także z ościennych 
sołectw, zaczyna angażować się w 
lokalne życie. 
 – Są dobrym przykładem dla in-
nych miejscowości – uważa bur-
mistrz Zieliński.

Piotr Chmielewski

Burmistrz i przedstawiciele seniorów otwierają altankę
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LESZNOWOLA

Narodowe czytanie
 W sobotę 2 września w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lesznowo-
li (GBP) z siedzibą w Magdalence (ul. Lipowa 28) odbędzie się Narodowe 
Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Na biesiadowanie przy akor-
deonie zapraszają wójt gminy Lesznowola, sołtys i rada sołectwa Magdalen-
ki oraz GBP w Lesznowoli. Mile widziane stroje weselne. Początek o godzinie 
15. Wstęp wolny.

Tyl.
PIASECZNO

Nosferatu na rynku
 Już dziś na piaseczyńskim rynku odbędzie się specjalny pokaz „Nosfera-
tu” - fi lmu niemego z muzyką i dubbingiem na żywo w wykonaniu zespołu 
Niemy Movie. Początek o godzinie 20.

Tyl.



Mister Michał Szer? 
Finał w niedzielę
GÓRA KALWARIA Mieszkaniec Góry Kalwarii 3 września powalczy o ty-

tuł najprzystojniejszego Polaka. Do tej pory fortuna mu sprzyjała 

– czy tak samo będzie w niedzielę?

 Finał konkursu z udziałem 20 przystojniaków odbędzie się wieczorem (o 
godz. 19.30) w warszawskim Airport Hotel Okęcie. – To będzie prawdziwa petar-
da. Mamy kilka widowiskowych układów tanecznych, które cały czas ćwiczymy 
– mówi w trakcie przerwy w próbach 22-latek. Przyznaje, że przed niedzielną galą 
czuje się „świetne”. – W ostatnich tygodniach ciężko pracowałem, dbałem o sie-
bie, o sylwetkę, aby zaprezentować się na scenie z jak najlepszej strony – mówi. 
 Od połowy czerwca, kiedy Michał Szer został fi nalistą konkursu, nazwiska kan-
dydatów na Mistera Polski często padają w mediach, a oni sami wzięli udział w kil-
ku artystycznych sesjach fotografi cznych promujących konkurs. Przed obiekty-
wem wcielali się w role gladiatorów, strażaków, wdziewali eleganckie garnitury 
lub... byli sobą bez koszulek. 
 Stawką jest nie tylko tytuł, ale i sława. Rafał Maślak, który w 2014 wygrał 
wybory na Mistera Polski, cieszy się dużą popularnością – jego profi l na Fa-
cebooku polubiło ponad ćwierć miliona osób. Michał Szer nie kryje, że jego 
głównym celem jest rozpoznawalność w mediach. Choć – jak nam zdradził – 
na udział w konkursie na największe ciacho Polski zdecydował się spontanicz-
nie. – Kiedy dowiedziałem się o eliminacjach, zdążyłem na ostatni casting w 
kraju, na Okęciu. Wahałem się, jestem raczej nieśmiały – opowiadał. Eleganc-
ką koszulę pożyczył od taty, a buty od brata. Jury się nie zorientowało i w po-
łowie lutego otworzyło przed 22-latkiem drogę do zwycięstwa.
 Michał Szer przed castingiem nie musiał pracować nad sylwetką. Od 
wielu lat pływa. W grudniu osiągnął swój największy sukces w życiu – zdo-
był brązowy medal mistrzostw Polski seniorów na dystansie 50 metrów 
(stylem klasycznym). Reprezentował Legię Warszawa, ale pierwsze zawody 
pływackie wygrywał w barwach klubu Uczniowskiego Klubu Sportowego 
Skalar Góra Kalwaria, później trenował w Piasecznie. Liczący 189 cm wzro-
stu Michał przyznaje jednak, że z pływaniem nie wiąże na poważnie swojej 
przyszłości. Póki co szuka pomysłu na siebie,w czym może mu pomóc mę-
ski konkurs piękności. 
 Niedzielne wybory będzie można śledzić na żywo w internecie na Pleja-
da.pl. Retransmisję pokaże Superstacja, 17 września o godz. 20.15.

Piotr Chmielewski

Michał jest jednym z 20 finalistów konkursu (

fot. materiały prasowe)

Stacja Kolejka nadaje
PIASECZNO Warszawscy krótkofalowcy zaangażowali się w promocję piaseczyńskiej wą-

skotorówki. Nowa, okolicznościowa stacja jeszcze przez trzy tygodnie będzie łączyć 

się z całym światem

 Dariusz Florowski z zarzą-
du Warszawskiego Klubu Łączno-
ści SP5KAB przyznaje, że wszyst-
ko zaczęło się od niewinnej wyciecz-
ki ciuchcią. Przejazd z Piaseczna 

do Tarczyna liczącą 119 lat wąsko-
torówką tak spodobał się krótko-
falowcom, że zdecydowali się na 
utworzenie  okolicznościowej sta-
cji 3Z5PKW (ostatnie trzy litery to 
skrót od Piaseczyńska Kolej Wą-
skotorowa). Taki ruch wymagał 
m.in. pozwolenia od Urzędu Ko-
munikacji Elektronicznej. – Uru-
chamiamy takie stacje, aby uchro-
nić relikty przeszłości przed zapo-
mnieniem. Warto, żeby o piase-
czyńskiej kolejce dowiedziało się 
jak najwięcej osób – mówi Dariusz 
Florowski. 
 Opiekunowie kolejki z Piase-
czyńsko-Grójeckiego Towarzystwa 
Kolei Wąskotorowej tylko przy-
klasnęli tej propozycji. – Jesteśmy 
otwarci na wszystkich, którzy chcą 
z nami współpracować. A krótkofa-
lowcy są dodatkowo takimi samy-
mi pasjonatami jak my – mówi Jerzy 
Walasek, prezes stowarzyszenia. 

Krótkofalowcy polują na stacje

 W niedzielę 20 sierpnia łączno-
ściowcy zainstalowali w jednym z 
wagonów (salonce) radiostację, nad 
innym (towarowym) rozpięli ante-
nę. W trakcie podróży do Tarczyna 
udało się nawiązać kontakt z krót-
kofalowcami m.in. z Ukrainy, Ro-
sji, Niemiec, Włoch i Francji. – Po-
goda trochę nam nie sprzyjała, było 
pochmurno – przyznaje Dariusz 
Florowski. Obecnie stacja jeszcze 
przez trzy tygodnie będzie praco-
wała w siedzibie warszawskiego klu-
bu przy ul. Mokotowskiej w War-

szawie. Krótkofalowcy opowiada-
ją przez nią czym jest piaseczyńska 
kolejka. – Łącznościowcy polują na 
takie okazyjne stacje. Później otrzy-
mują od nas tzw. karty QSL wielko-
ści pocztówki potwierdzające, że na-
wiązaliśmy kontakt. Takie karty wę-
drują do krajów całego świata – tłu-
maczy Mariusz Chrzanowski, pre-
zes klubu SP5KAB. Z osobami pro-
wadzącymi nasłuch przy Mokotow-
skiej można łączyć się głosowo lub 
za pomocą alfabetu Morse’a. 
 Rodzina krótkofalowców liczy 
na świecie kilka milionów osób, w 
Polsce jest ich około 60 tys. – Kiedy 
żyjemy w czasach względnego spo-
koju, jesteśmy niezauważalni. Sta-
jemy się potrzebni, kiedy dzieje się 
coś złego – opowiada Dariusz Flo-
rowski. Kiedy nadeszła powódź w 
1997 roku, na południu naszego kra-
ju przestały działać normalne środ-
ki łączności. Dzięki pomocy krótko-
falowców udało się w pierwszej fa-
zie koordynować akcję ratunkową. 
Warszawski klub działa pod auspi-
cjami Ligi Obrony Kraju, współ-
pracującej z Ministerstwem Obrony 
Narodowej.

Promują ciekawe miejsca

 Ale łącznościowcy z warszaw-
skiego SP5KAB nie poprzestają 
na łowieniu stacji rozsianych po 
świecie i zdobywaniu kart QSL. 
Promują ciekawe miejsca, jak wła-
śnie piaseczyńska wąskotorów-
ka. Wcześniej przywrócili pamięć 
o przedwojennej stacji transatlan-
tyckiej Babice, która obok stolicy 
powstała przed II wojną światową 
i została wysadzona przez Niem-
ców w 1945 roku. Tą okazyjną sta-
cję usłyszało kilka tysięcy krótko-
falowców ze 130 krajów. Po tej ak-
cji klubu, pozostałości po przed-
wojennym obiekcie konserwator 
wpisał do rejestru zabytków.
 Dzięki klubowiczom świat do-
wiedział się także o byłym tajnym 
laboratorium wojskowym – obiek-
cie Alfa działającym w warszawskim 
bunkrze przeciwatomowym (odtaj-
nionym dopiero w 2010 roku). 
 Łącznościowcy obiecują powrót 
do Piaseczna – w przyszłym roku, 
gdy Towarzystwo będzie obchodzi-
ło 120-lecie kolejki. 

Piotr Chmielewski

W poprzedni czwartek krótkofalowcy podziękowali 

przedstawicielom Piaseczyńsko-Grójeckiego Towarzystwa 

Kolei Wąskotorowej za życzliwość i współpracę 

W trakcie podróży pocią-

giem do Tarczyna udało się 

nawiązać kontakt z krótkofa-

lowcami m.in. z Ukrainy, Ro-

sji, Niemiec, Włoch i Francji

Kamienica przy 
ul. ks. Sajny 7 traci wnętrze
GÓRA KALWARIA Rozpoczęła jedna z najtrudniejszych inwestycji w historii miasta. Firma 

wyburza stare wnętrze budynku, by wybudować nowe bez naruszania przeszło stu-

letniej elewacji

 To pierwsza tak skomplikowa-
na przebudowa zabytkowego domu 
komunalnego w centrum Góry 
Kalwarii. Kilka lat temu Powiato-
wy Inspektor Nadzoru Budowla-
nego orzekł, że stan budynku po-
łożonego pomiędzy pl. Piłsudskie-
go i skwerem z pomnikiem Adama 
i Ewy, jest zły i zagraża lokatorom. 
Po przekwaterowaniu rodzin z 27 
mieszkań, tydzień temu – bez uży-
cia ciężkiego sprzętu – można było 
rozpocząć rozbiórkę dachu oficyny 
za plecami pomnika Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego.  
 Od konserwatora zabytków 
gmina uzyskała zezwolenie na wy-
konanie od nowa całego wnętrza 
kamienicy. Elewacje mają pozo-
stać nienaruszone. Budynek jest 
charakterystyczny, ponieważ we-

wnątrz ma „studnię”, czyli nie-
wielkie podwórko. W trakcie ro-
bót od nowa zostaną wykonane: 
dach, stropy i większość ścian, a 
także zagospodarowane podda-
sze. Konserwator zgodził się na 
montaż okien dachowych, dzię-
ki czemu liczba mieszkań w bu-
dynku wzrośnie do 36, w każdym 
zostanie wykonany osobny sys-
tem ogrzewania. Wykonawca bę-
dzie miał także za zadanie od-
grzybienie, osuszenie i wzmoc-
nienie elementów kamienicy, któ-
re pozostaną. Od nowa powsta-
nie wentylacja i ocieplenie we-
wnętrzne. – Inwestycja będzie 
przeprowadzona etapami. Każda 
z trzech oficyn zostanie przebu-
dowana osobno – tłumaczy Paweł 
Krasowski, dyrektor Administra-

cji Budynków Komunalnych w 
Górze Kalwarii, który nadzoruje 
inwestycję. Zgodnie z podpisaną 
przez niego umową, prace w czę-
ści budynku od strony pl. Piłsud-
skiego mają być sfinalizowane do 
końca tego roku. Cała przebudo-
wana kamienica ma być odda-
na do końca listopada przyszłe-
go roku.  Na zakończenie zosta-
nie zagospodarowane wewnętrz-
ne podwórko. Koszty prac wynio-
są nieco ponad 3,2 mln zł.
 Wiek temu kamienica przy ul. 
ks. Sajny 7 znajdowała się w czę-
ści miasta zamieszkałej przede 
wszystkim przez społeczność ży-
dowską. W starym budynku moż-
na było poczuć klimat tamtych 
czasów.
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Nieduże podwórko przy ul. ks. Sajny – ono też w ciągu niespełna 

półtora roku całkowicie zmieni oblicze 

Ulica Wierzbowskiego już przejezdna

GÓRA KALWARIA

 Wykonawca zdążył z przebudową ważnej arterii łączącej ul. Pijarską z ul. 
ks. Sajny w terminie. Ostatnie prace zwiazane z ustawieniem stylizowanych 
latarni, mają być wykonane na początku przyszłego tygodnia. Ul. Wierz-
bowskiego jest pierwszą gminną ulicą w mieście, na której wykonano dro-
gę rowerową. Jej nawierzchnia nie różni się od tej położonej na sąsiednim 
chodniku. – Jednak zostanie ona dokładnie oznakowana, poza tym ścież-
kę rowerową i chodniki będą rozdzielały latarnie – informuje wiceburmistrz 
Jan Wysokiński.  Prace na ulicy kosztowały łącznie nieco ponad 700 tys. zł. 
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Niech niepełnosprawni będą widoczni
GÓRA KALWARIA Po raz pierwszy w kilkuletniej historii kalwaryjskiego budżetu obywatelskie-

go, mieszkańcy nie będą wskazywali najlepszego projektu. Bo do wyboru został... jeden

 Kiedy autorzy pomysłu na utwo-
rzenie Centrum Integracji Środo-
wiskowej (CIŚ) na tyłach budynku 
przy ul. ks. Zygmunta Sajny 4, dru-
gi rok z rzędu składali swój wniosek 
w ratuszu, nie spodziewali się takie-

go rozwoju wypadków. W ubiegłym 
roku ich projekt przepadł w głoso-
waniu, w którym  konkurował m.in. 
z rewitalizacją źródełka św. Anto-
niego czy zaprojektowaniem fontan-
ny na rynku. W tym roku Centrum 
nie miało z kim przegrać. Podczas 
naboru pomysłów na wykorzystanie 
budżetu obywatelskiego na rok 2018 
zgłoszono jeszcze trzy inne propo-
zycje. Okazało się jednak, że wszyst-
kie naruszają zapis regulaminu, że 
gmina może inwestować wyłącznie 
w nieruchomości, które do niej na-
leżą.

Duży, niewykorzystany teren

 Przy ul. ks. Sajny 4 (tuż obok ko-
ścioła parafialnego) od czterech lat 
funkcjonuje filia Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej Katolickiego Stowa-
rzyszenia Niepełnosprawnych Ar-
chidiecezji Warszawskiej w Zalesiu 
Dolnym (WTZ). To instytucja, która 
stara się przygotować dorosłych z nie-
pełnosprawnością intelektualną (i czę-
sto ruchową) do samodzielnego ży-
cia. Bez pomocy Warsztatów, osoby 
uczestniczące w zajęciach pozostały-
by zamknięte w mieszkaniach, zda-
ne na rodziców. – Historia wielu z na-
szych podopiecznych jest dramatycz-
na – przyznaje Łukasz Owczarek, kie-
rownik WTZ w Zalesiu Dolnym. 
 Kiedy otwierana była filia Warsz-
tatów w Górze Kalwarii, Owczarek 
cieszył się, że stowarzyszenie będzie 

mogło objąć opieką kolejne 15 osób. 
– Na liście oczekujących na przyję-
cie jest 40 osób z powiatu – tłuma-
czy. W ubiegłym roku instrukto-
rzy WTZ pomyśleli, że warto było-
by, aby uczestnicy zajęć mieli szan-
sę na kontakt i integrację z kalwaryj-
ską społecznością. Dziś są to osoby 
zagrożone wykluczeniem z lokalne-
go życia. – Za naszą siedzibą przy 
ul. ks. Sajny jest rozległy, niewyko-
rzystany teren. Chcielibyśmy, aby w 
tym miejscu niepełnosprawni byli 
widoczni – tłumaczy Owczarek.

Altana, boisko...

 WTZ zaproponowały w swoim 
projekcie, aby za około 150 tys. zł 
został wyrównany i lepiej urządzo-
ny plac za budynkiem przy Sajny 4. 
Obecnie jeżdżący na wózkach mu-
szą zmagać się z nierównym dojaz-
dem z betonowych elementów. Po-
trzebne byłyby także alejki parkowe, 
trawniki, grill oraz altana, która 

stałaby się miejscem spotkań oraz 
zajęć. Teren jest na tyle duży, że 
znajdzie się również miejsce na ta-
blice edukacyjne oraz mini boisko 
m.in. do gry w koszykówkę, siat-
kówkę i piłkę nożną, a także par-
king. – Realizacja projektu spra-
wi, że miejsce przy ks. Sajny 4 prze-
stanie być enklawą osób niepełno-
sprawnych – liczy Łukasz Owcza-
rek. – Po wykonaniu naszych pro-
pozycji więcej mieszkańców gmi-
ny dowie się o funkcjonowaniu na-
szych podopiecznych, którzy często 
budzą obawy lokalnych społeczno-
ści – przekonuje Łukasz Owczarek. 
 Pomysłów jest więcej – na re-
mont z prawdziwego zdarzenia już ist-
niejącej przy ul. Sajny 4 galerii Przy 
rynku (mieści się w dawnym budynku 
gospodarczym). Dziś prezentowana 
jest w niej twórczość niepełnospraw-
nych i odbywają się terapie.

Piotr Chmielewski  

Teren za budynkiem, w którym mieści się filia Warsztatów Terapii 

Zajęciowej miałby stać się punktem spotkań lokalnej społeczności     

– Realizacja projektu sprawi, 

że miejsce przy ks. Sajny 

4 przestanie być enklawą 

osób niepełnosprawnych 

– liczy Łukasz Owczarek

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

 

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

Inspektor w Referacie 
Podatk

 

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

Inspektor ds. drogowych 

 

R E K L A M A

Chwile grozy nad stawem
PIASECZNO W sobotni wieczór w pobliżu zbiornika wodnego w Gołkowie poszukiwano 34-letniego mężczy-

znę. Jego matka i znajomi obawiali się, że wpadł do wody

 W okolice ulicy Przemysłowej już 
po zmroku przyjechały dwa zastępy 
straży pożarnej z łodzią, karetka po-
gotowia, policja oraz Wodne Ochot-
nicze Pogotowie Ratunkowe. Ponad-
to z Warszawy wezwano grupę płe-
twonurków. Mężczyzna oddalił się od 
znajomych i nie wrócił. Jego rzeczy 
znaleziono nieopodal brzegu stawu.
 – Nie był trzeźwy, opijał dziś z ko-
legą zakup samochodu – usłyszeliśmy 
na miejscu od obserwatorów akcji. Na 
szczęście poszukiwanemu nic się nie 
stało. W pewnym momencie odebrał 
telefon informując, że jest w połowie 
drogi do domu. Akcja została odwoła-
na i wszyscy odetchnęli z ulgą. 

AB



KUPUJEMY
SAMOCHODY
WSZYSTKIE OD 2000-2016r.

507 486 881

Po żniwach czas na zabawę
KONSTANCIN-JEZIORNA Sołectwo Czernidła zaprasza na niedzielne 

gminne dożynki

 Tegoroczne ludowe święto dziękczynne za ukończenie żniw i prac polo-
wych rozpocznie się od korowodu sołectw gminy niosących wieńce przygo-
towane ze zbóż, a prowadzonego przez starostów dożynek. Po mszy św. po-
lowej (o godz. 13) przyjdzie czas na część ofi cjalną, w tym dzielenie chleba 
przez gospodarzy gminy. O godz. 14.50 sceną zawładną zespoły artystycz-
ne: Przepióreczka, Sonata, Rapsodia, Łurzycanki, Jarzębina Czerwona z Ka-
węczynka, Pogodna Jesień, Cantabile oraz Barbara Wiewióra. W przerwach 
będą wręczane nagrody dla twórców najpiękniejszych wieńców oraz  gmin-
nych Rolników Roku.
 O godz. 19 na placu dożynkowym zacznie królować współczesna muzyka 
taneczna. Najpierw wystąpi zespół Mateo, następnie (o godz. 20) gwiazda di-
sco polo Dbomb. Na koniec imprezy, o godz. 21, rozpocznie się potańcówka 
pod gwiazdami przy muzyce prezentowanej przez DJ DMD. Koncertom będą 
towarzyszyły m.in. warsztaty artystyczne i turniej sołectw (5-osobowe dru-
żyny zmierzą się w widowiskowych konkurencjach wymagających nie lada 
umiejętności i sprawności). Nie będą nudzili się także najmłodsi. Organizato-
rami dożynek są gmina Konstancin-Jeziorna i sołectwo Czernidła. Patronat 
medialny sprawuje Kurier Południowy. 

PC 

Marianna Wencławiak oraz Henryka Jagnyziak (od lewej) 

z Czernideł przygotowują wieniec na święto plonów

Z aniołem nad ocean
LESZNOWOLA Jacek Zalewski z Nowej Iwicznej od kilku lat pokazuje swojemu niepełno-

sprawnemu intelektualnie synowi Kubie różne miejsca świata. Tym razem podróżnicy 

wybrali się do odległej Portugalii

 Była to już szósta Podróż z Anio-
łem. Wcześniej ojciec z synem odwie-
dzili m.in. Normandię, Irlandię i cze-

ską Pragę. Tym razem wybrali się do 
Portugalii i była to ich najdłuższa wy-
prawa. - Te wyjazdy dostarczają Kubie 
nowych bodźców – tłumaczy Jacek 
Zalewski. - Chcemy pokazać innym 
rodzicom, że niepełnosprawni rów-
nież mają prawo cieszyć się życiem i 
nie powinno się zamykać ich w domu. 

Samochodem na kraniec Europy

 W sumie podróżnicy przejecha-
li ponad 7 tys. kilometrów. Ich miej-
scem docelowym było Lanhelas nad 
rzeką Minho na granicy Hiszpanii i 
Portugalii. Po drodze zatrzymywali 
się m.in. w niemieckim Wiesbaden, 
francuskim Riomie i hiszpańskim 
Burgos. - Wszystkie te miejsca były 
warte zobaczenia – mówi Jacek Za-
lewski. - Mojemu synowi wszędzie 
bardzo się podobało. 
 Portugalia to piękne, miejscami 
dzikie krajobrazy, mnóstwo zabyt-
ków i... lasy eukaliptusowe. Jesz-
cze przed wyjazdem podróżnicy z 
Nowej Iwicznej nawiązali kontakt 
z portugalską ambasadą, która 
zorganizowała im na miejscu licz-
ne atrakcje i umożliwiła spotkania 
z nietuzinkowymi osobami. Przy-
bysze z Polski zostali zaprosze-
ni do winiarni, w której dojrzewa 
w beczkach porto. Odwiedzili też 
Fatimę, gdzie ponad 100 lat temu 
doszło do słynnych objawień i od-
byli rejs statkiem. W Viana do Ca-
stelo, w kościele św. Luizy, przeko-
nali się natomiast, jak dobrze po-

łudniowcy traktują niepełnospraw-
nych. - Podchodzili do nas różni 
ludzie, pytając co Kuba lubi najbar-
dziej i co sprawia mu przyjemność. 
Jak odpowiedziałem, że muzykę, jed-
na z pań zagrała mu na kościelnych 
organach – opowiada Jacek Zalew-
ski. - Wiele osób całowało Kubę po 
rękach. Wydaje mi się, że niepełno-
sprawni są traktowani w Portugalii 
tak, jakby byli bliżej Boga...

Wszędzie udogodnienia 

dla niepełnosprawnych

 Podobnie było też w innych miej-
scach. Podczas wycieczki po lesie eu-
kaliptusowym podróżników zasko-
czył deszcz. Schronili się w nowo 
otwartej restauracji. Tam na widok 
Kuby poczęstowano ich darmowym 
lunchem. - Każdego dnia wieczorem 
chodziliśmy też nad ocean. Jest pięk-

ny i majestatyczny – wspomina Jacek 
Zalewski. - Kuba miał naprawdę wie-
le bodźców. Bardzo podobało mu się 
na przykład fado – gatunek muzycz-
ny powstały w XIX wieku w biednych 
dzielnicach portowych miast. 
 W Portugalii jest wiele udo-
godnień dla osób niepełnospraw-
nych. Wszędzie są podjazdy, windy 
i ogólnodostępne, wygodne toalety, 
a przyjaźni ludzie chętnie służą po-
mocą. - Cenowo Portugalia w zasa-
dzie nie różni się od Polski – dzie-
li się swoimi wrażeniami Jacek Za-
lewski. - Jedzenie kosztuje podob-
nie, a za dobrą kawę trzeba zapła-
cić 1 euro. Portugalczycy są bardzo 
gościnni i kontaktowi. I w większość 
mówią po angielsku, co również jest 
sporym udogodnieniem.

Tomek Wojciuk

Jacek Zalewski i jego syn w kolejną podróż ruszą do Albanii

Portugalczycy są kontaktowi, 

przyjaźni i zawsze służą 

gościom pomocą
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 Na początku września 1939 r. 
mieszkańcy Czaplinka, także kilku-
letnie dzieci, gromadzili się w szkole, 
przy jedynym we wsi radiu. Słuchali 
informacji związanych z napaścią Nie-
miec na Polskę. 7 września zebrani w 
budynku nagle usłyszeli nadlatujące 
samoloty. Wybuchła panika. Wszyscy 
zaczęli uciekać ze szkoły w kierunku 
zarośli nad Czarną.

Bujaj mnie – to mniej boli

 Jak wspominał śp. Feliks Krzycz-
kowski z Czaplinka, trzy klucze nie-
mieckich samolotów lecących w kie-
runku Góry Kalwarii pojawiły się na 
niebie około południa. Drogą przez 
Czaplinek, od strony Grójca szły 
akurat osoby uciekające na wschód 
przez nadciągającym frontem oraz 
niewielkie grupy polskich żołnierzy. 
Na widok rozbiegających się osób 
piloci zaczęli strzelać z niskiej wyso-
kości. Posypały się też bomby.
 5-letni Franek Gański zginął na 
miejscu. Jego 3-letnia siostra Zosia 
przeżyła (prawdopodobnie osłonię-
ta przez brata), lecz została ranna w 
brzuch. Zaniesiona do domu prosi-
ła: „Mamuś, pobujaj mnie – to mniej 
boli”. – Nie było lekarza, nie było 
środków uśmierzających ból. Żyła 
jeszcze kilka godzin – wspominał 
rozpaczliwe chwile zmarły w 1985 
r. ojciec dziewczynki Adam Gań-
ski. Marianna Gańska, mama Fran-
ka i Zosi, przypłaciła śmierć dzieci 
życiem. Podczas niemalże codzien-
nych pieszych wędrówek do grobów 
zapadła na zapalenie płuc. Zmarła 
wiosną 1942 r.
 Sławomirowi Kąckiemu, sołtyso-
wi Czaplinka i inicjatorowi budowy 
pomnika, który odsłonięto trzy lata 
temu na cmentarzu w Sobikowie, na 
podstawie ksiąg parafialnych uda-
ło się ustalić osiem nazwisk zabi-
tych mieszkańców. Byli to oprócz 

rodzeństwa Gańskich:  Henryk Ło-
dziewski (31-letni kierownik szko-
ły), Zofia Urbańska (16 lat), Józef 
Biskupski (21 lat), a także Stanisław 
(28 lat), Halina (6 lat) i Ewa Prędota 
(4 lata). Feliks Krzyczkowski wspo-
mina o 11 ofiarach wśród mieszkań-
ców. Kim byli pozostali? Do dziś nie 
wiadomo. 

Wśród ciał bliskich

 Dzień po nalocie ciała zmarłych 
zostały ułożone na wozach konnych 
i zawiezione na cmentarz do Sobi-
kowa. – Kopano w pośpiechu płyt-
kie groby. Nie było czasu, samoloty 
mogły wrócić. Wróciły. Ksiądz pro-
boszcz Jankiewicz rozkazał: „po-
łóżcie się na ziemi!”. Zrozpaczeni, 
wystraszeni ludzie leżeli wśród ciał 
swych bliskich – wspominał po la-
tach Adam Gański.
 Samoloty ponownie nadleciały, 
kiedy wieś mijała duża grupa pol-
skich żołnierzy w wozach bojowych. 
Feliks Krzyczkowski opisał, jak Po-
lacy ostrzeliwali wroga z ciężkiego 
karabinu. Polegli zostali pochowani 
na sobikowskim cmentarzu, w „gro-

bie nieznanego żołnierza” (jak mó-
wią miejscowi).
 O tragicznych wydarzeniach z 
września 1939 przez lata wiedziały 
tylko pojedyncze osoby. Dla sołty-
sa Kąckiego pozostaje zagadką, dla-
czego do tej pory nie było żadnych 
obchodów rocznicowych, nikomu 
do głowy nie przyszło upamiętnie-
nie nazwisk ofiar na jednej tablicy. 
Zdaniem Tadeusza Gańskiego (syna 
Adama) odpowiedź może być tylko 
jedna: ponieważ było bardzo ciężko 
o tych strasznych chwilach mówić.
– Ci, co przeżyli, chcieli o tym za-
pomnieć, ponieważ tak bardzo trud-
no było im żyć z tymi wspomnienia-
mi – przekonywał.

Piotr Chmielewski

Przeżyli i chcieli zapomnieć
GÓRA KALWARIA II wojna światowa zaczęła się dla Czaplinka tragicznie. Podczas nalotu 

zginęli między innymi kierownik szkoły i kilkoro dzieci

„Kisiel” zasiądzie na skwerze?
PIASECZNO Podczas ostatniej sesji rady miejskiej radny Zbigniew Mu-

cha zaproponował, aby na modernizowanym Skwerze Kisiela gmina 

zainstalowała ławkę z siedzącą na niej postacią Stefana Kisielewskie-

go. - Podoba mi się ten pomysł – zawyrokował burmistrz Zdzisław Lis

 - Wzorując się na wielu miastach w Polsce, które umieściły na swoich placach, 
skwerach czy w parkach tzw. ławeczki patronów, np. w Konstancinie-Jeziornie 
Stefana Żeromskiego, w Łodzi Juliana Tuwima, w Warszawie Agnieszki Osieckiej, a 
w Przemyślu - wojaka Szwejka wnioskuję, aby na Skwerze Kisiela zainstalować ła-
weczkę z postacią Stefana Kisielewskiego – zaproponował podczas ostatniej se-
sji Zbigniew Mucha. - Ławeczka Stefana Kisielewskiego na skwerze jego imienia 
podniesie niewątpliwie atrakcyjność tego miejsca i zachęci mieszkańców oraz go-
ści do bliższego poznania samej postaci Stefana Kisielewskiego. 
 Burmistrz Zdzisław Lis zaopiniował pomysł radnego jako „dobry”. - Mam 
nadzieję, że będziemy mogli go zrealizować, muszą poprosić o opinię na ten 
temat wydział promocji – dodał.
 Umieszczenie na skwerze ławeczki z siedzącym na niej „Kisielem” koszto-
wałoby około 150 tys. zł.

TW
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Ofiary nalotu z 7 września 1939 roku dopiero trzy lata temu 

upamiętniono w Sobikowie kamienną tablicą. 



Wielka feta dla dzielnego Arturka
PIASECZNO W ostatnią sobotę sierpnia w Smacznej Chacie w Piasecznie odbyło się jedyne w swoim ro-

dzaju pożegnanie wakacji. W trakcie imprezy każdy mógł wspomóc leczenie i rehabilitację Arturka Czuby 

– chłopca z zespołem Downa, u którego stwierdzono szereg poważnych dolegliwości zdrowotnych. Na 

miejscu nie zabrakło animacji dla dzieci, występów artystycznych i licytacji na szczytny cel

 Arturek to mały, dzielny chło-
piec, który cierpi na zespół Downa, 
chorobę Hirschsprunga, opóźnie-
nie rozwoju psychoruchowego, ob-
niżone napięcie mięśniowe i nie-
doczynność tarczycy. Na szczęście 
w trudnych chwilach jego rodzice 
mogą liczyć na wsparcie wielu ludzi 
dobrej woli.
 - To dziecko, które jest zawsze 
uśmiechnięte i zawsze pogodne, od 
którego możemy się dużo nauczyć 
– mówi Magdalena Pawlak, jedna 
z inicjatorek pomocy dla Arturka. 
- Pokochałam całą jego rodzinę. To 
są dobrzy ludzie, którym naprawę 
warto jest pomagać.
 Wielka feta nie była pierwsza. Od-
było się już wcześniej kilka wydarzeń, 
podczas których można było wspo-
móc kosztowne leczenie i rehabilitację 
chłopca – między innymi duży, majo-
wy koncert na rynku miejskim „Śpie-
wające Piaseczno”. Przez cały czas 
trwają również na jego rzecz interneto-
we licytacje na Facebooku („Kiermasz 
dla dzielnego Arturka”).

Zjednoczeni we wspólnym celu

 Głównym organizatorem kolej-
nej imprezy mającej wesprzeć Artur-
ka była restauracja Smaczna Chata. 
Z tej okazji przygotowano dla go-
ści specjalne menu, z którego sko-
rzystanie oznaczało równoczesną 
pomoc finansową dla chłopca. Na 
miejscu animacje dla najmłodszych 
poprowadziły z kolei Animki, a w 
przerwach między pokazami udzie-
lania pierwszej pomocy i różnymi 
występami artystycznymi odbywa-
ły się licytacje (między innymi ki-
logramowego lizaka z Manufaktu-
ry Słodyczy z Piaseczna i różnych 
voucherów). Wieczorem rozpalo-
no zaś wielkie ognisko, które jeszcze 
bardziej scementowało w szczytnym 

celu obecnych na imprezie. Warto 
podkreślić, że dużą rolę w przygo-
towaniu imprezy odegrali również 
mali wolontariusze. 
 Tym razem Arturek nie mógł być 
ze wszystkimi na imprezie, ponieważ, 
w towarzystwie mamy Małgorzaty, do-
chodził jeszcze do siebie po operacji.
- Operacja się udała, ale dopiero po pół 
roku będziemy wiedzieć jak jego jelita 
będą pracować – mówi Paweł Czuba, 
ojciec Arturka. 
 I choć pierwsze dni po operacji 
były ciężkie, to jednak wszystko skoń-
czyło się dobrze i w środę, 30 sierpnia 

chłopiec wrócił do domu. Jesienią, jeśli 
wszystko dobrze się zagoi, planowane 
są dla niego rehabilitacje ruchowe oraz 
praca nad jego mową.

Wciąż można pomóc

 W trakcie imprezy zebrano łącz-
nie 2400 złotych. Choć jest to wspar-
cie istotne, to jednak jest ono kroplą 
w morzu potrzeb.
 Przez cały czas chłopcu można po-
móc wpłacając zadeklarowaną kwotę 
na konto Fundacji Dzieciom Zdążyć z 
Pomocą. 

Grzegorz Tylec

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Z 2016 r., poz. 2147 
ze zm.) Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, że w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, wywieszony 
został wykaz nw. nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę: 

    przy ul. Pułaskiego (dz. ew. nr 119/8 z obrębu 01-26).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami tut. Urzędu osobiście, telefonicznie tel. (22) 756-44-91 lub na stronie  
bip.konstancinjeziorna.pl
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Lilac błysnął na Famie
PIASECZNO Zespół tworzony przez mieszkańców powiatu piaseczyń-

skiego triumfowali podczas sierpniowego 47. Festiwalu Fama w Świ-

noujściu w kategorii debiutantów

 W skład zespołu Lilac wchodzą Michał Pomiński (perkusja), Jan Bąk (gitara i 
klawisze), a także Jakub Zalasa (gitara basowa oraz wokal). Razem grają od roku, 
choć znają się znacznie dłużej. – Michał i Janek poznali się w przedszkolu w Złoto-
kłosie, z kolei Kubę spotkali w piaseczyńskiej Szkole Marzeń. Wcześniej występo-
wali na festiwalach licealnych w Warszawie, ale grali też m.in. w Piasecznie. Nie-
dawno wydali epkę, na której znajdują się cztery utwory, a we wrześniu planu-
ją wydanie kolejnej. Płytę w formie cyfrowej można kupić poprzez stronę lilacc.
bandcamps.com 

Mnóstwo koncertów

 Podczas sierpniowej Famy, podobnie jak kilkadziesiąt innych zespołów, 
zagrali w sumie kilka koncertów. – Wystąpiliśmy w muszli przy plaży, w klubie 
muzycznym oraz w kawiarni przy rynku w Świnoujściu – wylicza Michał Po-
miński. – Graliśmy też na koncercie poświęconym Wojciechowi Młynarskie-
mu, na którym wykonaliśmy cztery utwory, m.in. „Jeszcze się tam żagiel bie-
li” i „Prześliczną wiolonczelistkę”. 
 Fama, a zwłaszcza jej rozmach i organizacja, zrobiła na nich duże wraże-
nie. – Podczas festiwalu w mieście jest mnóstwo koncertów – zauważa Kuba 
Zalasa. – Czas wypełniony jest do ostatniej sekundy, bo albo się występuje, 
albo pracuje nad materiałem. 

Ich muzyka wpada w ucho

 Tworzący zespół muzycy są humanistami, ale tak naprawdę mają bardzo 
szerokie zainteresowania od fi lozofi i i literatury, aż po historię sztuki. Zgodnie 
przyznają, że muzyka to na razie ich hobby. Jeśli jednak przerodziłaby się w za-
wód, nie mają nic przeciwko temu. Poproszeni o scharakteryzowanie stylu, w ja-
kim grają, mówią, że najogólniej jest to alternatywny rock. – Posłużę się recenzją, 
jaka została napisana podczas Famy – dodaje szybko Jan Bąk. – W naszej muzy-
ce jest „sporo indie rockowej wrażliwości, folkowych, ale bardziej na miejską mo-
dłę opowieści, jazzowych kombinacji ze strukturą. Brakuje tylko określenia pop”. 
Nasze piosenki idealnie nadają się do niezobowiązującego słuchania.
 Zespołu będzie można posłuchać na żywo już 9 września w Piasecznie 
podczas  imprezy Muzyczny Hyde Park. Muzycy zagrają też 21 października w 
Domu Kultury z zespołem Antidotum.

Tomasz Wojciuk

PIASECZNO

Festiwal Piosenki Dołującej
 W sobotę 2 września na Zimnych Dołach w Żabieńcu odbędzie się pią-
ta edycja Festiwalu Piosenki Dołującej. Od godziny 15 do 17 potrwają prze-
słuchania koncertowe, o godzinie 18 wystąpi zespół Mikroklimat, następnie 
o godzinie 19 odbędzie się koncert laureatów, po których o godzinie 20 wy-
stąpi duet Jarociński – Juszczyszyn, a imprezę zwieńczy o godzinie 21 reci-
tal Andrzeja Poniedzielskiego. Wstęp wolny.

Tyl.
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Historyczny triumf Perły!
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA, PERŁA ZŁOTOKŁOS – ENERGIA KOZIENICE 2:0 Po dwóch ligowych porażkach z rzędu Per-

ła Złotokłos w końcu odpaliła. W ostatnią sobotę podopieczni Jacka Rzeplińskiego w dobrym stylu pokonali 

Energię Kozienice i zdobyli tym samym swoje pierwsze, historyczne punkty w czwartej lidze

 Bramki na wagę zwycięstwa 
strzelił Adam Piotrowski. Pierwsza 
z nich padła w 31. minucie po dyna-
micznym rajdzie prawą stronę bo-
iska Mateusza Orzeszaka. Popular-
ny „Orzech” odegrał do Piotrow-
skiego, a ten – uderzeniem z pierw-
szej piłki - dał Perle prowadzenie. 
Drugiego gola zainicjowała pięć mi-
nut później efektowna parada bram-
karska Janka Błaszczaka, po której 
poszła szybka kontra – tym razem 
lewą stroną. Znów urwał się Orze-
szak, a jego strzał na bramkę dobił 
celnie Piotrowski.
 Trzeba przyznać, że Perła odro-
biła lekcję z poprzednich spotkań. 
Przede wszystkim zagrała z Energią 
uważniej w defensywie, nie dając się 
już tak łatwo wciągać na połowę ry-
wali i bardzo szybko przyniosło to 
wymierny efekt.

Grzegorz Tylec

Grzegorz Gotchold, kapitan Perły Złotokłos
 Do meczu z Kozienicami wyszliśmy mocno zmotywowani. U każdego z chło-
paków było widać złość za postawę z poprzednich meczów. W końcu trener miał 
do dyspozycji praktycznie całą kadrę. Zagraliśmy bardzo mądrze w obronie, a ata-
ki wyprowadzane były niemal perfekcyjnie. Kozienice częściej miały piłkę, lecz na 
niewiele się to zdało przy formie naszych obrońców. Ta wygrana jeszcze bardziej 
nas napędza, a przy takim zaangażowaniu na treningach i takiej atmosferze 

IV liga

Kolejka 3 - 26-27 sierpnia

LKS Jedlińsk 0-1 Wilga Garwolin  
Mazur Karczew 1-1 Broń Radom  
Oskar Przysucha 1-0 Pogoń Grodzisk Mazowiecki  
Sparta Jazgarzew 4-1 Znicz II Pruszków  
LKS Promna 0-2 Błonianka Błonie  
Perła Złotokłos 2-0 Energia Kozienice  
Naprzód Skórzec 3-5 Mszczonowianka Mszczonów  
MKS Piaseczno 2-3 Pilica Białobrzegi 

Tabela grupy południowej IV ligi

1.  Mszczonowianka Mszczonów 
  3 9 3 0 0 10-4
2.  Pilica Białobrzegi 3 9 3 0 0 9-3
3.  Sparta Jazgarzew 3 9 3 0 0 9-4
4.  Oskar Przysucha 3 7 2 1 0 9-4
5.  Pogoń Grodzisk Mazowiecki 
  3 6 2 0 1 3-1
6.  Broń Radom 3 5 1 2 0 9-2
7.  MKS Piaseczno 3 4 1 1 1 6-4
8.  Wilga Garwolin 3 4 1 1 1 1-7
9.  Mazur Karczew 3 4 1 1 1 6-2
10.  Perła Złotokłos 3 3 1 0 2 3-6
11.  Błonianka Błonie 3 3 1 0 2 4-7
12.  Energia Kozienice 3 3 1 0 2 4-5
13.  LKS Jedlińsk 3 1 0 1 2 1-4
14.  Znicz II Pruszków 3 1 0 1 2 4-12
15.  LKS Promna 3 0 0 0 3 1-6
16.  Naprzód Skórzec 3 0 0 0 3 4-12

Liga okręgowa

Kolejka 3 - 26-27 sierpnia

Przyszłość Włochy (Warszawa) 3-1 Naprzód Brwinów  
Piast Piastów 3-1 Sparta II Jazgarzew  
Błękitni Korytów 3-5 LKS Chlebnia  
SEMP Ursynów (Warszawa) 2-1 Pogoń II 
Grodzisk Mazowiecki  
Naprzód Stare Babice 2-4 KS Raszyn  
AP Żyrardów 5-2 KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna)  
Ursus II Warszawa 0-1 Józefovia Józefów  
KS Teresin 0-4 Grom Warszawa 

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

1.  Józefovia Józefów 3 9 3 0 0 11-4
2.  SEMP Ursynów (Warszawa) 
  3 7 2 1 0 6-4
3.  KS Raszyn 3 7 2 1 0 9-6
4.  LKS Chlebnia 3 7 2 1 0 9-3
5.  Grom Warszawa 3 6 2 0 1 7-3
6.  Sparta II Jazgarzew 3 6 2 0 1 10-4
7.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 
  3 6 2 0 1 8-4
8.  KS Teresin 3 6 2 0 1 5-5
9.  Przyszłość Włochy (Warszawa) 
  3 4 1 1 1 4-5
10.  AP Żyrardów 3 3 1 0 2 8-8
11.  Ursus II Warszawa 3 3 1 0 2 3-3
12.  Naprzód Stare Babice 3 3 1 0 2 7-11
13.  Piast Piastów 3 3 1 0 2 3-7
14.  Błękitni Korytów 3 0 0 0 3 6-12
15.  KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 
  3 0 0 0 3 3-10
16.  Naprzód Brwinów 3 0 0 0 3 2-12

A klasa

FC Lesznowola 1-2 Nadstal Krzaki Czaplinkowskie
Laura Chylice 3-1 Grom II Warszawa 
Jedność Żabieniec 4-0 Tur Jaktorów  
Anprel Nowa Wieś 2-4 MKS II Piaseczno  
GLKS Nadarzyn 3-0 Okęcie Warszawa  
Świt Warszawa 4-2 Rozwój Warszawa 

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy

1.  Laura Chylice 2 6 2 0 0 8-2
2.  Jedność Żabieniec 2 4 1 1 0 7-3
3.  MKS II Piaseczno 2 4 1 1 0 7-5
4.  Świt Warszawa 2 4 1 1 0 7-5
5.  Grom II Warszawa 2 3 1 0 1 6-4
6.  GLKS Nadarzyn 2 3 1 0 1 5-3
7.  Rozwój Warszawa 2 3 1 0 1 5-6

8.  Okęcie Warszawa 2 3 1 0 1 6-3
9.  Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 
  2 3 1 0 1 3-6
10.  UKS Siekierki (Warszawa) 
  1 1 0 1 0 3-3
11.  Gwardia Warszawa 0 0 0 0 0 0-0
12.  FC Lesznowola 1 0 0 0 1 1-2
13.  Anprel Nowa Wieś 2 0 0 0 2 2-10
14.  Tur Jaktorów 2 0 0 0 2 1-9

Ligowe zapowiedzi

IV liga

Kolejka 5 - 2-3 września

Mazur Karczew - Wilga Garwolin  
Oskar Przysucha - LKS Jedlińsk  
Sparta Jazgarzew - Broń Radom 3 września, g.17
LKS Promna - Pogoń Grodzisk Mazowiecki  
Perła Złotokłos - Znicz II Pruszków  2 września, g.16
Naprzód Skórzec - Błonianka Błonie  
MKS Piaseczno - Energia Kozienice 2 września, g.17

Liga okręgowa

Kolejka 5 - 2-3 września

Piast Piastów - Naprzód Brwinów  
Błękitni Korytów - Przyszłość Włochy (Warszawa)  
SEMP Ursynów (Warszawa) - Sparta II Jazgarzew  
Naprzód Stare Babice - LKS Chlebnia  
AP Żyrardów - Pogoń II Grodzisk Mazowiecki  
Ursus II Warszawa - KS Raszyn  
KS Teresin - KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 2 
września, g.17 
Grom Warszawa - Józefovia Józefów 

A klasa

Kolejka 3 - 2-3 września

UKS Siekierki (Warszawa) - FC Lesznowola 
2 września, g.17
Rozwój Warszawa - Gwardia Warszawa  
Okęcie Warszawa - Świt Warszawa  
MKS II Piaseczno - GLKS Nadarzyn 3 września, g.11
Tur Jaktorów - Anprel Nowa Wieś  
Grom II Warszawa - Jedność Żabieniec 2 września, g.14
Nadstal Krzaki Czaplinkowskie - Laura Chylice 
2 września, g.17

II liga kobiet

Kolejka 1 - 2-3 września

UMKS Zgierz - Stomil Olsztyn  
Ząbkovia Ząbki - KU-AZS UW Warszawa  
Loczki Wyszków - Wilga Garwolin  
Akademia 2012 Suwałki - Jantar Ostrołęka  
Piastovia Piastów - GOSiR Piaseczno 2 września, 17:00
Pogoń Zduńska Wola  - KS Teresin  

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

Wyniki naszych zespołów ligowych

Jedność gromi po przerwie
PIŁKA NOŻNA, A KLASA, JEDNOŚĆ ŻABIENIEC – TUR JAKTORÓW 4:0 W 

pierwszej połowie niewiele zapowiadało zmianę sytuacji. Piłkarze z 

Żabieńca wzięli się jednak do roboty i zaaplikowali rywalom cztery 

trafi enia

 Po 45. minutach bezbarwnej i niedokładnej gry z obu stron obraz spotkania 
odmieniło wejście na boisko rezerwowego Damiana Sawy, które wyraźnie uspo-
koiło poczynania gospodarzy. Sawa dwukrotnie wpisał się na listę strzelców, a po 
jednym trafi eniu dołożyli jeszcze Łukasz Jamorski i Mateusz Lewandowski.
 Ogólnie byliśmy lepsi od przeciwników, ale brakowało nam wykończenia 
– mówi trener Jedności Żabieniec Dariusz Zabiżewski. - W końcówce szliśmy 
do końca. Szkoda zwłaszcza ładnego uderzenia Tomka Jamorskiego z dystan-
su, po którym piłka zatrzymała się na poprzeczce.

Grzegorz Tylec

Laura idzie jak burza
PIŁKA NOŻNA, A KLASA Po spadku z ligi okręgowej piłkarze i działacze Laury Chylice nie ukrywają tego, że 

jak najszybciej chcieliby do niej powrócić. Nie udało się w poprzednim sezonie, ale początek obecnego zda-

je się zwiastować, że mają na to spore szanse

 Laura wygrała, jak na razie, 
wszystkie swoje spotkania – za-
równo w lidze, jak i w rozgrywkach 
Pucharu Polski. W A klasie rozbi-
ła kolejno Tur Jaktorów na wyjeź-
dzie (5:1) i u siebie drużynę Grom 
II Warszawa (3:1). W okręgowym 
Pucharze Polski zwycięstwa pod-
opiecznych Łukasza Kopczyńskie-
go były nawet jeszcze bardziej oka-
załe. Laura najpierw wygrała na wy-
jeździe z grającą w B klasie Walką 
Kosów (8:2), a potem – w dokładnie 
takim samym stosunku – zdemolo-
wała u siebie zespół z ligi okręgowej 
– KS Teresin.
 - Jesteśmy zmotywowani żeby 
opuścić A klasę i zrehabilitować 
się za poprzedni, nieudany sezon – 

mówi Max Litka, bramkarz Laury 
Chylice. - Wydaję mi się, że stać nas 
na okręgówkę, ale będziemy musieli 

udowodnić to na boisku.

Grzegorz Tylec

Nie powinni tego przegrać
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA, MKS PIASECZNO – PILICA BIAŁOBRZEGI 2:3 Ten mecz nie był z pewnością wielkim pił-

karskim świętem. Gospodarze musieli rozegrać go bez obecności kibiców i ostatecznie ulegli rywalom, choć 

jeden punkt był na wyciągnięcie ręki

 Wszystkie bramki padły w tym 
spotkaniu po zmianie stron. Pierw-
sze trzy należały do gości. Po golu 
Patryka Strusa w 51. minucie bia-
ło-niebiescy mogli wyrównać, ale 
zamiast tego stracili drugiego gola – 
po świetnym uderzeniu z woleja Pio-
tra Skałbani. A kiedy w 78. minucie 
Hubert Śliwiński strzelił na 0:3, wy-
dawało się, że jest już po zawodach. 
 Piaseczno pokazało jednak cha-
rakter. W 80. minucie – w zamieszaniu 
po rzucie rożnym – do własnej bram-
ki skierował piłkę Adrian Karaska, a 
trzy minuty później Marcin Majewski 
trafił głową na 2:3 i zrobiło się cieka-
wie. Znakomite szanse na wyrównanie 
zmarnowali jednak w końcówce Ad-
rian Samoraj i Filip Jadacki. Zwłasz-
cza ten ostatni znalazł się sam na trze-
cim metrze przed bramkarzem, ale za-
miast posłać piłkę do siatki, uderzył 
lekko i golkiper nie miał problemów ze 
złapaniem futbolówki.

Grzegorz Tylec

Tomasz Grzywna, trener MKS Piaseczno

 Mecz był bardzo wyrównany. Przyczyną naszej porażki był brak kon-
sekwencji. Zagraliśmy tak naprawdę 45 minut, a to jest za mało, żeby wy-
grać mecz z Pilicą. Przed drugą połową zakładaliśmy sobie w szatni co in-
nego, a co innego realizowaliśmy na boisku.

R E K L A M A



DOCIEPLENIA - ELEWACJE

tel. 531 834 414

OCIEPLENIA
Izolacje pianą

PUR

22 AKTUALNOŚCI

KURIER POŁUDNIOWY

BIURO
PRAWNO-PODATKOWE
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księgowo-kadrowa,księgowo-kadrowa,

profesjonalnie i życzliwieprofesjonalnie i życzliwie

Warszawa/DawidyWarszawa/Dawidy

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

Dom Zalesie Vita to:

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

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

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

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

czuwająca  i profesjonalna•
kadra pielęgniarek,

ratowników
i opiekunów medycznych

Mały biznes kwitnie w Zalesiu
PIASECZNO Przechodząc czy przejeżdżając ulicą Czeremchową w Zalesiu Dolnym można na chwilę zatrzymać 

się przed jednym z domów i... napić pysznej lemoniady. Na otwarcie swojego „małego biznesu” zdecydowa-

ła się tam 9-letnia Hania, która zarabia swoje pierwsze pieniądze
 Kubek zimnej lemoniady kosztu-
je u Hani 50 groszy. Do tego prowa-
dząca interes dziewczynka dorzuca 
każdemu jabłko gratis. Pomysł pod-
sunęła córce jej mama, która uczy ją 
w ten sposób – na wzór amerykań-
ski – jaką wartość ma pieniądz i że 
na wszystko w życiu trzeba zapraco-
wać. 
 Hania przygotowuje jednak 
wszystko sama – począwszy od do-
mowej roboty lemoniady, a kończąc 
na własnym mini-stoisku.
 - Na pewno moja lemoniada jest 
lepsza od tych w sklepach, bo sama 
ją robię – zachwala swój towar Ha-
nia. - Do produkcji wykorzystuję cy-
tryny, cukier, schłodzoną wodę i... 
na razie tyle.
 Gratisowe jabłka pochodzą z ko-

lei z prywatnego sadu w Grójcu.
 - Jak zacznie się szkoła, lemonia-
dę będę sprzedawać, gdy z niej wró-

cę – zapowiada dziewczynka.

Grzegorz Tylec

Wciąż bez kibiców
PIASECZNO Przedłuża się, realizowana od 15 lipca, budowa nowych trybun i ich zadaszenia na stadionie 

miejskim. Mimo iż klub MKS Piaseczno rozegrał dwa pierwsze mecze sezonu na wyjeździe, ostatnie spotka-

nie – z Pilicą Białobrzegi – musiał już zagrać u siebie. Niestety, bez udziału publiczności

 - W piłkę nożną gra się przede 
wszystkim dla kibiców – mówi prezes 
MKS Piaseczno Jacek Krupnik. - Brak 
trybun jest dla nas, nie ukrywam, bar-
dzo niekomfortową sytuacją.
 Dlaczego wciąż nie można oglą-
dać ligowych spotkań w Piasecznie? 
Sprawa ma dość długą historię, po-
nieważ do pierwszego przetargu na 
wykonanie trybun nie zgłosiła się 
żadna, będąca w stanie zrealizować 
zlecenie, firma.
 - Kiedy zaś rozpisano drugi 
przetarg i firma się znalazła, pogo-
da sprawiła, że prace remontowe po-
stępowały bardzo wolno, a przez wie-
le dni nie postępowały w ogóle – wy-
jaśnia Robert Iwanek, członek zarzą-
du klubu. - Dwie pierwsze kolejki sezo-
nu rozgrywaliśmy na wyjeździe, więc 
myśleliśmy, że w razie jakiegoś delikat-
nego poślizgu będziemy  mieli jeszcze 
dwa tygodnie zapasu, ale okazało się, 
że nawet to nie pozwoliło na zakoń-
czenie prac przed domowym spotka-
niem z Pilicą Białobrzegi.
 Osoby związane z klubem najbar-
dziej irytował jednak fakt, że - w od-
powiedzialnym za realizację inwesty-
cji – Gminnym Ośrodku Sportu i Re-
kreacji nie potrafili im podać dokład-
nej daty zakończenia budowy trybun.
 - Opóźnienie realizacji instala-
cji trybun zostało spowodowane ko-
niecznością powtórzenia procedu-
ry przetargowej, ponieważ do pierw-
szego przetargu nie zgłosił się ża-
den wykonawca oraz niekorzystny-

mi warunkami pogodowymi, któ-
re opóźniły realizację prac ziem-
nych i brukarskich o ponad trzy ty-
godnie – mówi, w imieniu GOSiR, 
Łukasz Kamiński. - Przewidywany 
termin oddania trybun do użytku 
to 15 września 2017 roku. Jednocze-
śnie informujemy, że wszystkie prze-
widziane terminarzem mecze mogą 
być rozgrywane z udziałem publicz-
ności na boisku syntetycznym.
 

W najbliższą sobotę, 2 września 
MKS Piaseczno podejmie na swoim 
boisku Energię Kozienice. Mecz zo-
stanie rozegrany o godzinie 12 bez 
udziału publiczności.
 - Rozumiem rozgoryczenie kibi-
ców, ale nie mogę nic w tej sprawie 
zrobić – mówi Jacek Krupnik. - Na 
boisku syntetycznym nie ma „klatki” 
dla kibiców gości.  

Grzegorz Tylec

Na meczu z Pilicą Białobrzegi trybuny wyglądały tak

Przyjmiemy do pracy
osoby do dystrybucji posiłków w szpitalu

w Konstancinie

Tel.: 504 254 869
R E K L A M A

R E K L A M A



DAM PRACĘ

RESTAURACJA I HOTEL DWÓR KONSTANCIN *** ZA-
TRUDNI: Z DOŚWIADCZENIEM  POMOC KUCHENNĄ I 
POKOJOWE. INFORMACJĘ POD NUMEREM TELEFO-
NU 22 754 72 72 LUB KOM. 500 702 033

MONTAŻYSTA OKIEN, Z DOŚWIADCZENIEM , PRAWO 
JAZDY KAT. B TEL. 508 270 713

ZATRUDNIĘ DO CATERINGU WYDAWANIE 
POSIŁKÓW NA SZKOLE (PRACA PON-PIĄT. 8-16). 
TEL. 600 471 834

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

Zatrudnię hydraulików. Tel: 501 083 795

Ekspedientka do sklepu w Piskórkce, tel. 608 055 738

Zatrudnię instruktora nauki jazdy. Telefon 505 087 358

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

Firma zatrudni panią do sprzątania na terenie gminy 
Konstanicn-Jeziorna, 13 zł brutto/1h, tel. 533 281 247

Panią do zmywania naczyń w kuchni szkolnej 
w Józefosławiu (Piaseczno), tel.882 008 720

Kierowca kat.C+E, kraj, tel 601 356 331

Instruktora plastyki, po pedagogice lub w trakcie, 
przedszkole w Piasecznie, tel. 602 686 951 

Poszukujemy osób do pracy na produkcji. Miejsce pra-
cy Piaseczno, tel. 602692964, 607230418

Zatrudnię fryzjera/-kę z doświadczeniem, Konstancin 
tel. 501 637 090

Zatrudnię Panią do sprzątania w  Spokojnej Przystani, 
Jazgarzew, tel. 501 182 362 

Do warsztatu przyjmę mechanika samochodowego, 
Piaseczno, tel. 602 74 84 14

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

Zatrudnię pomocnika magazyniera do sklepu spożyw-
czego w Ustanowie, tel. 602 601 676

Kucharza od zaraz, tel. 601 633 330 

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

Kobieta do gotowania, w ośrodku opiekuńczym na 1/2 
etatu, tel. 607 081 930

Kierowca kat.C+E, kraj, tel. 502 104 180 

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

Przedszkole Leśne na Ursynowie zatrudni Nauczyciela. Oso-
by zainteresowane proszę o przesłanie dokumentów aplika-
cyjnych na adres email bazancia@przedszkole-lesne.pl

Zatrudnię osobę do wydawania posiłków. Wa-wa Cen-
trum. Tel. 504 180 430

Szkoła Podstawowa w Mysiadle (ul. Kwiatowa 28) zatrudni 
nauczycieli:  - j. angielskiego (cały etat, na zastępstwo)  - bi-
blioteki (15 godzin) - j. hiszpański (pół etatu) - wspomagają-
cy (25 godzin) CV proszę przesyłać na adres e-mail: sekre-
tariat@spwmy.edu.pl, telefon kontaktowy - (22) 462 85 20

Magazyniera z doświadczeniem, uprawnieniami w zakre-
sie obsługi wózków  widłowych, uczciwego, dokładnego, 
firma kosmetyczna Piaseczno, umowa o  pracę, CV pro-
szę przesłać: estetica@estetica.biz.pl 

Administracja  Wspólnot  Mieszkaniowych  poszukuje 
pracownika  z wykształceniem  technicznym. 
CV: n.kempska@admin.warszawa.pl 

Firma sprzątająca zatrudni osobę w wieku do 55 lat. Praca 
w systemie zmianowym po 12 godz. dzień/noc. Wynagro-
dzenie 1900 zł na rękę, umowa o pracę. Praca w okolicach 
Baniochy, dojazd z Warki, Góry Kalwarii i Konstancina za-
pewniony. Szczegółowe informacje pod nr 501 631 374

Szukam pracownika w branży budowlanej - remonty i wy-
kończenia. Może być do przyuczenia. Tel. 604 972 900

Pracownika do remontów, tel. 667 356 939 

Posadzki! Zatrudnię na stale chętnych do pracy przy 
wylewaniu posadzek z okolic Piaseczno, Góra Kalwaria. 
Doświadczenie niekonieczne. Krzysztof: 603 633 529

Zatrudnię krawcowe szwaczki Stefanowo, tel. 698 430 781

Zatrudnię tokarza, frezera, ślusarza. Piaseczno, 
tel. 22 756 10 05

KSIĘGOWĄ do biura rachunkowego Wwa/Dawidy 
biuro@e-pit.net 502 088 028 

KierowcaC+E po kraju,wymagany ADR podst.doświad-
czenie.Praca 2zmianowa w godz.4-16 lub 16-4,mile wi-
dziane osoby z okolic Nadarzyna, Raszyna,Piaseczna, 
tel.501212419

Stolarz z doświadczeniem, Janki, tel. 601 897 727

Konserwatora obsługi budynku zatrudni Sodexo. Praca na 
cały etat, w Konstancinie. Umowa o pracę. Wymagane do-
świadczenie w technicznym utrzymaniu budynku i upraw-
nienia SEP gr. 1. CV na krzysztof.grajek@sodexo.com lub 
tel. 602 318 714

Blacharza, lakiernika samochodowego, etat, praca Góra 
Kalwaria. Tel. 510 200 323

Do zbioru jabłek zatrudnię z Góry Kalwarii lub okolic, 
tel. 600 391 984

Zatrudnię pomoc do kuchni w restauracji w hotelu nieda-
leko Piaseczna. Tel: 601 236 271

Dekarza z dośw., pomocnika, praca stała, tel. 601 306 853

Potrzebna pani do sprzątania w domu jednorodzinnym 
(miejscowość Łoś), praca tylko w piątki, mile widziane 
osoby z okolicy, tel. 534 005 150

Sprzedawcę do sklepu meblowego UFO, zgłoszenia oso-
biste pl. Piłsudskiego 6,  Piaseczno

Do szkoły, panią sprzątającą, tel. 787 315 656

Firma Obrotu Nieruchomościami z wieloletnim doświad-
czeniem poszukuje do współpracy operatywnego AGEN-
TA, e-mail: wojciechlach@wp.pl

Poszukuję stolarza, meble kuchenne, tel. 515 190 200

Zatrudnię kierowcę kat. C, tel. 796 240 230

Hydraulika z doświadczeniem, bez nałogów, praca od za-
raz, obcokrajowcom dziękujemy, tel. 691 056 402

Zatrudnię kierowcę C+E, transport krajowy, dobre warun-
ki, weekendy wolne, tel. 507 796 120

Zatrudnię osobę do obsługi bufetu przy ul. Szamockiej, 
Wa-wa, tel. 504 180 430

Operator koparki z doświadczeniem przy budowie kanali-
zacji, monterzy sieci wod-kan, pomocnicy, zakwaterowa-
nie, ok. Piaseczna, tel. 501 22 95 73

Zatrudnię kierowców kat. C+E, jazda po kraju, tel. 506 00 00 69

Panie do sprzątania klatek w Piasecznie, tel. 509 094 049

Kierowcę C+E z doświadczeniem na trasy międzynarodo-
we, tel. 509 284 043

Fryzjerce w K - Jeziornie,  tel. 606 817 356

Lektorom języka angielskiego, Piaseczno, 
tel.22 757 06 13, CV: info@olpiaseczno.pl

Krawca/krawcową do szycia miarowego spodni, 
marynarek, tel. 602 726 384 

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

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

Cukiernika i pomoc, tel. 608 079 659

Stolarz. Firma zatrudni stolarza meblowego, Piaseczno, 
tel. 604 094 034

Pracowników budowlanych do stanów surowych, 
tel. 694 401 711

Do prac gospodarczych osoby z orzeczeniem o niepełno-
sprawności, Ursynów ul. Baletowa, tel. 505 055 173

Ekspedientkę, ekspedienta, Carrefour Express 
Piaseczno, ul. Pomorska, tel. 508 288 773

Pomoc kuchenna, kucharka do pracowni garmażeryjnej, 
Mysiadło, tel. 603 686 561

Do produkcji reklam (mile widziane zdolności manualne), 
tel. 602 424 170

Zatrudnię ludzi do pracy. Glazurnika oraz do prac remon-
towo-wykończeniowych, tel. 601 304 250

Fryzjera do zakładu fryzjerskiego w Konstancinie, 
tel. 606 119 850

Przedszkole w Konstancinie szuka opiekuna lub nauczy-
ciela, mail: edukacja25@gmail.com, tel. 698 938 536

Samodzielnego mechanika, stała umowa, możliwość 
prowizji, tel. 784 84 84 38

Zatrudnię kierowcę kat. C, tel. 796 240 230

Zatrudnię pomocników na budowę okolice Piaseczna 
Tel. 502 380 635

Zatrudnię Panią do odprowadzania dzieci z przedszkola 
(dwoje). 2-4 godziny dziennie. tel. 794 607 578

Kasjer sprzedawca miejsce pracy Supermarket 
Piotr i Paweł w Konstancinie przy ul. Warszawskiej 171, 
tel. 887 563 429

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie, tel. 889 680 625

Sprzątanie, tel. 516 096 759

KUPIĘ

Drzewo z wycinki przyjmę okazyjnie, tel. 666 924 505

Kupię antyki, srebra, platery, brązy, odznaczenia, milita-
ria, obrazy, ul. Dąbrowskiego 1, Warszawa, 
tel. 22 848 03 70, 601 352 129

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

SPRZEDAM

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

Sprzedam maszyny stolarskie: frezarka dolnowrzeciono-
wa, dłutownica, piła poprzeczna i wzdłużna, zaginarka do 
postformingu, prasa balansowa, tel. 601 897 727

Kopaczka ciągnikowa, tel. 797 470 694

Kontener, tel. 574 664 008

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 602 77 03 61

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 791 394 791

Tuje, bukszpany i inne,  tel. 880 479 679

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

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

Honda 600 , tel. 797 084 170

GUOWEI poj. 125, TEL. 514 810 645

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup aut, tel. 797 146 016

Skup aut – wszystkie marki tel. 512 391 270

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

Skup, stare, skorodowane, rozbite. Atrakcyjne ceny, 
tel. 730 134 633

Skup aut, tel. 793 304 091

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Kawalerka Piaseczno Mysiadło 34 m kw. Złotej Kaczki I 
piętro Sprzedam Bezpośrednio tel. 602 126 180

Działki budowlane w Koceranach k. Tarczyna, 
tel. 502 082 759

Sprzedam działki budowlane blisko PKP! Koszt działki ok. 
1000 m2 ze wszystkimi opłatami (podatek, notariusz, księ-
ga wieczysta) WYNOSI ok. 29 500 zł. Propozycja szcze-
gólnie dla ludzi młodych niezamożnych lub na lokatę. 
Tel. 698 225 965 / 604 624 875

Sprzedam pod usługi działki przy nowobudowanej trasie 
S7. Bardzo tanio! tel. 604 624 875, 698 225 965

Sprzedam tanio działkę budowlaną w Siedliskach, 
tel. 698 225 965, 604 624 875

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

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

Tanio sprzedam działkę z domem do remontu, Koryta 
ul. Południowa 3, gm. Prażmów, tel. 662 849 208

Dom, tanio, tel. 535 487 338

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

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

Działki rekreacyjne Prażmów, tel. 602 77 03 61

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

Działka 1229 m kw.,  z warunkami zabudowy, Konstancin, 
tel. 600 95 54 82

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Dział fryzjerski, gabinet do masaż w salonie kosmetycznym 
centrum Piaseczna, tel. 663 999 204

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

Kawalerka, 30 m kw. + balkon, w Piasecznie,  
tel. 603 168 784

Wynajmę pokój tel. 512 393 819

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

Wynajmę sklep wraz z wyposażeniem, tel. 515 815 983

Lokal usługowo-biurowy, po gabinecie stomatologicznym, 
34 m kw., I piętro, ścisłe centrum Piaseczna, tel. 606 308 697

Lokal usługowy, 80 m kw., Jazgarzew, 
tel. 515 190 200

Stolarnia z maszynami, Jazgarzew, 
tel. 515 190 200

Lokal 53 m kw., w Górze Kalwarii, pod działalność, 
tel. 518 072 870

USŁUGI

NAPRAWA AGD TEL. 780 183 173

ELEKTRYK TEL. 780 183 173

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

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

Tynki maszynowe tel. 502 788 561

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

Hydraulik tel. 886 576 148

Malarskie, tel. 696 120 208

Elektryk, tel. 666 890 886

Ogrody – nawadnianie – brukarstwo, tel. 603 357 962

Hydraulik z doświadczeniem i uprawnieniami. Piasecz-
no i okoliczne gminy tel. 605 079 907

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

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

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

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

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

Laptopy Internet Serwis, tel. 606 916 916

Alarmy, Kamery, tel. 606 916 916

SZOP Pranie Wykładzin Dywanów Tapicerki Ozonowanie 
Atrakcyjne ceny F-VAT tel. 669 002 969

Glazura terakota, tel. 577 355 123

Szkolenia BHP bhp-mat.pl

Geodeta, tel. 516 070 915

Tynki agregatem, tel.  533 125 444

Elewacje, docieplenia. Tanio, tel. 533 166 644

Remonty. Tanio, tel. 533 166 644

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Sprzątanie tel. 536 043 434 

Ogrodnictwo tel. 536 043 434

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Naprawiam pralki, lodówki, tel. 603 047 616

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

Hydraulik, tel. 535 872 455

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

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

Tłumaczenia, tel. 607 685 074

Wylewki agregatem, styrobeton, tel. 668 327 588

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Docieplanie budynków, elewacje, podbitki, 
tel. 511 723 600

Dachy - krycie papą termozgrzewalną, tel. 502 473 605

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

 RÓŻNE 

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

Oddam ziemię oraz gruz z możliwością transportu. 
Piaseczno i okolice. Tel. 501 705 327

Laureat Perły Mazowsza 2016 sala weselna Biały Dworek 
w Prażmowie – zapraszamy. Tel 722 202 966, 
http://www.salaweselnaprazmow.pl

NAUKA 

Korepetycje dla dzieci j. angielski, tel 510 717 735

SPOT kursy językowe - zapraszamy. Tel 601 551 084, 
www.spot.org.pl

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

Doktor Fizyka, Matematyka Angielski,
tel. +48 601 24 06 76

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

Odciski, modzele, wrastające paznokcie- podolog, 
tel. 22 716 39 40

Dom Opieki Piaseczno, tel. 601 870 594

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom czeka-
ją fundacyjne zwierzaki: pieski małe, większe i całkiem 
duże, a także koty. Wszystkie są zdrowe, 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
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KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Zatrudnię pracownika na plac

najlepiej z kat B lub B+C

Skład Drewna

Łazy Al Krakowska 210 A

tel. 602-476-553

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

R E K L A M A

Działkę budowlaną, ogrodzoną, zagospodarowaną, 
1860 m kw., woda+prąd, Piskórka, ul. Świerkowa, 
tel. 602 10 85 65

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Ziemia ogrodowa, torfowa, przesortowana, 
tel. 505 664 412

Dreamlandia – twórczy angielski, od 1998, indywidual-
nie, ,z dojazdem, , tel. 662 128 913 

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

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

Praca w sklepie spożywczym TIM w Kawęczynie. 
Wolne niedziele, umowa o pracę co 2 sobota wolna. 
Tel. 608 298 397

Zatrudnię agenta/pośrednika w biurze nieruchomo-
sci, Piaseczno, tel. 694 289 638

Szewca z doświadczeniem, od zaraz, do zakładu 
usługowego w  Konstancinie – naprawa obuwia 
tel. 503 018 848

Krawca/krawcową do zakładu poprawek krawieckich na 
Okęciu praca od zaraz, 503 018 848

Do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego MEDI-system 
KONSTANCJA w Bielawie zatrudnimy personel 
sprzątający, tel. 22 754 39 40

Do Ośrodka  MEDI-system KONSTANCJA w Bielawie 
zatrudnimy opiekunki, tel. 22 754 39 45

Budowlańców do remontów, tel. 602 230 452

Sprzątającą / Pokojową do Hotelu w Otrębusach, 
503-164-828

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

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

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

Kupię samochód od pierwszego właściciela, krajo-
wy, benzyna, benzyna + gaz, bezwypadkowy, do 10 
tys., do prywatnego użytku, tel. 666 924 505 

Auto skup, tel. 535 661 903

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

Kancelaria Prawa Administracyjnego.  ODSZKO-
DOWANIA ZA DZIAŁKI PRZEJĘTE POD DROGI PU-
BLICZNE – skutecznie pomagamy w uzyskaniu od-
szkodowanie maksymalnej wysokości. ODWOŁANIA, 
ZAŻALENIA, PISMA PROCESOWE. tel. 508 743 620

Wydzierżawię od zaraz wyposażony zakład szewski w 
Konstancinie, tel. 503 018 880, 503 018 848, 

Kwatery, 8 zł+, tel. 574 661 588

Pokój 450+, tel. 720 916 226

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

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

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

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

PRZYGOTOWYWANIE POZWÓW ROZWODOWYCH, 
tel. 508 743 620 

Anteny Tv/Sat - Montaż – Serwis, 
Tel. 502 129 161

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

ANTENY,SERWIS,MONTAŻ,GWARANCJA, 
TEL. 537 777 181, 883 434 737

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

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

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

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588  

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

R E K L A M A




