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Dziękowali za obfite zbiory
KONSTANCIN-JEZIORNA Zaba-

wa, muzyka i relaks po uda-

nych zbiorach towarzyszy-

ły niedzielnemu, gminne-

mu świętu plonów w Czer-

nidłach. W tym roku sołec-

twa stanęły też w szranki. 

Triumfowały Gassy

90 lat OSP 
Grochowa
PIASECZNO W sobotę odbyły się uroczyste ob-

chody 90-lecia OSP Grochowa. Z tej okazji jed-

nostka otrzymała nowy sztandar. Wielu druhów 

odebrało także nagrody i odznaczenia
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Na spacer z marihuaną

Złodziei rowerów zarejestrował monitoring

W bloku trzymał 100 g amfetaminy i mefedronu

Skonfi skowali podróbki o wartości ponad 2 mln zł

Na podwójnym gazie

Zdemolował suzuki

Pijany kierowca staranował 

ogrodzenie i wpadł na posesję

 W ubiegły piątek na ulicy Leśnej w Kopanej policjanci zatrzymali dwój-
kę młodych ludzi. Zarówno 20-letnia kobieta, jak i 34-letni mężczyzna mieli 
przy sobie marihuanę. Obydwoje usłyszeli zarzut posiadania środków odu-
rzających, za co grozi do 3 lat więzienia.

 W sobotę wieczorem sprzed sklepu przy ul. Kilińskiego skradziono ro-
wer o wartości 950 zł. Złodzieje nie wiedzieli, że nagrała ich kamera mo-
nitoringu. Niedługo potem 18- i 29-latek zostali zatrzymani. Policjantom 
udało się także odzyskać skradziony jednoślad. Sprawcy usłyszeli już za-
rzuty i staną przed sądem. Grozi im do 5 lat więzienia. 

 Kilka dni temu dzielnicowi zatrzymali wysiadającego z windy 39-letnie-
go Daniela D. Mężczyzna miał przy sobie dwa woreczki z marihuaną. Po 
chwili funkcjonariusze postanowili odwiedzić jego mieszkanie. W trakcie 
przeszukania znaleźli w nim około 100 gramów amfetaminy i mefedronu. 
Narkotyki były schowane w łazience oraz w lodówce. Funkcjonariusze za-
bezpieczyli też elektroniczną wagę, gotówkę i woreczki z zapięciem stru-
nowym. Zarówno Daniel D. jak i jego konkubina, 39-letnia Elżbieta S. zosta-
li zatrzymani. Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających grozi im 
do 10 lat więzienia. 

 Kilka dni temu funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem przestęp-
czości gospodarczej w Komendzie Stołecznej Policji odwiedzili centrum 
handlowe w Wólce Kosowskiej, aby sprawdzić, czy oferowany przez sprze-
dających towar jest udostępniany klientom zgodnie z obowiązującym pra-
wem. W jednym z samochodów policjanci ujawnili szeroki asortyment 
odzieży, butów i galanterii. Wszystkie towary opatrzone były znakami to-
warowymi znanych producentów. Wygląd bluzek, spodni, butów, torebek, 
portmonetek czy pasków wzbudził jednak zastrzeżenia policjantów, bo 
miały one niską jakość. Wszystko wskazywało na to, że naniesione na nie 
znaki towarowe nie są autentyczne. Po dokładnym sprawdzeniu samocho-
du ciężarowego policjanci zabezpieczyli ponad 4700 sztuk odzieży, 364 
pary butów oraz prawie 660 sztuk galanterii skórzanej o łącznej wartości 
ponad 2,2 mln złotych. W wyniku dalszych czynności funkcjonariusze za-
trzymali 7 osób: 30- i 20-letnich obywateli Bułgarii oraz pięciu Polaków w 
wieku od 32 do 53 lat. Ponadto zabezpieczyli ponad 12 tys. złotych na po-
czet przyszłych kar i roszczeń poszkodowanych fi rm. Zgodnie z artykułem 
305 ustawy o prawie własności przemysłowej, zatrzymani odpowiedzą za 
wprowadzenie do obrotu rzeczy z podrobionymi znakami towarowymi, co 
zagrożone jest karą nawet do 5 lat pozbawienia wolności. 

 W samo południe na Mariankach policjanci zauważyli niepewnie jadą-
cego opla corsę. Po chwili auto zostało zatrzymane do kontroli. Okazało 
się, że siedzący za kierownicą pojazdu mężczyzna jest nietrzeźwy – 49-la-
tek miał w organizmie ponad promil alkoholu. Teraz oprócz utraty prawa 
jazdy, grozi mu do 2 lat więzienia.

 W Łubnej 53-latek uszkodził suzuki vitarę, wybijając w niej dwie 
boczne szyby. Mężczyzna został zatrzymany i zbierany jest przeciwko 
niemu materiał dowodowy. Za uszkodzenie mienia grozi do 5 lat pozba-
wienia wolności.

 Dwa dni temu na ulicy Akacjowej w Kątach rozpędzony fi at palio zje-
chał z jezdni na chodnik, staranował ogrodzenie i wpadł na przydrożną 
posesję. Samochód musiał jechać szybko, ponieważ metalowe ogrodzenie 
rozprysło się w drobny mak. Kierowcy osobówki nic się nie stało, jednak 
nie był w stanie sam opuścić auta, bo – jak się po chwili okazało – był kom-
pletnie pijany. Mężczyzna stracił już prawo jazdy, a ze swojego bezmyślne-
go zachowania będzie tłumaczył się przed sądem. 
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Gdzie jest tablica? Ratusz: Jaka tablica?
PIASECZNO Andrzej Bugalski twierdzi, że przed remontem piaseczyńskiego dworca PKP, 

na jego ścianie znajdowała się tablica upamiętniająca przejazd przez Piaseczno trumny 

z ciałem Józefa Piłsudskiego. – Nie było żadnej tablicy – odpowiadają urzędnicy gminy

 W połowie maja 1935 roku na 
piaseczyńskiej stacji zatrzymał 
się pociąg, na którym była wysta-
wiona trumna z ciałem marszał-
ka Józefa Piłsudskiego. Po wiel-
kich uroczystościach żałobnych 
w Warszawie, trumnę przewiezio-
no na Wawel,  czyli miejsce osta-
tecznego spoczynku przywód-
cy państwa. W Piasecznie, pod-
czas pierwszego postoju pocią-
gu, marszałka żegnali mieszkań-
cy województwa warszawskiego, 
w tym wielu zamieszkałych w Pia-
secznie. Zmarłego w tym miejscu 
pożegnał wojewoda warszawski, 
odbyła się również ceremonia re-
ligijna. 
– To wielkie wydarzenie upamięt-
niono tablicą, która zawisła na bu-
dynku dworca od strony ulicy. Wie-
lokrotnie ją widziałem, mam tak-
że innych świadków, długoletnich 
pracowników stacji. Niestety, po 
remoncie budynku, metalowa ta-
blica zniknęła – mówi Andrzej Bu-
galski. Mieszkaniec Piaseczna na-
zywa siebie miłośnikiem historii, a 
szczególnie postaci Józefa Piłsud-
skiego. –  Na początku grudnia mi-
nie 150. rocznica urodzin marszał-
ka, dlatego zainteresowałem się lo-
sem tablicy. To karygodne, że za-
ginęła w tak niewyjaśnionych oko-
licznościach – bulwersuje się. Jego 
zdaniem, jeśli pamiątka się nie 
znajdzie, gmina powinna ufundo-
wać nową.
 Pan Andrzej skontaktował się 
w tej sprawie z urzędnikami pia-
seczyńskiego magistratu, którzy 
nadzorowali niedawną przebudo-
wę budynku dworca. „Ile miesz-
kańców Piaseczna mam przypro-
wadzić, żeby udowodnić fakt oczy-
wisty, że tablica była (...)?” – za-
pytał mieszkaniec. „Po rozmowie 
z projektantem (wykonywał rów-
nież inwentaryzację obiektu), z wy-
konawcą remontu oraz po przejrze-
niu posiadanej dokumentacji infor-
muję, że nikt nie potwierdził istnie-
nia takiej tablicy na budynku. Rów-
nież z informacji z innych wydzia-
łów gminy, które mają do czynie-
nia z tym obiektem wynika, że ta-
kiej tablicy nie było” – odpowie-
dział Zbigniew Kłosiewicz, inspek-
tor nadzoru robót budowlanych 
w gminnym wydziale inwestycji. 
Jego słowom wtóruje Łukasz Wy-
leziński, kierownik Biura Promo-
cji i Informacji gminy. – Na te-
renie dworca nie było żadnej ta-
blicy pamiątkowej. Jedynie mała, 
współczesna plastikowa tabliczka 
z informacją o budynku. Była tak 
marnej jakości, że nie nadawała 
się do powtórnego wykorzystania, 
zwłaszcza na odnowionym obiek-
cie. Opracowana zostanie nowa, 
estetyczna tablica z krótką infor-
macją o historii dworca, którą za-
instalujemy na budynku – odpo-
wiedział nam.
 O to, czy tablica związana z 
Józefem Piłsudskim istniała, za-
pytaliśmy również osoby dobrze 
obeznane z piaseczyńską historią. 
One również nie przypominają so-
bie tablicy, o której mówi Andrzej 
Bugalski. 
 Nasz czytelnik na tym nie za-
mierza poprzestać, szuka kolejnych 
świadków i zdjęć potwierdzających 
istnienie tablicy. 

Piotr Chmielewski

Dworzec PKP tu przed remontem, to z tej strony budynku 

rzekomo znajdowała się tablica (fot. UMiG Piaseczno)  

K O N D O L E N C J E

Pani

Annie Lukaszewicz

serdeczne wyrazy współczucia  
i słowa otuchy z powodu śmierci

mamy
składają

Kazimierz Jańczuk
Burmistrz 

Gminy Konstancin-Jeziorna

oraz pracownicy  
Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Andrzej Cieślawski 
Przewodniczący  
Rady Miejskiej
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Mieszkania w Lesznowoli

Apartamenty Koniczyna.pl

3 - 4 pokoje + ogródek

od zł.279 900
tel. 881 436 036

Nowy rok szkolny bez nowych sal
GÓRA KALWARIA Najmłodsze dzieci ze szkoły w Baniosze od września miały rozpocząć 

naukę w nowych klasach. Jednak dopiero co powstałe skrzydło placówki nie zostało 

ukończone, ponieważ wykonawca porzucił plac budowy

 Z sygnałów, jakie dotarły do gmi-
ny wynika, że lubelskie przedsiębior-
stwo jest w stanie upadłości. Opiewa-
jąca na nieco ponad 1,5 mln zł inwe-
stycja w Baniosze miała być ukończo-
na w czerwcu, ale nagle wykonawca 

opuścił teren i przestał odbierać tele-
fony. – Kilkukrotnie wzywaliśmy fir-
mę do ponownego podjęcia prac, ale 
nie było żadnej reakcji z jej strony. Nie 
mogłem dłużej czekać i uznałem to 
za rozwiązanie umowy z gminą – in-
formuje burmistrz Dariusz Zieliński. 
– Na szczęście – jak dodaje – te per-
turbacje nie wpłyną negatywnie na 
funkcjonowanie placówki. 
 Włodarze są bardzo zdziwieni 
postawą wykonawcy, ponieważ po-
zostało mu do zrealizowania  około 
5 proc. robót. – Gdyby firma ułożyła 
tarkiet na podłodze, moglibyśmy wy-
stąpić o pozwolenie na użytkowanie 
nowej części szkoły. To prace za oko-
ło 80 tys. zł – tłumaczy burmistrz.
 Przedsiębiorstwo nie zamonto-
wało także windy w nowym skrzy-
dle (to koszt około 120 tys. zł), ale 
ona nie jest niezbędna do oddania 
obiektu. Nie uporządkowało też te-
renu na zewnątrz nowego skrzydła, 
pozostawiając po sobie odpady. Za 
większość dotychczas zrealizowa-
nych prac firma otrzymała zapłatę. 
Na poczet zabezpieczenia należyte-
go wykonania kontraktu, gmina po-
zostawiła na swoim koncie 20 proc. 
jego wartości.  
 Obecnie gmina znajduje się w 
trudnej sytuacji. Musi zinwenta-
ryzować obecny stan inwestycji i 
ogłosić przetarg na dokończenie 

robót. A to oznacza, że dzieci wej-
dą do nowych sal prawdopodobnie 
najwcześniej za pół roku. – Serce 
się kraje, bo nowe pomieszczenia 
są piękne, a nie można z nich ko-
rzystać.  Na szczęście, w ocenie in-
spektorów nadzoru, wykonany bu-
dynek jest  w dobrym stanie i nie 
ma w nim poprawek – dodaje Da-
riusz Zieliński.
  Nowe pomieszczenia w 
większości zostaną przeznaczone 

dla najmłodszych uczniów szkoły 
w Baniosze.  Prawdopodobnie w 
tym miejscu lokum otrzymają też 
filia gminnej biblioteki publicznej 
oraz lokalne koło seniorów. Kie-
dy zapadła decyzja o rozbudowie 
zespołu szkół, nie było jeszcze za-
powiedzi, że gimnazja zostaną zli-
kwidowane, dlatego zaprojektowa-
no większy budynek, niż jest obec-
nie potrzebny. 

Piotr Chmielewski

Rozbudowę szkoły w Baniosze dokończy nowy wykonawca.

To opóźni zakończenie inwestycji o przynajmniej pół roku  

– Serce się kraje, bo nowe 

pomieszczenia są piękne, 

a nie można z nich korzystać 

– dodaje Dariusz Zieliński

LESZNOWOLA

III Dzień Sportu w Mysiadle
 W sobotę 9 września w okolicach stawu w Mysiadle odbędzie się III 
Dzień Sportu. W programie m.in. turniej piłki nożnej 6-osobowej, zawody 
sportowe z nagrodami, a także treningi i pokazy sportowe wielu dyscyplin. 
Impreza rozpocznie się o godz. 12 i potrwa do 20. 

TW

R E K L A M A
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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

Zaczął się nowy 
rok szkolny
PIASECZNO W poniedziałek w dziesięciu piaseczyńskich szkołach podsta-

wowych naukę rozpoczęło około 9300 dzieci, o 500 więcej niż przed rokiem

 – Niż demografi czny póki co w naszym mieście nie jest widoczny – zazna-
cza wiceburmistrz Hanna Kułakowska Michalak. – Pomimo reformy edukacji 
mamy stabilną sytuację. Żaden nauczyciel nie został zwolniony, a wręcz prze-
ciwnie – cały czas szukamy nowych.
 W ubiegłym roku do piaseczyńskich szkół podstawowych i gimnazjów 
uczęszczało około 8800 dzieci. W tym roku szkolnym ma być ich aż 9300 (łącz-
nie 413 oddziałów). W ramach szkół utworzono też 15 klas przedszkolnych dla 
dzieci 6-letnich, w których będzie uczyło się około 350 maluchów.

TW

Kocham i szanuję swój zawód
GÓRA KALWARIA Irena Chołuj przyjęła w swoim życiu ponad 12,6 tys. porodów. Jutro w 

Warszawie będzie obchodziła jubileusz półwiecza pracy położnej

 Nieżyjący prof. Włodzimierz Fi-
jałkowski, lekarz położnik i wiel-
ki humanista nazwał mieszkan-
kę Góry Kalwarii „matką porodów 
domowych w Polsce końca XX wie-
ku”. Irena Chołuj zaczęła oficjalnie 
przyjmować naturalne porody do-
mowe jako pierwsza położna w na-
szym kraju, napisała na ten temat 
dwie książki. W 2014 roku, za „pro-
mowanie idei porodów w atmosferze 
rodzinnego ciepła” pani Irena ode-
brała Nagrodę Imienia św. Kami-
la, patrona chorych i pracowników 
służby zdrowia.

Żelbetonowe położnictwo

 Przez pół wieku Irena Chołuj 
przyjęła 12 tys. porodów szpitalnych 
i około 600 w domowym zaciszu. 
Konrad, który jako pierwszy uro-
dził się w domu na ręce Ireny Cho-
łuj ma obecnie 28 lat. – Rodzice, 
którzy jako pierwsi zgłosili się do 
mnie z takim oczekiwaniem, wpra-
wili mnie w kompletne osłupienie. 
Przecież była nowoczesna medycy-
na w szpitalach i zestaw technik po-
rodowych, w które wierzyłam. Ten 
pierwszy domowy poród sprawił, że 
zrozumiałam, iż wszystko to, co do 
tej pory uznawałam w swoim zawo-
dzie za wspaniałe i piękne, było tak 
naprawdę żelbetonowym położnic-
twem, w którym człowiek liczył się 
najmniej – wspomina absolwentka 
Akademii Medycznej. Irena Cho-
łuj przed kilkoma laty była jedną 
ze współzałożycielek Stowarzysze-

nie Dobrze Urodzeni, które m.in. 
dokładnie określiło spójne zasady 
opisujące, która ciężarna bez ryzy-
ka może rodzić w domu.
 Obecnie pani Irena, jak sama 
mówi, skupia się przede wszystkim 
na przekonywaniu matek do rodzin-
nych porodów naturalnych, nieza-
leżnie gdzie mają urodzić. – Wykła-
dam jednak już znacznie mniej, pa-
łeczkę przejęły osoby, które zaraziły 
się ideą ode mnie – tłumaczy.

Człowiek staje się najważniejszy

 W środowisku położnych jest 
uznawana za jedną z największych 
powojennych polskich specjali-
stek od porodów zgodnych z naturą. 
– Kocham i szanuję mój zawód, ko-
cham moje rodzące, a one i ich rodzi-
ny odpowiadają mi swoją przyjaźnią. 
Wspieram wszystkie położne współ-
tworzące ze mną serdeczne polskie 
położnictwo – mówi pani Irena.

 To właśnie długoletnie przyja-
ciółki położne zorganizowały Irenie 
Chołuj jubileusz. – Każdy z nas coś 
jej zawdzięcza. Kochamy ją, darzy-
my szacunkiem – tłumaczą. Spotka-
nie przy torcie, a potem ognisku po-
przedzi msza św. dziękczynna.
 Pani Irena jest szczęśliwa z du-
żych zmian w polskich szpitalach, 
cieszy się, że najważniejszy na wie-
lu oddziałach położniczych stał się 
człowiek i poszanowanie jego god-
ności. – Wielokrotnie bezpodstawnie 
mi wmawiano, że w dobie postępu w 
medycynie jestem zacofana, wyszłam 
z jaskini, zajmuję się szarlatanerią 
– wspomina.
 Położna z Góry Kalwarii cie-
szy się dobrym zdrowiem. - Znacz-
nie zmniejszyłam tempo życia, ale 
nadal piszę i uczestniczę w spotka-
niach, gdzie przekazuję swoje do-
świadczenia – mówi. 

Piotr Chmielewski

Irena Chołuj (pierwsza z lewej) trzy lata temu  odebrała

prestiżową Nagrodę Imienia św. Kamila

R E K L A M A

PIASECZNO

Zebranie zwierząt w Zalesiu Dolnym
 W najbliższą niedzielę w Kolonii Artystycznej w Zalesiu Dolnym (ul. Dę-
bowa 3) odbędzie się wernisaż wystawy malarstwa animalistycznego Ewy 
Lasek pt. „Zebranie zwierząt”. Początek o godz. 16.30.

Tyl.
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Zaczynali za Piłsudskiego
PIASECZNO W sobotę odbyły się uroczyste obchody 90-lecia OSP Grochowa. Z tej okazji jed-

nostka otrzymała nowy sztandar. Wielu druhów odebrało także nagrody i odznaczenia

 Zaproszonych na uroczystość 
gości, wśród których byli staro-
sta Wojciech Ołdakowski, wicebur-
mistrz Piaseczna Hanna Kułakow-
ska-Michalak, strażacy z OSP Bo-
gatki, Bobrowiec, Jazgarzew, Choj-
nów, Piaseczno i Złotokłos oraz 
mieszkańcy wsi Pęchery i Grocho-
wa, powitał druh Józef Zalewski, 
prezes zarządu oddziału gminne-
go OSP. – Bycie strażakiem to za-
szczyt i honor – mówił Józef Zalew-
ski, podkreślając jak ważną społecz-
nie rolę pełnią na co dzień druhowie 
zrzeszeni w OSP.

Piękna historia jednostki

 Następnie druhna Anna Gosz-
kowska przedstawiła historię forma-
cji, która tak naprawdę sięga roku 
1917, kiedy to mieszkańcy Grocho-
wej stworzyli sekcję bojową w ra-
mach OSP Jazgarzew. Jednak do-
piero w marcu 1927 roku odbyło się 
zebranie, podczas którego zdecydo-
wano o utworzeniu OSP Grochowa. 
Pierwszym prezesem jednostki zo-
stał Jan Pawlak. Organizowanie im-
prez kulturalno-rozrywkowych po-
zwoliło zdobyć fundusze potrzebne 
na zakup sprzętu. W 1936 roku je-
den z mieszkańców przekazał grunt 
pod budowę strażnicy, jednak plany 
te pokrzyżowała wojna. W efekcie re-
mizę wybudowano dopiero w roku 
1952, a pierwszy samochód pożar-
niczy kupiono 8 lat później. W 1996 
roku zmarł Zbigniew Pawlak, któ-
ry był prezesem OSP Grochowa aż 

przez 44 lata. Wkrótce potem głów-
ną ulicę miejscowości nazwano jego 
imieniem. Ostatnie lata to ciągła 
modernizacja jednostki, jej zaple-
cza technicznego i sprzętu. Wszyst-
kie te działania finansowała gmi-
na Piaseczno. Obecny na uroczy-
stości Piotr Obłoza, przewodniczą-
cy rady miejskiej, zapowiedział że w 
najbliższych latach to się nie zmie-
ni, a lokalny samorząd nadal będzie 
przeznaczał środki na modernizację 
znajdujących się na jego terenie OSP.

Nowy sztandar, podziękowania

i odznaczenia

 Ważnym punktem uroczysto-
ści było nadanie jednostce nowe-
go sztandaru, ufundowanego przez 
mieszkańców i darczyńców. – Prezy-
dium zarządu nadaje sztandar OSP 

Grochowa jako symbol ofiarnego 
działania w ochronie przeciwpoża-
rowej na rzecz ratowania życia, zdro-
wia i mienia – odczytał akt nadania 
proporca  druh Zbigniew Kaliszyk z 
zarządu głównego związku OSP RP. 
Chwilę potem odebrał go z rąk soł-
tys Anny Mareckiej, aby następnie 
przekazać prezesowi OSP Grocho-
wa, Sławomirowi Pawlakowi. 
 Druga część obchodów jubile-
uszu została poświęcona nadaniu 
dzielnym strażakom medali za za-
sługi dla pożarnictwa, odznaczeń 
„wzorowy strażak” oraz medali za 
wysługę lat. Cała OSP Grochowa 
otrzymała też medal Pro Masovia, 
przyznany przez marszałka woje-
wództwa Adama Struzika. Następ-
nie nadeszła pora na gratulacje i po-
dziękowania. Oprócz marszałka wo-
jewództwa, list do strażaków z OSP 
Grochowa wysłał Waldemar Paw-
lak, prezes zarządu głównego OSP. 
– Niech poczucie dobrze spełnione-
go obowiązku towarzyszy wam na 
co dzień w waszej pracy – pisał w li-
ście Waldemar Pawlak. – Kontynu-
ujecie tu wszyscy pewną tradycję, 
którą jest służba dla innych – zwró-
cił się do strażaków starosta Woj-
ciech Ołdakowski, a wiceburmistrz 
Hanna Kułakowska-Michalak ży-
czyła druhom zadowolenia z wyko-
nywanej pracy. – Abyście za 10 lat 
wprowadzili tę jednostkę w nowe 
stulecie – dodał na zakończenie Le-
szek Szcześniak, komendant powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej.

Tomasz Wojciuk

Podczas uroczystości wręczono druhom medale 

i nadano odznaczenia

Strażacy zaprezentowali mieszkańcom 

i zaproszonym gościom nowy sztandar

R E K L A M A

R E K L A M A

PIASECZNO

LESZNOWOLA

Muzyczny Hyde Park

Piknik Rodzinny w Stefanowie

 Jutro przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu odbędą się koncerty grup lo-
kalnych. W programie również „wolny mikrofon” oraz koncert gwiazdy - 
Adama Biena z zespołem. Początek imprezy o godz. 15.30.

Tyl.

 Jutro od godz.14 na placu zabaw na rogu ul. Granicznej i Malinowej 
w Stefanowie odbędzie się Sołecki Piknik Rodzinny. W programie: wystę-
py oraz atrakcje dla dzieci, warsztaty plastyczne, malowanie buziek, zaba-
wa taneczna do późnego wieczora, konkursy z nagrodami dla dzieci, dmu-
chańce, wata cukrowa oraz inne niespodzianki dla całych rodzin.

Tyl.
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Wesele jak prawdziwe
GÓRA KALWARIA W sobotę, w w ramach Narodowego Czytania, przed kalwaryjskim ratu-

szem „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego nie tylko czytano, ale także zagrano

 Znakomici aktorzy i zaproszeni 
goście wcielili się w bohaterów dra-
matu przy muzycznym akompania-
mencie Tadeusza Sasa. Oprócz czy-
tania również śpiewano, tańczono i 
improwizowano wciągając do zaba-
wy publiczność. Kolorytu, charakteru 
i niesamowitego klimatu dodały lo-
kalne zespoły folklorystyczne URZE-
CZEni, Cendrowianki i Kalwarki.
 Poziom czytania tekstu bez wąt-
pienia podyktowali aktorzy: Mał-
gorzata Ostrowska-Królikowska, 
Krzysztof Kiersznowski, Witold Dę-
bicki i Michał Rolnicki. Pozosta-
li próbowali podążać za mistrzami, 
ale bez stresu i zbędnej tremy. Aż 
trudno uwierzyć, że po fragmenta-
rycznej próbie spektakl wypadł tak 
spójnie. A to wszystko dzięki wspa-
niałej zabawie, w jaką dali się wcią-
gnąć aktorzy-recytatorzy, poprze-
bierani w barwne stroje i emanują-
cy pozytywną energią. 
 A początek wcale nie zapowia-
dał się różowo – mżawka z nieba 
spowodowała, że na rynku pojawiło 
się niewiele osób. Charyzmatyczna 
Panna Młoda, w którą wcieliła się 
wiceprzewodnicząca rady miejskiej 
Aleksandra Fedynicz-Komosa przy-
odziana w białą, efektowną suknię 
(tę samą, w której przed laty brała 
swój ślub) zachęcała przechodniów, 
by dołączyli do „Wesela”. Kroku 
próbował jej dotrzymać Pan Mło-
dy, w którego wcielił się redaktor na-
czelny „Kuriera Południowego” Ka-

mil Staniszek. Wśród osób biorą-
cych udział w narodowym czytaniu 
znalazł się także burmistrz Dariusz 
Zieliński (czytał kwestie Dziennika-
rza) oraz lokalni działacze i księża. 
 Kilkanaście minut po dwuna-
stej krzesełka wypełniły się pu-
blicznością i można było zaczynać. 
Para młoda poza czytaniem swo-
ich ról hasała także w rytm muzy-
ki próbując wciągać do zabawy wi-
dzów. Zarówno uczestnikom na-
rodowego czytania, jak i zaproszo-
nym gościom dobrze przecież już 

znany dramat sprawił dużo radości, 
ale także skłonił do refleksji. Po za-
kończeniu spektaklu – bo chyba tym 
mianem należałoby określić tego-
roczne czytanie, był czas na pamiąt-
kowe zdjęcia i podziękowania 
Narodowe Czytanie to ogólnopol-
ska akcja publicznego czytania wy-
bitnych polskich dzieł literackich 
wprowadzona od 2012 roku. Patro-
nuje jej para prezydencka. Medial-
nie kalwaryjskie czytanie „Wesela” 
wspierał Kurier Południowy.

AB

W państwa młodych wcielili się radna Aleksandra Fedynicz-Komosa 

oraz Kamil Staniszek, redaktor naczelny Kuriera Południowego 

Uratowali zabiedzone psy
PIASECZNO Na prośbę straży miejskiej, fundacja Animal Rescue ode-

brała jednemu z mieszkańców Bogatek sześć znajdujących się w złym 

stanie psów

 – O interwencję kilka dni temu poprosił nas jeden z mieszkańców tej 
miejscowości – mówi Mariusz Łodyga, komendant piaseczyńskiej stra-
ży miejskiej. – Kiedy dotarliśmy na miejsce, szybko zorientowaliśmy się, że 
zwierzęta faktycznie znajdują się w złym stanie. Na posesji panował brud i 
fetor, a psy były przywiązane na krótkich łańcuchach. Niektóre z nich były 
strasznie wychudzone.
 Strażnicy poprosili fundację Animal Rescue, która od pewnego czasu 
współpracuje z gminą, aby zabrała psy z posesji. Po kilku godzinach zwierzę-
ta zostały uratowane. Właściciel psów prawdopodobnie odpowie za znęcanie 
się nad czworonogami, za co grozi do 2 lat pozbawienia wolności. 

TW

LESZNOWOLA

Strażacy po pracy
 W najbliższą niedzielę od godz. 13 na terenie przy świetlicy OSP w Mro-
kowie (ul. Marii Świątkiewicz) odbędzie się coroczny festyn strażacki. W 
programie: konkursy, pokazy i występy młodzieży, a także (o godz. 18.30) 
Teatr „Czas na miłość” i (godz. 20.30) koncert zespołu Defi s. Imprezę zwień-
czy zabawa taneczna z DJ Pulse.

Tyl.



KKurierurier
EdukacyjnyEdukacyjny

worldschool.eu 533 818 888

nr 33 (685)/2017/W1

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Cenne zajęcia dodatkowe
Nauka w szkole nie powinna sprowadzać się wyłącznie do realizacji programu nauczania nakreślonego 

przez resort edukacji. To również znakomity czas na rozwijanie zainteresowań u uczniów. Wiedza zdobyta 

podczas zajęć pozalekcyjnych może mieć nie mniej istotne znaczenie w dalszym życiu młodych ludzi

 Obecnie oferta zajęć dodatko-
wych, które powinny spełniać funk-
cje kształcącą, integrującą i rekreacyj-
no-rozrywkową, jest na tyle szeroka, 
że w zasadzie każdy z uczniów powi-
nien znaleźć coś dla siebie. Warto jed-
nak pamiętać przy tym, żeby rozwijać 
harmonijnie zarówno ciało, jak i du-
cha – nie zapominając ani o jednym, 
ani o drugim. Dobrym pomysłem bę-
dzie więc połączenie pozalekcyjnej 
aktywności umysłowej czy artystycz-
nej z aktywnością ruchową.
 
Na sportowo

 Prawda jest taka, że wielu 
uczniów chętnie uczestniczy w za-
jęciach dodatkowych poza szko-
łą. Szczególnie dużym zaintere-
sowaniem wśród młodzieży cie-
szy się sport, a zwłaszcza gry ze-
społowe. – Piłka nożna uczy przede 
wszystkim zaradności, współpracy 
w grupie oraz wychowuje na dobre-
go człowieka – podkreśla Dariusz 
Zabiżewski, trener Jedności Żabie-
niec. – Dzięki tej dyscyplinie można 
poczuć ducha rywalizacji, zarówno 
trenując i grając, ale także kibicując. 
 Dla osób preferujących indywi-
dualną aktywność fizyczną dobrym 
rozwiązaniem będą z kolei, stojące na 
szczególnie wysokim poziomie w po-
wiecie piaseczyńskim, bieganie (Sto-
warzyszenie Kondycja), tenis stołowy 
(UKS Return Piaseczno) czy sporty 
walki (X Fight Piaseczno). 
 – Sporty walki kształtują charak-
ter i dodają pewności siebie – prze-
konuje Mariusz Niziołek, trener X 
Fight Piaseczno. – Na treningach  
pracujemy nad podstawowymi ce-
chami motorycznymi takimi jak 
siła, szybkość i wytrzymałość. Tre-
ningi pozwalają się odstresować i 
zapomnieć o codziennych proble-
mach, a podczas takich zajęć może-
my się wyładować. Sztuki walki do-
datkowo możemy uważać za samo-
obronę, które w sytuacji bezpośred-
niego zagrożenia dają nam przewa-
gę nad napastnikiem.
 Pamiętajmy również, że sport 
może równie dobrze rozwijać i 
umysł, czego najlepszym przy-
kładem są szachy (KS Laura Sza-
Chylice).

Rozwój artystyczny

 Świadome obcowanie ze sztu-
ką w znaczącym stopniu wzbogaca 
życie człowieka. Warto pomyśleć o 
nim już od najmłodszych lat.
– Edukacja muzyczna ma wpływ 
na rozwój intelektualny, społeczny i 
emocjonalny dziecka – mówi Mag-
dalena Sobieniecka-Grosiak, in-
struktor emisji głosu. – Niezależnie 
od tego czy jest to nauka gry na in-
strumencie, czy są to zajęcia umu-
zykalniające w rozumieniu ogól-
nym. Stymulują one mózg, rozwijają 
zdolności językowe, trenują pamięć i 
koncentracje, uczą logicznego myśle-
nia i systematyczności. To inwestycja 
w przyszłość naszych dzieci. 
 Nie mniejszą popularnością cie-
szą się również różnego rodzaju zaję-
cia plastyczne i teatralne. – Zajęcia te-
atralne to radość z obcowania z wielo-
rakością  sztuk jaką mieści w sobie te-
atr – mówi Ewa Kłujszo, instruktor te-
atralny przy Centrum Kultury w Pia-
secznie. – Poznajemy tajniki sztuki ak-
torskiej (dykcja, śpiew, taniec, charak-
teryzacja, animacje), rozwijamy wia-
rę w siebie, wyobraźnię i kreatywność 
oraz podnosimy swoją samoocenę.

Nic na siłę

 Pamiętajmy, żeby przy doborze za-
jęć dodatkowych dla ucznia kierować 
się przede wszystkim jego potrzebami i 
oczekiwaniami, a nie naszą własną wi-
zją. Nie starajmy się zwłaszcza realizo-

wać własnych, niekoniecznie do końca 
spełnionych ambicji, poprzez przymu-
szanie naszych dzieci do aktywności, 
na które nie mają one ochoty.
 – Na pewno warto żeby dziecko się 
rozwijało i zdobywało przy tym nowe 
umiejętności – tłumaczy pedagog Jo-
anna Srebnicka. – Ważne jest jednak, 
aby miało też czas wolny na swobod-
ną zabawę. Trzeba więc do każdego 
młodego człowieka podejść indywi-
dualnie, porozmawiać z nimi i ustalić 
co chciałby robić. Przeanalizujmy na 
spokojnie jego plan zajęć, ofertę szkoły 
i tego co poza nią i wspólnie podejmij-
my decyzje. Nic na siłę i nic kosztem 
dziecka, bo nadmiar zajęć może spo-
wodować tylko zniechęcenie i rezygna-
cje z rozwoju swoich talentów.

Grzegorz Tylec

R E K L A M A

R E K L A M A
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Warto być wybitnym
PIASECZNO Podczas sesji rady miejskiej dziewięcioro uczniów otrzymało 

nagrody pieniężne za dobre wyniki w konkursach przedmiotowych

 Gratulacje z rąk burmistrza Zdzisława Lisa odebrali: Hubert Mamiński, 
laureat konkursu z WOS-u, Adam Margas, laureat konkursu chemicznego 
i Jelizawieta Micewicz, laureatka konkursu z języka rosyjskiego  (wszyscy z 
Gimnazjum nr 1). Nagrodzono także trójkę uczniów z Gimnazjum nr 2: Ja-
kub Plasota został laureatem konkursu biologicznego, Julia Szymczak – po-
lonistycznego, a Radosław Podraza – fi nalistą historycznego. Burmistrz do-
cenił też laureata konkursu informatycznego Kacpra Łobodeckiego z ZSP w 
Złotokłosie, fi zycznego - Jana Makowskiego z ZSP w Zalesiu Górnym i infor-
matycznego dla szkół podstawowych – Stanisława Mierzejewskiego z tej 
samej szkoły. Wszyscy uczniowie otrzymali jednorazową nagrodę pienięż-
ną w wysokości 3000 zł.

TW

Radny wypowiedział 
wojnę gołębiom
PIASECZNO W trakcie obrad rady miejskiej radny Zbigniew Mucha za-

wnioskował, aby straż miejska zaczęła bezwzględnie egzekwować za-

kaz dokarmiania gołębi zapisany w lokalnym prawie

 – W przyjętym przez radę miejską regulaminie utrzymania porządku i czy-
stości w gminie widnieje wyraźny zakaz dokarmiania dzikiego ptactwa – za-
uważył Zbigniew Mucha. – Zakaz ten jest notorycznie łamany, zwłaszcza 
przez osoby dokarmiające gołębie. Proceder kwitnie głównie w parku miej-
skim i na pl. Piłsudskiego. Rezultatem jest nienaturalny wzrost populacji go-
łębi miejskich, które przegoniły z miasta mniejsze ptaki, głównie wróble. Nie-
pokoją także coraz bardziej zanieczyszczone odchodami gołębi dachy, para-
pety, balkony czy samochody. Dlatego też wnioskuję o bezwzględne egze-
kwowanie przez straż miejską tego zakazu.
 Problem dokarmiania gołębi znanych jest w wielu miastach Polski. Wspól-
noty mieszkaniowe często wywieszają na swoim terenie tabliczki zakazują-
ce tego procederu. Często problemem nie są same ptaki, tylko walające się 
wszędzie resztki pokarmu, np. rozmoczonego chleba. – W regulaminie na-
szej spółdzielni nie ma nic na temat dokarmiania gołębi, jest natomiast za-
pis, że nie można zanieczyszczać terenów zewnętrznych – poinformowano 
nas w administracji Spółdzielni Mieszkaniowej  „Jedność” w Piasecznie. – Pta-
ki dokarmiają zwłaszcza ludzie starsi. Prosimy ich, aby tego nie robili, ale na-
sze apele rzadko odnoszą skutek.

TW

Rolnicy gotowi i do młócki, i do tańca
KONSTANCIN-JEZIORNA Zabawa, muzyka i relaks po udanych zbiorach towarzyszyły nie-

dzielnemu, gminnemu świętu plonów w Czernidłach. W tym roku sołectwa stanęły też 

w szranki. Triumfowały Gassy

 Nie ma święta plonów bez tra-
dycji. Dlatego po mszy św. polowej 
starostowie z Czernideł: Teresa Ja-
gnyziak i jej szwagier Arkadiusz Ja-
gnyziak przekazali na ręce burmi-
strza Kazimierza Jańczuka rumia-
ny bochen chleba upieczony z tego-
rocznego zboża i poprosili, by dzie-
lił go „mądrze i sprawiedliwie”. W 
ciągu następnych kilkunastu minut 
gospodarz gminy i jego pomocni-
cy rozczęstowali wśród uczestników 
dożynek nie tylko ten bochen, ale i 
kilka innych. – Dziękuję rolnikom, 
producentom i przetwórcom żyw-
ności za waszą trudną pracę i za-
angażowanie. Dziękuję waszym ro-
dzinom, które nieraz muszą doznać 
wyrzeczeń, by razem z wami praco-
wać dla osiągnięcia jak najlepszych 
efektów – przemawiał Kazimierz 
Jańczuk. Włodarz mówił również, 
że samorząd gminy w ostatnich la-
tach dokładał starań, aby standard 
życia mieszkańców wsi i miasta wy-
równał się. – Myślę, że taka sytuacja 
nastąpiła. Życzę na dziś wieczór 
iście szampańskiej zabawy – zakoń-
czył oficjalne powitanie gości.

Plony w górę, ceny w dół

 Przygotowania do dożynek w 
niektórych sołectwach rozpoczęły się 
już kilka tygodni wcześniej od plece-
nia tradycyjnych wieńców. Zdaniem 
jury w tym roku najładniejsze (i naj-
pokaźniejsze) wykonały gospodynie 
z Czernideł i Bielawy. Prym w wi-
ciu tego pierwszego wiodła 78-letnia 
Henryka Jagnyziak. – Pracowaliśmy 
na ten efekt trzy tygodnie – zdra-
dziła. – Plecenia wieńców nauczy-
łam się sama, pierwszy uwiłam jak 
miałam 19 lat. W tym roku wyjątko-
wo trudno było dobrać odpowied-

nie kłosy. Chyba zboże stało za dłu-
go na polu – tłumaczy. Pani Henryka 
swoje umiejętności stara się przeka-
zać młodszym koleżankom. – Prze-
cież nie będę wić sto lat! –  protestu-
je. –  Będziesz, będziesz – odpowie-
działa jedna z jej pomocnic. 
 Konstancińskim zwyczajem, pod-
czas dorocznego święta plonów wrę-
czono tytuły rolnika roku. Cenne pre-
zenty odebrali tym razem: Zbigniew 
Durajczyk z Cieciszewa, Jacek Raw-
ski z Ciszycy, Ewa i Stefan Wiewióra 
z Czernideł, Dorota i Konrad Ziem-
scy z Dębówki, Danuta i Karol Opa-
lińscy z Gassów, Magdalena i Da-
mian Biernaccy z Łęgu, Adela Bie-
lecka z Okrzeszyna oraz Tadeusz i 
Zofia Kurek z Piasków. Najmłodsi 
z wyróżnionych, państwo Biernac-
cy (prowadzą 20-hektarowe gospo-
darstwo warzywnicze) uważają bie-

żący rok za dobry, a nawet za bardzo 
dobry pod względem plonów. – Wa-
runki pogodowe sprawiły, że wa-
rzywa obrodziły, a to spowodowało 
spadek cen – przyznaje już z mniej-
szą satysfakcją pan Damian. 

Dla sera rzuci fartuchem

 W Czernidłach nie brakowało 
atrakcji, nie tylko kulinarnych. Jed-
ną z nich była loteria fantowa, w któ-
rej można było wygrać dwie kozy, 
dwie kury zielononóżki i gąsiora łą-
będziowego. Kiedy 8-letni Kuba z 

Parceli wylosował kozę, początkowo 
był szczęśliwy. Szybko jednak okazało 
się, że nie będzie miał gdzie przetrzy-
mywać zwierzęcia. Wtedy jego cio-
cia Iwona zaczęła obdzwaniać znajo-
mych, żeby zapytać, czy przyjmą zwie-
rzę. – A może wymienią nam na inny 
prezent? – głośno się zastanawiała.
 Święto plonów to okazja dla lo-
kalnych wytwórców tradycyjnej 
żywności, aby pochwalić się swoimi 
produktami. W tym roku oficjalnie 
dołączył do nich Kamil Świderski z 
Cieciszewa. Z zawodu kucharz, zajął 
się serowarstwem. Najpierw chałup-
niczo, ale produkcja rosła, bo zna-
jomi rozsmakowali się w jego serach 
podpuszczkowych w kilku smakach 
(ich zaletą jest duża zawartość wap-
nia). Z początkiem tego roku pan 
Kamil zdobył wszystkie niezbędne 
pozwolenia i certyfikaty, żeby zało-
żyć firmę. – Nie było łatwo. Choć 

produkuję 20 kg sera tygodniowo, 
musiałem przejść taką samą drogę 
jak wielkie koncerny – przyznaje z 
kwaśną miną. Teraz zamierza poże-
gnać się z pracą kucharza i poświe-
cić się serowarstwu. – To taki po-
wrót do rodzinnych korzeni. Mój 
wuj po wojnie miał kozy i produko-
wał ser – mówi. 

Ja zbiorę warzywa, ty wbij gwoździe

 Przez całe popołudnie na do-
żynkowej scenie prezentowały się 
lokalne zespoły taneczne i śpiewa-
cze.   Święto zakończyły występy ze-
społów grających muzykę popular-
ną i potańcówka. Aby zabawy było 
jeszcze więcej, rozegrano w tym 
roku turniej sołectw. Pięć kilkuoso-
bowych drużyn starło się w konku-
rencjach wymagających sprytu i siły. 
Najpierw kobiety zbierały na czas 
warzywa z „pola”, a następnie repre-
zentacje ścigały się biegając w wor-
kach. W kolejnej serii punkty zdoby-
wano w przeciąganiu liny i wbijaniu 
gwoździ. Na koniec młócono zboże 
cepem i rzucano workami ze słomą. 
Najsprawniej z zadaniami poradziła 
sobie reprezentacja z Gassów, tuż za 
nimi uplasowały się Czernidła, a po 
nich ex aequo Parcela i Cieciszew.  

Gdzie i kiedy jest miejsce na politykę

 W trakcie dożynek doszło do 
zgrzytu. Radny powiatowy PiS Ser-
giusz Muszyński w czasie części ofi-
cjalnej chciał osobiście odczytać list 
od Mariusza Błaszczaka, posła i mi-
nistra spraw wewnętrznych. Bur-
mistrz jednak nie zgodził się na to. 
Dlatego Muszyński zastosował wy-
bieg i odczytał pismo... pod koniec 
mszy św. – Dożynki nie są prywatną 
imprezą burmistrza – bulwersował się 
później. Kazimierz Jańczuk wyjaśnia, 
że nie chciał się zgodzić na odczytanie 
pisma, ponieważ „w gminie Konstan-
cin-Jeziorna na tego typu uroczysto-
ściach nie przewiduje się akcentów po-
litycznych”. – Być może zachowałbym 
się inaczej, gdyby o odczytanie pisma 
poprosił minister rolnictwa. Niemniej 
listy, z którymi występują różne oso-
bistości z reguły na dożynkach czyta 
spiker – dodaje. 
 Choć chmury w niedzielę straszy-
ły deszczem, deszcz nie popsuł im-
prezy. Prowadząca dożynki Aleksan-
dra Kostka, pogodynka mieszkająca 
w gminie Konstancin-Jeziorna, żar-
towała, że na ile mogła, „załatwi-
ła pogodę”. – Prosiłam prognostyka, 
niech pada kilka kilometrów dalej, w 
Górze Kalwarii, ale nie u nas – zdra-
dzała z szerokim uśmiechem konfe-
ransjerka.  

Piotr Chmielewski

Dożynkowego chleba nie zabrakło dla nikogo

Sołectwa stanęły w tym roku naprzeciwko siebie. 

Na zdjęciu zbieranie warzyw na czas

Kiedy 8-letni Kuba z Parceli 

wylosował w loterii fantowej 

kozę, początkowo był szczę-

śliwy. Szybko jednak okazało 

się, że nie będzie miał gdzie 

przetrzymywać zwierzęcia

PIASECZNO

60-lecie OSP Bobrowiec
 W sobotę OSP Bobrowiec będzie obchodziła 60-lecie swojego istnie-
nia. Uroczyste obchody rozpoczną się o godz. 13 od mszy św. polowej w 
siedzibie OSP przy ul. Mazowieckiej 23. Początek uroczystości rocznico-
wych zaplanowano na godz. 14. Natomiast o godz. 15 odbędzie się występ 
orkiestry OSP Szumowo i grupy tanecznej Arabeska. Organizatorzy impre-
zy zaplanowali też zabawę taneczną i mnóstwo atrakcji zarówno dla dzie-
ci, jak i dla dorosłych, w tym dmuchańce, koło fortuny z nagrodami, malo-
wanie buziek, lody tajskie, kiełbaski z grilla i strażacką grochówkę.

TW
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Czy warto decydować się
 na mieszkanie pod klucz?
Coraz więcej klientów poszukuje na rynku mieszkań 

wykończonych „pod klucz”, są wśród nich nie tylko 

osoby, które od razu chcą je wynająć. Na co zwrócić 

uwagę wybierając wyposażone mieszkanie, aby jego 

cena nas nie zmroziła?

 Nadal panuje przekonanie, że 
wykończenie całego mieszkania 
na własną rękę jest tańsze. Tym-
czasem deweloperzy kupują mate-
riały budowlane w ilościach hurto-
wych – mogą więc liczyć na spore 
zniżki i dłuższą gwarancję. Co wię-
cej – stale współpracujący z nimi 
wykonawcy, projektanci oraz in-
stalatorzy dyktują im niższe staw-
ki za usługi. Stąd też poszukiwanie 
na własną rękę fachowców do kon-
kretnych prac oraz zakup materia-
łów mogą być o wiele trudniejsze i 
droższe. Przy ogromnym przedsię-
wzięciu, jakim jest zakup i urzą-
dzanie mieszkania, każde rozwią-
zanie pozwalające oszczędzić czas 

i nerwy jest warte rozważenia. 

Od czego zależy cena

 Firmy oferujące nowe miesz-
kania „pod klucz” kuszą klientów 
spersonalizowanymi ofertami – za-
leżnie od lokalizacji, wysokości oraz 
metrażu. Są to pakiety o niskiej, 
rozsądnej i najwyższej cenie, która 
wzrasta wraz z podwyższeniem ja-
kości materiałów wykończeniowych. 
Deweloperzy łączą także aranża-
cję wnętrza z usługami projektan-
ta oraz zakup produktów sprawdzo-
nych firm w połączeniu z pracą eki-
py montażowej. W ramach konkret-

Eksperci przekonują, że kupując mieszkanie „pod klucz” 

oszczędzimy nie tylko czas i nerwy, ale także pieniądze (fot. Kernau)Dokończenie na str. 10
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nego programu kupujący uzysku-
je także wszelkie produkty pomoc-
nicze, nadzór techniczny podczas 
wykonywania oraz kompleksowość 
i terminowość dostaw. Dzięki temu 
można wygodnie zaplanować i roz-
łożyć moment przeprowadzki. Wie-
le firm w porozumieniu z bankami 
oferuje włączenie kosztów wykoń-
czenia do kredytu hipotecznego, na-
wet jeśli na wyposażenie decyduje-
my się po zakupie mieszkania w sta-
nie surowym. Mieszkanie gotowe do 
użytkowania od razu to najczęściej lo-
kal, w którym są już gotowe ściany, 
podłogi, łazienka, niezbędne instala-
cje oraz drzwi wewnętrzne. Taki stan-
dard to dodatkowy koszt około 500 zł 
za każdy metr kwadratowy. Jeśli decy-
dujemy się na mieszkanie, w którym 
będzie również zabudowa kuchenna 
wraz ze sprzętem AGD – koszty wzra-
stają średnio dwukrotnie.

Dobrze dopasowane meble

 Budżet przewidziany na za-
kup mebli i dodatków do nowego 
mieszkania w większości przypad-
ków znacznie przekracza pierwot-
ne założenia. Aby uniknąć przy-
krych rozczarowań przynajmniej 
zabudowę kuchni warto wybrać 
jeszcze przed wprowadzeniem się. 
Przed decyzją o zakupie lokalu z 
urządzoną kuchnią, należy się za-
stanowić jakie meble oraz ich funk-
cje będą nam niezbędne. – Jeśli de-
cydujemy się na projekt gotowej 
kuchni w nowym mieszkaniu, war-
to zwrócić uwagę przede wszyst-
kim na funkcjonalność oraz dobór 
sprzętu i właściwe jego usytuowa-
nie – radzi Jerzy Kwiatek, archi-

tekt wnętrz z warszawskiego studia 
Max Kuchnie. – Sprawdźmy wyso-
kość blatu roboczego, wielkość wy-
spy kuchennej, ergonomię rozwią-
zań, rodzaje materiałów oraz spo-
sób ich pielęgnacji. W przypadku 
urządzania kuchni w stanie suro-
wym na propozycję projektową w 
dobrych firmach czeka się średnio 
2-4 dni robocze. Klient otrzymuje 
wizualizację, wymiary oraz pełne 
rozmieszczenie przyłączy niezbęd-
nych do podłączenia sprzętu. Do-
brej klasy studia mebli kuchennych 
zawsze oferują klientowi komplek-
sowe wyposażenie – dodaje.

Sprzęt od jednego producenta

 Oprócz projektu mebli na zamó-
wienie, projektanci najczęściej poma-
gają dobrać odpowiedni sprzęt AGD 
– zarówno do zabudowy, jak i wol-
nostojący. Klienci urządzający nowe 
mieszkania bardzo często decydu-
ją się na zakup obu tych elementów 
w jednym salonie, takie rozwiązanie 
wybierają też sami architekci wnętrz. 
– Wynika to głównie z gwarancji peł-
nej, kompleksowej obsługi w jednym 
miejscu – przekonuje Tomasz Byt-
nar, ekspert marki Kernau oferującej 
sprzęt AGD wysokiej jakości. – Klien-
ci czy projektanci nie tracą tym sa-
mym czasu na poszukiwania poje-
dynczych urządzeń różnych marek. 
To także pewność fachowego doradz-
twa doświadczonych sprzedawców, a 
także wygodny serwis pod ręką. Przy 
wyborze zestawu sprzętów AGD jed-
nej marki możemy liczyć na korzyst-
ne promocje – wraz ze wzrastającym 
kosztem wszystkich urządzeń wzrasta 
rabat lub klient otrzymuje jedno urzą-
dzenie gratis – argumentuje.

PC

Dokończenie ze str. 9

R E K L A M A



nr 33 (685)/2017/W1

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Kolorowa i bezpieczna 
– urządzamy łazienkę dla malucha
Podczas remontu czy aranżacji łazienki warto pomyśleć o potrzebach najmłodszych domowników. Nauka sa-

modzielności to bowiem niezwykle ważny etap w rozwoju dziecka. Podpowiadamy, na co zwrócić szczególną 

uwagę podczas wyboru rozwiązań sanitarnych, aby maksymalnie zadbać o komfort i bezpieczeństwo malucha

Odpowiednia wysokość

 Łazienka dla kilkulatka to nie 
tylko jasne kolory i zabawki, które 
umilą czas podczas korzystania z 
toalety. Liczy się przede wszystkim 
bezpieczeństwo i dobór odpowied-
nich urządzeń sanitarnych, które 
ułatwią dziecku naukę samodzielno-
ści. O bezpieczeństwo powinniśmy 
zadbać zarówno w strefie kąpielo-
wej, jak i WC. Samodzielność korzy-
stania z toalety warunkuje przede 
wszystkim wysokość urządzeń sani-
tarnych, która musi być dostosowa-
na do wzrostu dziecka.
 Standardowo miska ustępowa 
montowana jest na wysokości ok. 43 
cm od podłogi. Z kolei zalecana wy-
sokość dla dzieci w wieku do 3 lat to 
26 cm, a od 3 do 11 roku życia – oko-
ło 32 cm. Rynek oferuje wiele roz-
wiązań, które umożliwiają najmłod-
szym swobodne korzystanie z toale-
ty. Warto zwrócić uwagę na dedyko-
wane rozwiązania, np. stelaż pod-
tynkowy do WC stojącego dla dzie-
ci czy multifunkcjonalny terminal 
WC. W przypadku ostatniego roz-
wiązania regulacja wysokości cera-
miki odbywa się nawet w zakresie 8 
cm. Dzięki temu z toalety mogą ko-
rzystać zarówno dorośli, jak i dzie-
ci. Warto pomyśleć także o stela-
żach wyposażonych w elektronicz-
ny system spłukujący lub z możliwo-
ścią montażu uchwytów – radzi eks-
pert TECE. 
 Jeżeli nie mamy możliwości za-
montowania umywalki na wysoko-
ści dostosowanej do wzrostu dziec-
ka, powinniśmy zaopatrzyć się w 
specjalny podest. Dzięki temu uła-
twimy kilkulatkowi dbanie o higie-
nę i samodzielność podczas korzy-
stania z łazienki. 

Bezpieczeństwo kąpieli

 Projektanci wnętrz coraz częściej 
sugerują zastosowanie stanowisk 
prysznicowych zamiast klasycz-
nej wanny. Walory tego rozwiąza-
nia docenią z pewnością dzieci. Bro-
dzik powinien być niski, a jego po-
wierzchnia pokryta antypoślizgową 
powłoką. Niezwykle praktycznymi 

rozwiązaniami są uchwyty zamon-
towane na wysokości dostosowanej 
do wzrostu dziecka, a także wszel-
kiego rodzaju siedziska. Pamiętaj-
my, że w przypadku kabiny bez bro-
dzika niezbędny będzie montaż od-
powiedniego odwodnienia liniowe-
go. Usunięcie zbędnych progów, a co 
za tym idzie zachowanie jednego po-
ziomu posadzki, zapobiega potknię-
ciom oraz upadkom. Przy wyborze 
tego typu rozwiązań zwróćmy także 
uwagę czy rynny i ruszty nie posia-
dają ostrych krawędzi. Dzieci są ru-
chliwe i uwielbiają zabawy z wodą, 
więc tym bardziej trzeba zapewnić 
im bezpieczeństwo w tym zakresie – 
radzi Andrzej Majewski, ekspert fir-
my TECE.
 Warto także zwrócić uwagę na 
rozwiązania, które zminimalizują 
ryzyko poślizgnięcia. Pomogą nam 
w tym m.in. płytki ze specjalną po-
włoką, a jeżeli nie mamy możliwości 
ich wymiany – antypoślizgowe maty
.
Przyjazna temperatura zabawy

 Niezwykle ważnym elementem 
jest ustawienie odpowiedniej tem-
peratury wody, dlatego warto za-
mienić baterie na te z funkcją ter-
mostatyczną. Dzięki takiemu roz-
wiązaniu sami możemy ustawić 
temperaturę. Nie zapominajmy tak-
że, że istotne znaczenie, zarówno ze 
względów estetycznych, jak i eduka-
cyjnych, ma kolor. Dzieci znacznie 
chętniej uczą się, gdy stymuluje się 
je wykorzystując kontrastujące ze 
sobą barwy. Fakt ten uwzględnijmy 
podczas aranżowania wnętrza do-
mowej łazienki.
 Kąpiel warto połączyć z zaba-
wą. Wystarczy, że wprowadzimy do 
wnętrza trochę koloru. Zaakcentuj-
my za pomocą wyrazistych barw 
tylko konkretne miejsca lub urzą-
dzenia. Doskonałym pomysłem dla 
dzieci uczących się korzystania z to-
alety „dla dorosłych” będzie np. wy-
bór przycisków spłukujących, któ-
rych wymienne obudowy mają fan-
tazyjne barwy. Okrągłe przyciski 
zaintrygują dziecko kształtem i ko-
lorem. Dzięki temu nasze pociechy 

szybko nauczą się je obsługiwać – 
podpowiada Andrzej Majewski, eks-
pert firmy TECE.
 Oprócz wspomnianych udogod-
nień, które zwiększą funkcjonalność 
łazienki dla malucha, nie zapomi-
najmy także o zabawkach czy dzie-
cięcych akcesoriach. Rodzice mogą 
więc zainwestować w maty kąpie-
lowe z bajkowymi motywami, kolo-
rowy kubeczek do mycia zębów czy 
różnokolorowe gąbki. Tak urządzo-
na łazienka nauczy nasze dziecko hi-
gieny oraz sprawi mu dużo frajdy.

R E K L A M A
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Cena od, 3.990 zł /m
2

Apartamenty i segmenty o pow. 110-127m
2

w zamkniętym Osiedlu.

Osiedle z bezpośrednim dostępem do lasu,
własnym placem zabaw oraz fitparkiem.

Energooszczędna technologia budowy
oraz wysoki standard wykończenia

i wyposażenia.

Ogródki o pow. od 125 do 200 m .
2

"Villa Park"
I N W E S T Y C J A

Lesznowola, ul. Okrężna Realizacja II kw. 2018 r.

www.patiodeweloper.pl

Targi Mieszkaniowe 
Nowy DOM Nowe MIESZKANIE

Własne mieszkanie... w jakiej dzielnicy, o jakim metrażu, „pod klucz” czy w stanie deweloperskim, a może z rynku 
wtórnego, na którym piętrze, za gotówkę czy na kredyt. Może w celach inwestycyjnych a może na wynajem? Z pew-
nością znalezienie odpowiedzi na te pytania ułatwi bezpośrednia rozmowa z przedstawicielami banków i pośred-
ników kredytowych, deweloperami czy agencjami nieruchomości na wrześniowej edycji targów Nowy DOM Nowe 
MIESZKANIE. Pierwsza po wakacjach edycja Targów DOM Nowe MIESZKANIE to okazja do zapoznania się z najnowszy-
mi inwestycjami mieszkaniowymi zlokalizowanymi na terenie Warszawy i okolic, a także sposobność do uzyskania 
informacji o aktualnych warunkach kredytowych i programach pomocowych państwa skierowanych do młodych.
 Pierwsze po wakacjach Targi Miesz-

kaniowe Nowy DOM Nowe MIESZKANIE 

odbywają się w dniach 9 i 10 września 

na warszawskim Torwarze. Promocje, 

premiery, niespotykane oferty i rabaty 

oraz… bogata oferta mieszkań z ryn-

ków: pierwotnego i wtórnego oraz nie-

ruchomości inwestycyjne. 
 Popyt na nieruchomości wciąż 
jest bardzo duży, ale duża jest też 
podaż, więc firmy starają się wyróż-
niać swoje inwestycje w każdy możli-
wy sposób. Na Targach Nowy DOM 
Nowe MIESZKANIE zawsze istnie-
je możliwość zakupu nieruchomości 
na specjalnych, korzystnych warun-
kach. Targom towarzyszą unikalne 
oferty Wystawców przygotowywa-
ne z myślą o targowych Gościach. 
Wielu deweloperów czeka z rozpo-
częciem sprzedaży mieszkań w no-
wych inwestycjach do targów. In-
westycje już zrealizowane sprzeda-
wane są na targach z istotnymi ra-
batami lub dodatkowym wyposaże-
niem. Niższe ceny, bonusy w posta-
ci garażu w cenie, balkonu lub inne-
go pomieszczenia, wykończenie pod 
klucz, wyposażenie AGD, aranżacja 
wnętrza i wiele innych – każdy znaj-
dzie coś dla siebie. Oferujący prze-
ścigają się w opracowywaniu strate-
gii promocyjnych.
 Swoją ofertę prezentuje blisko 
150 wystawców: deweloperów, spół-
dzielni mieszkaniowych, banków i 
pośredników kredytowych a także 
pośredników w obrocie nierucho-
mościami, w tym najbardziej zna-
ne warszawskie i ogólnopolskie fir-
my deweloperskie m.in.: 19 Dziel-
nica, APM Development, Atal, Bo-
uygues Immobilier Polska, Danwo-
od, Dom Development, Dantex, ED 
Invest, LC Corp, Longbridge, Mak 
Dom i Marvipol, Polnord, Port Pra-
ski, Robyg, Unidevelopment, Victo-
ria Dom czy Yareal Polska i YIT. 
 Bogatej ofercie rynku pierwot-
nego towarzyszy Centrum Rynku 

Wtórnego. Ponad 20 agencji nie-
ruchomości z Warszawskiego Sto-
warzyszenia Pośredników w Ob-
rocie Nieruchomościami wysta-
wia na sprzedaż szeroką ofertę 
mieszkań w tym również w progra-
mie Mieszkanie dla Młodych, do-
mów, działek budowlanych, apar-
tamentów i rezydencji, lokali usłu-
gowych oraz nieruchomości inwe-
stycyjnych z całej Warszawy i oko-
lic. Skupieni w Centrum partnerzy 
i doradcy pomagają zarówno w za-
kupie, jak i w sprzedaży, najmie, wy-
najmie lub zamianie każdego typu 
nieruchomości. Eksperci Warszaw-
skiego Stowarzyszenia Pośredni-
ków w Obrocie Nieruchomościa-
mi przedstawiają specjalną ofer-
tę inwestycyjną (mieszkania, grun-
ty, małe i średnie lokale komercyj-
ne). Zainteresowani inwestowaniem 
w nieruchomości mogą bezpłat-
nie korzystać z porad i konsultacji 
w zakresie swoich potrzeb i moż-
liwości inwestycyjnych w stoisku 
WSPON. Ponadto po raz pierw-
szy na Targach można zgłosić do 
sprzedaży swoje M w licencjonowa-
nych agencjach rynku nieruchomo-
ści obecnych na Targach.

Kredyty…
 wrzesień, czyli koniec waka-
cji i początek roku szkolnego to do-
skonały czas na zakup mieszkania. 
Tym lepszy, że 22 lipca (ze sporym 

opóźnieniem) wdrożone zostały za-
pisy unijnej dyrektywy MCD, któ-
ra wprowadza lepszą ochronę kon-
sumentów zaciągających kredyt na 
mieszkanie i gwarantuje m.in.: pra-
wo do rezygnacji z podpisanej umo-
wy (14 dni od jej zawarcia), daje 
możliwość wcześniejszej spłaty bez 
dodatkowych opłat (prowizja za 
wcześniejszą spłatę tylko przez 3 
lata) a co najważniejsze w przypad-
ku braku spłaty kredytu, to klient, a 
nie bank sprzedaje nieruchomość. 
 Warto więc odwiedzić targi, wy-
brać mieszkanie i rozpocząć proce-
durę kredytową. Na targach zainte-
resowani mogą zbadać swoją zdol-
ność kredytową i dowiedzieć się 
gdzie i jak otrzymać kredyt „szyty 
na miarę”. Na kredytobiorców cze-
kają m.in.: doradca hipoteczny Ja-
cek Kur, Murator Finanse, KK Fi-
nancial Partners, doradza.pl czy 
Dom Kredytowy Notus.

WSTĘP NA TARGI
9-10 września (sobota-niedziela) 

w godzinach: 10.00-17.00

Torwar, ul. Łazienkowska 6a

Wszyscy odwiedzający targi otrzymują czasopisma 
o tematyce wnętrzarskiej, budowlanej oraz mapy in-
westycji mieszkaniowych, ekskluzywny katalog tar-
gowy z obszernym działem prezentującym inwestycje 
mieszkaniowe, dokładne informacje o lokalizacji, ce-
nie, metrażu, terminie zakończenia budowy, kontakt 
do biura sprzedaży i wizualizację budynku.

P R O M O C J A

Wymarzone 
apartamenty

Villa Park to już siódma inwestycja spółki Patio. Będzie to zamknięte osie-
dle zlokalizowane w Lesznowoli. Ten kameralny kompleks składać się bę-
dzie z 16 apartamentów o powierzchni od 110 do 127 m kwadratowych
 - Nasza wizja zakłada stworzenie niepowtarzalnego, kameralnego osiedla 
w bliskim sąsiedztwie z naturą i lasem, które łączyć będzie zalety i rozwiąza-
nia właściwe dla domu jednorodzinnego oraz apartamentowców – zapowia-
da inwestor. 
 Do każdego mieszkania „Villa Park” przypisane jest prywatne miejsce po-
stojowe w garażu i drugie zlokalizowane pod zadaszonym garażem. Aparta-
menty znajdujące się na piętrze będą miały komfortowe, przestronne tarasu 
o powierzchni 20 m kwadratowych. Z nich będzie rozciągła się malowniczy 
widok na całą okolicę. Większość z dostępnych w ofercie apartamentów po-
siada duży ogródek o wielkości od 125 do 250 m kw.
 Na terenie osiedla „Villa Park” przewidziano wspólny teren rekreacyjny, na 
którym znajdzie się plac zabaw dla dzieci oraz fi t-park dla dorosłych.
 Apartamenty będące częścią osiedla „Villa Park” zostały zaprojektowane 
w taki sposób, aby koszty eksploatacji były maksymalnie niskie. Opłaty ADM 
zostały ograniczone do niezbędnego minimum. Ich atrakcyjny koszt wynika z 
niewielu części wspólnie utrzymywanych i zarządzanych przez mieszkańców.  
 Osiedle „Villa Park” położone jest na rozległej, otoczonej zielenią działce 
o powierzchni blisko 4 tys. m kw. O jej szczególnym uroku decyduje bezpo-
średnie sąsiedztwo lasu, które stanowi doskonałe tło dla całej inwestycji – za-
pewnia wspaniały mikroklimat i spokojną przestrzeń dla popołudniowych, 
rodzinnych spacerów. 
 Spółka Patio od ponad dekady specjalizuje się w budowie nowoczesnych 
i kameralnych osiedli domów jednorodzinnych. Ma na koncie sześć udanych 
inwestycji mieszkaniowych. Starannie przemyślana lokalizacja inwestycji, 
proekologiczne podejście oraz dbałość o najwyższą efektywność cieplną i 
energetyczną powstałych obiektów zapewniły fi rmie Patio szerokie uznanie 
oraz grono zadowolonych z inwestycji Klientów.

GP

PATIO - Chmielewski, Dudzik Sp. j.

ul. Okrężna 35 (róg Gazeli)

05-506 Lesznowola

E-mail: biuro@domymagdalenka.pl
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Po ziemniaki i kapustę za cmentarz
GÓRA KALWARIA W przyszłym roku w mieście zostanie otwarty nowy plac targowy. Kilka 

dni temu gmina otrzymała na jego budowę prawie 1 mln zł unijnej dotacji

 O przeniesieniu targowiska w 
pobliże cmentarza w Górze Kalwa-
rii mówi się od sześciu lat. W 2011 
roku został opracowany projekt no-
wego placu handlowego i gmina po 
raz pierwszy wystąpiła o dotację na 
jego budowę. Ponieważ dofinanso-
wania uzyskać się nie udało, włoda-
rze wpadli na pomysł, że wydzierża-
wią 2,5 hektara w sąsiedztwie ulic 
Zakalwaria i Budowlanych, aby to 
prywatny przedsiębiorca wybudo-
wał targowisko. Miałby on utwar-
dzić i ogrodzić teren, wybudować 
stoiska, a następnie prowadzić ba-
zar, pobierając opłaty od najemców. 
Jednak i ta koncepcja spaliła na pa-
newce. 

To nieodpowiednie miejsce

 Po latach oczekiwań, w końcu w 
tym roku samorządowi Góry Kal-
warii udało się otrzymać dofinan-
sowanie. Przetarg na realizację in-
westycji ma zostać ogłoszony jesz-
cze w tym roku, a roboty zakończyć 
w przyszłym. Na początku lipca sa-
morządowcy z Góry Kalwarii wy-
brali się do Żołyni w województwie 
podkarpackim, aby obejrzeć istnie-
jący plac targowy powstały na pod-
stawie niemal identycznego projek-
tu. – Z relacji wójta Żołyni wyni-
ka, że jego budowa była strzałem w 
dziesiątkę – mówi Dariusz Zieliński.
 Burmistrz odkąd zasiadł w ratu-
szu, przekonuje, że obecna lokaliza-
cja placu targowego, blisko centrum 
miasta i ruchliwych ulic, głównie 
Kalwaryjskiej, jest zła. – Cały czas 
stoję na stanowisku, że bezpieczeń-

stwo szczególnie pieszych jest naj-
ważniejsze. Miejsce, w którym tar-
gi odbywają się obecnie, jest do tego 
nieodpowiednie – tłumaczy.   
 Samorządowi zależy również 
na uwolnieniu terenu pod obecnym 
placem targowym. Jego nabywca 
miałby wybudować nowe osiedle.

Tam handel się nie uda?

 Planowana przeprowadzka tar-
gowiska budzi obawy kupców. Nie-
którzy wieszczą, że wyrzucenie tar-
gowiska poza centrum miasta za-
kończy jego żywot. – Kto przyjdzie 
w pobliże cmentarza? Już teraz co-
raz mniej ludzi robi na targu zaku-
py – narzeka pani Jadwiga, która od 
kilku lat sprzedaje na placu warzy-
wa i owoce. 
 Wtóruje jej pan Tomasz, rolnik 
z Osiecka za Wisłą, oferujący pło-
dy rolne prosto z samochodu. – Za 
miastem nie będzie handlu. Przed 
laty gmina przeniosła targ zwierzę-
co-zbożowy na ul. Walewicką i szyb-
ko przestał istnieć, bo pies z kula-
wą nogą nie chciał tam przyjeżdżać 
– przypomina. Burmistrz otrzymał 
już niejeden protest kupców prze-
ciwko przenoszeniu placu targowe-
go. – To są w większości osoby spo-

za naszej gminy, dlatego nie przy-
kładamy istotnej wagi do ich za-
strzeżeń – tłumaczy burmistrz.
 Podzielone są za to opinie klien-
tów. Większość zagadniętych przez 
nas osób też nie jest zachwyco-
na zamierzeniami samorządu. 
– Broń, Panie Boże, przed przenie-
sieniem targu! – wyrzeka pani Zo-
fia, emerytka z ul. Dominikańskiej. 
– To kiepski pomysł. Za cmentarzem 
handel się nie uda – uważa z kolei 
kobieta mieszkająca przy Grójeckiej.

Co piątek bałagan

 Z przeprowadzki targowiska za-
dowolona byłaby za to pani Maria. 
– Mieszkam na osiedlu przy Skier-
niewickiej i miałabym blisko. A cho-
dzę na targ co tydzień – tłumaczy.
 Są też tacy, którzy chcieliby 
„szybkiej likwidacji tego bałaganu 
w centrum miasta”. Do nich należą 
osoby mieszkające w otoczeniu pla-
cu targowego, przy ul. Mariańskiej, 
Armii Krajowej i Kalwaryjskiej. Co 
piątek mają trudności z wydosta-
niem się ze swoich posesji.
 Za budową nowego placu tar-
gowego przemawiają też współcze-
sne normy dla tego typu obiektów, 
nakazujące, by były one utwardzo-
ne, oświetlone, przyłączone do sieci 
wodociągowej, kanalizacyjnej i elek-
troenergetycznej, a także wyposażo-
ne w odpływy wody deszczowej i za-
daszone stoiska. Teren przy Mariań-
skiej nie spełnia obecnie większości 
z tych warunków. 

Piotr Chmielewski

Nad przeniesieniem targowiska dalej 

od centrum władze miasta pracują od kilku lat

Tak ma wyglądać nowy plac targowy 

Przetarg na realizację nowe-

go placu targowego ma 

zostać ogłoszony jeszcze 

w tym roku, a roboty 

zakończyć w przyszłym 

XIII Jarmark Piaseczyński
PIASECZNO W najbliższą niedzielę 

odbędzie się kolejny już doroczny 

jarmark, podczas którego miesz-

kańcy będą mogli zrobić zakupy 

na zimę i poznać kulturę Tatarów

 Tym razem jarmark nie odbę-
dzie się w miejskim parku, któ-
ry jest w trakcie modernizacji, tyl-
ko na terenie miasta, na Pl. Piłsud-
skiego, a także w rejonie ulic Pu-
ławskiej, Kościuszki i Rynkowej. 
Rozpoczęcie imprezy nastąpi tra-
dycyjnie już o godz. 12 od koncer-
tu Piaseczyńskiej Orkiestry Dętej. 
Następnie wystąpi Tatarski Zespół 
Taneczno-Wokalny Buńczuk, a po 
nim zespół śpiewaczy Tęcza z No-
wej Woli. W programie znajdzie się 
jeszcze pokaz tańców renesanso-
wych i koncert Kapeli Hanki Wój-

ciak (o godz. 17.30). Oczywiście 
podczas jarmarku nie może za-
braknąć twórców ludowych i tra-
dycyjnych wyrobów, wśród któ-
rych prym będą wiodły nie tyl-
ko dania kuchni tatarskiej, ale tak-
że słodkie domowe wypieki, rze-
mieślnicze wędliny i miody. Na 

miejskim rynku stanie tatarska jur-
ta oraz stoisko kultury tatarskiej. 
Nie zabraknie także obozowiska 
rycerskiego, pokazów dawnego 
rzemiosła i przedstawienia teatral-
nego dla dzieci. Jarmark zakończy 
się o godz. 19. 

TW
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Popłynął łódką po złoto
PIASECZNO Michał Kozłowski, 21-letni modelarz z Piaseczna, w węgierskim Nagykanizsu, 

prowadząc zdalnie sterowany model ślizgu o napędzie elektrycznym, zdobył mistrzo-

stwo świata w klasie mini mono

 O Michale i jego juniorskich suk-
cesach pisaliśmy już wielokrotnie. 
Siedem lat temu, jeszcze jako 14-la-
tek zdobył wicemistrzostwo świata w 
ślizgach elektrycznych w niemieckim 
Murrhardt. Później, również jako ju-
nior, wywalczył puchar świata w Mo-
skwie w klasach mono 2 i mini mono. 
Cztery lata temu w belgijskiej Ganda-
wie sięgnął po mistrzostwo świata w 
klasie hydro, w której modele łodzi 
osiągają prędkość grubo powyżej 100 
km/h (rekord Michała to 267 km/h). 
Dwa lata temu nie startował, bo zda-
wał maturę. Z kolei w ubiegłym roku 
w Nagykanizsu zdobył srebrny medal 
w klasie mini mono. – Był to pierwszy 
seniorski sukces Michała – mówi Ma-
ciej Kozłowski, jego ojciec, który kon-
struuje synowi ślizgi. – Wówczas nie 
sądziliśmy, że w tym roku uda nam 
się go poprawić. 

Niewielka łódź o dużej mocy

 Z Maciejem Kozłowskim rozma-
wiamy w jego mieszkaniu przy uli-
cy Julianowskiej, gdzie powstają nie-
samowite modele ślizgów, z powo-
dzeniem konkurujące potem ze ści-
słą światową czołówką. Cena łódki, 
której długość w klasie mini mono 
nie może przekraczać 45 cm, nie-
kiedy dochodzi do kilkunastu ty-
sięcy złotych. Maciej Kozłowski po 
chwili przynosi tę, na której jego syn 
zdobył przed ponad tygodniem złoty 

medal mistrzostw świata. Ślizg jest 
sterowany radiem. Kadłub lamina-
towo-epoksydowy, który dostarcza 
specjalistyczna firma, jest całkowi-
cie zabudowany. Napęd półzanu-
rzeniowy znajduje się z tyłu mode-
lu. Zasilanie stanowią trzy ogniwa 
lipo o maksymalnej wadze do 110 
g. Pozwalają one rozwijać ważącej 
około 500 g łodzi prędkość do 45 
km/h. – Cały sekret polega na tym, 
aby łódź płynęła jak najszybciej, 
była stabilna i zakręcała, kiedy 
tego chcemy. A woda jest wodzie 
nierówna – wszędzie ma inną gę-
stość, kleistość, właściwości. Dla-
tego łódkę trzeba na bieżąco do-
stosowywać do warunków panują-
cych na danym akwenie, przesuwa-
jąc jej na przykład środek ciężkości 
– tłumaczy modelarz. – Nad tą ło-
dzią pracowaliśmy około trzech ty-
godni. Szykowany na mistrzostwa 
model utonął nam w lipcu podczas 
treningu w stawie w Nowej Woli. 

Objechał faworytów

 Na mistrzostwach świata w Na-
gykanizsu, które odbywały się w 
drugiej połowie sierpnia, zjawiło się 
kilkuset zawodników z kilkudziesię-
ciu państw. W klasie Michała starto-
wało ich 30. W trakcie tygodniowych 
eliminacji do ścisłego finału zakwa-
lifikowało się 6 modelarzy (Michał 
miał wśród nich najgorszy wynik). 

Bieg finałowy trwał 6 minut. W tym 
czasie ślizgi musiały okrążyć owal-
ny akwen o boku 60 m jak najwię-
cej razy. Michałowi udało się zrobić 
25 okrążeń, o jedno więcej od trzech 
najgroźniejszych rywali. – To był 
szok – nie potrafi powstrzymać swe-
go wzruszenia Maciej Kozłowski. 
– W świecie modelarstwa to ogrom-
ny wyczyn. Właściwe ustawienie ło-
dzi stanowi 15-20 proc. sukcesu. 
Reszta leży w umiejętnościach za-
wodnika, który na bieżąco musi 
kontrolować i przewidywać zmienia-
jącą się sytuację na wodzie. 
 Maciej Kozłowski podkreśla, 
że sukces Michała był ukoronowa-
niem ich wieloletniej modelarskiej  
pasji. – Stanowimy zgrany team, 
w którym ja jestem mechanikiem i 
zajmuję się serwisem technicznym, 
a Michał przejmuje model, mody-
fikuje go i poprawia w ramach da-
nych zawodów – dodaje. – Cieszy 
mnie, że z roku na rok mój syn roz-
wija się nie tylko sportowo, ale tak-
że technicznie. 

Próbują zarazić swoją pasją 

młodzież

 Od dwóch lat Maciej Kozłowski 
organizuje Puchar Świata Tenshoc-
ka zdalnie sterowanych ślizgów 
elektrycznych w Nowej Woli (gmina 
Lesznowola). W czerwcu przyszłe-
go roku odbędzie się jego trzecia 

edycja, a swoje przybycie zapowie-
dzieli już zawodnicy ze ścisłej świa-
towej czołówki. – Bardzo dziękuję 
za wsparcie tej inicjatywy Centrum 
Sportu i jego dyrektorowi Rafałowi 
Skorkowi – mówi Maciej Kozłow-
ski. – Dziękuję także strażakom z 
OSP Nowa Wola, którzy udostęp-
nili nam akwen do treningów i za-
wodów. 
 Innym pomysłem na propagowa-
nie modelarstwa jest zorganizowa-
nie otwartych,  bezpłatnych trenin-

gów dla lesznowolskiej młodzieży 
w wieku od 10 do 16 lat. – Zabez-
pieczymy zarówno akwen, jak i mo-
dele, aby dzieci mogły nimi popły-
wać – dodaje modelarz. – Chcemy 
ruszyć z tym już jesienią, a spotka-
nia odbywałyby się co sobotę. Cały 
czas szukamy też pieniędzy na pro-
fesjonalną modelarnię. Mogę zdra-
dzić, że rozmowy w tej sprawie 
trwają.

Tomasz Wojciuk

21-latek prezentuje łódź, którą zdobył kilkanaście dni 

temu złoty medal mistrzostw świata

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r poz. 353 
z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 
183/VI/20/2012 z dnia 1 lutego 2012 r, zawiadamiam o wyłoże-
niu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obszaru Skolimowa północnego 
– rejon ulic Kołobrzeskiej i Pułaskiego  wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko, w dniach od 19 września 2017 r. do  
10 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
Konstancin-Jeziorna w Wydziale Planowania Przestrzen-
nego przy ul. Mirkowskiej 39A w Konstancinie-Jeziornie 
w godz. od 900 do 1530.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru Skolimowa północnego – rejon ulic Kołobrzeskiej i Pu-
łaskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, będzie 
dostępny na stronie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miej-
scowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 październi-
ka 2017 r. (poniedziałek) w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta 
i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1, o godz. 1700 .

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się  
w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy 
Konstancin-Jeziorna, przy ul. Mirkowskiej 39A w Konstancinie-
-Jeziornie, od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1530.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestio-
nuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Kon-
stancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin- 
-Jeziorna, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jed-
nostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 24 października 2017 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za 
pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu prze-
pisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalno-
ści podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579):

1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP.

Adres poczty elektronicznej - urzad@konstancinjeziorna.pl  
- w przypadku uwag opatrzonych kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 
Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy Konstancin- 
-Jeziorna na platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP  
– w przypadku uwag opatrzonych podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elek-
tronicznym. Organem właściwym do rozpatrzenia ww. uwag jest 
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna.

Konstancin-Jeziorna, dnia  05.09.2017 r.

 Burmistrz  
/-/ Kazimierz Jańczuk

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

 

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

Kierownika Biura 
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Boiska opustoszały,
puchary rozdane
GÓRA KALWARIA 17 par wystartowało w trzecim i ostatnim tego lata 

turnieju z cyklu Grand Prix Góry Kalwarii w siatkówce plażowej kobiet 

i mężczyzn

 W kategorii żeńskiej najlepsze okazały sie zawodniczki z Warszawy - Iza-
bela Brutkowska i Karolina Narożnik, które w fi nale pokonały parę z Otwoc-
ka - Paulinę Kuźnię i Agatę Samul.
 Wśród panów pierwsze i drugie miejsce zajęli zawodnicy z Warki: Maciej i 
Szymon Kaszewiak, którzy w fi nale wygrali z Andrzejem Kwiecińskim i Rado-
sławem Gawrońskim. Miejsca trzecie przypadło parze Arkadiusz Czech i Piotr 
Wróbel, która wygrała walkowerem z drużyną złożoną z Dawida Drobieckie-
go i Antoniego Daniluka. Zdobywcy czwartego miejska z powodu kontuzji 
musieli wycofać się z rozgrywki decydującej o miejscu na podium.
 Organizatorzy cyklu zawodów – Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Uczniow-
ski Klub Sportowy już zapraszają na piaszczyste boiska przy ul. Pijarskiej w 
Górze Kalwarii za rok.

PC

Piaszczyste boiska w Górze Kalwarii stały się tego 

lata areną spotkań siatkarzy z całego regionu

R E K L A M A

Jedyny taki bieg
URSYNÓW Około dwóch tysięcy osób wzięło udział w jubileuszowym, dziesiątym Onkobiegu, który odbył 

się w niedzielę, 3 września przy Centrum Onkologii na Ursynowie. To jedyna w swoim rodzaju impreza, pod-

czas której można czynnie wspomóc osoby walczące z chorobami nowotworowymi i symbolicznie uczcić pa-

mięć tych, którzy tą walkę przegrali. Łączne pokonano tego dnia 16 447 kilometrów!

 W Onkobiegu, w którym uczest-
nictwo jest bezpłatne, to nie indywi-
dualne wyniki są najważniejsze, ale 
szczytny cel. Bieg na wyznaczonej 
trasie w postaci pętli (1560 metrów) 
ma wyrażać solidarność z pacjentami 
walczącymi z nowotworami. Przebie-
ga ona celowo w takim miejscu, że za-
równo pacjenci Centrum Onkologii w 
Warszawie, jak i sąsiadującego z nim 
Instytutu Hematologii i Transfuzjo-
logii przez cały czas mają możliwość 
śledzić przebieg biegu. Do tego moż-
na również pomóc finansowo potrze-
bującym – im więcej kilometrów zali-
czonych w trakcie 60 minut, tym od-
powiednio większe wsparcie przezna-
czane jest dla oddziałów i centrów on-
kologicznych.
 - Za każde okrążenie dostaje się 
frotkę – wyjaśnia Iza Zhiznevska, 
uczestniczka biegu. - Organizator 
zlicza później liczbę wydanych bie-
gaczom frotek i im więcej się ich ma, 
tym więcej sponsor wpłaca pienię-
dzy na Centrum Onkologii.
 Atmosfera w trakcie imprezy jest 
naprawdę niezwykła. Biegacze i pa-
cjenci walczący o powrót do zdrowia 
pozdrawiają siebie wzajemnie i mo-
bilizują do dalszych wysiłków. War-
to podkreślić, że nie wszyscy poru-
szają się na nogach – niektórzy jadą 
na wózkach inwalidzkich, inni na 
łyżworolkach, a jeszcze inni na hu-
lajnogach. Tu każdy sam decyduje 

jak szybko i w jaki sposób pokona 
kolejne kilometry.
 Niektórzy pobiegli w ostat-
nią niedzielę w szczególnej inten-
cji – jak np. osoby związane z gru-
pą „Maciejka na wojennej ścieżce”, 
która zbierała pieniądze na leczenie 
Macieja Dyby – mieszkańca gminy 
Lesznowola, który pod koniec ubie-
głego roku przegrał walkę z nieule-
czalną chorobą nowotworową.
 - Cały czas pamiętamy o oso-
bach, które odeszły – mówi Beata 
Dyba, żona zmarłego Macieja. - 
Jeszcze w zeszłym roku na Onkobie-
gu był z nami Maciek. Teraz biegli-

śmy razem z grupą znajomych ubra-
ni w  koszulki w jego intencji. Ta im-
preza naprawdę ma sens. Sama ko-
rzystałam z opieki hospicjum na Ur-
synowie i wiem, że ma teraz kło-
poty finansowe. Gorąco zachęcam 
do pomagania mu, bo robi ono na-
prawdę świetną robotę. Niekoniecz-
nie trzeba wpłacać pieniądze. Moż-
na też przekazać np. pościel, ręczni-
ki, kosmetyki itp. Tego rodzaju wy-
darzenia jak Onkobieg trzeba nagła-
śniać żeby ludzie wiedzieli, że moż-
na i że warto pomagać.

Grzegorz Tylec
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Dadzą Impuls do tańca
GÓRA KALWARIA Sołectwo Brześce będzie tegorocznym gospodarzem 

gminnego święta plonów. A to odbędzie się już w najbliższą niedzie-

lę 10 września

 Gminne dożynki rozpoczną się 
o godz. 13.30 dziękczynną mszą 
św. polową. Sygnał do wspólnego  
biesiadowania będzie dany o godz. 
15. Po tradycyjnym dzieleniu się 
chlebem z tegorocznego zboża, na 
scenie zaprezentują się lokalne ze-
społy: Cendrowianki, URZECZEni, 
Kalwarki, Wólkowianki, Vox Symfo-
nia, Chór Coniew i Air Band. Ale to 
nie koniec muzycznych propozy-
cji. O godz. 18 wystartuje koncert 
muzyki biesiadnej, po którym wy-
stąpi grupa Na Plus. Gwiazdą tego-
rocznego święta będzie zespół di-
sco polo Impuls. Imprezę zakończy 
zabawa taneczna pod chmurką.
 To jeszcze nie wszystkie atrak-
cje. Podczas święta nagrodzeni zo-
staną laureaci konkursu na najlepszy 
produkt lokalny. Nie zabraknie wo-
zów straży pożarnej oraz Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunko-
wego. Poza tym na biesiadników czekają gry i zabawy rodzinne, pokazy tresu-
ry psów i prezentacja zabytkowego sprzętu rolniczego. Najmłodsi będą mogli 
poszaleć na dmuchanych zjeżdżalniach.
 Świętu patronuje Kurier Południowy i portal PiasecznoNEWS.pl

Popularny zespół disco polo 

– Impuls zaśpiewa o godz. 

20.30

Żeby pojechać, trzeba się nachodzić
PRAŻMÓW/GÓRA KALWARIA Od przeszło dwóch miesięcy przejście podziemne na nowo wy-

budowane perony stacji Czachówek Południowy jest gotowe. Jednak pasażerowie 

muszą nadkładać drogi i korzystać z niewygodnych dojść

 – Czy kolejarze nie mogą nam uła-
twić życia? – pyta zniecierpliwiona Aga-
ta Zaroń z Gabryelina. – Codziennie 
widzę, jak matki z dziećmi nadkłada-
ją drogi i obchodzą perony, żeby wsiąść 
do pociągu. Dziwi mnie ta sytuacja, bo 
przejście jest gotowe i nie widzę, aby kto-
kolwiek przy  nim pracował. Wejścia za-
stawiono siatką, żeby nie można było z 
niego korzystać – narzeka.
 Nowe przejście powstało w ra-
mach przebudowy linii kolejowej z 
Warszawy Okęcie do Czachówka 
Południowego. – W Piasecznie też 
mieli problem z dojściem do pero-
nów na stacji PKP w czasie moder-
nizacji. I mimo że kładka dla pie-
szych nad torami jeszcze nie została 
oficjalnie oddana, pasażerowie z niej 
korzystają – wskazuje pani Agata. 
 Lokalni włodarze przyznają, że 
w tej kwestii niewiele mogą zrobić. 
Zarówno Dariusz Zieliński, bur-
mistrz Góry Kalwarii, jak i Sylwester 
Puchała, wójt Prażmowa informują 
nas, że są w stałym kontakcie z in-
westorem, czyli spółką PKP Polskie 

Linie Kolejowe i przekazują jej na 
bieżąco skargi mieszkańców. – Na-
ciskamy, aby m.in. przejścia zostały 
oddane do użytku jak najszybciej – 
zapewnia wójt Prażmowa. 
 Karol Jakubowski z zespołu 
prasowego PKP PLK podał nam, 

że na przełomie września i paź-
dziernika planowane jest przekaza-
nie kompletu dokumentów do Wo-
jewódzkiego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego, aby ten dokonał od-
bioru m.in. przejścia podziemnego 
w Czachówku Południowym i po-
zwolił na udostępnienie go podróż-
nym. – Teraz w przejściu wykonaw-
ca kończy montaż wind. Mobilizu-
jemy go do szybkiego i sprawnego 
zamontowania nowych urządzeń, 
a także do szybkiego przekazania 
dokumentów do WINB także w 
sprawie kładki w Piasecznie – prze-
konuje Jakubowski.

Piotr Chmielewski

Od tygodni gotowe przejście pasażerowie mogą jedynie 

oglądać przez siatkę 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 
r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia  
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 353 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Konstancin- 
-Jeziorna nr 266/V/20/2008 z dnia 13 października 2008 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu Klarysew-Ga-
wroniec, zmienionej uchwałą nr 237/VII/18/2016 Rady Miejskiej 
Konstancin-Jeziorna z dnia 24 lutego 2016 r., zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Klary-
sew-Gawroniec – etap 1 w dniach od 19 września 2017 r. do 
10 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
Konstancin-Jeziorna w Wydziale Planowania Przestrzen-
nego przy ul. Mirkowskiej 39A w Konstancinie-Jeziornie 
w godz. od 900 do 1530 .

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miej-
scowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 października 
2017 r. (poniedziałek) w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gmi-
ny Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1, o godz. 1600 .
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu Klarysew-Gawroniec – etap 1 wraz z prognozą od-
działywania na środowisko jest dostępny na stronie interneto-
wej bip.konstancinjeziorna.pl. (od dnia 19 września 2017 r.).
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wy-
dziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Kon-
stancin-Jeziorna, przy ul. Mirkowskiej 39A w Konstancinie- 
-Jeziornie, od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1530.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestio-
nuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Kon-
stancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin- 
-Jeziorna, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jed-
nostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 24 października 2017 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione 
w postaci elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu prze-
pisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 
1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Adres poczty elektronicznej: urzad@konstancinjeziorna.pl  
– w przypadku uwag opatrzonych kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy 
Konstancin-Jeziorna na platformie ePUAP:/4576mqsekc/Skryt-
kaESP – w przypadku uwag opatrzonych podpisem potwierdzo-
nym profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 
Organem właściwym do rozpatrzenia ww. uwag jest Burmistrz 
Gminy Konstancin-Jeziorna.

Konstancin-Jeziorna, dnia  05.09.2017 r.

 Burmistrz  
/-/ Kazimierz Jańczuk

R E K L A M A

R E K L A M A

PC



 W przygotowanych przez organi-
zatorów warsztatach wzięło udział 
ponad 60 dzieci.
 – W ostatniej chwili musieli-
śmy zmienić nieco formułę impre-
zy, przenosząc część atrakcji pod 
dach – mówi Katarzyna Kondra-
ciuk, główna koordynatorka i or-
ganizatorka wydarzenia. Tym ra-
zem dzieci musiały zaliczyć siedem 
stacji, uczestnicząc w szkoleniach 
i wykonując różnego rodzaju za-
dania. Najpierw, podczas warsz-
tatów ekologicznych, trzeba było 
zrobić z warzyw... ufoludki. Na-
stępnie uczono się ekologicznych 
zwrotów po angielsku, malowano 
farbami ekotorby i brano udział w 
zabawach westernowych. Stoisko 
„Makulatura to nie bzdura” mia-
ło uświadomić dzieciom potrzebę 
recyklingu papieru, zaś przy roz-
stawionych na rynku kajakach, 
instruktorzy tłumaczyli jak bez-
piecznie zachowywać się na wo-
dzie. Ostatnim sprawdzianem był 
slalom koszykarski, zakończony rzu-
caniem piłki do kosza. – Po zalicze-

niu wszystkich stacji dzieci otrzymy-
wały medale, dyplomy uczestnictwa 
i nagrody w postaci różnego rodza-

ju książeczek edukacyjnych – mówi 
Katarzyna Kondraciuk.

TW
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Wyspiański 
w pięknej oprawie
PIASECZNO Propagowanie narodowej literatury wypadło w Piasecznie 

nad wyraz okazale. W niedzielę wybrane fragmenty „Wesela” Stani-

sława Wyspiańskiego czytali m.in. starosta Wojciech Ołdakowski i wi-

ceburmistrz Piaseczna Hanna Kułakowska-Michalak

 Drugą edycję akcji, którą swym patronatem objęła para prezydencka (rok 
temu czytano „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza), przygotowała Biblioteka 
Publiczna w Piasecznie. – Mieliśmy szczęście, bo podczas prezentacji obszer-
nych fragmentów dzieła Wyspiańskiego akurat przestało padać – mówi Gra-
żyna Baniewicz z biblioteki. Dzięki temu wokół sceny na rynku miejskim ze-
brał się spory wianuszek mieszkańców. W czytanie zaangażował się amator-
ski Teatr Po Dwudziestej prowadzony przez Ewę Kłujszo, która przygotowa-
ła scenariusz imprezy. W pewnej chwili na scenie pojawił się także zespół ta-
neczny złożony z członków zespołów Urzeczeni i Kalwarki z Góry Kalwarii. Za-
równo aktorzy, jak i tancerze byli ubrani w niezwykle barwne, zdobione stro-
je. W akcję zaangażowali się także starosta Wojciech Ołdakowski, który czytał 
kwestię pana młodego, wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak oraz pia-
seczyńska radna Ewelina Wójcik. 

TW

Aktorzy z Teatru Po Dwudziestej byli ubrani w barwne, 

epokowe stroje

Ekoniedziela przyciągnęła dzieci
PIASECZNO Mimo niesprzyjającej aury niedzielne warsztaty ekologiczne cieszyły się spo-

rym zainteresowaniem mieszkańców

R E K L A M A
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Zajrzyj do ogrodów, bo naprawdę warto
KONSTANCIN-JEZIORNA „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu” - pod takim ha-

słem 9 i 10 września odbędzie się 10. edycja Festiwalu Otwarte Ogrody. Wyjątkowa, bo 

w roku 120-lecia utworzenia Konstancina i 100-lecia uzdrowiska

 Wyspy zieleni otwierają podwo-
je w podwarszawskich miastach-
ogrodach od 12 lat. Ideą festiwalu 
jest prezentacja bogactwa przyrody 

i kultury miejscowości. Konstancin-
Jeziorna organizuje Otwarte Ogro-
dy od roku 2008. Pomysł na to wy-
darzenie pasuje idealnie do jedyne-
go mazowieckiego uzdrowiska. Wy-
różnikiem festiwalu jest bowiem to, 
że ogrodowe spotkania są całkowi-
cie zaprojektowane i realizowane 
przez właścicieli gościnnych ogro-
dów lub zaproszonych przez nich 
twórców. Różnorodność tematycz-
na programu festiwalu jest odzwier-
ciedleniem szerokich zainteresowań 
właścicieli posesji. Udział w festiwa-
lu jest dobrowolny, a wstęp do ogro-
dów dla gości bezpłatny.

Dotknąć historii

 Wśród licznych propozycji kon-
stancińskiego festiwalu znajdą się 
wystawy malarstwa i rzeźby, zdjęć, 
reportaży z podróży, spotkania z 
pisarzami oraz seanse filmowe re-
żyserów i scenarzystów zamieszka-
łych w gminie Konstancin-Jezior-
na. Jak co roku, spotkamy się tak-
że w ogrodach muzycznych na kon-
certach wybitnych pianistów, a także 
zespołów muzyki rozrywkowej. Sko-
limowski Dom Artystów Weteranów 
Scen Polskich tradycyjnie będzie go-
ścił w swoich zabytkowych progach 
młodzież z Konstancińskiej Szkoły 
Muzycznej. Na zakończenie w am-
fiteatrze zaśpiewa mezosopranist-

ka Małgorzata Walewska z tenorem 
Tadeuszem Szlenkierem.  
 W tym roku Otwarte Ogrody 
przygotowane są także z myślą o 
dzieciach, które będą mogły uczest-
niczyć w warsztatach prowadzonych 
przez artystów, zajęciach plastycz-
nych czy przedstawieniach. 
 W programie znalazły się trzy 
wydarzenia, dzięki którym będzie 
można bliżej poznać lokalną histo-
rię i znaleźć materialne ślady daw-
nych lat. W Skolimowie właściciel 
dworu, którego historia sięga XVII 
wieku, zaprosi do poznania historii 
dawnej wsi. Nowy dwór polski, od-
tworzony przez obecnego właścicie-
la na miejscu dawnego, otoczony jest 
rozległym parkiem w którym znaj-
dują się dwa pomniki przyrody. Z 
kolei strażacy z OSP w Skolimowie 
zaproszą na grę miejską nawiązują-
cą do 100-lecia tej jednostki. Pod-
kreślony zostanie jeszcze jeden ju-
bileusz – 280. urodziny nadwiślań-
skiego Urzecza. W ogrodzie goście 
poznają dawne klimaty mikroregio-
nu, regionalny strój, taniec, śpiew, 
rękodzieło artystyczne, potrawy i 
opowieści o obyczajach flisackich. 
O historii, ale tej tragicznej, opowie 
też wystawa „Okupanci” obrazująca 
pobyt Niemców w Konstancinie-Je-
ziornie w latach 1939-1945. Prezen-
towane zdjęcia są jednocześnie źró-
dłem informacji o dawnych willach 
Konstancina, które nie dotrwały do 
naszych czasów.

100 dębów na 100-lecie

 W niedzielę o godz. 14 w Parku 
Zdrojowym wspólnie zostaną posa-
dzone pierwsze ze 100 dębów, któ-
re ufundowali mieszkańcy, przedsię-
biorcy, stowarzyszenia czy sympaty-
cy Konstancina-Jeziorny w ramach 
inicjatywy „100 dębów na 100-lecie 
uzdrowiska”. Drzewa staną się ozdo-

bą nowego ciągu pieszo-rowerowego 
od mostu na Jeziorce (przy tężni), po 
ul. Elektryczną. Dęby staną się ży-
wym pomnikiem naszych czasów.
 W trakcie Otwartych Ogrodów, 
9 i 10 września, w godz. 10-16 przy 
głównej alei w Parku Zdrojowym 
będzie znajdował się punkt informa-
cyjny. Program zawierający szczegó-
łowy opis wydarzeń w wersji papie-
rowej jest dostępny w Urzędzie Mia-
sta i Gminy i w wybranych punktach 
na terenie miasta. Natomiast w wer-
sji elektronicznej na stronie Kon-
stancinjeziorna.pl.
 Organizatorami Festiwalu Otwar-
te Ogrody są konstancińskie stowa-
rzyszenia - Klub Inicjatyw Obywa-
telskich (koordynator) oraz Towa-
rzystwo Miłośników Piękna i Zabyt-
ków Konstancina, Wydział Promo-
cji i Współpracy Zagranicznej Urzędu 
Miasta i Gminy Konstancin-Jezior-
na, Konstanciński Dom Kultury. Pa-
tronuje mu Kurier Południowy.

Piotr Chmielewski

Na zakończenie festiwalu, 

w niedzielę o godz. 17 

w amfiteatrze zaśpiewa 

Małgorzata Walewska 

W trakcie Otwartych Ogro-

dów, 9 i 10 września, 

w godz. 10-16 przy głów-

nej alei w Parku Zdrojowym, 

obok tężni będzie znajdował 

się punkt informacyjny
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Uczcili pamięć ofiar
II Wojny Światowej
PIASECZNO Jak co roku, 1 września na Cmentarzu Parafi alnym w Pia-

secznie uczczono pamięć ofi ar najtragiczniejszego konfl iktu w dzie-

jach świata. Po ofi cjalnych obchodach przeniesiono się na piaseczyń-

ski rynek, gdzie wspólnie z Chórem Lira mieszkańcy mogli pośpiewać 

pieśni z okresu okupacji 

 Uroczystości na cmentarzu rozpoczęły się od wprowadzenia pocztów 
sztandarowych. Następnie Piaseczyńska Orkiestra Dęta odegrała „Mazurka 
Dąbrowskiego”, a mszę świętą polową w intencji ofi ar wojny odprawił ksiądz 
proboszcz Parafi i Św. Anny w Piasecznie Andrzej Krynicki. Po jej zakończe-
niu Paweł Górski, prowadzący uroczystości z ramienia Centrum Kultury w 
Piasecznie, odczytał apel poległych. Głos zabrał również burmistrz Piasecz-
na Zdzisław Lis.
 - Spotykamy się tu aby uczcić 78. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, 
oddać hołd wszystkim tym, którzy polegli za ojczyznę i tym, którzy broni-
li wartości uniwersalnych jak wolność, prawda, sprawiedliwość – powiedział 
burmistrz, przypominając historię tych tragicznych wydarzeń. – Pamiętajmy 
o losie mieszkańców Piaseczna z tamtego okresu, o tych którzy walczyli o lep-
szą przyszłość dla następnych pokoleń. Cześć ich pamięci.
 Po złożeniu wiązanek na Kwaterze Wojennej 1939-1945 przez przedsta-
wicieli lokalnych władz i organizacji na piaseczyńskim rynku odbyła się arty-
styczna część obchodów. Chór Lira, prowadzony przez Romualda Stępniew-
skiego, śpiewał na rynku piosenki z okresu II Wojny Światowej. Mieszkańcy 
otrzymywali śpiewniki i byli zapraszani do wspólnego wykonywania kolej-
nych pieśni.
 A już w poniedziałek, 18 września na Cmentarzu Parafi alnym w Piasecznie 
obchodzić będziemy 78. rocznicę agresji ZSRR na Polskę. Uroczystości roz-
poczną się o godzinie 11 mszą świętą, modlitwą Narodowych Sił Zbrojnych, 
po czym nastąpią wystąpienia okolicznościowe i złożenie wiązanek pod Po-
mnikiem Katyńskim. 

Grzegorz Tylec
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Nadstal lepszy od Lesznowoli
PIŁKA NOŻNA, A KLASA, FC LESZNOWOLA – KS NADSTAL KRZAKI CZAPLINKOWSKIE 1:2 Jeszcze kilka mie-

sięcy temu zdecydowanym faworytem tego spotkania byliby gospodarze. Po spadku z 

ligi okręgowej Lesznowola buduje jednak nową drużynę, a i w Nadstalu, który od tego 

sezonu zaczął występować w trzeciej grupie warszawskiej A klasy razem z pozostałymi 

zespołami z powiatu piaseczyńskiego, jest sporo zmian kadrowych

 Od samego początku tempo me-
czu nie należało do specjalnie pory-
wających. Warto jednak podkreślić, 
że był on rozgrywany nietypowo, 
bo we wtorek, a zdecydowana więk-
szość zawodników  grała w nim pro-
sto po pracy. Na boisku przez więk-
szość pierwszej połowy zdecydowa-
nie lepiej prezentowali się jednak 
przyjezdni. Nadstal sprawiał wra-
żenie zespołu lepiej zorganizowane-
go i dość szybko uzyskał widoczną 
przewagę w środku pola i w sposo-
bie rozgrywania piłki. 
 Pierwsze ostrzeżenie dla Lesz-
nowoli miało miejsce w 10. minu-
cie gry. Po płaskim strzale Mariu-
sza Kapsy dobrym refleksem popisał 
się jednak Łukasz Kowalski. W 19. mi-
nucie był już jednak bezradny. Piłkarze 
z Krzaków Czaplinkowskich przejęli 
piłkę w środku pola, a w sytuacji sam 
na sam z bramkarzem nie pomylił się 
Karol Książek. Jednak stracony gol nie 
podziałał zbyt ożywczo na Lesznowo-
lę. To Nadstal nadal kontrolował grę, 
a gospodarze nie chcieli lub może nie 
mieli na tyle sił, żeby spróbować moc-
niejszego pressingu celem odebrania 
im futbolówki. 
 Po upływie pół godziny Leszno-
wola miała wreszcie swoje pięć mi-
nut. Mateusz Delikat, po ładnej ak-
cji, nie zdołał jednak pokonać bram-
karza gości w sytuacji sam na sam, a 
chwilę później Oskar Śliwowski po-
słał piłkę nad poprzeczką po ude-
rzeniu z rzutu wolnego. A jak mówi 
stare piłkarskie porzekadło, niewy-
korzystane sytuacje lubią się mścić. 
Dowodem na to była szybka kontra 
Nadstalu w 37. minucie. W jej efek-
cie Kapsa stanął oko w oko z Kowal-
skim i posłał mu piłkę między no-
gami prosto do siatki. A tuż przed 
przerwą mogło być jeszcze gorzej 
dla Lesznowoli. Tym razem Kapsa 

przestrzelił jednak w bardzo dogod-
nej sytuacji.
 Po zmianie stron gospodarze 
ruszyli bardziej zdecydowanie do 
przodu, ale w ich grze ofensywnej 
wyraźnie brakowało tego dnia jako-
ści. To raczej Nadstal, po kilku kon-
trach, był bliżej podwyższenia wy-
niku, ale im również nie dopisywa-
ła skuteczność. Jedyny gol w drugiej 
połowie padł w 55. minucie gry. Ar-
biter podyktował jedenastkę po zde-
rzeniu bramkarza gości z Konradem 

Kowalczykiem, po którym obaj pił-
karze przez dłuższą chwilę nie pod-
nosili się z murawy. Sytuacja ta 
wzbudziła pewne kontrowersje, bo 
ławka Nadstalu twierdziła zgodnie, 
że karny się Lesznowoli nie należał. 
Z jedenastu metrów nie pomylił się 
wprawdzie Oskar Śliwowski, ale to 
było za mało żeby gospodarze mo-
gli w tym spotkaniu myśleć choćby o 
zdobyciu jednego punktu.

Grzegorz Tylec

Oskar Śliwowski, 

grający trener FC Lesznowola

 Pr ze gr a l iśmy 
na własne życzenie, 
ponieważ pierwszą 
połowę przespali-
śmy. Nawet w ta-
kiej lidze jak A klasa 
trzeba walczyć na 
100 procent przez 
cały mecz. To nasz 
pierwszy mecz w lidze, mamy zimny prysz-
nic i teraz będzie tylko lepiej. Mamy fajny ze-
spół. Jestem przekonany, że wyniki przyjdą. 
Jest jeszcze dużo punktów do zdobycia.

Wynik gorszy niż gra
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA, SPARTA JAZGARZEW – BROŃ RADOM 0:3 Kiedy 

przegrywa się na własnym boisku trzema brakami trudno jest być za-

dowolonym z własnej postawy. Sparta, wbrew temu co sugeruje wy-

nik, była jednak w ostatnią niedzielę równorzędnym przeciwnikiem 

dla gości z Radomia

 Pierwsza połowa meczu, w trakcie którego kibice szczelnie wypełnili try-
buny, mogła się podobać. Na boisku nie brakowało walki, ale i sporo było 
tego dnia piłkarskiej jakości. Wyróżniał się zwłaszcza dynamiczny Kuba Pastu-
siak, który kilka razy wygrał na skrzydle pojedynek jeden na jeden z rywalem 
i ogólnie sprawiał sporo problemów piłkarzom Broni. W 12. minucie, po ładnej 
kombinacji na prawej stronie boiska, potężnie huknął z dystansu Maciej Wój-
cik, ale jego uderzenie było niecelne. Zaraza potem Pastusiak dograł do Bar-
tosza Orłowskiego, a ten wyłożył piłkę jak na tacy Bartłomiejowi Bobowskie-
mu i wydawało się, że musi być 1:0 dla gospodarzy. Niestety, „Bobo” z kilku 
metrów, zamiast do siatki, trafi ł prosto w bramkarza. 
 Kilka minut później prowadzenie objęli za to goście. Po długiej piłce po-
słanej w okolice pola karnego sędzia dopatrzył się dość wątpliwego, przewi-
nienia zawodnika Sparty i odgwizdał rzut wolny. Do piłki podszedł Piotr No-
wosielski i pięknym, technicznym uderzeniem nie dał Mateuszowi Jaworskie-
mu (zastępującemu, pauzującego za czerwoną kartkę, Przemysława Ryczkę) 
szans na skuteczną interwencję. Przed przerwą szanse na zmianę wyniku mie-
li jeszcze Mateusz Nogal (po wejściu w pole karne strzelił groźnie obok słup-
ka) i ponownie Bobowski, który huknął ponad bramką.
 Po zmianie stron kluczowa dla losów meczu sytuacja miała miejsce w 48. 
minucie gry. Szybką kontrę Broni przerwał Arkadiusz Ryś, ale niestety nie trafi ł 
w piłkę, a w nogi zawodnika Broni i arbiter (jako że napastnik wychodził sam 
na sam z bramkarzem) nie miał innego wyjścia jak tylko wyrzucić Rysia z bo-
iska. Od tego momentu przewagę uzyskali przyjezdni. W 53. minucie Jawor-
ski obronił jeszcze w dobrym stylu strzał z rzutu wolnego, ale dwie minuty 
później był już bezradny. Po kolejnym stałym fragmencie gry piłkę niefortun-
nie skierował głową do własnej bramki Orłowski i było już 0:2. Sparta walczy-
ła do końca, ale w dziesiątkę trudno było sforsować szczelnie grającą defen-
sywę Broni. W 75. minucie gospodarzy dobił ostatecznie Dominik Leśniewski, 
który – po dobrym prostopadłym podaniu – nie pomylił się w sytuacji sam na 
sam.

Grzegorz Tylec

Marek Gołębiewski, trener Sparty Jazgarzew

 Mecz z Bronią przebiegał według planu. Długo utrzymywaliśmy się 
przy piłce, a Broń ograniczała się tylko do grania długim podaniem. Para-
doksalnie, był to nasz najlepszy mecz, ale niestety przegrany. Wynik nie od-
daje tego, co działo się na boisku. Wpływ na niego miała czerwona kartka 
dla naszej drużyny, która podcięła nam skrzydła. Zmieniliśmy ustawienie na 
3-4-2 (graliśmy w 10), co stwarzało miejsce do kontr dla Broni. Jestem bar-
dzo zadowolony z mojego zespołu, ale na pewno nie z wyniku. Przed nami 
kolejne trudne spotkania, robimy swoje. Mogę zapewnić kibiców, że w każdym meczu będą 
oglądać Spartę, która gra piłkę przyjemną dla oka oraz, że zawodnicy zostawią dużo zdrowia na 
boisku w walce o ligowe punkty.

IV liga

Kolejka 4 - 30 sierpnia

Wilga Garwolin 0-4 Pilica Białobrzegi  
Mszczonowianka Mszczonów 2-0 MKS Piaseczno  
Energia Kozienice 5-1 Naprzód Skórzec  
Błonianka Błonie 8-0 Perła Złotokłos  
Znicz II Pruszków 6-0 LKS Promna  
Pogoń Grodzisk Mazowiecki 0-2 Sparta Jazgarzew  
Broń Radom 2-4 Oskar Przysucha  
LKS Jedlińsk 2-2 Mazur Karczew 

Kolejka 5 - 2-3 września

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

Tabela grupy południowej IV ligi

1.  Pilica Białobrzegi 5 15 5 0 0 17-3
2.  Oskar Przysucha 5 13 4 1 0 15-7
3.  Mszczonowianka Mszczonów 
  5 12 4 0 1 12-8
4.  Sparta Jazgarzew 5 12 4 0 1 11-7
5.  Błonianka Błonie 5 9 3 0 2 17-10
6.  Energia Kozienice 5 9 3 0 2 11-7
7.  Pogoń Grodzisk Mazowiecki 
  5 9 3 0 2 8-4
8.  Broń Radom 5 8 2 2 1 14-6
9.  Mazur Karczew 5 8 2 2 1 9-4
10.  Znicz II Pruszków 5 5 1 2 2 10-12
11.  MKS Piaseczno 5 4 1 1 3 7-8
12.  Wilga Garwolin 5 4 1 1 3 1-12
13.  Perła Złotokłos 5 4 1 1 3 3-14
14.  LKS Jedlińsk 5 2 0 2 3 4-8

15.  Naprzód Skórzec 5 0 0 0 5 8-22
16.  LKS Promna 5 0 0 0 5 2-17

Liga okręgowa

Kolejka 4 - 30 sierpnia

Naprzód Brwinów 1-4 Grom Warszawa  
Józefovia Józefów 4-0 KS Teresin  
KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 0-0 Ursus II Warszawa  
KS Raszyn 2-5 AP Żyrardów 
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 2-2 Naprzód Stare Babice  
LKS Chlebnia 1-1 SEMP Ursynów (Warszawa)  
Sparta II Jazgarzew 8-0 Błękitni Korytów  
Przyszłość Włochy (Warszawa) 2-0 Piast Piastów 

Kolejka 5 - 2-3 września

Piast Piastów 1-3 Naprzód Brwinów  
Błękitni Korytów 5-4 Przyszłość Włochy (Warszawa)  
SEMP Ursynów (Warszawa) 3-2 Sparta II Jazgarzew 
Naprzód Stare Babice 1-4 LKS Chlebnia  
AP Żyrardów 7-0 Pogoń II Grodzisk Mazowiecki  
Ursus II Warszawa 2-2 KS Raszyn  
KS Teresin 2-4 KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna)  
Grom Warszawa 0-0 Józefovia Józefów 

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

1.  Józefovia Józefów  5 13 4 1 0 15-4 2 0 0
2.  SEMP Ursynów (Warszawa) 
  5 11 3 2 0 10-7 3 0 0
3.  LKS Chlebnia 5 11 3 2 0 14-5 1 1 0
4.  Grom Warszawa 5 10 3 1 1 11-4 1 1 1
5.  Sparta II Jazgarzew 5 9 3 0 2 20-7 3 0 0
6.  AP Żyrardów 5 9 3 0 2 20-10 2 0 0
7.  KS Raszyn 5 8 2 2 1 13-13 0 1 1
8.  Przyszłość Włochy (Warszawa) 
  5 7 2 1 2 10-10 2 1 0
9.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 
  5 7 2 1 2 10-13 2 1 0

10.  KS Teresin 5 6 2 0 3 7-13 0 0 2
11.  Ursus II Warszawa 5 5 1 2 2 5-5 0 1 2
12.  Naprzód Stare Babice 
  5 4 1 1 3 10-17 0 0 3
13.  KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 
  5 4 1 1 3 7-12 0 1 1
14.  Naprzód Brwinów 5 3 1 0 4 6-17 0 0 2
15.  Błękitni Korytów 5 3 1 0 4 11-24 1 0 2
16.  Piast Piastów 5 3 1 0 4 4 -12 1 0 1

A klasa
Kolejka 3 - 2-3 września

UKS Siekierki (Warszawa) 0-2 FC Lesznowola  
Rozwój Warszawa 1-2 Gwardia Warszawa  
Okęcie Warszawa 4-1 Świt Warszawa  
MKS II Piaseczno 2-2 GLKS Nadarzyn  
Tur Jaktorów 2-2 Anprel Nowa Wieś  
Grom II Warszawa 1-10 Jedność Żabieniec  
Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 1-2 Laura Chylice 

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy

1.  Laura Chylice 3 9 3 0 0 10-3
2.  Jedność Żabieniec 3 7 2 1 0 17-4
3.  Okęcie Warszawa 3 6 2 0 1 10-4
4.  MKS II Piaseczno 3 5 1 2 0 9-7
5.  GLKS Nadarzyn 3 4 1 1 1 7-5
6.  Świt Warszawa 3 4 1 1 1 8-9
7.  Grom II Warszawa 3 3 1 0 2 7-14
8.  Gwardia Warszawa 1 3 1 0 0 2-1
9.  Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 
  3 3 1 0 2 4-8
10.  FC Lesznowola 2 3 1 0 1 3-2
11.  Rozwój Warszawa 3 3 1 0 2 6-8
12.  Anprel Nowa Wieś 3 1 0 1 2 4-12
13.  Tur Jaktorów 3 1 0 1 2 3-11
14.  UKS Siekierki (Warszawa) 
  2 1 0 1 1 3-5

II liga kobiet
Kolejka 1 - 2-3 września

Ząbkovia Ząbki 2-0 KU-AZS UW Warszawa  
Loczki Wyszków 2-2 Wilga Garwolin 
Akademia 2012 Suwałki 1-2 Jantar Ostrołęka  
Piastovia Piastów 5-0 GOSiR II Piaseczno  
Pogoń Zduńska Wola  2-0 KS Teresin

Tabela drugiej ligi kobiet

1.  Piastovia Piastów 1 3 1 0 0 5-0
2.  Ząbkovia Ząbki 1 3 1 0 0 2-0
  Pogoń Zduńska Wola 1 3 1 0 0 2-0
4.  Jantar Ostrołęka 1 3 1 0 0 2-1
5.  Wilga Garwolin 1 1 0 1 0 2-2
6.  Loczki Wyszków 1 1 0 1 0 2-2
7.  UMKS Zgierz 0 0 0 0 0 0-0
  Stomil Olsztyn 0 0 0 0 0 0-0
9.  Akademia 2012 Suwałki 1 0 0 0 1 1-2
10.  KS Teresin 1 0 0 0 1 0-2
  KU-AZS UW Warszawa 1 0 0 0 1 0-2
12.  GOSiR II Piaseczno 1 0 0 0 1 0-5

Ligowe zapowiedzi

IV liga

Kolejka 6 - 9-10 września

Wilga Garwolin - Mszczonowianka Mszczonów  
Energia Kozienice - Pilica Białobrzegi  
Błonianka Błonie - MKS Piaseczno 9 września, g.11
Znicz II Pruszków - Naprzód Skórzec  
Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Perła Złotokłos 9 września, g.13
Broń Radom - LKS Promna  
LKS Jedlińsk - Sparta Jazgarzew 10 września, g.16
Mazur Karczew - Oskar Przysucha 

Liga okręgowa

Kolejka 6 - 9-10 września

Naprzód Brwinów - Józefovia Józefów  
KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) - Grom Warszawa 
9 września, g.11
KS Raszyn - KS Teresin  
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki - Ursus II Warszawa  
LKS Chlebnia - AP Żyrardów 
Sparta II Jazgarzew - Naprzód Stare Babice 9 września, g.11
Przyszłość Włochy (Warszawa) - SEMP Ursynów (Warszawa) 
Piast Piastów - Błękitni Korytów 

A klasa

Kolejka 4 - 9-10 września

FC Lesznowola - Laura Chylice 9 września, g.15:30  
Jedność Żabieniec - Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 
9 września, g.11:30
Anprel Nowa Wieś - Grom II Warszawa  
GLKS Nadarzyn - Tur Jaktorów  
Świt Warszawa - MKS II Piaseczno 9 września, g.11
Gwardia Warszawa - Okęcie Warszawa  
UKS Siekierki (Warszawa) - Rozwój Warszawa 

II liga kobiet

Kolejka 2 - 9-10 września

Stomil Olsztyn - KS Teresin  
GOSiR II Piaseczno - Pogoń Zduńska Wola 9 września, g.17
Jantar Ostrołęka - Piastovia Piastów  
Wilga Garwolin - Akademia 2012 Suwałki  
KU-AZS UW Warszawa - Loczki Wyszków  
UMKS Zgierz- Ząbkovia Ząbki 

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

Wyniki naszych zespołów ligowych

Jak ocenia pan mecz swojego ze-

społu z Lesznowolą?

 Mieliśmy dzisiaj tyle sytuacji, że 
wystarczyłoby ich nam na cztery spo-
tkania. Byliśmy jednak strasznie nie-
skuteczni i bolesne jest to, że nie jest 
to pierwszy taki mecz. Mam nadzieję, 
że chłopaki, wraz z kolejnymi spotka-
niami, będą nabierać więcej pewno-
ści siebie. Karny był, moim zdaniem, 
dość mocno kontrowersyjny. To był 
piąty metr, a bramkarz wyskakiwał do 
piłki i trafi ł w nią. Sędzia podjął jednak 
taką decyzję, a nie inną.

A jak ocenia pan obecną formę Nadstalu?

 Nie oszukujmy się. To jest A klasa i większość zawodników, w teoretycz-
nym okresie przygotowawczym, była na urlopach – nie trenowała i dopie-
ro wchodzi do gry. Myślę, że prognostyk na przyszłość jest jednak dobry.

Jakie macie cele na ten sezon?

 Wiadomo, celem każdego trenera i piłkarza jest wygrywanie. Na tym 
etapie nie chciałbym jednak mówić o celach. Mamy tak naprawdę zupeł-
nie inny zespół niż w poprzednim sezonie. Przyszło pięciu nowych zawod-
ników, z których trzech – na dziś – wkomponowało się w drużynę i gra w 
pierwszym składzie. Troszeczkę czasu musi jednak upłynąć zanim się zgra-
ją. Walczymy w każdym meczu i każdy jest dla nas na wagę złota. Staramy 
się robić wszystko, żeby wygrywać.

Każdy mecz na wagę złota
Z Grzegorzem Urą, trenerem KS Nadstal Krzaki 

Czaplinkowskie, rozmawia Grzegorz Tylec



DOCIEPLENIA - ELEWACJE

tel. 531 834 414

OCIEPLENIA
Izolacje pianą

PUR

BIURO
PRAWNO-PODATKOWE

kompleksowa obsługakompleksowa obsługa
księgowo-kadrowa,księgowo-kadrowa,

profesjonalnie i życzliwieprofesjonalnie i życzliwie

Warszawa/DawidyWarszawa/Dawidy

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

Przyjmiemy do pracy
osoby do dystrybucji posiłków w szpitalu

w Konstancinie

Tel.: 504 254 869
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DAM PRACĘ

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

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

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

Kierowcę C+E z doświadczeniem na trasy międzyna-
rodowe, tel. 509 284 043

Fryzjerkę do salonu w Łazach, tel. 503 018 891

Pomocnika do remontów, tel. 667 356 939

Pracowników budowlanych zatrudnię tynkarzy, mura-
rzy, cieśli glazurników i do wykończeń, tel.  883 377 711

Tynkarzy na agregat zatrudnię, oraz glazurników, 
tel.   883 377 711

Kasjer/sprzedawca, sklep monopolowy 24h, 
Piaseczno, tel. 787 907 858

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

Kucharza od zaraz, tel. 601 633 330 

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

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

Przyjmę ucznia na praktyki mechanik samochodowy 
w Wólce Kosowskiej, tel. 509 404 195

Fryzjerkę do zakładu w Górze Kalwarii zatrudnię. 
Tel. 512 449 345

Pomocnik magazyniera do sklepu w Ustanowie, 
tel. 602 601 676

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

Praca na produkcji – Piaseczno. Produkcja elementów 
metalowych. Atrakcyjne warunki pracy. Informacje pod 
nr tel.: 797-318-859

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstancinie po-
szukuje osoby chętne do pracy w charakterze Opiekuna nad 
osobami niepełnosprawnymi z możliwością zamieszkania.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod 
nr 607241707 lub adresem e-mail:  tabita@luxmed.pl

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

Poszukuje Pani do pracy na Wólce Kossowskiej w godzi-
nach nocnych do sprzedaży odzieży.Tel. 602 245 410

Zatrudnimy Pracowników Ochrony- Grodzisk Maz., 
Pruszków, Żyrardów, tel. 695 804 224 

Ochrona, do 50 lat, Konstancin, tel. 506 158 658

Zatrudnię na  stanowiska: monter- serwisant, spawacz  
TIM/MIG oraz  konstruktor maszyn,  umowa o pracę, 
Czersk cv na  kambion@kambion.pl

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

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

Dial Tone Sp. z o.o.  działa w obszarze usług  windykacji 
należności.  Aktualnie poszukujemy  osób na stanowisko  
Specjalisty ds.  Windykacji. CV proszę  przesyłać na ad-
res:  rekrutacja@dialtone.pl 

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 

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

Pracowników myjni aut cieżarowych okolice Nadarzyna , 
stała praca dobre zarobki. Tel. 578 901 512

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

Zatrudnię Panią do odprowadzania dzieci z przedszkola 
(dwoje) 2-4 godziny dziennie + ewentualnie dodatkowo na 
czas choroby dzieci. Gołkow - Głoskow. tel. 794 607 578

Zatrudnię krawcowe szwaczki Stefanowo, tel. 698 430 781

Zatrudnię Do Prac Elewacyjnych Majstrów, 
tel. 785 199 183

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

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

Stolarz z doświadczeniem, Janki, tel. 601 897 727

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

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

Pracownika, z doświadczeniem budowlanym,
tel. 601 259 714

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

Pracownik do przeprowadzek, tel. 602 226 147

Poszukuje osoby doświadczonej do pracy w pralni 
tel. 570 570 834 

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

Stolarza do produkcji i montażu mebli. Wiek: do 45 lat, 
Zalesie Dolne, tel. 604 152 591

Kucharzy i kelnerów oraz pomoc do kuchni, tel. 501 361 348

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

Lakiernika, pomocnika i do przyuczenia zawodu, 
tel. 607 348 271, 605 784 575

Zatrudnię pielęgniarkę na detoks z doświadczeniem, 
Bielawa, tel. 665 673 812

Fryzjerce w K - Jeziornie,  tel. 606 817 356

Zatrudnię kierowcę kat. D , przewózz pracowników, 
jedna zmiana, również emeryci, tel. 507 600 000

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

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

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

Do szkoły, panią sprzątającą, tel. 787 315 656

Zatrudnię panią do prac domowych + pomoc 
przy dziecku, okolice Góry Kalwarii, tel. 606 985 502

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

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

Przedszkole niepubliczne w Nadarzynie zatrudni 
kucharkę, tel. 607 615 231

Przedszkole niepubliczne w Nadarzynie zatrudni nauczy-
ciela wychowania przedszkolego, tel. 607 615 231

Krawca/krawcową do szycia miarowego spodni, maryna-
rek, tel. 602 726 384

Stacja paliw w Prażmowie zatrudni kasjera. Wymagana 
znajomość komputera, CV proszę przesyłać na artopra-
ca@onet.eu, lub telefonicznie 501 337 779

Sprzątanie  magazynów, wymagana książeczka sanepid, 
praca zmianowa, Piaseczno, ul. Jana Pawła  II, tel. 512 117 967

Budowlańców, tel. 503 930 600

Firma  zatrudni pracowników sprzątających w Warszawie 
przy ul. Wirażowej, tel. 506 735 491

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

Zatrudnię doświadczonego mechanika samochodów 
osobowych i dostawczych, Piaseczno, wynagrodzenie 
od 2500,- do 4000,- w zależności od doświadczenia. CV: 
darek@darko.com.pl, tel. 502 211 761 

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

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

Opiekunka do dziecka 3 lata, na etat, praca w godz. 8.00 
- 17.00, poniedziałek - piątek, Piaseczno, tel. 501 727 157

Zatrudnię na stałe, pracownik fizyczny - magazynier. Roz-
ładunek/ załadunek wózkiem widłowym na dziale „Cegły” 
oraz realizacja zamówień na dziale „Tartak”. Centrum Bu-
dowlane - Piaseczno, tel. 609 115 711

Zatrudnię na stałe, kierowca C+E. Wymagane doświad-
czenie oraz obsługa HDS. Rozwózka materiałów budow-
lanych na terenie Piaseczno/ Warszawa, tel. 609 115 711

Pracownik fizyczny, pomocnik parkieciarza, montażysta 
drzwi i paneli, prawo jazdy, tel. 22 737 23 32

Pracownik na stolarnię, tel. 602 424 170

Grafik komputerowy, pomocnik, student uczelni 
plastycznej, tel. 601 213 555

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie, tel. 889 680 625

Kierowca kat.B, dodatkowa tel. 661 245 043

Opiekunka osób starszych, doświadczona, Piaseczno, 
tel. 734 824 355
 
Sprzątanie, tel. 880 095 057

Dekarz (krycie dachów, kładzenie papy, malowanie da-
chów, rynny), tel. 739 691 278

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

SPRZEDAM

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

Opony używane sprzedam hurtowo, Piaseczno, 
tel. 505 040 047

Tuje, bukszpany i inne,  tel. 880 479 679

Drewno kominkowe, tel. 730 767 493

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 602 77 03 61

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 791 394 791

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

GUOWEI POJ. 125, TEL. 514 810 645

Daewoo Espero benzyna + gaz, 1999 r., tel. 723 706 295

Micra 1997r., przebieg: 124 tys, tel. 535 796 247

Honda 600 , tel. 797 084 170 

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

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup aut, tel. 797 146 016

Skup aut – wszystkie marki tel. 512 391 270

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

Skup aut, tel. 793 304 091

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Kompleks budynków: dom z pięknym wnętrzem, hala, 
budynek gospodarczy wielofunkcyjny w Górze Kalwa-
rii. Warto obejrzeć ! Tel. 502 377 219

Budowlana w Mieszkowie, tel. 503 002 904

Sprzedam pod usługi działki przy nowobudowanej trasie 
S7. Doskonała lokata! Tel. 602 340 549

Sprzedam działki budowlane blisko PKP! Na budowę lub 
dobrą lokatę oszczędności. Koszt działki ok. 1000 m kw., 
ze wszystkimi opłatami (podatek, notariusz, księga wie-
czysta) WYNOSI ok. 29 500 zł, tel. 698 225 965

Sprzedam działki budowlane poniżej ceny rynkowej w No-
wej Woli. Tanio z przyczyn losowych, tel. 604 624 875

Sprzedam działkę budowlaną w Siedliskach. Cena tylko 
150 zł/m kw., tel. 698 225 965

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

Działka 3 ha, z domem 100 m kw., Ławki, gm. Prazmów, 
200 tys. zł, tel. 666 097 482

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

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

Działka budowlana, Wola Prażmowska 1000m kw, woda, 
prąd, droga asfaltowa tel. 506 590 686

Sprzedam nowy lokal mieszkalny w segmencie z dużym 
ogródkiem i garażem w Józefosławiu 3 pok. (71,91 m kw.) 
Nr tel: 570 726 600

Działka budowlana w Żabieńcu k/Piaseczna, 18x66=1188 
m kw., tel. 605 973 102

Działki budowlane gm. Prażmów tel. 603 862 559

Działki rekreacyjne Prażmów, tel. 602 77 03 61

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

Góra Kalwaria, 3-pokojowe, 58 m kw., tel. 519 470 497

Kawalerka z balkonem w centrum Konstancina, zadbana, 
nowocześnie urządzona, słoneczna. Tel. 502 362 188

Kancelaria Prawa Administracyjnego. ODSZKODOWANIA 
ZA DZIAŁKI PRZEJĘTE POD DROGI PUBLICZNE – sku-
tecznie pomagamy w uzyskaniu odszkodowanie maksy-
malnej wysokości. ODWOŁANIA, ZAŻALENIA, PISMA 
PROCESOWE. tel. 508 743 620

Sprzedam lokale usługowe/biurowe w centrum Piaseczna, 
ul. Puławska 16. Metraż: od 16,80 m kw. do 64,50 m kw., 
tel. 570 726 600

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Do wynajęcia czynny zakład wulkanizacyjny 
w Piasecznie, tel. 505 040 047

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

Pokój, 800zł, Zalesie Dolne, tel. 22 757 21 55

Biuro 30 i 50m kw. Piaseczno Kościuszki 21, tel. 601213634.

Lokal 200  m kw (parter)  lub 200 m kw. ( I.p) przy trasie Kra-
kowskiej, 4 km od Magdalenki, tel. 512 70 30 27

Samodzielny pokój z balkonem, w Konstancinie przy tężni. 
Tanio wynajmę lub sprzedam (akt notarialny), 
tel. 604 92 22 92

Kwatery- domy, tel. 728 899 673

Wynajmę pokój tel. 516 27 00 85

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

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

Kwatery, 8 zł+, tel. 574 661 588

Pokój samotnej kobiecie za niewielką pomoc, Bogatki, 
tel. 794 582 307

Duży umeblowany pokój, Gołków, tel. 530 095 682

USŁUGI

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

PRZYGOTOWYWANIE POZWÓW ROZWODOWYCH, 
tel. 508 743 620 

NAPRAWA AGD TEL. 780 183 173

ELEKTRYK TEL. 780 183 173

GLAZURA GRES REMONTY TEL. 601 21 94 82

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

HYDRAULIK Z DOŚWIADCZENIEM I UPRAWNIENIAMI. 
PIASECZNO I OKOLICZNE GMINY TEL. 605 079 907

PRZYGOTOWYWANIE POZWÓW ROZWODOWYCH, 
tel. 508 743 620

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

Ogrody – nawadnianie – brukarstwo, tel. 603 357 962

Hydraulik tel. 886 576 148

Studnie, tel. 601 231 836 

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Elektryk, tel. 666 890 886

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

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

Malarskie, tel. 696 120 208

USUWANIE OWADÓW LATAJĄCYCH, Tel. 780 060 225

Przy wykończeniach wnętrz. Więcej info pod 
nr 517 299 541

Meble na wymiar, tel. 509 960 316

Kominki, tel. 609 644 757

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

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

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

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

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

Wycinka i skracanie drzew, tel. 510 694 550

Koszenie-Trawnika-Zarośli, tel. 603 315 531

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

Glazura terakota, tel. 577 355 123

 RÓŻNE 

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

NAUKA 

Angielski – nauczycielka  z dużym doświadczeniem po-
może w kłopotach szkolnych i przygotuje do wszelkich 
egzaminów. Również konwersacje, tel. 22 754 07 66

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

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

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

Język angielski – dojazd, tel. 798 48 47 11

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

Masaże klasyczne, relaksacyjne, izometryczne, 
tel. 791 924 164  

Prywatny ośrodek uzależnień INIZIO, tel. 693 859 949, 882 
567 384   www.detoks-inizio.pl

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

Dom Opieki Piaseczno, tel. 601 870 594

Usługi pielęgniarsko - opiekuńcze w Twoim domu, 
tel. 516 980 906

ZWIERZĘTA

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

MATRYMONIALNE

Poznam kobietę w wieku od 30 – 45 lat, z Piaseczna i oko-
lic, tel. 660 227 972

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

Budowlańców do remontów, tel. 602 230 452

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

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

Zatrudnię do prac remontowych, praca w Piasecznie, 
tel. 601 22 55 31

Zatrudnię do prac wykończeniowych , praca w 
Piasecznie, tel. 22 757 85 76

Spedytor międzynarodowy z doświadczeniem, branza 
FTL, Piaseczno, tel. 668 499 758, 
mail solidspedition@solidspedition.pl

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

Zatrudnię Do Prac Elewacyjnych Majstrów, 
tel. 785 199 183

Ekspedientki do sklepu spożywczego, Janki, Nadarzyn.
Tel. 508 363 788

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

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

Auto skup, tel. 535 661 903

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

Działkę z budynkiem w stanie surowym 
w Jazgarzewie, tel. 602 212 169

Pokój 450+, tel. 720 916 226

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

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

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

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

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

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Usługi transportowe, przeprowadzki,  tel. 516 856 115 

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

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

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588 

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

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

ANGIELSKI-DOŚWIADCZONY, SKUTECZNY 
NAUCZYCIEL, TEL. 605 760 161

ZIEMIA OGRODOWA, TORFOWA, 
PRZESORTOWANA, TEL. 505 664 412
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Pułapka na ścieżce rowerowej
GÓRA KALWARIA – Nowa trasa dla rowerzystów, którą tak szczyci się powiat, kryje niespo-

dziankę: dziurę, która grozi nieszczęśliwym wypadkiem – ostrzegła nasza czytelniczka

 Mieszkanka wybrała się w nie-
dzielę na rodzinną wycieczkę ro-
werową. – Chcieliśmy przetestować 
nową ścieżkę – opowiada. – Nieste-
ty, kryje ona niespodzianki. Na jej 
części, przy skręcie do Borowiny jest 
dziura, która grozi nieszczęśliwym 

wypadkiem. Trzeba bardzo uważnie 
obserwować drogę – informuje czy-
telniczka.
 Zapadlisko powstało w kost-
ce brukowej. Tuż obok zaczyna się 
asfaltowa trasa rowerowa wyko-
nana tego lata. O zagrożeniu po-

informowaliśmy Ksawerego Guta 
z zarządu powiatu piaseczyńskie-
go. Obiecał, że pracownicy staro-
stwa sprawdzą informację i pilnie 
dokonają niezbędnej naprawy na-
wierzchni. 

PC

Zapadlisko pojawiło się na trasie rowerowej 

z Szymanowa do Konstancina
R E K L A M A

Prażmowskie
dożynki
PRAŻMÓW Już w najbliższą 

sobotę 9 września na terenie przy 

urzędzie gminy odbędą się uro-

czystości dożynkowe

 Impreza rozpocznie się mszą św. 
w kościele parafi alnym św. Francisz-
ka w Prażmowie. Następnie koro-
wód dożynkowy przemaszeruje na 
teren urzędu. Po oficjalnych wy-
stąpieniach i podziękowaniach dla 
rolników oraz tradycyjnym dziele-
niu chlebem na scenie rozpocznie 
się program artystyczny.
 O godzinie 15  wystąpi Bajland 
ze spektaklem „Czerwony kapturek” 
-  klasyczną bajką w całkowicie no-
wej wersji. O godz. 17.30 wystąpi Ka-
baret K2 z dynamicznymi i zabawny-
mi skeczami. O godzinie 19 sceną za-
władnie Shantel – zespół disco polo 
mający na koncie liczne przeboje i ty-
siące zagranych koncertów zarówno 
w kraju, jak i za granicą. O godzinie 
20 wszyscy uczestnicy dożynek będą 
mogli pobawić się w dyskotece pod 
chmurką z zespołem D.M.D. 
 Imprezę poprowadzi aktor estra-
dy Szymon Kusarek. 
 Poza sceną na najmłodszych 
będą czekać dmuchańce i moc bez-
płatnych atrakcji. Prażmowskie do-
żynki to nie tylko święto rolników 
pielęgnujące staropolską tradycję, 
ale także atrakcyjna impreza rodzin-
na, na której każdy powinien znaleźć 
dla siebie coś ciekawego. 

AB

Jesteśmy

 również na: 

www.facebook.com

/kurierpoludniowy

Czytaj on-line!

www.kurierpoludniowy.pl
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