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PIASECZNO

Jednak miał coś za uszami

Odpowie za uszkodzenie samochodu

 Kilka dni temu wieczorem w rejonie ul. Sikorskiego policjanci wylegity-
mowali 20-letniego mężczyznę. Powodem zatrzymania był fakt, że kręcił się 
on w okolicy, w której często dochodzi do kradzieży samochodów. Jako że 
młodzieniec zaczął nerwowo się zachowywać, funkcjonariusze poddali go 
kontroli osobistej. W jej trakcie ujawnili przy 20-latku torebkę, w której znaj-
dował się gram marihuany. Chłopak odpowie za posiadanie środków odu-
rzających co jest zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności.

 W nocy z poniedziałku na wtorek na ul. Powstańców Warszawy młody 
mężczyzna zdemolował renault thalię, urywając w aucie m.in. lusterko. Mo-
ment zdarzenia widziała przez okno właścicielka pojazdu, która natychmiast 
zadzwoniła na policję. Wkrótce potem podejrzany 31-latek został schwyta-
ny. Był nietrzeźwy, miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu. Istnieje po-
dejrzenie, że mężczyzna mógł uszkodzić tej nocy także inne samochody, w 
tym peugeota 307. Dlatego policja prosi właścicieli zniszczonych aut, aby 
zgłaszali się na komendę. O losie 31-letniego wandala zdecyduje sąd. 

Liceum zmieni nazwę
PIASECZNO Instytut Pamięci Narodowej potwierdził, że I Dywizja Kościuszkowska nie 

może pozostać patronem LO. O zmianę nazwy dopominali się wcześniej radni powia-

towi z PiS - Sergiusz Muszyński oraz Michał Grzesło

 Pismo z IPN, w którym poin-
formowano, że nazwa IV Liceum 
Ogólnokształcące im. I Dywi-
zji Kościuszkowskiej musi zo-
stać zmieniona, wpłynęło do dy-
rekcji szkoły pod koniec sierp-
nia. Zmiana ta podyktowana jest 
„ustawą o zakazie propagowania 
komunizmu lub innego ustroju 
totalitarnego przez nazwy bu-
dowli, obiektów i urządzeń uży-
teczności publicznej”.

Liceum wybierze nowego patrona

 Na posiedzeniu rady pedago-
gicznej LO, 31 sierpnia, powołano 
zespół, który opracuje procedury, a 
następnie przeprowadzi konsulta-
cje wśród uczniów, rodziców i na-
uczycieli w celu wskazania nowego 
patrona szkoły. – Pismo z IPN jed-
noznacznie nakazuje nam zmianę – 
potwierdza dyrektor piaseczyńskie-
go liceum Barbara Chwedczuk. – W 
tej chwili jesteśmy na etapie zbiera-
nia propozycji nowego patrona. Z 
nich wyłonimy trzy kandydatury, na 
które zagłosuje społeczność szkoły. 
Zależy nam, by to był kandydat god-
ny i nie budzący kontrowersji. Nie 
chcemy też powielać znanych patro-
nów liceów warszawskich.
 Zmiana patrona szkoły wywołuje 
liczne kontrowersje, a u niektórych na-
wet oburzenie.
 – Los różnie kieruje życiem! W czym 
jest gorszy żołnierz I Dywizji Ko-
ściuszkowskiej, który poświęcił ży-
cie w walce o wolność ojczyzny od 
jego kolegi z Armii Andersa? – obu-
rza się jeden z naszych czytelników. 
– Ci ludzie przelewali krew walcząc 
o Polskę, a teraz próbuje się wyrugo-
wać pamięć o nich. 
 – Zesłani przez Stalina na 
Syberię dostali cyniczną propo-

zycję: wyjścia z jednego okru-
cieństwa i wejścia w drugie. W 
pierwszym wypadku było to to-
talne poniżenie godności czło-
wieka aż do śmierci głodowej lub 
przez zamarznięcie, w drugim 
wypadku śmierć żołnierza wal-
czącego o wolność swojego na-
rodu – bulwersuje się Jan Liwiń-
ski, były radny gminy Piaseczno. 
 Zarówno IPN jak i radni powia-
towi podkreślają jednak, że „nale-
ży rozróżnić losy żołnierzy, którzy 
w różnych okolicznościach znaleź-
li się w szeregach tej jednostki, od 
gloryfikacji samej Dywizji, wyko-
rzystywanej (obok działań zbroj-
nych przeciwko Niemcom) do re-
alizacji celów politycznych roz-
bieżnych z polską racją stanu, ma-
jących na celu zainstalowanie w 
Polsce reżimu komunistycznego. 
(...) Podkreślamy, że zwyczajni 
żołnierze nie mieli wpływu na po-
lityczne oblicze Dywizji, na kształt 
prowadzonej przez jej aparat poli-
tyczny indoktrynacji oraz wyko-
rzystywanie jej w polityce między-
narodowej Związku Sowieckiego”. 

Radny Muszyński: Nie chcieliśmy, 

by decydował wojewoda

 – Jako inicjator dostrzegam, że jest 
duży opór wobec tej zmiany, jednak w 
myśl ustawy ona musi nastąpić – ko-
mentuje wiceszef rady powiatu Ser-
giusz Muszyński. – Nam zależy oczy-
wiście na samej zmianie, ale przede 
wszystkim, by nowego patrona mogła 
wybrać w normalnym trybie społecz-
ność szkolna, a nie arbitralnie doko-
nał tego wojewoda. W sytuacji, gdyby 
samorząd powiatowy pozostał bierny, 
nikt nie mógłby mieć pretensji do wo-
jewody, że dokonałby tej zmiany sa-
modzielnie. To byłby jego ustawowy 
obowiązek.
 Być może rozwiązaniem, które 
by zadowoliło zarówno tych, którzy 
chcą zmiany patrona jak i tych, któ-
rzy są jej przeciwni, byłaby nazwa 
„im. Żołnierzy I Dywizji Kościusz-
kowskiej”. To pozwalałoby odciąć 
się od niechlubnego rodowodu i po-
litycznego oblicza formacji, a jedno-
cześnie ocalić od zapomnienia żoł-
nierzy, którzy znaleźli się w szere-
gach jednostki.

Kamil Staniszek

Zniknął kolejny samochód
 W nocy z wtorku na środę, w rejonie ul. Księżycowej skradziono szarą to-
yotę avensis z 2013 roku. To kolejna kradzież „japończyka” na terenie naszej 
gminy. Wcześniej w tej okolicy zginęło kilka mitsubishi outlanderów. Policja 
prosi o kontakt osoby, które widziały moment kradzieży lub znają persona-
lia sprawców.

Dzielnicowy Józefosławia na medal
 Asp. sztab. Mariusz Wielogórski, który od kilku lat pracuje jako dzielnico-
wy na terenie Józefosławia, wygrał zawody „Dzielnicowy roku”, organizowa-
ne przez garnizon stołeczny. Zawody trwały przez cały tydzień i obejmowa-
ły m.in. strzelectwo, wiedzę teoretyczną z zakresu obowiązującego prawa i 
różne konkurencje sportowe. 

KONSTANCIN-JEZIORNA

Kierowca uciekał przed policją
 W Konstancinie policjanci próbowali zatrzymać do kontroli drogowej 
opla insignię. Kierowca miał jednak inne plany i zaczął uciekać, nie reagując 
na sygnały świetlne i dźwiękowe. Zatrzymał się dopiero wówczas, gdy dro-
gę zablokował mu drugi radiowóz. Chwilę wcześniej wyrzucił z auta pacz-
kę, co nie uszło jednak uwadze policjantów. Okazało się, że w zawiniątku 
znajdowały się amfetamina, mefedron i marihuana. 37-latek trafi ł do celi. 
Wcześniej pobrano mu krew do badań, aby sprawdzić czy nie prowadził pod 
wpływem środków odurzających. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

TARCZYN

Odpowie za kradzież koparki i „zgłoszeniówkę”
 Cała sprawa miała swój początek w maju, kiedy to z jednej z posesji zo-
stała skradziona koparka. Złodziej załadował ją na ciężarówkę i próbował 
uciekać polami. Wjechał jednak w błoto i zakopał się. Kilka dni później na ko-
mendę przyszedł młody mężczyzna i zgłosił kradzież ciężarowego mana. Po 
kilku miesiącach dochodzenia okazało się, że zgłaszającym kradzież samo-
chodu – której de facto nie było – jest mężczyzna, podejrzany o kradzież ko-
parki. 22-latek, mimo że zaczął ukrywać się przed funkcjonariuszami, został 
zatrzymany. Za tzw. „zgłoszeniówkę” grozi mu do 2 lat pozbawienia wolno-
ści, natomiast za kradzież – do 5 lat.

URSYNÓW

Handlował narkotykami
 Policjanci z Ursynowa namierzyli mieszkanie, w którym – jak podejrze-
wali – znajdują się środki odurzające. Podczas rewizji, w aneksie kuchennym 
znaleźli 43 zawiniątka z marihuaną, a także wagę elektroniczną i 17 tys. zł. 
Ustalono, że 24-letni właściciel lokalu, sprzedawał w tygodniu co najmniej 
kilkanaście porcji marihuany, pobierając za każdą 50 zł. 24-latek został za-
trzymany i trafi ł na 3 miesiące do aresztu tymczasowego. Za handel narko-
tykami może grozić mu nawet do 10 lat więzienia.

R E K L A M AK O N D O L E N C J E
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W Ekko znajdziesz to, czego szukasz
PIASECZNO Drogeria – perfumeria Ekko Shop, aby zbliżyć się 

do klientów, w sobotę otworzyła swój drugi sklep w Piasecz-

nie, przy ul. Jarząbka 26. W weekend setki osób skorzystały 

z promocyjnych zakupów i otrzymało karty stałego klienta

 Nową drogerię, zlokalizowaną 
w budynku Prestige, w sobotę i nie-
dzielę odwiedziło blisko tysiąc osób. 
Przyciągnęła je nie tylko ciekawość, 
ale również atrakcyjny, 15-procento-
wy rabat na cały asortyment sklepu. 
Co warte podkreślenia, Ekko Shop 
wypełnił zapotrzebowanie na tego 
typu specjalistyczny sklep w tej czę-
ści miasta. – Zdecydowaliśmy się na 
otwarcie drugiej drogerii ze wzglę-
du na bardzo pozytywne opinie na 
temat naszego sklepu w Piasecznie, 
przy ul. Pod Bateriami 22A – mówi 
Paulina Dzierzba, prezes fi rmy. – Jego 
położenie sprawia jednak, że przycią-
ga w większości mieszkańców Głosko-
wa, Gołkowa, Zalesia Górnego i okolic. 
 Choć drogeria – perfumeria przy ul. 
Pod Bateriami otworzyła podwoje nie-
spełna rok temu, cieszy się już dużym 
uznaniem. Z kart stałego klienta korzy-
sta w niej już 1800 klientów. Warto ją 
mieć, ponieważ przy zakupach za 150 
zł, kolejne możemy w Ekko Shop zrobić 
o 5 proc. taniej. Przy zakupach za 300 
zł bonus się podwaja, a dodatkowo za-
wsze z kartą każdy klient ma 10% raba-
tu na wszystkie dostępne perfumy.
 Osoby, które często wstępują do 
Ekko Shopu chwalą sobie także bardzo 
indywidualne podejście obsługi sklepu 
do klientów. Personel, który w przewa-
żającej większości stanowią kosmeto-

lodzy, pomagają dobrać produkty dla 
konkretnego klienta i przedstawiają mu 
wyselekcjonowaną ofertę sprawdzo-
nych i przetestowanych kosmetyków. 
– Chwalę sobie akcje Ekko Shopu. Są dni, 
kiedy mogę przyjść i bezpłatnie skorzystać 
z usług makijażystki. To świetna propozy-
cja, gdy ma się w planach randkę, czy inne 
spotkanie – zauważa pani Monika, częsta 
bywalczyni sklepu. 
 Ekko Shop wyróżnia nie tylko dba-
łość o klienta, ale i oferta. Na jego pół-
kach znajdują się produkty niszo-
wych marek niedostępne w tzw. sie-
ciówkach. Aby klienci mogli poznać 
ich skuteczność, obsługa sklepu pre-

zentuje im bezpłatne testery, nawet 
jeśli nie zrobią zakupów. – Dbamy 
o jakość. W naszym dziale perfume-
ryjnym znajdują się wyłącznie pro-
dukty dostarczone bezpośrednio od 
producentów, od których otrzymali-
śmy certyfi kat autoryzowanego punk-
tu sprzedaży – dodaje Paulina Dzierzba 
 Warto dodać, że w Ekko Shopie 
można zaopatrzyć się również w che-
mię gospodarczą, ale są to także pro-
dukty naturalne, nieuczulające. 
 Drogerie – perfumerie przy ul. Pod 
Bateriami i Jarząbka otwarte są sie-
dem dni w tygodniu, od pon. do pt. 
w godz. 9-21, w nd. w godz. 9-18.

R E K L A M A

 Po mszy św. dożynkowej uroczy-
stość przeniosła się na teren urzędu 
gminy. – To chyba najwięksi gospo-
darze na terenie gminy Prażmów – na 
początku uroczystości wójt Sylwester 
Puchała przedstawił starościnę i sta-
rostę dożynek, Jadwigę i Mariusza 
Łukasiewiczów. – Uprawiają około 
100 hektarów ziemi, specjalizują się w 
hodowli bydła mlecznego i mają w tej 
chwili około 80 krów. Bardzo wzorowi 
młodzi gospodarze – chwalił.
 – Dziękujemy za ten wspaniały 
dar waszych rąk, za owoce waszej 
pracy – zwrócił się wójt Pucha-
ła do wszystkich rolników. – Je-
steśmy wdzięczni i składamy wy-
razy największego uznania za wy-
siłek i zaangażowanie, jakie wkła-
dacie tworząc plon. W okazałym 
wieńcu dożynkowym kryje się nie 
tylko radość zakończonych żniw, 
ale też wdzięczność za zbiory, a 
przede wszystkim mozolna praca 
i codzienna troska mieszkańców 
wsi oraz ich głębokie przywiąza-
nie do narodowej tradycji.

 Następnie pokrojony chleb został 
przez starostwo dożynkowe oraz wój-
ta podzielony pomiędzy mieszkań-
ców. W tym roku tradycyjny wieniec 
dożynkowy zastąpiła Panna Pszenicz-
na. – Osadziłam ją na takim kombino-
wanym szkielecie z drutów i patycz-
ków – mówi jej twórczyni Wanda Kło-
siewicz, mieszkanka Woli Prażmow-
skiej i przewodnicząca koła seniora 
50 plus, która od lat tworzy wieńce na 
prażmowskie dożynki. – Nie ma niko-
go w tej gminie, kto by mnie wyręczył, 
wszyscy wolą patrzeć jak jest już goto-
wy – śmieje się pani Wanda. – Zboże 
na wieniec zaczynam zbierać jak tylko 
dojrzewa. Wszystko robię sama i trwa 
to około miesiąca. Szkoda, że więcej 
osób nie robi wieńców. Jakby były cho-
ciaż dwa lub trzy, to byłaby jakaś kon-
kurencja – dodaje z uśmiechem.
 Zabawa w Prażmowie trwała do póź-
nego wieczora. O godz. 19 ze znakomi-
tym koncertem wystąpił zespół disco polo 
Shantel, a na zakończenie obyła się dyskote-
ka pod chmurką z zespołem D.M.D. 

Adam Braciszewski

Z szacunku do rolników, 
w podziękowaniu za plony
PRAŻMÓW W ostatnią sobotę w Prażmowie mieszkańcy obchodzili 

dożynki – tradycyjne święto rolników na zakończenie żniw
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Tydzień Skłodowskiej-Curie, potem Gminna
LESZNOWOLA Do 20 września dawna ulica Gminnej Rady Narodowej w Lesznowoli będzie nosiła nazwę Skło-

dowskiej-Curie. Potem zostanie przemianowana na Gminną. Lokalne władze stoją na stanowisku, że kolej-

na zmiana nazwy ulicy nadal podchodzi pod ustawę dekomunizacyjną, co zwalnia mieszkańców od opłat 

za wymianę dokumentów
 O zawirowaniach związanych ze 
zmianą nazwy ulicy pisaliśmy dwa 
tygodnie temu. Wówczas w związku 
z ustawą dekomunizacyjną, w poło-
wie lipca radni zdecydowali o zmianie 
nazwy ulicy GRN na Marii Skłodow-
skiej-Curie. Nowa nazwa zaczęła for-
malnie obowiązywać pod koniec sierp-
nia. Potem rada sołecka zawnioskowa-
ła, aby ulicę Skłodowskiej-Curie prze-
mianować na Henryka Sienkiewicza, ale 
wniosek zyskał małe poparcie. Jedno-
cześnie do gminy trafił postulat miesz-
kańców dawnej GRN (podpisało się 
pod nim 95 osób), aby nazwę dro-
gi zmienić na Gminną. Uchwała w tej 
sprawie została podjęta niejednogło-
śnie podczas ostatniej sesji rady gminy 
i opublikowana 7 września w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Ma-
zowieckiego. – Po uprawomocnieniu się 
uchwały, nowa nazwa ulicy zacznie obo-
wiązywać od 21 września – informuje rad-
ny Marcin Kania. – Obydwie uchwały do-
tyczące zmiany nazwy ulicy, podjęte pod-
czas kolejnych sesji rady gminy, weszły w ży-
cie zgodnie z obowiązującym prawem. Nie-
stety, mam wrażenie, że nie wszyscy przyj-
mą to do wiadomości. 
 Mieszkańców ulicy Skłodow-
skiej-Curie (już niedługo Gminnej) 
najbardziej jednak interesuje to, czy 
będą musieli płacić za wymianę do-
kumentów, a więc dowodów osobi-
stych, praw jazdy, dowodów rejestra-
cyjnych pojazdów czy paszportów. – Z 
ustawy wynika, że „pisma oraz postę-

powania sądowe i administracyjne w 
sprawach dotyczących ujawnienia w 
księgach wieczystych oraz uwzględ-
nienia w rejestrach, ewidencjach i do-
kumentach urzędowych zmiany na-
zwy dokonanej na podstawie ustawy 
są wolne od opłat” - informuje Karo-
lina Sobolewska z urzędu gminy Lesz-
nowola. - Dowód osobisty, prawo jaz-
dy, paszport, mimo zmiany nazwy uli-
cy, przy której mieszka dana osoba bę-
dzą ważne, dopóki nie upłynie termin 
ich ważności. 
 Z dowodami osobistymi i pasz-
portami i tak nie ma problemu, po-
nieważ nie ma w nich adresu za-
mieszkania. Co innego dowody re-

jestracyjne i prawa jazdy. W marcu 
ubiegłego roku rada powiatu pod-
jęła uchwałę, zwalniającą z opłat za 
wydawanie powyższych dokumen-
tów, jeśli zmiana nazwy ulicy nastą-
pi z urzędu. - Jesteśmy skłonni wy-
dawać mieszkańcom takie zaświad-
czenia – mówi Grażyna Brzozow-
ska z gminnego wydziału geodezji. 
- Wszyscy właściciele nieruchomo-
ści i budynków znajdujących się przy 
dawnej ulicy Gminnej Rady Naro-
dowej otrzymają także po 21 wrze-
śnia z gminy urzędu pisemne zawia-
domienie o zmianie dotychczasowe-
go adresu.

Tomasz Wojciuk

Od 21 września dawna ulica Gminnej Rady Narodowej 

będzie nazywała się Gminna

R E K L A M A

Zbiórka dla Zuzi
PIASECZNO W najbliższą sobotę, 16 sierpnia na Górkach Szymona w Za-

lesiu Dolnym każdy chętny będzie mógł wesprzeć szczytny cel – kosz-

towną rehabilitację 13-letniej mieszkanki Piaseczna

 Zuzia Orzelska to czołowa zawod-
niczka koszykarskiego zespołu MUKS 
Piaseczno (rocznik 2004). W sierpniu, 
podczas obozu treningowego dozna-
ła poważnej kontuzji kolana, a 24 sierp-
nia przeszła jego operację. Lekarze zre-
konstruowali więzadło krzyżowe przed-
nie (ACL) i zrobili wszystko by utalento-
wana koszykarka jak najszybciej wróciła 
do sportu, który tak bardzo kocha. Jed-
nak koszty operacji i czekająca Zuzię pół-
roczna rehabilitacja są gigantyczne.
 - Potrzeba 25 tysięcy złotych by 
utalentowana zawodniczka wróci-
ła na parkiet – mówi Magda Lewan-
dowska, trenerka Zuzi z MUKS Piaseczno. - Pomóż nam w tej walce!
 Pieniądze na leczenie zbierane są kilkoma kanałami. Oprócz internetowej 
zrzutki (www.zrzutka.pl/dawajzuzia) organizowane są różne dodatkowe akcje.
 - Jedną z nich była ostatnia Eko-niedziela – mówi Magda Lewandowska. - 
A teraz będziemy towarzyszyć zawodom kajakowym. Na miejscu odbędą się 
licytacje atrakcyjnych fantów (między innymi rękawic z podpisem bramkarza 
Legii Warszawa Arkadiusza Malarza czy czapeczkę z autografem słynnego te-
nisisty Rogera Federera) oraz kiermasz ciast, które są naszą specjalnością.

Grzegorz Tylec

Wielkie święto roweru górskiego

KONSTANCIN-JEZIORNA

 W najbliższą niedzielę do Parku Zdrojowego zawita rowerowy Lotto Po-
land Bike Marathon. 
 Amatorzy jazdy na rowerach górskich w godz. 11.15-12.30 wyruszą na tra-
sy prowadzące po Lasach Chojnowskich o długościach: 9 km (będą to otwar-
te mistrzostwa Konstancina-Jeziorny), 33 i 61 km. Osobno zostaną zorganizo-
wane wyścigi dla dzieci w wieku 2-4 lata i 5-6. Zapisy zawodników prowadzo-
ne będą w parku w sobotę (w godz. 17-19) i niedzielę (godz. 8.30-11). Więcej 
na Polandbike.pl.
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Huczne 15-lecie Nutki!
LESZNOWOLA/ PIASECZNO W ostatnią sobotę przy kościele w Starej Iwicznej odbyła się huczna 

impreza z okazji 15-lecia Przedszkola „Nutka”. Moc atrakcji przygotowanych przez przed-

szkole przyciągnęła nie tylko ich aktualnych wychowanków, ale także absolwentów

 Właściciele przedszkola „Nut-
ka” Justyna Glica i Michał Otrę-
ba mieli powód do radości. Impreza 
na 15-lecie, zorganizowana na tere-
nie parafii w Starej Iwicznej, dzięki 
uprzejmości ks. proboszcza Dariu-
sza Gasa, cieszyła się bardzo dużym 
zainteresowaniem. Wśród licznie 
przybyłych gości znaleźli się m.in. 
Dariusz Grajda, reprezentujący Mar-
szałka Województwa Mazowieckie-
go Adama Struzika, dyrektor Ośrodka 
Rozwoju Edukacji Barbara Rudziń-
ska-Mękal oraz  wicewójt Lesznowoli 
Iwona Pajewska-Iszczyńska .   
 - Pragniemy wyrazić uznanie dla 
wysiłku i pracy dyrektorów, nauczy-
cieli oraz pozostałych pracowników 
placówki, którzy tworzą historię i 
tradycje naszego przedszkola – mó-
wiła ze sceny Justyna Glica. Wspo-
mniała także o perypetiach związanych 
z otwarciem drugiej „Nutki” w Nowej 
Iwicznej i podziękowała za wsparcie za-

równo władzom powiatu poprzedniej 
kadencji, rodzicom jak i mediom, które 
szeroko opisywały sprawę. 
 Piękna pogoda i liczne atrakcje 
sprawiły, że na placu przy kościele, 
ku zadowoleniu organizatorów im-
prezy pojawiły się prawdziwe tłumy. 

Dmuchane zamki, lody, gofry, wata 
cukrowa, stoiska i bogaty program 
artystyczny prezentowany na sce-
nie sprawiły, że czas płynął szybko 
i przyjemnie.
 – Bardzo cieszymy się z tak zna-
komitej frekwencji – powiedział nam 
współwłaściciel przedszkola „Nut-
ka” Michał Otręba. – Mam nadzie-
ję, że podobne jubileuszowe imprezy 
naszej placówki staną się tradycją.
W przygotowanie atrakcji włą-
czyli się nie tylko właściciele przed-
szkola, ale także rodzice przed-
szkolaków. Impreza była zarów-
no doskonałą formą zabawy jak i 
świetnym sposobem na integrację.
Pod nazwą „Nutka” funkcjonują obec-
nie trzy przedszkola – w Starej Iwicz-
nej przy ul. Słonecznej, w Nowej Iwicz-
nej przy ul. Przebiśniegów oraz w Pia-
secznie przy ul. Mleczarskiej. 

AB
R E K L A M A

Kamień węgielny pod CEM
PIASECZNO Do tuby, którą we wczorajsze południe zamurowano w posadz-

ce Centrum Edukacyjno Multimedialnego przy ul. Jana Pawła II w Piasecz-

nie, trafi ł m.in. akt erekcyjny oraz egzemplarz Kuriera Południowego

 – Jest to najważniejsza i najdroższa 
gminna inwestycja – przypomniał Zdzi-
sław Lis, burmistrz Piaseczna. – Jednak 
najważniejsze jest to, że jest to bardzo 
potrzebne przedsięwzięcie, ponieważ od 
lat czekają na nie mieszkańcy. Szkoła ro-
śnie jak na drożdżach, a wykonawca robi 
wszystko, aby ukończyć ją w terminie. 
Mam nadzieję, że mu się to uda. 
 Piotr Obłoza, przewodniczący 
rady miejskiej zaznaczył, że takich in-
westycji będzie w przyszłości w mieście 
więcej. – Życzę wykonawcom CEM, 
aby udało im się nieco skrócić har-
monogram prac. Dziś nie pada, więc 
mam nadzieję, że jest to dobra wróżba. 
 Z kolei Tomasz Olej z firmy Polaqua, 
która wznosi obiekt, podkreślił wielofunk-
cyjność przyszłego Centrum. – Cieszę się, 
że to nie będzie tylko szkoła, ale także wspa-
niałe centrum kulturalne – dodał. Na uro-
czystości obecni byli także przedstawi-
ciele powiatu - wicestarosta Arkadiusz 
Strzyżewski i Katarzyna Paprocka, czło-

nek zarządu. W prezencie podarowali  bur-
mistrzom Piaseczna kamizelki odblaskowe 
z ich imionami oraz gaśnicę.  
 Następnie odczytano akt erekcyjny, 
a mury szkoły poświęcił ks. prałat Zbi-
gniew Pruchnicki, proboszcz piaseczyń-
skiej parafii Matki Bożej Różańcowej. 
Po podpisaniu aktu erekcyjnego, włożo-
no go do metalowej tuby, którą umieścił 
w wykopie burmistrz Lis. Chwilę potem 
odbyło się uroczyste zamurowanie „ka-
mienia węgielnego”, w którym uczestni-
czyli m.in. wiceburmistrzowie Piaseczna, 
przewodniczący rady miejskiej i przed-
stawiciel generalnego wykonawcy. 
 Do budowanej szkoły, która ma 
kosztować aż 50 mln zł będzie uczęsz-
czać około 500 uczniów i 300 przed-
szkolaków. W budynku mają mieścić 
się m.in. centrum multimedialne z bi-
blioteką, sala konferencyjna oraz sala 
widowiskowa. Budowa kompleksu po-
trwa do końca 2018 roku.

Tomasz Wojciuk



 – Na naszym osiedlu mieszka-
ją ludzie starsi, mamy z niepełno-
sprawnymi dziećmi oraz osoby nie-
pełnosprawne poruszające się o ku-
lach czy na wózkach inwalidzkich. 
Poza tym dużo ludzi dojeżdża do 
pracy w Warszawie i Piasecznie – 
napisała do naszej redakcji miesz-
kanka osiedla w Mirkowie, wystra-
szona perspektywą dłuższej drogi 
do najbliższych przystanków auto-
busowych.
 Przebudowa arterii łączącej ul. 
Bielawską z al. Wojska Polskiego 
rozpocznie się pod koniec wrze-
śnia (dokładny termin nie jest 
jeszcze znany), wykonawca wła-
śnie uzgadnia z odpowiednimi in-
stytucjami organizację ruchu na 
czas remontu. Prace mają potrwać 
do końca października. – Właśnie 
ze względu na dużą liczbę miesz-
kańców osiedla Mirków zdecydo-
waliśmy się na podział inwestycji 
na dwa etapy – informuje Ksawery 
Gut z zarządu powiatu piaseczyń-
skiego. – Wedle obecnych planów, 
w pierwszej kolejności zamknię-
ty będzie odcinek od al. Wojska 
Polskiego do ul. Jaworskiego, aby 
z dwóch kolejnych poprzecznych 
ulic mieszkańcy mogli wyjeżdżać 
w stronę ul. Bielawskiej. Następ-
nie ten pierwszy odcinek zostanie 

oddany do użytku, a wykonaw-
ca przebuduje pozostały fragment 
ulicy – tłumaczy.  
 Mirosław Michalak, szef Wy-
działu Dróg Gminnych, zapew-
nia, że „tak samo jak ważny jest 
remont ul. Mirkowskiej, dla gminy 
istotny w tym czasie będzie dostęp 
mieszkańców osiedla Mirków do 
transportu publicznego”. – War-
szawski Zarząd Transportu Miej-
skiego podszedł życzliwie do pro-
pozycji burmistrza, obecnie cze-
kamy na ostateczną decyzję – in-
formuje kierownik. 
 Założenie jest takie, że przez 
cały okres trwania remontu na 

parking przed wjazdem do daw-
nej fabryki papieru przy Mirkow-
skiej będą dojeżdżały krótsze au-
tobusy przynajmniej trzech linii 
lokalnych L. W pierwszej fazie 
remontu dotrą one do tymcza-
sowej pętli od strony ul. Bielaw-
skiej, w drugiej – od al. Wojska 
Polskiego. 
 Niestety, wszystko wskazuje na 
to, że w czasie przebudowy w po-
bliżu osiedla, ze względu na swo-
ją długość, nie wjadą autobusy li-
nii 710. Do tych autobusów będzie 
można wsiąść na ul. Bielawskiej w 
pobliżu szkoły.
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710 na objazd, pozostaną „elki”
KONSTANCIN-JEZIORNA Mieszkańców osiedla Mirków niepokoją plotki, że na czas remontu ulicy Mirkow-

skiej zostaną pozbawieni komunikacji miejskiej. – To nieprawda – dementują w ratuszu

W trakcie remontu odcinka Mirkowskiej 

autobusy linii 710 mają go omijać

Po puchar przez las
KONSTANCIN-JEZIORNA Często uśmiechnięty Tomasz Hopfer był nie-

zwykle lubianym komentatorem sportowym i dziennikarzem. W so-

botę po raz czwarty w Konstancinie upamiętnią go miłośnicy biegania

 Bieg odbędzie się na ścieżce zdrowia w Chojnowskim Parku Krajobrazo-
wy, która trzy lata temu otrzymała imię Tomasza Hopfera i ma początek na ul. 
Od Lasu 23 w Konstancinie-Jeziornie.  
 Zorganizowany trzy lata temu memoriał zgromadził czołówkę konstancińskich bie-
gaczy oraz wielu amatorów ruchu na świeżym powietrzu i przyjął się na stałe. Również 
i tym razem uczestnicy zawodów powalczą o puchary i nagrody na trasie wśród drzew. 
Wystartują równo o godz. 12, by pokonać 5 km – dwie pętle po 2,5 km. Aby wziąć 
udział w biegu głównym, trzeba mieć ukończone 16 lat. Rejestracja uczestników 
prowadzona będzie w dniu imprezy, w godz. 9-11.30. Koszt zakupu pakietu star-
towego, w którego skład wchodzi pamiątkowy medal, koszulka oraz posiłek rege-
neracyjny wynosi 25 zł. – Z opłaty zwolniona jest młodzież z gminnych szkół, dla 
których zostanie rozegrany osobny bieg – informuje Grzegorz Żurawski z Wydzia-
łu Promocji i Współpracy Zagranicznej konstancińskiego magistratu. Imprezę or-
ganizuje gmina wespół z miejscowym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. 
 Termin biegu nie jest przypadkowy. Jest on zawsze organizowany ty-
dzień po PZU Maratonie Warszawskim, którego Tomasz Hopfer był jednym z 
głównych pomysłodawców (wówczas bieg nazywano Maratonem Pokoju).  
Patron imprezy, przez dłuższy czas mieszkaniec Konstancina-Jeziorny, był osobą nie-
tuzinkową. Zanim zdobył sławę jako komentator Telewizji Polskiej sprawdzał się jako 
lekkoatleta, sprinter i średniodystansowiec. W latach 50. minionego wieku dwukrot-
nie zdobywał mistrzostwo Polski w sztafecie 4 x 400 metrów i został powołany do ka-
dry narodowej. Później poświęcił się propagowaniu zdrowego trybu życia, zainicjował 
m.in. telewizyjną akcję „Bieg po zdrowie”. Największą popularnością cieszył się w poło-
wie lat 70. jako prezenter bloku rozrywkowo-publicystycznego „Studio 2” (m.in. obok 
Tadeusza Sznuka i Bożeny Walter). Kiedy po wprowadzeniu stanu wojennego odmó-
wił występów przed kamerą w wojskowym mundurze, został wyrzucony z telewizji. Już 
wówczas ciężko chory podjął pracę taksówkarza i galwanizera. Zmarł w 1982 roku. W 
Polsce jest organizowanych kilka imprez jego imienia. 
 Patronem medialnym biegu jest Kurier Południowy.

W dwóch poprzednich edycjach leśną trasę pokonał najszybciej 

Krzysztof Wasiewicz z Piaseczna (na zdjęciu z nr 53)
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Piotr Chmielewski

Siedemnasty Wrak Race
 W najbliższą sobotę odbędzie się 
przy ul. Osiedlowej 2 w Mysiadle ko-
lejna edycja Wrak Race’u, czyli wido-
wiskowego wyścigu gruchotów. Or-
ganizatorzy zaplanowali tego dnia 
także liczne atrakcje dla publiczno-
ści, jak przeciąganie wraka na czas 
czy rzut oponą w dal. Dzieci nato-
miast będą mogły pomalować jeden 
z wraków sprayami. Wstęp wolny.

LESZNOWOLA



 W niedzielne południe wybraliśmy 
się do Skolimowa, na ul. Kołobrzeską, 
gdzie Tomasz Bieske po raz pierw-
szy udostępnił do zwiedzania piękny, 
półtorahektarowy ogród nad Jeziorką 
otaczający  odrestaurowany dwór na-
leżący dawnej do rodziny Prekerów, 
właścicieli Skolimowa. Ciekawostką 
parku są dwa pomnikowe drzewa. 

Nadszedł czas na otwarcie bramy

 Pan Tomasz jest rdzennym War-
szawiakiem, ale kiedy 5 lat temu za-
mieszkał z rodziną w Konstancinie-
Jeziornie, uzdrowisko go zafascyno-
wało, stał się wręcz lokalnym patrio-
tą. – Mieszka się tu bardzo przyjem-
nie. Blisko Warszawy, ale jednocze-
śnie w ciszy i spokoju. Uznałem że 
nadszedł czas, aby to piękne miejsce 
udostępnić okolicznym mieszkań-
com, którzy wychowali się w tej okoli-
cy. Dworek jest podstawowym elemen-
tem Skolimowa, to dziedzictwo histo-
ryczne Konstancina-Jeziorny – tłuma-
czy. Tomasz Bieske ratując zrujnowa-
ny dwór poznawał jego dzieje. – Dziś 
i wczoraj, poprzez rozmowy z gość-
mi, bardzo dużo dowiedziałem się na 
temat tego miejsca. Jestem zaskoczo-
ny, że aż tyle osób mnie odwiedziło – 
przyznaje z zadowoleniem. 

Konstancin, którego już nie ma

 Dużą popularnością cieszyła się 
również wystawa „Okupanci. Niem-
cy na terenie Konstancina-Jezior-
ny w latach 1939-1945” przygotowa-
na przez Adama Zyszczyka, pasjona-
ta miejscowej historii. Obok willi Ta-
ira i Leliwa (obecnie znajduje się w 
nich ośrodek hotelowo-szkoleniowy) 
przy ul. Sienkiewicza zostało wysta-
wionych kilkadziesiąt unikatowych 
zdjęć, wiele ze zbiorów miejscowych 
kolekcjonerów, którzy nabyli zdjęcia 
od niemieckich i austriackich anty-
kwariuszy. 
 Po sąsiedzku wystawę własnych 
fotografii zorganizowała Monika 
Bukowińska. Pani Monika od lat 
utrwala na zdjęciach konstancińskie 
wille i ich detale, od początku czy-
li 10 lat (czyli od kiedy istnieje kon-
stanciński festiwal) otwiera ogród 
przy willi Moja dla zwiedzających. 
Podtytuł  tegorocznej ekspozycji 
brzmiał „wystawa protest song...” 
– Zdjęcia prezentują moje spojrze-
nie na Konstancin z bliska. Nieste-
ty, część willi już nie istnieje, spło-
nęły lub zostały zburzone. Strasz-
nie mnie to boli – mówi konstanci-
nianka w piątym pokoleniu. Jak tłu-
maczy, dokumentacja architektu-
ry drewnianej i detali stała się przez 
lata jej drugim zawodem.

Urzeczeni folklorem

 Grażyna Leśniak (pochodząca 
ze Śląska) zorganizowała w swoim 
ogrodzie w Cieciszewie 280 urodzi-
ny Urzecza – na nowo odkrytego 
kilka lat temu regionu nadwiślań-
skiego rozciągającego się od Pili-
cy po warszawską Pragę. Z urokli-
wego zakątka w Cieciszewie nikt 
nie wyszedł głodny lub spragnio-
ny. Oprócz zupy (w sobotę goście 
zajadali się barszczem buraczano-
chrzanowym i rybnym siuforkiem), 
było ciasto i Cydr Czerski, a do tego 
muzyka i tańce. 
 Najróżniejszych atrakcji w trak-
cie dwudniowego festiwalu – wystaw, 

koncertów, projekcji filmowych i dys-
kusji – było w sumie dużo do wybo-
ru. Istne oblężenie przeżywał ogród 
u Ziołeckich w Chylicach Letnisku, 
gdzie dzieci m.in. mogły malować  po 
drewnianych krążkach. – Popularność 
Otwartych Ogrodów z roku na rok ro-
śnie. W przypadku niektórych ogro-
dów przyszło więcej osób, niż spo-
dziewali się ich właściciele – przyznaje 
Hanna Budnicka, koordynatorka kon-
stancińskiego festiwalu. 
 Imprezie patronował Kurier Połu-
dniowy.

Piotr Chmielewski

www.rajskaosada.pl

tel. 697 626 322
lub 609 859 899

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

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

CENA OD 380 tys
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Od ogrodu do ogrodu
KONSTANCIN-JEZIORNA Konstancińskie ogrody, do których w sobotę i niedzielę właściciele 

szeroko otworzyli bramy, przyciągnęły wielu spacerowiczów. Gościnni gospodarze w 

ramach festiwalu zjednywali sobie sąsiadów najrozmaitszymi atrakcjami

Grażyna Leśniak witała gości swojego cieciszewskiego 

ogrodu w stroju ludowym z Urzecza
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Hyde Park na rockowo
PIASECZNO W sobotnie popołudnie, aż do późnego wieczora, w par-

ku w Józefosławiu posłuchać można było rockowej muzyki. Wystąpi-

ły cztery lokalne zespoły: Lilac, Pallid Black, Rebound i The Royal Bu-

skers, a gwiazdą imprezy był Adam Bien z zespołem

 W Muzycznym Hyde Parku przy ulicy Ogrodowej mogły wziąć udział 
wszystkie chętne grupy muzyczne, które do 16 sierpnia wysłały do Centrum 
Kultury zgłoszenia wraz z materiałem demo.
 - Jesteśmy otwarci na różne style muzyczne, ale stawiamy na zespoły lo-
kalne – podkreśla Katarzyna Wawrykowicz z Centrum Kultury w Piasecznie. 
- Część zgłoszeń musieliśmy więc odrzucić jako, że nie były to grupy z naszej 
gminy.
 Warto zaznaczyć, że pięknie prezentujący się park w Józefosławiu, przy 
odrobinie szczęścia w postaci dobrej, słonecznej pogody, wydawał się być 
idealnym miejscem na tego typu wydarzenie. Muzyczny Hyde Park poprowa-
dził Michał Jankowski, mieszkaniec Józefosławia, który przez kilkanaście lat 
grał w zespole rockowym na instrumentach klawiszowych.
 - Poprzez organizację tej imprezy chcemy pokazać, że dzieją się u nas na-
prawdę fajne wydarzenia i że warto odwiedzać nasz park – mówi Michał Jan-
kowski. - Klimaty są dziś zdecydowanie rockowe. Zależy nam na tym żeby 
wszystko było grane na żywo i żeby w tej muzyce było serce.
 Każdy chętny mógł też spróbować wziąć mikrofon w swoje ręce i zaśpie-
wać wybraną piosenkę do podkładu karaoke.

Grzegorz Tylec
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W Brześcach królowała dobra zabawa
GÓRA KALWARIA Za trudną i znojną pracę dziękował rolnikom w trakcie niedzielnego święta plonów bur-

mistrz Dariusz Zieliński. A po rozdaniu chleba z tegorocznego zboża, zaprosił wszystkich do fetowania

 Po mszy św. rumiany bochen 
wręczyli gospodarzowi gminy Ma-
rzena i Andrzej Lachowie, staro-
stowie dożynek zorganizowanych w 
tym roku w Brześcach. – Dożynki to 
piękne święto, wieńczące trud i pracę 
polskiego rolnika, ale to również przy-
pomnienie o wartościach, którymi w 
życiu powinniśmy się kierować – prze-
mawiał burmistrz. –  Największą war-
tością jest miłość do ukochanej ziemi, 
a kolejnymi szacunek do pracujących 
na roli oraz przywiązanie do polskiej 
tradycji, kultury i tożsamości narodo-
wej – podkreślał.

W porsche po polu

 Scenę dożynkową przystro-
jono nie tylko wieńcami dożyn-
kowymi, snopkami i workami 
ze zbożem, ale również kosza-
mi dorodnych warzyw i owoców. 
Trudno było im się oprzeć, dla-
tego uczestnicy imprezy nie mieli 
oporów przed  częstowaniem się 
dużymi jabłkami, śliwkami i ma-
linami. I przy okazji podziwiali 
dwie ogromne, ważące ponad 70 
kg dynie wyhodowane przez Pio-

tra Nogala z Brześców. 
 Tuż po oficjalnej części uroczy-
stości, sceną zawładnęły lokalne ze-
społy folklorystyczne: Cendrowian-
ki, Wólkowianki, Vox Symfionia, 
Kalwarki, zespół Coniew i Air Band. 
Po ludowych przyśpiewkach królo-
wała piosenka biesiadna, a następ-
nie disco polo. Po występie gwiaz-
dy wieczoru, zespołu Impuls, impre-
zę zakończyła dyskoteka.
 Nie byłoby dożynek bez grilla, 
kramów, dmuchańców dla dzieci i 
loterii fantowej. W niedzielę kilkaset 
losów rozeszło się w ciągu niespełna 
pięciu godzin. Nagrodę główną, na 
naszych oczach, wylosowała Anna 
Stępniewska z Brześców. Szczęśli-
wy okazał się dla niej los nr 13. Wy-
grała napędzanego bateriami qu-
ada. – Myślę, że pięciu moich ma-
łych wnuków się ucieszy – skomen-
towała z zadowoleniem kobieta.
 Podczas dożynek podziw budzi-
ły dwa wyeksponowane traktory li-
czące przeszło pół wieku, które na 
miejsce przywiózł Marek Stania-
szek, właściciel skansenu z maszy-
nami rolniczymi w Starych Budach 

koło Żyrardowa. Wyremontowane z 
pietyzmem zetor 25k i porsche 218 
robiły wrażenie, bo nie tylko błysz-
czały nowym lakierem, ale również 
jeździły. – To tylko namiastka mojej 
kolekcji – zdradzał pan Marek.

Trójniak jak za dawnych lat

 Zgodnie ze zwyczajem, w nie-
dzielę wyróżniono wytwórców 
najciekawszych produktów lo-
kalnych. W kategorii żywnościo-
wej największe uznanie jury zdo-
był miód pitny Trójniak Urzec-
ki oraz miód wielokwiatowy-le-
śny. Oba specjały zgłosiła Rena-
ta Rudolf z Księżycowej Pasieki w 
Wólce Dworskiej. – Recepturę na 
miód pitny otrzymaliśmy od Hen-
ryka Prajsa, liczącego 100 lat miesz-
kańca Góry Kalwarii. Reaktywowa-
liśmy przepis, który podobno stoso-
wali przedwojenni pszczelarze. Trój-
niak robiony jest wyłącznie z miodu 
nawłociowego powstającego z nad-
wiślańskich kwiatów. Przez rok le-
żakował w dębowych beczkach, od 
których nabrał koloru – tłumaczy 
Paweł Ejneberg, mąż pani Renaty. 

Drugi nagrodzony produkt powsta-
je w ulach stojących w leśnych ostę-
pach. Właściciele pasieki z Wólki 
Dworskiej za swoje tradycyjne pro-
dukty zostali wyróżnieni na dożyn-
kach drugi rok z rzędu.
 W kategorii rękodzieło i rzemio-
sło wyróżniono Irminę i Edwar-
da Boguckich z Góry Kalwarii, któ-
rzy wyprodukowali filiżanki ręcznie 
ozdabiane wzorem haftu z Urzecza, 
czyli miejscowego, nadwiślańskiego 
mikroregionu etnograficznego. Ty-
tuł przyznano również Cezaremu 
Wolskiemu z Góry Kalwarii, który 
wespół z miejscowymi wodniaka-

mi od kilku lat promuje szlak wiśla-
ny od zapomnianego portu w Kró-
lewskim Lesie do Gassów koło Kon-
stancina-Jeziorny. Pan Cezary ma 
25 kajaków i – jak mówi – „zaraża 
wszystkich spływami kajakowymi”. 
– Nie tylko moim zdaniem miesz-
kamy przy najpiękniejszym odcin-
ku Wisły. Tu można zobaczyć coś, 
co oglądamy w telewizorze w Natio-
nal Geographic. Sam widziałem, jak 
gniazdujący na jednej z wysp orzeł 
wyławia z Wisły rybę – przekonuje 
pasjonat, na co dzień nauczyciel wy-
chowania fizycznego. 

Piotr Chmielewski
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Tacy byliśmy jeszcze wczoraj… 
tarczynian portret własny
Ukazał się trzeci tom albumu fotograficznego pt.: „Tacy byliśmy jeszcze wczoraj… 

tarczynian portret własny”.  Składa się kilkuset fotografii przedstawiających por-

trety, fotografie okolicznościowe dokumentujące wydarzenia rodzinno-religijne 

oraz uroczystości instytucjonalne

 Album jest opowieścią o dzieciń-
stwie, o tym, co przeminęło. Dał sta-
rym fotografiom szansę na nowe ży-
cie, na ocalenie od zapomnienia i znisz-
czenia. Niektóre zdjęcia prowokują do 
zadawania pytań o historię ziemi tar-
czyńskiej, odkrywają historie rodzin-
ne, przywołują wspomnienia, wzru-
szają, zachęcają do głębszego po-
znania topografii Tarczyna i okolicz-
nych wsi i wydarzeń, które były udzia-
łem Osób zamieszkujących tę ziemię.
 Chcę serdecznie podziękować Ofiaro-
dawcom zdjęć oraz Mirosławowi Czesła-
wowi Szczepaniakowi. Dzięki Państwa za-
angażowaniu Tarczyn wzbogacił się o ko-
lejną, bardzo ciekawą, publikację histo-
ryczną. Pamięć o Mieszkańcach ziemi tar-
czyńskiej zasługuje na ocalenie dla przy-
szłych pokoleń. Taki był nasz cel i myślę, że 
z powodzeniem udało się go zrealizować.
 Album będzie do nabycia w dniu 10 
września 2017 roku, podczas imprezy 
„Pożegnanie Lata – Tarczyńskie Owo-
cobranie” lub w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Tarczynie, ul. J. Stępkowskie-
go 17, pok. 101.

Alfred Kohn
Dyr. Gminnego Ośrodka 

Kultury w Tarczynie

P R O M O C J A

Zadbaj o urodę swojego pupila

R E K L A M A

R E K L A M A

Dla pierwszej osoby która dodzwoni się w dn. 18 września o godz. 12.00 
do redakcji, na numer 22 737 23 48 i poda hasło „Kameleon” czeka prezent - 

KRÓLIK MINIATURKA

Coraz większej liczbie właścicieli psów i kotów zależy na tym, by ich pupile 

prezentowały się jak najkorzystniej. Dlatego coraz popularniejsze stają się 

usługi groomerów – fryzjerów dla zwierząt

 Angielskie słowo „groom” ozna-
cza w przybliżeniu czynności zwią-
zane z przygotowywaniem, szczot-
kowaniem i oporządzaniem. O ile na 
świecie zawód groomera cieszy się  od 
lat sporym wzięciem, to jeszcze do nie-
dawna w Polsce kojarzył się on głów-
nie z przygotowywaniem psów do 
wystaw, bądź też z fanaberiami eks-
centrycznych właścicieli czworono-
gów. Dziś już mało kogo dziwią kolej-
ne nowe salony piękności dla zwierząt 

(najczęściej psów i zwierząt), oferujące 
klientom kompleksowe usługi.
 Groomerzy zajmują się zawodo-
wo przede wszystkim strzyżeniem 
zwierząt. Oprócz standardowego 
czesania i ścinania sierści oferowa-
ne są także: rozczesywanie sierści 
(co u części zwierząt długowłosych 
jest koniecznością), kąpiel z uży-
ciem specjalnych kosmetyków, try-
mowanie (usuwanie martwej sier-
ści, szczególnie pożądane u zwie-

rząt szorstkowłosych), mycie zębów 
(profilaktyka i usuwanie kamienia 
nazębnego), obcinanie pazurków, 
czy czyszczenie uszu (wraz z usu-
waniem z nich zbędnego owłosienia). 
Zwierzęta mogą też, na życzenie swo-
jego pana, poczuć się jak w prawdzi-
wym SPA  i zażyć kąpieli oraz masa-
ży relaksacyjnych. Dla bardziej wyma-
gających (zwykle biorących udział w 
wystawach) klientów dostępne są do-
datkowo specjalne zabiegi upiększają-
ce – malowanie pazurków, farbowanie 
sierści czy użycie specjalnych perfum 
dla zwierząt.
 Warto podkreślić, że większość z 

oferowanych usług popra-
wia nie tylko wygląd na-
szych pupili, ale ma rów-
nież istotny wpływ na ich 
kondycję zdrowotną. To 
właśnie groomer, jesz-
cze przed weterynarzem, 
może dostrzec u zwierząt 
obecność niepożądanych 
insektów (np. wszy czy 
pcheł), które najczęściej 
jest w stanie usunąć. 
 Generalnie do salo-
nu powinny być jednak 
przyjmowane zdrowe zwierzęta (z 
aktualnymi szczepieniami przeciw-

ko wściekliźnie i innym chorobom 
zakaźnym oraz odrobaczone), które 
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nie powinny się zachowywać agre-
sywnie. Dzięki temu wizyta będzie 
dla naszych pupili (i obsługi salonu) 
bezpieczna. Tym bardziej, że stan-
dardem jest to, iż stanowisko pra-
cy oraz narzędzia w salonie są każ-
dorazowo poddane dezynfekcji i ste-
rylizacji, a wielu groomerów oferuje 
również wizyty domowe.

Grzegorz Tylec
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Targowisko to nie przelotówka
PIASECZNO – Dlaczego na targowisku zamknięte są trzy bramy wjaz-

dowe? – zastanawia się Sławomir Siedlanowski. – Z tego powodu two-

rzą się korki od strony ul. Nadarzyńskiej. – Targowisko to nie jest dro-

ga, którą można swobodnie jeździć – odpowiada Lucyna Radzyńska z 

gminnego wydziału utrzymania terenów publicznych

 Targowisko, na którym w każdy wtorek i piątek odbywa się handel, jest 
chętnie odwiedzane przez mieszkańców Piaseczna i okolic. Niekiedy panu-
je wokół niego taki ruch, że tworzą się korki i trudno pozostawić samochód. 
Parkowanie i komunikacja utrudnione są zwłaszcza w obrębie placu, bo-
wiem jest tam niewiele miejsc, a dojazd do nich utrudniają dodatkowo wą-
skie uliczki. Na targowisko można wjechać z różnych stron - albo od ul. Dwor-
cowej, albo od Jana Pawła II, gdzie znajdują się w sumie cztery bramy wjaz-
dowe, z których dwie (pierwsza i trzecia od mleczarni) są zamknięte. – Za-
mknięta jest także pierwsza brama od strony ul. Dworcowej – zauważa Sła-
womir Siedlanowski, który często robi na targu zakupy. – Gdyby ją otwar-
to, tak samo zresztą jak dwie zamknięte bramy od ul. Jana Pawła II, przez tar-
gowisko można byłoby spokojnie przejechać, co zapobiegłoby tworzeniu się 
korków. Umożliwiłoby to swobodny wjazd od strony ul. Nadarzyńskiej i wy-
jazd w ul.  Jana Pawła II – proponuje mieszkaniec.
 Jego entuzjazmu nie podziela Lucyna Radzyńska, która z ramienia gmi-
ny trzyma pieczę nad placem handlowym. – W dni targowe zawsze otwarte 
są dwie bramy od strony ul. Jana Pawła II i jedna od strony ul. Nadarzyńskiej 
– wyjaśnia. – Innych bram rzeczywiście nie otwieramy, bo targowisko nie jest 
przelotową ulicą, tylko terenem zamkniętym. 
 Chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Urzędnicy obawiają się, że otwarcie 
wszystkich bram ośmieliłoby kierowców, którzy zaczęliby tędy coraz częściej 
i szybciej jeździć. W tej chwili obok targowiska budowana jest ogromna szko-
ła. Po zakończeniu inwestycji, plac handlowy ma zostać gruntownie zmoder-
nizowany. Pojawi się też nowy układ drogowy, który ma spowodować że pro-
blem korków i braku miejsc parkingowych zostanie rozwiązany.

Tomasz Wojciuk

W dni targowe z czterech bram wjazdowych od strony 

ulicy Jana Pawła II otwarte są tylko dwie

Dziś porzeczki, jutro 
kompleks sportowy z basenem
PIASECZNO Gmina nieodpłatnie nabyła od Agencji Nieruchomości Rolnych działkę przy 

ul. Chyliczkowskiej. ANR dała samorządowi 10 lat na realizację w tym miejscu inwesty-

cji związanych z kulturą i sportem

 Areał, który od centrum miasta 
oddziela obwodnica, w miejscowym 
planie zagospodarowania prze-
strzennego jest przeznaczony pod 
usługi turystyki i rekreacji z zielenią 
towarzyszącą.
 Nieruchomość przekazana gmi-
nie na podstawie ustawy o gospo-
darowaniu nieruchomościami rol-
nymi skarbu państwa, przeznaczo-
na została na cele związane z reali-
zacją inwestycji związanych z kultu-
rą i sportem. Zgodnie z aktem nota-
rialnym, gmina będzie miała 10 lat 
na realizację przedsięwzięcia zgod-
nego z powyższym celem.
 – Chcemy wykorzystać tę nieru-
chomość pod budowę nowego kom-
pleksu sportowego z wyczekiwanym 
przez mieszkańców nowoczesnym, 
krytym basenem – zapowiada bur-
mistrz Zdzisław Lis. – Wpisaliśmy 
to zadanie do przyjętej niedawno 
zaktualizowanej strategii rozwoju 
gminy oraz w projekt strategii roz-
woju sportu.
 W najbliższym czasie gmina pla-
nuje przeprowadzenie zmian w miej-
scowym planie zagospodarowania 
przestrzennego terenu, aby dostoso-
wać go do swoich potrzeb i stworzyć 
miejsce pod zaplanowany obiekt. 
Trzeba będzie też zarezerwować 

środki w budżecie na przygotowanie 
koncepcji zabudowy.
 Jednak nie ma nic za darmo. 
Wraz z 9-hektarowym terenem, któ-
rego wartość szacuje się na ponad 
10 mln zł, gminie przekazano lo-
kale mieszkalne wraz z budynkami 
przynależącymi i udziałami w grun-
cie. Są to nieruchomości położone 
w Głoskowie PGR, Wólce Pęcher-
skiej, Runowie, Pęcherach Łbiskach 

PGR i Piasecznie. Niestety, lokale 
te są zamieszkałe i w większości w 
bardzo złym stanie. – Będziemy mu-
sieli w nie zainwestować i zaopieko-
wać się mieszkańcami, jednak taki 
był warunek Agencji Nieruchomości 
Rolnych, która przekazała samorzą-
dowi swój majątek na terenie gminy 
Piaseczno – wyjaśnia wiceburmistrz 
Daniel Putkiewicz.

AB

Włodarze już planują zagospodarowanie liczącego 9 hektarów 

terenu (fot. piaseczno.eu)

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1073) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 
130 z 2010 r. poz. 871) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1405) oraz uchwały Rady Miejskiej Konstancin- 
-Jeziorna nr 542/IV/34/2006 z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna, 
zmienionej uchwałą nr 58/VI/9/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. 
oraz uchwałą nr 311/VII/20/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r., zawia-
damiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum 
miasta Konstancin-Jeziorna – etap 2 wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko, w dniach od 25 września 2017 r. do 
16 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
Konstancin-Jeziorna w Wydziale Planowania Przestrzen-
nego przy ul. Mirkowskiej 39 A w Konstancinie-Jeziornie 
w godz. od 900 do 1530.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
centrum miasta Konstancin-Jeziorna – etap 2 wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko, jest dostępny na stronie interne-
towej bip.konstancinjeziorna.pl. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miej-
scowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 październi-
ka 2017 r. (poniedziałek) w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta  
i  Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1, o godz. 1600 .
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 Konstan-
cin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna, 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyj-
nej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 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/Skryt-
kaESP – w przypadku uwag opatrzonych podpisem potwier-
dzonym profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpi-
sem elektronicznym. Organem właściwym do rozpatrzenia ww. 
uwag jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna.

Konstancin-Jeziorna, dnia 13.09.2017 r.

 Burmistrz  
/-/ Kazimierz Jańczuk

R E K L A M A

Startują prace na „krzyżówkach” przy Laminie

PIASECZNO

 Jutro rozpocznie się remont 
skrzyżowania ul. Okulickiego i Puław-
skiej – zapowiedziała Generalna Dyrek-
cja Dróg Krajowych i Autostrad. Jak tłu-
maczą drogowcy, w rezultacie robót 
tymczasowo zwężeniu może ulec lewy 

pas w rejonie wykonywanych prac. W 
ramach kontraktu wykonawca przebu-
duje i wydłuży pasy dla skręcających 
w lewo od strony Warszawy,  a także 
od Góry Kalwarii, sfrezuje i ułoży na 
nowo nawierzchnię na tarczy skrzy-

żowania, wykona nowe oznakowa-
nie poziome oraz skoryguje ustawie-
nie sygnalizacji świetlnej. Na realiza-
cję tego wszystkiego fi rma ma czas 
do końca października.

PC
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KUPUJEMY
SAMOCHODY
WSZYSTKIE OD 2000-2016r.

507 486 881

Od roku okradali pracodawcę
PIASECZNO W ubiegłym tygodniu policjanci zatrzymali dwóch pracow-

ników sklepu Leroy Merlin, którzy na przestrzeni kilkunastu miesięcy 

ukradli z niego ponad 600 artykułów o wartości przynajmniej kilku-

dziesięciu tysięcy złotych

 Rozmiar strat, na jakie narazili market dwaj nieuczciwi pracownicy, nie zo-
stał jeszcze dokładnie oszacowany, ale z naszych informacji wynika, że mogą 
one sięgnąć nawet ponad 50 tys. zł. Kilkanaście dni temu funkcjonariusze we-
szli do dwóch piwnic, w których znajdowały się skradzione materiały budow-
lane oraz sprzęt, w tym wiertarki, szlifi erki, piły, kleje i baterie łazienkowe. 
Okazało się, że ich właściciele – dwaj 29-letni mężczyźni – są pracownikami 
Leroy Merlin. Ustalono, że zanim towar został wyniesiony ze sklepu, najpierw 
trafi ał do działu z dywanami, gdzie był chowany do toreb i plecaków 29-lat-
ków. Policja podejrzewa, że proceder mógł trwać nawet od jesieni ubiegłego 
roku. Mimo że cały czas trwa szacowanie strat, nieuczciwi pracownicy usły-
szeli już zarzuty karne. Za kradzież grozi im do 5 lat więzienia.

TW

Pływacy głodni medali
PIASECZNO Młodzi zawodnicy MKS Piaseczno rozpoczęli nowy sezon pływacki. Zainau-

gurowali go zgrupowaniem kondycyjnym w Gołdapi i nad Jeziorem Dadaj

 Pierwsza sekcja pływacka w Pia-
secznie powstała w 2001 roku z ini-
cjatywy trenera Janusza Jakóbcza-
ka. Na co dzień zawodnicy trenu-
ją na pływalni GOSiR-u. Wspar-
cie finansowe gminy pozwala sekcji 
funkcjonować na wysokim poziomie 
sportowym, co potwierdzają liczne 
sukcesy na arenie krajowej i między-
narodowej. 

Liczne sukcesy juniorów

 Pływacy z Piaseczna regu-
larnie biorą udział w juniorskich 
mistrzostwach Polski. W lipcu 
w Olsztynie Martyna Jabłońska 
zdobyła dwa złote medale na 50 i 
100 m stylem dowolnym udowad-
niając, że jest jedną z najlepszych 
sprinterek w kraju w grupie junio-
rów młodszych. Inni młodzi za-
wodnicy MKS-u również zapre-
zentowali się z bardzo dobrej 
strony. Podobnie było na mi-
strzostwach Polski 15-latków w 
Lublinie (tam dobrze popłynę-
ła grzbietem Weronika Pichola) 
oraz mistrzostwach Polski 16-lat-
ków w Opolu, gdzie wysoką for-

mą błysnęła płynąca żabką Julia 
Kołakowska. Z kolei w Ogólno-
polskiej Olimpiadzie Młodzieży,  
będącej zawodami w randze mi-
strzostw Polski juniorów 17-18 let-
nich, które odbyły się na  olimpij-
skiej pływalni w Warszawie, uda-
ny występ zaliczyła Angela Ćwil, 
która na  100 m motylkiem zaję-
ła 4. miejsce. Łącznie podopiecz-
ni trenera Gabriela Turczyńskiego 
w tegorocznych Letnich Mistrzo-

stwach Polski zdobyli 2 złote me-
dale, uczestniczyli w 9. finałach 
„A” i 7.  finałach „B” oraz  ustano-
wili 28 rekordów życiowych, będą-
cych rekordami klubu  na długiej 
pływalni.

Młodsi równają do starszych

 Młodsi reprezentanci klubu w 
wieku od 9 do 13 lat, dla których nie 
są jeszcze organizowane  indywidu-
alne mistrzostwa kraju, w poprzed-
nim sezonie także odnotowali wiele 
sukcesów. W cyklu całorocznych za-
wodów „Od Młodzika do Olimpij-
czyka” oraz w zawodach GP War-
szawsko-Mazowieckiego Okręgowe-
go Związku Pływackiego  w klasy-
fikacji generalnej na wysokich, me-
dalowych pozycjach kończyli swo-
je starty Wiktor Tkacz, Karol Kraw-
czyk, Oliwia Samoraj, Zofia Har, 

Maja Marciniak, Oliwia Dudzińska, 
Oliwia Przybylska i Kamila Wilcz-
ko. Startując w ogólnopolskich i 
okręgowych zawodach najmłod-
si pływacy zdobyli łącznie ponad 
200 medali.  Dlatego też oczekiwa-
nia kierownictwa klubu MKS Pia-
seczno oraz trenerów, którzy na co 
dzień  pracują z piaseczyńskimi pły-
wakami, cały czas rosną. – Od na-
szych zawodników oczekujemy me-
dali uzyskiwanych na mistrzostwach 
Polski, poprawy życiówek i  klubo-
wych rekordów, udziału w reprezen-
tacjach okręgu i Polski, wygranych w 
konfrontacji z rywalami z zagranicy 
– twierdzą trenerzy. Na razie rozpo-
częły się przygotowania do nowego 
sezonu. Oby obfitował on w jeszcze 
większe sukcesy niż poprzedni.

TW

Zdjęcia prof. Myjaka i Tatarzy na rynku

PIASECZNO

 Do 18 września na ogrodzeniu okalającym scenę plenerową na piaseczyń-
skim rynku oglądać można „IV Rotundę Sztuki” - zdjęcia prac prof. Adama My-
jaka, mieszkańca Zalesia Dolnego, który w 2005 roku, za zasługi dla kultury 
polskiej, otrzymał złoty medal Gloria Artis. Do 30 września dostępna będzie z 
kolei ekspozycja plenerowa „Tatarzy w Polsce - historia, tradycje, zabytki”. 

Tyl

Recital Adrianny Biedrzyńskiej

URSYNÓW

 W najbliższą niedzielę w Natolińskim Ośrodku Kultury (ul. Na Uboczu 3) 
wystąpi Adrianna Biedrzyńska z recitalem „Ada to nie wypada”. To program 
złożony z ulubionych piosenek artystki, muzyczna podróż z odrobiną liryki i 
nutką sentymentu, przepełniony barwnymi wspomnieniami. Na fortepianie 
zagra Joanna Biedrzyńska. Bezpłatne karty wstępu są do odbioru w placówce 
kultury od wczoraj. Początek koncertu o godz. 18.

Tyl
R E K L A M A

Czy w tym sezonie

piaseczyńskim pływakom 

uda się powtórzyć

ostatnie sukcesy?

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

 

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

Kierownika Biura 

 



Festiwal Pięknej Książki
 W piątek 15 września Biblioteka 
Publiczna w Piasecznie rozpoczyna 
dwudniowy Festiwal Pięknej Książ-
ki realizowany z Fundacją ARKA 
im. Józefa Wilkonia i Centrum Kul-
tury w Piasecznie. Zaprezentowany 
zostanie „Piaseczyński portal ludzi 
książki” oraz publikacja „Literacka 
Mapa Piaseczna” zawierające bio-
grafie ludzi z kręgu literatury z tere-
nu gminy Piaseczno. Wydawnictwo 
będzie rozdawane mieszkańcom 
podczas trwania festiwalu, potem 
będzie dostępne w piaseczyńskich 
bibliotekach. Pierwszego dnia festi-
walu będzie można posłuchać kon-
certu pt. „Magia Biblioteki” w wy-
konaniu wiolonczelistki Oleny Zhu-
rovej-Tsolki oraz pianistki Agnieszki 
Lis, dzieci wysłuchają bajek podczas 
„Zaczytaj się w Piasecznie”, a Mi-
chał Malinowski z MuBaBaO zabie-
rze dzieci w podróż do „Krainy ba-
jek, baśni i opowieści”.
 Drugiego dnia, w sobotę 16 
września Festiwal Pięknej Książki 
przeniesie się na rynek miejski. To 
święto dla wielbicieli dobrej literatu-
ry i pięknie wydanych pozycji. Na fe-
stiwalu zaprezentują się wydawnic-
twa oferujące książki dla dzieci jak 
i dorosłych wyróżniające się arty-
styczną formą. Zaplanowano wie-
le ciekawych spotkań, m.in.: „Ma-
gia książki” w wykonaniu Konra-
da Modzelewskiego, koncert mu-
zyczny Teatru N.O.R.A. w wykona-
niu uczniów szkoły im. A. Osieckiej, 
koncert muzyki hiszpańskiej zespo-
łu Solo Tres w wykonaniu Beatriz 
Blanco (śpiew, quatro), Leszka Po-
tasińskiego (gitara) i Marka Wale-
wandera (gitara), konkurs plastycz-
ny z nagrodami, czytanie „Pana Ta-
deusza” i „Don Kichota” przez Wik-
tora Zborowskiego oraz koncert Mag-
dy Umer. Zapraszamy do udziału oso-
by niesłyszące, dla których wydarze-
nia na scenie będą tłumaczone na ję-
zyk migowy. Nie zabraknie atrakcji dla 
najmłodszych w namiocie biblioteki, 

m.in. Małpie Figle, warsztaty kaligra-
fii i origami, koło fortuny, zagadko-
wa sowa i… karmienie smoka! Ubie-
głoroczna edycja festiwalu cieszyła się 
ogromnym zainteresowaniem, wierzy-
my, że w tym roku będzie podobnie.
 Festiwal Pięknej Książki realizo-
wany jest w ramach projektu „Pia-
seczyński portal ludzi książki – Fe-
stiwal Pięknej Książki” dofinanso-
wanego ze środków Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz w ramach projektu „Festiwal 

Pięknej Książki – Piaseczno Ludzie 
Książki” dofinansowanego ze środ-
ków Narodowego Centrum Kultury 
w ramach Programu Kultura – In-
terwencje 2017.Partnerem wydarze-
nia są: Centrum Kultury w Piasecz-
nie i Polski Związek Głuchych. Fe-
stiwal objęty jest patronatem ho-
norowym: Starosty Piaseczyńskie-
go, Burmistrza Miasta i Gminy Pia-
seczno oraz Polskiego Towarzystwa 
Wydawców Książek. 

Program
15.09 (piątek) – Festiwal Pięknej Książki
11.15 – Oficjalna prezentacja „Piaseczyńskiego portalu ludzi książki” oraz 
publikacji „Literacka Mapa Piaseczna” (sala widowiskowa Centrum Kul-
tury w Piasecznie)
11.30 – Koncert „Magia Biblioteki” – wystąpią: wiolonczelistka Olena 
Zhurova-Tsolka i pianistka Agnieszka Lis (sala widowiskowa Centrum 
Kultury w Piasecznie)
12.30 – „Zaczytaj się w Piasecznie” (Filia Piaseczno Zalesie Dolne)
13.00 – „W krainie bajek, baśni, opowieści” – Michał Malinowski z MuBa-
BaO (Filia Piaseczno Zalesie Dolne)

16.09 (sobota) – Festiwal Pięknej Książki na Rynku w Piasecznie
11.00-18.00 – Prezentacja wydawnictw, kiermasz pięknych książek, spo-
tkania z autorami: Maria Ekier, Manula Kalicka, Katarzyna Montgome-
ry, Małgorzata Strękowska-Zaremba, Józef Wilkoń oraz Klub Poszuki-
waczy Słowa: Joanna Jakubik, Wojciech Letki, Marta Precht, Jan Kazi-
mierz Siwek
Scena:
11.30 – Rozpoczęcie festiwalu

11.45 – „Magia książki” – pokaz Konrada Modzelewskiego
12.30 – Oficjalne otwarcie festiwalu
13.30 – Występ Teatru N.O.R.A. – koncert muzyczny w wykonaniu 
uczniów szkoły im. A.Osieckiej
14.30 – Wiktor Zborowski czyta fragmenty „Don Kichota”, konkurs ma-
larski z nagrodami
15.15 – Koncert Solo Tres – muzyka hiszpańska: Beatriz Blanco (śpiew, 
quatro), Leszek Potasiński (gitara), Marek Walewander (gitara)
16.30 – Wiktor Zborowski czyta fragmenty „Pana Tadeusza”, konkurs ma-
larski z nagrodami
17.30 – Koncert Magdy Umer
Animacje w namiocie biblioteki:
13.30-14.30 – Małpie Figle
11.00-18.00 – warsztaty z kaligrafii i robienia zakładek, koło fortuny, różo-
wa gra książkowa, baw się z nami w origami, nakarm smoka, zagadkowa 
sowa, czytelnia plenerowa
Przystanek Kultura
Wystawa „Podróż z Don Kichote” – ilustracje Józefa Wilkonia
Spotkanie z Sigut  Chlebinskait  – litewską graficzką, laureatką „Prix 
Octogone”

Dotacja celowa na sfi nansowanie prac konserwatorskich,
 restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 
na terenie Gminy Piaseczno
 Do 30 września 2017 r. można 
składać wnioski na rok budżetowy 
2018 na przyznanie dotacji z Gminy 
Piaseczno. Dotacja dotyczy obiek-
tów znajdujących się w Wojewódz-
kim Rejestrze Zabytków. Obiek-
ty objęte jedynie Gminną Ewiden-
cją Zabytków bez wpisu do Rejestru 
Zabytków, aktualnie nie mają moż-
liwości otrzymania dotacji z budże-
tu Gminy Piaseczno.
 Aby ubiegać się o dotację nale-
ży złożyć wypełniony wniosek (wraz 
z załącznikami), który dostępny jest 

w kancelarii UMiG Piaseczno lub 
na stronie www: http://bip.piasecz-
no.eu/artykul/140/4074/dotacje-ce-
lowe-opieka-nad-zabytkami (do po-
brania zgodnie z uchwałą nr 997/
XXXV/2017 w sprawie określenia 
zasad udzielania dotacji na sfinan-
sowanie prac konserwatorskich, re-
stauratorskich lub robót budowla-
nych przy zabytku wpisanym do Re-
jestru Zabytków, znajdujących się na 
terenie Gminy Piaseczno).
 Za załatwienie sprawy odpowie-
dzialny jest Wydział Urbanistyki 

i Architektury (piętro I, pok. nr 46), 
Zygmunt Podgórski tel. 22 70 17 551, 
Piotr Kalbarczyk tel. 22 70 17 552
Informacje szczegółowe w sprawie 
Rejestru Zabytków udziela Mazo-
wiecki Konserwator Zabytków – ul. 
Nowy Świat 18/20, 00-373 Warsza-
wa tel. 22 44-30-400, http://www.
mwkz.pl/kontakt
 Aktualna mapa wskazująca lo-
kalizację zabytków na terenie Gmi-
ny Piaseczno dostępna pod adresem 
http://piaseczno.e-mapa.net/

UiA.ZP.6721.27.2017.WR   Piaseczno dn.2017-09-11

OGŁOSZENIE
 o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na śro-
dowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go części wsi Kamionka - etap I podjętej uchwałą Nr 653/XXIV/2016 z dnia 31 sierpnia 
2016 r. dla terenu oznaczonego symbolem 20MN w obowiązującym planie uchwa-
lonym Uchwałą  Nr 210/XII/2003  Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2003 r. 
(Dz. Urz. z 2003 r. poz. 5550).
  Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnie-
niu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1405), uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w War-
szawie, pismo znak WOOŚ-I.410.661.2016.ARM z dnia 8 listopada   2016 r. oraz 
Opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pia-
secznie, pismo  znak: ZNS.4700.135.z.2016 z dnia 2 listopada 2016 r., informuję 
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na śro-
dowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części wsi Kamionka - etap I podjętej uchwałą Nr 653/XXIV/2016 
z dnia 31 sierpnia 2016 r. dla terenu oznaczonego symbolem 20MN w obowiązu-
jącym planie uchwalonym Uchwałą  Nr 210/XII/2003  Rady Miejskiej w Piasecznie 
z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. Urz. z 2003 r. poz. 5550).

 Po analizie charakteru przewidzianych w ramach planu i zmiany planu działań, 
można uznać, że realizacja postanowień ww. dokumentu nie wpłynie znacząco ne-
gatywnie na środowisko.

z  up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Anna Pakulińska -Attia

  p.o. Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

UiA.ZP.6721.26.2017.WR   Piaseczno dn.2017-09-11

OGŁOSZENIE
 o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowi-
sko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  wsi 
Jastrzębie zatwierdzonego uchwałą Nr 369/XV/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 
14.12.2011  r. (Dz. Urz. Woj. Maz.  Z 2012 r. poz. 2039) dla terenu części działki o nr ew. 109 
zlokalizowanej w płn-zach. narożniku ulic: Ptaków Leśnych i Złotej Wilgi. 
  Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu infor-
macji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), uzgod-
nienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, pismo znak WO-
OŚ-I.870.2016.ARM z dnia 11 stycznia 2017 r. oraz Opinii sanitarnej Państwowego Po-
wiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie, pismo  znak: ZNS.4700.159.z.2016. 
2017  z dnia 14 stycznia 2017 r., informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia stra-
tegicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jastrzębie zatwierdzonego uchwałą 
Nr 369/XV/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14.12.2011  r. (Dz. Urz. Woj. Maz.  
Z 2012 r. poz. 2039) dla terenu części działki o nr ew. 109 zlokalizowanej w płn-zach. 
narożniku ulic: Ptaków Leśnych i Złotej Wilgi. 
 Po analizie charakteru przewidzianych w ramach planu i zmiany planu działań, 
można uznać, że realizacja postanowień ww. dokumentu nie wpłynie znacząco ne-
gatywnie na środowisko.

z  up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Anna Pakulińska -Attia

                                                                                 p.o. Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

Gmina
Piaseczno
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Jarmark w nowej odsłonie
PIASECZNO Doroczny kiermasz wreszcie wyglądał nieco inaczej niż w latach poprzed-

nich. Zmianę wymusiła poniekąd modernizacja parku miejskiego. Nowa formuła wy-

szła mu na dobre. Czy impreza na stałe przeniesie się do centrum miasta?

 Jarmark, jak co roku, otworzył 
hejnał Piaseczna. Chwilę potem 
rozpoczął się koncert Piaseczyń-
skiej Orkiestry Dętej, a następnie, 
po raz pierwszy tego dnia, wystąpił 
Tatarski Zespół Taneczno-Wokalny 
Buńczuk. Mieszkańcy co chwila za-
glądali, co działo się na scenie, a w 
przerwach między występami chęt-
nie robili zakupy. W tym roku orga-
nizatorzy zaprosili do Piaseczna Ta-
tarów mieszkających na Podlasiu. 
– Na ten pomysł wpadła pracująca w 
naszym Muzeum Regionalnym Elż-
bieta Lipska – zdradza Monika Gie-
lecińska, kierownik muzeum, które 
od lat organizuje wydarzenie. – Ta-
tarzy są nie tylko barwni, ale także 
nieco egzotyczni.
 Na rynku stanęły stoiska przy-
bliżające tatarską kulturę, sztu-
kę, tradycję i historię, ale najbar-
dziej widowiskowa była rozstawio-
na nieopodal ratusza jurta (można 
było do niej wchodzić), czyli namiot 
z elementami wyposażenia, służą-
cy dawniej Tatarom za dom. Moż-
na było także spróbować tatarskiej 
kuchni, ponieważ na pl. Piłsudskie-
go rozstawiono kramy z pieremia-
czami, cebulnikami, czeburekami, 
soczewiakami, kubinami, listkowca-
mi czy pierekaczewnikami, czyli za-
równo słonymi, jak i słodkimi przy-

smakami. Wszystkie te specjały cie-
szyły się sporym zainteresowaniem. 

Sporo ozdób i ręcznie 

robionej biżuterii

 Skupienie większości kramów w 
rejonie rynku okazało się dobrym 
pomysłem. Z ruchu wyłączony zo-
stał fragment ul. Kościuszki w stro-
nę pl. Piłsudskiego. Wzdłuż dro-
gi stanęły kramy z rzemiosłem lu-
dowym, rękodziełem i tradycyjnymi 
wyrobami. Na jednym z nich ubra-
ny w sukmanę Jan z Łasi na Mazow-
szu opowiadał o swojej rzeźbiar-
skiej pasji, oferując kupującym ta-
bliczki z imionami, tradycyjne 

drewniane gwizdki oraz tajem-
nicze deseczki z dziurką. – Dmu-
chając przez tę dziurkę można ła-
two rozpalić ogień w kominku 
lub grilla. To stary indiański spo-
sób – instruował rzemieślnik. – A je-
śli nie mamy nic do rozpalenia, do 
deseczki można przyczepić chociaż-
by klucze. Warto mieć coś takiego w 
domu, tym bardziej, że kosztuje tylko 
złotówkę – zachęcał.

 W tym roku na jarmarku spo-
ro było także ręcznie robionej biżute-
rii, drewnianych zabawek, ceramiki i 
różnego rodzaju bibelotów. Jeden z rę-
kodzielników oferował oryginalne za-
wieszki z zatopionymi w żywicy epok-
sydowej częściami zegarków. – Zrobie-
nie takiej ozdoby jest bardzo praco-
chłonne, dlatego ceny u mnie zaczyna-
ją się od 25 zł – argumentował.
 Kilka kramów dalej spotkaliśmy 
Beatę Podsiadły z Zalesia Dolne-
go, która od lat sama produkuje my-
dła. – Jak zaczynałam, nikt jeszcze 
tego nie robił – mówi. – Teraz jed-
nak powstaje coraz więcej domo-
wych mydlarni. To ciekawa, rozbu-
dzająca kreatywność pasja – dodaje 
pani Beata, zapraszając na organi-
zowane przez siebie warsztaty. Spo-
re zainteresowanie wzbudziło tak-
że stoisko, na którym sprzedawano 
ręcznie robione szczotki. – Są wyko-
nane z końskiego włosia, szczeciny 
świńskiej i dzika, a pędzle do gole-
nia - z sierści borsuczej – wyjaśnia 
Jacek Wodzyński, którego mama 
produkuje szczotki od kilkudziesię-
ciu lat. – Mam też ręcznie malowa-
ne szczotki do włosów, które ideal-
nie nadają się na prezent.
 Na jarmarku nie mogło zabrak-
nąć wyrobów spożywczych. Moż-
na było zaopatrzyć się w mio-

dy, przyprawy do mięs, wypieka-
ne tradycyjnymi metodami ciasta i 
chleby oraz wędliny. Klientów wa-
biły też sery korycińskie, oscypki i 
całe mnóstwo niesamowitych prze-
tworów: w tym dżemy, syropy, sosy 
i pikle. Kto zgłodniał, mógł skosz-
tować chleba ze smalcem podawa-
nego w towarzystwie cebulki i ogór-
ka. Z jarmarku z pewnością nikt nie 
wyszedł głodny, a wiele osób zrobiło 
tam także solidne zapasy na zimę. 

Wioska rzemiosł dawnych

 Atrakcją dla dzieci były stano-
wiska rzemieślników, zarówno tych 
dawnych, jak i współczesnych, zlo-
kalizowane na ul. Rynkowej. Spo-
rym zainteresowaniem cieszyła się 
kuźnia pod gołym niebem i warsz-
tat garncarski, w którym można 

było własnoręcznie ulepić naczynia 
z gliny. Najmłodszych przyciągnę-
ło także przedstawienie jarmarcz-
ne przygotowane przez Teatr Roz-
rywki Trójkąt - „Czego nie wiecie o 
smokach” oraz wciągające anima-
cje. Inną atrakcją było obozowisko 
rycerskie, gdzie prezentowano broń 
i historyczną garderobę. Rycerze 
zorganizowali też warsztaty łuczni-
cze i pokaz żonglerki chorągwiami. 
– Zorganizowanie jarmarku w cen-
trum miasta przypadło do gustu za-
równo wystawcom, jak i mieszkań-
com. Odebraliśmy wiele pozytyw-
nych sygnałów – przyznaje Monika 
Gielecińska. – Trudno mi w tej chwi-
li powiedzieć, czy impreza wróci za 
rok do parku miejskiego. Na pewno 
mamy o czym myśleć.

Tomasz Wojciuk

Towarzystwo Przyjaciół Piaseczna promowało regionalne 

wypieki - drożdżowego baranka nawiązującego do herbu miasta

Mieszkańcy chętnie robili 

w niedzielę zakupy chwaląc 

nową lokalizację jarmarku

R E K L A M A

Gmina dołoży do samochodu 
dla OSP Chojnów
PIASECZNO Podczas ostatniej sesji rady miejskiej radni zdecydowali o 

dofi nansowaniu kwotą 300 tys. zł zakupu ciężkiego wozu pożarnicze-

go dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnowie. Auto ma zostać ku-

pione do końca roku i kosztować ponad milion złotych

 Było to kolejne 300 tys. zł przeznaczone przez gminę na dofi nansowanie zaku-
pu pojazdu dla OSP Chojnów. Pierwszą część środków wprowadzono do budżetu 
w kwietniu. Strażacy zadeklarowali, że sami zbiorą resztę pieniędzy. Dotacji na za-
kup nowego sprzętu obiecali udzielić Komenda Główna Państwowej Straży Pożar-
nej i marszałek województwa mazowieckiego. Część pieniędzy miało pochodzić 
także z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jak dotąd środki zadeklarowały 
jedynie państwowa straż pożarna i KSR-G (w sumie około 400 tys. zł). Dlatego też, 
aby w porę ogłosić przetarg i zakupić samochód przed końcem roku, rada miejska zde-
cydowała się dołożyć do projektu kolejne 300 tys. zł. „Zwiększenie udziału gminy po-
zwoli zrealizować planowane zadanie” - czytamy w uzasadnieniu uchwały. - Ta partycy-
pacja być może nie zostanie skonsumowana w całości – zapowiadał podczas sesji bur-
mistrz Zdzisław Lis. - Marszałek województwa obiecał dołożyć do samochodu 100 tys. 
zł. Wówczas część środków wróci do budżetu gminy.
 Być może pieniądze na zakup auta przekaże także WFOŚiGW. - Tak czy siak 
ten samochód jest OSP Chojnów potrzebny i decyzja o jego zakupie jest nie-
odwołalna – mówi radny Adam Marciniak. - Aby jednak nabyć wóz przed koń-
cem roku, przetarg na jego wykonanie i wyposażenie trzeba było ogłosić do 
połowy września. Dlatego właśnie odbyła się sesja nadzwyczajna.
 OSP Chojnów jest od wielu lat jedną z najaktywniejszych jednostek ochotni-
czej straży pożarnej na naszym terenie, ponadto należy do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego. W latach 2015-2016 wyjeżdżała do działań ratowniczych 
aż 195 razy. OSP Chojnów dysponuje 14-letnim samochodem marki man, który, 
gdy zostanie kupiony nowy wóz, ma trafi ć do OSP Bobrowiec.

Tomasz Wojciuk

 OSP Chojnów jest jedną z wyróżniających się 

jednostek na terenie gminy Piaseczno

Zanurz się 

w dawnych epokach

GÓRA KALWARIA

 Pokaz mody średniowiecznej z ko-
mentarzem czy otwarcie komnaty tro-
nowej – to tylko niektóre atrakcje im-
prezy, która odbędzie się w najbliższą 
niedzielę w murach czerskiego zamku
 W warowni w godz. 12-18 będą ob-
chodzone 20. Europejskie Dni Dziedzic-
twa. W czasie ich trwania wstęp na te-
ren zamku będzie bezpłatny.
 Oprócz miejscowych zespołów 
ludowych URZECZEni i Kalwarki wy-
stąpią harfi ści ze Szkoły Muzycznej 
w Sulejówku i zespół Podegrodzie 
z Kotliny Sądeckiej. Istniejące od  80 
lat Podegrodzie prezentuje zwycza-
je, obrzędy, tańce, pieśni, melodie i 
gwarę ludową. Zaśpiewa także Łódz-
ka Grupa Kreatywna zrzeszająca lu-
dzi zajmujących się sztukami pla-
stycznymi, muzyką, fi lmem i trady-
cyjnym rękodziełem. 
 W niedzielę na dziedzińcu prelek-
cjami zostanie zaznaczone 280-lecie 
Urzecza, mikororegionu w skład które-
go wchodzi m.in. gmina Góra Kalwaria. 
 Oprócz pokazów rycerskich i śre-
dniowiecznej mody, jednym z najcie-
kawszych punktów imprezy ma być 
otwarcie późnogotyckiej komnaty 
tronowej, którą na zlecenie Ośrodka 
Kultury w Górze Kalwarii zaprojekto-
wało i wykonało Stowarzyszenie Pro-
mocji i Odtwórstwa Kultury i Spor-
tów Dawnych „Hanza”. 

PC

Weekend zadowolonych grzybiarzy
GÓRA KALWARIA/ POWIAT Sprzyjająca aura sprawiła, że rozpoczął się 

sezon na grzyby. Część okazów, które trafi ły do koszy, wzbudziło nie-

skrywaną dumę zbieraczy
 Znalezionymi w poprzedni piątek, 
ogromnymi, zdrowymi grzybami po-
chwalił się naszej redakcji pan Rafał, 
mieszkaniec Konstancina-Jeziorny. – Dwa 
podgrzybki giganty rosły w lesie w Górze 
Kalwarii. Raczej są to okazy rzadko spoty-
kane – zauważa grzybiarz. Duży podgrzy-
bek ważył 0,7 kg, kapelusz miał średnicę 
21,5 cm, a noga 19,5 cm długości. Mniej-
szy miał czapkę o średnicy 17 cm, a noga 
mierzyła 18 cm długości.
 Gdzie można znaleźć takie okazy? 
To już słodka tajemnica pana Rafała.

PC

Amatorska drużynówka w kajakowaniu
PIASECZNO Już najbliższą sobotę na Górkach Szymona odbędzie się I 

Amatorska Drużynówka w Kajakowaniu. Każdy może wystartować 

tworząc drużynę składającą się z dwóch mężczyzn i dwóch kobiet

 Amatorska Drużynówka w Ka-
jakowaniu to impreza składająca się 
z 7 konkurencji. W zawodach może 
wystartować maksymalnie 16 dru-
żyn, każda z nich ma składać się 
z dwóch mężczyzn i dwóch ko-
biet. Wszyscy zawodnicy, nie li-
cząc sztafet, muszą zaliczyć co 

najmniej dwie konkurencje. Przy 
maksymalnej liczbie drużyn każda 
konkurencja będzie podzielona na 
cztery grupy po cztery załogi. Je-
dynie w sztafecie na torach będą 
rywalizować ze sobą dwie załogi, 
gdzie panie będą płynąć jedynka-
mi, a panowie w dwójkach.   AB



Błyszczące, zdrowe włosy
Lato, wakacje, słońce, morze to jest to co lubimy, na te chwile czekamy cały 

rok. My, ale nie nasze włosy.  Po wakacjach zawsze są w gorszej kondycji, 

wyblakłe, przesuszone, czekają na reanimację. Pomyślmy o kondycji na-

szych włosów wcześniej. Zadbajmy o nie już teraz 

Zabieg laminowania 

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

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

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

przed laminacją po laminacji

P R O M O C J A
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Starostwo ma nową salę obsługi
POWIAT W poprzedni poniedziałek, punktualnie o godzinie 8 rano, pierwszy interesant przybyły do staro-

stwa dokonał uroczystego przecięcia wstęgi, które zainaugurowało działalność nowej sali obsługi

 Budynek starostwa przy ul. Chy-
liczkowskiej w Piasecznie po remon-
cie nie tylko wygląda ładniej i nowo-
cześniej, ale także jest bardziej funk-
cjonalny. Koniec z bieganiem po ca-
łym urzędzie, od drzwi do drzwi po-
szczególnych wydziałów. Od ponie-
działku można wszystkie sprawy za-
łatwić w jednym miejscu.
 Na parterze przyjmują oddelego-
wani pracownicy Centrum Pomo-
cy Rodzinie, Działu Drogownictwa, 
Wydziału Ochrony Środowiska, Wy-
działu Gospodarowania Mieniem, 
Wydziału Architektoniczno-Budow-
lanego oraz Kancelarii Ogólnej.
 W nowo otwartej sali swo-
je „okienko” otworzył również Po-
wiatowy Urząd Pracy w Piasecznie. 
Mieszkańcy będą w nim mogli prze-
prowadzić rejestrację oświadczeń 
o zamiarze powierzenia wykony-
wania pracy obywatelom Armenii, 
Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Fede-
racji Rosyjskiej i Ukrainy. Na miej-
scu będą też przygotowywane i wy-
dawane opinie o sytuacji na lokal-
nym rynku pracy niezbędne (w okre-
ślonych przypadkach) do wniosku o 
wydanie zezwolenia na pracę cudzo-

ziemca, a także będą przyjmowane 
zgłoszenia ofert pracy.
 Do pozostałej części budynku 
wstęp mają tylko osoby dysponują-
ce kartą magnetyczną, dlatego intere-
sanci umówieni na spotkanie (np. ze 
starostą) proszeni są o podejście do 
kancelarii i poinformowanie o swo-
im przybyciu. Osoba, z którą jesteśmy 
umówieni, zejdzie po nas na salę.
 Bezpośrednio można nadal do-

stać się do Biura Paszportów, Po-
wiatowego Rzecznika Konsumen-
tów, Zespołu ds. Orzekania o Nie-
pełnosprawności i Punktu Nieod-
płatnej Pomocy Prawnej. Co ważne, 
zarówno sala obsługi jak i skrzydła 
budynku, w których znajdują się wy-
mienione wydziały są przystosowa-
ne do potrzeb osób poruszających 
się na wózkach.

AB

Znalazł na balkonie 
konającego mężczyznę
PIASECZNO Do mrożącego krew w żyłach zdarzenia doszło 

w poniedziałek po południu przy ul. Albatrosów. Jeden 

z mieszkańców spostrzegł na swoim balkonie leżącego 

bez ruchu, młodego mężczyznę

 Do zdarzenia doszło około godz. 15. Mężczyzna leżący na balkonie char-
czał i miał drgawki. Dlatego pilnujący dzieci właściciel mieszkania, widząc in-
truza przez szybę, natychmiast zadzwonił na policję i po pogotowie. Kiedy 
jednak służby dotarły na miejsce, 25-latek już nie żył. W jego plecaku znale-
ziono skradziony dekoder i niezidentyfi kowaną substancję, która trafi ła już 
do badań laboratoryjnych. Istnieją podejrzenia, że mogły to być dopalacze. 
Być może denat również znajdował się pod ich wpływem, jednak odpowiedź 
na to pytanie da dopiero zlecona przez prokuratora sekcja zwłok. – 25-latek 
był wcześniej wielokrotnie karany za kradzieże i włamania – informuje kom. 
Jarosław Sawicki z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. – Aktualnie po-
szukiwali go nasi funkcjonariusze z wydziału kryminalnego.

TW

Straż miejska wlepia mandaty przy ZUS-ie
PIASECZNO – We wtorek zaparkowałem samochód przy piaseczyńskiej siedzibie Zakładu 

Ubezpieczeń Społęcznych przy ul. Puławskiej. Dostałem 100 zł mandatu i punkt kar-

ny – skarży się Jerzy Krajewski z Nowej Iwicznej. – Nie wiedziałem, że kilkanaście me-

trów dalej jest płatny parking, na którym można zostawić samochód

 O tym, że pod piaseczyńskim 
ZUS-em nie ma gdzie zaparkować 
było wiadomo od dawna. Wjeżdżając 
w wąską uliczkę na tyłach salonu mer-
cedesa jedną z pierwszych rzeczy ja-
kie rzucają się w oczy jest stojący... bo-
kiem znak z zakazem postoju i zatrzy-
mywania się. Mimo to wielu kierow-
ców, spiesząc się, świadomie łamie za-
kaz. – Wiedziałem, że popełniam wy-
kroczenie, ale naprawdę nie miałem 
gdzie zaparkować – tłumaczy się Jerzy 
Krajewski. – Kiedy po kilkunastu mi-
nutach wróciłem do auta, już czekała 
na mnie straż miejska.
 Pan Jerzy dostał 100 zł manda-
tu i jeden punkt karny. – Ta druga 
kara boli mnie najbardziej, bo to 
mój pierwszy punkt, mimo że mam 
prawo jazdy od 40 lat – narzeka. Je-
rzy Krajewski nie był tego dnia jedy-
nym ukaranym. Podobny los spo-
tkał kilkunastu innych parkujących 
na zakazie kierowców. – Straż miej-
ska zjawiła się pod ZUS-em błyska-
wicznie. Nie wiem, może oni rezy-
dują tam na stałe – zastanawia się 
mieszkaniec Nowej Iwicznej.
 Mariusz Łodyga, komendant 
straży miejskiej wyjaśnia, że po 
strażników dzwonią sami kierowcy i 

pracownicy pobliskich firm, którym 
nieprawidłowo zaparkowane samo-
chody utrudniają wyjazd. – Kiedy 
jedziemy na miejsce, mandaty do-
stają wszyscy kierowcy parkujący na 
zakazie – wyjaśnia. – Czasami jest 
to 5 samochodów, a czasami 15.
 Jerzy Krajewski uważa, że straż 
miejska doskonale zna to miejsce i 
wykorzystuje je do poprawiania so-

bie statystyk i „nabijania kasy”. – A 
przecież wystarczyłoby postawić ta-
blicę, że kilkanaście metrów dalej 
znajduje się płatny parking, na któ-
rym można zostawić samochód – 
proponuje. – Na pewno wielu kie-
rowców chętnie skorzystałoby z tej 
opcji. Ja o jego istnieniu dowiedzia-
łem się niestety po czasie...

Tomasz Wojciuk

Przy ZUS-ie jest zakaz zatrzymywania się i postoju. Jednak obok 

znajduje się płatny parking, na którym można zostawić auto

Biblioteka będzie świętować

PIASECZNO

 Już dziś w sali widowiskowej Centrum Kultury odbędzie się Święto Biblioteki. Z tej 
okazji organizatorzy przygotowali spotkanie autorskie z Małgorzatą Gutowską-Adam-
czyk (godz. 17) oraz koncert Margity Ślizowskiej i Kuby Mędrzyckiego pt. „Malarze Sło-
wa” (godz.19). Przed spotkaniem autorskim zaprezentowany zostanie film „A nam cią-
gle mało” przedstawiający wszystkie placówki biblioteki. Goście będą mogli również 
otrzymać publikację „Spacerkiem po… piaseczyńskich bibliotekach” oraz „Piaseczyń-
skie Legendy”, a także obejrzeć specjalnie przygotowaną wystawę.

Tyl.
Piknik sołecki w Kamionce

 W sobotę na parkingu przed szkołą przy ul. Głównej 50 w Kamionce odbędzie 
się piknik sołecki. W programie warsztaty lepienia w glinie, gry i zabawy dla dzieci, 
klaun gigant, pokazy OSP i iluzjonisty. Na godz. 18 zaplanowano koncert zespołu 
Bad Rose. Impreza rozpocznie się o godz. 13 i potrwa do 19.

TW

Mieszkańcy: Tablica była, 
na milion procent
PIASECZNO Nasz tekst o tablicy pamiątkowej, która w tajemni-

czych okolicznościach zniknęła ze ściany dworca PKP, wzbu-

dził duże zainteresowanie i odzew mieszkańców

 O mosiężnej 
tablicy, która upa-
miętniała uroczy-
sty przejazd przez 
Piaseczno pocią-
gu z trumną, w 
której znajdowało 
się ciało marszał-
ka Józefa Piłsud-
skiego (w maju 
1935 roku), poin-
formował nas An-
drzej Bugalski, hi-
s t o r y k- a m a t o r. 
– Niestety, po re-
moncie dworca 
PKP tablica znik-
nęła. Zaintereso-
wałem się jej losem, ponieważ w grudniu minie 150 lat od urodzin Józefa Pił-
sudskiego. To karygodne, że zaginęła w niewyjaśnionych okolicznościach. To, 
że istniała potwierdzają także długoletni pracownicy dworca – tłumaczy pan 
Andrzej.
Losy tabliczki mieszkaniec próbował wyjaśnić kontaktując się z urzędnika-
mi miejskimi odpowiedzialnymi za remont dworca. Usłyszał jednak, że ani 
projektant, ani fi rma wykonawcza nie odnotowała istnienia takiej pamiątki 
na budynku PKP. – Na terenie dworca nie było żadnej tablicy pamiątkowej – 
usłyszeliśmy od Łukasza Wylezińskiego, kierownika Biura Promocji i Informa-
cji gminy. Pan kierownik tłumaczy, że jej istnienia nie potwierdziły osoby od 
lat interesujące się dziejami Piaseczna. – Nie przypominają sobie także żadnej 
uroczystości związanej z tą tablicą – tłumaczy Łukasz Wyleziński.
 Po zeszłotygodniowym artykule szereg osób zatelefonowało do nas i 
oznajmiało: Ta tablica była! – Głowę mogę dać – zarzeka się Błażej Krupa. – 
Wiele razy czekałem na stacji i ją widziałem. Wisiała na ścianie budynku od 
strony ulicy – dodaje.
 – Na milion procent  ta tablica istniała. Była mosiężna, zawierała niewiele 
treści. Wiele razy oglądałam ją z moim tatą, który pamiętał przejazd pociągu 
z Józefem Piłsudskim w trumnie – przekonuje Anna Sowiecka. 
 Niestety, nasi rozmówcy nie dysponują zdjęciami tablicy, nie mogą sobie rów-
nież przypomnieć, kiedy ostatni raz ją widzieli. Bo być może została zdjęta na dłu-
go przed remontem dworca, dlatego projektant remontu jej nie zinwentaryzował. 
 Wiceburmistrz Daniel Putkiewicz również nie przypomina sobie, aby na bu-
dynku dworca (który w 2008 roku wydzierżawiła gmina) wisiała inna tabliczka, niż 
ta z tworzywa sztucznego, którą około 10 lat temu zawiesiła gmina. I – jak dodaje 
– nie wydaje mu się, aby przez PRL mogła pozostawać  w tym miejscu historyczna 
tabliczka wymieniająca nazwisko Józefa Piłsudskiego. – Niezależnie od tego spo-
ru, podejmiemy starania, aby na dworcu została powieszona estetyczna tabliczka 
upamiętniająca wydarzenia z 1935 roku – deklaruje zastępca burmistrza.

Piotr Chmielewski

W gminie przekonują, że na dworcu nie było innej 

tabliczki niż ta, na zdjęciu, powieszona przez nią 

Wielka siatkówka 

w Piasecznie!

PIASECZNO

 Już dziś w hali SP nr 5 przy 
ulicy Szkolnej 14 odbędzie się 
spotkanie XII Memoriału Zdzi-
sława Ambroziaka. Naprzeciw 
siebie staną, grające w PlusLi-
dze – najwyższej klasie roz-
grywkowej w Polsce, zespoły 
GKS-u Katowice oraz Indykpolu 
AZS Olsztyn. Początek meczu o 
godz. 18. Wstęp wolny.

Tyl.



16 nr 34 (686)/2017/W1AKTUALNOŚCI

KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Cenne znaleziska wróciły do Piaseczna
PIASECZNO Niedawno do Muzeum Regionalnego wróciły zabytkowe eksponaty, wyko-

pane przez archeologów jesienią 2009 roku podczas przebudowy pl. Piłsudskiego. Na 

razie jednak, jako że muzeum jest w przebudowie, nie ma ich gdzie wyeksponować...

 We wrześniu 2009 roku pod 
płytą rynku odkryto m.in. studnię 
sprzed co najmniej 200 lat. O spra-
wie poinformował nas wówczas Se-
bastian Bryciński, pasjonat historii. 
– Wiedząc, że w tym miejscu mogą 
znajdować się cenne znaleziska, po-
wiadomiłem również konserwatora 
zabytków – wspomina. – Nie chcia-
łem, żeby powtórzyła się sytuacja z 
2008 roku, kiedy to przeprowadza-
no przez rynek linię ciepłowniczą. 
Na placu przed kościołem św. Anny 
przecięto wtedy ścianę piwnicy go-
tyckiego ratusza. Ze znajomym ar-
cheologiem dosłownie spod łopaty 
koparki zbieraliśmy części biżuterii, 
fragmenty kafli, krucyfiks, elementy 
tureckiej fajki z XVII w. Widziałem, 
jak zniszczony został szklany, rene-
sansowy kielich. Niestety, nie było 
wówczas możliwości zrobienia do-
kumentacji, a dwa dni potem wyko-
nawca zasypał piwnice.

Cenne znaleziska w miejscu fontanny

 W miejscu, w którym znajduje się 
dzisiaj słynna fontanna, dawniej stał 
miejski ratusz. – Kiedy rozpoczęły 
się prace, zadzwoniłem do archeolo-
ga Andrzeja Jankowskiego. Powia-
domiłem też wojewódzką konser-
wator zabytków Barbarę Jezierską, 
która po zapoznaniu się dokumen-
tacją wstrzymała prace na tej części 
placu – mówi Bryciński. Archeolo-
dzy gruntownie przebadali studnię i 
odkryte w jej sąsiedztwie fragmenty 
fundamentów. Wszystkie znalezione 
przedmioty trafiły do dalszych ba-
dań. Jakiś czas temu Andrzej Jan-
kowski napisał sprawozdanie z prze-
prowadzonych w 2009 roku prac i 
przekazał znaleziska do Muzeum 
Regionalnego w Piasecznie. W spra-
wozdaniu można przeczytać, że „w 
odsłoniętych nawarstwieniach wy-
stępował liczny materiał zabytkowy 
w postaci fragmentów naczyń cera-
micznych i szklanych, fragmentów 
cegieł, dachówek i kafli oraz kości 
zwierzęcych”. W trakcie prac znale-

ziono również kilkanaście monet w 
różnym stanie zachowania, w tym 
grosz koronny Stanisława Augusta 
Poniatowskiego, pochodzący praw-
dopodobnie z mennicy krakowskiej. 

Warto pokazać skarby mieszkańcom

 – Wykopaliska na piaseczyńskim 
rynku ujawniły obecność kilku ra-
tuszy istniejących na przestrzeni od 
XVI do XVIII wieku i wiele znako-
mitych artefaktów – mówi Sebastian 
Bryciński, który aktywnie działa w 
Piaseczyńskim Klubie Poszukiwa-
czy Historii. – Jak do tej pory nie 
mieliśmy takich wspaniałych od-
kryć w naszym mieście. Myślę tu 
chociażby o kaflach z XVII-wiecz-
nego pieca, z których jeden przed-

stawia prawdopodobnie baranka. 
Podobne znajdowały się na Zam-
ku Królewskim w Warszawie. Pia-
seczno zatem nie ma powodów do 
prowincjonalnych kompleksów,
gdyż sztuka i architektura w naszym 
mieście była wysokich lotów.
 Bryciński bardzo żałuje, że pa-
miątek po dawnych mieszkańcach 
Piaseczna nie można nigdzie obej-
rzeć, ponieważ Muzeum Regional-
ne jest obecnie w przebudowie i taki 
stan może potrwać nawet kilka lat. 
– Może dałoby się wyeksponować je 
wcześniej w jakimś innym miejscu... 
– zastanawia się. – Można byłoby 
przygotować z nich naprawdę wspa-
niałą wystawę.
 Monika Gielecińska, kierow-
nik muzeum, poinformowała nas, 
że cenne zbiory są przechowywane 
w magazynie. – Wymagają one do-
kładnego opisu i fachowej konser-
wacji – tłumaczy. – Dopiero po prze-
prowadzeniu tych zabiegów będzie-
my mogli pokazać je mieszkańcom.

Tomasz Wojciuk

Jednym z najcenniejszych znalezisk 

są pochodzące z XVII wieku kafle

Wśród znalezionych 

przedmiotów znajdują się 

także krzyż i klucz do 

ratusza, które przekazywali 

sobie ustępujący 

burmistrzowie

Mysiadło na sportowo
LESZNOWOLA W sobotę w Mysiadle odbył się III Dzień Sportu. Z roku na rok impreza cieszy się coraz większą 

popularnością. Tym razem na frekwencję miała wpływ także wspaniała pogoda

 Około południa w okoli-
cy stawu w Mysiadle pojawi-
ły się dmuchańce oraz stanowi-
ska miejscowych klubów sporto-
wych. Na pobliskim boisku moż-
na było poznać zasady gry w pił-
kę ręczną oraz w siatkówkę, ob-
jaśniane przez trenerów z UKS 
Szczypiorniak i MUKS Krótka. 
Można było także pograć w te-
nisa ziemnego i w piłkę nożną. – 
Duże zainteresowanie wzbudziły 
zwłaszcza zawody sportowe dla 
dzieci, w tym biegi – mówi radny 
Marcin Kania, jeden z organiza-
torów imprezy. Oprócz tego swo-
ją pasją starali się zarazić naj-
młodszych karatecy i kickbokse-
rzy z Bąkowski Fight Club. 
 Jednak największe wrażenie na 
mieszkańcach zrobili tego dnia eg-
zotyczni łucznicy Kyudo. Jest to naj-
starsza i zaliczana do najszlachet-
niejszych spośród japońskich sztuk 
walki. Polega na tym, że funkcję 
przeciwnika spełnia nie człowiek, a 
nieruchoma tarcza. Aby w nią trafić, 
należy zachować wewnętrzny spokój 

i równowagę. Mieszkańcy Mysiadła 
chętnie braki łuk do ręki, jednak nie 
osiągali dobrych wyników ponieważ 
Kyudo wymaga wielu lat ćwiczeń. 
 Organizatorami Dnia Sportu 
byli radni gminy Lesznowola z My-
siadła, sołtys i rada sołecka oraz 

Klub Wędkarski „Mysiadło”. Roz-
stawienie dmuchańców zostało sfi-
nansowane z funduszy  gminnej ko-
misji rozwiązywania problemów al-
koholowych. Wydarzeniu patrono-
wał Kurier Południowy.

TW

W sobotę w Mysiadle można było i poszaleć 

na dmuchańcach i pograć w tenisa

Do płonących strzech 
pędzili wozem konnym
PIASECZNO W sobotę strażacy z OSP Bobrowiec obchodzili 60. rocznicę 

założenia jednostki. Były odznaczenia dla zasłużonych, życzenia, gra-

tulacje, a po części ofi cjalnej piknik strażacki

 Obchody zainaugurowała uroczysta msza św., podczas której modlono się 
m.in. o to, aby druhowie zawsze bezpiecznie wracali do domu po swojej pełnej 
niebezpieczeństw służbie. Następnie na dziedzińcu przed strażnicą Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Bobrowcu rozpoczęły się uroczyste obchody jubileuszowe. Naj-
pierw st. kpt. Robert Jakubowski, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej w Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Piasecznie, złożył meldunek Grzegorzowi Szewczyko-
wi z zarządu wojewódzkiego OSP, po czym zabrzmiał hymn państwowy.

Kawałek pięknej historii

 Zaproszonych na uroczystość gości, w tym przedstawicieli lokalnych 
władz, strażaków z innych gminnych OSP i PSP oraz mieszkańców powitał wy-
lewnie Zenon Zawiślak, prezes OSP Bobrowiec, aby po chwili przekazać mi-
krofon Alicji Zalewskiej, która przedstawiła historię formacji. 
 W czasach wojennych i powojennych w Bobrowcu i pobliskiej Kamionce znaj-
dowały się głównie kryte strzechą budynki drewniane. Wybuchało sporo poża-
rów. Dlatego w 1957 roku odbyło się zebranie wiejskie, podczas którego zdecydo-
wano o powołaniu jednostki do życia. Pierwszym prezesem jednostki został Hen-
ryk Burakowski. Już dwa lata później OSP Bobrowiec liczyła około 30 członków, z 
których większość stanowili okoliczni rolnicy. W 1960 roku, uchwałą gromadzkiej 
rady narodowej, na potrzeby OSP została przekazana działka z drewnianym bu-
dynkiem. Rozebrano go rok później i zaczęto budować strażnicę z prawdziwego 
zdarzenia. Niestety, zabrakło materiałów i budowa nie została dokończona. Były to pio-
nierskie czasy, podczas których brakowało dosłownie wszystkiego. Strażacy dyspono-
wali wprawdzie motopompą, ale nie mieli samochodu. Dlatego początkowo jeździli do 
pożaru... wozem konnym. Dopiero później przesiedli się na żuka. W grudniu 1966 roku 
na zebraniu wyłoniono nowy zarząd, a rok później – w 10. rocznicę utworzenia jednost-
ki – dokończono budowę strażnicy wraz z garażem na sprzęt i świetlicą, z której korzy-
stali wszyscy mieszkańcy Bobrowca. – Wtedy największym problemem jednostki był 
brak wozu bojowego i łączności telefonicznej z państwową strażą pożarną – przypo-
minała Alicja Zalewska. Pierwszy samochód pożarniczy, GBAM, pojawił się w Bobrow-
cu dopiero w roku 1989. Niestety, często się psuł i w 1995 roku został zastąpiony starem 
200. W 2008 roku odnowiono i rozbudowano strażnicę, a jednostce nadano sztandar. 
Kolejny remont budynku OSP, w wyniku którego przeprowadzono adaptację podda-
sza, zakończył się niespełna rok temu.
 W OSP Bobrowiec służy obecnie 50 druhów, wśród których jest 11 kobiet. Przy 
jednostce działa także 9-osobowa drużyna młodzieżowa. Formacja jest niezwykle 
aktywna. Bierze udział w zawodach pożarniczych (w ostatnich, na Zimnych Do-
łach, zajęła II miejsce), a tylko w tym roku wyjeżdżała do akcji aż 65 razy.

Wyróżnienia i odznaczenia

 W sobotę, decyzją zarządu związku OSP RP, jednostce z Bobrowca, w po-
dziękowaniu za ochronę przeciwpożarową, został nadany brązowy medal za 
zasługi dla pożarnictwa. Oprócz tego złote medale za zasługi dla pożarnictwa 
otrzymali druhowie Grzegorz i Leszek Liwińscy, a brązowy –  Sławomir Świ-
tek. Mariusz Jasiński otrzymał natomiast odznakę „wzorowy strażak”. Oprócz 
tego kilkunastu druhów odebrało medale za wysługę lat. – Te wyróżnienia 
dodadzą nam sił i energii  – dziękował w imieniu odznaczonych druh Świtek. 
– Mam nadzieję, że będziemy natchnieniem dla młodszych pokoleń, które z 
dumą będą nosiły strażacki mundur i służyły społeczeństwu. 
 Następnie nadeszła pora na listy gratulacyjne od władz OSP, w tym prezesa Wal-
demara Pawlaka. – Pragną przekazać gorące strażackie podziękowania za długoletnią 
działalność – pisał Waldemar Pawlak. – OSP to jest pasja przekazywana z pokolenia na 
pokolenie. Starajcie się zarażać waszym zaangażowaniem młodych ludzi.
 Życzenia strażakom przekazali także starosta Wojciech Ołdakowski i Kata-
rzyna Paprocka z zarządu powiatu, dziękując druhom za zaangażowanie oraz 
ofi arną i pełną poświęcenia służbę na rzecz mieszkańców. – Doceniamy wasz 
wysiłek i ryzyko jakie ponosicie podczas wykonywania obowiązków służbo-
wych – mówiła z kolei Hanna Kułakowska-Michalak, wiceburmistrz Piasecz-
na. – Życzymy wam zdrowia, wytrwałości i zadowolenia z tego co robicie – 
dodał Piotr Obłoza, przewodniczący rady miejskiej. Natomiast Leszek Szcze-
śniak, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, przekazał straża-
kom pamiątkowy graweron wraz z życzeniami. Zenon Zawiślak podziękował 
wszystkim za przybycie i ciepłe słowa. Zaraz potem rozpoczęła się nieofi cjal-
na część imprezy, podczas której można powspominać dawne czasy. Dużo 
atrakcji czekało też na dzieci, a o oprawę muzyczną pikniku zadbała orkiestra 
OSP Szumowo oraz zespół Arabeska.

Tomasz Wojciuk

Kilkunastu druhów otrzymało medale i wyróżnienia
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IV liga

Kolejka 6 - 9-10 września

Wilga Garwolin 3-2 Mszczonowianka Mszczonów 
Błonianka Błonie 3-0 MKS Piaseczno  
Znicz II Pruszków 0-0 Naprzód Skórzec  
Pogoń Grodzisk Mazowiecki 5-0 Perła Złotokłos  
LKS Jedlińsk 4-2 Sparta Jazgarzew  
Mazur Karczew 1-1 Oskar Przysucha  
Pilica Białobrzegi 1-0 Energia Kozienice  
LKS Promna 0-6 Broń Radom 

Tabela grupy południowej IV ligi

1.  Pilica Białobrzegi 6 18 6 0 0 18-3
2.  Oskar Przysucha 6 14 4 2 0 16-8
3.  Sparta Jazgarzew 6 12 4 0 2 13-11
4.  Mszczonowianka Mszczonów 
  6 12 4 0 2 14-11
5.  Błonianka Błonie 6 12 4 0 2 20-10
6.  Pogoń Grodzisk Mazowiecki 
  6 12 4 0 2 13-4
7.  Broń Radom 6 11 3 2 1 20-6
8.  Mazur Karczew 6 9 2 3 1 10-5
9.  Energia Kozienice 6 9 3 0 3 11-8
10.  Wilga Garwolin 6 7 2 1 3 4-14
11.  Znicz II Pruszków 6 6 1 3 2 10-12
12.  LKS Jedlińsk 6 5 1 2 3 8-10
13.  MKS Piaseczno 6 4 1 1 4 7-11
14.  Perła Złotokłos 6 4 1 1 4 3-19
15.  Naprzód Skórzec 6 1 0 1 5 8-22
16.  LKS Promna 6 0 0 0 6 2-23

Liga okręgowa

Kolejka 6 - 9-10 września

Naprzód Brwinów 0-4 Józefovia Józefów  
KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 0-5 Grom Warszawa  
KS Raszyn 4-1 KS Teresin  
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 1-3 Ursus II Warszawa  
Sparta II Jazgarzew 2-0 Naprzód Stare Babice  
Przyszłość Włochy (Warszawa) 0-1 SEMP Ursynów 
(Warszawa) 
Piast Piastów 8-1 Błękitni Korytów 

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

1.  Józefovia Józefów 6 16 5 1 0 19-4
2.  SEMP Ursynów (Warszawa) 
  6 14 4 2 0 11-7
3.  Grom Warszawa 6 13 4 1 1 16-4
4.  Sparta II Jazgarzew 6 12 4 0 2 22-7
5.  LKS Chlebnia 5 11 3 2 0 14-5
6.  KS Raszyn 6 11 3 2 1 17-14
7.  AP Żyrardów 5 9 3 0 2 20-10
8.  Ursus II Warszawa 6 8 2 2 2 8-6
9.  Przyszłość Włochy (Warszawa) 
  6 7 2 1 3 10-11
10.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 
  6 7 2 1 3 11-16

11.  Piast Piastów 6 6 2 0 4 12-13
12.  KS Teresin 6 6 2 0 4 8-17
13.  Naprzód Stare Babice 6 4 1 1 4 10-19
14.  KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 
  6 4 1 1 4 7-17
15.  Naprzód Brwinów 6 3 1 0 5 6-21
16.  Błękitni Korytów 6 3 1 0 5 12-32

A klasa

Kolejka 4 - 9-10 września

FC Lesznowola 4-4 Laura Chylice  
Jedność Żabieniec 2-4 Nadstal Krzaki Czaplinkowskie  
Anprel Nowa Wieś 4-0 Grom II Warszawa  
GLKS Nadarzyn 12-0 Tur Jaktorów  
Świt Warszawa 1-8 MKS II Piaseczno  
Gwardia Warszawa 0-4 Okęcie Warszawa  
UKS Siekierki (Warszawa) 1-3 Rozwój Warszawa 

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy

1.  Laura Chylice 4 10 3 1 0 14-7
2.  Okęcie Warszawa 4 9 3 0 1 14-4
3.  MKS II Piaseczno 4 8 2 2 0 17-8
4.  GLKS Nadarzyn 4 7 2 1 1 19-5
5.  Jedność Żabieniec 4 7 2 1 1 19-8
6.  Rozwój Warszawa 4 6 2 0 2 9-9
7.  Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 
  4 6 2 0 2 8-10
8.  FC Lesznowola 3 4 1 1 1 7-6
9.  Anprel Nowa Wieś 4 4 1 1 2 8-12
10.  Świt Warszawa 4 4 1 1 2 9-17
11.  Gwardia Warszawa 2 3 1 0 1 2-5
12.  Grom II Warszawa 4 3 1 0 3 7-18
13.  UKS Siekierki (Warszawa) 
  3 1 0 1 2 4-8
14.  Tur Jaktorów 4 1 0 1 3 3-23

II liga kobiet

Kolejka 2 - 9-10 września

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

Tabela drugiej ligi kobiet

1.  Stomil Olsztyn 2 6 2 0 0 9-0
2.  Ząbkovia Ząbki 2 6 2 0 0 9-1
3.  Piastovia Piastów 2 4 1 1 0 5-0
4.  Loczki Wyszków 2 4 1 1 0 6-2
5.  Wilga Garwolin 2 4 1 1 0 6-4
6.  Jantar Ostrołęka 2 4 1 1 0 2-1
7.  GOSiR II Piaseczno 2 3 1 0 1 2-6
8.  Pogoń Zduńska Wola 2 3 1 0 1 3-2
9.  Akademia 2012 Suwałki 
  2 0 0 0 2 3-6

10.  KU-AZS UW Warszawa 2 0 0 0 2 0-6
11.  KS Teresin 2 0 0 0 2 0-8
12.  UMKS Zgierz 2 0 0 0 2 1-10

Ligowe zapowiedzi

IV liga

Kolejka 7 - 16-17 września

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

Liga okręgowa

Kolejka 7 - 16-17 września

Błękitni Korytów - Naprzód Brwinów  
SEMP Ursynów (Warszawa) - Piast Piastów  
Naprzód Stare Babice - Przyszłość Włochy (Warszawa)  
AP Żyrardów - Sparta II Jazgarzew 17 września, g.16 
Ursus II Warszawa - LKS Chlebnia  
KS Teresin - Pogoń II Grodzisk Mazowiecki  
Grom Warszawa - KS Raszyn  
Józefovia Józefów - KS Konstancin 
(Konstancin-Jeziorna) 16 września, g.12

A klasa

Kolejka 5 - 16-17 września

Rozwój Warszawa - FC Lesznowola 16 września, g.17.30  
Okęcie Warszawa - UKS Siekierki (Warszawa)  
MKS II Piaseczno - Gwardia Warszawa 17 września, g.11 
Tur Jaktorów - Świt Warszawa  
Grom II Warszawa - GLKS Nadarzyn  
Nadstal Krzaki Czaplinkowskie - Anprel Nowa Wieś 16 
września, g.16.30 
Laura Chylice - Jedność Żabieniec 16 września, g.17

II liga kobiet

Kolejka 3 - 16-17 września

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

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

Wyniki naszych zespołów ligowych

Kościanek zrobił różnicę
PIŁKA NOŻNA, OKRĘGOWY PUCHAR POLSKI, MKS II PIASECZNO – KS NADSTAL KRZAKI CZAPLINKOWSKIE 2:1 W deszczo-

wych warunkach na sztucznym boisku w Piasecznie kibice obejrzeli dwie różne połowy. O ile w pierwszej nie było 

wielkiej gry, to w drugiej odsłonie padły w końcu gole i było już emocjonująco do samego końca

 Spotkanie rozpoczęło się źle dla 
zawodnika gospodarzy Karola Bel-
ki, który już w trzeciej minucie gry 
doznał kontuzji i musiał opuścić bo-
isko. Młody zawodnik, przed któ-
rym matura, już wcześniej długo le-
czył kontuzję tej samej nogi. Pierw-
szy groźny strzał oddał następnie 
piłkarz Nadstalu Matusz Domo-
sławski, ale jego uderzenie przeszło 
obok słupka. Następnie z dobrej stro-
ny pokazał się grający dla biało-niebie-
skich Piotr Rybicki, który dynamicznie 
wpadł w pole karne, ale nie potrafił 
wykończyć tej indywidualnej akcji od-
powiednim strzałem. 
 Na gole trzeba było tego dnia po-
czekać do drugiej połowy. W 51. mi-
nucie bliski powodzenia był Arka-
diusz Olejnik, ale jego uderzenie za-
trzymało się na poprzeczce bram-
ki Piaseczna. W 72. minucie szczę-
ście uśmiechnęło się do gospodarzy. 
Sebastian Wiszniewski ładnie wypa-
trzył, wychodzącego na dobrą po-
zycję, Radosława Cieślaka, a bram-
karz gości interweniował tak nie-
fortunnie, że próbując wybić piłkę 
umieścił ją w siatce. Radość pod-
opiecznych Bartosza Kobzy nie 
trwała jednak długo. W 83. minucie 
o pechu mógł z kolei mówić Konrad 

Szymański, który – w pozornie nie-
groźnej sytuacji – zagrał futbolówkę 
ręką w polu karnym i arbiter podyk-
tował jedenastkę. Warto podkreślić, 
że nikt z Piaseczna nie protestował. 
Pewnym strzelem rzutu karnego był 
Olejnik. 
 I choć do końca meczu nie zo-
stało wiele czasu, obydwa zespo-
ły nie chciały czekać na rzuty kar-
ne (na tym etapie rozgrywek gra się 
bez dogrywek) i w końcówce chciały 
przechylić szalę zwycięstwa na swo-
ją stronę. Z początku bliższy sukce-
su był Nadstal, ale w dwóch dogod-
nych sytuacjach na posterunku był 
bramkarz Piaseczna Konrad Drązi-
kowski. Wreszcie w 89. minucie osta-
teczną różnicę zrobił wprowadzony 
po przerwie Patryk Kościanek. Do-
świadczony zawodnik gospodarzy 
zachował się w tej sytuacji jak pro-

fesor – efektownym zwodem zwiódł 
dwóch obrońców w polu karnym i 
pewnym uderzeniem tuż przy słup-
ku ustalił wynik spotkania na 2:1.
 W kolejnej rundzie MKS II Pia-
seczno podejmie na swoim boisku 
KS Raszyn. Początek meczu 20 
września o godz. 16.

Grzegorz Tylec

Grzegorz Ura, 
trener Nadstalu 

Krzaki Czaplinkowskie

 Nie czuliśmy się gorsi od 
gospodarzy, chociaż trzeba po-
wiedzieć, że zespół Piaseczna II, 
mimo młodego wieku piłkarzy, prezentuje się bar-
dzo przyzwoicie. Z perspektywy całego meczu 
uważam, że mieliśmy więcej sytuacji podbramko-
wych, których niestety nie wykorzystaliśmy. Boisko 
ze sztuczną nawierzchnią jest specyfi czne pod ką-
tem szybkości gry, natomiast myślę, że nie miało 
to wpływu na przegraną. Musimy w dalszym cią-
gu pracować nad wykorzystywaniem sytuacji pod-
bramkowych. Jeżeli poprawimy ten aspekt, będzie-
my punktować.

Bartosz Kobza, 

trener MKS II Piaseczno

 Problemem była dla nas 
wczesna kontuzja Belki. Z nim 
chcieliśmy grać trochę inaczej. 
Obie drużyny miały po kilka do-
brych sytuacji. Chłopaki powo-
li dorastają i dziś, praktycznie bez wzmocnień, wal-
czyli jak równy z równym z A klasową drużyną. Pa-
tryk Kościanek jest naszą ostoją, bo średnia wieku 
mojego zespołu to 17-18 lat. Szacunek dla chłopaka, 
który swoją postawą na boisku pomaga młodszym 
od siebie, dzięki czemu mogą się od niego uczyć. 
Zupełnie inaczej drużyna wygląda z Patrykiem niż 
bez niego.

Pierwsza wygrana nowych Gosirek
PIŁKA NOŻNA, II LIGA KOBIET, GOSIR PIASECZNO – POGOŃ ZDUŃSKA 

WOLA 2:1 Po bolesnej wyjazdowej porażce 0:5 z Piastovią Piastów na 

inaugurację sezonu odmienione kadrowo Gosirki zdobyły w kolejnym 

meczu swoje pierwsze ligowe punkty i bramki

 Spotkanie rozpoczęło się od dość chaotycznej gry w środku pola z obu 
stron. I kiedy już wydawało się, że to przyjezdne zdają się uzyskiwać optycz-
ną przewagę, gola strzeliły gospodynie. W 20. minucie Marianna Borkowska 
przedarła się środkiem boiska i „dziubnęła” piłkę nad wychodzącą z bramki 
golkiperką Pogoni. W 40. minucie ta sama zawodniczka była z kolei faulowa-
na w polu karnym, a jedenastkę, pewnym strzałem, wykorzystała doświad-
czona bramkarka Kaja Ożgo. Kaja już chwilę później pokazała też, że umie 
nie tylko strzelać, ale i bronić. Przy dwóch groźnych strzałach z rzutów wol-
nych musiała się wykazać nie lada re-
fl eksem, żeby odbić piłkę. Po zmia-
nie stron mecz był nadal wyrówna-
ny. Tym razem bramkę, w 52. minu-
cie, strzeliły jednak zawodniczki ze 
Zduńskiej Woli, ale to było wszystko 
z ich strony, wobec czego trzy punk-
ty zostały w Piasecznie.

Grzegorz Tylec

Karolina Sobala, 
zawodniczka 

KS Gosirki Piaseczno

 To był ciężki mecz z dużą 
liczbą fauli. Nasza gra wystarczyła 
tym razem do zwycięstwa, ale nie 
popadamy w euforię, bo wiemy, że jest jeszcze dużo 
do poprawy. Będziemy nad tym pracować na trenin-
gach.

Jubileuszowy Grand Prix Piaseczna
TENIS STOŁOWY Powracają rozgrywki cyklu Grand Prix Piaseczna w te-

nisie stołowym. Nadchodząca edycja będzie jubileuszowa, a zawody, 

którym patronuje medialnie Kurier Południowy, będą odbywać się już 

dwudziesty raz z rzędu

 – Zawody rozgrywane w Piasecznie są imprezą z najdłuższą historią na 
Mazowszu, a być może i w całym kraju – mówi Maciej Chojnicki z UKS Re-
turn Piaseczno. W zeszłym roku turniej przyjął zupełnie nową formułę - poja-
wiły się atrakcyjne nagrody, warsztaty i szkolenia oraz spotkania z najlepszy-
mi tenisistami stołowymi. Wszystko to sprawiło, że łącznie w zawodach udział 
wzięło prawie 350 uczestników. Po sukcesie 19. edycji organizatorzy nie zwal-
niają tempa i w tym roku chcą przyciągnąć do Piaseczna jeszcze większą licz-
bę miłośników tenisa stołowego. Co przygotowali dla zawodników?
 Oprócz możliwości rywalizacji przy stołach, na uczestników czeka szereg 
dodatkowych atrakcji. – Podobnie jak w zeszłym roku, co miesiąc w Piasecz-
nie będziemy mogli spotkać się z utytułowanymi zawodnikami, którzy zapre-
zentują swoje umiejętności oraz wręczą nagrody najlepszym graczom – za-
powiada Maciej Chojnicki. Nowością będą indywidualne treningi z „mistrza-
mi”. Podczas każdego turnieju odbędzie się również losowanie nagród, w 
którym - oprócz nagród rzeczowych - będzie można też wylosować 30-minu-
towy trening z gościem specjalnym turnieju. 
 – A plany dotyczące gości są równie ambitne jak w poprzedniej edycji, kie-
dy gościliśmy m.in. mistrzów Polski z lat 2016 i 2017, złotego medalistę Igrzysk 
Parolimpijskich czy uczestników mistrzostw świata w ping-pongu – podkre-
śla Maciej Chojnicki. Ponadto turniejom towarzyszyć będą warsztaty z zakre-
su psychologii sportu dla rodziców. Podczas darmowych spotkań, prowadzo-
nych przez psychologa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Jagodę Smoleńską, 
rodzice będą mogli dowiedzieć się w jaki sposób wspierać w sportowym roz-
woju swoje dzieci. 
 Pierwsze zawody odbędą się w sali GOSiR przy ul. Sikorskiego 20 już 16 wrze-
śnia. Start rozgrywek zaplanowano na godz.10 (zapisy od godz. 9 do 9.30). Go-
ściem specjalnym turnieju będzie mistrz Polski 2016 Tomasz Lewandowski. Pula 
nagród w tym turnieju wynosi ponad 2000 zł. Odbędzie się on patronatem burmi-
strza Piaseczna Zdzisława Lisa przy wsparciu fi nansowym ze środków gminy Pia-
seczno i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Grzegorz Tylec
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DAM PRACĘ

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

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

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

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

Pomocnika do remontów, tel. 667 356 939

Atrakcyjny nowy dom zielone centrum Piaseczna, 
tel. 668 120 272 / 666 051 882

Zatrudnię pracownika w warsztacie w Zalesiu Górnym 
(robimy spirale, grzałki). Wynagrodzenie 15 zł. / godz. 
Tel. 662 228 239, termek@termek.pl

Przyjmę do pracy ekspedientkę w delikatesach w No-
wej Iwicznej, tel. 502 159 936 

Firma z okolic Tarczyna (Rembertów) zatrudni osobę 
na stanowisko: mechanik samochodowy 
tel.: 725 046 506

Ekspedientka do sklepu w Piskórkce, tel. 608 055 738

Zatrudnię instruktora nauki jazdy. Telefon 505 087 358

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

Mechanik poszukiwanyFSS-garage.pl tel. 601 602 624

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstancinie 
poszukuje osoby chętne do pracy w charakterze Opie-
kuna nad osobami niepełnosprawnymi z możliwością 
zamieszkania. Osoby zainteresowane prosimy o kon-
takt telefoniczny pod nr 607241707 lub adresem e-
mail:  tabita@luxmed.p

Zatrudnimy ekspedientkę do supersamu,  Dawidy, do-
jazd autobusem 715, 737 lub stacja PKP Dawidy, 
tel. 501 097 603

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

Zatrudnię magazynier – kierowca, Piaseczno, 
tel. 602 199 832

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu mięsnego w Pia-
secznie, tel. 602 199 832

Zatrudnię pielęgniarkę i opiekunkę do domu opieki 
Spokojna Przystań, Baniocha, tel. 501 182 362

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego w 
Konstacinie, tel. 601 81 78 69

Nawiążę  współpracę z mechanikiem maszyn budowla-
nych, ogrodniczych i elektronarzędzi, tel. 501 314 711

Fryzjerkę do salonu w Łazach, tel. 503 018 891

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

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

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

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

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

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

Zatrudnię fryzjerkę, tel. 501 143 827

Pomoc kuchenna, kucharka do pracowni garmażeryjnej. 
Mysiadło, tel. 603 68 65 61

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

Elektromonterów  oraz kierowcę kat.C, 
tel. 22 201 19 01, 602 653 398 

Pracownik na stolarnię, tel. 602 424 170 

Elektromonter, tel. 501 236 987

Pracowników na skład drewna w Lesznowoli, tel. 602 438 100

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 

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

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

Administracja  Wspólnot  Mieszkaniowych  poszukuje pra-
cownika  z wykształceniem  technicznym. CV:  n.kemp-
ska@admin.warszawa.pl 

Posadzki! Zatrudnie na stale chętnych do pracy przy wy-
lewaniu posadzek z okolic Piaseczno, Góra Kalwaria Do-
świadczenie niekonieczne.Krzysztof: 603 633 529

Zatrudnię krawcowe szwaczki Stefanowo, tel. 698 430 781

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

Stolarz z doświadczeniem, Janki, tel. 601 897 727

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

Spektra Sp.z o.o. zatrudni osoby na stanowisko pracow-
nik gospodarczy tel: 22 840 88 80 lub biuro@spektra.pl 

Praca w gospodarstwie rolnym. 
Na stałe z zamieszkaniem, tel. 574 162 964

LABORATORIUM ROŚLIN W PIASECZNIE UL. STASZICA 
44 ZATRUDNI: - Pana do zarządzania magazynem roślin. 
Dostarczanie roślin magazyn - produkcja - magazyn. Ilo-
ści rozmnażanych roślin to miliony sadzonek. Szkolenie i 
opieka dla osób bez doświadczenia. Umowa o pracę. Peł-
ny etat 7.00-15.00. Kontakt tel. 22 756 20 65 poniedziałek 
- piątek w godz. 8.00-14.00. DOŁĄCZ DO NAS!

Pilnie poszukuję fryzjera/ki do salonu w Zalesiu Górnym, 
tel. 515 233 014

Pracownika, montaż płyt warstwowych, obróbki blachar-
skie tel. 733 300 131

Zatrudnię osoby do pracy w sklepie spożywczym w Gło-
skowie na stanowiska: ekspedientka, kasjer, oraz osoby 
do wykładania towaru tel. 500 125 790

Firma zatrudni do sprzątania w godzinach nocnych, praca 
Piaseczno, ul.  Puławska, tel. 512 117 967

Kontrola Dostaw-Rekontrola 14 zł netto/1 h, Mszczonów, 
Tel. 605-846-825 

Zatrudnię ślusarza, spawacza Prażmów 693 653 165

Firma produkcyjna znajdująca się w Tomicach koło Góry 
Kalwarii zatrudni osobę z orzeczeniem o niepełnospraw-
ności do serwisu sprzątającego.
Tel. 665 830 935

Pracownika  ochrony na obiekty handlowe na terenie  Kon-
stancina, Wilanowa,  Ursynowa. Stawka od 12,00  zł netto. 
Możliwość zatrudnienia na  umowę o  pracę.660 720 764

Zlecę wykonanie tynków ręcznych, z kielni, tel. 728 155 364

Biuro rachunkowe zatrudni specjalistę do działu kadr. CV 
prosimy przesyłać na adres: ksiegowosc@rybczynscy.eu

Piekarnia w Prażmowie zatrudni ciastowego. 
Tel. 22 727 05 80

Nauczycieli do przedszkola, Nowa Wola  k/Piaseczna, 
tel. 501 423 413

Operator dźwigu-50t, Konstancin, tel. 601 304 343

Kelnerkę do restauracji. Pełny etat. Praca zmianowa, 
Żabieniec, tel. 725 547 737

Stacja paliw w Prażmowie zatrudni kasjera. Wymagana 
znajomość komputera, CV proszę przesyłać na 
artopraca@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

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 

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, Bie-
lawa, tel. 665 673 812

Samodzielnego mechanika, stała umowa, możliwość pro-
wizji, tel. 784 84 84 38

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

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

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

Zatrudnię panią do sprzątania wspólnot mieszkaniowych 
bez terenów zewnętrznych , praca na terenie Piaseczna, 
tel. 503 514 774

Sprzedawcę części do samochodów ciężarowych i na-
czep z bardzo dobrą znajomością branży motoryzacyjnej, 
Mroków, CV: praca@soft-win.eu 

Sprzedawcę części do samochodów ciężarowych i na-
czep z bardzo dobrą znajomością branży motoryzacyjnej, 
Mroków, CV: praca@soft-win.eu 

Agenta z licencją KNF do ubezpieczeń motoryzacyjnych, 
majątkowych i innych, Mroków k/Janek, CV: erf@euro-
rent-finance.pl

Handlowca do sprzedaży samochodów osobowych i cię-
żarowych z bardzo dobrą znajomością branży motoryza-
cyjnej, Mroków, CV: erf@euro-rent-finance.pl

Przy wykończeniach wnętrz. Więcej info pod nr 517 299 541

SZUKAM PRACY 

Opiekunka osób starszych, doświadczona, Piaseczno, 
tel. 734 824 355

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

Kierowca B, C tel. 515 445 225

Sprzątanie, ok. Magdalenki, tel. 512 70 30 27

Sprzątanie, tel. 880 095 057

Student Fizjoterapii zaopiekuje się osobą starszą, 
tel. 726 468 828

Opiekunka osób starszych, doświadczona, Piaseczno, 
tel. 734 824 355

KUPIĘ

Drzewo z wycinki przyjmę okazyjnie, tel. 666 924 505

Galeria Plater, ul. E.Plater 14, kupi obrazy, antyki, bibeloty, 
tel. 502 220 103, 602 267 281

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

SPRZEDAM

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

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

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 602 77 03 61

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 791 394 791

Tuje, bukszpany i inne,  tel. 880 479 679

Rower, tel. 601 31 77 61

Drewno kominkowe – dąb, tel. 663 844 800

Sprzedam piec CO, gazowy, Vitopend 100 w bardzo do-
brym stanie, tel. 601 315 33

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

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

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

Skup aut, tel. 793 304 091

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

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

Kawalerka Piaseczno Mysiadło 34 m kw. Złotej Kaczki I 
piętro Sprzedam Bezpośrednio tel. 602126180

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

Działki rekreacyjne Prażmów, tel. 602 77 03 61

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

Dwupokojowe 56 m kw. Piaseczno, tel. 601 28 90 47

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

80zł/metr PRACE DUŻE-działki 1000,1200 metrów, media, 
tel. 504 372 384

Sprzedam najładniejszą działkę w Łazach/Magdalence, 
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

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

Konstancin, 2200m kw, ładna, 270 tys. zł tel. 601 720 840

Sprzedam dwie działki budowlane , po 1200 m kw, okolice 
Janek tel. 506 716 905 

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

Budowlana w Mieszkowie, tel. 503 002 904

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

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

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

Salon Fryzjerski podnajmie 15 m kw. Puławska 534, 
tel. 501 143 827

Wynajmę mieszkanie dwupokojowe przy ulicy Warszaw-
skiej w Piasecznie. Mieszkanie w spokojnej dzielnicy, blisko 
do centrum, szkoły , placu zabaw. Tel: 506 716 226
Duży umeblowany pokój, Gołków, tel. 530 095 682

Dwupokojowe w Piasecznie, tel. 600 786 726

200 m kw na noclegi, tel. 512 70 30 27

Wynajmę domek całoroczny w Zalesiu Górnym (centrum), 
40m kw (kuchnia, jadalnia, łazienka, 2 pokoje) tel. 607 509 996

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

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

Kwatery- domy, tel. 728 899 673

Mieszkanie 1-pokojowe, w domu jednorodzinnym, Ławki, 
gm. Prazmów, 300 zł/miesięcznie, tel. 666 097 482

Wynajmę pokój z aneksem kuchennym, umeblowane, ła-
zienka, przedpokój, osobne wejście, Konstancin – Chylice 
letnisko, tel. 661 095 124

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

USŁUGI

NAPRAWA AGD TEL. 780 183 173

ELEKTRYK TEL. 780 183 173

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

OKNA SERWIS I NAPRAWA, TEL. 601 623 480

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

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

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

GLAZURA GRES REMONTY TEL. 601 21 94 82

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309
 
Serwis AGD, pralki, zmywarki, lodówki, indukcje,  Pia-
seczno, tel. 506 167 562 www.naprawy-agd.pl

Elektryk, tel. 666 890 886

Przeprowadzki,  tel. 505 591 721

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

Elektryk oraz naprawa urządzeń elektrycznych i spali-
nowych, tel. 503 471 422

Hydraulik tel. 886 576 148

Malarskie, tel. 696 120 208

Ogrody – nawadnianie – brukarstwo, tel. 603 357 962

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

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37 

Murarz – tynkarz podejmie pracę, tel. 505 877 194

USUWANIE OWADÓW LATAJĄCYCH, Tel. 780 060 225

Budowa domów, tel. 604 265 720

PRZYGOTOWYWANIE POZWÓW ROZWODOWYCH, 
tel. 508 743 620 

Tłumaczenia, tel. 607 685 074 

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

Laptopy Internet Serwis, tel.606 916 916

Alarmy, Kamery, tel. 606 916 916

Glazura terakota, tel. 577 355 123

Szkolenia BHP bhp-mat.pl

Wycinka, porządkowanie ogrodów, 
tel. 536 792 196, 536 723 658

Dachy, podbitka, tel. 530 248 771

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

Sprzątanie tel. 536 043 434 

Ogrodnictwo tel. 536 043 434

Naprawiam pralki, lodówki, tel. 603 047 616

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

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

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

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

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

Układanie kostki brukowej, tel. 504 008 309

Cyklinowanie, tel. 573 437 794

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

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Hydraulik, tel. 535 872 455

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

 RÓŻNE 

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

PRZYGOTOWYWANIE POZWÓW ROZWODOWYCH, 
tel. 508 743 620 

Tarot, tel. 516 490 542

Bank nawiąże współpracę z pośrednikami finansowymi, 
tel. 695 553 508

Frankowiczu ! Masz kredyt we frankach? Nadpłaciłeś raty? 
Wiemy, jak odzyskać Twoje pieniądze, tel. 500 245 200

Przyjmę 20 wywrotek ziemi Ustanów, tel. 607 167 493

NAUKA 

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

Angielski, Odrabianie lekcji, tel. 695 619 161

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

Angielski – długoletni nauczyciel w liceum. Pierwsza go-
dzina gratis, tel. 513 759 977

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

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

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

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

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

Pięciomiesięczne  rudo-białe psiaki  czekają na kocha-
jący  dom.Renomowana  hodowla syberyjskich  huski-
ch,Zaltana,ma  do zaoferowania dwa  szczeniaki z  ostat-
niego  miotu.Zapraszam do  kontaktu; tel. 503 173 739  lub  
https://www.facebook .com/zaltana.siberia ns
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KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

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

Usługi transportowe, przeprowadzki,  tel. 516 856 115 

Dreamlandia – twórczy angielski, od 1998, 
indywidualnie, ,z dojazdem, , tel. 662 128 913 

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

Fryzjerce w K - Jeziornie,  tel. 606 817 356

Zatrudnię pracownika budowlanego – wykończeniówka 
oraz glazurnika, tel. 601 231 296

Poszukujemy osób do pracy na magazynie - komple-
tacja dostaw. Praca jednozmianowa 8-16 w Piasecznie. 
Tel. 602 196 019

Zatrudnię Do Prac Elewacyjnych Majstrów, 
tel. 785 199 183

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

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

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

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

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Elektryk, usługi elektryczne, tel. 797 669 797

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

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

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

Koszenie, niwelacja terenu. Tel. 505 591 721

Remonty tel. 537 211 200 i sprzątanie tel. 506 032 771 
Piaseczno i bliska okolica

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588  

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

ZIEMIA OGRODOWA, TORFOWA, PRZESORTOWANA, 
TEL. 505 664 412

ANGIELSKI-DOŚWIADCZONY, SKUTECZNY NA-
UCZYCIEL, TEL. 605 760 161

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

R E K L A M A

R E K L A M A

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

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

Pokój 450+, tel. 720 916 226

Kwatery, 8 zł+, tel. 574 661 588

Usługi transportowe, przeprowadzki,  tel. 516 856 115 




